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Förord 
Projektet säkrare vägarbetsplatser är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Svevia.  

Projektet inleddes 2004 och avslutades 2010. Denna delrapport, som är den fjärde i ordningen, 

sammanfattar resultat från mikrosimulering av trafiklotsning förbi ett vägarbete.  

Simuleringsmodell och utvärdering har genomförts av Henrik Carlsson, Vectura.  

Ett speciellt tack till Kjell Enkvist, Sandahls Grus och Asfalt och Thomas Bergendahl, Berlex, Björn 

Ohlson, Svevia och även andra entreprenörer, tillverkare och återförsäljare som hjälpt till med sin 

kompetens och erfarenhet kring trafikreglering.   

Mona Persson  

Svevia 
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Sammanfattning 
Resultat från datorsimuleringen ger kapaciteten för lotsmetoden, dvs vilka trafikmängder som kan 

lotsas förbi en arbetsplats utan att det blir allt för långa väntetider och bilköer. Resultatet av 

undersökningen har genererat en tabell som kan användas som stöd till väghållare och entreprenörer 

inför framtagande av trafikanordningsplan. Tabellen redovisar genomsnittlig förlängd restid, kötid och 

kölängd som orsakas vid trafikflöden mellan 200 - 800 fordon per timme och avstängning mellan 

1000 - 4500 m. I tabellen går det även att utläsa vilka gröntider som genererat minst trafikstockning i 

genomförd simulering.   

I undersökningen bestämdes att den förlängda restiden inte ska vara längre än 10 minuter för att det 

ska vara acceptabelt att använda lots. Den genomsnittligt förlängda restiden är framtagen genom att ta 

restiden, från det att köbildning börjar uppstå samt förbi vägarbetet, minus den restid som skulle råda 

utan trafikarbete.  

Vid en 3500 m lång avstängning understiger den förlängda restiden 10 minuter för trafikflöden upp till 

300 fordon per timme. När trafiken ökar till 400 fordon per timme måste arbetsplatsens längd kortas 

till ca 3000 m för att den förlängda restiden inte ska överskrida 10 minuter. När trafikmängden är 800 

fordon per timme uppstår problem redan vid 1500 m långa avstängningar.  
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Inledning  
Under de senaste åren har flera olyckor och incidenter inträffat i samband med vägarbete. Mellan 

2003 och 2009 inträffade 1723 olyckor vid vägarbeten.  Av dessa var 26 dödsolyckor, 329 olyckor med 

svårt skadade, 1331 olyckor med lindrigt skadade och resten utan klassning.1

Många av olyckorna inträffar för att förarna inte har uppmärksammat vägarbetet i tid, eller inte hunnit 

stanna utan kört in i framförvarande fordon eller i vägutrustning. Höga hastigheter hos passerande 

fordon är en viktig bidragande orsak. 

 

Vid framförallt beläggningsarbeten, där ett eller flera körfält är avstängt för trafik, kan lots användas 

för att hålla ner hastigheten för trafikanter som passerar arbetsplatsen. Trafiklotsen hämtar väntande 

kö vid en vakt eller trafiksignal för att med lämplig hastighet visa kön fram till nästa vakt eller signal. 

Förutom att trafiken passerar med låg hastighet så blir det tydligt för trafikanterna hur de ska köra 

inom vägarbetsplatsen.  

Vid användande av trafiklots förbi långa avstängningar på vägar med hög trafikmängd kan långa köer 

och väntetider bli ett faktum. För att undersöka möjligheten att lotsa trafik förbi längre 

vägarbetsområden har simuleringar gjorts med mikrosimuleringsverktyget Vissim. 

                                                             

1 Trafikverket (2011:007) ”Plötsligt var det ett vägarbete!”. En studie av trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2009 
med speciellt fokus på upphinnandeolyckor. Eva Liljegren. 
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Simulering av lotsning förbi vägarbetsplats 
Denna undersökning har genomförts med syfte att avgöra kapaciteten för lotsmetoden, dvs vilka 

trafikmängder som kan hanteras vid lotsning förbi en arbetsplats. Målet är att ta fram en tydlig tabell 

där både entreprenören och väghållaren ska kunna utläsa vilka kötider och kölängder som kan 

förväntas vid avstängning. Tanken är att tabellen ska användas som stöd vid upprättande av 

trafikanordningsplan. 

