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Bakgrund

Vägrenen får användas på olika sätt på olika typer av vägar. På motor-
väg skall vägrenen enbart användas för tillfällig uppställning av have-
rerade fordon. Körning på motorvägens vägren är oönskad men inte
uttryckligen förbjuden trots den heldragna kantlinjen (VMF 51 §).
Allvarliga motorvägsolyckor har inträffat genom att fordon ändå fär-
dats på vägrenen och då kört in i uppställda fordon eller kört på förare
och passagerare, som tvingats stanna på Vägrenen. Vägrenen tas ofta i
anspråk vid underhållsåtgärder på motorväg. I dessa fall är frågan om
vägrensköming också en arbetarskyddsfråga för den personal, som
utför arbetet.

Vägar med stor beläggningsbredd (13-m) är i nonnalsektionen utrus-
tade med breda vägrenar och streckade kantlinjer. På sådana vägar är
körning på vägrenen inte bara tillåten utan också önskad för att under-
lätta omkörning och på så sätt öka framkomligheten hos vägen. Väg-
renen skall också användas för tillfällig uppställning av havererade
fordon. Med undantag av motortrafikled, är vägrenen på 13-m väg
dessutom avsedd att användas av såväl gång- som cykeltrafik. Som
synes har vägrenen i det senare fallet flera olika funktioner. Lämplig-
heten av detta kan ifrågasättas från trafiksäkerhetssynpunkt.

Ett sätt att göra köruppgiften enklare för trafikanten vore, att i större
utsträckning än vad som nu är fallet, begränsa vad vägrenen får an-
vändas till. Samtidigt är det önskvärt att introducera åtgärder, som
sammantaget innebär att framkomligheten hos vägen inte försämras.
En åtgärd, som syftar till detta är att anlägga breda körfält med bred
heldragen kantlinje på 13-m väg. Åtgärden innebär att vägrenen, som
inkluderar kantlinjen och som slutar vid asfaltkanten, blir smal. Vid
5,5 m körfältsbredd blir vägrenen 1,0 m och vid 5,0 m körfältsbredd
1,5 m bred. Genom dels den heldragna kantlinjen, som ofta är utförd i
kamflex, och dels genom den smala asfaltsträngen utanför kantlinjen
försöker man tala om för bilförama på ett naturligt sätt att väg-
renen inte är avsedd att köras på eller passeras av något hjulpar. På så
sätt kan fotgängare och cyklister disponera den smala vägrenen utan
att komma i konflikt med motorfordonstrañken. '

I de fall bilföraren medvetet eller av misstag passerar en heldragen
kantlinje och kör ut på vägrenen, bör han så snabbt som möjligt upp-
täcka, att detta inte är lämpligt. Ett sätt att försöka åstadkomma detta
är, att med olika åtgärder göra körning på vägrenen okomfortabel.
Genom att på ett eller annat sätt göra vägrenens yta ojämn och därför
obekväm att köra på, skulleväghållaren genom en relativt enkel och
billig trafikteknisk åtgärd kunna försäkra sig om, att bilföraren inte
utnyttjar vägrenen annat än i nödfall (t.ex. vid motorstopp eller vid
starka skäl att stanna fordonet).
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Ett speciellt problem utgör singelolyckor, som innebär att föraren utan
påverkan av annan trafik kör avvägen. Dessa olyckor beror oftast på
att föraren somnat eller på annat sätt brustit i uppmärksamhet. På
vägar med vägren måste fordonet passera denna innan det hamnar vid
sidan av vägen. Vägrenen kan då betraktas som en säkerhetszon ,
som gör det möjligt för föraren att korrigera fordonets riktning och
återföra det till körfältet innan det hamnat i diket .

För att minska risken för singelolyckor kan man tänka sig att man ut-
för hela eller en del av vägrenens yta så, att färd på vägrenen skapar
sådant buller och/eller vibrationer hos fordonet att föraren vaknar
och ges större chans att omedelbart upptäcka, vad som håller på att
inträffa och föra fordonet tillbaka in i körfältet. I Sverige och Dan-
mark har man sedan några år använt sig av profilerade heldragna
kantlinjer bl. a. för att uppmärksamma föraren på att han håller på att
lämna körfältet och köra ut på vägrenen.

