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1 BAKGRUND

Spårbildningen på svenska vägar beror till största del på slitage från

dubbdäckstrafiken. Man har en sidolägesfördelningen av trafiken på vägen som är

ogynnsam ur spårbildningssynpunkt; i stället för att hjulens placering beskriver en

rektangulärfördelning - vilket vore det ideala - så har man ofta en fördelning som

är sammansatt av två normalfördelningar med små varianser. Detta ger ganska

snart upphov till två längsgående spår. Hur sidolägesplaceringens varians varierar

på olika vägar har undersökts i denna studie.

2 SYFTE

Avsikten med studien har varit att undersöka hur sidolägesplaceringens varians

för lätta fordon beror av vägbredd, Skyltad hastighet samt trafikflöde (ÅDT).

Studiens primära syfte har varit att öka kunskapen om orsaker till uppkomst av

längsgående spår, orsakade av dubbdäckstrañk.

3 METOD

Trañkens sidolägesplacering har uppmätts med ett på VTI utvecklat mätsystem,

Portable Traffic Analyser (PTA). Denna arbetar i princip med tre för ändamålet

anpassade koaxialkablar. Två av dessa placeras parallellt, tvärs över körbanan, på

ett givet avstånd från varandra (vanligen 5 meter). Mellan dessa två parallella

kablar (som ger hastigheten) placeras diagonalt, i känd vinkel, den tredje kabeln,

vilken ger sidolägesplaceringen för varje fordon. Data från varje enskilt fordon

lagras i en mätdator och överförs sedan till en annan dator för utvärdering.

Mätningar har endast gjorts på torra vägbanor och då vindstyrkan har varit under

5 m/s. Naturligtvis ger detta upphov till ett generalitetsproblem eftersom en stor

del av dubbdäcksslitaget härrör från trafik på våta vägbanor. Vi har dock av

mättekniska skäl tvingats generaliser sidolägesvariansen för torra vägbanor att

gälla även våta vägbanor. Mätningar har alltid gjorts i en riktning och under cirka

6 timmar på eftermiddagen. På motorväg har mätningar gjorts endast i höger

körfält. Mätdag har alltid varit en tisdag, onsdag eller torsdag - dagar med likartad

trafiksammansättning. Mätplatserna har valts så att trafiken har flutit ostört, d.v.s.



den har varit belägna på raksträckor utan närliggande korsningar, busshållplatser,

eller dylikt.

4 ANALYS

Som nämnts tidigare har det primära intresset varit spårbildning p. ga. dubbdäcks-

trafik, varför analysen endast omfattar personbilar. Fordon under omkörning har

tagits bort från materialet. Mätningar har gjorts vid sammanlagt 32 tillfällen på

vägar som har klassats med avseende på Vägtyp, hastighet och trafikflöde enligt

följande:

Vägtyp_ 5 klasser: 7-metersväg (ingen vägren), 9-metersväg (1 m vägren),

13-metersväg (2,7 5-3,00 m vägren), motortrafikled (som 13-

metersväg men utan GCM-trafik) samt motorväg.

Hastighet 3 klasser: Skyltad hastighetsbegränsning 70, 90 eller 110 km/h.

Trafikflöde 4 klasser: <1500, 1500-7000, 7000-12000 och >12000 ÅDT.

Mätning en gång på samtliga kombinationer av dessa kategorier skulle innebära

totalt 60 mätningar. Alla är dock inte möjliga att finna i Sverige, vilket har betytt

att mätningar har gjorts på 20 av de 60 teoretiskt tänkbara kombinationerna.

Data har analyserats med avseende på vänster hjulpars sidolägesplaceringen. Som

framgår av tabell 1, nedan, så saknas data för vissa kombinationer av

hastighetsbegränsning, vägbredd och ÅDT och för andra har vi flera

observationer. En traditionell faktoriell variansanalys kräver lika många

observationer i varje cell, dvs. den ska vara balanserad. Emellertid kan man

kompensera för data som saknas enligt en metod som beskrivs i SAS User's

guide: Statistics, kapitel 1: SAS Regression Procedures. Data från

sidolägesmätningarna har analyserats med denna kompensation med hjälp av

SAS-proceduren GLM (General Linear Models).



