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1. Sammanfattning 
 
Mycket kan göras för att förbättra cyklisternas situation i trafiken. Framkomlighet 
och trygghet kan ökas genom förändrad trafiksignalstyrning. Cyklisten slipper då 
onödiga stopp och får grönt fortare. Det är några av slutsatserna i denna 
projektrapport. 
 
I dagens trafiksignaler måste cyklisterna ofta stanna, trycka på knappen och sedan 
vänta på grönt ljus. Det beror på att den traditionella trafiksignalstyrningen i stor 
utsträckning fokuserar på framkomligheten för motorfordon. 
 
Därför har möjligheterna till förbättring av cyklisternas framkomlighet undersökts i 
detta projekt. 
 
En simuleringsundersökning baserad på fältstudier visar att restid för cyklar kan 
förkortas genom ändrad styrteknik och detektoruppsättning. Med små arbetsinsatser 
kan alltså vinster för cyklister uppnås i verkliga signalanläggningar. Storleken på 
denna vinst beror på förutsättningarna i respektive signalanläggning.  
 
Den största tidsvinsten för cyklister uppmättes till 5 sekunder i genomsnitt för 
samtliga cyklister samtidigt som bilarnas framkomlighet påverkades obetydligt. 
Tidsvinsten uppnåddes huvudsakligen genom att ordinarie gröntidsförlängning på de 
tidiga detektorerna för bilar kopplades bort. 
 
Med dubbel allcykelfas blev restiden för cyklar oförändrad men ökade kraftigt för 
bilar. Eftersom sekundärkonflikter med cyklister saknades så ökade säkerheten och 
tryggheten. Allcykelfas kan rekommenderas i korsningar med stora cykelmängder och 
vid många svängande bilar. Allcykelfas ökar säkerheten och tryggheten för cyklister 
samtidigt som framkomligheten för bilar minskar. Dubbel allcykelfas kan 
huvudsakligen betraktas som ett framtidsscenario i en situation då cykeltrafiken ökat 
och biltrafiken minskat. 
 
I kapitel 10 redovisas också en lista med andra rekommendationer. Dessa är en 
sammanfattning från litteratur som omnämns i denna rapport. 
 
Studien visar att det är möjligt att öka komforten, framkomligheten och säkerheten för 
cyklister med hjälp ändrad styrteknik, under förutsättning att viljan finns. 
Förändringarna kan genomföras med relativt enkla medel, exempelvis genom 
omprogrammering av styrenheten. Varje enskild korsning måste dock bedömas 
utifrån sina lokala förutsättningar. Förändringspotentialen avgörs bland annat av 
cykel- och fordonsflödena. Slutligen måste sägas att det är, när allt kommer omkring, 
en policyfråga vilka principer som skall användas vid trafikstyrning. 
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2. Bakgrund, problembeskrivning och målsättning  
 
 
Bakgrund 
Cyklandet måste göras mer attraktivt och detta gäller särskilt i storstädernas mer 
centrala delar, detta ges det uttryck för i Vägverkets regleringsbrev. Där har 
Regeringen ställt upp övergripande mål för transportpolitiken. Inriktningen är att 
andelen gående, cyklister och bussresenärer skall öka jämfört med det totala kortväga 
resandet. 
 
Ett sätt att underlätta cyklandet är att förbättra trafiksignalernas funktion så att det 
oftare är grönt när cyklisten kommer fram till korsningen. 
 
Problembeskrivning 
I signalkorsningar måste cyklisten ofta stanna, begära att få grönt genom att trycka på 
knappen och sedan vänta på grönt ljus. Detta innebär att cyklisten har en mycket lägre 
komfort än bilisten som detekteras automatiskt långt före korsningen. Cyklisterna är 
inte särskilt benägna att stanna eftersom de förlorar rörelseenergi och det krävs en 
ansträngning att komma igång igen.  
 
Cyklisterna är en ganska heterogen grupp. De ogillar fördröjningar, omvägar och 
cyklar med varierande hastigheter. Cykeltrafiken varierar dessutom kraftigt med årstid 
och väder. 
 
Traditionell signalstyrning fokuserar i stor utsträckning på motorfordonens 
framkomlighet. Styrstrategier som LHOVRA, SPOT och PRIBUSS syftar 
huvudsakligen till att förbättra framkomligheten eller säkerheten för bilar, lastbilar 
eller bussar. Men införande av dessa strategier får samtidigt konsekvenser för 
cyklister och fotgängare. 
 
Cyklister kan uppleva problem av många olika slag i en trafiksignal. Det kan vara 
farliga konflikter eller svårt att nå tryckknappen.  
 
Målsättning 
Målsättningen med projektet har varit att undersöka om framkomligheten kan öka 
genom en förbättrad styrteknik i styrapparaten så att cyklisten slipper onödiga stopp 
och får grönt fortare. Även cyklisternas säkerhet har studerats i projektet. 
 
Det har varit målsättningen att ta fram förbättringsförlag av generell karaktär som går 
att tillämpa i många signalanläggningar. En del av de testade funktionerna är kända 
och används redan idag men i olika utsträckning av olika väghållare.    
 
