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SAMMANFATTNING 

Trafiksignaler fyller en viktig roll som fördelningsinstrument och trafiksäkerhetsinstrument i en stad. 
Vid planering av trafiksignalanläggningar finns det ett flertal styrsätt som kan användas som har sina 
egna styrkor och svagheter. Ett styrsätt som ofta används är så kallad samordnad styrning. Med 
samordnad styrning koordineras ett flertal korsningar för att skapa gröna vågor som utmärker sig 
genom att trafiken ska kunna passera genom systemet utan att behöva stanna. Under förutsättning att 
trafiken håller den hastighet anläggningen är planerad för och att anläggningen är planerad för rätt 
hastighet. 

Idag finns i Stockholm ett politiskt mandat för att prioritera gång- och cykeltrafik över personbilstrafik 
och ett viktigt verktyg för att kunna förverkliga denna vision är trafiksignaler. De gröna vågor som 
historiskt har planerats för biltrafiken är för snabba för att cykeltrafiken ska hinna med i dessa vilket 
leder till oproportionerligt stora fördröjningar för cykeltrafiken jämfört med biltrafiken. Som en del av 
projektet Pilotsplats Cykel på Götgatan i Stockholm införde man därför en grön våg vars planerade 
hastighet skulle vara lämpad för cyklister. I samband med detta sänkte man även bashastigheten på 
gatan från 50 till 30 kilometer i timmen.  

Vågen planerades för att cyklister skulle kunna hålla en hastighet på 18 kilometer i timmen och 
komma hela vägen genom den nästan 600 meter långa sträcka där den var planerad. Huruvida denna 
hastighet har någon koppling till den faktiska hastighet som hålls på cykelbanorna på platsen visste 
man inte utan den planerade hastigheten baserades på kvalificerade gissningar. För att få en 
uppfattning om hur hastighetsfördelningen på gatan ser ut i dagsläget under påverkan av den planerade 
signaltidssättningen har mätningar genomförts på 2200 cyklister under tre eftermiddagstimmar i april. 
Ur dessa data har elcyklister och vanliga cyklister behandlats separat för att få förståelse för deras egen 
inverkan på den resulterande spridningen av hastigheter på cykelbanan. Vidare har den gröna vågen 
testats under nuvarande situation i mikrosimuleringsprogrammet Vissim för att få en uppfattning om 
vilken fördröjning trafiksignalerna i dagsläget genererar för cykeltrafiken på sträckan.  

Resultaten av studien är att den genomsnittliga hastigheten i eftermiddagsrusningen på Götgatan är ca 
22 km/h med en standardavvikelse på 4.5 km/h. Nittio procent av de uppmätta cyklisterna befann sig 
på intervallet mellan 15.1 och 29.1 km/h.   

Separat analys av elcyklar och vanliga cyklar resulterade i följande: 
Elcyklarna hade en medelhastighet på 23.8 km/h och standardavvikelse på 3.1 km/h. 
Nittio procent av de uppmätta elcyklisterna fanns på intervallet mellan 18 och 28.8 km/h. 
De vanliga cyklarna hade en medelhastighet på 21.7 km/h och standardavvikelse på 4.5 km/h. 
Nittio procent av de vanliga cyklisterna fanns på intervallet mellan 15 och 29.1 km/h. 

Den stora skillnaden mellan elcyklar och vanliga cyklar var inte i hastighet utan i den starkare centrala 
tendensen. Detta leder till att en högre andel elcyklar inte nödvändigtvis medför markant högre 
hastigheter på cykelbanorna. Däremot kan det leda till att spridningen av hastigheter minskar. 

I en modell kalibrerad efter de lokala förhållandena simulerades länken samordningen gäller för med 
och utan trafiksignaler för att skatta fördröjningen trafiksignalerna generar. 
Resultatet av detta är att samordningen fungerar bra för de nuvarande förhållandena även om 
hastigheten i regel är högre än den antagna. En möjlig orsak till detta är att gröntidsandelen för 
fordonstrafiken är relativt väl tilltagen för att även fungera för biltrafiken. 
  



SUMMARY 

Traffic signals play an important role in a citys traffic system both as an instrument for 
distribution of space and for creating safety. When planning traffic signals there are a number 
of different forms of control that can be used. One of there is coordinated control where a 
number of traffic signals are planned in union in order to create a green wave along an arterial 
road.  

The green wave works under the assumption that the traffic travelling on the link is keeping 
the appropriate speed. Therefore there is also a demand that the planner has the correct 
information about the speed distribution of the vehicle composition using the system. 

In Stockholm there is a political will to prioritize walking and cycling as modes of transport 
ahead of private transport by car in the planning. This is expressed in the official document 
explaining the strategies for mobility (Sv. “Framkomlighetsstrategin”). An important tool in 
managing to make the change in the traffic system that this would entail is traffic signal 
timing. The green waves that have been planned historically have been planned for the 
automobile for the speeds that are relevant for this mode of transport without necessarily 
paying much attention to the effects this would have on cyclists.  

Götgatan is a street in central Stockholm that is an important connection for the cyclists 
commuting from the southern suburbs to the central part of the city. In 2014 the municipality 
decided to rebuild this street to widen the bike lanes and implement a green wave designed to 
be appropriate for a cyclist travelling at a speed of roughly 18 km/h. There was no hard data 
to support this assumed speed and therefore the efficacy of the wave is also uncertain for the 
actual cyclists using the street. Therefore this project has been directed at measuring the actual 
distribution of velocities found in the afternoon rush. This was done for normal cyclists and 
electrically assisted cyclists to try to quantify the effect of an increased share of electrical 
bicycles through micro simulation in Vissim. Vissim was also used to assess the delay caused 
by the traffic signals. In total the speed of 2200 cyclists was collected over three hours 
distributed over three days in april.  

The findings are that the average velocity of all cyclists was 21.9 km/h with a standard 
deviation of 4.5 km/h. 

For electrical bicycles the average speed was 23.8 km/h and the standard deviation was 3.1 
km/h. 

For normal bicycles the average speed was 21.7 and the standard deviation was 4.5 km/h.   

The main effect of an increasing share of electrical bicycles does not seem to be a large 
increase of speed but rather a decreased spread of the distribution of speeds.  

The green wave does seem to be working well for the speeds found in this study and the 
difference in delay found when removing the signals in the coordination was marginal.  

One possible reason for this might be that the green splits are planned in favor of the traffic 
along the road in order for the car-traffic on the link to be able to move through the street. 
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INLEDNING OCH BAKGRUND 
Det finns i dagsläget ett politiskt mandat i Stockholms stad för att prioritera gång-, cykel- och 
kollektivtrafik framför personbilstrafiken. Riksdagen har under 2018 är beslutat om en premie på 
elcyklar som troligtvis medför att det totala antalet elcyklar och andelen de utgör av fordonen på 
cykelbanorna ökar. En av anledningarna till att man vill göra den omprioritering av trafikkapaciteten 
till dessa trafikslag sägs vara den kapacitetsstyrka de har. Befolkningsökningen i Stockholm sätter 
krav på att flera människor ska kunna transportera sig på samma yta som tidigare fanns tillgänglig utan 
att framkomligheten hamnar under en tolererbar nivå.  Ett verktyg man vill använda för att få andelen 
resor med dessa trafikslag att öka är en höjning av standarden på den infrastruktur de färdas på. För 
cykeln innebär detta framförallt bredare cykelbanor men även trafiksignalerna spelar en viktig roll. 

Trafiksignaler är i grunden ett fördelningsinstrument som reglerar tillgången till en yta för olika 
trafikströmmar. Ett vanligt sätt att planera trafiksignaler längs arteriella gator inne i en stad är att 
använda samordning för att skapa gröna vågor. Detta har traditionellt framförallt gjorts för biltrafiken 
med motivationen att det inte bara minskar fördröjningen utan även leder till förbättrad luftkvalitet och 
mindre buller. På Götgatan i Stockholm har man som en del av projektet pilotplats cykel justerat 
samordningen så att den ska fungera bra för de många cyklister som färdas längs gatan i morgon- och 
eftermiddagsrusningarna.  

En viktig variabel i planering av gröna vågor är hastigheten hos de trafikanter som ska färdas i den. 
För cyklister har de mätningar som genomförts framförallt behandlat flöden. De hastighetsmätningar 
som har gjorts har framförallt behandlat medelhastigheter. På grund av att cyklister inte är ett 
homogent trafikslag med avseende på hastighet ger ett medelvärde inte tillräcklig information för att 
kunna planera de gröna vågorna med en hög precision.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
SYFTE 

Syftet med detta arbete är att ta fram en hastighetsfördelning över de cyklande i Götgatans 
eftermiddagsrusning. Detta för att få en uppfattning om huruvida dagens signaltidssättning fångar en 
tillräckligt stor andel cyklister. 
 
Vidare ska simulering användas för att studera signaltidssättningen baserat på mätningarnas resultat. 
Den gröna vågen ska undersökas med avseende på den fördröjning den skapar samt hur känslig den är 
för variationer i hastighet och fordonssammansättning. 

FRÅGESTÄLLNING 

Hastighetsmätningar 

Hur ser hastighetsfördelningen ut i cykelkolonnen i Götgatans eftermiddagsrusning? 

Föreligger det någon signifikant skillnad mellan cyklister på elcykel jämfört med vanlig cykel med 
avseende på hastighetsfördelning? 

Givet att det föreligger en skillnad mellan elcyklar och vanliga cyklar hur ser denna ut och vilken 
effekt kan den tänkas ha på hastighetsfördelningen om proportionerna förändras? 

Simulering 

Hur väl fungerar trafiksignalerna för den faktiska hastighetsfördelningen? 

AVGRÄNSNINGAR 

Mätningar och simulering har enbart gjorts på södergående cykeltrafik under eftermiddagsrusning på 
Götgatan.  
Eventuella effekter på, och av, andra trafikströmmar kommer alltså inte komma med i resultaten. 

DISPOSITION 

Uppsatsen Innefattar en litteraturstudie som behandlar de enskilda delar som har ingått i studien. 
Denna består av en del om vissa utvalda tidigare mätningar av cyklisters hastigheter. En del om 
Trafiksignaler, specifikt om trafiksignaler och cyklister och om samordnad styrning. Sista delen av 
litteraturstudien behandlar kort principerna bakom mikrosimulering i Vissim och simulering av 
cyklister. 

  
Efter litteraturstudien kommer en fallbeskrivning av det undersökta objektet Götgatan.  

 
Detta följs av en metodbeskrivning som behandlar metod för hastighetsmätningar samt bearbetning av 
resulterande data samt konstruerande och kalibrering av Vissim-modellen. 
Sist kommer en Analys och resultatdel samt diskussionsdel.  
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DEFINITIONER OCH BEGREPP 
VGU. ”Vägar och gators utformning ” 

VTI. ”Statens väg- och transportforskningsinstitut.” 

