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1 BAKGRUND

En studie av trañkens sidolägesplacering och hastighet har tidigare gjorts på E4

vid Traryd (Lundkvist m.fl. 1992). Denna 13 meter breda väg hade tidigare den

traditionella, breda vägrenen och körfält med bredden 3,75 meter. Efter

ommålningen är körfälten 5,50 meter breda och heldragna kantlinjer avskiljer de

1,00 meter breda vägrenama. Den tidigare studien har kompletterats med

mätningar avlångtidseffekten (mätning ett år efter ommålning) samt en studie av

fordonens placering och hastighet då en fotgängare befinner sig på vägrenen.

Mätningar har gjorts dag och natt under nästan 11/2dygn på två platser på delen

med ny målning (heldragen kantlinje, breda körfält) och på två platser på delen

som har konventionell målning. Den ena mätplatsen på respektive sträcka har

varit identisk med tidigare mätplatser. Tidigare utförda mätningar, jämte vägkant-

intervjuer redovisas utförligt av Lundkvist m.fl 1992.

2 MÃTNINGAR ETT ÅR EFTER OMMÅLNING

Studien ett år efter det att vägen har fått breda körfält och heldragen kantlinje om-

fattar liksom vid tidigare tillfällen mätning av trañkens sidoläge och hastighet

under en eftermiddag, mellan klockan 1200 och 1700. Resultaten redovisas i

figurerna 1-4 och tillhörande variansanalyser kommenteras därefter. För varje be-

roendevariabel har tre variansanalyser gjorts: en analys av före/efterl, en av

före/efter2 samt en analys av effekten efterl/efter2. Datum för mätningarna har

varit:

Före 1991-05-28 (tisdag)

Efter 1 1991-09-12 (torsdag)

Efter 2 1992-06-11 (torsdag)

Resultaten har delats upp på lätta och tunga fordon både vad gäller sidolägespla-

cering och hastighet. I samtliga figurer avser "PROV" den sträcka som sommaren

1991 fick ny beläggning, breda körfält och heldragna kantlinjer, medan

"KONTROLL" är sträckan som har varit oförändrad mellan de tre mättillfällena.
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2.1 Sidolägesplacering, lätta fordon

I figur 1 redovisas sidolägesplaceringen som avståndet från vänster hjulpar till

mittlinjen för lätta fordon. Resultatet av variansanalysema och spridningen åter-

finns i tabellerna 1 och 2. I variansanalysema har tidpunkt för mätning (före/efter

ommålning) och mätplats (prov-/kontrollsträcka) varit oberoende variabler. Inter-

aktionen mellan dessa visar om ommålningen har haft någon effekt. Dataanalysen

finns mer utförligt beskriven i VTI Meddelande 673 (Lundkvist m.fl. 1992).

Sidolägesplacering, lätta fordon

 

I FÖRE

sid(m) 1,5 - El EFTER1

1 i- E EFTER 2

   

0,5 '-

  

0 _ : :

PROV KONTROLL

Figur 1 Sidolägesplaceringens medelvärde för lätta fordon uttryckt som av-

ståndet i meter från mittlinjen till vänster hjulpar.

I tabell 2 redovisas F-kvoten för interaktionseffekten i de tre variansanalyser som

har gjorts (före/efter 1, före/efter 2 samt efter l/efter 2). En signifikant interak-

tionseffekt visar att det föreligger en förändring av sidolägesplacering eller hastig-

het på prov- och/eller kontrollsträckan, men att den har varit olika på de två plat-

serna. 0)2 anger effektens storlek - en effekt med (02<O,01 kan enligt Keppel 1973,

anses vara försumbar. För signifikans på 5%-nivån krävs F > 3,84.
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Tabell 1 F-kvoten för interaktionen mellan tidpunkt för mätning och mätplats i

de tre variansanalysema, med tillhörande (02. Sidolägesplacering, lätta

fordon.

        

F-kvot (02

före/efter 1 162,51 0,070

före/efter 2 63,05 0,017

efter 1/efter 2 103,14 0,023

 

I figur 1 ser man att avståndet till mittlinjen har ökat för lätta fordon. Effekten var

signifikant (F>3,84 i tabell 1) både omedelbart efter och ett år efter ommålning.

Av intresse kan vara att en långtidseffekt har påvisats: Ett år efter introduktion av

breda körfält och heldragna kantlinjer ligger man närmare mittlinjen än

omedelbart efter ommålning.

