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FÖRORD

Denna redovisning ingår som en del i projektet "Trañkanters sidolägesplacering -

effekt av väglinjemålning" bekostat av Vägverket, vars kontaktperson har varit

Gabriel Helmers.

Arbetet har lagts upp av 8-0 Lundkvist och Uno Ytterbom, VTI i nära samarbete

med Gabriel Helmers. Fältmätningama på E4 utanför Nyköping har gjorts av Uno

Ytterbom, Sven-Åke Lindén, Lars-Gunnar Stadler, Lennart Runersjö, Göran K

Nilsson samt S-O Lundkvist. Databearbetningen med tillhörande statistisk analys

har gjorts i SPSS av 8-0 Lundkvist med benäget bistånd av Mats Wiklund, VTI.

Ett stort tack till Trafikavdelningen på Polisen i Nyköping, med Ove Eriksson i

spetsen, som har sett till att mätpersonalen har kunnat arbeta på vägen utan risk för

liv och lem! Vägverket i Nyköping ska också ha ett tack för hjälpen med fräsning

av spår i vägbanan.
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SAMMANFATTNING

Under försommaren 1993 gjordes huvuddelen av motortrañkleden på E4 sydväst

om Nyköping om till trefältsväg. Före och efter förändringen gjordes mätningar av

trañkantbeteendet både på den del som förändrats till trefältsväg - "provsträckan" -

och på den del av motortrañkleden som var oförändrad - "kontrollsträckan".

Före förändringen var sektionen på prov- och kontrollsträckan densamma: två 3,75

m breda körfält med 2,75 m breda vägrenar. På sträckan med tre körfält alterne-

rade två körfält i samma riktning mellan de båda körriktningama. Spärrlinje och

spärrfält skilde alltid körfälten mellan färdriktningama åt. Kantlinjen var 0,3 m

bred, heldragen och proñlerad (bullrande).

Mätningarna av trañkantbeteende hade två syften. Det första syftet var att beskriva

förändringar i trañkantbeteendet och det andra var att utveckla goda mätmetoder

för framtida bruk.

Studien har resulterat i att man har utvecklat ett batteri av lämpliga mätmetoder.

Resultatet av de beteendeförändringar som dokumenterats bör bekräftas i en större

studie. De preliminära resultaten i sammandrag är följande:

Hastighet: Medelhastigheten har generellt sjunkit något efter förändringen till tre-

fältsväg. Hastighetsutvecklingen är dock olika mellan de olika körfälten på trefälts-

vägen. På de sträckor som haft ett ensamt körfält har hastigheten sjunkit för per-

sonbilar, medan motsatsen gällt för lastbilar. På sträckor med två körfält i körrikt-

ningen har högre hastigheter uppmätts för personbilar efter åtgärden.

Hastighetsvariationen har vid eftermätningen minskat mer på provsträckan än på

kontrollsträckan. Detta innebär att omkörningsbehovet minskat på trefältsvägen

vid jämförelse med väg med bred vägren.

Sidolägesplaceringens variation i respektive körfält har minskat på trefältsvägen.

Detta är lätt att förstå eftersom trañken har styrts upp för att röra sig i tre körfält i

stället för två.



II

Omkörning med persoan har studerats genom bilföljning. Denna metod gav

alltför få omkörningar för att resultaten skulle kunna tolkas. Däremot har en alter-

nativ metod att observera omkörning av lastbil resulterat i ett tillräckligt stort

antal observationer. Resultaten visar att andelen tveksamma och farliga omkör-

ningar minskade på trefältsvägen.

Andelen hindrade fordon har varit något större på trefältsvägen, varför man kan

anta att framkomligheten varit något försämrad. Om trañkanterna sedan upplevt en

försämrad framkomlighet är en fråga som inte har undersökts.

Tidluckorna mellan fordon har varit lika utom i omkörningsfältet på trefältsvä-

gen, som har haft kortare tidluckor.

Kommentarer från Vägverket och Polisen tyder på att trañkförhållandena upp-

levts som oförändrade eller förbättrade.

Resultaten ovan är preliminära och måste bekräftas genom en större studie.

Vid sidan av detta bör den faktiska olycksutvecklingen på befintliga trefälts-

vägar analyseras.