5 MÄTOBJEKT

I tabell 1 beskrivs de mätobj ekt (vägsträckor) som har ingått i studien. Några mät-

platser har varit identiska; mätningar har gjorts före och efter en ändring av väg-

sträckans hastighetsbegränsning.

Tabell 1 Mätsträckornas geografiska placering samt vägbredd (b), hastighets-

begränsning (v) och årsdygnstrafik (ÅDT).

                            

            

nr sträcka väg b v ÅDT
1 Sala 70 7 70 C

2 Pålsboda 5 l 7 70 D

3 Åtvidaberg 134 7 70 E
4 Borensberg 36 7 90 D

5 Kopparberg 60 7 90 D

6 Linköping, Lambohov - 9 70 C

7 Mariestad E20 9 90 C

8 Motala, norr 50 9 90 D

9 Kisa 34 9 90 D

10 Katrineholm 5 5 13 70 C

1 1 Falkenberg E6 13 90 B

12 Uppsala E4 13 90 B

13 Mjölby E4 13 90 C

14 Borlänge 70 13 90 C

15 Stockholm E20 13 90 C

16 Motala, syd 50 13 90 D

17 Varberg 41 13 90 D

18 Jönköping E4 13 1 10 B

19 Ödeshög. norr E4 13 110 C
20 Ljungby, syd E4 13 1 10 C

21 Köping E18 13 110 C

22 Traryd E4 13 110 C

23 Markaryd E4 13 110 C

24 Borås 40 ml 90 B

25 Södertälje E20 ml 90 B

26 Svedala E14 ml 90 C

27 Ljungby, norr E4 ml 1 10 C

28 Värnamo E4 ml 110 C

29 Linköping, norr E4 mv 90 B

30 Ödeshög, syd E4 mv 90 C
31 Linköping. norr E4 mv 1 10 B

32 Ödeshög. syd E4 mv 110 C

 



RESULTAT

Någon statistisk analys där variablerna hastighetsbegränsning,vägtyp och trafik-

flöde ingår är intemöjlig att göra eftersom dessa inte är oberoende. Det finns tex.

ett samband mellan hastighetsbegränsning och vägtyp. Vi kan däremot skaffa oss

en uppfattning om hur sidolägesplaceringens varians varierar med de tre nämnda

parametrarna genom att studera varianserna i tabellerna 2-5 samt figur 1.

I tabellerna 2-4 redovisas sidolägesvarianserna med avseende på vägbredd och

ÅDT för de tre hastighetsbegränsningsklasserna 70, 90 respektive 110 km/h.

Tabell 2

Tabell 3

Sidolägesplaceringens varians (m2) för vägar med hastighetsbegräns-

ningen 70 km/h. Inom parentes anges antalet mätobjekt för aktuell

kombination av hastighetsbegränsning, väg ochÅDT.

        

ÅDT

väg <1500 1500-7000 7000-12000 >12000

7-m 0,07 (1) 0,08 (1) 0,07 (1) -

9-m - - 0,14 (1) -

13-m - - 0,22 (1) -

ML _ _ _ -

MV _ _ _ _

      

Sidolägesplaceringens varians (m2) för vägar med hastighetsbegräns-

ningen 90 km/h. Inom parentes anges antalet mätobjekt för aktuell

kombination av hastighetsbegränsning, väg och ÅDT.

        

 

ÅDT

väg <1500 1500-7000 7000-12000 >12000

7-m - 0,09 (2) - -

9-m - 0,14(2) 0,17(1) -

13-m - 0,40 (2) 0,32 (3) 0,41 (2)

ML - - 0,44 (1) 0,41 (2)

MV - - 0,16(1) 0,14(1)

 

 

 

 

 



Tabell 4 Sidolägesplaceringens varians (m2) för vägar med hastighetsbegräns-

ningen 110 km/h. Inom parentes anges antalet mätobjekt för aktuell

kombination av hastighetsbegränsning, väg och ÅDT.