Förändringar till cyklisternas fördel kan få konsekvenser för framkomligheten och 
säkerheten för andra trafikantgrupper. Detta har därför också undersökts. 
 
Inom projektet har en simuleringsstudie genomförts i datormiljö. Ett antal 
simuleringsscenarier har formulerats, till exempel: 
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Vilka blir konsekvenserna om cyklarna detekteras tidigare på cykelbanan? Ökar 
framkomligheten för cyklarna då? Blir den sämre för bilarna?  
 
Förkortas cyklarnas väntetid om de tidiga detektorerna för bilarna kopplas bort? 
 
I datormiljön är många parametrar mätbara, exempelvis körtider. Det är lätt att prova 
olika lösningar jämfört med att programmera eller bygga om en verklig 
signalanläggning.  
 
Som utgångspunkt har en befintlig signalanläggning använts som förlaga för 
simuleringarna. I vissa scenarier har uppmätta trafikmängder använts, och i andra fall 
har andra trafikmängder använts med exempelvis fler cyklister. Resultaten från 
genomförda trafikmätningar har också använts för kalibrering av 
simuleringsmodellen. 
 
Fokus har legat på cykeltrafik på egen cykelbana med egna signalgrupper. 
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3. Litteraturstudie och kunskapssammanställning  
 
En litteratursökning genomfördes via biblioteket hos Vägverket i Borlänge. Resultatet 
av sökningen redovisas i följande uppräkning tillsammans med egna kommentarer: 
 
Advance stop lines for cyclists 
TRL Report 181, 1996, UK 
Rapport som beskriver försök med olika typer av s.k. cykelboxar. 
 
Bicycle and Pedestrian Research  
Transportation Research Board, Record No 1636, USA, 1998 
Ett antal forskningsrapporter om cykel- och gångtrafik, bl.a: 
• Åtgärder för att förkorta väntetider för oskyddade trafikanter i samordnade 

trafiksignaler 
• Tidsättning i trafiksignaler med s.k. scramble phase 
• Fotgängares efterlevnad av rödljus 
 
Cyklar och trafiksignaler.  
Trafikteknisk utformningshandbok för Stockholms innerstad 
Peter Kronborg, Movea 
Handbok om cyklar i trafiksignaler med som beskriver förutsättningar och 
trafiktekniska lösningar. 
 
Hinweise zur Signalisierung des Radverkehrs, HSRa,  
Forschungsgesellschaft för Strassen- Und Verkehrwesen, Tyskland, 2005 
Tips och idéer för cyklar i trafiksignaler. Ett antal praktiska exempel med bilder och 
växlingsschema.  Heltäckande handbok med ett 10-tal sidor om styrteknik. 
Möjligheter till förbättrad styrning för cyklister. Exempel tillämpas med försiktighet: 
• Separatreglering mellan svängande bilar och cyklar, eller tvärtom, ger ökad 

säkerhet, men minskar kapaciteten och kan öka väntetiden 
• Grönt för cykel två gånger per omlopp, möjligt vid flera faser och/eller långa 

omloppstider 
• All-cykelfas. Endast aktuellt vid stora cykelflöden i flera riktningar, helst i mindre 

korsningar. Ökar väntetider, minskar kapaciteten 
Handboken översattes till svenska inom projektet. 
 
Pedestrian and Bicycles; Developing Countries 
Transportation Research Board, Record 1878, USA, 2004 
Ett antal forskningsrapporter om cykel- och gångtrafik, bland annat: 
• Pedestrian Scramble Signal in Chinatown, Oakland, Kalifornien 
• Nedräkningssignaler i Montgomery County, Maryland 
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Policy Report  
Traffic and Transit, Vancouver, Canada, juni 2001  
Lämnar rekommendationer för hur väntetiden för fotgängare (cyklister) 
i trafiksignaler kan förkortas, bland annat genom: 
• Användande av privilegietider 
• Borttagande av signalen från central samordning till oberoende styrning 
• Förkortning av omloppstiden 
• Förlängda gröntider 
 
Signal Timing Improvement Program 
National Cooperative Highway Research Program 172, USA 1992 
Synthetis of Highway Practice 
Handbok som beskriver tidsättning i trafiksignaler. Oskyddade trafikanter behandlas 
knapphändigt. 
 
Signale Für Den Radverkehr  
Stadt Münster, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, 
Tyskland 2007 
En illustrativ och systematiskt disponerad handbok om trafiksignaler för cyklar från 
Münster i Tyskland. Olika praktiska exempel på lösningar presenteras med stora 
fotografier och signalplaner. 
 
Traffic Flow Theory and Highway Capacity  
Transportation Research Board, Record 1852, USA, 2003  
Ett antal forsningsrapporter om trafik om bland annat mättnadsflöde, startförlust och 
kapacitet för cyklar i trafiksignaler. 
 
Traffic Signal Guidelines for Bicycles, Final Report  
Transport Association of Canada, mars 2004  
Rekommendationer för hur trafiksignaler skall utformas för cyklister. Behandlar bland 
annat lyktor, lyktplacering, detektering, strategier och tidsättning och innehåller 
exempel på bra och dåliga lösningar. Bland annat sägs allcykelfas ge förlängda 
väntetider. 
 