1 BAKGRUND

Vägar med bredden 13 meter är - och kommer sannolikt också i framtiden att vara

- vanliga i Sverige. Tanken med att göra vägen bredare än vad som egentligen

skulle behövas för två körfält är bland annat att öka vägens kapacitet, genom att

man ska kunna göra en omkörning vid samtidigt möte. Traditionellt har dessa vä-

gar målats med två breda vägrenar (2,75-3,00 meter), vilka kan utnyttjas för att

släppa fram snabbare trafik. Denna sektion har dock allt mer kommit att ifrågasät-

tas; många upplever stress i samband med omkörningar och tillbud förekommer.

Under senare år har därför två alternativ till denna sektion testats: breda körfält

och trefältsväg. Detta notat behandlar den sistnämnda sektionen.

Strax söder om Nyköping är E4 motortrañkled med hastighetsbegränsning 110

km/h. Denna väg har linjeföring som en modern motorväg, dvs. den har få rak-

sträckor och många kurvor med stor radie. Ofta får man alltför kort frisiktsträcka

för att omkörningarna ska bli säkra, åtminstone om man tvingas låna en del av mö-

tande körfält.

Den aktuella vägen har under sommaren 1993 till största delen fått ny beläggning

och målades då om till trefältsväg. Detta innebär att man i den egna körriktningen

omväxlande har ett körfält - och då ingen möjlighet att köra om - eller två körfält -

och då i princip samma möjligheter att köra om som på motorväg. Avsikten är att

man ska få en mer reglerad trañksituation, som inte ger trañkanten fria händer när

det gäller att köra om.

2 SYFTE

Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur den nya sektionen har på-

verkat trañken och trañkantema. Fysikaliska mätningar av hastigheter, kölängder

och sidolägesplacering har kompletterats med studier av omkömingsbeteende och

felbeteenden på sträckan.

I viss utsträckning har nya metoder använts, varför arbetet till viss del kan anses

vara en metodutveckling.



3 STUDIENS UTFORMNING

3.1 Prov- och kontrollsträcka

Studien har utformats som en före-/eñerstudie med prov- och kontrollsträcka. Som

kontrollsträcka valdes den del av motortrañkleden som inte fick ny beläggning

(sydligaste avsnittet) och som därmed inte heller fick den nya sektionen. Mellan

prov- och kontrollsträckan finns en trafikplats med avfart mot Jönåker. Trafiken dit

är liten, varför fordonen på prov- och kontrollsträckan i stort sett är desamma.

Provsträckan har längden 8 km och sträcker sig från ovan nämnda trafikplats till

motorvägens början nära Nyköping. Kontrollsträckan är 6 km lång och ligger di-

rekt söder om trañkplatsen. Den sträcker sig fram till det att motortrañkleden upp-

hör.

Vid föremätningen har således provsträckan och kontrollsträckan haft samma sek-

tion - 3,75 meter breda körfält och 2,75 meter breda vägrenar. Vid eftermätningen

var kontrollsträckan oförändrad - den hade varken fått ny beläggning eller målning

- medan provsträckan hade fått ny asfaltbeläggning och målats om till trefältsväg.

Provsträckan är efter ommålning uppdelad i totalt 8 sträckor, varav varannan har

två körfält och varannan ett körfält i egna körriktningen. Sträckoma har något va-

rierande längd, ungefär 0,6-2,2 km. Vid övergången från två till ett körfält finns ett

spärrfält, cirka 300 m långt, som i god tid ska informera trañkanten om att vänster

körfält upphör. Detta visas också med skyltar 1000 m, 400 m och strax före spärr-

fältet. Mellan körfält med motsatt körriktning är mittlinjen alltid spärrlinje - om-

körning är således ej tillåten på sträcka med ett körfält. På sträcka med två körfält

har dessa bredden 3,50 m (höger) och 3,70 m (vänster). På sträcka med ett körfält

har detta bredden 3,75 m. Kantlinjerna är på hela provsträckan, heldragna, 30 cm

breda av typ "Kamflex". Innan ommålning var provsträckan utförd på konventio-

nellt vis med 3,7 5 m breda körfält och 2,75 m vägrenar åtskilda av en 10 cm, in-

terrnittent kantlinje.