Detta projekt, Räfflade kantlinjer , inleds med en litteraturgenom-
gång med syfte att fånga upp den försöksverksamhet, som har bedri-
vits inom området utomlands. Resultaten av de erfarenheter, som er-
hållits, är sedan avsedda att utgöra en del av underlaget för projektets
fortsättning.

Problem - delen litteraturgenomgång.

1) Kartläggning av genomförda försök med resultat och slutsatser.
Vilka specifika åtgärder har prövats och vilka effekter har erhållits
med avseende på singelolyckor?

2) Vilken effekt har olika åtgärder på vägrenen för att förhindra
motorfordonstrafik på denna? Hur skall åtgärderna utföras på olika
typer av vägar?

Metod.

Projektet startar som ett planprojekt, som omfattar en litteraturgenom-
gång med dokumentation. Denna skall följas av en analys av proble-
met. Efter seminarieverksamhet och samråd skall enligt planen ett
förslag för utprovning av åtgärden tas fram.
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Litteratur med kommentarer

Adamo, F. and Wray, W.K. (1992): Analysis of single-vehicle run-
off-the-road accidents on rural four lane or more divided
highways in Texas. Research Study No: 11-18-91/1-1257,
Texas department of Transportation, May 1992.

Sammanfattning: Rapporten pekar på två åtgärder för att .för-
hindra uppkomsten och mildra konsekvenserna av singel-
olyckor. Den ena är att försöka göra föraren uppmärksam på
att han håller på att köra av vägen och den andra är att utforma
sidoutrymmet så, att sannolikheten för personskador minime-
ras.

En vanlig åtgärd är textured sholders (vägrenar med ojämn-
heter lagda på eller fördjupningar i beläggningen). Exempel:
Man nämner provsträckor med korrugerad betong.
Ojämnhetema har alltid legat på tvären över vägrenen. För en
vanlig typ har de varit : 1,2-1,8 m breda, 2,5 cm djupa och
lagda i grupper på 20-35 m avstånd från varandra. Andra
provsträckor har lagts med parallella tvärgående upphöjningar
av asfalt, parallella tvärgående linjer av vägbanereflektorer
eller parallella tvärgående fördjupningar i vägrenens asfaltyta.
Ibland har upphöjningama varit de mest effektiva och i andra
fall fördjupningarna. Avkörningsvinkeln vid olyckor hade ett
typiskt värde av 3° från vägens riktning. Ojämnhetema skall
enligt rapporten ligga på vägrenen och så nära körfältet som
möjligt.

Antalet personskadeolyckor minskar också med ett avkör-
ningsvänligt sidoområde samtidigt som antalet avkömingar
inte minskade. Trötthet anses vara en speciellt vanlig
olycksfaktor för singelolyckor på motorväg.

Kommentar: Sammanfattningen av den litteraturgenomgång,
som gjordes av Adamo och Wrag var: 1) Shoulder treatments
reducerar avkömingsolyckoma. 2) Man vet inte vilket bästa
shoulder treatment 3) Avkömingsolyckoma tycks vara
slumpvis utspridda längs vägen. 4) Shoulder treatments bör
kombineras med anläggning av rastplatser ( rest areas ) på
lämpliga avstånd.

I rapporten beskrivs olika shoulder treatments med utlägg-
ningsmetoder, sidorna 16-20, och med fotografier, sidorna 75-
85.



Hall, J.W. (1991): Innovative treatments for run-off-the-road

Ligon,

accidents. Report No. FHWA-HPR-NM-89-02. Dept of Civil
Engineering, The University of New Mexico, Albuquerque,
N.M. 87131-1351.

Sammanfattning: Rapporten behandlar i sin första del singel-
olyckor på huvudvägama i New Mexico, USA. Man konstate-
rar att singelolyckor är ett stort problem. Samtidigt visar man,
att man i New Mexico har färre dödsolyckor där fordonet
krockat med ett fast föremål vid sidan av vägen än landet i öv-
rigt. Vältning var det allvarligaste scenariot vid singelolyckor
varvid man konstaterade att många vältningsolyckor inträffar
vid släntlutningar på 1:4, vilka betraktats som en relativt säker
slänt för avköming.

