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Förord
Vägverket startade 2003 ett nationellt försök med variabla hastigheter på 
tjugo platser i landet. Försöket är nu avslutat och försöksanläggningarna 
har tagits in i den ordinarie verksamheten. Väg 137 Ölandsbron var en av 
testplatserna och ett variabelt hastighetssystem installerades längs bron. 

Vägverket gav Ramböll i uppdrag 2008 att utvärdera det variabla has-
tighetssystemets funktion främst med fokus på den trafikstyrda utmärk-
ningen av hastighet. Detta i syfte för att se om och i så fall hur systemet kan 
trimmas in och utvecklas för att få en bättre funktion.

Svante Berg från Ramböll har ansvarat för utvärderingen.
Linköping i juni 2009.

Johnny Alf
Vägverkets ITS-enhet
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Sammanfattning
på Ölandsbron finns ett system med variabla hastigheter som visas via om-
ställbara vägmärken. Normalt fungerar systemet helt autonomt och ändrar 
den högsta gällande hastigheten beroende på trafik- eller väderförhållan-
dena (friktion och vind). Det finns även möjlighet att trafikledare manuellt 
kan styra systemet. 

I syfte att utvärdera funktionen har en analys gjorts med data från 2008. 
Systemet har varit i drift under hela perioden och data för denna analys 
kommer från systemet. Detta medför att placeringen av indatakällorna är 
gjord för att styra systemet och inte för att utvärdera effekterna. De induk-
tiva detektorerna som leverat trafikdata är placerade vid respektive bro-
fäste (se figur nedan) innan de omställbara vägmärkena. Detta medför att 
det finns begränsad kunskap om hur trafikanterna beter sig mellan inda-
takällorna, beteendet på bron mellan detektorerna har alltså inte kunnat 
studeras med dessa data. Trots detta har vissa slutsatser dragits.

Schematisk bild över systemet på Ölandsbron som visar placering av omställbara 
och fasta vägmärken samt streck som motsvarar induktiva detektorer. Körfälts-
numrering (Kf 1,2,5 och 6).

För trafikstyrning kan följande slutsatser dras:

Ölandsbron klarar höga flöden på timnivå med bibehållen kapacitet och 
medelhastighet över 70 km/h. I stort reagerar systemet korrekt efter indata 
och rena ”fellarm” är få. Regelefterlevnaden bedöms vara rimlig förutom för 
50 km/h som visar på generellt dålig efterlevnad om inte trafikförhållan-
dena begränsar hastigheten tydligt.

För att uppnå en bättre styrning av systemet föreslås följande utveckling:
generellt bör systemet vara mer ”frikostig” med 80 km/h. 80 är en ge-•	
nerellt bra hastighet för Ölandsbron, minskar problematiken med köer 
samt olyckor kopplade till den. 80 km/h bör användas vid flöden över 
600 fordon/h i höger körfält per riktning (kf 1 och 6 i figur ovan). 

Vid höga flöden bör 70 km/h märkas ut. på timnivå är det flöden över •	
800-900 fordon i höger körfält per riktning (kf 1 och 6).
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50 km/h fungerar bra vid höga flöden och låga hastigheter, d.v.s. nära •	
kapacitetssammanbrott. Framförallt är det hastigheten som märker ut.

Filterfunktionen för hastighetsberäkningen (som infördes för att •	
motverka att enskilda fordons hastighet påverkar utmärkningen för 
mycket) fungerar bra och ger en stabilare utmärkning av 50 km/h.

Framförallt nattetid finns det några inkonsekventa larm som sänker •	
till 50 km/h. ”Falsklarmen” sker oftast nattetid med låga flöden. Dessa 
50-larm kan avstyras med ett flödeskriterium. en rekommendation är 
ca 900 fordon/h per körfält som gräns för 50.

För att få en bättre och flexiblare trafikstyrning bör detektorer instal-•	
leras ”mitt” på bron. De kan framförallt vid medelhöga flöden ge möj-
lighet att styra flexiblare. Bl.a. kan man utmärka en hastighet tidigare 
och mer exakt. Dessutom kan en bättre utvärdering göras av trafikant-
beteende på bron.

Systemet bör styra enbart på första mätstationen per riktning och •	
inte som idag då varje mätstation kan styra hastigheten i bägge rikt-
ningar. Trafikförhållandena kan skilja sig markant mellan Högbro- och 
Ölandsdelen.

”Regelefterlevnad” är relativt god men bör bli bättre med VMS som kan •	
visa fritext. Framförallt kan det ge bättre förståelse för lägre hastighe-
ter (50 och 70 km/h).