Vinnova. ”Verket för innovationssystem”.  

Trafiksignalanläggning. ”anläggning som med ljus- och/eller ljudsignaler reglerar eller varnar trafik” 
(Sektion Utformning av vägar och gator, 2004).  

Grön våg. Fenomen som uppstår då trafiksignaler längs en väg är planerade så att signalväxlingar till 
grönt färdas med trafiken. 

Elcykel. Cykel som har assist av en elmotor. Tillåts i Sverige ha en effekt på max 250w och hjälpa till 
i upp till 25 kilometer i timmen för att få framföras på cykelbana. 

Vanlig cykel. Definieras här som alla cyklar som inte är elcyklar. 

Fördröjning. Skillnad mellan den tid en trafikant skulle färdas på en sträcka om inga hinder fanns och 
den verkliga restiden. 

Signalbild. Den indikation en trafiksignal visar vid ett visst tillfälle. 

Signalgrupp. Den minsta enheten som kan programmeras i en signalanläggning. Varje signalgrupp 
reglerar ofta en trafikström eller ett körfält. 

Omloppstid. Den tid det tar från att en signalgrupp får grönt till att den får grönt nästa gång.  

Friflöde. En trafikants framfart är inte beroende av andra trafikanter. Exempelvis friflödeshastighet 
där en trafikant kan hålla in egen önskade hastighet under givna omständigheter. 

Bunden trafikant. En trafikant som inte definieras som fri utan tvingas hålla en lägre hastighet än 
denne vill på grund av andra trafikanter. 

Vissim. Mjukvara för mikrosimulering av trafik framtagen av PTV i Tyskland. 

Mikrosimuleringsmodell. Modell för simulering av trafik som behandlar enskilda fordon och dess 
interaktioner.  

 

 

  



4 
 

LITTERATURSTUDIE 
TRAFIKSIGNALER 

TRAFIKSIGNALER OCH CYKELTRAFIK 

Trafiksignaler är i grunden ett fördelningsinstrument och ett trafiksäkerhetsinstrument. De ger som 
fördelningsinstrument trafikplanerare och beslutsfattare möjlighet att reglera tillgången i tid till en yta 
som flera trafikströmmar har behov av att använda för sin framfart. Funktionen som 
trafiksäkerhetsinstrument uppfylls genom att reglera eller helt ta bort eventuella konflikter som annars 
skulle kunna leda till olyckor och/eller otrygghet (Nordlinder, et al., 2017). Den är däremot, för att 
kunna skapa säkerhet, beroende av att trafikanter lyder de regler som finns. Till skillnad från andra 
korsningsutformningar, som exempelvis cirkulationsplatser, finns i en trafiksignalreglerad korsning 
inga fysiska hinder utöver de refuger som oftast finns för fotgängare. För att säkerhetseffekten ska 
kunna erhållas är det därför viktigt att trafiksignaler används på ett sätt så att de känns rimliga för 
trafikanterna. Om detta inte görs finns det en risk att viljan att lyda dem urholkas. (Källa, Kronborg, 
Norlinder) 

Det finns inte några objektiva principer för hur prioriteringsordningen mellan trafikslagen ska se ut då 
trafiksignalerna planeras. Detta är i grunden en politisk fråga (Kronborg, 2004). I Stockholm Stads 
framkomlighetsstrategi skriver man att de kapacitetsstarka trafikslagen bör prioriteras för att öka 
framkomligheten i staden. Det finns ett politiskt mandat för att gång och cykel bör prioriteras först i 
planeringen följt av kollektivtrafiken, godstransporter för näringsliv, taxi och sist privatbilar. Detta 
visualiseras i framkomlighetsstrategin med prioriteringstrappan som visas nedan.  Det kommer alltid 
finnas ett överlapp mellan grupperna. Exempelvis är kollektivtrafikresenärer alltid också fotgängare 
under en del av sin resa (Stockholm Stad, 2012) 

 

Figur 1: Prioritering av trafikslag enligt Stockholms stad 

För att kunna sätta denna vision i handling spelar trafiksignalerna en viktig roll och behandlas vidare i 
Stockholms cykelplan som antogs 2012. Cykelplanen är en fördjupning av framkomlighetsstrategin. I 
denna utvecklar man de mål och tankar som kommunen har specifikt för cykeltrafikens framtida 
utveckling. Framförallt vill man att de så kallade regionala pendelstråken ska utvecklas för att göra det 
lättare att arbetspendla med cykel. Trettio minuters cykeltid framkommer som en tid många tycker är 
acceptabel att cykla. Med den ökning av genomsnittshastighet som trafiksignalåtgärder kan medföra 
skulle det avstånd som kan nås inom trettio minuter att öka. En fokus på trafiksignaler skulle alltså inte 
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bara kunna medföra att de som cyklar idag kommer fram snabbare utan även att fler personer skulle 
hamna inom ett tidsavstånd på trettio minuter från sin målpunkt (Stockholm stad, 2015) 

Trafiksignaler skapar andelsmässigt den största fördröjningen för ”snabba” cyklister jämfört med 
andra infrastrukturella hinder enligt en studie gjord på Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
VTI, I studien lät man ett antal cyklister klassificera sig själva efter sin hastighet och cykla en 
förbestämd bana för att undersöka hur olika sorters korsningar skapade fördröjning för olika typer av 
cyklister. (Kircher, et al., 2018) 

För att tydliggöra hur styrningen av trafiksignaler kan få påverkan på cyklister och vilka möjligheter 
och begränsningar som medföljer olika styrprinciper för trafiksignaler följer en genomgång av 
styrteknik. 

STYRNING AV TRAFIKSIGNALER. 

Trafiksignaler kan indelas i olika styrformer. De som kommer att behandlas här är oberoende – 
trafikstyrd och samordnad – tidsstyrd. 

Oberoende och samordnad syftar till huruvida trafiksignalens tidplan är beroende av de kringliggande 
korsningarna eller inte. I en samordnad anläggning beräknas tidplaner för ett flertal korsningar 
tillsammans som ett system. Vid en oberoende korsning däremot tillåts den enskilda korsningens 
tidplan vara oberoende av de kringliggande korsningarna (Sektion Utformning av vägar och gator, 
2004) 

Tids- och trafikstyrd syftar till efter vilka principer växlingarna ska fungera i anläggningen. I en helt 
tidsstyrd anläggning är växlingarna förutbestämda i en tidplan som har beräknats enligt metoder som 
finns. Här tas hänsyn till historiska data som finns om flöde, antal svängande med mera kombinerat 
med kapaciteten för körfälten i korsningen. En helt och hållet tidsstyrd anläggning har ingen möjlighet 
att hantera momentana variationer i trafikflödet. I en helt trafikstyrd anläggning sker å andra sidan 
växlingarna beroende på den indata som kommer ifrån detektorer som finns nedfrästa i asfalten eller 
tryckknappar på stolpar. I detta styrsätt tillåts omloppstider och fasväxlingar att variera i tid inom de 
ramar som sätts av tidplanen. En tidplan i en trafikstyrd korsning anger de maximala tiderna som 
respektive fas får vara. I högtrafik, om korsningen har full belastning, innebär detta således att 
korsningen fungerar så gott som tidsstyrt då samtliga detektorer skickar en anmälan. 

Samordnad, oberoende, trafikstyrd och tidsstyrd kombineras ofta i anläggningar som är ”oberoende – 
trafikstyrd” och ”samordnad – tidsstyrd”.  

Oberoende – trafikstyrd är den vanligaste styrformen. För att denna ska fungera bra för cykeltrafiken 
krävs det att de detektorer som används klarar av att fånga upp cyklister med hög precision. Det 
förekommer även trafikstyrda anläggningar med separata cykelsignaler där cykeltrafiken anmäls med 
tryckknappar istället för detektorer. Detta bör användas sparsamt och endast när det inte går att lösa 
problemet på något annat sätt. Signalerna bör även få överanmälan av andra allierade signalgrupper. 
Med detta menas att signalen automatiskt slår om till grönt om signalerna för någon parallell signal 
som har grönt i samma fas gör det (Kronborg, 2004). Vid en studie på VTI som behandlas senare där 
man mätte hastigheter hos cyklister skedde de rödljuscyklingar som skedde på grund av att 
trafiksignalen som reglerade cykeltrafiken inte blev grön med ett parallellt övergångsställe och 
cykelbanan saknade detektorer (Kircher, et al., 2018) 

Den samordnade tidsstyrda styrformen är den som används för att skapa grön våg längs en gata. Detta 
innebär att signalerna är planerade på ett sådant sätt att en som kör längst gatan i rätt hastighet ska 
kunna komma igenom systemet utan att behöva stanna. Detta ställer krav på att omloppstider är 
konstanta i systemet. (Sektion Utformning av vägar och gator, 2004) 
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Figur 2: Signalväxlingar för oberoende trafikstyrd korsning i mikrosimuleringsprogrammet Vissim 

 

Figur 3: Signalväxlingar för korsning med fast tidsstyrning i Vissim 

 

Figur 2 och 3 visar signalväxlingarna som sker i simuleringsprogrammet Vissim för en trafikstyrd 
respektive en tidsstyrd anläggning tillsammans med dekektorindata. SG1 visar den aktuella 
signalbilden för signalgrupp 1 med de tillhörande tider. I den övre bilden som visar signalväxlingarna 
för en trafikstyrd korsning varierar tiderna som svar trafiken medans de i den nedre bilden är 
konstanta. 

Tidplanen för en signalanläggning visualiseras i ett signalväxlingsschema. I denna framgår fasbilder, 
tider för fasväxlingar, privilegietider, styrform och andra faktorer som styr hur anläggningen fungerar. 
Fasväxlingsschemat nedan är för korsningen Götgatan-Åsögatan. Denna korsning ingår i den 
studerade sträckan och är som kan utläsas i övre högra hörnet del av en samordning. 

 

Figur 4: Signalväxlingsschema för korsning Götgatan - Åsögatan 
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Figur 4 visar signalväxlingsschemat för korsningen Götgatan – Åsögatan. Fasbilderna överst visar 
vilka körfält som har grön signalbild i samma fas. Raderna anger de enskilda signalgrupperna och 
deras tillhörande tider och funktioner.  

GRUNDLÄGGANDE OM GRÖN VÅG  

Som tidigare nämnt används samordnad styrning ofta för att skapa grön våg i trafiksignalerna. Detta 
sätt att planera trafiksignalers tidsättning växte i Stockholm fram under 50-talet. Biltrafiken hade 
under en tid ökat kraftigt och med denna även antal trafiksignaler för att reglera densamme. Detta hade 
medfört att avstånden mellan signalerna minskade och det började bli ett problem att trafiken utsattes 
för ett onödigt antal stop (Dufwa, 1985).  