För att undersöka möjligheten att lotsa trafik förbi längre vägarbetsområden har simuleringar gjorts 

med mikrosimuleringsverktyget Vissim under april-maj 2010.  

Arbetsplatsens utformning – modellområde 

Vissa förutsättningar har satts upp för vägarbetet, dvs modellområdet i simuleringen. Vägarbetet 

utförs på en väg med två körfält, där det ena körfältet är stängt för trafik (Figur 1). Trafiken regleras 

med lots och två trafiksignaler som är placerade i var ände av vägarbetsområdet. Trafiken lotsas förbi 

vägarbetsplatsen i en riktning i taget (Figur 2).  

Lotsen transporterar sig med ett för ändamålet särskilt utmärkt fordon och hämtar väntande kö vid 

signalen för att visa kön fram till nästa signal där den kör åt sidan, så fordonen kan passera. När den 

sista bilen i konvojen passerat vänder lotsförarens sitt fordon och ändrar ljussignalen från rött till 

grönt för att transportera väntande kö genom arbetsplatsen till nästa signal. Signalanläggningen är 

anpassad så att den styrs av lotsfordonets förare med fjärrmanövrering. I modellen hanteras detta 

beteende med hjälp av detektorer som känner av när det sista fordonet passerat. 

Trafiksignalerna är tidsstyrda och det finns ett antal fasta gröntider att använda (jämna 10-tal), den 

kortaste gröntiden är 20 sekunder och den längsta som används är 130 sekunder. Beroende på längd 

på vägarbetet, timflödet och fördelningen väljs de gröntider som antas ge bäst förutsättningar för 

trafiken.  

Lotsen antas hålla en genomsnittlig hastighet på 35 km/h på sträckan förbi vägarbetet. Rådande 

hastighetsbegränsning på vägen är 80 km/h, som i samband med vägarbetet sänks till 50 km/h.  
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Figur 1. Trafikanordningsplan för den arbetsplats som simulerats.  
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Arbetsplatsens längd och trafikmängd varieras 

I simuleringen undersöks, för olika längder på vägarbetet, olika trafikflöden och gröntid vid 

trafiksignal, genomsnittlig restidsförlängning för fordonen som passerar vägarbetet. I simuleringen 

undersöks även hur länge bilister får stå i kö innan de kan passera vägarbetet samt hur långa köer som 

bildas. De olika varianterna på avstängningens längd, trafikflöde och flödesfördelning som testats 

framgår av tabell 1. 

Tabell 1. Simulering genomförs för olika längder på vägarbeten, olika trafikflöden samt olika 

flödesuppdelningar. 

Vägarbetets längd (m) ÅDT Timflöden (fordon/timme) Timflöden fördelning 

1000 2000 200 50/50 

1500 3000 300 30/70 

2000 4000 400  

2500 6000 600  

3000 8000 800  

3500    

4000    

4500    
 

Timflödena är tänkt att motsvara trafikbelastning under maxtimmen för en väg med en viss 

årsdygnstrafik, ÅDT. Detta medför att en väg med en ÅDT på 8 000 fordon har ett flöde på cirka 800 

fordon under maxtimmen. För varje maxtimme finns två fördelningar av trafiken, en där trafiken 

antas vara jämt fördelad från båda riktningar dvs 50/50 och en där 30 % av trafiken antas färdas i den 

ena riktningen och resterande 70 % färdas i motsatt riktning, dvs 30/70. 

 

Figur 2. Bild från mikrosimuleringen. Lots kör med efterföljande fordonskolonn. Vid vänstra 

trafiksignalen står fordon och väntar på att få åka i motsatt riktning 

 

Lots 

Signal 
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Den genomsnittligt förlängda restiden är framtagen genom att ta restiden, från det att köbildning 

börjar uppstå samt förbi vägarbetet, minus en teoretisk restid som är framtagen med antagandet att 

motsvarande sträcka färdats i exakt 80 km/h.  