Traffic Software News 
TRL, UK, juni 2006, 
Redovisar försök med PUFFIN-signaler i SCOOT-styrning där väntetider för 
fotgängare (cyklister) förkortats jämfört med traditionell styrning genom ändrad 
detektering och styrning. 
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4. Val av korsningar för simulering 
 
Inledningsvis var avsikten att två signalkorsningar skulle simuleras och därför 
genomfördes två mätningar. Senare beslutades att endast en korsning skulle simuleras. 
Korsningar av standardtyp eftersöktes så att resultaten kan överföras till andra 
signalanläggningar. Följande krav ställdes: 
 
• Anläggningar med mycket cykeltrafik 

För att simuleringen skulle spegla verkligheten krävdes att modellen var 
kalibrerad och validerad. Därför behövdes ganska mycket cykeltrafik. 

 
• Cykelsignaler i samtliga tillfarter 

Därigenom kunde konsekvenserna för fler trafikanter och signalgrupper studeras. 
 
• Separatreglerade vänstersvängar, anläggningar med minst 3 faser 

Detta gav fler alternativ vid simuleringarna, till exempel dubbel allcykelfas. 
 
• Induktiva cykeldetektorer 

Gav fler möjligheter vid simuleringarna, till exempel att flytta eller koppla bort 
cykeldetektorerna. 

 
• Anläggning med oberoende styrning 

Bedömdes som ett mer generellt val med förändringspotential 
 
• 3-detektorsystem i huvudgatan, 2-detektorsystem i sidogatorna 

Möjliggjorde fler val vid simuleringarna, som bortkoppling exempelvis 
bortkoppling av gröntidsförlängning. 

 
• Vissa LHOVRA-funktioner, till exempel O, V och A 

Gav också fler valmöjligheter vid simuleringarna. LHOVRA-funktionernas 
påverkan på framkomligheten kunde undersökas. 

 
• God överskådlighet och bra sikt i alla riktningar för videoinspelning  
 
• Lämplig styrapparat för simulering 

För att simuleringen skulle spegla verkliga förhållanden så måste 
styrapparatprogrammeringen från korsningen användas. Valet föll därför på en 
anläggning med PEEK EC-1, som är den enda styrapparat som kan kommunicera 
med simulatorverktyget VISSIM. Interfacet levererades från SWARCO. 

 
• Ingen bussprioritet i korsningen  

En anläggning med prioritetsfunktion hade varit betydligt svårare att simulera. 
 
Två korsningar uppfyllde kraven och utvaldes för mätningar: Drottninggatan-
Djurgårdsgatan i Linköping och Munkebäcksgatan-Colliandersgatan i Göteborg. I 
båda korsningarna var högsta tillåtna hastighet 50 km/h. Valet av korsning för 
simulering föll senare på Drottninggatan-Djurgårdsgatan i Linköping. 
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5. Fältmätning och inventering 
Fältmätningarna utfördes genom: 
• Videofilmning 
• Slangbasmätning 
• Loggning av 230 V-besked till signallyktorna  
• Loggning av styrapparaternas seriella gränssnitt 
• Visuella iakttagelser 
 
Dessutom hämtades styrapparatens korsningsprogrammering. Signalplan över 
korsningen inhämtades också. 
 
Resultatet av fältmätningarna användes som underlag för att bygga 
simuleringsmodellen. 
 
Trafikmätningarna utfördes av KTH:s avdelning för trafik och logistik i samarbete 
med Traficon och genomfördes under en dag i maj 2007 i respektive korsning från 
klockan 06.30 till 18.00. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figur 1: Munkebäcksgatan – Colliandersgatan i Göteborg
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Figur 2: Drottninggatan – Djurgårdsgatan i Linköping
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5.1 Videofilmning med kameravagn 
 
KTH:s kameravagn var utrustad med en fällbar mast med två videokameror 
monterade i toppen. Detta gav överblick av hela korsningsområdet. Med 
videofilmerna som grund fastställdes senare körtider med hjälp av ett specialutvecklat 
analysprogram. Filmerna användes också för att bestämma ruttvalet i 
simuleringsmodellen. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3: KTHs kameravagn på plats i Linköping Figur 5: Vy från kamera med inritade snitt 

Figur 4: Interiör från kameravagnen 
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5.2 Slangbasmätning av inkommande fordonsflöde  
 
Ett par tryckkänsliga gummislangar spikades fast över utvalda vägavsnitt. Dessa 
slangar, med ett inbördes bestämt avstånd, möjliggjorde identifiering av passerande 
fordonstyp samt identifiering av fordonsriktning. Slangarna utlades över hela 
vägbanan med följd att trafik i båda riktningarna registrerades. För att utröna 
korsningens trafikmängd måste således motriktad trafik sorteras bort. Detta 
möjliggjordes av programvara som KTH tillhandahöll. Denna mjukvara kunde tolka 
trafikdata med ca 80 % säkerhet. Orsaken till att inte 100 % säkerhet kunde uppnås 
var köer och häftiga inbromsningar på slangarna. Mycket trafik i båda riktningarna 
vid samma tidpunkt var också en komplicerande omständighet.  
 