Kontrollsträckan har haft samma sektion och samma beläggning både vid fore- och

eftermätningen. Denna sektion är identisk med sektionen på provsträckan innan

ommålning.



3.2 Variabler uppmätta med PTA

Följande variabler har uppmätts fysikaliskt med den på VTI utvecklade Portable

Trañic Analyser (PTA):

Hastighet - "time mean speed"
Hastighetsvarians
Medelkölängd och andelen hindrade fordon
Tidluckor för fordon i kö

Sidolägesplaceringens varians

Mätningarna med PTA har vid både fore- och eftermätningen gjorts en onsdag

mellan klockan 1200 och 1700. Vädret var vid båda mättillfällena bra och vägba-

nan tOIT.

Den hastighet som är uppmätt (time mean speed) är medelvärdesbildad över 5

timmar (1200-1700) i en punkt på vardera sträcka:

Vt = -I-ql-ZVg

där vi är varje enskilt fordons hastighet och N är antalet fordon under mättiden.

Variansen for time mean speed, of , beräknas på vanligt vis.

Det s.k. harmoniska medelvärdet av samtliga observationer, vi, i=1,2,3,... skattar

"space mean speed". Man tänker sig då att man vid en viss tidpunkt har mätt upp

samtliga fordon på vår mätsträcka (prov- eller kontrollsträcka). Space mean speed

blir då:

 

_V_ N
s_ zl/vi

Då N - 00 kommer space mean speed att bli identisk med reshastigheten, vr, till

vilken vi återkommer. Variansen for space mean speed kan enligt Mori, Takata,

Kisi, 1966, beräknas som:

0.::2 = VsCVt 'V9

Denna varians är sammansatt av en varians som beror på en skillnad i hastighet

mellan fordon (förarens hastighetsval), en varians som beror på var på sträckan



man beñnner sig och hur trafiksituationen ser ut vid den tidpunkt då mätningen

görs (uppför-/nedförsbacke, kurva, hindrad av långsamtgående, etc) samt en felva-

rians som beror på att föraren inte i varje ögonblick klarar av att hålla exakt den

önskade hastigheten (trots att han/hon inte är hindrad).

Reshastigheten, vr, är beräknad som sträckans längd (hela prov- eller kontroll-

sträckan) dividerat med tiden som användes för att tillryggalägga denna. Dess me-

delvärde, Vr, har en varians, 033, som endast beror på skillnaden mellan fordonens

medelhastighet över sträckan. Subtraherar man således denna varians från varian-

sen för space mean speed, får man en varians som beskriver medelvärdet av enskil-

da fordons varians över sträckan, ([12. Följande samband gäller:

o.S2 ___ mrz + -q-Iz

Från mätningarna av time mean speed (PTA) och reshastighet (förföljelse av per-

sonbil) kan således enskilda fordons hastighetsvarians över sträckan beräknas.

Denna varians kan sägas vara ett mått på vägens eller trañkens körkomfort. En låg

varians kan tolkas så att man oftast har kunnat köra i sin önskade hastighet, medan

en hög varians innebär att man har varit hindrad eller kanske stressad på vägen

(man kan ha legat i kö och väntat på omkörningstillfällen).

Sidolägesplaceringens medelvärde är i sig inte intressant, utan viktigare är dess va-

rians. Kör alla fordon i samma spår, så blir variansen låg och risken för spårbildning

stor. Sprider sig däremot trafiken över körfältet blir variansen större och belägg-

ningsslitaget jämnare fördelat.

Medelkölängden kan användas som ett mått på framkomligheten. Ett högt värde

innebär att andelen hindrade fordon är stor, vilket kan bero på att omkörningsmöj-

lighetema är få. Två eller flera fordon som passerar mätpunkten med tidluckan

mindre än 5 sek anses ligga i kö, övriga är fria fordon. Vid den matematiska be-

räkningen av medelkölängd kommer emellertid ett fritt fordon att anses vara en kö

med längden 1.

Tidluckorna kan relateras till risken för upphinnandeolyckor, varför det är önskvärt

med stora tidluckor från olyckssynpunkt och med små tidluckor från kapacitetssyn-

punkt. Tidluckan anges som en tidspercentil för fordon som ligger i kö utan att

vara köledare, d.v.s. som har tidsavstånd mindre än 5 sek och hastighetsdiñerens

mindre än is km/h till framförvarande fordon.



