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Förord 
Rödljuskörande tunga fordon som krockar med personbilar är ett stort trafiksäkerhetsproblem. 
Påkörning med tunga fordon i höga farter leder till allvarliga olyckor, ofta med dödsfall som 
följd. Tunga fordon tycks även vara överrepresenterade bland rödljuskörarna.  
 
Med detta som bakgrund startade 1999, på initiativ av Vägverket Region Väst och TFK – 
Institutet för transportforskning, ett FoU-projekt finansierat av Vägverkets huvudkontor. Detta 
är en kortfattad slutrapport från projektet. En tidigare mer detaljerad delrapport (Färre 
rödkörningsolyckor, Vägverket 2001) redovisar bakgrunden och de första försöken under 
1999 – 2000 i Nödinge norr om Göteborg. Under 2001 – 2003 bedrevs fortsatta prov i 
Trollhättan som enbart redovisas i denna rapport. 
 
Syftet med projektet var att förbättra Lhovrastyrningen av Sveriges trafiksignaler med tanke 
att få färre olyckor med rödljuskörande tunga fordon. Detta kan göras genom att förhindra 
växling från grönt till gult när det finns potentiella rödljuskörande tunga fordon i tillfarten. En 
lösning på detta problem redovisas i denna rapport. En annan tanke med projektet var att med 
intelligent detektering identifiera tunga fordon som ej börjar reducera sin hastighet då de kör 
mot en signal som växlar till rött. Detta lyckades inte och redovisas inte i denna rapport, men 
väl i delrapporten. 
 
Följande personer har aktivt arbetat i projektet under 2001 – 2003: 
• Svante Berg Vägverket, huvudkontoret (beställare) 
• Peter Kronborg Movea Trafikkonsult AB (projektsekreterare) 
• Torgil Otterdahl Traficon AB (mätningar) 
• Jan Rosenqvist Vägverket, Region Väst (biträdande projektledare) 
• Johan Steen TKS AB (Lhovrautveckling) 
• Kenneth Steen TKS AB (Lhovrautveckling) 
 
Projektet har utvecklat en förbättrad Lhovrastrategi innehållande en ny funktion, L-funktion 
speciell, vilken visar goda resultat vid fältprov i två korsningar. Den verkliga hjärnan bakom 
arbetet har varit Kenneth Steen. Han insjuknade tyvärr när denna slutrapport började skrivas i 
mars 2003 och avled i början av maj. Detta innebar en mycket stor förlust för utvecklingen av 
svensk trafikteknik. 
 
Denna slutrapport är skriven av Peter Kronborg, Movea. Illustrationer Karl Jilg. Foto Jan 
Rosenqvist och Torgil Otterdahl. 
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Figur: Ett exempel på olycka med rödljuskörande lastbil. Lastbilen kör 3 – 5 s in på rött. 
Personbilarna får grönt. Den gula (vänstra) bilen hinner stanna medan den röda (högra) 
bilen kör in i sidan på lastbilen. Om lastbilen hade kommit en sekund senare hade olyckan 
kunnat bli än värre genom att lastbilen då troligen hade träffat personbilen i sidan. 
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1 Rödljuskörande tunga fordon är farliga 
 
Det blir ofta allvarliga olyckor när tunga fordon kör mot rött 
Signalregleringen av en fyrvägskorsning förbättrar normalt trafiksäkerheten, i medeltal med 
cirka 30 % färre personskadeolyckor. De flesta kvarvarande allvarliga fordonsolyckorna efter en 
signalreglering beror på rödljuskörning. Det är oftast ett fordon på väg rakt fram på primärvägen 
som kör mot rött och krockar med ett fordon från en sekundärväg. Tunga fordon är överre-
presenterade i dessa olyckor. 
 
Inom Vägverket Region Väst har det under senare år inträffat ett antal omskrivna allvarliga 
olyckor som alla har det gemensamma att en långtradare eller en buss har kört mot rött utmed en 
huvudled. Rödljuskörningen har skett flera sekunder in på det röda, troligen minst 3 - 5 s in på 
rött. Lhovratekniken1 har inte räckt till för att undvika dessa olyckor. I samband med utveck-
lingen av Lhovra beaktades inte dessa risker med tunga fordon, utan man var mer fokuserad 
på frekventare olyckor. 
 
Syftet med projektet är att finna och prova metoder för att få färre allvarliga olyckor med röd-
ljuskörande tunga fordon. Främst genom nya sätt att styra trafiksignalen, men även genom 
andra metoder. 
 
Man bör observera att olyckor i signalreglerade korsningar är ovanliga. Det inträffar mindre 
än en polisrapporterad olycka per 10 miljoner inkommande fordon och det inträffar än färre 
olyckor med dödsfall eller allvarlig personskada. 
 
Litteraturstudie 
Projektet inleddes med en litteraturstudie och ett expertseminarium. Det är viktigt att obser-
vera att vissa (de flesta) studier behandlar rödljuskörning medan andra behandlar rödljuskör-
ningsolyckor. Rödljuskörningsolyckor är troligen starkt korrelerat med sen rödljuskörning, 
medan de flesta rödljuskörningarna inträffar under de första sekunderna av rött. 
 