Figur 6: Två utplacerade slangbaser 
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5.3 Loggning av grönbesked 
 
Informationen hämtades från 230V-beskeden till signallyktorna och lagrades i KTH:s 
utrustning, de så kallade TMS-loggarna. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: TMS-loggarna för registrering av signalernas röd/grön växlingar  
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5.4 Övrig insamling 
 
I korsningen Colliandersgatan-Munkebäcksgatan insamlades även så kallad GRINT-
data från styrapparaten. Denna datamängd innehöll information om signalväxlingar, 
detektorbesked och besked om apparatens interna funktion. Programvara från 
Traficon användes för att analysera denna statistik. Mätning utfördes inte i 
Drottninggatan-Djurgårdsvägen på grund av utrymmesbrist i korsningens 
styrapparatskåp. 
 
Visuella iakttagelser noterades med penna och papper. 
 
Korsningsprogrammeringarna hämtades från styrapparaten. Dessa användes vid 
simuleringsstudien. 
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Figur 8: Signalplan för korsningen Drottninggatan-Djurgårdsgatan i Linköping  
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Figur 9: Del av signalplan för korsningen Drottninggatan-Djurgårdsgatan i Linköping  
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6. Validering och kalibrering 
 
Ett flertal mått användes vid kalibreringen: 
 
• Trafikmängder, hämtades från slangbasmätningen 
• Fordonshastighet, hämtades från slangbasmätningen 
• Andel tung trafik, hämtades från slangbasmätningen och videoinspelningen 
• Val av rutt i korsningen, hämtades från videoinspelningen 
 
För att validera simuleringsmodellen så användes samma körsträckor i simuleringen 
som verkligheten. Körtiderna från verkligheten togs fram med hjälp av 
videoinspelningen. 
 
I figur 10 visas vyn från kameramasten. Körtiderna mättes mellan de snitt utritade på 
bilden. Röda linjer är för bilar och gröna linjer är för cyklister. Cyklister utanför 
cykelbanan studerades inte.  
 

 
 
Figur 10: Vyn från kameramasten med inritade snitt 
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Figur 11: Simuleringsbild 
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7. Simulering 
Simuleringsmodellen utvecklades, kalibrerades och validerades med hjälp av data från 
trafikmätningen och inventeringen. 
 
För att få högsta noggrannhet så användes programvaran från styrapparaten i 
korsningen till styrapparatssimulatorn. Den var av typ EC-1 från PEEK/SWARCO. 
Simuleringsprogrammet var VISSIM 4.20 från PTV-Vision. 
 
Ett antal simuleringsscenarier togs fram med syfte att undersöka hur de påverkade 
cykeltrafiken. 
 

7.1. Simuleringsscenarier 
 

7.1.1. Simulering enligt verkliga förhållanden 
Vid den första simuleringsomgången användes exakt samma 
styrapparatprogrammering som i den verkliga styrapparaten och uppmätta 
trafikmängder. Detta simuleringsscenario användes för valideradering och kalibrering. 
 

7.1.2. Utan tidiga bildetektorer 
Detektorerna D1, D6, D8 och D13 kopplades bort, se figur 8. 
 
 
 

Figur 12: Lägesföljd vid simuleringsscenarierna 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 6.1.4, 7.1.7 och 7.1.8 
 

7.1.3. Bakåtflyttade cykeldetektorer 
Induktiva detektorer för cyklar på avståndet 20 meter flyttades längre ifrån respektive 
stopplinje. Samtidigt ökades intervalltiderna för dessa signalgrupper. 
Detektoravstånden ökades från 20 till 40 meter. 
 

7.1.4. Utan tidiga cykeldetektorer 
Samtliga tidiga induktiva cykeldetektorer kopplades bort. Cyklarna fick grönbehov 
via detektorer vid stopplinjen. Detta scenario är likvärdigt med en situation då det 
endast finns tryckknappar för cykelanmälan.  
 
 

Läge 1 Läge 2 Läge 3 Läge 1 



  18

 

7.1.5. Ett allcykelläge 
Vid allcykelläge infogades ytterligare ett läge i vilket enbart cyklar och fotgängare 
fick grönt. Cyklar och fotgängare fick inte grönt tillsammans med grönt i läge 1 och 3. 
Se figur 13. 
 
 

 
Figur 13: Lägesföljd vid simuleringsscenario 7.1.5. 
 

7.1.6. Två allcykellägen 
Vid två allcykellägen gavs cyklister och fotgängare grönt vid två tillfällen i omloppet. 
Se figur 14. 
 

 
Figur 14: Lägesföljd vid simuleringsscenario 7.1.6. 
 

Läge 1 Läge 2 Läge 3 

Läge 4 Läge 1 

Läge 1 Läge 2 Läge 3 

Läge 4 Läge 5 Läge 1 
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7.1.7. Endast loopdetektor för bilar 
Enbart loopdetektorerna var aktiva för bilar, det vill säga detektorerna vid stopplinjen. 
 