3.3 Variabler uppmätta med förföljelse av fordon

Två typer av förföljelsestudier har gjorts - förföljelse av personbil och förföljelse av

långtradare. Den sistnämnda förföljelsestudien har emellertid endast utförts vid ef-

termätningarna. Vid båda typerna gick förföljelsen till så att man valde ett slump-

mässigt fordon och åkte efter detta på ett behörigt avstånd (100-300 m, beroende

på trafiksituationen) samtidigt som man såg till att störa övrig trañk så lite som

möjligt. Målet var "att ñnnas på vägen utan att märkas". Vid förföljelse av per-

sonbil mättes reshastigheten upp samtidigt som omkömingsbeteendet observerades

och klassiñcerades. Dessutom gjordes noteringar om antalet inbromsningar, över-

trädelser av spärrlinje och heldragen kantlinje samt körning i spärrfålt. Vid förföl-

jelse av långtradare gjordes exakt samma observationer, dock mättes inte långtra-

darens reshastighet.

Vid förföljelse av personbil observerades omkörningama som det förföljda fordo-

net gjorde och delades upp i omkörning av personbil och omkörning av lastbil. Vid

förföljelse av långtradare observerades de som körde om den förföljda långtrada-

ren. Omkörningar har klassiñcerats enligt följande schema, där romersk siffra anger

mötessituationen under omkömingen och bokstav anger typ av omkörning enligt

följande:

Mätessituationen:
I inget möte

II möte - den mötande hade ingen anledning att vidta någon åtgärd
III möte - den mötande var tvungen att väja eller borde ha gjort detta
IV möte med omkörande (fyra bilar i bredd)

Omkörningen (den omkörandes sidoläge):
a inget hjul passerade mittlinjen
b mittlinjen grenslades
c samtliga hjul passerade mittlinjen

Detta innebär att varje omkörning klassiñcerades i en av 12 (4-3) klasser. Ett ex-

empel: En omkörning vid möte, där den omkörande grenslar mittlinjen, blir vanli-

gen klassiñcerad som IIb. Om den mötande emellertid från början har en sådan si-

dolägesplacering att han måste väja, eller åtminstone borde göra det, så klassifice-

ras omkömingen som IIIb.



Man ska inte jämföra de två förföljelsestudierna med varandra. Däremot kan förföl-

jelsestudien av långtradare jämföras med andra likadana studier på vägar med

breda körfält, se Lundkvist, 5-0, 1994.

Tyvärr är det ofta svårt eller åtminstone kostsamt att få in ett tillräckligt stort ma-

terial för att kunna göra en statistisk analys med ovan nämnda indelning i 12 klas-

ser. Man kan därför utifrån klassiñceringen dela in omkörningarna i "säkra",

"tveksamma" och "farliga". Detta görs enligt följande:

säker omkörning Ia, Ib, Ic, IIa
tveksam omkörning IIb, IIIa, IVa
farlig omkörning IIc, IIIb, IIIc, IVb, IVc

Undantag från ovanstående görs vid passage av spärrlinje, då Ib och Ic är tvek-

samma och övriga av klass b eller 0 är farliga omkörningar.

Man kan notera att de säkra omkörningarna samtliga är korrekta i juridiskt avseen-

de, medan de farliga alla är olagliga, dvs. man har med åtminstone något hjul varit

över mittlinjen trots möte. Av de tveksamma, är IIIa och IVa lagliga, medan IIb är

olaglig.

4 SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE RESULTATEN

I detta avsnitt redovisas de viktigaste resultaten i figurer. I avsnitt 5 finns resulta-

ten, jämte de statistiska analyserna, redovisade i tabellform.

Efter ommålning kan provsträckan delas upp i två delar, nämligen delsträcka med

ett körfält och delsträcka med två körfält i egna körriktningen. Den sistnämnda

delsträckan kan vidare uppdelas i höger och vänster körfält. Genomgående kom-

mer i fortsättningen följande beteckningar för de olika sträckoma och delsträck-

orna att användas:

K Kontrollsträckan (oförändrad från före- till eftermätningen)
P Provsträckan (före eller efter ommålning till trefältsväg)

P1 Provsträckan efter ommålning, del med ett körfält
P2 Provsträckan efter ommålning, del med två körfält
P2H Provsträckan efter ommålning, högra körfältet på del med två körfält
P2V Provsträckan efter ommålning, vänstra körfältet på del med två körfält



I de fall där mätningarna har gjorts med PTA, är P alltid medelvärdet av P1 och P2,

varvid P2 är ett viktat värde från P2H och P2V.