Faktorer som påverkar rödkörningsfrekvensen 
Det är många faktorer som avgör hur många som kör mot rött i en signalreglerad tillfart. 
Några exempel på faktorer är i alfabetisk ordning: 
• Belastningsgrad (mycket rödljuskörning vid överbelastning) 
• Förarens attityder (skiljer mellan olika länder, men också beroende på kön och ålder) 
• Förväxlingsrisk med andra signaler. Dels att man inte alls stannar beroende på att man 

tittar på en annan grön signal, dels så kallad medryckning. Det vill säga att man startar på 
fel signal 

• Geometrisk utformning. Raksträckor inbjuder till alltför hög fart. Randströmmar i trevägs-
korsning tenderar att få mycket rödljuskörning 

• Hastigheter 
• Samhällsklimat 
• Signalregleringens enkelhet och begriplighet 
• Signalens synbarhet (placering, antal, ljusstyrka, skymmande föremål) 
• Stressig och aggressiv trafik 
• Styrstrategin (t ex Lhovra är specifikt utvecklad för att minska rödljuskörning) 
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1 Svenskutvecklad strategi för att effektivt och säkert styra trafiksignaler 
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• Tid på dygnet 
• Typen av trafik och fordon (lastbilsandel, trafik till t ex färjor leder till stressad trafik) 
• Väder och väglag 
• Omotiverad väntetid i trafiksignalen 
• Övervakningens intensitet, hur kännbar påföljden är och hur känd påföljden är 
 
Det framkom en bild av två helt olika typer av rödljuskörare i litteraturstudien: 
• En ung man med slarvig körstil (medveten rödljuskörare) 
• En medelålders kvinna med liten körvana (omedveten rödljuskörare) 
 
Tunga fordon 
För just trafiksignaler kan följande gälla för tunga fordon: 
• De kanske oftare kör mot rött än andra fordon 
• De kör kanske längre in på rött än andra fordon 
• Skadeföljden blir allvarlig när ett tungt fordon kör på en personbil 
 
Utöver vikten skiljer sig tunga fordon från vanliga personbilar (alfabetiskt): 
• Dyrbart att stanna och starta 
• Dåligt säkrad last kan göra att föraren tvekar att bromsa kraftigt 
• Hög andel trötta förare (troligen) 
• Hög andel utländska fordon, delvis i sämre skick än svenska 
• Jobbigt för föraren att starta (många växelsteg) 
• Kompiskörning är vanlig 
• Många förare av tunga fordon har en tidtabell att hålla 
• Svårare att underhålla bromsarna på lastbil än på personbil 
• Sämre bromsar på tunga fordon än på personbil vid nyleverans. Samma lagkrav som 

personbilar, men personbilar överträffar lagkraven 
 
Alla dessa punkter skulle kunna peka på risker för mer rödljuskörning för tunga fordon i 
jämförelse med personbil. En lastbil med dåliga bromsar (dock inte så dåliga så att körförbud 
är aktuellt vid 3,5 m/s2) som kör för fort hinner inte stanna när trafiksignalen växlar från grönt 
till gult om lastbilen är på sämsta möjliga avstånd från stopplinjen2. Det blir en säker 
rödljuskörare!  
 
Stora samhällsekonomiska kostnader 
Den totala samhällsekonomiska kostnaden för alla rödkörningsolyckor uppskattas enligt 
delrapporten (Vägverket, 1991) till knappt 1,5 miljarder kronor per år i Sverige. 
 
När smäller det? 
Tidiga rödljuskörningar i höga farter i normala korsningar är normalt relativt ofarliga om inte 
någon annan passerar röd signal. Gränsen verkar gå vid cirka 3 s in på rött. Risken för olycka 
är däremot mycket hög vid sena rödljuskörningar, men sena rödljuskörningar de är ovanliga. 
Högst var 10:e rödljuskörning är så sen som 3 s eller senare. 
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2 Om man kör 80 km/h, dvs 22 m/s, tar det 6,3 s att få stopp på en lastbil som bromsar med 3,5 m/s2. 
Man hinner således inte stanna under gultiden som är 5 s. (Utöver inbromsningstiden tillkommer en 
reaktionstid på 0,5 – 1 s). Kravet på bromsarna är 5 m/s2 för alla fordon. Nya personbilar bromsar 
betydligt bättre medan lastbilar ligger nära lagkravet. 
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Olika åtgärder 
I delrapporten redovisas ett stort antal olika åtgärder för att komma tillrätta med problemet 
med rödkörningsolyckor och speciellt sådan med rödljuskörande tunga fordon. Bland annat: 

• Mer avancerad signalreglering 
• Synbarhet, enkelhet och stabilitet i signalregleringen 
• Att signalregleringar fungerar som tänkt, utan detektorfel 
• Rödkörningskameror. Används i stor utsträckning i flera andra länder 
• Utökad konventionell polisövervakning 
• Bättre kunskap hos förarna om de redan kännbara påföljderna vid rödljuskörning. 

(Oftast körkortsindragning) 
• Användning av ”du körde mot rött-skyltar” 

 
Det är enbart den första punkten som utvecklas vidare i denna rapport. 
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2 Vidareutvecklad Lhovra; L-funktion speciell 
 
Detektering av rödljuskörare 
För att kunna styra trafiksignalen för att undvika rödljuskörande tunga fordon måste potenti-
ella rödljuskörare först detekteras. Man kan vara intresserad av att veta: 
• Om det är ett tungt fordon eller inte  
• Dess hastighet 
• Om fordonet bromsar eller inte 
 
Man vill helst kunna följa den potentiella rödljusköraren och omedelbart märka när den börjar 
bromsa. Möjlig teknik är konventionell nedfräst slinga, video och radar. Med en slinga kan 
man inte täcka in en längre sträcka och inte heller konstatera hastighetsminskning. Ändå 
används slingor för proven i detta projekt eftersom det inte gick att få fram något mer 
avancerat system med tillräckligt bra prestanda. I framtiden kan avancerad detektering öppna 
nya möjligheter. 
 