         

ÅDT

väg <1500 1500-7000 7000- 12000 >12000

7-m - - - -

9-m - - - -

13-m - - 0,45 (5) 0,46 (1)

ML - - 0,40 (2) -

MV - - 0,12 (1) 0,16 (1)

     

Utan någon närmare analys ser man från tabellerna 2-4 att det inte är något sam-

band mellan trañkflöde och sidolägesvarians. Detta gör att data kan sammanfattas

som i tabell 5 och figur 1.

        

Tabell 5 Sidolägesplaceringens varians (m2) medelvärdesbildad över fyra olika

trañkñöden. Siffrorna inom parentes anger antalet observationer.

väg 70 km/h 90 km/h 110 km/h medel

7-meters 0,07 (3) 0,09 (2) - 0,08

9-meters 0,14 (1) 0,16 (3) - 0,15

13-meters 0,22 (1) 0,37 (7) 0J45 (6) 0,35

ML - 0,42 (3) 0,40 (2) 0,41

MV - 0,15 (2) 0,14 (2) 0,14

medel 0,14 0,24 0,33 0,23

    

 

 

 

Man bör observera att i tabell 5 i kolumnen och raden "medel" har varje vägtyp

respektive hastighetsbegränsning haft vikten ett, oavsett hur många mätplatser

som det enskilda värdet är baserat på. Att 13-metersväg med 90 km/h har hela 7

observationer innebär ju endast att noggrannheten i värdet 0,37 är bättre än om

endast en observation skulle ha gjorts.
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Figur 1 Sidolägesplaceringens varians (sv) som funktion av vägtyp och hastig-

hetsbegränsning. Siffrorna ovanför varje stapel anger antalet mätob-

jekt. På varje mätobjekt har 500-1000 fordon mätts.

I tabell 5 och figur 1 ser man att sidolägesvariansen varierar kraftigt med vägtyp:

På 13-metersväg och motortrafikled är den betydligt större än på 7-, 9-metersväg

och motorväg. Man ser även en variation med hastighet, som åtminstone på 13-

metersväg har inneburit att högre hastighetsbegränsning har givit större sidoläges-

varians.

De två variablerna hastighetsbegränsning och vägtyp är, som nämnts tidigare, inte

oberoende. Emellertid är det möjligt att göra två envägs analyser med Tukey-test.

Man finner då att effekten av hastighetsbegränsning är signifikant på 5%-nivån

och att sidolägesvariansen för 70-vägarna var signifikant lägre än för 110-

vägarna. Skillnaden mellan 70 och 90 respektive 90 och 110-vägarna var ej

signifikant.

För att ytterligare undersöka sambandet mellan sidolägesplaceringens varians och

hastighet har en regressionsanalys med den faktiskt uppmätta hastigheten (ej has-

tighetsbegränsningen) gjorts för var och en av de fem vägtyperna. På detta sätt får

vi bort inverkan av vägbredd och ÅDT. Man finner inget signifikant samband

mellan sidolägesvarians och hastighet på fyra av de fem vägtyperna. På 13-me-

tersväg är sambandet signifikant med korrelationskoefficienten r=0,54. Således är

sambandet positivt: högre hastighet har inneburit större sidolägesvarians. Samban-



det måste dock anses vara svagt - av den totala variationen i sidolägesvarians för-

klaras endast 29% av den uppmätta hastigheten.

Vad gäller vägtyp, så är det ingen signifikant skillnad med avseende på sidoläges-

variansen på 7-metersvägarna, 9-metersvägarna och motorvägarna. Inte heller

skiljer sig 13-metersvägarna från motortraflklederna. Övriga skillnader är signifi-

kanta på 5%-nivån, d.v.s. motortrafiklederna och l3-metersvägarna har större si-

dolägesvarians än 7- och 9-metersvägarna samt motorvägarna.