4.1 Hastighet

Uppmätta hastigheter (time mean speed) i en punkt på vägen, avseende lätta for-

don, redovisas i ñgur l.
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Figur 1 Time mean speed (medelvärde av hastigheten i en punkt på vägen) för
lätta fordon på provsträckan, P, och kontrollsträckan, K.

Man ser från ñgur 1, att om man jämför hastigheten från före- och eftermätningen,

så har den sjunkit på både kontroll- och provsträckan. Emellertid har den sjunkit

mer på provsträckan, vilket måste tolkas som att den nya sektionen, trefältsvägen,

har inneburit sänkta hastigheter.

Anledningen till den sänkta hastigheten är knappast att trañkanterna har fått ett

lägre hastighetsanspråk. Man ser att på provsträckans del med två körfält har man

en ökning av hastigheten, medan man på delen med ett körfält har en ganska or-

dentlig sänkning. Denna sänkning beror sannolikt av att personbilar har varit hind-

rade av långsammare trafik.

Hastighetsmätningarna indikerar således att medelhastigheten för personbilar har

sjunkit på provsträckan och att detta antagligen beror på försämrad framkomlighet



på de delsträckor som har ett körfält i färdriktningen. Detta borde innebära att

konsekvensen av en olycka blir mindre allvarlig.

Figur 2 visar hastigheterna för den tunga trafiken.
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Figur 2 Time mean speed (medelvärde av hastigheten i en punkt på vägen) för
tunga fordon på provsträckan, P, och kontrollsträckan, K.

Vad gäller den tunga trafiken kan ingen signifikant effekt på hastigheten av om-

målningen till trefaltsväg påvisas. Emellertid är medelhastigheten högre på dels-

träcka med endast ett körfält än där det finns två körfält. Detta måste tolkas som

att föraren känner sig pressad att inte hindra den snabbare trafiken längre tid än ab-

solut nödvändigt.

Att hastighetsnivån har höjts från före- till eftermätningen kan ha en negativ inver-

kan på olycksnivån, men detta kan inte tillskrivas ommålningen eftersom höjningen

har skett på både prov- och kontrollsträckan.

4.2 Hastighetens varians

Man måste noga definiera vad man menar med hastighetsvariansen. Dels finns en

skillnad i hastighet mellan fordon (olika förare har olika hastighetsanspråk), dels en

skillnad för ett fordon över sträckan (beroende på vägens linjeforing, övrig trafik,



etc). Summan av dessa mått, variansen for "space mean speed", kan sägas beskriva

omkörningsbehovet vid ett specifikt trafikflöde. Totala antalet upphinnanden (lätt

och tung trafik) per km och timme på prov- och kontrollsträckan före och efter

ommålningen framgår av figur 3.

antal/km och timme
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Ligur_?1 Antalet upphinnanden per kilometer och timme baserat på space mean
speed för samtliga fordon (lätta och tunga) och dess varians for flödet
250 fordon/tim.

Man ser av figur 3att antalet upphinnanden har minskat från fore- till eñermätning-

en på både prov- och kontrollsträckan. Detta kan tillskrivas en mindre hastighets-

diñ'erens mellan den lätta och tunga trafiken. Varfor den tunga trañken har ökat

hastigheten från fore- till eftermätningen är svårt att säga, men det kan knappast

tillskrivas ommålningen (enligt variansanalys i avsnitt 5).

4.3 Sidolägesplaceringens varians

Variansen hos fordonens sidolägesplacering har minskat, men det är svårt att säga

vad detta kan komma att betyda for spårbildningen. Man kan jämföra den uppmätta

variansen med värden från mätningar från motorväg och finner att dessa är i samma

storleksordning. Och åtminstone tidigare har man på högtrañkerade motorvägar

haft problem med längsgående spår.
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4.4 Omkörningsbeteende

I två typer av förföljelsestudier har omkörningar klassats i säkra, tveksamma eller

farliga. I den ena förföljdes personbilar och omkörningar av både lätt och tung tra-

ñk registrerades. Denna andra typen av studie gjordes endast vid eftermätningen

och då förföljdes långtradare och den omkörande, snabbare trañken registrerades.