Kötiden är den tid ett fordon varit i kö fram till dess att det passerar signalen. Ett fordon antas vara i 

kö då hastigheten understiger 5 km/h. Fordonet befinner sig sedan i kö till dess att hastigheten 

överstiger 10 km/h. Kötiden vid signal redovisas som genomsnittlig tid för samtliga fordon som 

passerar signalen. 

Kölängden vid signalerna beskriver längden på kön från signalen till det sista fordonet som befinner 

sig i kötillstånd. Även för kölängderna redovisas ett genomsnittligt värde på könlängden. 

Simuleringens förutsättningar 

I Vissim-modellen slumpas förarnas beteende och ankomsttid till modellområdet. Detta innebär att 

simuleringar med samma förutsättningar gällande längd på vägarbete, fordonsflöde och gröntider kan 

få olika resultat. 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. 

De resultat som presenteras i detta arbete är genomsnittsvärden av fem olika simuleringar för 

respektive scenario. Simuleringen avbryts när den genomsnittliga restidsförlängningen förbi 

vägarbetet överstiger 20 minuter eller när vägarbetets längd uppnår 4500 meter.  
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Trafiklots fungerar förbi långa avstängningar om trafikbelastningen är låg 
Resultaten från simuleringarna presenteras i bilaga 1. Där går det att utläsa genomsnittlig 

restidsförlängning för fordonen som passerar vägarbetet vid olika längd på vägarbete och olika 

trafikflöden. Dessutom presenteras genomsnittliga kölängder och kötider vid signalen samt hur många 

fordon som passerar förbi trafiksignal. Trafiksignalernas gröntider visas också i tabellen.  

I studien bestämdes att den acceptabla restidsförlängningen förbi vägarbete är 10 minuter, där 

förlängd restid på under 5 minuter är bra (Tabell 2). Förlängd restid på mellan 10-20 minuter har 

bedömts som problematisk. Restidsförlängning på över 20 minuter är inte acceptabelt. I bilaga 1 är 

restidsförlängningen färgkodad enligt nedan.   

Tabell 2. Färgkod för den förlängda restiden. 

Förlängd restid (minuter) Färgkod Förklaring 

0-5  Grön Bra 

>5-10 Gul Acceptabelt 

>10-20 Röd Problematiskt 

>20 Svart Ej acceptabelt 
 

Resultaten visar att vid en 3500 m lång avstängning är den förlängda restiden acceptabel, dvs 

understiger 10 minuter, för trafikflöden upp till 300 fordon per timme. När trafiken ökar till 400 

fordon per timme måste arbetsplatsens längd kortas till ca 3000 m för att den förlängda restiden inte 

ska överskrida 10 minuter. Vid 800 fordon per timme uppstår problem redan vid avstängningar 

mellan 1000-1500 meter (se bilaga 1).  

Timflödena är tänkt att motsvara trafikbelastning under maxtimmen för en väg med en viss 

årsdygnstrafik, ÅDT. Det innebär att lotsning kan fungera väl på arbetsplatser med högre ÅDT ifall 

arbete undviks under rusningstrafik. Inför användning av trafiklots rekommenderas att mätning av 

vägens trafikmängd utförs även om vägens ÅDT är känd eftersom det är bra att vara förberedd på hur 

trafiken varierar över dygnet. Trafikens fördelning över dygnet kan enkelt mätas genom att några 

radarboxar sätts upp utefter vägen.  

Då trafikflödet varierar i de olika riktningarna gäller det att förlänga gröntiderna från den riktning där 

flest bilister anländer till arbetsplatsen, annars kommer kön snabbt att börja växa i den riktningen. I 

bilaga 1 anges de gröntider som genererat minst trafikstockning i genomförd simulering.   