Utvecklad Lhovra 
En vidareutvecklad Lhovra med en ny funktion, kallad L-funktion speciell, har tagits fram 
vars syfte är att reducera antalet rödkörningsolyckor med tung trafik genom att undvika 
växling från grönt till gult när det finns tunga fordon på farliga avstånd i tillfarten. 
Algoritmerna har successivt förbättrats genom olika prov. L-funktion speciell är liksom 
Lhovra moduluppbyggd där projektören har möjlighet att använda olika verktyg. L-funktion 
speciell kan generellt och kortfattat för en tillfart med hastighetsbegränsning 70 km/h 
beskrivas som: 
• Lastbilsprioritering3 i grunden enligt konventionell Lhovra (L-funktion normal) 
• Tunga fordon detekteras på 250 m och 130 m. I de första proven användes 300 m, men 

nyttan att gå ut så långt har inte bedömts vara tillräcklig 
• Lastbil definieras som ett fordon längre än 8 meter4 med en hastighet av minst 55 km/h. 

Detekteringen sker med dubbla passageslingor med avstånd 8 m mellan varandra 
• Ovillkorlig återupptagning av grönbehov för lastbil används5 
• Laddning av extra fråntid6 när lastbil detekteras 
• Även personbil bakom lastbil kan förlänga den extra fråntiden. Fråntiden är så tilltagen att 

bakomvarande personbilar ofta ska hinna ut på grönt 
• Hastighetsberoende R-funktion på maximalt hela 8 s för lastbil7 
 
Det är viktigt att notera att L-funktion speciell inte bara hjälper lastbilen, utan även de per-
sonbilar som eventuellt ligger bakom. 
 

                                                 
3 Termen lastbil används från och med detta kapitel tidvis som synonym till tungt fordon. Funktionerna 
fungerar dock lika bra även för bussar 
4 Detta innebär tyvärr att en dragbil utan semitrailer inte detekteras som lastbil. Anledningen till 
definitionen är detekteringstekniken 
5 Detta innebär att en lastbil aktivt kan förlänga grönt i en tillfart som har övergått i passivt grönt 
6 Fråntid är en extra gröntid efter normal gröntid som normalt används för att undvika växling från 
grönt till gult när något fordon är i det så kallade valområdet, det vill säga på ett sådant avstånd att 
vissa kör medan andra stannar 
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7 R-funktionen innebär att den normala säkerhetstiden mellan frånväxlande signalgrupp och 
tillväxlande signalgrupper förlängs 
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Den första versionen av L-funktion speciell togs i drift i november 1999 i Nödinge och visade 
sig snabbt fungera mycket bra. Projektgruppen ställde sig direkt efter installationen frågan 
”Varför har vi inte tagit fram dessa funktioner i Lhovra tidigare”? Därefter har funktionen 
finslipats och trimmats i samband med flytten av proven från Nödinge till Trollhättan. 
 

LB-kombination LB-kombination Hastighets-kombination

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

250 180 130 80

 
 
Figur: Detektorbestyckning för L-funktion speciell i en tillfart med hastighetsbegränsning  
70 km/h  
 
En än mer detaljerad och teknisk beskrivning av den vidareutvecklade Lhovrastyrningen åter-
finns i bilagan. Texten i bilagan är i sin tur tagen från Vägutformning 94, del 13 (Vägverket, 
2002). Figuren ovan är tagen från den rapporten. 
 
Kostnader 
De extra kostnader som uppstår med L-funktion speciell är begränsade i jämförelse med nor-
mal Lhovrastyrning. Det behövs mer resurser för: 

• Projektering 
• Programmering 
• Test 
• Intrimning 
• Något fler slingor och detektorförstärkare 
• Något högre kostnader för drift och underhåll 

 
Däremot behövs inga extra schakt eftersom längsta detektoravstånd inte påverkas. Den totala 
extra investeringskostnaden ligger i storleksordningen 75.000 kr. 
 
Reducerad R-funktion 
I samband med dessa prov har det även utvecklats och provats en förbättrad reducerad R-
funktion. R-funktion innebär att den normala säkerhetstiden mellan frånväxlande signalgrupp 
och tillväxlande signalgrupper förlängs om det finns någon potentiell rödljuskörare (personbil 
eller tungt fordon). Förbättringen går i princip ut på att R-funktionen inte aktiveras lika lätt 
som tidigare. Man ställer krav på att den potentiella rödljusköraren ska hålla en viss minsta 
hastighet. Denna R-funktion beskrivs inte närmare i denna rapport, utan den intresserade 
hänvisas till Vägutformning 94, del 13 (Vägverket, 2002). 
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3 Inledande prov i Nödinge 
 
 
Provkorsning 
Den första provkorsningen valdes delvis beroende på en svår trafikolycka med ett rödljuskö-
rande tungt fordon för ett antal år sedan. Provkorsningen är en trevägskorsning som ligger i 
Nödinge cirka 25 km norr om Göteborgs centrum längs riksväg 45. Styrapparaten modernise-
rades, nya detektorer frästes och videokameror monterades inför proven. 
 