Figur 4 visar fördelningen mellan säkra, tveksamma och farliga omkörningar på de

två sträckoma vid före- och eftermätningen.

                 

  

  

             

  

 

%

100*

g 4-7
80a -

4:7

60/ E] söker

I tveksam
40-/

I farlig

20-/

0 kg
före efter före efter

KONTROLL PROV

EngLá Omkörningar klassade som säkra, tveksamma eller farliga. Avser per-
sonbil som kör om annat lätt eller tungt fordon.

Först måste påpekas att materialet som ñgur 4 bygger på är i minsta laget. Sam-

manlagda antalet observerade omkörningar är 273 och vid eftermätningen på kont-

rollsträckan registrerades endast 26 omkörningar. Detta innebär att de skillnader

som framgår mellan mätomgångar och sträckor mycket väl kan bero på slumpen.

Emellertid kan man konstatera att man inte helt har fått bort tveksamma och farliga

omkörningar på trefaltsvägen, trots att man har försökt styra trafiken kraftigt.

Figur 5 visar omkörningar av långtradare vid eftermätningen.
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%

100-

80_

60-/ E] söker

I tveksam
40./

I farlig

20_/

0 __m
KONTROLL PROV

F_igur_5 Omkörningar klassade som säkra, tveksamma eller farliga. Avser per-
sonbil som kör om långtradare. -

Figur 5 är baserad på ett betydligt större material än figur 4; sammanlagt 318 om-

körningar vid ett mättillfalle; 194 på prov- och 124 på kontrollstråckan. Detta inne-

bär att fördelningarna är betydligt säkrare. Man ser att andelen säkra omkörningar

på provsträckan är hög - 98,5% och att endast ungefär 1 av 200 har klassats som

farlig.

Omkörningsbeteendet har av allt att döma förbättrats i och med ommålningen till

trefaltsväg, även om farliga omkörningar inte helt har försvunnit. Eftersom just

omkörningar tidigare var ett problem, så har man sannolikt gjort trañksäkerhetssi-

tuationen säkrare i detta avseende.

4.5 Andel hindrade fordon

Andelen hindrade fordon är ett mått på framkomligheten och visas i figur 6.
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Eigurg Andelen hindrade fordon på de olika sträckorna. P är viktat av P1 och
P2, P2 Viktat av P2H och P2V.

Figur 6 visar inga dramatiska skillnader i framkomlighet mellan de olika sträckorna.

Man har på trefaltsvägen en något större andel hindrade på delsträcka med ett

körfalt (P1) och något mindre i vänster körfält på delsträcka med två körfält

(PZV). Sammantaget har framkomligheten försämrats något på trefaltsvägen, jäm-

fört med den konventionellt målade kontrollsträckan.

4.6 Tidluckor

Tidluckor mellan fordon i kö kan vara ett mått på hur stressat trañkanterna kör.

Små tidluckor innebär oftast att man är hindrad och väntar på ett omkörningstillfal-

le. I tabell 7 anges 15%-percentilen för tidluckorna. Detta mått innebär att 15% av

fordonen som låg i kö utan att vara köledare hade en tidlucka som var kortare än

den angivna.
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Figur 7 15%-percentilen (sek) för tidluckoma på de olika sträckorna.

Ser man till hela provsträckan, så har knappast tidluckoma förändrats enligt figur

7. Däremot ser man att på del med två körfält (P2V) är tidluckan betydligt kortare

i det vänstra än i det högra körfältet. De som ligger i vänster körfält och är hindra-

de har korta tidluckor (15% kortare än 0,93 sek), medan de som ligger i det högra

körfältet tar det lugnare och håller bättre avstånd till framförvarande.

Tidluckoma är inte normalfördelade och en percentils värde berättar därtör ofta

inte hela sanningen. Oña använder man kriteriet 1 sek som en absolut minsta önsk-

värd tidlucka. Nämnas kan att sedan polisen i Uddevalla har börjat övervaka av-

stånd med videokamera, rapporterar man alla som har en tidlucka mindre än just 1

sek. Figur 8 visar andelen tidluckor som var mindre än 1 sekund på de skilda

sträckoma.



