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Datum: 2008-02-12 Beteckning: Slutrapport 
 
Bättre signalfunktion vid detektorfel och tryckknappsfel 
SLUTRAPPORT 
 
Förord 
Det vanligaste felet i trafiksignaler är detektorproblem. Dåligt fungerande trafiksignaler 
förorsakar samhället stora kostnader och förorsakar irritation hos trafikanterna som i sin 
tur kan påverka trafiksäkerheten. 
Med detta som bakgrund startades på initiativ av Vägverket Region Väst  hösten 2006  ett 
FUD projekt  för att försöka ge kunskap hur detektorfel skall upptäckas och hur 
styrapparaten skall hantera detektorfelen till dess de är åtgärdade. 
Syftet med projektet är att få bättre fungerande trafiksignaler vid fel på tryckknappar och 
induktiva slingdetektorer. 
 
Projektbeskrivning 
Projektet avser att utveckla metoder för att styrapparaten, både nya och befintliga, snabbt 
skall identifiera felaktigt fungerande detektor, och kontinuerligt anmälande 
tryckknappslåda. Styrapparaten skall själv kunna vidtaga åtgärder för begränsa 
störningarna. För de signalanläggningar som är kopplade till övervakningssystem skall 
felanmälan ske snabbare. I projektet ingår även att göra ett demonstrationsförsök. 
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Sammanfattning 
I de undersökningar vi gjort har det visat sig att detektorfel är vanligare förekommande än 
vad tidigare ansetts normalt. Detta gäller både normala fel som ger larm och intermittenta 
fel som vanligen inte larmar. Båda feltyperna får oönskade konsekvenser för 
signalstyrningen som i sin tur resulterar i ökade olycksrisker, restidskostnader och 
emissioner. Vi har också studerat möjligheterna att införa övervakning av 
tryckknappsdetektorer, något som inte finns idag. 
I kommun/stat finns det knappast någon enskild åtgärd som reducerar miljöpåverkan 
bättre än att ha ett bra underhåll av detektorer.  
Som en konsekvens av de detektorfelen som vi registrerat föreslår vi en katalog av 
åtgärder som kan förbättra situationen. Detta gäller både sättet att hitta och minimera 
felen och att reducera effekterna vid eventuella fel. Idag används nästan enbart 
standardprogrammering för detektorfunktioner vilket kanske fungerar i normala fall men 
som inte är optimalt för att reducera fel och konsekvenser. En individuell anpassning till 
aktuell plats är enkel och effektiv.   
Slutligen vill vi föreslå följande metoder för upptäckt av:  
1. Signalanläggningar som ej uppnår allrött under en 24-timmars period.larmas 
2. Larm för tryckknappsdetektorer som ständigt anmäler. 
3. Larm för intermittenta detektorfel.  
Utöver detta har vi sett över värden för larminställningar. 
I ett genomfört fältprov kan vi se att det går att med relativt enkla medel hitta dessa fel, 
men att det återstår mer utveckling innan metoderna är tillämpbara under regelmässiga 
förhållanden. 
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1.  Inventering av Sveriges nu befintliga styrapparater för 
trafiksignaler 
 
Enligt den inventering av styrapparatbeståndet som gjordes 1998 och redovisas i 
rapporten ”Sveriges trafiksignaler inför ny signalväxlingsföljd 1999” finns det 3400 
trafiksignalanläggningar i Sverige. 2600 är för korsningar och 800 för övergångställen. 
Den statistik som kommunförbundet hade tillgänglig vid undersökningen visade att det 
fanns 2900 kommunala signalanläggningar.  
 
Inventeringen resulterade i att det fanns 3060 styrapparater som blev berörda pga. den nya 
signalväxlingsföljden. 80% av dessa fanns på det kommunala vägnätet. När 
undersökningen genomfördes hade 207 av Sveriges 288 kommuner signaler. Vägverket 
hade signaler i 149 kommuner. 
 
Styrapparaterna i Sverige är av modern typ och 1998 var 85% utrustade med 
mikrodatorteknik. Reläapparaterna som skulle ställas om pga. den nya signalväxlingen 
var få och de väghållare som hade dessa planerade att byta ut dem. 64% av 
styrapparaterna finns i korsningar och kommunerna har fler styrapparater för friliggande 
övergångställen än Vägverket.  
 
Årligen säljs knappt 100 nya styrapparater som används för nya anläggningar och utbyte 
av äldre styrapparater.  
På fabrikatsidan dominerar gruppen Swarco ( Ericsson- Peek). Swarco har också genom 
uppköp ansvar för Fiskars (såldes genom Telub),  Kemp-Lauritzen och Falco´s 
styrapparater. Av övriga styrapparater i landet kan nämnas Philips och Siemens. 
En ny styrapparat har tillkommit från TTS som baseras på PLC-teknik.  
 
Fabrikat Styrapparat  Byggår Antal % % 

över-
vakade 

Möjliga att åtgärda 
detektorer enligt 
denna rapport 

Ericsson JCF 150 1976-1995 100   4   30% Inga 
 JCF 200 1986-1988   50   2   30% Inga 
Peek ELC 2 1988-1992 300  11   30% Styrblock 
 ELC 3 1992-1997 700  25   30% Styrblock 
 EC 1 1996-2006 900  33   60% Styrblock 
Kemp Lauritzen KLT 5000  3.2 1990-1992   40   1    0% Inga 
 KLT 5000  4.0 1993-1996   60   2   0% Inga 
Swarco ITC-1 1997-2006 500 18   5% Styrblock 
 ITC-2 2006-   50   2  Styrblock 
Fiskars FCA    20   1   10% Inga 
 FC-2000    30   1   10% Styrblock 
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TTS Nordic vision 1000     3   0     0% PLC 
Siemens      5   0     0% Inga 
Philips AD 570     5   0     0% Inga 
       
Små app, typ 
övergångsställe 

      

Peek EPC-2 1990-1995 100  0% Inga 
 EPC-4 1996-2006 300  0% Begränsade 
Meag Meag1000 1994-2004 200  0% Inga 
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2. Detektorer 
 Allmänt 
 
På den Svenska marknaden dominerar slingdetektorn samt tryckknappsdetektorn. Övriga 
detektortyper som finns är IR detektorer, mikrovågsdetektorer och videodetektorer. 
 