 
 
Foto: Översiktsbild från norr över korsningen i Nödinge 
 
 
Mätteknik 
För första gången i vägtrafiksammanhang i Sverige användes den nya digitala videotekniken 
på så sätt att rödljuskörningarna ”filmades före larm”. Detta är möjligt genom att de filmade 
sekvenserna lagras i ett buffertminne och därefter sparas på en digital hårddisk i händelse av 
rödljuskörning. Rödljuskörningarna detekterades med en slinga efter stopplinjen. Eftersom de 
detekterade rödljuskörningarna filmades kunde man konstatera att cirka 75 % var falska larm 
av typerna stannat för långt fram, fordon med släp, utryckningsfordon mer mera8. Korsningen 
och proven i denna redovisades i detalj i delrapporten (Vägverket, 2001). 
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8 Detta bör observeras när man jämför rödljuskörningsfrekvensen i dessa mätningar i jämförelse med 
andra mätningar 
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Foto: Styrapparat och mätutrustning i Nödinge 
 
Mätserier med olika syften 
Det har genomförts flera olika mätserier i Nödinge från och med hösten 1999. Mätserierna har 
tyvärr inte blivit helt konsekventa. En orsak var ett intresse från Vägverkets huvudkontor för 
mätningar av bilisternas stoppbeteende före och efter den nya signalväxlingen i september 
20009. Detta gjorde att mätprogrammet ändrades med kort varsel. En annan orsak har varit 
projektfinansieringen. Mätserierna har varit inriktade på: 
• Rödkörning före den nya signalväxlingen (NYS) respektive efter dess införande 
• Antal fordon som passerar på gult före NYS respektive efter 
• Rödkörning med Lhovra respektive utvecklade former av Lhovra (i båda fallen efter 

NYS). Det är dessa mätningar som redovisas nedan 
 
Få, men farliga rödljuskörare 
Över huvud taget är det relativt få som kör mot rött i den studerade tillfarten (söderifrån) i 
jämförelse med de värden som redovisas i litteraturstudien. Rödljuskörning på nivån 1 % av 
inkommande trafik verkar vara relativt vanligt i olika andra studier10. I Nödinge ligger 
rödljuskörningen på ungefär en tiondel av det (0,14 %). Orsakerna är troligen att det är en lågt 
belastad tillfart med fullständig Lhovrastyrning och vissa specialfunktioner. Rödljus-
körningarna fördelades (söderifrån, samtliga fordon, standard Lhovra): 
• 0 - 1 s efter rött: 85 % 
• 1- 3 s efter rött: 11 % 
• 3 - 5 s efter rött: 2 % 
• > 5 s efter rött: 2 % 

                                                 
9 Man ersatte då grön + gul signal med gul. Grön + gul betydde ”rött kommer snart”. Gul betyder 
”stanna om det går utan fara” 
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10 Notera att dessa mätningar kan ha gjorts på annat sätt. Ofta med dålig dokumentation. Jämför 
föregående fotnot 
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Det är således en stor majoritet av rödljuskörningarna som sker under den första sekunden och 
enbart ett fåtal (4 %) som sker under den verkligt farliga tiden, cirka 3 s efter rött eller senare. 
 

 
 
Foto: Platsen där det ”ofta krockas” i Nödinge. Tungt fordon mot rött söderifrån (se vit 
Volvo 740) krockar med vänstersvängande bil från öster (se blå Escort herrgårdsvagn). Spe-
ciellt farligt om sikten för vänstersvängaren skyms av bil i körfältet till vänster. (Det är såle-
des dubbla körfält i vänstersvängen). 
 
Höga andelar tung trafik bland rödkörarna 
Lastbilsandelen bland rödkörarna med standard Lhovra var 31 % vilket är betydligt högre än 
deras andel av trafiken (8 %). Detta till skillnad mot Vägverkets mätningar i hela Sverige 
(1997) som påvisade samma rödkörningsandel för tung trafik som för annan trafik. Tung 
trafik verkar dessutom vara relativt sett vanligare bland de sena rödljuskörningarna i Nödinge.  
 
Viktade jämförelser 
Om man försöker sätta (icke vetenskapliga) vikter på olika rödljuskörningars beroende på hur 
lång tid in på rött som rödljuskörningen sker kan man ansätta: 

• 0 – 1 s: vikt 0,5 (ofarliga i sig själva, men har effekt på moralen på sikt vilket i sin tur 
kan leda till sena rödljuskörningar) 

• 1 – 3 s: vikt 2 (viss risk för trafikolycka) 
• 3 – 5 s: vikt 4 (mycket påtaglig risk för trafikolycka) 
• > 5 s: vikt 4 (troligen inte större risk för trafikolycka än 3 – 5 s in på rött, kanske till 

och tvärt om?) 
• Samt dessutom en extra faktor 5 för tunga fordon beroende på deras stora rörelse-

energi 
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Stora förbättringar i Nödinge 
 
Antal mot rött/dag Personbil Tungt fordon Totalt 
Mätserie  
(antal dagar) 