7.1.8. Utan tidiga bildetektorer + bakåtflyttade cykeldetektorer 
Scenario där åtgärderna enligt 7.1.2 utförs samtidigt med 7.1.3. 
 

7.2. Metod 
Varje scenario utfördes 10 gånger med olika slumpfrö för att minimera möjliga 
stokastiska variationer mellan simuleringskörningarna. 
 
De olika programmeringsvarianterna och trafikmängderna medförde ett stort antal 
simuleringspass. För att kunna hantera detta utvecklades ett programverktyg som 
underlättade handhavandet betydligt.  
 
Eftersom en yttre styrapparatsimulator av typ EC-1 användes så var det nödvändigt att 
utföra simuleringarna i realtid. Varje simuleringspass genomfördes i en timma och 
avsåg trafiken en vardag mellan klockan 16.00 och 16.30. 
 
Körtider mellan valda sträckor mättes för cyklar och motorfordon i ett antal tillfarter. 
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8. Resultat av simuleringar 
Resultaten från simuleringskörningarna presenteras här i tabellform. Varje 
simuleringsuppsättning har körts tio gånger. Medelvärdet av de tio körningarna redovisas med 
körtider i sekunder. 
 
 
 

Trafikmängd 

Verkligheten Verkligheten 
men cykel*4 

Verkligheten 
men cykel*4 
och bilar/2 

Verkligheten men 
cykel*8 och 
bilar/2 

Verkligheten men 
bilar/2 i 
Drottninggatan 

Verkligheten 
men bilar/2 i 
Drottningg. och 
cyklar*2 i tvärg. 

Genom-
snittliga 
körtider 
cyklar/bilar 
(s) 

Cyklar Bilar Cyklar Bilar Cyklar Bilar Cyklar Bilar Cyklar Bilar Cyklar Bilar 

 
7.1.1 
"riktig" 
styrapparat 
 

35,3 14,0 37,0 15,6 29,3 13,9     29,7 13,1 

    
 
7.1.2  
utan tidiga 
bildet. 
 

31,9 13,6 32,9 15,2 28,0 14,1     

        

7.1.3, 
bakåtflyttade 
cykeldet. 

34,1 14,1 35,8 15,4 29,2 14,4     

        
 
7.1.4,  
utan tidiga 
cykeldet. 
 

36,0 14,0 36,6 15,4 30,0 14,1     

        
 
7.1.5,  
ett 
allcykelläge 
 

43,7 18,0 47,7 19,1 34,9 19,5 40,4 19,3 

        

7.1.6,  
två 
allcykellägen 

35,6 19,2 36,8 22,0 29,1 24,4 30,8 25,2     

 
7.1.7,  
endast 
loopdetektor 
för bilar 
 

30,3 14,4 32,1 15,9 27,9 15,4 29,0 17,0 45,4 21,0 60,0 25,5 

 
7.1.8,  
utan tidiga 
bildet. + 
bakåtflytt 
cykeldet. 

30,7 13,6 32,4 15,0 35,3 19,7 29,1 15,6 27,2 12,6 29,7 13,4 
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För de mest intressanta simuleringarna redovisas även skillnaden i körtid mellan befintlig 
styrapparatsprogrammering och modifierad styrapparatsprogrammering och/eller ändrade 
trafikmängder. 
 
  

Trafikmängd 

Verkligheten Verkligheten men 
cykel*4 

Verkligheten men 
cykel*4 och bilar/2 

Genomsnittliga 
körtidsskillnader 
cyklar/bilar (s) 

Cyklar Bilar Cyklar Bilar Cyklar Bilar 

  
7.1.1 
"riktig" styrapparat 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
7.1.2,  
utan tidiga bildetektorer 
 
 

-3,4 -0,4 -4,1 -0,4 -1,3 +0,2 

7.1.3,  
bakåtflyttade cykeldet. -1,2 +0,1 -1,2 -0,2 -0,1 +0,5 

 
7.1.4,  
utan tidiga cykeldet. 
 
 

+0,7 0,0 -0,4 -0,2 +0,7 -0,2 

 
7.1.5,  
ett allcykelläge 
 
 

+8,4 +4,0 +10,7 +3,5 +5,6 +5,6 

 
7.1.6,  
två allcykellägen 
 
 

+0,3 +5,2 -0,2 +6,4 -0,2 +10,5 

 
7.1.7,  
endast  
loopdetektorer 
för bilar 

-5,0 +0,4 -4,9 +0,3 -1,4 +1,5 

 
7.1.8,  
utan tidiga bildet. + 
bakåtflytt cykeldet. 
 

-4,6 -0,4 -4,6 -0,6 +6,0 +5,8 

 
 
Gröna siffror visar förkortade körtider och röda siffror representerar förlängda körtider jämfört 
med scenario 7.1.1.
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9. Analys av simuleringsresultat 
 

9.1. Simulering enligt verkliga förhållanden 
Resultatet användes endast som referens gentemot övriga scenarier. 
 

9.2. Utan tidiga bildetektorer 
Gav upphov till kortare körtid för både cyklar och bilar förutom då andelen cyklar var 
hög samtidigt som andelen bilar var låg.  
 