Från spårbildningssynpunkt är det Önskvärt med ett högt värde på Sidolägesplace-

ringens standardavvikelse, eftersom detta innebär att trafikarbetet är jämnare för-

delat över körbanan. På vägsektionen med bred vägren avspeglar emellertid detta

mått inte den verkliga spridningen av trafiken, eftersom sidolägesplaceringen inte

är normalfördelad p. g.a. vägrenskömingen. I tabellerna för lätta fordons

sidolägesspridning har därför standardavvikelsen angivits endast för de fordon

som använder körfältet och inte med något hjul kör på vägrenen. Förutom

spridning anges också andelen fordon som kör helt inom körfältet, d.v.s. som inte

med något hjul har kört på eller passerat kantlinjen. Härvid anses kantlinjen helt

och hållet ligga på vägrenen, d.v.s. bred kantlinje och 1,00 meter vägren innebär i

praktiken vägrenen består av 30 cm kantlinje och 70 cm beläggning.

T 112 Sidolägesplaceringens standardavvikelse för lätta fordon i körfältet.

"sv" avser standardavvikelsen i meter och "andel" avser andelen lätta
fordon som har kört med alla fyra hjulen i körfältet.

 

före efter 1 efter 2

 

sv andel sv andel sv andel

prov 0,406 76,2% 0,806 99,8% 0,761 99,8%

kontroll 0,465 84,1% 0,442 81,7% 0,400 76,8%
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I tabell 2 ser man att lätta fordon efter åtgärd har en avsevärt större spridning av

sidoläget. F-test visar att Ökningen är signifikant (p<.05) och att den kvarstår även

ett år efter ommålning. Andelen fordon som kör i körfältet har efter ett år ökat

från 76,2% till 99,8%; den heldragna kantlinjen respekteras således väl. Detta

illustreras även i figur 2, där fördelningen för vänster och höger hjulpar visas.

%
12 -_

10 --

 

- prov

' ' kontroll

   

 

 

0 1 2 3 4 5 6 meter

Eigur 2 Frekvensfördelnin g för vänster och höger hjulpars sidolägesfördelning

avseende lätta fordon. Upplösningen är 20 cm, d.v.s. den 6,50 rn

breda körbanan har indelats i 38 (eg. 37,5) intervall. Avstånd från

vägkanten i meter. Frekvensen är beräknad på ca 960 fordon.

Figur 2 visar att inom ett 20 cm brett intervall finner man på provsträckan

maximalt knappt 8% av alla hjulpassager. På kontrollsträckan ser man två uttalade

toppar - en för vänster och en för höger hjulpar - och dessa visar att knappt 12%

respektive 10% av hulpassagerna finner man inom två 20 cm breda områden.

Detta kommer sannolikt att avspegla sig i spårbildningen som beror på avnötning,

på så sätt att dels får man en mer uttalad spårbildning på kontroll- än på

provsträckan, dels blir på kontrollsträckan vänster spår djupare än höger spår.

2.2 Sidolägesplacering, tunga fordon

Mätningarna avseende tunga fordon har analyserats på liknande sätt som i avsnitt

2.1. Resultaten återfinns i figur 3 samt tabellerna 3-4.
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Sidolägesplacering, tunga fordon

     

3 'r
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Fi r Sidolägesplaceringens medelvärde för tunga fordon uttryckt som av-

ståndet i meter från mittlinjen till vänster hjulpar.

I tabell 3 redovisas F-kvoten för interaktionseffekten och en skattning av effek-

tens storlek, (02. För signifikans (p<.05) krävs F > 3,84.

Tabell ;3 F-kvoten för de tre interaktionseffekterna mellan tidpunkt för mätning

och mätplats i variansanalysema, med tillhörande (02. Sidolägesplace-

ring, tunga fordon.

        

F-kvot (02

före/efter 1 0,38 0,000

före/efter 2 17,55 0,015

efter 1/efter 2 12,92 0,012

 

För tunga fordon skiljer sig resultaten vad gäller sidolägesplacering jämfört med

lätta. I ñgur 3 och tabell 3 ser man att någon förändring i sidolägesplacering mel-

lan fönnätning och första eftermätning inte har kunnat påvisas. Däremot hade

man en signifikant förändring av sidolägesplacering vid den andra

eftermätningen, ett år efter ommålningen. Man kör nu närmare mittlinjen, både

jämfört med före ommålning och omedelbart efter ommålning. Orsaken kan vara

kantlinjens sämre synbarhet - kontrasten mellan vägbana och linje har försämrats.
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Detta tycks avspegla sig även i standardavvikelsen; denna har ökat vid den andra

eftermätningen. Förmodligen kan detta förklaras av att kantlinjen inte längre "styr

upp" trafiken i samma utsträckning som tidigare.