Det finns en tendens till ”kö”-olyckor (perioden både utan och med •	
systemet) men olycksmaterialet är litet.  Detta talar för att det finns en 
trafiksäkerhetspotential med lägre hastighet (80 km/h) vid ”normala” 
flödestoppar.

För väderstyrning p.g.a. av vind och friktion har betydligt mindre utmärk-
ning av hastighet aktiverats under perioden. Dock kan följande slutsatser 
dras:

Vindstyrning till 70 km/h ger relativt god regelefterlevnad.•	

Vindstyrning till 50 km/h ger mindre god regelefterlevnad och bör •	
användas mycket sparsamt. Risk för att man skapar situationer med 
ökad hastighetsspridning mellan fordonen.

Styrning p.g.a. friktion (ytstatus) till 50 km/h ger risk för stor hastig-•	
hetsspridning och dålig regelefterlevnad.

Att använda fritext-VMS för att ge motiverande budskap varför has-•	
tigheten är sänkt ökar troligen tydligheten för den väderpåverkade 
hastigheten.
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Bakgrund och syfte1. 
ÖVergrIPaNDe FUNKTIoNSBeSKrIVNINg1.1 

Väg 137 Ölandsbron är en plats där miljö- och trafikförhållandena kan va-
riera kraftigt. Dessutom är vägen över bron fyrfältig med relativt smala 
körfält och utan vägren. Därför valde Vägverket att implementera ett varia-
belt hastighetssystem längs bron som med hjälp av omställbara vägmärken 
kan sänka hastigheten vid behov. De företeelser som kan orsaka sänkningar 
av högsta gällande hastighet är vind, väglag eller trafik. 

90 km/h är grundhastigheten som gäller under normala förhållanden. 
Hastigheten kan sänkas till 80 km/h beroende på trafikförhållanden och till 
70 respektive 50 km/h beroende på trafik-, vind eller väglagsförhållandena.  

Tidigare kunde även hastigheten sänkas till 60 km/h beroende på vind 
eller väglaget men den funktionen togs bort sommaren 2008. Dock har de 
tillfällena när hastigheten sänks till 60 behandlats i materialet.

För mer information om styrningen se kap 3 Utvärdering  
Trafik- väderstyrning.

SyFTe1.2 

Syftet med denna analys är att utvärdera funktionen hos det variabla has-
tighetssystemet med fokus på trafikstyrningen och vid behov föreslå för-
bättringar. eventuella förbättringar som föreslås kan vara både av parame-
tersättningskaraktär eller förbättrad indata genom t.ex. fler indatakällor.
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Data2. 
För denna utvärdering har data från olika delar av systemet använts. Även 
olycksdata (STRADA) samt trafikdata från en radardetektor på Ölandssi-
dan har studerats. generellt föreligger ett ”problem” att använda samma 
data för utvärdering som systemet har använt för styrning. Det går inte att 
komma ifrån att systemet påverkar trafikanten samt att indatapunkter inte 
ligger optimalt för utvärdering. placeringen av indatakällor är gjord för att 
styra systemet och inte för att utvärdera effekter, t.ex. är slingor för tra-
fikdata placerade före de variabla vägmärkena. Detta medför att det finns 
begränsad kunskap om hur trafikanterna beter sig mellan indatakällorna. 
Beteendet på bron har alltså inte kunnat studeras med dessa data. Datama-
terialet beskrivs mer utförligt nedan.

Trafikdata från systemet har erhållits på körfältsnivå för delarna Högbro 
samt Öland. körfältsnumreringen är enligt Vägverkets standard. De om-
ställbara vägmärkena är placerade mellan Högbro- och Ölandsdelen. Detek-
torer för trafikdata är placerade strax innan. Fast skyltning (90) finns strax 
innan systemet, se schematisk figur 1.

Figur 1. Schematisk bild över VH-systemet på Ölandsbron och placering av om-
ställbara samt fasta vägmärken för hastighet. Körfältsnumreringen (Kf 1,2,5 och 
6).

gSV2.1 

Systemet på Ölandsbron loggar och skickar all information till Vägverkets 
gSV-system. gSV står för generellt Styrsystem Vägmärken och används för 
att styra, övervaka och logga anläggningens funktion.

Data för denna analys är totalt ca 74 000 event, där varje event är en hän-
delse som ger upphov till ett meddelande.