För att skapa en grön våg låter man fasväxlingarna till grönt på en sträcka ligga förskjutna ungefär 
med den tid det tar för trafiken på vägen att färdas sträckan mellan korsningarna. 

optimal
dt
v

=  

Detta kräver kunskap om hastigheten hos trafiken för att kunna implementeras effektivt, och att 
omloppstiderna är konstanta och lika i systemet. Detta innebär att omloppstiden för ett samordnat 
system delvis bestäms av den korsning som har högst belastning vilket medför att de övriga 
korsningarna i samordningen, per definition, har längre omloppstid än vad som egentligen är 
nödvändigt. I och med att långa omloppstider ofta nämns som ett framkomlighetsproblem för 
fotgängare som ska korsa en gata finns här en avvägning som behöver göras mellan trafiken som rör 
sig längsmed vägen och trafiken som ska korsa densamma. (Strömgren & Kronborg, 2015) 

I planering av en samordnad anläggning ska ett väg-tiddiagram ritas (Sektion Utformning av vägar och 
gator, 2004). Detta är ett diagram där signalväxlingarna för de olika korsningarna ritas in tillsammans 
med trafiken för att se hur dessa förhåller sig. Traditionellt har detta enbart genomförts för biltrafiken. 
Att rita in cyklister i dessa diagram skulle kunna visa på vilka effekter en planerad signaltidssättning 
skulle kunna få för cykeltrafiken. (Kronborg, 2004) 

 

Figur 5: Visualisering av en teoretisk grön våg i en riktning (VGU) 
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Figur 5 visar ett väg-tiddiagram över en grön våg där pilarna anger riktningen för trafiken som har 
grönt. Lutningen på den gröna pilen ges av hastigheten hos trafiken som färdas i vågen. 

Grön våg för biltrafiken har i Stockholm stad tidigare planerats för 45 kilometer i timmen på de gator 
där hastighetsbegränsningen har varit 50 kilometer i timmen. Detta kan ställa till problem för 
cykeltrafiken som får svårt att hinna med i den höga hastigheten och istället möts av oproportionerligt 
många rödljus. I planeringen av en grön våg är det generellt värre att överskatta än att underskatta 
trafikens hastighet eftersom den maximala fördröjningen kommer ske då en trafikant ankommer till en 
korsning precis då den slår om till rött. (Roess, et al., 2011) 

 

Figur 6: Grön våg med två trafikslag med olika hastighet inritade. 

Vågen som visas i figur 6 är inte en verklig anläggning utan ett exempel för att illustrera effekterna det 
kan få för cykeltrafiken om en våg planeras för biltrafiken och 45 kilometer i timmen. En väldigt liten 
andel av cyklisterna lyckas komma igenom systemet.  

För biltrafiken har den primära motivationen till att anlägga en grön våg varit den 
framkomlighetsökning den medför. Utöver detta medför ett mindre antal stop även minskade utsläpp 
och mindre slitage på bilar och vägbana (Madireddy, et al., 2011). 

Simuleringar gjorda med kombinerade mikrosimuleringsmodeller och utsläppsmodeller har visat på 
minskningar av utsläpp på ca 10 % Vid införandet av en grön våg på en väg med 
hastighetsbegränsning på 50 kilometer i timmen. I samma studie visade man även på en vidare 
minskning om 10 % från de utsläppsnivåerna som uppmättes vid en grön våg om man genomförde en 
hastighetssänkning från 50 till 30 kilometer i timmen och kalibrerade signalsamordningen därefter 
(Madireddy, et al., 2011).  

KOLONNSPRIDNING 

Fordonskolonner kan uppstå på flera sätt. Exempelvis kan man lätt observera om man står vid en 
landsväg att fordonen inte ankommer i ett stationärt flöde. Det är snarare så att det efter en tid då inga 
fordon har passerat kommer ett flertal nästan samtidigt. Detta kan bero på att förare som kommer 
ikapp en långsammare bil väljer att lägga sig bakom istället för att köra om. Vid en trafiksignal skapas 
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kolonnerna på ”artificiell” väg och det är snarare en fråga om hur långt man kan anta att dessa kommer 
att hålla ihop. Det är självklart en förenkling att tänka sig att alla förare som väntar vid en trafiksignal 
har samma önskade hastighet och tidsgap. Skillnader i hastighet hos fordonen som färdas i kolonnen 
leder till att tidsgapet ökar. Detta kallas för kolonnspridning och medför att den tid en trafiksignal 
behöver visa grönt för att samma mängd fordon ska hinna igenom som vid den tidigare korsningen 
ökar med avståndet mellan dessa. Den våg som var inritad i väg-tiddiagrammen som visades tidigare 
skulle egentligen behöva vara trattformad för att inkludera kolonnspridningen. (Roess, et al., 2011) 

Roess menar på att man kan anta att bilar kommer att hålla samman över 300 meter (Roess, et al., 
2011). Det verkar dock inte finnas någon kunskap om hur kolonnspridningen ser ut för cyklister. 
Generellt brukar man säga att det är större variationer i hastigheter i cykeltrafiken än i biltrafiken 
varför kolonnspridningen även blir påtaglig betydligt tidigare.  

I VGU beskrivs ett antal faktorer som kan öka kolonnspridningen för biltrafiken och därmed påverka 
rimligheten i att planera en grön våg. Exempel på detta är långa korsningsavstånd och hög andel 
lastbilstrafik. Att hög andel lastbilstrafik nämns är intressant i detta sammanhang då det är en indikator 
på att man i VGU tar upp hur skillnader i fordonsgruppens sammansättning kan göra att planering av 
samordning blir svårare (Sektion Utformning av vägar och gator, 2004). Det behandlas att en 
samordning kan göras för cyklister men texten går inte in djupare på hur denna ska planeras. 

 

 

  



10 
 

HASTIGHETSMÄTNINGAR 

METODER FÖR MÄTNINGAR AV HASTIGHET OCH ACCELERATION 

Nedan presenteras ett utdrag av andras metoder och resultat från mätningar av cyklisters hastigheter 
och, i två fall, acceleration. Även om rapporten primärt behandlar hastigheterna hos cyklisterna på 
Götgatan har de fördelningar som givits av mätningar av acceleration och inbromsning använts i 
simuleringen. Av den anledningen behandlas dessa två mätningar och resultatet av dessa också.  

Det finns ett flertal sätt att mäta hastighet som används inom olika sammanhang. I och med att 
mätmetoderna i någon mening mäter olika saker kan de få olika resultat och bli svåra att jämföra. I 
listan nedan presenteras de metoder som har använts i den undersökta litteraturen samt vilken storhet 
de har använts för att mäta. I flera av rapporterna har även flera metoder använts för att mäta i olika 
situationer.  

- GPS (Hastighet och acceleration) 
- Mätning av axelpassager (Hastighet) 
- OTUS3D(Viscando), (Hastighet) 
- Videoanalys (Hastighet och acceleration) 

GPS används genom att låta ett antal personen registrera sina resor, antingen under en längre 
tidperiod, eller då de cyklar en viss sträcka. Detta kan användas för att beräkna restiden och därmed ett 
sträckmedelvärde av hastigheten. Detta sätt att mäta ger ett bra mått på restid och kan användas för att 
titta på framkomlighet men osäkerheten i GPS är egentligen för stor för att kunna använda metoden för 
att, med god precision, mäta hastigheter som kan betraktas som punkthastigheter (Palmqvist, 2015). 
GPS har en osäkerhet på flera meter men det relativa felet i hastighetsskattningen som introduceras av 
detta minskar då mätsträckan ökar.  

Mätning av axelpassager syftar till mätningar som görs med exempelvis pneumatiska slangar som 
placeras över vägen och registrerar skillnader i lufttryck då ett hjul kör över. Dessa används för att 
bestämma hastighet genom att mäta tiden det tar mellan att pulser registreras av två slangar som 
placerats på ett känt avstånd. Vanligtvis är detta avstånd 3,5 meter. (Eriksson, et al., 2017) 
Denna metod fungerar i sitt grundutförande då trafiken ankommer i enkelfil. Om flera fordon passerar 
snittet mellan slangarna under samma tidsperiod kommer mätningarna att bli felaktiga. Det finns för 
biltrafiken sätt att modifiera metoden för att kunna mäta över flera körfält genom att dra flera olika 
långa slangar som inte täcker alla körfält. Detta kräver dock att det finns fördefinierade körfält som de 
olika trafikströmmarna håller sig inom. I och med att man på förhand inte kan veta vart i cykelbanan 
cyklisterna kommer att vara placerade fungerar inte denna modifiering för cykeltrafik (Eriksson, et al., 
2017) 

Otus3d är ett nytt system som har utvecklats av Viscando. Det är en speciell sorts kamera som har 
möjlighet att mäta position, hastighet och fordonstyp för motorfordon, fotgängare och cyklister inom 
ett område. Metoden verkar dock ge relativt låga värden vilket kan misstänkas bero på att den ibland 
klassificerar fotgängare som cyklister. I mätningarna där denna användes gjorde detta att hastigheter 
under 6 kilometer i timmen rensades bort (Eriksson, et al., 2017) 

Videoanalys är den metod som har använts i de mätningar som är gjorda inom ramen för det här 
arbetet. En mer ingående beskrivning finns under metoddelen till rapporten men kortfattat går det ut på 
att man med hjälp av markeringar i körbanan kan registrera restiden för trafikanter att passera ett snitt 
och ur detta erhålla ett hastighetsmått. Även om detta egentligen är ett sträckmedelvärde behandlas 
resultaten ofta som punkthastigheter om sträckan är tillräckligt liten.  
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I de mätningar där GPS har använts har detta gått till genom att man har låtit ett antal cyklister som är 
utvalda efter olika kriterier använda GPS under en bestämd tid. Metoden används vanligtvis för att 
mäta restid mellan två målpunkter. Beroende på precisionen i den mätutrustning som används kan 
metoden vara mer eller mindre lämpad för att mäta hastighetsfördelningar över kortare sträckor. En 
mobiltelefon uppdaterar enligt Palmqvist sin position en gång i sekunden vilket kan ge ett fel på flera 
meter (Palmqvist, 2015). 
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STUDIER ÖVER CYKLISTERS HASTIGHETER  

VTI 

I en studie från 2017 gjord på VTI sammanställde man tidigare hastighetsmätningar och gjorde nya 
mätningar i syfte att få en uppfattning om kopplingen mellan cyklisters hastigheter och olycksrisk.  