Vad gäller sidolägesspridningen så redovisas den i fallet tunga fordon, som si-

dolägesplaceringens standardavvikelse för hela vägbanan (körfält+vägren), efter-

som man inte har samma skeva fördelning som för lätta fordon.

Tabell 4 Sidolägesplaceringens standardavvikelse för tunga fordon. "sv" avser

standardavvikelsen i meter och "andel" avser andelen fordon som har

legat helt inom körfältet.

 

före efter 1 efter 2

 

sv andel sv andel sv andel

prov 0,600 5,3% 0,420 97,2% 0,590 97,4%

kontroll 0,657 13,4% 0,623 12,0% 0,630 12,5%

           

Ett år efter ommålning har vi inga stora skillnader i sidolägets spridning, vad

gäller tunga fordon. Däremot kan man konstatera att före ommålning körde en

övervägande andel av den tunga trafiken med åtminstone högra hjulen på

vägrenen, medan nästan alla körde i körfältet efter ommålningen.

2.3 Hastighet, lätta fordon

Hastigheten har analyserats på i princip samma sätt som sidolägesplaceringen.

Medelvärdena framgår av figurerna och resultaten av variansanalysema samt has-

tighetsspridningen av tabellerna.
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Hastighet, lätta fordon
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Figur 4 Medelhastigheten (km/h) för lätta fordon på prov- och kontrollsträcka.

Liksom i fallet med sidolägesplaceringen är det interaktionseffekten i variansana-

lysen som är av intresse - denna visar om hastigheten har förändrats på olika sätt

på prov- och kontrollsträcka. Liksom tidigare krävs F>3,84 för signifikans på ni-

vån 5%.

Tabell 5 F-kvoten för de tre interaktionseffektema i variansanalysema med till-

hörande (02. Hastighet, lätta fordon.

        

F-kvot (02

före/efter 1 12,42 0,003

före/efter 2 25,36 0,007

efter l/efter 2 1,96 0,000

 

Man ser av ñgur 4att hastigheten på provsträckan har sjunkit måttligt mellan för-

mätningen och den första eftermätningen. På kontrollsträckan Ökade emellertid

hastigheten, vilket har resulterat i en signifikant interaktionseffekt. Liknande för-

hållande fås vid en jämförelse av förmätningen och den andra eftermätningen.

Vid en jämförelse mellan de två eftermätningama kan man dock inte påvisa någon

signifikant skillnad - medelhastigheten har visserligen sjunkit på provsträckan,
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men den har också sjunkit på kontrollsträckan. Värt att notera är att (02<O,Ol,

varför effekterna kan anses vara försumbara.

Hastighetens spridning är ett mått som kan relateras till antalet förväntade upphin-

nanden på vägen. Det är önskvärt med ett lågt värde på standardavvikelsen - detta

indikerar nämligen färre upphinnanden och därmed mindre behov av

omkömingar. I tabell 6 redovisas hastighetens standardavvikelse vid de tre

mättillfällena.

Tabell 5 Medelhastighetens standardavvikelse för lätta fordon, km/h.

        

före efter 1 efter 2

prov 12,7 12,7 12,1

kontroll 13,0 12,1 12,1

 

Ett år efter ommålning har spridningen i hastighet sjunkit på både prov- och kon-

trollsträcka. Detta indikerar att de breda körfälten inte har haft någon effekt av be-

tydelse på antalet upphinnanden.

2.4 Hastighet, tunga fordon

Medelhastigheter med variansanalys och standardavvikelse för tunga fordon re-

dovisas i figur 5 samt tabellerna 7-8. Man bör observera att tunga fordon har defi-

nierats som fordon vars axelavstånd är längre än 3,3 m och hjulbas bredare än 1,7

m. Således ingår i begreppet "tunga fordon" både fordon som är hastighetsbegrän-

sade till 70 km/h och till 90 km/h. Exempelvis får bussar köra 90 km/h medan

tunga lastbilar med släp är hastighetsbegränsade till 70 km/h.
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Hastighet, tunga fordon
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Fi r Medelhastighet (km/h) för tunga fordon på prov- och kontrollsträcka.

I tabell 7 återfinns F-värdet för variansanalysernas interaktionseffekt, jämte (02.

F>3,84 innebär signifikant interaktionseffekt (p<.05).

Tabell :Z F-kvoten för de tre interaktionseffekterna i variansanalysema med till-

hörande mz. Hastighet, tunga fordon.