Data har levererats från 2008-05-01 tom. 2008-09-20. Det vanligaste event 
är 11 000 som är ”Budskap för VMS-skylt”. Budskapet kan vara trafik, väder 
eller manuellt styrt. Drygt 30 tusen sådana budskap finns under perioden. 
60 km/h togs bort som budskap våren 2008. De fördelar sig på:



10

Hastighet Andel

0 50.0%

50 1.9%

60 0.3%

70 9.5%

80 21.9%

90 16.4%

Tabell 1. Andel hastighetsbudskap för VMS (2008-05-01 tom 2008-09-30). 0 är lika 
med ”släckt” och visas aldrig mot trafikant mer än som ”släckt” skylt. 90 visas en 
kort tid när behovet av sänkt hastighet har upphört efter att systemet visat ett 
budskap.
VMS-budskapet följer flödesfördelningen över dygnet ganska väl, se nedan.

Figur 2. Antal VMS-budskap (Event=11000) fördelat under dygnet per VMS-bud-
skap under tidsperioden.

gSV-datan håller hög kvalité med lite bortfall. Under perioden är det en-
staka dagar med större bortfall som t.ex. 17 augusti.

MeTorSTaTIoNer2.2 

Systemet levererar mätdata från 2 mätplatser kallade Högbro och Öland, i 
varje snitt mäts trafiken i varje körfält i båda riktningarna. Data har analy-
serats för perioden april tom. oktober 2008. Totalt mer än 6,8 miljoner mät-
data. Data är relativt homogent och uppvisar inga större ”hål”. per månad 
är det knappt 1,2 miljoner passager. Juli månad sticker ut med drygt 1,6 
miljoner passager.

Antal totalt 6 805 395 

Medelvärde 81 km/h 

Std avv 12.5 

Min 4 

Max 253 

85% 92 km/h

Tabell 2. Antal Metor-mätningar, totalt perioden 2008-04-15 tom. 2008-10-15, med-
elvärde, standardavvikelse, min och max-värden samt 85-percentilen.

Medelhastigheten i hela region Sydöst ligger på ca 90 km/h för 90-vägnätet 
(rapport Hastigheter och tidluckor 2004, 2005:2).  Andelen trafikarbete över 
tillåten hastighet (90) är knappt 60% medan för Ölandsbron är den siffran 
ca. 19%. Trafikanterna på Ölandsbron har alltså generellt ett mindre hastig-
hetsanspråk än skyltad hastighet 90.
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körfältsnumreringen i rapporten är enligt Vägverkets standard enlig nedan, 
se även figur 0:

Plats

Högbro=1 eller Öland=2

Kf Riktning 

1 K1 mot Öland

2 K2 mot Öland

5 K2 mot Kalmar

6 K1 mot Kalmar

Med t.ex. Vm25 menas då plats Ölandssidan körfält 2 i riktning mot 
kalmar.

Figur 3. Flöde totalt (Qtot), medelhastighet (Vm) samt medelhastighet per mätsnitt 
(Vmxy). Värden per månad.

Figur 4. Flöde per körfält. Notera att kf 2 och 5 har generellt mycket lägre värden. 
Värden per månad.
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Figur 5. Flöde totalt (Qtot), medelhastighet (Vm) samt medelhastighet per mätsnitt. 
Värden per timme.

Medelhastigheten följer flöden i omvänd relation d.v.s. de lägre flödena ger 
högst hastighet.

Figur 6. Flöde per körfält. Notera att kf 2 och 5 har generellt mycket lägre värden. 
Värden per timme.

Trafiken på Ölandsbron har en tydlig flödestopp runt kl 16, en mindre topp 
syns runt kl 07.

 Högbro Öland

Kf 1 2 5 6 1 2 5 6

Antal totalt 8500 1700 2600 7700 7700 2600 2100 8000

Medel (km/h) 77 89 88 79 80 90 87 79

Std avv 11.7 15.5 12.7 10.6 10.4 12.1 15.3 11.2

85% 88 103 99 88 90 100 99 89

Tabell 3. Medelvärde perioden maj tom. september, dygnsflöde och medelhastighet 
(km/h).
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Högsta flöden2.2.1 

Under perioden har följande högsta dygnsflöden noterats per körfält:

Högbro Öland

Kf 1 2 5 6 1 2 5 6

Antal totalt 12 339 8 022 7 672 11 562 14 179 5 992 8 018 11 309 

Medelvärde (km/h) 74 84 44 73 71 80 76 73

Std avv 10.3 12.8 32.1 10.4 12.4 14.0 19.1 10.4

Min 13 5 5 9 11 33 5 18

Max 155 157 184 157 189 180 197 161

85% 84 95 83 82 83 93 92 83

Datum 080619 080619 080622 080727 080619 080619 080622 080727

Tabell 4. Högsta noterade flöden per körfält per dygn, medelvärde, standardavvi-
kelse, min och max-värden samt 85-percentilen i km/h.