2.1 Slingdetektorer 
 
Slingdetektorn består av en koppartråd nerfräst i ett spår i gatan. Tråden kan ligga i ett 
eller flera varv. Slingdetektorn arbetar med induktiv avkänning. Detektorn indikerar  
metallföremål som befinner sig över eller i dess omedelbara närhet, Slingan i vägen är 
ansluten via tilledning till detektorförstärkare placerade som detektorkort i styrapparaten.. 
 
Slingdetektorn kan ha olika geometrisk utformning beroende på önskad funktion, de 
vanligaste kombinationerna är: 
 

• Passage, rak 
• Passage, sned 
• Lång detektor utan högkänslig del 
• Lång detektor med högkänslig del 

 
Kombinationer av två raka passageslingor kan användas för att mäta t.ex. 
hastighet/riktning 
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2.1.1 Funktion 
 
Detektorförstärkaren sänder ut en högfrekvent växelspänning över slingdetektorn via 
tilledningen. Kombinationen detektorförstärkare/tilledning/slingdetektor är en avstämd 
elektriskt svängningskrets där slingdetektorn är den induktiva delen. 
 
När ett metallföremål placeras i närheten av slingdetektorn induceras ström, vilket ger 
upphov till ett motriktat fält, som reducerar slingans fält. Induktansen sjunker och detta 
ger upphov till detektering. 
 
När ett metallföremål befinner sig inne i en slinga skapas den ferromagnetiska effekten, 
denna ökar induktansen vilket skapar en falsk detektering. Denna är följd av olika 
algoritmer av utbalanseringsfunktioner, där den positiva induktansändringen snabbt 
kompenseras medan den efterföljande negativa ändringen tolkas som en ny detektering. 
Denna i sin tur försvinner inte förrän efter normal utbalansering vilket tar ca 10 min 
 

2.2 Tryckknappsdetektorer 
 
Tryckknappsdetektorn används av gång- och cykeltrafik, dess huvudsakliga uppgift är att 
anmäla dessa trafikantgrupper genom en slutande funktion. 
 

2.2.1 Funktion 
  
Tryckknappens huvudsakliga funktioner är att: 
 

• Anmäla fotgängare 
• Anmäla cyklister 
• Ledsaga synskadade med hjälp av ljud i gaturummet 
• Informera synskadade med hjälp av ljud om signalen är röd/grön/grönblink 
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2.3 Övriga detektorer 
 
IR-detektorer  kan detektera fordon och människor genom den infraröda värmestrålning 
som de avger. Varma objekt som framträder med god kontrast kan vara möjliga för en IR-
detektor att följa. Det finns även aktiva IR-system som emitterar strålning och tolkar 
reflektionen som andra objekt avger. När värmestrålningen försvagas t.ex. vintertid 
händer det att objekt missas av IR-detektorer. 
 
Mikrovågsdetektorer mäter reflekterad våglängd från ankommande/bortflyende fordon 
genom Dopplereffekt-principen. De vågor som detektorn sänder ut ändras vid reflektion 
mot ett objekt på olika sätt beroende på i vilken riktning och hur snabbt objektet rör sig. 
Om t.ex. ett fordon rör sig mot detektorn ger detta upphov till en högre frekvens och om 
det rör sig från detektorn ger det upphov till en lägre frekvens. Ju fortare ett fordon rör sig 
mot detektorn desto mer ändras frekvensen uppåt och ju fortare ett fordon rör sig från 
detektorn desto mer ändras frekvensen nedåt. Mikrovågdetektorer (Radar) indelas i två 
huvudgrupper, de som använder omodulerade kontinuerliga mikrovågor (CW) och de 
detektortyper som använder ett snabbt frekvenssvep kallas för FM-baserade (”frequency 
modulation”). Radardetektorer baserade på CW kräver per definition att fordonen rör sig. 
Detta innebär att detektorer av denna typ inte kan detektera stillastående fordon 
 
Videodetektorer använder bildtolkningsteknik som baserar sig på realtidsanalys av 
förändringar i videokamerans bildpunkter (pixlar). Spänningen som skapas av ljuset i 
respektive fotodiod ges ett värde som kan lagras, varefter en ny bild kan läsas in. Denna 
spänningsförändring i bildelementet analyseras i en kraftfull dator, där först skuggor, 
solblänk och andra typer av anomalier filtreras bort och därefter avläses fordon rörelser. I 
systemet kan närvaro, trafikflöde, hastighet, tidslucka, beläggningsgrad., 
fordonsklassificering, stoppade fordon och färdriktning detekteras. Detektorn registrerar 
fordon, cyklister och fotgängare och detekteteringstekniken används bl.a. i tunnlar, 
trafiksignalanläggningar, kövarningssystem och tillfälliga installationer. 
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3 Analys av detektorfel 

3.1 Slingdetektorer 
De flesta styrapparater för loggbok över detektorfel. Loggboken kan läsas av i  
styrapparatens terminal alternativ via övervakningssystem. 
 
Möjligheter finns att historisk kontrollera detektorfel i de övervakningssystem som finns i 
Sverige. Det vanligaste övervakningssystemet är de som numera Swarco administrerar. 
 