I rapportens andra del göres en litteraturstudie av de försök,
som gjorts med avseende på åtgärder på vägrenen. Författaren
sammanfattar erfarenheterna genom att förorda indented
strips in the shoulder (nedsänkta transversella ojämnheter på
vägrenen) som den bästa och billigaste åtgärden. Dessa utgörs
av regelbundna halvcirkulära fördjupningar, som ligger tvärs
över vägrenen. Varje fördjupning är O,6-O,9 meter bred, 2,5
cm djup, (5 cm lång) och ligger på var 25 :te cm kontinuerligt
utefter vägrenen.

Författaren rekommenderar att åtgärden introduceras som
standardåtgärd vid nyasfaltering då de enkelt läggs genom att
använda en speciellt utrustad vält.

Kommentar: Åtgärden är utförligare och bättre beskriven av
Adamo mil. ovan ochav Ligon m.fl. nedan.

C.M., Carter, E.C., Joost, D.B.och Wohnan, W.W. (1985):
Efects of shoulder textured treatments on safety.Report no.
FHWA/RD-85/027, Tumer-Fairbank Highway Research
Center, 6300 Georgtown Pike, McLean, Virginia 22101.

Sammanfattning: Rapporten är en sammanställning av de för-
sök med räfflade vägrenar, som gjorts i USA sedan 1950-
talet. Olika treatments är redovisade på ett utförligt sätt både
med ritning med måttspecifikation samt med fotografi. Man
har utvärderat effekten av åtgärderna och har testat hypoteser
om olika effekter: Resultatet är att man inte har erhållit några
signifikanta effekter på olyckorna vad gäller skillnaden mellan
1) motorvägar med hög vs. låg trañk, 2) dag vs. natt, 3) nor-
mala vs. andra (t.ex. berusade) förare, 4) breda vs. smala
treatments på vägrenen samt 5) interrnittenta vs. kontinuer-
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liga treatments . Olycksreduktioner har däremot konstaterats
i flera over-all analyser.

Följande rekommendationer ges: 1) åtgärden skall appliceras
på vägrenen så nära körfältet som möjligt. På så sätt får trafi-
kanten så lång tid på sig som möjligt för att upptäcka och kor-

- rigera sitt misstag. 2) ' treatrnents' , som innebär fördjupningar
i körbanan, är att föredra i klimat med snö (snöplogningspro-
blemet) 3) cyklisters behov av jämn vägren måste beaktas' på
vägar med cykeltrafik, 4) åtgärden är kostnadseffektiv om den
utförs vid omasfaltering av vägrenen

O'Hanlon, J.F. & Kelly, G.R. (1974): A psychophysiological
evaluation of devices for preventing lane drift and run-off-
road accidens. Human Factors Research Inc., Santa Barbara

Research Park, 6870 Cortona Driv, 93017 Goleta, California,
USA.

Sammanfattning: Arousal (fysiologisk vakenhetsgrad)
mättes på förare, som var försökspersoner under en 5 timmar
lång körning runt en slinga med vägar, som var utrustade med
shoulder rumble strips av tre typer: 1) the rib treatment

bestod av parallella upphöjda ribbor gjorda av stenar lagda i
bitumen, 2) the marker treatment bestod av parallella rader
av cirkulära pavement markers samt 3) the groove treat-
ment , som bestod av parallella fördjupningar i vägrenens yta.

Föramas arousal -reaktioner mättes då de kom utanför kör-
fältet. Ingen förhöjd aurousal kunde mätas upp då man inte
stötte på några rumble strips . Däremot erhölls effekt vid
rumble strips . Den mätbara effekten på fysiologisk vakenhet

var dock kortvarig (5 min). Tidsrymden till nästa utflykt
utanför körfältet var 12 minuter då man inte väcktes av
rumble strips och 48 minuter då man hade gjort det.

Resultaten visade att rumble strips av typ 1) ovan var bättre
än 2) och att 3) knappast hade någon effekt på aktivitetsnivån.

Kommentar: Dessa rumble strips tycks vara desamma som
Tye testade två år senare (se referens). Vinkeln i vilken förarna
körde ut ur körfältet hade rangen 2°-4,5° med medelvärdet 3°.
Den slutsats man kan dra är att rumble strips har en mätbar
effekt på föramas fysiologiskt uppmätta vakenhetsgrad när de
ofrivilligt kommer ut på vägrenen. Samtidigt är effekterna
snabbt övergående. När föraren är uttröttad bör han så snabbt
som möjligt ta rast och vila. Konsekvensen av detta borde vara
att rumble strips som åtgärd borde kombineras med attrakti-
va rastplatser och kanske också utbildning och information.