Högsta timflödena har under samma dagar varit:

Högbro Öland

Kf 1 2 5 6 1 2 5 6

Antal totalt 1014 887 1017 1043 989 723 999 1081

Medelvärde (km/h) 67  80  41  66 70  70  76  67  

Std avv 8.4 9.5 23.6 9.2 8.3 10.4 11.5 8.8 

Min 34 49 5 42 49 43 43 33 

Max 97 122 92 98 117 113 140 94 

85% 75 89.1 69 75 78.8 80 86 75

Datum 080619 080619 080622 080727 080619 080619 080622 080727

Timme 16 17 11 16 11 16 11 16

Tabell 5. Högsta noterade flöden per körfält per timme, medelvärde, standardav-
vikelse, min och max-värden samt 85-percentilen i km/h.

Nedan ges detaljerad bild av 2008-06-22 där Vm = 41 km/h över dygnet.

Figur 7. 2008-06-22, flöde totalt (Qtot), medelhastighet (Vm) för Högbro kf 6. 
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Nedan ges en bild över antalet VMS-budskap. VMS-budskap 50 km/h sam-
manfaller med ”dippen” kl 11.

Figur 8. 2008-06-22. VMS-budskap över dygnet. Värde är VMS (50,70,80,90). Storle-
ken på punkterna symboliserar antalet budskap.

Värt att notera är att medelhastigheten har hållits inom rimlig nivå förutom 
för Högbro kf 5. Det finns andra värden under perioden där hastighetsdata 
och flödesdata pekar på ”sammanbrott”. generellt kan dock hastigheterna 
hållas inom rimliga värden under de högsta flödena.

Höga flöden och låga hastigheter2.2.2 

Under perioden noteras ett antal fall med låga hastigheter pga. höga flöden. 
ett antal exempel på detta:

Figur 9. Högbro, kf1, 20080516. Flödestopp mellan kl 14-18. Kraftig minskning av 
medelhastighet från kl 14-19.
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Figur 10. Högbro, kf5, 080622. Medelhastighet över dygnet endast 44km/h. Låga 
hastigheter mellan kl 10-18 men relativt höga flöden. Snarlikt scenario i kf6 men 
ngt högre medelhastighet (55 km/h).

Figur 11. Öland, kf2, 080523, låga hastigheter under tillfällig flödestopp.

Figur 12. Öland, kf6, 080523, låga hastigheter under tillfällig flödestopp mellan kl 
15-16. Relativ hög hastighet under flödestopp kl 07.



16

Figur 13. VMS-budskap, Öland, 080523, mycket 80 runt kl 15-16. Enstaka 50.

om man går ner ytterligare i detalj kan man se att systemet ”fångar” och 
skyltar 50 km/h väl.

Figur 14. Öland, kf6, 080523, kl 15, minut 24-33. Vm och Qtot. Flödestopp minut 27 
och låga hastigheter.

Figur 15. Öland, kf6, 080523, kl 15, minut 24-33, VMS-budskap. Flödestopp minut 
27 och låga hastigheter.

Minut 27 inträffar en minskning av hastighet och ökning av flödet. Systemet 
visar 50 km/h.

Sammanfattning2.2.3 
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Det inträffar sällan stora trafikstörningar på Ölandsbron. Under sommar-
halvåret är det ungefär i snitt en gång per månad. Medelhastigheterna hålls 
över 50 km/h och inga riktiga ”sammanbrott” med stillastående trafik ses i 
dessa data. Utmärkningen av hastigheten är i stort sett rimliga.

STraDa-DaTa2.3 

Ur olycksdatabasen STRADA har ett uttag gjorts över samtliga registre-
rade olyckor på och vid Ölandsbron. Urvalsperioden är mellan år 2000-01 
tom. 2008-09. observera att inga olyckor är registrerade före 2002 i denna 
STRADA-databas.

Figur 16. Olyckor på Ölandsbron ur STRADA tom. 2008-09. Olyckskod enligt 
STRADA.
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olyckorna fördelar sig över följande kategorier:

Figur 17. Olyckor fördelar per skadegrad.

Antal olyckor per olyckstyp och svårhetsgrad (olyckor utan angiven olyckstyp redovisas inte)

Olyckstyp Antal olyckor Fördelning (D,S,L)

Singel (motorfordon) 9 (-, 3, 6)

Möte (motorfordon) 5 (1, 2, 2)

Omkörning (motorfordon) 2 (-, 1, 1)

Upphinnande (motorfordon) 18 (-, -, 18)

Avsväng (motorfordon) 3 (-, -, 3)

Korsande (motorfordon) 1 (-, 1, -)

Cykel/Moped (motorfordon) 1 (-, -, 1)

Fotgängare (motorfordon) 1 (-, -, 1)

Fotgängare/Cykel/Moped 0 (-, -, -)

Spårburna fordon 0 (-, -, -)

Vilt 0 (-, -, -)

Övriga (Varia) 1 (-, -, 1)

Tabell 6. Olyckor uppdelat per olyckstyp och olycksgrad.D=döda, S=svårt skadade, 
L=lindrigt skadade.