De flesta av styrapparaterna kan registrera olika detektorfel typ: 
 
Frekvensövervakning: 
 

• Slingavbrott 
• Kortslutning 

 
Tidsövervakning: 
 

• Att slingan varit belagd längre än en viss tid 
• Att slingan inte varit belagd under en viss tid 

 
Oavsiktliga detekteringar som inte registreras som fel av styrapparater kan uppstå av flera 
andra orsaker, typ: 
 

• Passage av fordon i intilliggande körfält 
• Interferens från andra slingor 
• Störning från andra externa källor såsom kraftledningar 
• Kvardröjande detektering efter fordonspassage 

 

3.2  Tryckknappsdetektor 
Övervakning av tryckknappsdetektorers funktion är idag ovanlig. Inga styrapparater har 
inbyggda möjligheter att övervaka tryckknappar. De vanligaste felen är: 
 

• En tryckknapp som ej anmäler 
• En tryckknapp som ständigt anmäler 
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4.  Felstatistik för detektorer från loggar i EC-Trak och 
Omnivue 

Ett antal slumpmässigt utvalda anläggningar i två städer har studerats med avseende på 
detektorfel. Totalt 27 anläggningar kontrollerades under 3-månader. Samtliga 
anläggningar hade detektorfel under intervallet. Allt från enstaka fel upp till 66 st per anl. 
Medelfelet varierade från 1 minut till 850 timmar, dvs det finns både intermittenta fel och 
slingfel som inte lagats. Medianvärdet för sammanlagd tid (antal fel x medelfeltid) är för 
dessa apparater 135 timmar. Sämsta apparaten hade sammanlagt över 10.000 timmars fel.   
Utöver detta har vi studerat hur vanligt intermittenta detektorfel förekommer, och funnit 
att de är mycket vanliga. Eftersom de uppträder i korta perioder (timme eller del av 
timme) har vi inte funnit resurser att kostnadsberäkna konsekvenserna av ökade 
olycksrisker,  restider och miljöpåverkan. 
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Tabeller över Detektorfel i 27 slumpvis kontrollerade anläggningar  ( EC-Trak) 
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Antal anläggningar fördelade på summa timmar detektorfel 

 

4.1  Felstatistik intermittenta fel 
 
För att kunna upptäcka intermittenta detektorfel är det viktigt att man får en uppfattning 
om hur dessa yttrar sig. En undersökning gjordes därför i ett antal befintliga anläggningar 
i Uppsala. I övervakningssystemet Omnivue aktiverades trafikräkning på alla detektorer i 

2008-02-12  Slutrapport 18(56)  
 



 

 

de utvalda korsningarna och efter en vecka gjordes jämförande analyser av 15-minuters 
värden. Nedan visas några exempel på dygnsdiagram där klara avvikelser finns. 
 

Loop N10 SG5 

Loop N8 SG4 

Loop N6 SG3 

 
  
I exemplet ovan kan man se att några loopar ger intermittent höga värden.  
 

Loop N6 SG3 
Intermittenta det

Passage N5 SG3 
Normal detektering 

 
Här ser det ut som loop N6 ger helt slumpmässiga detekteringar. Verkligt antal borde 
alltid ha lägre värden än för passageslingan som ligger före.  
En fördel med denna typ av analys är att den är apparatoberoende, dvs fungerar även för 
äldre apparater. 
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5.  Detektorövervakning i befintliga styrapparater 

5.1   Detektorfel enligt erfarenhet från drift och underhåll 
Ett flertal situationer kan upptäckas ute i fält. 
 

• Att detektorer med högkänslig del (loopar) bara är känsliga på den högkänsliga 
delen. 

• Att en eller flera pulser utan att det finns fordon (tjuvanmälan). 
• Att detektorer inte pulsar trots att de är belagda 
• Att ett flertal korta pulser under kort tid på en lång detektorslinga. 
• Att pulser som uteblir. 
• Att cyklister/motorcyklister inte detekteras 
• Att fordon detekteras i angränsande körfält (felanmälningar) 

 
 
 

5.2  Detektorövervakning av slingdetektorer 
Slingdetektorer kontrolleras i dagens styrapparater med två metoder 
 

1. Frekvensövervakning 
2. Tidsövervakning 

 
Frekvensövervakning 
 
Frekvensövervakning innebär att oscillatorn som slingan ingår i skall svänga inom 
bestämda gränsvärden. Frekvenser utanför dessa rapporteras som fel. Detta leder 
normal till att slingavbrott alltid detekteras omgående. Kortslutna slingor rapporteras 
från vissa utrustningar men inte alla. 
 
Tidsövervakning 
 
Tidsövervakning sker med hjälp av utbesked från detektorn. Om konstant beläggning 
eller avsaknad av beläggning registreras längre än inställda tider ges felbesked. (Se ex 
i bilaga 2) 

 
Ovanstående fel resulterar i att detektorlogiken som läser ingången från 
detektorförstärkaren blir aktiv eller passiv (valbart) och larmar till övervakningssystem 
samt skapar en post i styrapparatens loggbok. Styrapparaternas detektorlogiker kan 
valbart programmeras att: 
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 Detektorlogiken blir aktiv vid detektorfel 
 
 Om detektorlogiken är programmerad att anmäla signalgruppen anmäls denna 

kontinuerligt, detta innebär att den ibland blir grön utan att det finns trafik och att 
andra fientliga signalgrupper växlar till rött när de skulle kunna vara gröna. 

 
 Om detektorlogiken är programmerad att förlänga signalgruppen förlängs den 

maximalt i de status som detektorlogiken är programmerad att förlänga, typ 
maxtid/variabel fråntid/variabelt gult/variabelt rött. Förlängningen av signalgruppen 
innebär att andra fientliga signalgrupper hindras i sin växling till grönt. 