De visar på medelhastigheter mellan 15 och 25 kilometer i timmen för de olika mätobjekten. Dessa 
objekt varierar dock i standard och utformning. De lägre hastigheterna uppmättes i uppförslutning och 
de högsta i nedförslutning. De konstaterar att hastigheterna på majoriteten av de studerade objekten 
skiljer sig åt mellan riktningarna även där cykelbanan inte ligger i en lutning. Någon djup analys över 
orsakssamband görs inte men det konstateras att det kan finnas flera orsaker till denna variation som 
exempelvis flöden och störningar från närliggande korsningar. En slutsats som dras av denna skillnad 
är att det är viktigt att man vid hastighetsmätningar gör skillnad mellan riktningarna. (Eriksson, et al., 
2017) 

Ett ytterligare intressant resultat från denna studie är att man snarare såg ett positivt samband mellan 
ökat flöde och hastighet än det väntade negativa (Eriksson, et al., 2017) 

Mätningar av friflödeshastighet 

Inom ramen för ett kandidatarbete 2017 mättes friflödeshastigher på två cykelbanor av olika standard. 
Syftet var att undersöka platsbehov vid omkörningar med cykel. Den ena cykelbanan var ett 
referensobjekt där standarden var sådan att de bundna cyklisterna kunde antas vara frivilligt bundna. 
Försöksobjektet var en smal dubbelriktad cykelbana kantad av en vägg. Mätningarna omfattade dock 
enbart 100 cyklister vardera från referens- och försöksobjekt. (Enström & Kerrén, 2017). Där 
uppmättes medelhastigheter från referensobjektet och försöksobjektet på 24 och 22 kilometer i timmen 
vardera.  

Det är värt att notera att detta är medelhastighet hos fria cyklister och kan således inte jämföras rakt av 
mot medelhastigheterna i den tidigare nämnda studien. En trafikant räknas som fri då dess hastighet 
inte är beroende av andra trafikanter utan enbart dess egna önskade hastighet. 

 

Figur 7: Friflödeshastigheter för två cykelbanor med olika standard (Enström & Kerrén, 2017) 

 
Tabell 1: Resultat från hastighetsmätningar i Stockholm (Enström och Kerrén, 2017) 
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Figur 7 är lånad från kandidatarbetet ”Cykeln tar plats” skriven Anna Enström och Thed Kerrén. 
Resultaten från deras mätningar visar på att även friflödeshastigheten på en cykelbana beror av 
standarden. De visar också att andel bundna cyklister är högre på cykelbanan med lägre 
omkörningsmöjligheter (Enström & Kerrén, 2017). Detta leder till en förskjutning mot de lägre 
hastigheterna och en större avvikelse från normalfördelningen då en snabb cyklist med högre 
sannolikhet inte kan färdas i sin önskade hastighet. 

Konsultfirman COWI genomförde i syfte att skatta parametrar för simulering mätningar av hastigheter 
och acceleration hos cyklister i Köpenhamn. Detta var en del av ett större projekt som Köpenhamns 
kommun dragit igång vid namn ”Cykelflow”. Projektets syfte ska ha varit att studera möjligheter till 
att utöka kapaciteten i cykelvägnätet (COWI, 2013). Som del i detta tittade man även på planering av 
grön våg för cyklister men tyvärr har inget bra material funnits att tillgå från detta.  

De mätte med GPS hastigheten för ett antal cyklister. Mätningarna gjordes för flera sorters cyklister i 
olika lutningar under dagar utan nederbörd med låg vindstyrka för att få generaliserbara resultat. Ur 
dessa mätningar hämtades fördelningar över önskad hastighet som kan liknas vid friflödeshastigheter.  
(COWI, 2013). Det framgår dock inte ur rapporten hur många mätningar som har gjorts eller huruvida 
mätningarna har gjorts på olika typer av cyklister men i och med att de har använts för att kalibrera 
hastighetsfördelningar för lådcyklister, elcyklister och normala cyklister får man anta att man även 
separerat dessa i mätningarna. Önskad hastighet förklaras mer ingående i kommande stycke om 
simulering. 

I en liknande studie från Lund mättes friflödeshastigheter med radar (Palmqvist, 2015). I både denna 
och i COWIs studie mättes även acceleration och inbromsning för att kunna använda i kalibrering av 
en simuleringsmodell.  

 

Figur 8: Hastighetsfördelning från COWI, Palmqvist och Enström et al. 

Palmqvists mätningar gav en avsevärt lägre hastighetsfördelning än mätningarna från Köpenhamn och 
Stockholm trots att alla mätningarna ska vara gjorda på planmark under relativt vindstilla 
förhållanden.  
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TRAFIKSIMULERING 

Simulering är ett verktyg som kan användas för att ge beslutsunderlag. En väl kalibrerad 
simuleringsmodell kan ge möjlighet att på förhand utvärdera effekterna av en studerad åtgärd.  

I nationalencyklopedin definieras simulering som. 

”Simulering:  (ytterst av latin siʹmulo ’efterhärma’, låtsa’), att representera ett system med ett annat i 
avsikt att studera dess dynamiska uppförande eller för att under laboratorieförhållanden träna 
behärskandet av systemet.” (Nationalencyklopedin, u.d.) 

Den definitionen stämmer väl överens med hur simuleringsverktyg används inom 
trafikplaneringssammanhang. 

OLIKA FRÅGOR KRÄVER OLIKA MODELLER 

Trafiksimuleringsmodeller grupperas ofta baserat på deras spatiala upplösning men de olika 
modelltyperna använder sig även av olika matematiska samband för att beskriva trafiken. Modellerna 
kan sägas vara makro-, meso-, och mikrosimuleringsmodeller i ordningen av en ökande 
detaljeringsgrad och minskande spatial utbredning (Burghout, 2004).  

I en makrosimuleringsmodell använder man sig av matematiska modeller för vätskor eller gaser. Detta 
motiveras med ett antagande om att de individuella skillnaderna mellan fordonen på den stora skala 
modellerna används till jämnar ut sig så att man istället kan se till de genomsnittliga egenskaperna i 
trafikflödet (Treiber & Kesting, 2013). Dessa modeller kan användas då man vill modellera trafiken 
över en hel stad eller region men de saknar förmåga att hantera effekter på kapaciteten som införs av 
fordonsinteraktioner. De effekterna är en viktig del av den påverkan trafiksignaler kan ha på trafiken 
(Burghout, 2004). 

I en mikrosimuleringsmodell modelleras trafiken på detaljeringsnivån av enskilda fordonsenheter. 
PTV Vissim som används i denna studie är ett exempel på en kommersiell mikrosimuleringsmodell.  

Mesoskopiska modeller ligger på en upplösning mellan makro- och mikromodeller. Metoderna som 
används i dessa modeller är inte lika självklara som för de övriga två. Det finns istället ett stort antal 
olika sorters mesomodeller. Ibland hanterar inte dessa modeller varje enskilt fordon utan simulerar på 
en nivå av ett flertal aggregerade fordon. I Vissim uppdateras exempelvis inte interaktioner mellan 
fordon vid varje beräkningsgång (PTV, 2018). De förenklingar som detta innebär medför en snabbare 
beräkningsgång vilket gör att en större yta kan simuleras men med en högre upplösning än vad som 
möjliggörs av en makrosimuleringsmodell (Burghout, 2004). 

MIKROSIMULERING/VISSIM 

I Vissim finns två olika så kallade bilföljesmodeller(fritt översatt från ”car-following-models”) som 
kan användas, Wiedemann74 respektive Wiedemann99 (PTV, 2018). 

Båda Wiedemannmodellerna är så kallade beteendefysiska (”Psycho-physical”) bilföljesmodeller  
(PTV, 2018). Med detta menas att de inte enbart inkluderar fysikaliska faktorer utan även modellerar 
trafikanternas beteende. Exempelvis ingår önskat tidsavstånd till framförvarande fordon vilket är en 
variabel som är beroende av förares beteende medans sambandet mellan bromssträcka och hastighet är 
ett fysikaliskt samband som kan antas vara samma överallt (Treiber & Kesting, 2013). De 
beteendefysiska modellerna gäller för framfart inne i ett körfält i longitudinell led medan körfältsbyten 
och sidledsförflyttningar är diskreta och följer fördefinierade regler (PTV, 2018). 
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Modellerna gör ett antagande om att förare har ett antal körlägen de kan befinna sig inom där de utför 
olika handlingar. Gränserna mellan de olika körlägena definieras som en funktion av avstånd mellan 
fordonen och skillnaden i hastighet (PTV, 2018). I bilden nedanför visas hur de olika körlägena beror 
av avstånd till framförvarande fordon och hastighet till denna. 
 
x-axeln visar skillnad i hastighet mellan framförvarande och efterföljande fordon. 
y-axeln visar avståndet till framförvarande fordon.  

 

Figur 9: Diagram över de olika körlägen en trafikant i Vissim antas kunna befinna sig i. (PTV, 2018), 
Använd med skriftligt tillstånd 

1. Fritt flöde 
2. Följekörning 
3. Närmar sig framförvarande 
4. Saktar in 
5. Kraftig inbromsning 

Om trafikanten närmar sig ett framförvarande fordon kommer accelerationen bero av avståndet mellan 
dessa. Om skillnaden i hastighet är tillräckligt stor och det finns utrymme i sidled kommer trafikanten 
välja att köra om. I annat fall hamnar trafikanten i följeläge och anpassar sin hastighet efter 
framförvarande fordons hastighet. Detta fungerar som en farthållare i en modern bil där en dator i 
bilen har möjlighet att mäta avstånd till framförfarande för att hålla samma fart. I detta läge kommer 
det ske en oscillation mellan de olika gränserna, på grund av att en förare har en viss reaktionstid, 
vilket visualiseras som en spiral i mitten. (PTV, 2018) 

Det framgår ur detta att hastighet, acceleration och inbromsning är centrala i modellen och viktiga för 
att kunna reproducera ett korrekt beteende i simuleringarna.  
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SIMULERING AV CYKELTRAFIK 

I Vissim används som standard Wiedemann99 för att simulera cykeltrafik. Denna är betydligt mer 
komplex än den äldre Wiedemann74 och därför mer lämpad för detta ändamål (COWI, 2013). Trots 
detta är det värt att notera att den fortfarande är konstruerad med avseende på biltrafik och för att 
kunna simulera biltrafik. Det finns i dagsläget inga dedikerade modeller för att simulera cykeltrafik 
(Palmqvist, 2015). 

På uppdrag av Köpenhamn har konsultfirman COWI utfört och bearbetat mätningar för att ta fram 
empiriskt baserade parametrar för simulering av cyklister i Vissim (COWI, 2013). Ett liknande arbete 
utfördes i Lund inom ramen för ett examensarbete av David Palmqvist (Palmqvist, årtal). Palmqvist 
visar även med experimentell störningsanalys att de parametrarna med störst inverkan på restid i 
modellen är just acceleration och önskad hastighet (Palmqvist, 2015).  