Diskussion: Den dominerande olyckstypen är upphinnandeolyckor där ska-
degraden betecknas som L (lindrig). I polisrapporterna beskrivs ”köbildning” 
som en viktig omständighet för dessa olyckor. Hälften av dessa olyckor har 
skett mellan kl 16.00-17.30 då flödena är som högst. Antalet olyckor är dock 
relativt lågt och få olyckor har skett med hög allvarlighetsgrad.

De allvarliga olyckorna har haft ”olycksbilden” mycket höga farter och/
eller kommit över i fel körfält.

41 personskadeolyckor, varav:
1 dödsolycka

7 svåra olyckor
33 lindriga olyckor

0 olyckor med okänd svårighetsgrad

2 olyckor
utan personskada
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Utvärdering Trafik- och  3. 
Väderstyrning

INleDNINg3.1 

För att utvärdera trafik- och väderstyrning av Ölandsbron har trafikdata 
från systemet (via Metorstationerna) jämförts med systemdata (gSV). För 
styrningen av Ölandsbron finns en hastighetsföreskrift (VVFS 2008:409) 
som är ”översatt” till parametervärden som styr utmärkning av högsta 
gällande hastighet. en ”tolkning” av föreskriften görs med hjälp av dessa 
parametrar.

Del ur föreskrift VVFS 2008:409 (Ölandsbron):

Förhöjda trafikflöden 5 § Vid förhöjda trafikflöden på sträckan enligt 2 § 
får fordon där inte föras med högre hastighet än 80 kilometer i timmen. 

Höga trafikflöden 6 § Vid höga trafikflöden på sträckan enligt 2 § får fordon 
där inte föras med högre hastighet än 70 kilometer timmen. 

Kö eller risk för kö 7 § Vid kö eller risk för kö på sträckan enligt 2 § får for-
don där inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen. 

Besvärliga väglags- eller väderförhållanden 3 § Vid besvärliga väglags- el-
ler väderförhållanden på grund av kraftigt regn, måttligt snöfall, rimfrost, 
isbildning eller frisk vind eller vid risk för detta på sträckan enligt 2 § får 
fordon där inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen. 

Mycket svåra väglags- eller väderförhållanden 4 § Vid mycket svåra väg-
lags- eller väderförhållanden på grund av skyfall, ymnigt snöfall, mycket 
kraftig rimfrost, mycket kraftig isbildning eller mycket hård vind eller 
storm eller vid risk för detta på sträckan enligt 2 § får fordon där inte föras 
med högre hastighet än 50 kilometer i timmen. 

Systemet ”tolkar” denna VVFS och reagerar dels på flöde dels på fordons-
hastighet samt vind och ytstatus. parametrarna är:

Hastighets-nivå Aktivering Avaktivering

80 Q > 800 fordon/h Q ≤ 600 fordon/h

70 Q > 1400 fordon/h Q ≤ 1080 fordon/h

50 Q > 2000 fordon/h Q ≤ 1800 fordon/h

ELLER OCH

V < 42 km/h V ≥ 46 km/h

Tabell 7,VMS Aktivering vid olika hastighetsnivåer

Värden från Metorstationer avser medelhastighet de senaste fem minuterna 
samt antal fordon som passerat de senaste fem minuterna, flöde multipli-
ceras med 12 för att få fordon per timme. Flöden för aktivering är en sam-
manslagning av bägge körfält i aktuell riktning.

Nedan följer en diskussion om förslag på hur parametersättning kan an-
passas för att uppnå bättre effekter. 
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TraFIKSTyrNINg3.2 

Trafikstyrning av Ölandsbron sker med hastigheterna 50, 70 och 80 km/h. 
kriterierna för detta utvärderas nedan.

Styrning av hastighet, bägge riktningar 3.2.1 

Styrning sker baserat på mätningar på kalmarsidan och Ölandssidan (Hög-
bro och Öland). Systemet märker ut hastigheten i en riktning oavsett vilken 
mätstation som ”larmar”. Mätstationen på kalmarsidan märker alltså även 
ut t.ex. 50 km/h på Ölandsidan i riktning mot kalmar. Detta kan innebära 
stor skillnad mellan framförallt hastigheter men även flöden längs med 
bron och att skyltningen kan uppfattas som omotiverad. Detta blir speciellt 
tydligt vid 50 km/h.