Tye, EJ. (1976): Devices to prevent run-off-road accidents. Report

Watts,

no FHWA -CA-7601. California Department of Transporta-
tion, 1120 N Street 95814, Sacramento, California, USA.

Sammanfattning: Arbetet omfattade mätning av ljud och vi-
brationer i fordon, som passerar olika typer och utföranden av
shoulder rumble strips . Totalt 57 olika utföranden/konfl-

gurationer av rumble strips testades vid passage i olika
hastigheter med personbilar och med en motorcykel. Både
upphöjda och nedsänkta rumble strips undersöktes. De
fysikaliska mätningarna av ljudet och vibrationerna överens-
stämde väl med subjektiva bedömningar. Den effektivaste var
a rib treatment , 1/ " (1,3 cm) hög och med ett avstånd till

nästa av 5' (152 cm).

En andra del av undersökningen var att applicera shoulder
rumble strips på 4 sträckor om en sammanlagd längd av 58
km (36 miles). Frekvensen olyckor jämfördes under en tids-
period av 1 år föreoch 1 är efter. Inga signifikanta skillnader
erhölls. En annan erfarenhet var att upphöjda rumble strips
slets hårt.

Kommentar: Inga prov gjordes med lastbil. Samtidigt är
singelolyckor med lastbilar mycket intressanta när det gäller
orsaker som insomnande och trötthet.

Att inga skillnader kunde iakttas i olycksantalet är inte särskilt
konstigt då vägsträckan är alldeles för kort för att få ett till-
räckligt antal olyckor för en seriös statistisk analys.

G.R. (1977): The covert responses of dirvers to two road
based alerting devices. TRRL Supplementary Report 267.

Sammanfattning: I rapporten utvärderas rumble strips och
yellow bars (utan skakeffekt), som placerats i körfältet när
man närmar sig en rondell. Man fann att rumble strips tende-
rar att ge förändringar i hjärtfrekvens, som tyder på höjd upp-
märksamhet ( arousal ).

Kommentar: Försökspersonerna har varit alerta och
resultatet kan inte utan vidare generaliseras att gälla förare,
som håller på att somna.



Watts, G.R. (1977): The development of rumble areas as a driver
alerting device. TRRL Supplementary Report 291.

Sammanfattning: Simulatorstudie, som gav resultatet att 0,5
sekunder långa ljudpulser med lika långa pauser är alerting .
Ljudnivån skall ligga minst 4 dB(A) över bakgrundsljudet.
Rumble areas är korta sträckor med mycket grov asfalt.

Sumner, R. and Shippey, J. (1977): The use of rumble areas to alert
drivers. TRRL Laboratory Report 800.

Sammanfattning: Resultat av test på vägnätet tyder på att
rumble areas i körfältet upp mot cirkulationsplatser och

korsningar inte har någon dämpande inverkan på hastigheten
men däremot minskar antalet olyckor.

TR News (1988): Research pays off. Rumble Strips Alert Drivers,
Save Lives and Money. March-April 1988, Number 135, the
A. Akerman (Ed), Transportation Research Board, 2101

Constitution Av., N.W. Washington, DC. 20418.

Sammanfattning: Artikeln presenterar försök med rumble
strips på vägrenen hos en motorväg genom en öken i Califor-
nien. Stora olycksreduktioner rapporteras.

Kommentar: Samma försök rapporteras också i tidskriften
Better Roads (1984): Low-cost shoulder rumble strips

reduce accident rate 52%. I denna artikel presenteras den
använda välten och utseendet på stripsen utförligare

Beställd men ej erhållen litteratur

Rezek, J. (1984): Rumble strips. Research Notes, Alaska department
of transp and public facilities, 2301 Peger Road 99701,
Fairbanks, Alaska, USA.



Slutsatser av litteraturgenomgången.

1) De rapporter, som erhållits vid sökningen, behandlar problemet
med singelolyckor på monotona motorvägar i USA. Trötthet och
ouppmärksamhet i kombination med vägens monotoni antas vara
huvudorsakema till dessa olyckor. Problemet tycks inte ha stude-
rats på andra typer av vägar än motorvägar. -

Att utföra vägrenama på dessa motorvägar så, att körning på väg-
renen skapar kraftigt ljud och starka vibrationer i fordonet, har
visat sig vara en åtgärd, som reducerar antalet singelolyckor.
Åtgärden syftar till att i tid göra föraren uppmärksam på att han
håller på att lämna vägbanan.