Båda dessa arbeten resulterar i fördelningar för acceleration, hastighet och inbromsning som skiljer sig 
kraftigt från de som används i Vissim i standardutförande. Bilden nedan visar accelerationen för 
cyklister i Vissims fordonstyp för vanliga cyklister och den acceleration som COWI mätte i sin studie i 
Köpenhamn. COWIs fördelning bekräftades senare av Palmqvist från mätningar i Lund. Det saknas 
mätningar av cyklister acceleration och inbromsning i Stockholm.  

 

Figur 10: Jämförelse mellan standardacceleration för cyklar i Vissim och den COWI mätt i 
Köpenhamn 

Figur 10 visar den önskade accelerationen för respektive hastighet. Värt att notera är att 
standardfunktionen i Vissim, trots att den ska vara menad för cyklister, sträcker sig upp till 250 
kilometer i timmen. 
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KALIBRERING OCH VALIDERING 

 

Figur 11: Modellens förhållande till verkligheten. (Treiber & Kesting, 2013). Använd med tillstånd. 

För att kunna använda resultaten av en simulering krävs att modellen kalibreras efter de förutsättningar 
som råder på platsen som man vill undersöka. Trafikantbeteende är inte samma överallt och mätningar 
gjorda på annan plats kan inte antas vara representativa för platsen man vill studera. Vidare behöver 
modellen ta hänsyn till de lokala trafikreglerna. (Treiber & Kesting, 2013) 

Kalibrering görs dels genom att se till att de enskilda trafikanterna rör sig och interagerar på ett sätt 
som stämmer överens med den verkliga platsen. För att åstadkomma korrekt beteende justeras de 
parametrar som styr trafikanternas beteende i modellen (COWI, 2013).  

Efter att modellen har kalibrerats och de simulerade trafikanterna tycks bete sig som de verkliga 
trafikanterna måste modellen valideras. Detta görs oftast genom att jämföra de resultat modellen ger i 
de studerade variablerna mot verkliga mätvärden. Ett mått på hur väl en modell återskapar de verkliga 
flödena är ett GEH-värde som beräknas på genomsnittliga timflöden. (Oketch & Carrick, 2005) 
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Generellt säger man att denna formell ska resultera i ett värde lägre än fem för att modellen ska kunna 
anses återskapa uppmätta flöden tillräckligt väl (Oketch & Carrick, 2005). 
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FALLSTUDIEOBJEKT GÖTGATAN 
Götgatan är en gata på Södermalm i centrala Stockholm. Den har en lång historia som viktig trafikled 
då den har varit en viktig länk för att koppla samman stadskärnan med de södra förorterna.  

 

Figur 12: Centrala Stockholm med Götgatan markerad 

Gatan har även en historia som försöksplats för trafiksignaler. Detta var den första gata där grön våg 
anlades för biltrafiken 1958. På denna tid hade gatan 3+3 körfält. 

  

Figur 13: Grön våg på Götgatan 1958. (Fotograf: Tore Johansson) 

Korsningen Högbergsgatan - Götgatan var även den första signalreglerade korsning i Sverige med 
egna fotgängarsignaler med tryckknappar som tillät fotgängare att påverka signalväxlingarna (Dufwa, 
1985). 
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Sedan Söderledstunneln öppnade 1989 har dess roll som genomfartsgata för biltrafiken förändrats 
medan den fortfarande är en av få vägar cyklister kan transportera sig från södra till norra delen av 
Stockholm. Till följd av detta genomförde man pilotplats cykel (Trafikkontoret, 2016). 

PILOTPLATS CYKEL 

Pilotplats cykel var ett projekt där man ville studera effekterna av att ändra utformningen på gatan och 
förändringar i trafiksignalerna. Dels som en del av Stockholm stads planerade verksamhet inom att 
utveckla staden men även ett forskningsprojekt från statliga Vinnova. Syftet med forskningsprojektet 
var att undersöka huruvida det var en bra arbetsmetod att testa utformningar med en temporär 
förändring innan man gjorde någonting mer permanent. (Trafikkontoret, 2016) 

Åtgärderna innefattade bland annat en omfördelning av gatuytan som innebar att man tog bort ett 
körfält i vardera riktningen för biltrafiken och breddade cykelbanan och trottoarer. Biltrafikens 
utrymme på gatan gick alltså från 2+2 körfält till 1+1 efter förändringarna. Cykelbanorna gick från att 
ha en bredd på 1,5 meter till 2,35 efter ombyggnaden (Strömgren & Kronborg, 2015) 

Man sänkte även hastighetsgränsen från den tidigare gränsen på 50 km/h till 30 km/h och införde en 
grön våg som skulle vara lämplig för cyklister som cyklade 18 km/h (Strömgren & Kronborg, 2015). 

Vid ett permanentande föreslås cykelbanorna breddas ytterligare och göras rakare då de idag 
fortfarande inte går rakt vid korsningar.  

GRÖN VÅG FÖR CYKLISTER 

Den gröna vågen går norrut på förmiddagen och söderut under eftermiddagen. Under eftermiddagen 
innebär den att en cyklist som håller mellan 18 och 22 kilometer i timmen ska komma hela vägen till 
Ringvägen utan att behöva stanna. Under ombyggnationen av Slussen har busstrafiken från 
Folkungagatan in på Götgatan ökat vilket skapar samordningsproblem med att låta vågen gå hela 
vägen till Folkungagatans korsning (Strömgren & Kronborg, 2015).  

 

Figur 14: Trafiksignalanläggningarna på den studerade sträckan 

Figur 14 visar de signalanläggningar som finns på sträckan, deras namn och avstånden mellan dem. 
Den studerade samordningen gäller mellan Åsögatan och Ringvägen och sträcker sig alltså ca 590 
meter. 
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Som nämndes i stycket om samordnad styrning bestäms omloppstiden i en grön våg av den högst 
belastade korsningen. I fallet Götgatan är detta korsningen Ringvägen-Götgatan. Omloppstiden är 
bestämd till 100 sekunder vilket anges i VGU som den längsta tillåtna i en innerstadsmiljö.  Vid 
Ringvägen är det flera strömmar som har behov av att använda korsningen. Bland annat trafikeras den 
av både stombuss fyra och tre varav fyran har bussprioritering till och från Gullmarsplan. De 
trafiksignaler som finns på sträckan lades dit under en tid då biltrafikflödena var högre. Det är osäkert 
om alla korsningar på södra delen av Götgatan skulle behöva vara signalreglerade idag. Ett flertal är 
enbart reglerade övergångsställen och ligger på relativt kort avstånd. Trots detta blir de kvar då 
oreglerade övergångsställen inne i en samordning skulle riskera att förstöra möjligheterna till att kunna 
skapa en grön våg (Strömgren & Kronborg, 2015).  

 

Figur 15: VT-diagram över den studerade sträckan med våg på 18 kilometer i timmen inritad 
(Konstruerad med ”YKGraph”) 

Figur 15 visar ett väg-tiddiagram över Götgatan med de studerade signalerna inritade och en våg med 
våghastighet på 18 km/h. Det syns i figuren att andelen av omloppstiden som tar upp av att 
fordonssignalerna visar grönt är stor. I och med att biltrafiken på Gatan i och med projektet har hälften 
av det tidigare utrymmet för kö finns det behov av att denna hinner transportera sig längs gatan för att 
inte köerna ska sprida sig in i Söderledstunneln där den skulle ställa till problem för kollektivtrafiken 
och utryckningstrafiken. 

VISUALISERING AV DEN GRÖNA VÅGEN 

I utvärderingar av projektet läggs svårigheter fram i hur man ska kommunicera den gröna vågen för 
cyklisterna. Vid projektets början använde man en visualisering med en klocka som räknade ned till 
den tid man skulle ha passerad nedräkningsklockan för att vara med i vågen.  

 

Figur 16: Visualisering av den gröna vågen. 

Det fanns ett antal problem med den visualiseringen. Dels måste man fundera över hur man ska ha 
trafikstyrning i korsningarna inuti samordningen kombinerat med en klocka som ska kunna räkna ner 
tills när växlingarna sker. Dels var lösningen inte begriplig för cyklister och den anses ha skapat stress 



21 
 

genom att folk ska ha skyndat för att komma med i vågen. Man föreslog av den anledningen, och har 
nu genomfört, en visualisering som istället är en skylt som visar att det är en grön våg och vilken 
hastighet man bör hålla. Även om man som cyklist inte kanske vet hur fort man cyklar så hoppas man 
på att de som pendlar där dagligen lär sig samordningen (Strömgren & Kronborg, 2015). 

 

 

Figur 17:Bild tagen vid korsningen (nr: 8826) Götgatan-Folkungagatan från norr. 

Figur 17 visar korsningen Götgatan-Folkungagatan där en skylt i dagsläget lyser under de tider på 
tidplanen för den gröna vågen söderut gäller. Detta är under denna tid mellan klockan tre och sju på 
eftermiddagen.  
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METOD 

METOD HASTIGHETSMÄTNINGAR 

DATAINSAMLING 

Mätningarna skulle resultera i data som uppfyllde följande krav. 

- Samtliga cyklister som passerade snittet skulle mätas.  
- Elcyklar skulle gå att urskilja ur den resulterande datamängden.  
- Övriga fordonstyper skulle kunna uteslutas.  

Metoden som bäst ansågs uppfylla dessa krav var mätning med videoanalys kombinerat med en 
stoppklocka. Detta sätt att mäta hastigheter går ut på att en kamera monteras som filmar ett område av 
vägbanan. På detta område har markeringar gjorts på ett känt avstånd. Här har 20 meter använts som 
avstånd. Genom att ur videomaterialet registrera restiden mellan de två markeringarna kan hastigheter 
härledas för cyklisterna ur följande formel. 

i
i

dv
t

=  

Videokameran monterades på ett utrymme där det fanns plats att stå ovanför Skanstulls 
tunnelbanestation. Utifrån denna plats hade man god syn över cykelbanan och från en vinkel där 
fotgängare inte gick i vägen för markeringarna. Platsen var även relativt dold från cykelbanan vilket 
medför att risken att cyklisterna förändrar sitt beteende då de märker att de är iakttagna försvinner. 
Eventuell påverkan på mätobjektet kan med andra ord försummas.  

 

Figur 18: Utsikt från plats där videomaterialet samlades in 
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Tre mätningar gjordes om en timme vardera någon gång mellan 16:00 och 17:30. Datum för 
mätningarna var torsdag 12/4, tisdag 17/4 och onsdag 18/4. Dessa dagar valdes för att undvika att mäta 
på en fredag eller en måndag för att undvika eventuella störningar som kan inträffa på grund av att 
resmönster kan skilja dagarna precis intill en helg. 