Figur 18. 2008-07-23 kl 11. Körfält 1 från Högbro mot Öland. Systemet har i östgå-
ende riktning sänkt till 50 km/h vid minut 0. Vm11=67 km/h, Vm21=42 km/h. 

För att få en bättre förståelse för utmärkningen bör systemet styras per del 
(mätstation). ytterligare flexibilitet och anpassning kan fås genom att öka 
detekteringen framförallt mitt på bron.

50 km/h3.2.2 

Idag är ”gränsen” för 50 km/h V < 42 km/h eller Q > 2000 fordon/h. I de mest 
trafikerade körfälten (Högbro-kf1 och Öland-kf1) finns i perioden juli 2008 
totalt 572 000 mätningar varav knappt 3000 värden under 42 km/h. Merpar-
ten av dessa värden finns på Ölands-delen. De flesta värden återfinns under 
denna period kl 11. I stort har systemet hittat dessa värden och detekterat 
för dem.

Nedan ges ett exempel på ett sådant förlopp:

Figur 19. Öland, kf 1, 2008-07-25, kl 10. Låga hastigheter och högt flöde.
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Figur 20. VMS-budskap, 2008-07-25, kl 10. Låga hastigheter och högt flöde. VMS-
budskap 50, 70km/h. Stämmer väl med trafikdata ovan.

Flöden över 2000 fordon/h finns inte på timnivå i materialet. Det innebär att 
det är hastighetskriteriet som är styrande utmärkning av 50 km/h.

Figur 21. Summerat flöde kf 1+ kf 2, 2008-07-27. Inga värden över 2000 på tim-
nivå. Högst flöde mot Kalmar (Q=1850, Vm=70 km/h, kl 17).

Diskussion: Systemet har hittat och detekterat förloppet för trafikstyrt 50 
km/h väl. Trafikstyrt 50 borde upplevas rimligt för trafikanterna samt ”av-
aktivering” till högre hastighet. generellt bör 50 användas endast då höga 
flöden och framförallt låga hastigheter detekteras. Detta är enstaka tillfäl-
len och speglar sig också med utfallet av 50 (mindre än 2 % av alla hastig-
hetsutmärkningar). Det förekommer 50 då flödena är låga (nattetid), dessa 
bör elimineras med ett flödeskriterium. Detta värde borde ligga högt då bron 
klarar av höga flöden med hög medelhastighet. Först vid ca 900 fordon/h 
och kf börjar det bli känsligt för större hastighetsförändringar.

Flödeskriteriet uppfylls inte eller mycket sällan för 50, det är tveksamt om det behövs 
ett flödeskriterium för 50. Ett argument mot flödeskriteriet är att vid höga flöden kan re-
lativt hög medelhastighet hållas (se figur 32)

70 km/h3.2.3 
Idag är ”gränsen” för aktivering av 70 Q > 1400 fordon/h och avaktivering Q ≤ 1080 

fordon/h. I det mest trafikerade kf (Öland, kf1) finns i perioden juli 2008 totalt 305 000 
mätningar och knappt 113 000 värden under 70 km/h. De flesta värden återfinns under 
denna period kl 11.
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Figur 22. Öland, kf 1, V<70 km/h. Flest värden runt kl 11.

Utmärkning av 70 sker ofta då hastigheten är under ca 72 km/h. 

Figur 23. Öland, kf 1, 080712, kl 10, Minut 39-59. Systemet märker ut 70 minut 43. 
Flödet ligger på ca 830 fordon/h (20-minutersnivå) och Vm = 74 km/h.

Figur 24. Öland, kf 1, 080725, kl 11. Exempel på förlopp när Vm sjunker kraftigt 
från drygt 70 till 10 km/h.

I stort har systemet hittat dessa värden och detekterat för dem.
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Figur 25. Exempel på Högbro Kf 1. Högt flöde men relativt hög medelhastighet. 

gränsen för stabilt Vm=70 km/h går vid ca Q = 800-900 fordon/h för kf 1. 
Under juli månad finns det flera dagar med timflöden strax över 900 och 
Vm över 70. Då flödet går över 900 ökar risken markant för att hastigheten 
snabbt skall gå under 70 km/h. Se tabell nedan.

Timme Vm Qtot

10 69 1055

11 65 1123

12 70 986

13 72 871

14 73 838

15 76 748

16 78 665

17 83 558

Tabell 8. Exempel Högbro Kf 1. Qtot och Vm fördelat per timme.

rekommendation: Ölandsbron klarar höga flöden med Vm över 70 km/h. 
Flödeskriteriet för 70 bör ligga på ca 800-900 fordon/h per kf. Avaktivering 
vid ca 600-700 fordon/h.