Trafikverket har föreskrivit att arbetsplatsen ska utformas så att väntetiden för trafikant är högst fem 

minuter vid lots och vakt samt högst tre minuter med signal. Om särskilda skäl föreligger kan 

väghållningsmyndigheten avgöra om längre tider får förekomma.2

                                                             

2 Vägverket (2009) Bilaga till IFS 2009:4 – Säkerhet vid arbete på väg.  

 I simuleringen kunde inte data för 

den tid som fordonet väntar vid signalen genereras. Den genomsnittliga kötid som presenteras är den 
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tid ett fordon varit i kö fram till dess att det passerar signalen och inte hur lång väntetiden är vid 

signalen. Det medför att tabellen inte kan användas för att utläsa förväntad väntetid vid signal. 

Vid arbeten där långa köer förväntas växa fram bör skyltar, som varnar för köbildning, sättas ut långt 

före vägarbetsplatsen.  Tabellen i bilaga 1 ger en fingervisning om vilket avstånd från arbetsplatsen 

som skyltarna bör placeras för att meddela bilister innan de anländer till kön. I simuleringen varierar 

kölängden från några meter, då trafiken flyter på bra, till drygt 1600 meter då trafikbelastningen blir 

för stor (se bilaga 1).   

Fordon förbi signal är det antal fordon som passerar trafiksignalerna i var ände av vägarbetsområdet. 

Detta resultat visar hur stor del av de fordon som matas in i modellen som sedan också passerar 

signalerna. Försöket visar att när trafikmängden uppgår till 600 fordon per timme passerar färre 

fordon förbi trafiksignal, jämfört med det antal fordon som anländer till arbetsplatsen redan då 

arbetsplatsen endast är 1500 lång (se bilaga 1).   

Om antalet fordon förbi signalen är betydligt färre än antalet fordon som anländer till arbetsplatsen 

innebär detta att kön vid signalerna kommer att växa ju längre tid som går. Detta innebär i sin tur att 

restiden och kötiden blir längre och längre ifall trafikbelastningen inte minskar vid arbetsplatsen. I 

bilaga 1 är kolumnen ”fordon förbi signal” rödmarkerad när inte alla fordon som anländer till 

arbetsplatsen kan passera igenom, vilket medför att köerna kommer att börja växa i någon riktning. 
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Vilket stöd ger simuleringen?  
Hur väl enkel lots kommer att fungera utan att det blir trafikstockning med långa väntetider som följd 

beror av trafikbelastningen och arbetsplatsens längd. Den tabell som tagits fram är tänkt att ge stöd 

inför beslut om lots är lämplig att använda som fartdämpande åtgärd förbi ett vägarbete.  

Det gäller att komma ihåg att genomförd datorsimuleringen är just en simulering. Praktiska försök i 

fält har inte utförts. För att få en känsla om hur väl simuleringen stämmer med verkligheten har Kjell 

Enkvist på Sandahls Grus & Asfalt AB utfrågats om några arbeten där lots använts. Vid avstängning 

upp till 2000 m har arbeten på vägar med ÅDT 4500 fungerat bra. Vid ett arbete med ÅDT 7500 

fungerade det inte alls med lotsning eftersom köerna började växa sig allt för långa åt båda håll och de 

blev tvungna att avbryta lotsningen. Denna input indikerar att simuleringen överensstämmer tämligen 

väl med verkligheten.  

I genomförd simulering har lotsen kört i 35 km/h genom hela arbetsområdet.  I verkligheten kör lotsen 

med låg hastighet då vägarbetarna passeras och kan därefter öka hastigheten. Det innebär att 

förlängda restiden kan bli något kortare än vad simuleringen visar vid längre vägarbeten. 

Praktiska försök med dubbellots vid beläggningsarbeten genomfördes i en annan studie under 2010. 

Utifrån undersökningen ges rekommendation att max 6 km vägsträcka stängs av vid högst 2000 ÅDT 

och max 4 km stängs av vid max 3000 ÅDT.3

Referenser 

 Det innebär att för långa avstängningar där enkellotsning 

har för låg kapacitet kan dubbellots vara ett alternativ till trafikreglering.       