För att kunna uppfylla kravet på att elcyklar skulle kunna urskiljas separat användes en stoppklocka 
med varvfunktion. Denna synkroniserades med klockan för videoinspelningen och användes för att 
registrera de tider då en elcykel passerade den andra markeringen. Från en början var tanken att 
elcyklar skulle gå att urskilja i videomaterialet men det visade sig att upplösningen var för låg för att 
detta skulle kunna göras med tillräcklig precision. Detta resulterade i att två mätningar som gjordes 
innan de som har tagits med i studien fick kasseras. Detta sätt att mäta ställer krav på att den som utför 
mätningarna har en viss kunskap om hur olika varianter av elcyklar kan se ut och är uppmärksam 
under tiden då mätningarna genomförs. Detta medför även en fråga om hur exempelvis lådcyklar som 
egentligen skulle kunna klassas som en egen cykel ska klassificeras då de ofta har en elassist. Det var 
även den typ av cyklar där det var svårast att se om cykeln hade ett batteri eller inte.   

Avståndet mellan markeringarna på 20 meter valdes som en avvägning mellan osäkerheter som 
introducerad om detta blir kortare och risken att störningar inträffar inom snittet om avståndet är 
längre. Vidare skulle båda markeringarna kunna synas inom samma bildruta för att förenkla 
datainsamlingen. 

DATABEARBETNING 

Det resulterande videomaterialet bearbetades i ”Media Player Classic”. Programmet valdes på grund 
av att det är gratis och ger möjligheten att se försluppen tid i millisekunder och har bra kontroller för 
att enkelt kunna stega enskilda bildrutor både bakåt och framåt. 

 

Figur 19: Cyklist registreras som ”TidIn” 

 

Figur 20: Cyklist registreras som "TidUt" 

Genom att spara tiden för då varje fordons framhjul (I de fall då framhjulet skymdes av cyklist 
närmare kameran användes bakhjulet) passerar båda strecken beräknas hastigheten.  

Datat felsöktes med hjälp av en kod skriven i MatLab som identifierade de fall där hastigheterna 
understeg 10 kilometer i timmen eller översteg 30 kilometer i timmen. Dessa fall kontrollerades ännu 
en gång. På det sättet identifierades ett flertal fall där skrivfel hade resulterat i orimliga hastigheter 
som annars hade kunnat påverka resultaten av de framtida beräkningarna. 
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Alla grafiska bearbetningar och statistiska analyser har gjorts i MatLab. 

T-test gjordes för att undersöka om det förelåg någon signifikant skillnad mellan de enskilda 
mätdagarnas hastigheter och mellan vanliga cyklister och elcyklister inom mätdagarna. 

SIMULERING 

För att undersöka trafiksignalerna på länken som studerades konstruerades en modell i 
mikrosimuleringsprogammet PTV Vissim innehållande uppmätta flödesvärden och faktisk 
signaltidssättning. Denna modell kalibrerades utifrån uppmätta hastighetsfördelningar och 
flödesmätningar.  

KONSTRUERANDE AV MODELL. 

I Vissim finns möjlighet att lägga en bakgrundsbild som kan användas som mall för konstruerande av 
en modell. Denna bild bör innehålla en skalförteckning för att kunna ställa in de interna avstånden i 
modellen. Bygghandlingar över Götgatan från trafikkontoret användes för detta ändamål. 

 

Figur 21: Bygghandlingar för södra Götgatan 

Länkar och trafiksignaler placerades sedan ovanpå denna karta.  

 

Figur 22: Modell i Vissim 
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I och med att modellen endast innehöll de trafikströmmar som utgjordes av cyklister söderut 
konstruerades inga konfliktzoner med andra trafikslag och de andra trafikströmmarnas länkar behövde 
inte skapas i modellen. Detta gällde även signaltidssättningen i trafiksignalerna. Endast de 
trafiksignaler som reglerar den studerade strömmen lades in i modellen. Eventuella sekundärkonflikter 
som i verkligheten existerar finns inte med i modellen. 

Signalväxlingarna lästes ur signalväxlingsscheman från trafikkontoret och lades in i modellen. 
Standardvärdet på den minsta tidsupplösningen med vilken trafiksignaler kan programmeras i Vissim 
är på 1 sekund. I och med att vissa av signalväxlingarna ligger på tiondelssekunder ändrades denna 
frekvens till tio uppdateringar i sekunden i modellen vilket är den maximala tidsupplösningen som 
tillåts i Vissim.  

De verkliga trafiksignalerna har en viss trafikstyrning. Detta skulle kräva att detektorer placeras och 
att en detektorlogik konstrueras för Vissim. Detta går i praktiken att göra men ansågs möjligt att göra 
inom ramen för ett kandidatarbete. Därför är de tider som har programmerats in i Vissim de maximala 
tider som ges av signalväxlingsscheman och antar full belastning i korsningarna. 

 

Figur 23: Signalväxlingsschema och .sig-fil för programmering av trafiksignaler i Vissim 

I modellen placerades ”travel time measurements” på samma plats som mätningarna gjordes på den 
verkliga gatan. Dessa fick ett avstånd på 20 meter i modellen. Med hjälp av dessa kan tiden det tar för 
de enskilda simulerade cyklisterna att passera snittet sparas och deras hastighet beräknas enligt samma 
princip som för de verkliga mätningarna. 

 

Figur 24: "Travel Time Measurements" placerade vid samma plats i modellen som de verkliga 
mätpunkterna 

Vissim har funktionalitet för stokastisk simulering. Detta innebär att den önskade hastighet och 
acceleration som de fordon som läggs ut på länken är slumpmässigt vald ur den fördelning som gäller 
för fordonstypen. Tiden mellan att fordon läggs ut i modellen är också slumpmässigt och följer en 
exponentialfördelning enligt antagandet att ankomsterna är ur en poissonprocess (PTV, 2018). Detta 
ställer krav på att ett flertal simuleringar görs med olika ”slumpfrö” för att erhålla signifikanta resultat. 
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Eftersom att modellen inte är särskilt stor gör ett större antal simuleringar inte att beräkningstiden blir 
alltför stor och 20 simuleringar valdes istället för de 10 som ofta används.   

 

Figur 25: Fönster för parametersättning av körbeteende 

”Observed Vehicles” anger hur många föremål en trafikant kan registrera. I standardsättningen är 
denna satt till 2. Denna sattes i enlighet med COWI till 10. (COWI, 2013) 

 

 KONSTRUERANDE AV FORDONSTYPER. 

Nya fordonstyper för vanliga cyklar och elcyklar skapades. En fordonstyp definieras bland annat av 
dess önskade hastighetsfördelning och dess fördelningar för acceleration och inbromsning. I 
kalibreringen behandlades fordonstyperna separat för att hitta en önskad hastighetsfördelning för 
elcyklister och vanliga cyklister.  

I stället för att använda de fördelningar över acceleration och inbromsningar som är grundvärden i 
Vissim använde för acceleration den fördelning som COWI kommit fram till i sina mätningar i 
Köpenhamn (COWI, 2013). För inbromsning användes resultaten från Palmqvists mätningar ifrån 
Lund (Palmqvist, 2015). Dessa beskrivs mer ingående i litteraturstudie under rubriken 
”mikrosimulering” där även skillnaden mellan de grundvärden som föreslås av PTV och de empiriska 
fördelningarna visas. 

KALIBRERING 

För att få pålitliga resultat från en simuleringsmodell krävs att denna kalibreras efter den lokala 
situationen. Modellen har primärt kalibrerats för att ge resultat som stämmer överens med de 
mätningar som har genomförts med avseende på hastighet. Simulerade flöden har också jämförts med 
de uppmätta enligt GEH-metoden.  

I Vissim tillskrivs fordonen vissa egenskaper slumpmässigt då de läggs ut i systemet. Exempelvis får 
varje trafikant en önskad hastighet som denne vill hålla ur en fördelning över friflödeshastigheter. Men 
eftersom modellen innehåller interaktioner mellan fordon kommer de inte att kunna hålla denna 
hastighet. En del i kalibreringen syftar till att hitta den fördelning för önskad hastighet som resulterar i 
hastigheter som stämmer överens med de uppmätta hastigheterna under samma flödesförhållanden. 
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I figurerna 26 och 27 syns att de hastigheter som mäts i Vissim är konsekvent lägre än de som mätts 
upp i verkligheten för både vanliga cyklar och elcyklar. Fördelningar över önskad hastighet justeras 
utifrån förhållandet mellan simuleringar och data. Genom en iterativ process nås till slut nå en 
fördelning som stämmer överens med den som har uppmätts på plats.  

Då modellen ansågs producera resultat som stämde överens med mätningarna med avseende på 
hastighet kontrollerades även huruvida flödet stämde. Detta gjordes med GEH-metoden. Ett statistiskt 
test som är en variant av ett chi2-test. Man vill att GEH-värdet ska understiga 5 för att modellen ska 
kunna anses producera flöden som är tillräckligt nära de verkliga (Oketch & Carrick, 2005). 

 

Tabell 2: Resulterande GEH-värden 

GEH är under fem vilket det i dessa fall är. Modellen producerar dock konsekvent för låga flöden trots 
att den endast består av en länk där trafiken inte har möjlighet att ta sig någon annanstans. 

ANALYSER MED SIMULERINGSMODELL 

För att undersöka de effekter trafiksignalerna har på cyklisternas flöde skapades ett referensscenario 
där dessa var avstängda mellan Åsögatan och Ringvägen.  

Detta användes för att kunna undersöka den fördröjning som trafiksignalerna genererar med nuvarande 
fordonssammansättning och med ökande andel elcyklar.  

Simuleringar gjordes för elcykelandelar på 10,20,30,40,50,60,70,80,90 och 100 procent. 

Figur 26: Simulerad vanlig cykel mot mätdata Figur 27: Simulerad elcykel mot mätdata 
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EN KASSERAD MODELL. 

För att kunna få en bättre kalibrering efter observerade flöden skapades en modell som bättre 
återskapade situationen vid de första korsningarna. Denna klarade dock inte att skapa korrekta 
hastighetsfördelningar och kasserades därför. 

I verkligheten är magasinet vid korsningen Folkungagatan-Götgatan tillräckligt brett för att fyra 
cyklister ska kunna vänta i bredd. Då sträckan mellan denna korsning och korsningen vid Åsögatan 
inte är en avskild cykelbana utan ett cykelfält mitt i gatan tenderar cyklisterna inte att hålla sig 
innanför de målade strecken. Det har observerats att de tenderar att vänta tre i bredd där för att sedan 
falla in i två filer då det blir grönt. På denna sträcka mellan efter trafiksignalen innan cykelfältet 
övergår till cykelbana finns det en ökar möjlighet för snabbare cyklister att cykla om här.  
 

För att råda bot på de för låga flödena testades en modell där detta var inkluderat. Länken delades upp 
vid trafiksignalen Åsögatan så att cykelfältet innan signalen kunde ges en bredd på 4 meter istället för 
de 2.35 som gäller efter.  