80 km/h3.2.4 

Idag är ”gränsen” för 80 km/h Q> 800 fordon/h. Då medelhastighet samt be-
teende på bron ligger runt 80 km/h bör man märka ut 80 oftare som stöd till 
trafikanten, detta bör ge en även jämnare hastighetsspridning.

Figur 26. Flöden och medelhastighet vid VMS=80 under hela perioden. Vm = 80 
km/h.
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Redan vid flöden runt ca 500-600 fordon/h i kf1 minskar medelhastigheten 
till ca 80 km/h. Nedan ges ett exempel på en sådan högtrafikerad dag i juli.

Timme Vm Flöde

7 87 280

8 85 305

9 79 557

10 74 925

11 74 847

12 76 738

13 77 631

14 76 651

15 76 697

16 75 800

17 77 720

18 79 574

19 81 471

20 85 373

Tabell 9. 26. 2008-07-10, Högbro, Kf 1. Medelhastigheter och flöden på timnivå.

Det finns även liknande data utanför sommarsäsongen där flöden över 500-
600 fordon per timme ger Vm runt 80 km/h. en rekommendation bör där-
för vara att vid ca 600 fordon/h aktivera 80 samt avaktivera vid 400-500 
fordon/h.

Sammanfattning kriterier 50, 70 och 80 km/h3.2.5 

Med ovanstående resonemang föreslås följande kriterier:

Hastighetsnivå aktivering avaktivering
80 Q > 600 fordon/h Q ≤ 400 fordon/h

70 Q > 900 fordon/h Q ≤ 700 fordon/h

50 V < 42 km/h V ≥ 46 km/h

OCH

Q > 900

Tabell 10

Dessa kriterier är per körfält och på timnivå. Normalt är kf 1 mest belastad. 
kf 2 följer normalt flödet i kf 1 men med betydligt lägre flöden. Det finns 
även situationer när kf 1 och kf 2 inte samvarierar på ”normalt” sätt. Därför 
bör styrning per kf eftersträvas. kan man inte uppnå detta bör samman-
slagna värden enligt nedan användas:

Hastighets-nivå Aktivering Avaktivering

80 Q > 700 fordon/h  Q ≤ 500 fordon/h

70 Q > 1300 fordon/h Q ≤ 900 
fordon/h

50 V < 42 km/h       V ≥ 46 km/h

OCH

Q > 1000

Tabell 11
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Timme Vm11 Vm12 Q11 Q12 Q11+Q12 Vm15 Vm16 Q15 Q16 Q15+16

8 85 95 248 29 277 95 82 76 372 448

9 79 88 435 135 570 86 77 114 534 648

10 74 89 635 220 855 81 74 331 794 1125

11 73 88 756 311 1067 73 69 498 892 1390

12 71 85 744 266 1010 74 67 512 889 1401

13 75 88 789 335 1124 77 70 528 964 1492

14 75 87 843 401 1244 81 72 443 976 1419

15 73 85 893 501 1394 82 72 338 869 1207

16 74 87 927 484 1411 82 72 343 876 1219

17 76 89 838 476 1314 88 77 224 751 975

18 79 90 710 345 1055 86 78 173 702 875

19 81 93 510 216 726 92 83 60 409 469

20 86 98 368 140 508 94 84 71 328 399

Tabell 12. Exempel på hastighet och flöden per kf och sammanslaget kf 1 och kf 2.

”Fellarm” för 50 km/h3.2.6 

50 km/h utmärks ibland under nattetid. Under perioden finns det totalt 57 
utmärkningar mellan kl 24 och 04. Vm har varit låg, Vm=53 km/h men flö-
dena låga. ett exempel är den 2008-07-10 kl 01 då systemet märker ut 50, 
se nedan

Figur 27. 2008-07-10 kl 01. Högbro, Kf 5. Enstaka fordon med låg hastighet mellan 
minut 04 till 15, sen anländer inga fler fordon den timmen. 50 triggas.

Dessa aktiveringar kan undvikas med ett flödeskriterium på ca 900 
fordon/h.

Filterfunktion3.2.7 

Systemet på Ölandsbron är utrustat med en funktion för att ”utjämna” den 
hastighet som styr systemet. Detta för att få ett lugnare beteende. Algorit-
men består av en hysteres funktion med följande parametrar:

Vnew = a x V + (1-a) x V
old

 a=0,4 
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Det ger en mjukare “hastighetskurva” enligt bild:

Figur 28. Mörkgrön kurva = uppmätt hastighet. Ljusgrön kurva = beräknad has-
tighet med a=0.4. Röd kurva antal fordon.