0 - 1 s 
rött 

1 - 3 s 
rött 

3 - 5 s 
rött 

> 5 s 
rött 

0 - 1 s 
rött 

1 - 3 s 
rött 

3 - 5 s 
rött 

> 5 s 
rött 

Ovik-
tat 

Viktat 

Från söder:           
Std Lhovra (45) 8,0 1,1 0,1 0,2 2,5 0,3 0,2 0,0 12,4 20,7 
LhovraS (110) 2,6 1,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 4,2 5,4 
LhovraSL (19) 7,3 0,7 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 8,6 8,6 
LhovraSL2(30) 4,1 1,4 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 9,7 7,5 
           
Från norr:           
LhovraSL2 (30) 4,3 1,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 5,8 6,0 
 
Ovanstående mätserier visar antalet rödljuskörare med olika styrstrategier redovisat som antal 
rödljuskörare per dag i olika tillfarter. Det som i beskrivningen kallas för LhovraSL2 
motsvarar i princip den färdiga L-funktion speciell. Några ytterliga förbättringar av 
LhovraSL2 gjordes inför proven i Trollhättan, men dessa funktioner provades inte i Nödinge. 
Alla mätserier, förutom kanske LhovraS på 110 dagar, är mycket korta varför det är svårt att 
dra säkra slutsatser av mätningarna. 
 
Observera att tidiga starter, utryckningsfordon med mera är bortrensade ur materialet. 
 
Totalt inkommande trafik per dag (ÅDT) för de studerade tillfarterna är 9.500 från söder och 
8.000 från norr.  
 
Trafik söderifrån och med lastbilsdetektor på 300 m (LhovraS) 
Det totala antalet rödljuskörare minskade från 12,4 per dag till 4,2 (LhovraS), det vill säga en 
minskning med 66 %. Den stora delen av minskningen var dock rödljuskörande personbilar 
under den första röda sekunden. Troligen ingen direkt effekt på trafiksäkerheten.  
 
För tunga fordon var minskningen av antalet rödljuskörare än större. Från 3,0 till 0,1 rödkö-
rande tungt fordon per dag (-97 %). Det registrerades enbart 10 rödljuskörande tunga fordon 
under de 110 dagarna med LhovraS. Inget senare än 3 s in på rött. Rödljuskörningarna för 
fordon längre än 8 m är således nästa fullständigt eliminerade! Det vill säga upp mot 100 % 
minskning av farliga sena rödljuskörande tunga fordonen. 
 
Trafik söderifrån och med lastbilsdetektor på 250 m (LhovraSL) 
I denna mätserie var den yttre lastbilsdetektorn flyttad från 300 m till 250 m i syfte att förbil-
liga tekniken, utan alltför stora försämringar av prestanda. 
 
Den i och för sig ointressanta positiva effekten på rödljuskörande personbilar under den första 
sekunden var nästan helt borta. De positiva effekterna för tung trafik stod sig bra, förutom ett 
enda rödljuskörande tungt fordon senare än 5 s in på rött. Observera att denna mätperiod var 
mycket kort, bara 19 dagar. Det rödljuskörande tunga fordonet var en buss som körde 10 
sekunder in på rött och inte alls kunde fångas upp av denna teknik. 
  
Trafik i två riktningar med lastbilsdetektor på 150 m (LhovraSL2) 
I denna mätserie har ytterligare förfiningar gjorts i mättekniken och även tillfarten norrifrån 
försetts med denna styrning. Här återkom den i och för sig ointressanta positiva effekten på 
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rödljuskörande personbilar söderifrån under den första sekunden. Troligen beroende på en 
ändrad maxtidssättning i korsningen. Däremot tycks personbilarnas rödljuskörning senare in 
på rött ha ökat oroväckande. De positiva effekterna för tung trafik var kvar. Observera att 
även denna mätperiod var mycket kort, 30 dagar. 
 
Norrifrån är antalet rödljuskörningar betydligt lägre än söderifrån. Det kan bland annat bero 
på vägutformning, att gröntidsandelen är högre och att signalernas synbarhet är bättre. 
 
Sammanfattande viktade mått 
Om man ser på den sista kolumnen med viktade siffror innebar LhovraS en drastisk förbätt-
ring i jämförelse med standard Lhovra (-74 %), men även den sista mätserien (LhovraSL2) 
står sig bra (-64 %). 
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4 Fortsatta prov i Trollhättan 
 
Bakgrund 
Den andra provkorsningen ligger på riksväg 45 strax söder om Trollhättans centrum (kors-
ningen med Göteborgsvägen). Korsningen byggdes om 2000 och togs i drift 2001 med nya 
styrapparatfunktioner. 
 
Orsakerna till att flytta proven till Trollhättan var: 

• Det då pågående projektet med nollvisionsslingan i Trollhättan 
• Att prova i en annan typ av korsning (fyrvägskorsning) och i en mer ”normal” 

korsning 
• Att kunna lägga detektorerna på optimala avstånd från korsningen 
• Att i samband med detta sänka ambitionerna något i syfte att kunna spara på 

kostnaderna 
 
Flytten innebar dock vissa problem: 

• Flytten fördröjde projektet 
• Antalet rödljuskörande tunga fordon är betydligt lägre i Trollhättan i jämförelse med i 

Nödinge. Orsakerna till färre rödljuskörningar är bland annat: 
o Enfältiga tillfarter 
o Högre andel trafik på tvären 
o Lägre hastigheter 
o Att korsningen i Trollhättan är omgiven av andra signalkorsningar. Korsningen 

i Nödinge är den sista (på en längre sträcka) signalkorsningen i körriktning 
norrut 

o Att korsningen i Trollhättan är mer tätortskorsning än den i Nödinge som är 
mer landsvägskorsning 

Det blev därför än svårare att få signifikanta resultat i Trollhättan än i Nödinge. 
 