 

Figur 28: Breddat körfält på sträckan mellan Folkungagatan och Åsögatan 

Denna modell lyckades återskapa de observerade flödena väl men hastighetsfördelningarna gick inte 
att anpassa i de lägre hastigheterna. Speciellt stor blev avvikelsen för elcyklar. 
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Modellen övergavs då den inte lyckades återskapa en hastighetsfördelning som anpassade tillräckligt 
bra till mätdata för de lägre hastigheterna. Detta var särskilt tydligt för elcyklar. 

  

Figur 29: Resulterande hastighetsfördelning för denna modell 
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ANALYS OCH RESULTAT 
RESULTAT AV HASTIGHETSMÄTNINGAR. 

HASTIGHETSFÖRDELNING 

Mätningarna omfattar totalt tre timmars filmat material uppdelat på tre dagar med en timme vardera. 
Resultatet av de hastigheter som registrerades under mätningarna redovisas nedan. 

 

Figur 30: Mätningar gjorda torsdag 12/4-2018 

 

Figur 31: Mätningar gjorda tisdag 17/4-2018 
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Figur 32: Mätningar gjorda onsdag 18/4-2018 

 

Samtliga mätningar visar en hastighetsfördelning med två enskilda toppar där den lägre ser ut att ha 
sitt centrum mellan 16-18 km/h och den högre mellan 24-26 km/h. Dessa histogram är för samtliga 
cyklar vid varje mätning och innefattar alltså elcyklar och vanliga cyklar i samma data. Detta är 
intressant därför att de trots allt utgör fordonssammansättningen på cykelbanorna i praktiken. 
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Figur 33: Sammanslagning av de tre mätnignarna 
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JÄMFÖRELSE ELCYKLAR OCH VANLIGA CYKLAR 

Parade T-test gjordes för samtliga mätningar för att avgöra om skillnaden mellan elcyklar och vanliga 
cyklar är signifikant. 

 

Tabell 3: T-test för vanlig cykel och elcykel. 

Tabellen visar resultaten av parade t-test mellan vanliga cyklars och elcyklars hastigheter för de tre 
mätningarna. Den lägre medelhastigheten hos vanliga cyklar är statistiskt signifikant för samtliga 
mätdagar. 

För att se hur de skiljer sig visas täthetsdiagram nedan med cyklar och vanliga cyklar i samma bild. 
Dessa visar vilka olika beteenden man kan vänta sig från mätningar av elcyklar respektive vanliga 
cyklar. 

 

Figur 34: Elcyklar och vanliga cyklars hastighetsfördelningar 

Det framgår tydligt ur figur 34 att elcyklar har en starkare central tendens medan vanliga cyklar har en 
större spridning. Det verkar dock inte föreligga någon markant skillnad i medelvärdet. Detta kan 
troligen förklaras med att de elcyklar som får användas på en cykelbana inte får hjälpa till med 
motorkraft över 25 kilometer i timmen. Vill cyklisten färdas snabbare än så behöver denne öka sin 
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ansträngning. Tittar man på första mätningen däremot så ser man en topp över 30 kilometer i timmen. 
Denna skulle kunna bero på att elcyklister har möjlighet att trimma sina cyklar till att kunna driva i 
högre hastigheter. Detta innebär dock egentligen att personen inte har rätt att använda cykelbanan men 
det kan finnas anledning att tro att en del av de cyklar som används på cykelbanorna i själva verket är 
trimmade trots detta. Resultaten antyder, givet att alla cyklister med samma sannolikhet skulle byta till 
elcykel, att en ökning andel elcyklar inte nödvändigtvis leder till en markant höjd genomsnittlig 
hastighet. Däremot kan en mindre standardavvikelse väntas.  

 

Tabell 4: Alla cyklar 

Tabellen visar medelhastighet, standardavvikelse och 5- och 95-percentilen. Mellan dessa percentiler 
finns 90 procent av alla uppmätta cyklister. Nittio procent av de mätta cyklisterna ligger på intervallet 
mellan 15 och 29 kilometer i timmen. Skillnaden mellan den tid att färdas sträckan mellan 
trafiksignalen vid Åsögatan och Ölandsgatan, som är den sista signalen i samordningen innan 
Ringvägen, är 57 sekunder.  

 

Tabell 5: Vanliga cyklar 

 

 

Tabell 6: Elcyklar 

Det framgår av detta också att spridningen är lägre och att standardavvikelsen är mer än en kilometer i 
timmen mindre. Detta skulle kunna medföra att en ökning av andelen elcyklar inte nödvändigtvis höjer 
hastigheten men minskar spridningen. 

I och med att samordningen på Götgatan enligt de dokument som finns tillhanda är planerade för 
hastighet mellan 18 och 22 kilometer i timmen är det intressant att veta andelen som ligger på detta 
intervall. Några andra exempel på intervall på 4 kilometer i timmen visas också. 
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Tabell 7: Andel cyklister på några utvalda intervall på 4 km/h 

Ur tabellen kan läsas att det är ca 29 procent av cyklisterna som ligger på intervallet mellan 18 och 22 
kilometer i timmen. Mellan 21 och 25 kilometer i timmen är det däremot närmare 31 procent av 
cyklisterna som ligger.  

 

RELATION TILL DE ANDRA HASTIGHETSMÄTNINGARNA. 

 
De ur Vissim erhållna friflödeshastigheterna plottas tillsammans med dessa från COWI och Palmqvist.  

 

Figur 35: Jämförelse av erhållna önskade hastigheter vanliga cyklar. 

För de vanliga cyklarna stämmer den erhållna fördelningen väl överens med den COWI beskriver i 
rapporten. De är båda snabbare än den Palmqvist har mätt upp. 
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Figur 36: Jämförelse av erhållen önskad hastighet och COWIs friflödeshastighet för elcykel 

Figur 36 visar den önskade hastighetsfördelningen för elcyklar som erhållits vid kalibrering av 
Vissimmodell i denna studie mot den som COWI har mätt upp i Köpenhamn. Dessa stämmer inte väl 
överens. Tänkbara orsaker till detta kan ligga i metodiken som använts för att ta fram 
hastighetsfördelningen och hur man har valt att avgränsa sin definition av elcykel. 

FORDONSKOLONNER 

 

Figur 37: Visualisering av fordonskolonner i den gröna vågen 
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Figur 37 visar vilka tider de olika mätningarna inträffade under en datainsamling och en simulering. 
De följer ett liknande mönster även om den visar på betydligt mindre brus i simuleringen än i de 
verkliga mätningarna. Kolonnernas ankomst till mätpunkten går att se i de seriella ankomsterna som 
förtydligas med ett streck i den övre bilden. Den negativa lutningen innebär att observationerna av 
lägre hastigheter görs senare i tid.  

 

RESULTAT AV SIMULERING. 

FÖRDRÖJNINGSEFFEKT AV TRAFIKSIGNALERNA 

En jämförelse av den fördröjning cyklisterna upplever i systemet mellan modellen som ska återspegla 
den verkliga situationen och en modell där trafiksignalerna har tagits bort visar på att den gröna vågen 
från Åsögatan i själva verket fungerar bra och inte skapar någon markant förändring av någon av de 
parametrar som används för att analysera framkomlighet.  

 

Tabell 8: Genomsnittlig fördröjning, antal stopp och hastighet för hela systemet med och utan 
trafiksignalerna som ingår i vågen 

Fördröjningen som visas i tabell 8 är uttryckt som genomsnittliga tidsskillnaden mellan den 
obehindrade restiden och den faktiska. Som väntat genererar trafiksignalen vid Åsögatan den största 
fördröjningen mellan Folkungagatan och Ringvägen då denna tvingar trafikanterna att stanna. 
Analysen visar dock att trafiksignalerna i den gröna vågen orsakar liten fördröjning även för den 
faktiska hastighetsfördelningen. En orsak till detta kan vara att gröntiderna är relativt väl tilltagna för 
att kunna fungera tillsammans med biltrafiken.  

EFFEKTER AV FÖRÄNDRAD FORDONSSAMMANSÄTTNING 

För att undersöka hur hastighetsfördelningen och fördröjningen i systemet förändras då andelen 
elcyklar ökar görs simuleringar då andel elcyklar är 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100 procent 
av flödet. 
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Tabell 9: Fördröjning, antal stop, och genomsnittlig hastighet för olika andelar elcyklar o 
fordonssammansättningen 

 

Simuleringarna antyder att en högre andel elcyklar skulle minska fördröjningen i systemet och höja 
medelhastigheten. I fördröjningsmåttet finns även den extra restid som genereras av 
fordonsinteraktioner varför en förklaring till att denna minskar kan vara att hastighetsspridningen blir 
mindre snarare än att en högre andel elcyklar skulle fungera bättre med trafiksignalsättningen på 
platsen. 
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Figur 38: Erhållen hastighetsfördelning för olika elcykelandelar 

 

Tabell 10: Medelvärde och standardavvikelse för olika andelar elcykel 

Figuren och tabellen visar egentligen samma sak. Med en högre andel elcyklar ökar medelhastigheten 
något men den främsta effekten fås i att spridningen minskar. 

 

 

EFFEKTER AV FÖRSKJUTNINGAR I HASTIGHETSFÖRDELNING 

För att undersöka känsligheten i vågen för förändringar i hastighet försköts den önskade 
hastighetsfördelningen till vänster för både elcyklar och vanliga cyklar.  
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Figur 39: Hastighetsfördelningarna förskjutna till vänster med en faktor 0.9 

 

Figur 40: Flera cyklister fastnade vid trafiksignal 8812 

 

Tabell 11: Resultat av simulering med förskjuten hastighetsfördelning 

En sänkning av de önskade hastigheterna med en faktor 0.9 ledde till en ökad fördröjning i systemet. 
Ett problem som identifierades visuellt i modellen var att fler cyklister inte hinner med vid trafiksignal 
8812 vid Ölandsgatan inom dess gröntid. 
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SLUTSATS 
En sammanställning av de tre mätningarna resulterade i att hastighetsfördelningen ter sig ganska 
normalfördelat centrerat kring ett medelvärde på 21,9 kilometer i timmen och en standardavvikelse på 
4,5 kilometer i timmen. Nittio procent av cyklisterna återfinns på intervallet mellan 15.1 och 29.1 
kilometer i timmen. 

Vid samtliga av de enskilda mätningarna var elcyklisternas hastigheter signifikant skilda från de 
vanliga cyklisternas hastigheter på 5 % nivå.  

Denna skillnad bestod dels i en något högre medelhastighet. Den sammanlagda medelhastigheten för 
elcyklisterna var 23.8 kilometer i timmen och standardavvikelsen var 3.1 kilometer i timmen. Nittio 
procent av elcyklisterna återfanns i intervallet mellan 18 och 28.8 kilometer i timmen.  