14

    

El FÖRE

I EFTER

           

Figur 8 Andelen personbilar med tidlucka mindre än 1 sek till framforvarande.

Figur 8 visar att i det vänstra körfältet på delsträckan med två körfält, har hela

22% en tidlucka som är mindre än 1 sekund. Detta pekar på att man kör stressat

och antagligen försöker göra så många omkörningar som möjligt på den sträcka

som står till buds. Kanske är delsträckoma för korta? Värt att notera är också att

endast 5% har en tidslucka under 1 sekund på delen med ett körfält. Man har för-

modligen accepterat att man inte kan köra om, utan måste vänta till det blir två

körfält.

4.7 Kommentarer från Vägverket och Polisen

Vid telefonsamtal med Vägverket och Polisen i Nyköping, 1993-11-30, framkom

följande:

Vägverket: Man har haft snöfall, men inte några problem med snöröjningen, utan

det fungerar lika bra som innan vägen målades om. Problemen har man vid andra

åtgärder där det finns endast ett körfält, t.ex. vid tvättning av vägkantstolpar. Man

har inte fått några synpunkter på vägen från allmänheten, vilket kan tolkas som att

trañkantema är nöjda.
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Polisen: Man upplever att antal olyckor har sjunkit på trefältsvägen. I huvudsak

rapporteras (bötfälls) trafikanter som har kört i spärrfalt. Man anser för övrigt att

vägen ñmgerar bättre efter ommålningen till trefaltsväg.

4.8 Olyckor

Att göra en konventionell olycksstudie på en så kort sträcka som provsträckan ef-

ter endast 6 månader är inte meningsfullt. Däremot kan man studera de enskilda

polisrapportema ñån de olyckor som har skett efter ommålning till trefaltsväg. Ur

dessa rapporter kan man se om förloppet har varit sådant att den nya sektionen

skulle kunna förklara olyckan.

Under tiden efter ommålningen fram till 1993-12-31 - polisrapporterades totalt 6

olyckor på provsträckan. Olycksförloppen kan beskrivas kort:

1 Singelolycka. Djur dyker upp på vägen, varvid personbil kör ut på vägslän-

ten, får sladd, och går över vägbanan ner i diket till vänster. Dagsljus, torr
vägbana.

2 Mötesolycka. Personbil kommer utanför asfaltkanten, tar sig upp på vägen,
kör över i mötande körfält och kolliderar med annan personbil. Disigt, våt

vägbana.

3 Upphinnandeolycka. Personbil har stannat efter vägkanten (till viss del i hö-

ger körfält, på sträcka med två körfält) och blir påkörd. Sammanlagt fyra
personbilar inblandade, varav två går över i vänster körfält. Dagsljus, torr

vägbana.

4 Mötesolycka. Personbil får sladd och kommer över i mötande körfält och

kolliderar med annan personbil. Dagsljus, våt vägbana.

5 Mötesolycka. Personbil får sladd under omkörning och krockar med två
mötande. Dagsljus, snömodd på vägbanan.

6 Mötesolycka. Personbil får sladd under omkörning och krockar med mötan-
de personbil. Dagsljus, snömodd på vägbanan.

Kan någon eller några av ovanstående olyckor förklaras av att motortrañkleden var

utförd som trefältsväg i stället för konventionell tvåfältsväg med breda vägrenar?
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Man har två olyckor där fordon har kommit utanför asfaltkanten. Detta skulle

kunna förklaras av den smala vägrenen (1,0 m inklusive 0,3 m kantlinje). Hade vä-

gen målats med två körfält, breda vägrenar och breda, heldragna, profilerade kant-

linjer skulle olyckor av denna typ kunna undvikas. Å andra sidan skulle man få en

väg med mindre kapacitet och sannolikt farligare omkörningar.

En påkörning med fordon uppställda längsvägen inträffade. Även den typen av

olyckor skulle kunna undvikas om vägen hade bred vägren och heldragen kantlinje.

I de tre andra olyckorna har fordon fått sladd och kommit över i mötande körfält, i

två fall i samband med omkörning. Dessa olyckor kan knappast förklaras av att vä-

gen hade målats med tre körfält.