 
 
Foto: Översiktsbild från norr i Trollhättan. En kamera skymtas i en belysningsmast. 
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Man bör dessutom observera följande styrtekniska skillnader mellan korsningarna: 

• Återgång till allrött i Trollhättan inte i Nödinge 
• Ködetektorer används i Trollhättan. Dels på tvärtillfarterna, dels i vänstersvängarna. 

Cirka 45 m från stopplinjerna. De acykliska funktionerna i Lhovra som ska minska 
stoppandelen för tunga fordon kopplas bort vid belagda ködetektorer 

 
Det gjordes två längre mätserier i Trollhättan. Styrningen var i princip identisk under dessa 
två mätserier. Dels normal Lhovra, dels L-funktion speciell: 

• Mätserie 1: 53 + 53 dagar hösten 2001 – mars 2002 
• Mätserie 2: 52 + 52 dagar under perioden 30/5 2002 – 4/2 2003 

 
Det borde ha gått att mäta mer, men tyvärr räckte pengarna tidvis inte till för ytterligare mät-
aktiviteter och utrustningen var utslagen under relativt långa perioder beroende på bland annat 
blixtnedslag. 
 
Förbättringar i Trollhättan, men mindre än i Nödinge 
Det gjordes vissa mindre ändringar av styrningen mellan mätserie 1 och mätserie 2, men det 
bör gå bra att slå ihop dem till en enda mätserie på 105 + 105 dagar. Nedan visas antalet röd-
ljuskörningar per dag. Observera att 0,01 rödljuskörare/dag i princip innebär en enda 
observation under 105 dagar. 
 
Den sista kolumnen redovisar viktade mått enligt de vikter som redovisas i kapitel 3.  
 
Antal mot rött/dag Personbil Tungt fordon Totalt 
Mätserie  
(antal dagar) 

0 - 1 s 
rött 

1 - 3 s 
rött 

3 - 5 s 
rött 

> 5 s 
rött 

0 - 1 s 
rött 

1 - 3 s 
rött 

3 - 5 s 
rött 

> 5 s 
rött 

Ovik-
tat 

Viktat

Från syd:           
Std Lhovra (105) 7,61 0,31 0,03 0,20 0,32 0,14 0,03 0,02 8,6 13,6 
L speciell (105) 6,40 0,28 0,05 0,10 0,23 0,05 0,00 0,00 7,1 9,4 
           
Från norr:           
Std Lhovra (105) 6,63 0,46 0,05 0,21 0,41 0,16 0,06 0,02 8,0 14,4 
L speciell (105) 5,71 0,58 0,08 0,32 0,32 0,08 0,01 0,04 7,1 12,8 
 
Totalt inkommande trafik per dag (ÅDT) i de studerade tillfarterna är 9.500 från söder och 
8.000 från norr.  
 
Rödljuskörningarna minskade, men inte lika mycket som i Nödinge. Det syns en tydlig 
minskning av antalet rödljuskörande tunga fordon under alla tidsperioder och båda riktningar, 
förutom från norr mer än 5 s in på rött. Totalt minskade antalet lastbilar som körde mer än 3 s 
in på rött från 13 stycken med standard Lhovra till 5 stycken med L-funktion speciell 
(minskning med 61 %, jämför Nödinge med en minskning upp mot 100 %). För personbilar är 
bilden mer splittrad. Eftersom antalet sena rödljuskörningar är mycket få skulle det behövas 
en längre mätserie för att få signifikanta resultat.  
 
Med de vikter som redovisas i kapitlet om Nödinge fås en minskning av det totala rödljuskö-
randet med 20 %. (Jämför Nödinge 64 %). 
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Att resultaten inte blev lika goda som i Nödinge berodde troligen på: 

• En lägre initial rödkörningsfrekvens än i Nödinge 
• Att de acykliska L-funktionerna relativt ofta kopplades bort beroende på köer i de 

sekundära tillfarterna. (Så fort kön kom upp i ca 45 m kopplades ett antal L-funktioner 
bort) 

 

 
 
Foto: Utvärderingsutrustningen. Korsningen syns ur olika vinklar 
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5 Slutsatser och rekommendationer 
 
Det går kostnadseffektivt att reducera antalet sena (och således farliga) rödljuskörande tunga 
fordon i signalreglerade korsningar med hjälp av L-funktion speciell. 
 
Varierande effektivitet 
Hur stor minskningen av antalet rödljuskörande fordon blir beror på flera olika faktorer: 

• Ursprunglig rödkörningsandel. Ju högre andel desto större effekt 
• Lastbilsandel. Ju fler lastbilar, desto större effekt 
• Typen av trafik. Lastbilstrafik mot en färjeterminal eller en fabrik som tillämpar ”just 

in time” kan kanske innebära en högre initial rödkörningsfrekvens 
• Primärvägsdominans. Ju högre desto större effekt 
• Belastningsgrad. Ju lägre desto större effekt 
• Hastigheter. Ju högre desto större effekt 
• Antal körfält i primärvägstillfarten. Ju fler desto större effekt 

 
I Nödinge minskade antalet rödljuskörande tunga fordon 3 s eller senare in på rött till nära 
noll. Mätperioden var dock bara 30 dagar med L-funktion speciell. I Trollhättan minskade 
antalet rödljuskörande fordon från 13 till 5 (-61 %) vid mätning under 105 + 105 dagar. Den 
totala effekten på alla rödljuskörningar utmed primärvägen var även den positiv. En 
minskning av ett viktat mått med 64 % i Nödinge och 20 % i Trollhättan. 
 