Effekterna som en ökning av andelen elcyklister kan tänkas ha är, givet att alla har samma sannolikhet 
att gå över till en elcykel, inte främst en ökning av hastigheten. Den större effekten blir att 
hastighetsspridningen minskar.  

Simuleringsstudierna antyder att de effekter som en högre andel elcyklar medför skulle minska 
fördröjningen men det är inte säkert huruvida detta är kopplat till trafiksignalerna eller en effekt av att 
fordonssammansättningen är mer homogen. 

Simulering visar också på att den aktuella signaltidssättningen fungerar bra för den faktiska 
hastighetsfördelningen i kolonnen. Signalerna genererar en liten fördröjning för cyklisterna mellan 
Åsögatan och Ringvägen där det är tänkt att vara en grön våg men den främsta fördröjningen mellan 
Folkungagatan och Ringvägen kommer av trafiksignalen vid Åsögatan.  
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DISKUSSION 
 

HASTIGHETSMÄTNINGAR 

De hastighetsmätningar som har ingått i litteraturstudien visar på ett spann av medelhastigheter mellan 
15 och 25 kilometer i timmen. Av dessa är de flesta mätningarna gjorda på planmark under 
förhållanden med låg vind och utan nederbörd, optimala förhållanden för cykling med andra ord.  

Även om cykelflödena är känsliga för dåligt väder är nyttotrafiken med cykel i sin helhet inte 
begränsad till de dagar då förhållanden är gynnsamma. Det kan därför finnas en risk i att dimensionera 
efter mätningar då samtliga av dessa behandlar dessa perfekta förhållanden. Mätningarna som finns 
skulle behöva kompletteras med modeller som beskriver hur hastighetsfördelningen påverkas av väder 
och vind.  

Det är även osäkert vilka infrastrukturella förhållanden som påverkar hastigheten. Enström och Kerrén 
(2017) visar hur dåliga omkörningsmöjligheter och förekomsten av föremål vid sidan om cykelbanan 
påverkar hastigheten negativt. Även Eriksson (2017) visar på sänkta hastigheter som inte enbart kan 
förklaras med lutning och cykelbanebredd.  

Det bör också nämnas att det kan finnas en risk i att kombinera mätningar som är gjorda med olika 
metoder då man i praktiken mäter olika saker.  

METOD 

FELKÄLLOR I HASTIGHETSMÄTNINGARNA 

De felkällor som finns i metoden som har använts kan delas in i sådana som är beroende på metodens 
begränsningar och externa faktorer.  

Det främsta felet som är beroende av metoden i sig är det tidsfel som introduceras av kamerans 
inspelningsfrekvens. I denna studie användes en kamera som filmade med 30 bilder i sekunden vilket 
innebär att det totala maximala tidfelet för varje enskild cyklist är ca 0.13 sekunder. Vilken inverkan 
detta får på det slutgiltiga hastighetsmåttet är olika stor för snabba och långsamma cyklister.  

Svårare att hantera är de andra felen. Bland dessa sticker det mänskliga felet vid bearbetning av data 
ut. Försök gjordes att reducera detta fel genom att identifiera de orimliga värden som hade erhållits 
och kontrollera dessa igen. Det går däremot inte med säkerhet att säga att alla hastighetsmått som inte 
ligger utanför de gränser som sattes för rimliga värden stämmer. Däremot är det fel som dessa har på 
ett medelvärde mindre förutsatt att de inte egentligen var extremvärden. 

En lite mer diffus felkälla uppstod av att det mindre än hundra meter nedströms från mätsnittet låg en 
trafiksignal. Ibland ankom cyklister i mätsnittet då denna signal visade rött. Dessa cyklister höll på 
grund av den röda signalen en betydligt lägre hastighet än de skulle ha gjort om signalen hade visat 
grönt. Ingen metod som var pålitligt lyckades utvecklas för att eliminera detta fel i efterhand. Felet 
identifierades under datainsamlingen och antal cyklister som detta gäller bedömdes inte vara 
tillräckligt många för att det skulle ha någon stor inverkan på resultaten. 
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BORTVALDA MÄTMETODER. 

Ett flertal möjliga metoder övervägdes. Radarmätningar ansågs inte uppfylla kravet om att alla 
cyklister skulle registreras då det kräver att samtliga objekt är i observatörens synfält. Det kräver också 
att observatören hinner registrera mätvärden löpande under mätningens gång vilket inte hade varit 
möjligt då cyklisterna ankommer i kolonner. Axelmätningar ansågs inte kunna fånga de fall där 
omkörningar sker över mätsnittet varför denna metod också förkastades.  

HUR SKA MAN KUNNA URSKILJA ELCYKLAR DÅ DESSA BLIR MER DISKRETA? 

Ett uppenbart problem med den här mätmetoden är att den ställer krav på att den som ska utföra 
mätningarna är uppmärksam hela tiden och har en viss kunskap om olika varianter av elcyklar. I takt 
med att elcyklar blir mer och mer diskreta då batterier integreras i bottenrör på ramar och liknande 
lösningar kommer denna metod att bli ännu sämre. Det är också svårt att kvantifiera metodens 
eventuella fel. Det pågår ansträngningar inom tävlingscykling att kunna urskilja elcyklar för att 
motverka så kallad ”mekanisk doping”. En metod som har utretts där är användning av värmekamera. 
Denna ansågs ha relativt stor osäkerhet och vara lätt att dölja om cyklisters är manad att göra så. Det 
senare bör inte vara ett problem i trafikplaneringssammanhang.  

NORRGÅENDE TRAFIK 

De mätningar som har genomförts är gjorda under eftermiddagens maxtimme och behandlar enbart 
den södergående trafiken. Det går inte att säga någonting med säkerhet om hastighetsfördelningen på 
morgonen i den norrgående rusningen. Flera faktorer kan ha en inverkan på hastigheten är till exempel 
lutning på gatan, brådska att komma till jobbet och faktumet att morgonrusningen generellt är mer 
koncentrerad i tid. Dessa kan ha skilda effekter på hastigheten.  

Det gjordes ett försök att göra en mindre mätning av förmiddagsrusningen för att få en uppfattning om 
huruvida det verkade finnas någon skillnad. Mätplatsen som användes för att mäta 
eftermiddagsrusningen lämpade sig inte för att mäta förmiddagsrusningen på grund av att flera av 
butikerna på den sidan fick leveranser under denna tid och lastbilar skymde sikten. 

 

 

MIKROSIMULERING AV CYKLISTER 

Kalibreringen visade sig innehålla en del oväntade problem. De två versioner av modellen som 
prövades gav olika avvikelser från de ”sanna” mätvärdena. I och med att arbetets syfte är att 
undersöka effekter av de faktiska hastigheterna valdes den version som reproducerade den bäst 
anpassade hastighetsfördelningen. Denna modell gav dock konsekvent för låga flöden och innehåller 
en känd felaktighet vid korsningen Åsögatan – Götgatan i form av för smalt magasin vid 
trafiksignalen. 

Den andra modellen med bredare körbana vid trafiksignalen gav ett mer korrekt flöde vilket troligen 
beror på att de omkörningsmöjligheter som finns vid trafiksignalen bibehålls. Denna underskattade 
dock elcyklarnas hastigheter i samtliga simuleringar. En tänkbar anledning skulle kunna vara att en 
elcykel inte accelererar som en vanlig cykel.  

Ett fenomen som inte finns i modellen men som antagligen är viktig för cyklister vid trafiksignaler är 
den naturliga sortering som sker. Det är vanlig praxis i Stockholm att snabbare cyklister passerar den 
kö som skapas. Och att det skapas en ordning i leden där de långsammare oftare väntar till vänster och 
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de snabbare till höger. Om detta på något sätt kunde simuleras skulle andel bundna cyklister 
antagligen minska. 

Jag har under arbetets gång utvecklat en större skepsis mot de resultat som genereras av 
simuleringsmodeller än vad jag hade innan. Denna skepsis är troligen nyttig och beror antagligen till 
stor del på att jag har insett hur lite jag egentligen vet om ämnet. Det har bland annat framgått hur 
mycket data och arbete som behövs för att kalibrera och validera en mikrosimuleringsmodell. Ofta är 
det svårt, eller omöjligt, att utläsa ur en rapport om hur detta steg har gjorts.  

Detta är speciellt sant när det gäller mikrosimulering av cyklister där det saknas tillförlitliga mätningar 
av en stor del av de parametrar som har en kraftig inverkan på modellens resultat. Kanske viktigast i 
detta sammanhang är att det saknas pålitliga mätningar av cyklisters acceleration och inbromsning i 
Sverige. COWI använde i sina analyser samma acceleration för elcyklar och vanliga cyklar på grund 
av för stora osäkerheter i mätningarna av elcyklar. Ger man sig ut och cyklar på en cykelbana där 
elcyklar finns vet man att detta inte stämmer. 

David Palmqvists arbete har varit till stor hjälp i skrivandet av det här arbetet men han framhåller själv 
att osäkerheten i hans mätningar av acceleration och inbromsning blev för stor för de cyklister med 
högre hastigheter. Den konsultrapport som finns att tillgå saknar tillräcklig information om det data 
som har ingått i att ta fram parametrarna varför det skulle vara svårt att säga någonting om hur de 
förhåller sig till Stockholmsförhållanden.  

Vill man använda mikrosimulering för att kunna göra studier som är riktade specifikt mot cyklister bör 
man försöka rätta till dessa brister. 

TRAFIKSIGNALER, CYKLISTER OCH DEN GRÖNA VÅGEN 

Det är svårt att hitta ett sätt att visualisera en grön våg för cyklister. Den lösning man har hittat idag i 
form av en skylt som lyser när den gröna vågen är aktiv sitter vid korsningen Folkungagatan-Götgatan 
trots att den gröna vågen inte gäller förrän från nästa trafiksignal i ordningen söderut. Detta kan tänkas 
ge cyklister uppfattningen av att samordningen är trasig eller bara är dåligt planerad.  Denna skylt ger i 
dagsläget inte heller någon uppfattning om vilken hastighet man bör hålla för att komma med i vågen.  

En iakttagelse som gjordes under mätningarna var att den lastplats som fanns precis i bild verkade 
fungera bra tillsammans med cykeltrafiken trots att mätningarna genomfördes under rusning. Vid 
samtliga av dagarna då jag var där använde hantverkare platsen för att lasta verktyg och material till en 
arbetsplats i närheten. En effekt av samordningen verkar vara att cyklisterna ankommer i kolonner. 
Mellan kolonnerna finns det möjlighet för de som använder lastplatsen att i relativ lugn och ro 
transportera sig mellan trottoar och sitt fordon. De enda konflikter som iakttogs på grund av detta var 
då långsammare cyklister som ramlat ur vågen ankom utanför kolonnerna. Det verkar som att den rena 
mängden cyklister som ankommer i kolonnerna leder till att cykelbanan i högre grad respekteras. 
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