 
 Detetorlogiken blir passiv vid detektorfel 
 

Detektorlogiken anmäler/förlänger inte signalgruppen. 
 
De tidsinställningar som normalt används är 240 min (4 tim) för konstant beläggning 
och 24 tim för avsaknad av detektorbesked. Dessa tider kan ställas inom ett snävare 
intervall för att säkrare och snabbare hitta fel som inte beror på slingavbrott. 

 

5.3  Detektorövervakning tryckknappsdetektorer 
Eftersom dagens styrapparater inte registrerar fel på tryckknappar vidtas idag inga 
åtgärder vid fel. I denna rapport finns färdigt förslag för implementering i nya och 
befintliga styrapparater. 
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5.4  Övervakning av intermittenta detektorfel 
Idag finns ingen övervakning av intermittenta detektorfel. En effektiv övervakning måste 
grunda sig på kända problem och vilka effekter dessa får. Några möjligheter i 
styrapparaten: 

• Kontroll av beteende på enkel slinga bygger på att statistik samlas in för dygnets 
alla timmar, gärna under kortare perioder på 15 min. Varje ny mätning jämförs 
med medelvärden för samma period under föregående veckodag. Detta kräver ca 
700 lagrade värden. Avvikelse med x% (valbart) ger larm. Det är troligt att detta 
ger falska larm vid speciella händelser. Funktionen är dock effektiv att hitta 
detektorer som hängt sig och inte ger normala pulser. 

• Alternativt kan kontroll av beteende på enkel slinga göras mot ett rullande 
medelvärde. Räkning görs för perioder på 6-15 minuter och om nytt värde avviker 
med mer än en faktor k så ges larm.  

• Kontroll av samband mellan flera slingor i en tillfart. Dvs om det kommer x antal 
på den första slingan bör det också komma ungefär x antal på efterföljande 
slingor. Ett problem är att apparaterna idag inte har uppgift om körfält, endast 
signalgrupp, vilket ger problem om exempelvis passageslingor alt långloop ligger 
förlagd per körfält medan andra slingor i tillfarten inte gör det. Likaså har slingor 
olika känslighet, några känner cyklar medan andra inte gör det. Loopar ger under 
högtrafik inte en puls per bil utan flera bilar som samlats i kö vid rött  ger endast 
en puls. Möjligheten att göra en generell parametersättning är komplex och i 
dagens läge inte realistisk. 

 
En införd övervakning i styrapparat kommer under alla omständigheter enbart att fungera 
i nya apparater. Med en normal livslängd på 15-20 år tar det alltså lång tid innan systemet 
skulle kunna vara genomfört på alla apparater.  
 
Dock är det möjligt att med styrblocksprogrammering göra en enklare variant av 
övervakning vilket då skulle kunna genomföras även i befintliga apparater. Men om alla 
slingor ska övervakas kan det bli problem med minnesplats. Det är också relativt kostsamt 
att i efterhand göra programmeringsändringar eftersom man måste ta hänsyn till befintlig 
programmering. 
 
Övervakning med centralt system ger effekt på alla installerade apparater, eftersom alla 
apparater idag har möjlighet till trafikräkning. Det är också enklare att underhålla 
programvara på en central plats än att uppdatera programvaror i enskilda apparater i fält. 
För central övervakning finns samma problematik som den som är beskriven ovan för 
lokal övervakning. I de grafer som finns i kapitel 4.1 är det dock enkelt intuitivt att se 
felen. Algoritmer för felindikering återstår att tas fram. Det är dock möjligt för 
signalhållare att idag gör stickprovstester manuellt. Det kräver dock att apparater skickar 
in detektordata kontinuerligt.  
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6. Konsekvenser av detektorfel 

6.1  Slingdetektorer 
De flesta detektorlogiker är av anmälan- och säkerhetsskäl programmerade att vara aktiva 
vid detektorfel. Vid fel skapas således anmälan och förlängning av olika 
signalgruppsstatus typ maxtid/variabel fråntid/variabel gultid/variabel rödtid som 
detektorlogiken är programmerad att förlänga. 
 
Om detektorlogikerna är passiva vid detektorfel eller om detektorerna inte fungerar 
normal kan detta innebära att tillfarten uppträder på ett onormalt sätt, nedan redovisas ett 
fåtal exempel på situationer som kan anses mer eller mindre trafikfarliga. 
 
Tillfarter med O-funktionen 
 

• I tillfarter med O-funktionen sker växling till gult okontrollerat utan hänsyn till 
trafikanter i valområdet, denna okontrollerade bortväxling kan innebära att en del 
trafikanter inte hinner stanna utan kör mot rött eller retarderar så kraftigt att det 
finns risk för upphinnandeolyckor. 

 
Tillfarter med V-funktionen 
 

• I tillfarter med V-funktion kan förlängning av gult utebli, de som inte uppfattar 
den korta gulvisningen eller inte hinner stanna (t.ex. tung trafik) kör mot rött. 

 
• I samband med ett antal dödsolyckor på 70 skyltad väg har vi riktat misstankar 

mot V-funktionen i LHOVRA. Vi tror att tunga fordon som bryter grovt mot 
gällande hastighetsgränser kan orsaka dödsolyckor bl.a genom att de fått gultiden 
reducerad från 5 sekunder till 3 sekunder. Vägverket bör överväga att ändra i 
LHOVRA-handboken och flytta ut V-funktionen från 85 m:s detektorn till 140 
m:s detektorn. V-funktionen bör kombineras med en modern hastighetsmätande 
R-funktion för 85 m:s detektorn. 