7 DISKUSSION

Man kan tycka att fördelningen av mätobjekt i denna studie är sned. Detta beror

på att data från andra VTI-projekt som Vägverket har bekostat också har fått ingå

i materialet. Således är detta anledningen till den kraftiga överrepresentationen av

13-metersvägar och motortrañkleder; mätningar från försöken med breda körfält

på E4 i Kronobergs län har ingått.

Av resultaten framgår att sidolägesplaceringens varians är beroende av vägbred-

den. Resultatet är knappast förvånande; på l3-metersvägar och motortrafikleder

har man en vägren som är tillåten att utnyttja. Man bör observera att sidolägespla-

ceringen på dessa vägar avviker något från normalfördelningen. Detta har dock

knappast påverkat resultaten eftersom lätta fordon nästan uteslutande använder

vägrenen under omkörning, och fordon under omkörning inte har ingått i analy-

sen.

Man bör vidare notera att vägbredden har varierat, men att körfältsbredden har

haft standardmått (3,50-3,75 m) på samtliga vägar. Vägar med breda körfält har

undersökts i andra projekt.

Den tendens till ökad sidolägesvarians beroende på ökad hastighet som har regist-

rerats är av mindre intresse. Om förhållandet hade varit det motsatta hade det varit

betydligt intressantare - då skulle lägre hastighet ha inneburit mindre risk för

spårbildning både tack vare större varians och mindre påkänning från däck.

Man kan inte se någon effekt av ÅDT. Noteras bör dock att vägar med riktigt

mycket trafik (ÅDT>20000) inte har undersökts. Egentligen finns dessa vägar en-

dast runt storstäderna och av arbetarskyddsskäl är dessa inte lämpliga att



undersöka med den i detta projekt använda registreringsmetoden. Man kan dock

säga att dessa vägar oftast är motorvägar och därför har en förhållandevis liten

sidolägesvarians.

Denna studie har bekräftat det man kanske har misstänkt tidigare: Risken för spår-

bildning är mindre på breda vägar där trafiken tillåts "flyta omkring", än på

smalare vägar som är målade så att de styr trafikens sidolägesplacering. Efter och

under detta projekts genomförande har andra studier på 9-metersvägar, 13-

metersvägar och motortrafikleder påbörjats och i vissa fall avslutats. Dessa har

inneburit att körfältsbredden har ökats så att nästan hela vägbanan kan utnyttjas.

Mätningar av spårdjup på dessa visar på mycket positiva resultat.

Eftersom motorvägarna oftast är högtrañkerade, så innebär resultaten att risken

för uppkomst av längsgående spår är störst på dessa. Man kan här se två metoder

att minska spårbildningen: Sänka hastighetsbegränsningen eller bredda det högra

körfältet.

Infarter till städer och trafikleder i medelstora städer utgörs ibland av 9-metersvä-

gar. Även på dessa kan risken för spårbildning vara stor och en möjlighet att min-

ska spårbildningen är att utnyttja hela vägbredden, dvs. att göra Vägrenen så

smal som möjligt.

På 7-metersvägar bedöms spårbildningen endast kunna minskas genom sänkta

hastigheter.

8 SLUTSATSER

Om man inte vill arbeta med beläggningtekniska åtgärder kan spårbildningen en-

dast reduceras genom att påverka trafiken så att:

* sidolägesplaceringens varians ökar

* hastigheten sänks

Det sistnämnda innebär bl.a. att vägens kapacitet sänks, vilket inte alltid är önsk-

värt. Ofta är därför den enda framkomliga vägen att öka sidolägesvariansen

genom att öka körfältsbredden. För utvärdering av vägar med breda körfält



hänvisas till VTI Meddelande 635 (9-metersväg), VTI Meddelande 673 (13-

metersväg) samt VTI Meddelande 644 och 687 (motortrañkled).
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