Trafikverket (2011:007) ”Plötsligt var det ett vägarbete!”. En studie av trafikolyckor vid vägarbeten 

2003-2009 med speciellt fokus på upphinnandeolyckor. Eva Liljegren. 

Trafikverket (2010) Dubbel trafiklots vid beläggningsarbete. Bengt Wikberg. 

Vägverket (2009) Bilaga till IFS 2009:4 – Säkerhet vid arbete på väg. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

3 Trafikverket (2010) Dubbel trafiklots vid beläggningsarbete. Bengt Wikberg. 



Bilaga 1 Förlängd restid, kötid och kölängd vid lotsning förbi vägarbetsplats med olika längd och trafikmängd 
 

ÅDT:  Årsdygnstrafik är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn 

Trafikflöde under maxtimme:  Ett antagande har gjorts att maxtimmen har ett flöde som motsvarar 10 % av ÅDT. 

Trafikflöde i olika riktning:  Antal fordon per timme som kör igenom arbetsplatsen från båda riktningarna. 

Förlängd restid:   Framtagen genom att ta genomsnittlig restid på en viss sträcka (från det att köbildning börjar uppstå samt förbi vägarbetet) 

minus en teoretisk restid som är framtagen med antagandet att motsvarande sträcka färdats i exakt 80 km/h.  

Kötid vid trafiksignal:  Genomsnittlig tid ett fordon varit i kö fram till dess att det passerar signalen.  

Kölängd:  Längden på kön från signalen till det sista fordonet som befinner sig i kötillstånd.  

Antal fordon förbi trafiksignal:  Antal fordon som passerar trafiksignalerna i var ände av vägarbetsområdet. Detta resultat visar hur stor del av de fordon som 

matas in i modellen som sedan också passerar signalerna. Om antalet fordon förbi signalen är betydligt lägre än antalet 

fordon som matas in i modellen innebär detta att kön vid signalerna kommer att växa ju längre tid som går. Detta markeras 

med rödmarkerade rutor.  

Gröntid:  De gröntider som antas ge bäst förutsättningar för trafiken.  

 

Förlängd restid (minuter) Färgkod Förklaring 

0-5  Grön Bra 

>5-10 Gul Acceptabelt 

>10-20 Röd Problematiskt 

>20 Svart Ej acceptabelt 
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Arbets-
platsens 

längd 
[meter] 

ÅDT Trafikflöde 
under 

maxtimme 

Trafikflöde i 
olika riktning  

[fordon/timme] 

Förlängd restid 
[minuter] 

Kötid vid 
trafiksignal  
[minuter] 

Kölängd  
[meter] 

Antal fordon förbi 
trafiksignal 

Gröntid  
[sekunder] 