 
Tillfarter där loopen bara detekterar fordon på högkänsliga delen 
 

• Tillfarters maxtid (grönbehov) förlängs inte och att 
fråntid/gultidsförlängningar/rödtidsförlängningar blir inte tillgängliga för fordon 
som ska passera ut ur korsningen. Detta leder ofta till rödkörning alternativt 
upphinnandeolyckor. 
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6.2 Tryckknappsdetektorer 
 
Tryckknappsdetektorer som aldrig anmäler innebär att gående som ska passera överfarten 
måste gå mot röd signal alternativ finna en annan väg. 
 

6.3 Framkomlighetsproblem 
 
Eftersom detektorlogikerna oftast programmeras att vara aktiva vid detektorfel uppfattar 
styrapparaten det som om tillfarten har oändligt med trafik och fördelar gröntiden 
därefter. Därför uppfattas signaler med trasiga detektorer oftast som tröga och att 
växlingar inte sker på ett smidigt sätt, många står och väntar på grönt och ”INGENTING 
HÄNDER”. 
 
De trasiga detektorerna samt tryckknappsdetektorer som ständigt anmäler/förlänger 
skapar onödiga fördröjningar och sämre trafiksäkerhet eftersom den medvetna 
rödljuskörningen ökar och respekten för signalen försvinner. 
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7.  Ekonomi – Beräkning av samhällskostnader för detektorfel . 

7.1  Allmänt 
Vi har låtit utfört Vissimsimuleringar i en signalkorsning, med ett inlagt detektorfel. Felet 
placerades i en sidotillfart, för att få ett mera exakt grepp om vilka fördröjningar som 
uppstår, när det finns detektorfel i en korsning. Tidsförlusterna beräknades genom 
Vissim-simuleringar. Johan Wahlstedt, Ramböll har utfört simuleringarna. 
Den testade korsningen är Lidingövägen/ Erik Dahlbergsgat. Körningen är utförd mot 
EC1 styrapparatsimulator kopplad till Vissim. 
Tidsförlusten i mätningen blev 37 timmar/dag 
 
Vi beslöt att göra följande antagande för att beräkna samhällskostnaderna för 
restidsförluster avseende samtliga signalanläggningar i landet. 
Det finns i hela landet 2600 signalanläggningar i korsningar. Utöver detta finns 800 
signalreglerade övergångsställen, som ej behandlas i nedanstående beräkningar. 
Av landets samtliga anläggningar är ca 30 % övervakade. Av dessa antager vi att 10 % 
har detektorfel 
70 % av signalanläggningarna är oövervakade. Av de oövervakade antar vi att 50 % har 
detektorfel. 
Valet av detektorfel per anläggning baseras på undersökning redovisad under kapitel 4.  
 

7.2 Summering av samtliga fordonsrelaterade kostnader vid detektorfel för landets 
samtliga trafiksignaler 
 
Typ av kostnader Miljarder kronor 
Restidskostnader 2,1  
Bränslekostnader 0,14 
Emissionskostnader 0,09 
  
Summa kostnader 2,33 
 
Se bilaga 7 för redovisning av beräkningsförutsättningar 
 

7.3  Tryckknappar 
 
Fel på tryckknapp/ar kan betraktas som detektorfel, se 6.1. 
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8.     Förslag till åtgärder för att larma detektorfel 

8.1    Slingdetektorer 

 I befintliga styrapparater 

Typ av fel Hur felet larmas Åtgärd 
Detektorer som 
pulsar intermittent 

Inget larm 
(anläggningen når aldrig 
viloläge) 

Åtgärd: 
Styrblocks-programmering 

Detektorfel Tidsövervakning Avkorta inställda värden för 
tidsfel från nuvarande 4 tim på 
och 24 tim av till ? 

I nybyggda apparater 

Typ av fel Hur felet larmas Åtgärd 
Detektorfel Styrapparaten jämför hur 

många fordon som passerar 
de skilda detektorerna i 
resp tillfart 

Kommande funktion? 

Detektorer som 
pulsar intermittent 

Larm 
(x antal pulser under y min)
antal/tidsfel 

Kommande funktion? 

Detektorfel i tillfart 
med variabelt gult 

Detektorfel Den variabla gultiden förlängs 

Detektorfel i tillfart Detektorfel Ändrad maxtidsättning 
eller att maxtiden räknas ned till 
1 utan fientlig anmälan 

 
Ett sätt att minska störningarna vid ett detektorfel vore möjligheten att kunna 
programmera varje enskild detektorlogik enligt nedanstående binära format. Funktionen 
innebär att när man vid ett fel inte automatiskt förlänger alla gruppstatus utan enbart de 
som är angivna. 
 

• +1 Anmäler 
• +2 Förlänger maxtid 
• +4 Förlänger fråntid 
• +8 Förlänger variabelt gult 
• +16 Förlänger variabelt rött 
• +32 Generar ett fel i loggboken 
• +64 Anläggningen går i gulblink 
• +128 Anläggningen släcks 
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Ovanstående innebär utökade möjligheter att hantera detektorfel så att oönskad 
anmälan/förlängning kan undvikas. 
 

8.2    Tryckknappsdetektorer 

I befintliga styrapparater 
 
Typ av fel Hur felet larmas Åtgärd 
Tryckknappar Inget larm om utebliven 

eller ständig anmälan 
Åtgärd: 
Styrblocks-programmering 

 

I nybyggda apparater 
 
Typ av fel Hur felet larmas Åtgärd 
Tryckknappar Larm  Kommande funktion ? 
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9.  Kostnadsanalys för implementering i styrapparat 
Att implementera ovan beskrivna förslag görs lämpligen i samband med trafikteknisk 
tillsyn eller annat serviceuppdrag för att minimera reskostnader.  
Förberedelser innebär att man tar fram ritnings- och programmeringsunderlag och 
reviderar dessa enligt rekommendationer. I genomsnitt tar detta för exempelvis 
tryckknappsövervakning en dag per anläggning. 
Övervakning av intermittenta detektorfel är mer komplex och kan inte alltid införas för 
alla detektorer beroende på minneskapacitet i styrapparat. Att införa övervakningen för 
utvalda detektorer kräver ytterligare en dags programmering per anläggning.  
 