2) Samma åtgärd kan också tänkas reducera en annan typ av olyckor,
nämligen påkörning av fordon eller människor, som av en eller an-
nan anledning uppehåller sig på motorvägens vägren. Denna möj-
lighet har varken undersökts eller diskuterats i någon av de stude-
rade rapportema. (Kan det finnas tyska erfarenheter här?)

Ingen information har hittats vad gäller studier av effekter av åtgär-
der, som är integrerade med det högra körfältets kantlinje, typ den
skandinaviska kamflexmarkeringen . Detta innebär också, att
inga studier hittats, när det gäller utvärdering av effekter på
olyckor av denna typ av längsgående rumble strip på vare sig
motorvägar eller på 2-fältiga vägar.

Sammanfattning och förslag till fortsättning

Åtgärder, som framkallar buller och vibrationer i ett fordon, som kör
på vägrenen tycks ha olycksreducerande effekter på singelolyckoma. I
vad mån andra typer av olyckor också påverkas har ej undersökts.

I de amerikanska studierna har flera olika utföranden av ojämnheter
på vägrenen testats. Resultaten är inte entydiga vad gäller hur mycket
buller och vibrationer, som framkallas i olika typer av fordon. Några
resultat för lastbilar har inte redovisats.

Det finns därför anledning att planera en studie i vilken olika
utformningar av åtgärden testas med avseende på de vibrationer och
det buller som alstras i olika typer av fordon, som passerar i olika
hastigheter. Effekten på lastbilar bör särskilt uppmärksammas. Denna
studie bör genomföras i samverkan med sakkunniga på buller och
vibrationer i fordon.

Såväl olika utföranden av texturerade kantlinjer liksom olika utföran-
den av de amerikanska åtgärderna bör empiriskt mätas upp och utvär-
deras vad gäller buller och vibrationer i fordon. De bästa utförandena
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bör därefter testas i trafik på provsträcka. Slitstyrkan bör då också stu-
deras (väghålhringskostnaden) vid sidan av effekten på olyckor.

Ojämnheter i form av både upphöjningar och fördjupningar bör stude-
ras bl.a. för jämförelsers skull. Fördjupningar borde vara särskilt
intressanta eftersom snöplogningsproblemet då är undanröjt.

Ett vanligt utförande av åtgärden i de amerikanska studierna kallades
indented strips . Den innebar att transversellt liggande fördjupningar

kontinuerligt lades på vägrenen nära körfältet. Åtgärden var billig när
den lades ut vid nyasfaltering och blir därför kostnadseffektiv redan
vid små olycksreduktioner.

Lagda ojämnheter på vägrenen borde vara en lämplig åtgärd att an-
vända på motorväg och motortrafikled. På övriga vägar med vägren
bör vägrenen åtminstone längst ut mot asfaltkanten vara slät för att
tillfredsställa cyklisters behov av en jämn vägbana att köra på. De
amerikanska åtgärderna borde kunna kompletteras med heldragen
profilerad kantlinje.

* Föreslås att provsträckor utefter väg anläggs med olika typer av
åtgärder och med varianter av varje typ. Syftet skall vara att under-
söka vilka utföranden som har den bästa effekten för alstring av
buller och vibrationer i olika typer av fordon vid olika hastigheter.
Ett annat syfte är, att undersöka slitagetåligheten hos olika typer
och utföranden.

* Föreslås att en olycksstudie därefter genomförs. Detta kan t.ex.
göras genom att bilda par av vägar, som är så lika varandra som
möjligt. Den väg i varje par, som skall utrustas med åtgärden, lottas
ut. En annan möjlighet skulle kunna vara att lägga åtgärden på ena
sidan av vägen men inte på den andra. Vilken sida som då skall få
åtgärden skall också slumpas för varje vägsträcka.

* Föreslås att ett seminarium hålls till vilket alla intressenter kallas.
Syftet med seminariet skulle vara att diskutera riktlinjerna för hur
en provningsverksamhet borde bedrivas.