   

   

F-kvot (02

före/efter 1 6,96 0,006

före/efter 2 2,68 0,002

efter 1/efter 2 13,07 0,012

   

Några avgörande förändringar i hastigheten för tunga fordonhar inte skett. Direkt

efter ommålning kunde en signifikant (men försumbar) hastighetssänkning påvi-

sas. Denna effekt hade dock försvunnit ett år efter ommålning p.g.a. en signifikant

hastighetshöjning mellan första och andra eftermätningen.

Medelhastighetens standardavvikelse för tunga fordon redovisas i tabell 8, även

om den är av mindre intresse; den är ett indirekt mått på antalet upphinnanden

mellan endast tunga fordon.
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T 11 Medelhastighetens standardavvikelse för tunga fordon, km/h.

       

 

före efter 1 efter 2

prov 7,0 6,6 8,6

kontroll 8,6 7,5 6,9

 

Hastighetens standardavvikelse är genomgående lägre för tunga än för lätta for-

don, vilket är väntat. Mellan fönnätningen och andra eftermätningen har den ökat

signifikant på provsträckan.

3 FOTGÄNGARE PÅ VÄGRENEN

3. 1 Sidolägesplacering

På den studerade l3-metersvägen förekommer GCM-trafik sparsamt, men det är

ändå av intresse att studera denna trañk med tanke på andra vägsträckor.

För att undersöka hur trafikanterna reagerar för en fotgängare på vägrenen lät man

en person gå närmast vägens asfaltkant under en eftermiddag (dock inte en och

samma person under hela tiden). Mätningar gjordes på följande sträckor på 13-

metersväg:

Provsträcka l (pl) smal vägren, heldragen kantlinje, ingen fotgängare

Provsträcka 2 (p2) smal vägren, heldragen kantlinje, fotgängare på vägrenen

Kontrollsträcka 1 (kl) bred vägren, streckad kantlinje, ingen fotgängare

Kontrollsträcka 2 (k2) bred vägren, streckad kantlinje, fotgängare på vägrenen

De två provsträckoma var mycket lika varandra, liksom de två kontrollsträckoma.

Samtliga fyra sträckor låg för övrigt på en rak, plan del av vägen, utan korsningar

eller andra störningar i närheten. Provsträcka 1 och kontrollsträcka 1 var för öv-

rigt identiska med de sträckor som studerats och redovisats i avsnitt 2.

Mätningar gjordes under en eftermiddag mellan klockan 1200 och 1800. Väg-

banoma var under hela mättiden torra och vädret bra med växlande molnighet och

uppehåll, utan kraftig vind. I figurerna 6 och 7 presenteras sidolägesplaceringen

för lätta respektive tunga fordon på de fyra mätplatsema.
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Sidolägesplacering, avstånd från vägkanten, lätta fordon

  

P 1 K 1 P 2 K 2

ej fotgängare fotgängare

Fi r Avståndet i meter från vägkanten till höger hjulpar för lätta fordon på

sträckor med eller utan fotgängare på vägrenen.

En variansanalys med tillhörande Tukey-test visar på signifikanta skillnader

(p<.05) enligt tabell 9. Tabellen läses så att ett "+" innebär att på den mätplats

som raden avser har avståndet från vägkanten till höger hjulpar varit större än på

den mätplats som kolumnen avser. "=" innebär att ingen signifikant skillnad har

påvisats och ett "-" har motsatt innebörd mot "+". Exempelvis var avståndet till

passerande lätt fordon större på kontrollsträcka 2 än på kontrollstråcka 1.

Tabell 2, Tukey-test avseende sidolägesplaceringen för lätta fordon. På k2 och

p2 fanns fotgängare, medan kl och pl var ostörda.

     

pl p2 kl k2

pl - - -
p2 + + =

kl + - -

k2 + = +

      

 

Av figur 6 och tabell 9 framgår att det inte var någon signifikant skillnad hos si-

dolägesplaceringen mellan de två platserna med fotgängare (p2 och k2). Däremot
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är Övriga uppmätta skillnader signifikanta (p<.05): På provsträcka 1 har man kört

närmare vägkanten än på övriga sträckor (jämför 2.1). På kontrollsträcka 1 har

man kört längre från vägkanten än på provsträcka 1, men närmare vägkanten än

på de sträckor där fotgängare fanns.

På motsvarande sätt som ovan har sidolägesplaceringen för tunga fordon analyse-

rats och redovisas i figur 7 och tabell 10.

Sidolägesplacering, avstånd från vägkanten, tunga fordon

  

P1 K1 P2 K2

ej fotgängare fotgängare

Figur :2 Avståndet i meter från vägkanten till höger hjul för tunga fordon.