9.1  Befintliga anläggningar 
 
Styrapparat 
Typ 

Bilaga3 
(ej till allrött) 

Kostnad Bilaga 4 
 tryckknapp

Kostnad Bilaga5 
Intermittent 

Kostnad Σ 
Kostnad 

ELC-2 Ja 5.000 kr Ja 5.000 kr Nej   
ELC-3 Ja 5.000 kr Ja 5.000 kr Kanske 10.000 kr  
EC-1 Ja 5.000 kr Ja 5.000 kr Ja 10.000 kr  
ITC-2 Ja 5.000 kr Ja 5.000 kr Ja 10.000 kr  
Kostnaderna ovan är exklusive reskostnader. 
 

9.2  Nybyggda anläggningar 
Vi förutsätter att kommande styrapparatgenerationer kommer att ha ovanstående 
funktioner som standard varför kostnaden då blir försumbar.  
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10.  Demonstrationsprojekt 
 
För att under fältmässiga förhållanden se vad en övervakning kan innebära ingår i 
projektet att genomföra ett prov i en anläggning. Vald anläggning är korsningen E18 
Enköpingsvägen - Milstensvägen. Anläggningen ägs av VV Regions Stockholm och den 
styrs av en ITC-2 styrapparat i ett oberoende program.  
En schematisk bild finns i Bilaga 6.   
 
I styrapparaten har vi implementerat via styrblock funktioner för: 

• Allrödkontroll 
• Övervakning av tryckknappsdetektorer 
• Övervakning av intermittenta fel i looparna närmast stopplinjen 

 
Detaljer finns redovisat i Bilagor 3, 4 och 5 
 
I bilaga 6 finns några av felutfallen redovisade. Det är troligt att många av de registrerade 
felen i själva verket är normal köbildning. De antagande vi byggt algoritmerna på 
kommer från de inledande undersökningarna i Uppsala. Eftersom vi där inte hade 
köbildningar över slingorna kunde vi inte helt modellera effekterna av dessa.  
 
Om man vill fintrimma systemet till att bättre filtrera fram verkliga intermittenta fel måste 
man göra betydligt mer omfattande studier och bla även med hjälp av videofilmning eller 
annan likvärdig loggning registrera verkliga trafikförhållanden. Kostnaderna för detta 
ligger i storleksordningen 1-2 manmånader (ca 200.000 kr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008-02-12  Slutrapport 33(56)  
 



 

 

2008-02-12  Slutrapport 34(56)  
 



 

 

Bilaga 1   

Speciella hänsyntagande vid anslutning av slingdetektorer 
 
De slingdetektorer vi använder idag kopplas till förstärkare som var och en driver 4-16 
slingor. På ett förstärkarkort skannas slingorna av i sekvenser och inom en sekvens kan 
inte slingorna störa varandra eftersom endast en i taget är inkopplad. Däremot kan slingor 
på olika förstärkarkort störa varandra och även om det på ett kort används fler än en 
sekvens. Funktionen här är apparat och detektorberoende.  
 
Exemplet nedan illustrerar funktion i ELC styrapparat med ED detektorer. Dessa skannas 
av i sekvens med åtta slingor vardera. Varje slinga är inkopplad 10 ms och total mätning 
tar 80 ms. Det betyder också att slingor med samma nummer alltid är aktiva samtidigt och 
om tex två loopar ligger intill varandra med nummer 1 resp 9 kan dessa orsaka 
överhörning. Man måste därför alltid kontrollera att slingor i intilliggande körfält inte 
ansluts så att överhörningsrisk finns. Notera att om två slingor ligger nära varandra men 
inkopplade på olika skan-sekvenser måste man se till att de trimmas in på olika frekvenser 
för att inte överhörning ska ske. Inom en sekvens finns ingen risk för överhörning. 
 

 
För olika apparater gäller tabell nedan: 
 
Apparattyp Detektortyp Slingor/kort Sekv/kort Synk Överhörningsrisk 
ELC-2/3 ED/ED-02 8 1 Ja 1-9,2-10,..  
EC-1 ED-16 16 2 Nej (1-8) – (9-16) 
ITC-1 TIC-400 4 1 Nej (1-4) – (5-8) 
ITC-2 TIC-800 8 2 Ja 1-5, 2-6, .. 
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Bilaga 2    

Larm-inställning av signalövervakning 
 
 
Värden för tillfart på 70-väg, men kan tillämpas även för 50-väg  

      
Styrapparat EC-1      

      
Normalvärden      

 Funkt Utbal (min) Känslighet Max på (min) Max av  (tim) Åtgärd 
Slinga 180 m  H 7 32 240 24,0 alltid till 
Slinga 130 m OV 7 32 240 24,0 alltid till 
Slinga 85 m OVR 7 32 240 24,0 alltid till 
Loop med C V 7 32 240 24,0 alltid till 
Loop efter stopplinje R 7 32 240 24,0 alltid till 

      
      

Rekommendation EC-1     
 Funkt Utbal (min) Känslighet Max på (min) Max av  (tim) Åtgärd 

Slinga 180 m  H 5 100 15 12,0 alltid av 
Slinga 130 m OV 5 100 15 12,0 alltid till 
Slinga 85 m OVR 5 32 15 12,0 alltid till 
Loop med C V 30 32 120 12,0 alltid till 
Loop efter stopplinje R 5 32 15 12,0 alltid av 
 
Ovanstående rekommendation kan enkelt appliceras på andra apparattyper då dessa 
inställningar är relativt generella. Känslighetsvärdet måste dock anpassas till aktuell 
detektor. I princip motsvarar värde=32 en cykelkänslig slinga medan värde=100 endast 
känslig för normala fordon. 
 