Denna funktion verkar generellt ha god ”effekt” då den minskar effekten 
av enskilda fordon. Nedan ges ett exempel på när ett enstaka fordon utan 
funktion skulle triggat systemet (mörkgrön) medans det beräknade värdet 
(ljusgrön) hamnar ovanför gräns för ”50”

Figur 29

Diskussion: parametersättningen för filterfunktionen (a=0.4) verkar efter 
studier av data bra och medverkar till ett ”lugnare” system för trafikanten 
och färre ”fel-utmärkningar”.



27

VINDSTyrNINg3.3 
Ölandsbron har styrning av hastigheten p.g.a. av vind. Algoritmen (event 

= 11 102) har larmat automatiskt 350 ggr under perioden.

Figur 30. Vindalgoritm aktiv, Event=11102, under perioden 350 ggr.

Totalt har 350 hastighetsbudskap p.g.a. Auto Vind (event = 11102), visats 
under perioden maj tom sep.

Figur 31. Fördelning av hastighetsbudskap p.g.a. Auto Vind. 50% 70 km/h, 6% 60 
km/h, 1% 50 km/h, 44% 0 (släckt).

När vind larmar till 70 km/h ligger medelhastighet generellt på Vm=79 
km/h.

Tre exempel på Auto Vind och effekt på Vm:

2008-08-04 kl 12-15 ges larm Auto Vind 2 ggr med 70 då Vm=73 km/h. 1. 
Detta är en relativt bra efterlevnad. efter första larmet kl 12 är Vm=72 
km/h, för hela dygnet är Vm= 76 km/h.

Samma dag 2008-08-04 kl 21 där Auto Vind larmar och visar 50 (både 2. 
öst- och västgående). Vm går ner till 66km/h. Strax innan larmet är Vm 
= 73 km/h.

2008-06-13 kl 13 där Auto Vind larmar och visar 50. Vm = 80 km/h strax 3. 
efter larmet. Innan larmet är Vm=83 km/h.
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Auto Vind har effekt på hastigheten om 70 km/h märks ut men går in få 
gånger under perioden. Auto Vind med hastighet 50 km/h har effekt på Vm 
men känns mer tveksam då regelefterlevnaden är låg med detta begränsade 
data.

FrIKTIoN (yTSTaTUS)3.4 
Ytstatus är en funktion för att avgöra vägbanans friktion, den har två algoritmer med 

ytstatus 1 resp 2 (Event = 12003 och 12004). Under perioden har totalt 27 Auto Ytstatus 
givits, antalet larm har en topp i Juni.

Figur 32. Fördelning per månad, Auto Ytstatus 12003 och 12004.

Hastighetsbudskapenligt Auto ytstatus 1 och 2 har fördelats på:

Figur 33. Hastighet (VMS) enligt Auto Ytstatus 1 och 2 fördelat över dygnet. Fram-
förallt 70 km/h har märkts ut(Ytstatus 2).

Den 13 juni är den mest aktiva dagen under perioden, då ges totalt 10 
ytstatus- larm.
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Figur 34. 2008-06-13, Ytstatuslarm (1 och 2), totalt 10 st. 

VMS-systemet har aktiverats och hastigheterna 50,60,70,80 och 90 km/h 
har visats.

Figur 35. 2008-06-13, Hastighet enligt Auto Ytstatus 1 och 2. 

Systemet har även styrts manuellt med Manuell Väder (event = 11106) med 
50 km/h. Både hastigheter och flöden har varit normala under denna tids-
period, Vm = 82 km/h. Det verkar inte som trafikanterna har anpassats sig 
till budskapet.
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Figur 36 2008-06-13, Medelhastighet och flöden kl 12-16, Vm=81km/h, Qtot=8 400.

efterlevnaden är generellt dålig till detta budskap under denna tidsperiod, 
tittar man exempelvis på den korta tidsperiod 50 km/h användes och på 
hastigheten i det normalt långsammaste kf är den 80 km/h. Funktionen yt-
status bör p.g.a. av det begränsade materialet utredas vidare.
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Fortsatt utveckling4. 
Strategin för intrimning och förbättring av systemets funktion med avse-
ende på trafikstyrningen kommer att följa rekommendationerna som ges i 
denna rapport. Vidare pågår i dagsläget ett arbete med att implementera 
fritext-VMS i anslutning till bron. Dessa ska bl.a. användas för att motivera 
utmärkt hastighet.



Vägverket 
781 78 Borlänge 

www.vv.se.  vagverket@vv.se. 
Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 30. Fax: 0243-785 28.