Tabell IQ Tukey-test avseende sidolägesplaceringen för tunga fordon. På k2och

p2 fanns fotgängare, medan kl och pl var ostörda.

       

 

  

 

pl p2 kl k2

pl - = -
p2 + + =

kl = - -

k2 + = +

 

Resultaten är entydiga: På både prov- och kontrollsträckan har man hållit ut

längre från vägkanten då en fotgängare har funnits på vägrenen. Det är ingen

skillnad mellan sträckan med smal vägren och den med bred vägren oavsett om

fotgängare har funnits på vägrenen eller ej.
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3.2 Hastighet

I figurerna 8-9 och tabellerna 11-12 redovisas resultat av hastighetsanalysen.

Hastighet, lätta fordon, km/h

110 -

108 -

106 --

104 --

102 -'

 

 

1004
P1 K1 P2 K2

ej fotgängare fotgängare

Figur 8 Medelhastighet för lätta fordon, km/h. Fotgängare fanns på k2 och p2.

Tabell 11 Tukey-test avseende medelhastigheten för lätta fordon. På k2 och p2

fanns fotgängare, medan kl och pl var ostörda.

 

pl p2 kl k2

pl : :

   

kl = =
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Motsvarande för tunga fordon:
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Hastighet,.tunga fordon, km/h
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ej fotgängare

Figur 9

k2.

K1

   

K2

fotgängare

Medelhastighet för tunga fordon, km/h. Fotgängare fanns på p2 och

Tabell 11 Tukey-test avseende medelhastigheten för tunga fordon. På k2 och p2

fanns fotgängare, medan kl och pl var ostörda.

         

pl p2 kl k2

pl + + +

p2 - = +

kl - = +

k2 - - -

  

 

Av figur 9 och tabell 11 framgår att medelhastigheten på provsträcka 1 - smal

vägren utan fotgängare - har varit signifikant högre än på de övriga sträckoma.

Jämför man sträckoma parvis så finner man att p2 och k2 (med fotgängare) har

lägre hastighet än pl respektive kl. Likaså var hastigheten på pl högre än på kl

och hastigheten på p2 högre än på k2. Man tar uppenbarligen hänsyn till fot-

gängaren på båda sträckoma, dock är hastighetsnivån högre på sträckoma med

smal vägren. Detta ligger också i linje med resultaten i 2.4.
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4 ANALYS AVSEENDE OLIKA TIDER PÅ DYGNET

På en mätplats på vardera prov- och kontrollsträckan gjordes mätningar av sidolä-

gesplacering och hastighet (utan fotgängare på vägrenen) under mer än ett dygn.

Tyvärr upphörde ett av mätinstrumenten att fungera dag 1 ca klockan 16, varför

data saknas från provsträckan mellan 1600 och 1800 denna dag. De två mätda-

garna är en onsdag och en torsdag, vilka kan anses ha likartad trafiksammansätt-

ning. Vädret var ungefär detsamma under de två dagarna; uppehåll med växlande

molnighet och svag vind. I figurerna 10 och 11 redovisas resultaten av sidoläges-

och hastighetsmätningarna, timme för timme under de två eftermiddagarna.

Sidolägesplacering, lätta fordon, m

     

 

   

3 ..

\_ El K1DAG1

\ 7 I K D Gä? \\ 1 A 2

ä? å P1 DAG1
\

å? å P1 DAG2

\ \/ \

12 13 14 15 16 17

tid

Figur IQ Sidolägesplaceringen under två på varandra följande mätdagar. De två
vänstra staplarna för varje timme avser kontrollsträckan, medan de två
högra avser provsträckan.

En motsvarande figur för hastigheten ser ut som nedan:
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Figur 11 Medelhastigheten under två på varandra följande mätdagar. De två
vänstra staplarna för varje timme avser kontrollsträckan, medan de två

högra avser provsträckan.

Man ser i figur 10 att oavsett om man hade valt att mäta under endast en timme på

en av detvå dagarna, så hade man aldrig fått ett resultat avseende sidolägesplace-

ring som motsäger det som redovisas i avsnitt 2. Vilken timme vi än väljer, så har

alltid sidolägesplaceringen på kontrollsträckan skilt sig från den på provsträckan

på samma vis (närmare mittlinjen på kontrollsträckan). Huruvida man hade

kunnat påvisa någon signifikant skillnad har inte undersökts. Detta är av mindre

intresse eftersom möjligheten att finna signifikanta effekter är avhängigt av

antalet uppmätta fordon.