    ---->       <----   ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- 

1000 2000 200 100-><-100 2,9 2,7 1,8 1,7 21 19 102 92 20 20 

1000 2000 200 140-><-60 2,8 2,6 1,7 1,6 28 10 143 55 30 20 

1000 3000 300 150-><-150 2,8 2,6 1,7 1,6 30 27 154 140 30 30 

1000 3000 300 210-><-90 2,6 2,7 1,6 1,7 40 17 213 85 40 20 

1000 4000 400 200-><-200 2,7 2,7 1,6 1,7 41 39 201 191 40 40 

1000 4000 400 280-><-120 2,7 3,2 1,6 2,1 58 29 284 113 50 20 

1000 6000 600 300-><-300 3,5 3,1 2,4 2,0 96 75 294 305 50 50 

1000 6000 600 420-><-180 2,8 3,0 1,4 2,0 84 42 419 178 80 40 

1000 8000 800 400-><-400 3,8 3,4 2,7 2,3 151 126 395 391 80 80 

1000 8000 800 560-><-240 7,0 4,2 3,3 3,8 296 117 500 234 100 40 

1500 2000 200 100-><-100 4,2 4,1 2,6 2,5 30 28 99 96 30 30 

1500 2000 200 140-><-60 4,6 4,1 2,9 2,5 49 17 140 57 30 20 

1500 3000 300 150-><-150 4,3 4,3 2,6 2,6 47 47 156 141 40 40 

1500 3000 300 210-><-90 3,9 4,2 2,2 2,6 58 26 222 82 70 40 

1500 4000 400 200-><-200 4,6 4,4 2,9 2,8 73 68 200 193 50 50 

1500 4000 400 280-><-120 4,3 4,5 2,7 2,8 99 39 281 115 70 40 

1500 6000 600 300-><-300 7,2 5,4 5,4 3,7 225 146 281 281 70 70 

1500 6000 600 420-><-180 6,4 5,0 4,5 3,4 284 73 372 171 100 50 

1500 8000 800 400-><-400 10,6 10,0 7,9 7,7 484 432 328 349 90 90 

1500 8000 800 560-><-240 13,1 10,1 9,6 7,9 880 239 444 193 110 50 
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Arbets-
platsens 

längd 
[meter] 

ÅDT Trafikflöde 
under 

maxtimme 

Trafikflöde i 
olika riktning  

[fordon/timme] 

Förlängd restid 
[minuter] 

Kötid vid 
trafiksignal  
[minuter] 

Kölängd  
[meter] 

Antal fordon förbi 
trafiksignal 

Gröntid  
[sekunder] 

    ---->       <----   ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- 

2000 2000 200 100-><-100 5,6 5,5 3,6 3,5 42 40 99 101 30 30 

2000 2000 200 140-><-60 5,7 5,5 3,6 3,5 61 22 142 61 40 20 

2000 3000 300 150-><-150 5,4 5,2 3,4 3,2 63 56 153 152 50 50 

2000 3000 300 210-><-90 5,3 5,4 3,2 3,4 88 33 200 96 70 40 

2000 4000 400 200-><-200 5,6 5,4 3,5 3,4 89 83 196 203 70 70 

2000 4000 400 280-><-120 6,6 6,1 4,4 4,0 167 56 275 126 80 40 

2000 6000 600 300-><-300 8,2 6,6 6,1 4,5 246 177 306 298 90 90 

2000 6000 600 420-><-180 13,5 7,4 9,8 5,2 636 118 326 175 100 50 

2000 8000 800 400-><-400 18,7 16,7 13,3 11,5 773 708 305 328 90 90 

2000 8000 800 560-><-240 19,5 6,6 13,9 4,5 1191 137 357 240 120 80 

2500 2000 200 100-><-100 6,8 6,9 4,2 4,4 50 51 94 100 40 40 

2500 2000 200 140-><-60 6,7 8,0 4,1 5,4 69 37 133 57 50 20 

2500 3000 300 150-><-150 7,5 7,9 4,7 5,1 86 92 148 147 50 50 

2500 3000 300 210-><-90 7,8 7,2 5,1 4,6 139 47 210 89 70 40 

2500 4000 400 200-><-200 8,2 7,8 5,6 5,1 141 128 177 204 70 70 

2500 4000 400 280-><-120 7,9 7,4 5,4 4,9 200 71 232 125 100 50 

2500 6000 600 300-><-300 15,0 12,5 11,4 9,0 446 377 236 233 90 90 

2500 6000 600 420-><-180 15,8 10,0 11,8 7,2 694 166 261 161 120 60 

2500 8000 800 400-><-400 26,5 24,0 18,1 15,0 988 901 242 237 90 90 

2500 8000 800 560-><-240 24,5 16,0 17,3 11,6 1395 364 264 204 130 70 
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Arbets-
platsens 

längd 
[meter] 

ÅDT Trafikflöde 
under 

maxtimme 

Trafikflöde i 
olika riktning  

[fordon/timme] 

Förlängd restid 
[minuter] 

Kötid vid 
trafiksignal  
[minuter] 

Kölängd  
[meter] 

Antal fordon förbi 
trafiksignal 

Gröntid  
[sekunder] 