Liksom all annan avancerad trafiksignalstyrning är funktionen starkt beroende av ett väl 
fungerande drift- och underhållssystem. L-funktion speciell förutsätter fungerande detektorer 
för att ge bra effekt.  
 
Samhällsekonomisk lönsamhet 
Den samhällsekonomiska lönsamheten har inte beräknats i detalj i detta projekt. I 
delrapporten (Vägverket, 1991) beräknas att den totala samhällsekonomiska kostnaden för 
rödkörningsolyckor i Sverige till ca 1½ miljard kr/år. En signalanläggning som är aktuell för 
L-funktion speciell bör kunna stå för i storleksordningen en 1.000-del av denna summa, det 
vill säga 1½ Mkr. Om man räknar lågt skulle L-funktion speciell minska 
rödkörningsolyckorna orsakade av rödljuskörning på den primärvägen med 20 %. De totala 
rödkörningsolyckorna skulle då kanske minska med 10 %. Det vill säga en 
samhällsekonomisk vinst på 150.000 kr/år. 
 
Den extra investeringskostnaden för L-funktion speciell uppskattas normalt hålla sig i stor-
leksordningen 75.000 kr. Den stora kostnaden i signalstyrning är när man bestämmer sig för 
att använda L-funktion normal, inte om man sedan bestämmer sig för att gå vidare med L-
funktion speciell.  
 
L-funktion speciell bör således vara klart samhällsekonomisk med tanke på trafikolyckorna. 
(Payoff-tid på ½ år). Den innebär dessutom en viss ökning i primärvägsdominansen i 
signalstyrningen vilket reducerar fördröjningarna och stoppen i korsningen. Detta har visats 
genom simuleringar för korsningen i Nödinge. Den totala fördröjningen på dygnsnivå 
minskade med 5 %. Antalet stopp minskade också. Speciellt stoppen för tunga fordon. Färre 
stopp innebär reducerade fordonskostnader och reducerade miljöeffekter, samt även minskade 
risker för upphinnandeolyckor. 
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Barriäreffekten av korsningen ökar dock en del med L-funktion speciell. 
 
Användning av L-funktion speciell rekommenderas 
Användning av L-funktion speciell rekommenderas i korsningar som har problem med röd-
ljuskörande tunga fordon. Det är viktigt att anpassa användningen efter lokala förhållanden. 
Liksom hela Lhovra är L-funktion speciell moduluppbyggd för att underlätta detta.  
 
Vägverket Region Väst fortsätter att använda funktionen i de två provkorsningarna och har 
redan installerat tekniken i ytterligare korsningar under perioden 1999 – 2003: 

• Riksväg 45 – Lasarettsvägen i Trollhättan 
• Länsväg 190 Gråbovägen – Bergsjövägen i Göteborg 
• Tre korsningar på E20 i Alingsås inklusive korsningen med länsväg 180 (Götaplan) 
• Riksväg 45 i Alafors 
• Tre korsningar på Hisingsleden i Göteborg 

 
I övriga Sverige är användningen ännu mer sparsam: 

• Roslagsvägen (E18.20) i Stockholm. (Vissa funktioner) 
• E18 Enköpingsvägen – Ursviksvägen i Solna. (Vissa funktioner) 
• Österleden – Fältarpsvägen i Helsingborg. (Kommunal väg) 
• E4 – Oljevägen i Sundsvall. (Vissa funktioner) 

 
L-funktionen speciell finns med i den nyutgivna Vägutformning 94, del 13, version S-2 
(Vägverket, 2002). Dels i själva publikationen, dels i mer detalj i bilaga nummer 1. 
 
Det är viktigt att trimma in anläggningar med L-funktion speciell på ett systematiskt sätt med 
fältstudier och mätningar. Drift och underhåll måste bedrivas ambitiöst för att försäkra sig om 
god funktion. 
 
Uppföljning 
För att följa upp långtidseffekterna av L-funktion speciell avser Vägverket år 2008 följa upp 
effekterna med avseende på dödsolyckor och allvarliga personskador i flera korsningar. Det är 
viktigt att i samband med ombyggnad till L-funktion speciell dokumentera hur korsningen 
styrdes tidigare, samt följa upp detektorfel och andra avvikelser. 
 
Intressant mätteknik 
För första gången i vägtrafiksammanhang i Sverige användes den nya digitala videotekniken 
på så sätt att rödljuskörningarna ”filmades före larm”. Detta är möjligt genom att de filmade 
sekvenserna lagras i ett buffertminne och därefter sparas på en digital hårddisk i händelse av 
rödljuskörning. Denna teknik bör vara användbar även i många andra trafikundersökningar. 
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Bilaga: L-funktion speciell 
Utdrag Vägutformning 94 del 13, bilaga 1 (Vägverket, 2002). 
 
 

3.3 L-funktion, speciell 
 
Allmänt 

 
Den ursprungliga L-funktionen i LHOVRA-tekniken har vidareutvecklats med syftet att 
ytterligare öka grönmötesandel och därigenom också trafiksäkerhet och framkomlighet för 
den tunga trafiken. 
 