Vad gäller hastigheten (figur 11) är resultaten något mer tvetydiga. Man ser att

provsträckan oftast har haft en högre medelhastighet än kontrollsträckan om man

jämför samma tid och dag. Detta gäller dock inte dag 1 timme 14 och 15 samt dag

2 timme 15. En medelvärdesbildning över hela tiden 12-18 för de två dagarna ger

följande:

dag 1 12-18 kontrollsträckan 105,2 km/h

dag 2 12-18 kontrollsträckan 106,5 km/h

dag 1 12-18 provsträckan 105,4 km/h

dag 2 12-18 provsträckan 107,3 km/h

t-test för den första mätdagen (skillnad mellan prov- och kontrollsträcka) ger

t=0,50 och för den andra t=2,11. För signfikans på 5%-nivån krävs t>1,96. Skill-
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naden mellan kontroll- och provsträcka är således signifikant (p<.05) för den an-

dra mätdagen, men inte för den första - man har en något högre medelhastighet på

provsträckan. Om vi nu hade nöjt oss med att mäta dag 1 mellan klockan 1400

och 1600 (då vi enligt figur 11 hade högre hastighet på kontrollsträckan), så hade

följande resultat erhållits:

dag 1 14- 16 kontrollsträckan 105,6 km/h

dag 1 14-16 provsträckan 104,8 km/h

t-test ger t=1,16, vilket inte är signifikant på 5%-nivån.

Man ser således att beroende på mätdag och mättid kan man erhålla olika resultat.

Det är dock viktigt att notera att resultaten inte skiljer sig från varandra på så sätt

att man har fått motsatt signifikanta effekter. Vid en kort mättid dag 2 har man

inte kunnat påvisa någon effekt (trots att tendensen är högre hastighet på kontroll-

sträckan), beroende på alltför få uppmätta fordon. Vid en längre mättid samma

dag var effekten signifikant och motsatt tendensen klockan 14-16.

Av intresse är även att undersöka om hastigheten skiljer sig mellan mätdagarna.

För tiden 12-18 har vi för kontrollsträckan t=3,12 och för provsträckan t=5,01. På

båda sträckorna har vi således en signifikant högre hastighet dag 2 jämfört med

dag 1. Detta är dock inte allvarligt - kontrollsträckan används just till att få kon-

troll över systematiska skillnader mellan olika mätdagar.

Mätningarna under ett helt dygn ger även möjlighet att studera sidolägesplacering

och hastighet under olika ljusförhållanden. I figur 12 och 13 visas sidolägesplace-

ringen respektive medelhastigheten för lätta fordon under tiden 1992-06-10 kl

1200 till 1992-06-11 kl 1800. Ljusförhållandena har delats upp i dagsljus 0400-

2200, skymning 2200-2300, mörker 2300-0300 samt gryning 0300-0400 (SMHI

1992). Detta stämmer väl överens med de meteorologiska definitionerna avseende

ljusförhållandena i Markaryd den 11-12/6.

VTI Notat TF 55-21



18

Sidolágesplacering, lätta fordon, m

I kontroll

 

D prov

      

  

 

   _4-_

dag skymning natt gryning dag

   

Figur 12 Sidolägesplacering i meter från mittlinjen för lätta fordon under olika

ljusförhållanden.
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Figur 13 Medelhastigheten för lätta fordon under olika ljusförhållanden.

Man bör ha i åtanke att medelvärdena för natt, skymning och gryning är baserade

på ett starkt begränsat antal fordon, 61, 42 respektive 12 st, och därför är behäf-

tade med stor osäkerhet. Ett 95% konfidensintervall för skymning är på kontroll-

sträckan :4,1 km/h och på provsträckan :5,2 km/h. I gryningen är osäkerheten

hela i 11,2 km/h respektive 12,2 km/h. För natten blir konñdensintervallets stor-
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lek :4,7 km/h och för de två dagarna :1,0 km/h för både kontroll- och prov-

sträcka. Staplarna i figur 13 (liksom i alla figurer) anger således det mest sanno-

lika värdet,

5 DISKUSSION

5.1 Sidolägesplacering och hastighet ett år efter ommålning

Resultatet av sidolägesmätningarna avseende lätta fordon är mycket likt det som

tidigare har erhållits på motortrafikled (Lundkvist m.fl. 1990, Carlsson, Lundkvist

1992): Man har omedelbart efter ommålning fått en förflyttning av trafiken bort

från mittlinjen. Denna förändring i sidolägesplacering finns kvar även efter ett år,

även om trafiken då har närmat sig mittlinjen något. För tunga fordon kunde

ingen skillnad i sidolägesplacering påvisas direkt efter ommålningen, men efter

ett år hade trafiken flyttats mot mittlinjen.