9.3. Bakåtflyttade cykeldetektorer 
Gav en något förkortad restid för cyklar i samtliga scenarier. Bilar fick marginellt ökad 
restid. 
 

9.4. Utan tidiga cykeldetektorer 
Ökade cyklarnas restid i två scenarier samtidigt som bilarnas restid minskade marginellt 
eller inte alls. 
 

9.5. Ett allcykelläge 
Kraftig ökning i restid för samtliga trafikkantgrupper vid alla trafikmängder. Säkerheten 
ökade eftersom inga bilar hade grönt samtidigt som cyklarna 
 

9.6. Två allcykellägen 
Gav ungefär likvärdig framkomlighet för cyklarna som vid normal styrning. Viss 
variation uppstod vid olika trafikmängder. Det kan eventuellt förklaras av att cyklister 
måste korsa flera överfarter och därför ibland inte behövde vänta två gånger utan kunde 
passera utan extra stopp. För bilister gav två allcykellägen den sämsta framkomligheten. 
Säkerheten ökade eftersom inga bilar hade grönt samtidigt som cyklarna 
 

9.7. Endast loopdetektor för bilar 
Cyklar fick kortare körtid och bilar något längre körtider. 
 

9.8. Utan tidiga bildetektorer och bakåtflyttade cykeldetektorer 
Gav den kortaste restiden vid normala trafikmängder. Stora cykelmängder samt stora och 
små bilmängder gav dock lång restid. Orsaken till detta är inte klarlagd. 
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10. Diskussion 
 

10.1. Sammanfattning och rekommendationer 
 
Simuleringarna visade att restiderna för cyklar kan förkortas genom förändrad styrteknik 
och ändrad detektoruppsättning. I befintliga signalanläggningar kan alltså tidsvinster 
uppnås för cyklister på ett ganska enkelt sätt. Storleken på denna vinst beror på 
förutsättningarna i respektive signalanläggning.  
 
Med traditionell lägesföljd med sekundärkonflikter, blev den största tidsvinsten vid 
simuleringarna ca 5 sekunder. Uppmätt tidsvinst var ett genomsnitt för samtliga cyklister 
i korsningen vid normala trafikmängder. Bilarnas framkomlighet påverkades obetydligt. 
Tidsvinsten uppnåddes huvudsakligen genom att ordinarie gröntidsförlängning på de 
tidiga detektorerna för bilar kopplades bort, det vill säga slingdetektorer på avstånd 
mellan 95 och 40 meter från stopplinjerna. Resultatet tolkas som att trafiksignalen 
avvecklar trafiken med ett högre mättnadsflöde. Därigenom arbetar den effektivare med 
kortare omloppstid och väntetider som följd.  
 
Huruvida det är generellt sett är lämpligt att koppla bort tidiga bildetektorer måste 
bedömas beroende på omständigheterna i respektive korsning. Tidiga detektorer har ofta 
tillkommit för att förhindra upphinnandeolyckor för bilar och ge dessa företräde. Det 
finns dock ganska många korsningar där bortkoppling är möjlig eftersom bilhastigheterna 
är låga. 
 
Med dubbel allcykelfas blev restiden för cyklar oförändrad på grund av den ökade 
omloppstiden. Restiden ökade kraftigt för bilar. Eftersom sekundärkonflikter med 
cyklister saknas så ökar säkerheten och tryggheten. En förutsättning för att införa dubbel 
allcykelfas är att anläggningen från början har mer än två lägen, till exempel 
separatreglerade vänstersvängar för bilar. Allcykelfas kan bara rekommenderas i 
korsningar med stora cykelmängder och då särskilt vid många svängande bilar. 
Allcykelfas ökar alltså säkerheten och tryggheten för cyklister samtidigt som 
framkomligheten för bilar minskar. Dubbel allcykelfas kan betraktas som ett 
framtidsscenario. Om det finns ett politiskt intresse av att öka cyklisternas trygghet och 
säkerhet på bekostnad av bilarnas framkomlighet så kan dubbel allcykelfas bli ett 
alternativ när cyklandet ökar. 
 
Vid simuleringarna användes trafikmängderna vid en vardag mellan 16.00 och 16.30, det 
vill säga en högtrafiksituation med relativt mycket cyklar. Man kan misstänka att 
framkomligheten för cyklar generellt är bättre vid lågtrafik. 
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10.2. Cykelframkomlighet och LHOVRA-teknik 
 
Beträffande grunderna i LHOVRA-tekniken hänvisas till Vägverkets publikation 
2002:123 Vägutformning 94, del 13 Trafiksignaler, bilaga 1.  
 
Tekniken är uppbyggd i modulform och varje bokstav representerar en funktion. Cyklar 
återfinns oftast i tätortsmiljö och i sådana korsningar förekommer ofta funktionerna O, V 
och A, ibland även H. 
 