Vid alla installationer skall dock värden anpassas efter rådande omständigheter. Detta 
gäller speciellt utbalanseringstiden som måste ta hänsyn till möjliga köbildningar.  
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Bilaga 3 

Förslag till konstruktion av larm för signalanläggning som ej uppnått allrött  under 
24 timmar. 
 
Övervakning av att anläggningen når viloläget allrött 
 
De flesta moderna styrapparater (med styrblocksprogrammering) kan kompletteras med 
ett styrblock samt en detektorlogik som övervakar om anläggningen når viloläget allrött. 
Om anläggningen aldrig når viloläget allrött kan det finnas intermittenta detektorfel eller 
tryckknappar som ligger på 
 
Exempel på programmering i ITC styrapparater av Swarco. 
 
Styrblock 
 
1 12-23-250  Set soft output 250 active 
2 13-10-000 A = 0 
3 14-00-000  A = A + 1, max 255 
4 13-05-000  I0 = A 
5 06-05-012 Jump to 12 if group I0 has green demand 
6 07-20-011  Skip if A = 11 
7 06-00-003  Jump to 3 
8 07-28-250  Skip if soft input 250 = 0 
9 06-00-014 Jump to 14 
10 12-25-245 Set soft output 245 passive 
11 06-00-001 Jump to 1 
12 12-25-250 Set soft output 250 passive 
13 06-00-006 Jump to 6 
14 12-23-245 Set soft output 245 active 
15 06-00-001 Jump to 1 
 
Styrblocket loopar igenom alla signalgrupper för att se om det finns grönbehov i någon av 
signalgrupperna, om det inte finns grönbehov i någon av signalgrupperna aktiveras flagga 
245, flaggan övervakas av nedanstående kontrollblock. 
 
Detektorlogik 
 
F12DxN1 Group no 01  
F12DxN2 Input 11-02-245 
F12DxN4 Req mode 9 
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F12DxN23 On-time (m) 0 
F12DxN24 Off-time (h) 24.0 
F12DxN25 Error mode 2 
F12DxN26 Intsec no 1 
 
Ovanstående programmering av detektorlogik x larmar när flagga 245 varit passiv i mer 
än 24 timmar. 
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Bilaga 4  
 

Förslag till konstruktion av larm på tryckknappsdetektorer som varit ständigt på 
under inställningsbar tid 
 
Övervakning av tryckknappsdetektorer 
 
De flesta moderna styrapparater (med styrblocksprogrammering) kan kompletteras med 
ett styrblock samt en detektorlogik som övervakar tryckknappsingången enligt 
nedanstående principiella lösning: 
 

1. En flagga sätts till SANT när någon trycker på knappen.  
2. Flaggan sätts till FALSKT när signalgruppen når status viloröd. 
3. En detektorlogik övervakar flaggan i de tidplaner signalgruppen inte är ständigt 

anmäld. 
 
Resultat 
 
Om ovanstående flagga är SANN under en viss inställbar tid resulterar detta i ett 
detektorfel (Tryckknappen anmäler kontinuerligt). 
Om ovanstående flagga är FALSK under en viss inställbar tid resulterar detta i ett 
detektorfel (Tryckknappen anmäler inte). 
 
Exempel på programmering i ITC styrapparater av Swarco. 
 
Styrblock 
 
1 11-01-208  <-1 input starting with no. 208 
2 07-20-001  Skip next if A = 1 
3 06-00-001  Jump to 1 
4 12-23-241  Set soft output 241 active 
5 03-38-008  A = G8 status 
6 07-20-001  Skip next if A = 1 
7 06-00-005  Jump to 5 
8 12-25-241  Set soft output 241 passive 
9 06-00-001 Jump to 1 
 
Ovanstående styrblock aktiverar flagga 241 när någon har tryckt på tryckknappen för 
signalgrupp 8, flagga 241 blir passiv när signalgrupp 8 blir viloröd. Flaggan övervakas av 
nedanstående detektorlogik 
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Detektorlogik 
 
F12DxN1 Group no 08  
F12DxN2 Input 11-02-241 
F12DxN4 Req mode 9 
F12DxN23 On-time (m) 60 
F12DxN24 Off-time (h) 24.0 
F12DxN25 Error mode 2 
F12DxN26 Intsec no 1 
 
Ovanstående programmering av detektorlogik x larmar när flagga 241 varit aktiv i mer än 
60 minuter eller varit av i 24 timmar. 
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Bilaga 5 

 

Förslag till konstruktion av larm för intermittenta detektorfel  
 
I demonstrationen gör vi en enkel implementering i styrapparaten enligt konceptet att 
jämföra antal bilar på en slinga under en mätperiod med föregående värde. I exemplet 
nedan från E18-Milstensvägen vill vi hitta förändringarna som sker ca 17:00 utan att få 
larm för den ökande trafiken 06:00. 
 

 
De inställningsparametrar vi behöver är: 

1. mätperiodens längd (min). Troligen är lämpligt värde ca 6 min. I exemplet ovan 
är mätperioden standard 15 min, vilket kan ge ett alltför utjämnat värde. Kortare 
värde som tex 2 min ger problem med variationer när föregående signal släpper 
fram kolonner. 

2. Förändringsfaktor vid ökade värden (nytt/föreg=k1; k1=4-10) 
3. Förändringsfaktor vid minskade värden (föreg/nytt=k2; k2=4-10) 
4. En mingräns i förändring i antal detekteringar på ca 10 bilar. Annars kan små 

förändringar i antal men stora relativa förändringar ge larm.  
 