Ovan nämnda effekter kan sannolikt förklaras av att omedelbart efter ommålning

och nyasfaltering var kantlinjens synbarhet mycket god. Linjens reflektans var

hög samtidigt som beläggningen var mycket mörk. Efter ett år har beläggningen

ljusnat och kantlinjen blivit något mörkare, vilket har resulterat i sämre synbarhet.

Detta kan ha inneburit att kantlinjen inte "styr" trafiken på samma vis som

tidigare, utan att man nu mer kör efter ett perspektiv av mitt- och kantlinje. Att

den tunga trafiken har flyttats ut mot mittlinjen förklaras av att med den

konventionella målningen fanns en stor andel tunga fordon som låg vid vägkanten

- på det utrymme som efter ommålningen är en vägren som inte får utnyttjas annat

än av GCM-trañk. Detta har resulterat i att man nu i medeltal ligger närmare

mittlinjen.

Trañkens spridning över körbanan har ökat. För personbilar fanns denna effekt

omedelbart efter ommålning och effekten finns kvar efter ett år. Vad gäller tunga

fordon, så hade man omedelbart efter ommålningen en lägre spridning av sidolä-

gesplaceringen. Detta berodde sannolikt på att man placerade fordonet nära den

mycket kraftiga kantlinjen. Efter ett år verkar man "flyta omkring" i körfältet mer,

vilket har resulterat i en standardavvikelse i paritet med den innan ommålningen.

Resultaten för den lätta trafiken bör kunna generaliseras att gälla även fordon med

dubbdäck - åtminstone då vägbanan är fri från snö. Detta torde innebära att risken
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för uppkomst av längsgående spår orsakade av avnötning från dubb har minskat.

Spårbildning orsakad av den tunga trafiken (deformering av vägkroppen) bör inte

ha förändrats.

Värt att notera är även vägrensanvändningen. Denna har för personbilar på prov-

sträckan minskat från 24% till 0,2%. Motsvarande siffror för den tunga trafiken är

95% respektive 2-3%. Innan ommålning hade således nästan alla tunga fordon nå-

got hjul på vägrenen. Efter ommålningen hade fortfarande mer än 2% höger hjul

på vägrenen (eller på kantlinjen, vilken definitionsmässigt ligger på vägrenen).

Att 2% fortfarande använder vägrenen kan tolkas så att man tycker att körfältet

inte räcker till för omkörning vid möte; man har varit tvungen att låna lite av

otillåten mark för att den omkörande skulle kunna göra en säker passering.

Effekten på hastigheten var liten. Visserligen kunde man för lätta fordon mäta

upp en signifikant hastighetssänkning, men av den totala variationen i hastighet

mellan fordon, mellan mätsträckor och mellan mättidpunkt kunde mindre än 1%

förklaras av ommålningen (o 2<O,Ol). För tunga fordon fanns ingen effekt ome-

delbart efter ommålning. Däremot kunde en hastighetshöjning påvisas ett år se-

nare. Anledningen till detta är svår att förklara, men oavsett orsaken kan man

konstatera att effekten är svag (09:0,0l2).

Hastighetens spridning har inte förändrats mycket under provtiden. För tunga for-

don har man dock kunnat se en ökning, vilken kan ha avspeglat sig också i hastig-

hetens medelvärde. Den hastighetshöjning som diskuterades ovan skulle således

kunna bero på att man vid den andra efterrnätning har haft några få tunga fordon

som har kört ovanligtfort, vilket då har resulterat i en höjning av både medel-

värde och spridning.

5.2 Fotgängare på vägrenen

Vissa farhågor har funnits att den smala vägrenen på den nymålade vägen skulle

innebära att framför allt den tunga trafiken passerar på mindre avstånd till oskyd-

dade trafikanter. Resultaten visar entydigt att så inte är fallet, åtminstone vad

gäller fotgängare (cyklister är ej undersökta). Den tunga trafiken har samma

sidolägesplacering på både prov- och kontrollsträckan utan fotgängare och den

flyttar sig lika mycket på de båda sträckoma då en fotgängare finns där.

Detsamma gäller i princip för den lätta trafiken. Någon skillnad i
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sidolägesplacering mellan prov- och kontrollsträcka har inte påvisats då

fotgängare finns på vägrenen. Däremot har trafiken kört närmare vägkanten på

provsträckan än på kontrollsträckan, då vägrenen har varit tom.