Önskemål finns om en ytterligare förbättrad framkomlighet för den tunga trafiken på 
primärvägen, varför en förstärkt L-funktion har utvecklats, dock med målsättningen att 
säkerhet och framkomlighet inte ska påverkas negativt för övrig trafik, d.v.s. för den 
sekundärvägstrafik som ”straffas” av L-funktionen. 
 
De nya funktionerna arbetar i primärvägstillfarten på både signalgrupps och detektornivå.  
 
Signalgruppsbestyckningen är den ursprungliga i LHOVRA-tekniken, dock kompletterad med 
en särskild fiktiv L-grupp för den nya funktionen: 
 
* En normal signalgrupp, N 
* En fiktiv signalgrupp för H-funktion, H 
* En fiktiv signalgrupp för L-funktion, L 
 
De principiella fasbilderna med cyklisk och acyklisk ordning är också de ursprungliga. 
 
Detektorbestyckningen är till antal och placering något ändrad. Anledningen är önskemål om 
en bättre anpassning till en större stannabenägenhet efter NYS och till funktionernas nya 
arbetssätt. 
 
Detektorbestyckningen framgår av figur 15 nedan. 
 

Figur 15. Detektorbestyckning för en utökad L-funktion i primärvägstillfart

LB-kombination LB-kombination Hastighets-kombination

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

250 180 130 80

 
 
En tillkommande LB-kombination har inlagts på nivån 130 m. 
 
Funktionerna beskrivs så som de arbetar i skrivande stund. De kan komma att påverkas/ändras 
av kommande provserier. 
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Beskrivningen sker utifrån detektorbestyckningen. Arbetsuppgifterna beskrivs detektor för 
detektor i trafikriktningen. 
 
Detektor D1 (259 m) 
 
Detektorn är den första i en s.k. LB-kombination och har bara uppgiften att vara den första. 
 
Detektor D2 (250 m) 
 
Detektorn är den andra i LB-kombinationen. Här sker utsorteringen av lastbilarna enligt 
följande villkor: 
 
* Tiden för färd från den första till den andra ska motsvara en hastighet som är större än 60 

km/h 
 
* Den första ska fortfarande vara belagd när den andra beläggs.  
 
Den utsorterade pulsen från D2 avbryter maxtid i konflikterande signalgrupper. Härigenom 
tidigareläggs växling till grönt i LB-tillfarten. 
Om grupp N är i fråntid laddar den utsorterade pulsen Ny fråntid i grupper N/H/L samt även i 
motsvarande motriktade grupper. 
 
Den utsorterade pulsen kopplas till en DL–normal grupp N, där den Förlänger Fråntid . 
 
Den utsorterade pulsen kopplas också till en extra DL-fiktiv L-grupp, där den Anmäler och 
Förlänger Maxtid med rätt till Ovillkorlig ÅterUppTagning (OÅUT), vilket innebär att den 
återigen kan aktiveras av ny puls och bibehålla grönt. 
Nu kommer normal signalgrupp N att kvarhållas i grönt även om den hamnat i vilogrönt. 
Detta är en oerhört stark funktion, som knappast hade kunnat användas med ursprungligt 
detektoravstånd 300 m. 
 
Om fiktiv L-grupp, som också anmäler fasbild 3, är anmäld när någon grupp i fasbild 2 är 
rödgul/grön sker växling till fasbild 3, där en extra speciell start ges till grupper N/H (och 
motsvarande motriktade). Funktionen innebär en acyklisk ordning där samma grupper som i 
fasbild 1 inkommer en extra gång. 
 
Detektor D3 (180 m) 
 
Detektorn kopplas till en DL-fiktiv H-grupp, där den Anmäler och Förlänger Maxtid (ej 
återupptagning). 
 
Detektorn kopplas också till en extra DL-normal grupp N, där den Förlänger Maxtid. (ej 
återupptagning). Avsikten är att ”fånga” verklig grupp N om växling ska ske till allrött. 
 
Detektor D4 (139 m) 
 
Detektorn är den första i en ny Lb-komnination har bara uppgiften att vara den första. 
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Detektor D5 (130 m) 
 
Detektorn är den andra i LB-kombinationen. Villkoren är desamma som tidigare dock att 
hastigheten ska vara större än 55 km/h. 
 
Om grupp N är i fråntid laddar den utsorterade pulsen Ny fråntid i grupper N/H/L samt även i 
motsvarande motriktade grupper. Avsikten är att ge den LB som tidigare noterats över LB-
kombinatoionen D1/D2 tillräcklig fråntid. 
 
Den utsorterade pulsen kopplas till en DL-normal grupp N, där den Förlänger Maxtid , 
Fråntid och Gultid. 
 
Den utsorterade pulsen kopplas också till en extra DL5-fiktiv L-grupp, där den Anmäler och 
Förlänger Maxtid (OÅUT). Avsikten är densamma som för LB-kombinationen D1/D2, 
nämligen att normal grupp N kvarhålls i grönt även om den hamnat i vilogrönt. Denna extra 
DL förlänger också Variabel Rödtid, varigenom lastbilen får tillgång till ett eget extra 
rödskydd. 
 
Detektor D6 (85 m)
 
Den kopplas till en DL-normal grupp N, där den Förlänger Maxtid , Fråntid , Gultid. 
 
Detektor D7 (10 m) 
 
Den kopplas till en DL-normal grupp N, där den Förlänger Maxtid , Gultid och svarar för 
Återanmälan . 
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