Implementeringen görs för några slingor, exempelvis alla långloopar (7 st) 
Detekterade fel skickar larmkod till Omnivue 
 
Som kontroll gör vi trafikmätningar enligt bild ovan. Både för att se om vi missar och får 
falska larm. 
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Styrblocksprogrammeringen för en detektor D7 redovisas nedan för implementering i 
ITC-2 
 
 
 



 

 

Bilaga 6 

Redovisade intermittenta detektorfel i signalanläggning under perioden 1 – 14 
november 2007. 
 
I befintliga anläggning på E18 Enköpingsvägen – Milstensvägen har styrblocks-
programmering för detektering av intermittenta detektorfel enligt bilaga 5 införts. I 
korsningen nedan finns den inlagd på looparna närmast stopplinjen (D7, D8, D10, D12, 
D14, D21 och D22). I vägens fortsättning österut är det relativt långt till nästa korsning, 
medan det år väster kan finnas köer från Rissnekorset som växer bakåt in mot denna 
korsning med följd att trafiken på looparna D21 och D22 inte rullar obehindrat vid grön 
signal.  
 
Algoritmen innebär att fordonsräkning görs i perioder om 6 minuter och där nytt värde 
jämförs med föregående period. Om är större än en faktor 4 vid ökande trafik och mindre 
än ¼ vid minskande ges larm. Det krävs också ett minimum av 15 bilar per mätperiod för 
att larm ska ges.  
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Nedan visas de detektorfel som registrerats i början av November.  
Sista larmet är verkligt (felkod 29). Övriga larm kommer från den införda övervakningen. 
Siffran efter info1 anger felaktig slinga.  
 

 
  
 
I graferna nedan finns trafikräkning under de dagar som felet registrerats. Notera att 
feldetekteringen görs i 6 min perioder medan trafikräkningen alltid görs i 15 
minutersperioder. Variationerna i feldetekteringen kan därför skilja sig från de grafer som 
visas.  
I huvudet på varje graf finns plats och datum och under grafen finns angivet vilka slingor 
som redovisas.
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Passage D2 är OK  
Problem på loop D8 kl 0900 kan vara köbildning 
 

 
Passage D16 är OK.  
Problem på loop D22 kl 18 är troligen kö, medan kl 09:30 kan vara ett intermittent fel 
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Passage D2 är OK 
Loop D8 kl 18 ser ut att ha hängt sig från 17:30-18:00 
 

 
Passage D16 är OK 
Problem på D22 17-19 är antagligen köbildning från Rissne-korsningen 
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OBS:  Passage D11 visar 0 hela dagen. Slingfel. 
Loop D12 ger två spikar 07:30 och 08:00. Kan vara intermittent fel  
 

 
Både passage D13 och loop D14 visar samma spikar som loop D12 ovan.  
Notera att detta är en söndag. 
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Passage D1 är OK 
Loopar D7 och D8 ger båda larm 09:30. Kan bero på att detektor inte släpper efter varje 
bil. 
 
Passage D15 är OK 
Loopar D21 och D22 har antagligen köbildning från Rissnekorset vid kl 18. Inget larm på 

D22 
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Passage D1 är OK 
Problem på loop D7 kl 09-10 kan bero på att detektorn inte släpper efter varje bil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passage D2 är OK 
Problem på loop D8 kl 09-10 kan vara samma som för D7 ovan . Obs samma tider som 
för D7 
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Bilaga 7   

Ekonomi – Beräkning av samhällskostnader för signalanläggningar med detektorfel 
. 
 

1. Restidskostnader 
Vald restidskostnad :Tidsvärde  odifferentierat 158kr/h  
Restidskostnad för testanläggningen i Stockholm blir under ett år 
37 timmar x 365dagar x158kr/h = 2 131 483kr 
7.2.2 Emissionskostnader 
Restidskostnader för landets samtliga trafiksignaler för fordon 
  
( 2600x0,3x0,1+ 2600x0,7x0,5)= 78+910= 988 anläggningar med detektorfel 
Tidskostnader för landets samtliga fordonssignaler 
988 anläggningar x 2131483kr ~ 2,1 miljarder kronor 

2. Bränslekostnader 
 
Bränsle 
Fördelning: Bensin=0,88, diesel=0,14 varav 40 % lastbilar 
Pris: Bensin=10,00 kr, diesel=8,99 kr, diesellastbil=7,30 kr  
Viktat bränslepris: 9,96 kr/l 
Ökad förbrukning: 40,61 kg=31,52 l 
Anpassning Sverige=37,82 l 
 
Dygnskostnad: 376 kr 
Årskostnad: 137 240 kr 
 
Bränslekostnader för landets samtliga trafiksignaler för fordon 
  
( 2600x0,3x0,1+ 2600x0,7x0,5)= 78+910= 988 
Tidskostnader för landets samtliga fordonssignaler 
988 anläggningar x 137 240kr ~ 0,14 miljarder kronor 
 
3. Emissionskostnader 
Emissioner 
Default tätort enligt ASEK-ark (27 000 invånare och ventilationsfaktor 1) 
CO2=1,5 kr/kg 
HC=43 kr/kg 
NOX=69 kr/kg



 

 

 
Partiklar=0 kr/kg 
 
Ökningar: 
CO2=127,58 kg, anpassning Sverige: 153,10 kg, värdering= 
HC=0,09 kg 
NOX=0,23 kg 
Partiklar=0,00 kg 
 
Dygnskostnad: 249 kr 
Årskostnad: 91 025 kr 
 
Emissionskostnader för landets samtliga trafiksignaler för fordon 
  
( 2600x0,3x0,1+ 2600x0,7x0,5)= 78+910= 988 
Emissionskostnader  för landets samtliga fordonssignaler 
988 anläggningar x 91 025kr ~ 0,09 miljarder kronor 
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