Beträffande hastigheten för lätta fordon så var den lägre på kontrollsträckan med

fotgängare än på övriga sträckor. På denna sträcka har man uppenbarligen sänkt

hastigheten, men inte på provsträckan med fotgängare. Kanske upplever man att

fotgängaren är mer skyddad bakom den breda, heldragna kantlinjen? För tunga

fordon är resultaten liknande: Lägst hastighet har man på kontrollsträckan med

fotgängare. Här har man dessutom en skillnad mellan provsträckan med och prov-

sträckan utan fotgängare. Den tunga trafiken har således sänkt hastigheten för fot-

gängare, men i högre grad på kontrollsträckan, med smal, intermittent kantlinje.

5.3 Analys av sidolägesplacering och hastighet vid olika tider på dygnet

Av intresse kan vara att få kunskap om hur sidolägesplacering och hastighet varie-

rar över ett dygn. Om man gör en mätning under en mycket kort tid, riskerar man

då att få motsatta resultat jämfört med mätning under t.ex. en hel eftermiddag?

Hur stor är variationen mellan dagar och timmar? Kan man finna en systematisk

variation med ljusförhållandena?

Analysen timme för timme under två eftermiddagar visar att resultaten är entydiga

vad gäller sidolägesplaceringen för lätta fordon. Oavsett vilken av de två mätda-

garna som hade valts och oavsett vilken av timmarna som hade studerats, så hade

resultatet blivit detsamma: Man kör längre från mittlinjen på provsträckan än på

kontrollsträckan. I vissa fall har säkert skillnaden inte varit signifikant, men möj-

ligheten att påvisa signifikanta effekter är ju avhängigt av antalet uppmätta for-

don. Detta är anledningen till att tunga fordon inte har undersökts för varje en-

skild timme; under en timme passerar som mest ca 50 tunga fordon, vilket innebär

att de slumpmässiga felen kan vara stora.

Hastighetsdata är inte lika konsistenta som sidolägesplaceringsdata. Man ser att

dag 2 är medelhastigheten högre än under dag 1 och detta gäller varje enskild

timme. En jämförelse mellan kontroll- och provsträcka visar emellertid att under

vissa timmar är medelhastigheten högre på provsträckan och under andra är den

högre på kontrollsträckan. Skillnaderna är dock så små, och antalet fordon så litet

(100-150) att man kan förklara detta med slumpfel. Värt att notera är att inte för
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någon enskild timme får man motsatt resultat mot analysen för hela

eftermiddagen.

Mätningarna som har redovisats ovan gjordes under den ljusa årstiden, vilket gör

det svårt att studera olika ljusförhållanden. Man har helt enkelt för lite trafik i

mörker. Vi ser ändå vissa tendenser; i mörker kör man närmare mittlinjen än i

dagsljus. Detta gäller framför allt på kontrollsträckan, där man sannolikt vet att

risken för att ett föremål finns på vägrenen inte är försumbar. Man har även en

tendens till högre hastighet på kontrollsträckan, men data är mycket osäkra p. g.a.

det alltför begränsade materialet. En generalisering av resultat från mörkermät-

ningar till förhållandena under dagsljus är dock inte att rekommendera.

6 SLUTSATSER

Breda körfält och heldragen, bred kantlinje på en l3-metersväg har inneburit en

förflyttning av trafiken bort från mittlinjen. Man har även förändrat trafikens si-

dolägesplacering så att den nu är jämnare fördelad över vägbanan, vilket förväntas

reducera risken för spårbildning. Hastighetema har förändrats obetydligt.

En fotgängare på vägrenen kan känna sig tryggare på vägen med heldragen kant-

linje. Visserligen är det inte någon avgörande skillnad i trafikens sidolägesplace-

ring och hastighet beroende på hur vägen är målad, men man kan konstatera att

antalet fordon som skulle ha utnyttjat vägrenen om den har varit tom är betydligt

lägre på provvägen än på den konventionellt målade vägen.

Sidolägesplaceringsdata från dagsljusmätningar är konsistenta. Åtminstone kan

man generalisera data från lunchtiden att gälla även middagstiden. Och sannolikt

vågar man även generalisera till morgon och förmiddag (även om detta inte är un-

dersökt). Däremot har vi ett annat sidoläge i mörker och skymning]gryning.

Hastigheten varierar mer än sidolägesplaceringen. Framför allt har vi påvisat en

skillnad mellan de två mätdagarna. Detta visar nödvändigheten av en kontroll-

sträcka - inte ens under två på varandra följande dagar med likartade yttre förhål-

landen har hastigheten varit lika.
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