• H-funktionen, huvudledsprioritet  
Syftet är att ge fordon i huvudgatan ökad framkomlighet. Detta uppnås genom tidig 
detektering i huvudgatan, ca 100 meter från stopplinjen i 50-miljö 
 
• O-funktionen, olycksreduktion  
Syftet är huvudsakligen att minska upphinnandeolyckor för bilar i samband med växling 
till rött. Fordon som befinner sig i valområdet vid växling till rött ges en extra gröntid så 
att de hinner igenom korsningen. Funktionen uppnås med hjälp av detektorer på ca 50 
meter från stopplinjen 
 
• V-funktionen, variabel gultid 
Syftet är minska tidsförlusterna i korsningen. Detta uppnås genom att den gula tiden 
tillåts variera mellan 2 och 4 (5 i 70-miljö) sekunder. Den korta tiden mäts då inga fordon 
befinner sig i en viss del av tillfarten, vilket registreras med detektorer 
  
• A-funktionen, allrödvändning 
Syftet är minska tidsförlusterna i korsningen. Detta uppnås genom att den gula tiden 
avkortas 
 
• Dessutom utnyttjas bildetektorerna för den traditionella intervalltidsförlängningen av 
ordinarie gröntiden. Normalt används samtliga detektorer till denna gröntidsförlängning 
 
 
Konsekvenser för cyklister och rekommendationer: 
• H-funktionen medför långa omloppstider för samtliga trafikantgrupper. Funktionen är 

ofta onödig i 50-miljö 
• O-funktionen är onödig vid låga hastigheter, under 30 km/h, och kan då kopplas bort, 

vilket ger kortare väntetiden för cyklister 
• V-funktionen ger korta omloppstider, vilket är bra för cyklisternas framkomlighet 
• A-funktionen ger korta tidsförluster vilket även är bra för cyklister 
• Traditionell gröntidsförlängning bör utnyttjas med försiktighet. Detektorer på 100 – 

40 meter från korsningen behöver inte förlänga ordinarie grönt eftersom det medför 
långa omloppstider 
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10.3. Andra sätt att förbättra framkomligheten och bekvämligheten 
 
Utöver resultaten från simuleringarna finns det även andra åtgärder som kan förbättra 
framkomligheten och bekvämligheten för cyklister. Här följer en uppräkning och 
sammanfattning av rekommendationer hämtade huvudsakligen från litteratur som 
omnämns i denna rapport. Rekommendationerna är också en sammanfattning av 
diskussioner som förts inom referensgruppen: 
 
Detektering 
• Om cykeldetektering behövs så skall den vara automatisk. Riktningskännande 

slingdetektorer fungerar bra om de förläggs och underhålls på rätt sätt 
 
• Dubbla riktningskännande slingdetektorer ger extra hög detekteringssäkerhet  
 
• Lämpligt detektoravstånd är 20-40 m på det tidiga detektorparet. Avståndet 40 meter 

är att föredra eftersom cyklisterna då inte behöver sänka farten för att vara säker på att 
få grönt (gäller särskilt vid lågtrafik). Avståndet kan behöva anpassas beroende på 
cykelhastigheten som varierar om det är upp- eller nedförsbacke  

 
• Det går ofta att lägga detektorn innan vägvalspunkt om en liten andel svänger av, 

tumregel: maximalt 10% avsvängande 
 
• Det andra detektorparet placeras invid stopplinjen 
 
• Tryckknapp krävs som extra säkerhet 
 
Styrteknik 
• All trafikstyrning är bra för cyklar. Även detektorstyrning av bilar är bra för cyklar 
 
• Bäst är att cykeln kan ges automatiskt grönt, det vill säga utan detektor 
 
• Beroendefunktioner / förgrönt är bra för cyklar (bra sikt och tillbakadragen stopplinje 

för bilar) 
 
• Privilegietider är bra för sent ankommande cyklar, men kan få negativa konsekvenser 

för annan trafik 
 
• Cykeldetektorn förlänger grönt för cykeln 
 
• Grönt i parallell gång- eller bilgrupp anmäler och förlänger grönt för cykeln 
 
• Omloppstider bör vara korta, men undantag vid grönt vid två tillfällen, det vill säga 

dubbel allcykelfas 
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• Korta omloppstider vid oberoende styrning uppnås genom: 
o Litet antal lägen 
o Korta detektoravstånd  
o Ej återupptagandefunktion för fientliga grupper 

 
• Omloppstider vid central samordning 

o Korta omlopp  
o Alternativt ges cyklar två gröntillfällen per omlopp (öka omloppstiden?) 

 
• Lägesstruktur 

o Generellt gäller att ett litet antal lägen är bra 
o Allcykelfas är dock ett specialfall: 

o Ger hög trygghetskänsla för cyklister på grund av obefintliga 
sekundärkonflikter med bilar, dock en viss risk för kollision cykel – cykel 

o Försämrar kapaciteten 
o En allcykelfas ökar omloppstiden och väntetiden för samtliga fordon 
o Inte särskilt vanligt i Sverige och andra länder 
o Bäst i korsningar med stora gång- eller cykelmängder (vid minimalt 

1000/h enligt K. Bång) 
o Används mycket i till exempel Nederländerna och i länder där man 

undviker sekundärkonflikter i trafiksignaler 
 

 

 
 

Figur 15: Signalanläggning i Groningen i Nederländerna. Samtliga bilar har rött och alla 
cyklar och fotgängare har grönt under den så kallade allcykelfasen. 
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Grönvåg för cyklar 
I flera städer har grön våg för cyklar provats.  
 
