
AH2171 Traffic Engineering and 
Management 7,5 hp
Traffic Engineering and Management

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Skolchef vid ABE-skolan har 2021-04-13 beslutat att fastställa denna kursplan att gälla från 
och med HT2021, diarienummer: A-2021-0687

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Samhällsbyggnad

Särskild behörighet
Kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, 
datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik. Minst 3 hp inom vardera programmer-
ing, linjär algebra, envariabelanalys, sannolikhetsteori och statistik, samt Engelska B

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.
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Lärandemål
Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om trafikflödeste-
orier och dess tillämpningar för kapacitet analys, utformning, styrning, drift och val av 
regleringsmetoder för trafik anläggningar med hänsyn till framkomlighet och säkerhet. Efter 
kursen ska du kunna:

 • Förstå de fundamentala trafikflödes teorier och identifiera grundläggande trafikvariabler 
och deras samband inklusive hastighet, densitet och flöde.

 • Analysera olika trafikanläggningar och utvärdera dess kapacitet och framkomlighet
 • Utforma olika signalreglerade korsningar så som isolerade, samordnade samt cirkulation-

splatser.
 • Utvärdera och motivera metoder för trafikreglering och kontroll.
 • Förstå användningen av avancerade simuleringsmetoder för analys av trafiksystemen och 

mjukvara för utformningen av strategier för trafikreglering
 • Utvärdera trafikens effekter på miljö och säkerhet.
 • Beräkna och tillämpa metoder för att minska trafikens påverkan på samhällen så som 

hatighetsdämpande åtgärder, olycksminskningar och parkering planering och förvaltning.
 • Förstå ITS rollen i den dynamisk trafikledning.

Kursinnehåll
 • De fundamentala trafikflödesteorier och de grundläggande trafikvariablerna och deras 

samband inklusive hastighet, densitet och flöde.
 • Analys av olika trafikanläggningar och utvärdering av dess kapacitet och framkomlighet
 • Utformning signalreglerade korsningar inklusive isolerade, samordnade samt cirkulation-

splatser.
 • Utvärdering och motivering metoder för trafikreglering och kontroll.
 • Användning av avancerade simuleringsmetoder för analys av trafiksystemen och mjukvara 

för utformningen av strategier för trafikreglering
 • Trafikens effekter på miljö och säkerhet.
 • Beräkning och tillämpning av metoder för att minska trafikens påverkan på samhällen så 

som hatighetsdämpande och olycksminskningar åtgärder samt parkeringsplanering och 
förvaltning.

 • ITS roll i den dynamisk trafikledning.

Examination
 • PROA - Project, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
 • TENA - Examination, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
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dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
 • TENA - Examination, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projektarbete, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg
En obligatorisk skriftlig tentamen motsvarande 4 hp med betygsskala A-F och ett obliga-
toriskt projektarbete som motsvarar 3,5 hp med A-F.

Kursbetyget kommer att fastställas av betyg på tentamen och projekt.

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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