    ---->       <----   ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- 

3000 2000 200 100-><-100 8,1 8,2 5,1 5,2 58 62 100 91 50 50 

3000 2000 200 140-><-60 7,9 7,9 4,9 5,0 81 34 145 53 70 40 

3000 3000 300 150-><-150 8,2 8,5 5,2 5,5 95 99 149 144 
 

  

3000 3000 300 210-><-90 9,8 8,8 6,7 5,8 183 61 203 85 80 40 

3000 4000 400 200-><-200 10,0 9,6 7,0 6,5 180 163 193 198 80 80 

3000 4000 400 280-><-120 12,6 9,4 9,0 6,3 355 91 243 120 100 50 

3000 6000 600 300-><-300 20,2 18,3 13,5 13,5 596 529 231 204 90 90 

3000 6000 600 420-><-180 29,6 9,1 13,0 6,4 825 147 254 182 130 80 

3000 8000 800 400-><-400 34,1 29,9 18,6 18,6 1166 1038 233 196 90 90 

3000 8000 800 560-><-240 44,5 11,7 18,8 9,4 1652 294 260 186 130 90 

3500 2000 200 100-><-100 9,2 8,9 5,7 5,4 68 64 106 86 70 70 

3500 2000 200 140-><-60 9,2 9,1 5,6 5,6 95 38 150 50 80 40 

3500 3000 300 150-><-150 9,8 9,7 6,2 6,1 117 112 169 135 80 80 

3500 3000 300 210-><-90 10,1 9,4 6,4 5,9 182 59 238 81 100 50 

3500 4000 400 200-><-200 11,8 11,3 8,1 7,7 221 191 178 180 90 90 

3500 4000 400 280-><-120 17,7 10,1 12,6 6,5 488 92 229 111 100 60 

3500 6000 600 300-><-300 21,7 21,3 14,0 15,0 645 566 208 211 100 100 

3500 6000 600 420-><-180   
        

  

3500 8000 800 400-><-400   
        

  

3500 8000 800 560-><-240                     
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Arbets-
platsens 

längd 
[meter] 

ÅDT Trafikflöde 
under 

maxtimme 

Trafikflöde i 
olika riktning  

[fordon/timme] 

Förlängd restid 
[minuter] 

Kötid vid 
trafiksignal  
[minuter] 

Kölängd  
[meter] 

Antal fordon förbi 
trafiksignal 

Gröntid  
[sekunder] 

    ---->       <----   ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- ----> <---- 

4000 2000 200 100-><-100 10,2 10,3 6,3 6,4 75 75 98 96 80 80 

4000 2000 200 140-><-60 10,2 10,8 6,3 6,8 109 46 137 57 100 50 

4000 3000 300 150-><-150 10,8 11,3 6,8 7,4 126 133 154 127 90 90 

4000 3000 300 210-><-90 10,6 12,0 6,5 8,0 177 86 220 70 120 50 

4000 4000 400 200-><-200 15,3 14,2 10,6 10,2 281 258 186 137 90 90 

4000 4000 400 280-><-120 15,4 12,1 10,7 8,1 413 117 266 96 130 70 

4000 6000 600 300-><-300 29,9 23,6 18,5 16,3 777 639 207 159 100 100 

4000 6000 600 420-><-180   
        

  

4000 8000 800 400-><-400   
        

  

4000 8000 800 560-><-240                     

4500 2000 200 100-><-100 11,3 11,5 6,8 7,0 82 79 110 82 90 90 

4500 2000 200 140-><-60 11,3 11,6 6,7 7,1 120 47 155 47 120 50 

4500 3000 300 150-><-150 13,4 12,7 8,6 8,3 167 144 149 128 90 90 

4500 3000 300 210-><-90 13,5 13,5 8,6 9,0 237 91 208 76 130 70 

4500 4000 400 200-><-200 15,6 16,1 10,5 11,5 304 271 157 156 100 100 

4500 4000 400 280-><-120 18,1 12,5 12,1 8,1 516 111 204 107 130 90 

4500 6000 600 300-><-300   
        

  

4500 6000 600 420-><-180   
        

  

4500 8000 800 400-><-400   
        

  

4500 8000 800 560-><-240                     
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