I 12 stycken trafiksignalkorsningar på Norrebrogade i Köpenhamn ändrades grönvågen 
till 20 km/h för att passa cyklisterna. Mätningar visade att framkomligheten ökade för 
både cyklar och bilar. I riktning mot centrum fick cyklisterna i genomsnitt 6 stycken färre 
stopp och restiden förkortades på morgonen med två och en halv minut. 
 
I Odense har också ett antal trafiksignaler omprogrammerats för cykelgrönvåg. 
Elektroniska skyltar visar aktuell hastighet så att cyklisterna skall kunna anpassa sin 
fartoch undvika stopp vid nästa signalkorsning. På Vestre Stationsveg monterades låga 
pollare med ”rinnande” ljus för att hjälpa cyklisterna att hålla rätt hastighet fram till nästa 
korsning, se figur 16. 
 

 

 
 

Figur 16: Pollare med ”rinnande” ljus i Odense som hjälper cyklister att hålla rätt hastighet 
fram till nästa korsning (förtydligad bild). 
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10.4. Förslag till fortsatta aktiviteter 
 
• Simuleringsscenarier som inte genomfördes inom projektet och vars resultat det vore 

intressant att undersöka, till exempel: 
• Simulering vid central samordning 
• Vid oberoende styrning: 

• Enbart loopdetektor för bilar i kombination med bakåtflyttade detektorer för 
cyklar 

• Dubbel allcykelfas i kombination med enbart loopdetektor för bilar 
• Även andra kombinationer 

 
• Mätning av antal stoppade cyklister 
 
• Enbart en korsning har simulerats. Även korsningen Munkebäcksgatan-

Colliandersgatan i Göteborg bör simuleras för större säkerhet i analysen 
 
• Praktiska försök med grön våg för cyklister 
 
• Praktiska försök med information till cyklister om lämplig hastighet fram till korsning 

för att få grönt ljus. Det kan vara dynamiska hastighetsskyltar eller ”rinnande” ljus 
som i Odense. Att realisera detta är ett ganska stort problem i anläggningar som 
arbetar i oberoende styrning eller då bussprioritering är inkopplad  

 



  

11.  Ordlista 
 
• Detektor – Givare, oftast induktiv, i närheten av en signalanläggning som informerar 

trafiksignalen om att trafik är närvarande och behöver få grönt 
 
• Fasföljd – Den ordning som signalgrupperna växlar till grönt 
 
• ”Grint”- data – Data som hämtas kontinuerligt från styrapparaten under drift. 

Informerar om trafiksignalens funktion 
 
• Grönbehov – Signalgrupp i behov av grönt. Gruppen kan vara grön eller röd. 
 
• Induktiv – Oftast induktiv loop. Form av detektor som aktiveras när fordons 

elektromagnetiska fält inducerar en elektrisk ström hos en utplacerad kabelslinga som 
är nedfräst i gatan 

 
• Loop-detektor – Lång induktiv detektor – oftast närmast trafiksignalen som 

informerar styrapparaten om existerande trafik med grönbehov 
 
• Lykta – Signallykta 
 
• Omlopp – Tid mellan en given tillfart eller signalgrupp går från rött till grönt till dess 

att den nästa gång går från rött till grönt. Förutsatt att all övrig trafik med grönbehov 
också fått grönt minst en gång under denna tid 

 
• Programmering – Inställningar i styrapparaten 
 
• Programmeringsförändring – En given modifikation i styrapparatens inställningar 
 
• Signal – Trafiksignalanläggning. Oftast menas hela anläggningen och inte en 

individuell lykta 
 
• Signalgrupp – Grupp lyktor som alltid visar samma signalbild. T.ex. grönt eller rött 
 
• Slangbas – Tryckkänslig gummislang som är fastspikad över som ett snitt över en väg 

i syfte att mäta antalet passerade fordon 
 
• Signalanläggning – Korsning som är trafiksignalreglerad. Räknas oftast som en 

korsning, men kan vara två ibland 
 
• Simulering – Försök att pröva en uppsättning trafikförutsättningar med hjälp av en 

dator i syfte att försöka förstå konsekvenser 
 
• Simuleringskörning – En simulering med givna inställningar 



  

 
• Simuleringsuppsättning – En samling simuleringar med samma eller olika 

inställningar 
 
• Simuleringspass – En enda simulering 
 
• Slumpfrö – Det tal som ankomstfördelningens slumpmässighet baseras på i 

trafiksimuleringen 
 
• Stokastisk – Slumpmässig 
 
• Styrapparat – Elektronisk apparatur som styr lyktorna 
 
• Svängprocent – Andel av trafikmängden som väljer att svänga eller köra rakt fram i 

en vägvalssituation 
 
• Simulator – Fristående styrapparat utformad i syfte att prova trafiksignalers 

programmering i labb-miljö 
 
• Trafikflöde – Mängd trafik (oftast inkommande) under en given tidsperiod 
 
• Trafikmängd – Se trafikflöde 
 
• Trafiksignal – Se Signalanläggning 
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