Vid samtliga sex olyckor har ett fordon kommit över i mötande körfält. Sådana

olyckor skulle undvikas, eller åtminstone få en lindrigare följd, om vägen hade varit

motorväg med mitträcke.

Som sagt är materialet mycket begränsat och det finns ingen som direkt pekar på

att konventionell målning skulle ha kunnat förhindra någon av olyckorna. Möjligen

kan man i framtiden ge akt på den smala vägrenen som sannolikt blir allt vanligare i

och med införandet av trefältsvägar och vägar med breda körfält.

5 RESULTAT MED STATISTISKA ANALYSER

I detta avsnitt redovisas resultaten ganska utförligt. Den som nöjer sig med en

sammanfattning av de viktigaste resultaten kan gå vidare direkt till avsnitt 6.

5.1 Beteckningar

Följande beteckningar kommer att användas i resultatredovisningen:

'vt medelvärdet av time mean speed - hastighet uppmätt i ett snitt på vä-

gen (km/h)

032 variansen för time mean speed [(km/h)2]
Vs medelvärdet av space mean speed - hastighet uppmätt i ett snitt i tiden

(km/h)
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652 variansen för space mean speed [(km/h)2]
Vr medelvärdet av reshastigheten över fordon (km/h)

(of variansen för reshastigheten
V2 medelvärdet av variansen for enskilt fordons reshastighet, of - (of

[(km/hY]
var(sh) variansen för sidolägesplaceringen (m2)
u medelkölängden - fordon med tidlucka < 5 s ligger i kö, ett fritt fordon

är en kö bestående av 1 fordon
oz andel hindrade fordon

tidlucka till framforvarande fordon för fordon som ligger i kö utan att
vara köledare, d.v.s. som har högst 5 sek till och vars hastighet avviker

högst :5 km/h från framförvarande

0-
0-

Observera att (03, vilken således avser reshastighetens varians, inte ska förväxlas

med det vedertagna statistiska effektmåttet, m2.

Hastigheten på vägen har angivits med tre olika mått: time mean spead, space

mean speed och reshastighet. Time mean speed avser medelhastigheten för fordon

som passerar en punkt på vägen. Variationen i hastighet mellan fordon beror inte

på vägen, utan på att olika förare har skilda hastighetsanspråk och/eller är hindrade

av framförvarande fordon. Space mean speed avser hastigheten for de fordon som

finns på sträckan vid en given tidpunkt. Praktiskt är denna hastighet svår att mäta

och skattas därför från time mean speed. Variationen för denna hastighet beror på

dels på att olika förare har skilda hastighetsanspråk (eller är hindrade), dels på var

på sträckan de befinner sig vid den givna tidpunkten (man kör oftare fortare i en

nedförsbacke än i en uppförsbacke). Slutligen avser reshastigheten medelvärdet för

hastigheten över fordon och sträcka. Reshastighetens variation beror på föramas

hastighetsval och att de eventuellt är hindrade på hela eller delar av sträckan.

Vägsträckoma har samma beteckningar som i avsnitt 4:

K kontrollsträckan (oförändrad mellan före- och eftermätning)
P provsträckan före ommålning, alternativt efter ommålning och då ett

medelvärde över de två delsträckorna P1 och P2
P1 provsträckan efter ommålning, delen med ett körfält
P2 provsträckan, del med två körfält, efter ommålning, viktat värde över

de två körfälten
P2H provsträckan efter ommålning, det högra körfältet på delen med två

körfält
P2V provsträckan efter ommålning, det vänstra körfältet på delen med två

körfält
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De värden som avser provsträckan, P, i resultatdelen, är vid eftennätningen alltid

viktade värden över P1, P2H och P2V.

5.2 Time mean speed

Av tabell 1 framgår de med PTA uppmätta medelhastighetema, Vt, vid före- och

efrermätningen for lätta och tunga fordon med tillhörande varians.

T 11 1 Time mean speed, "v", samt dess varians,of, avseende lätta fordon på

prov- och kontrollsträckan vid fore- och eftermätningen. n avser anta-

let uppmätta fordon.

          

LÄTTA FORDON

FÖRE EFTER

Vt of n V1 då 11

111,1 126,1 1218 110,8 131,3 1089

P 110,9 106,5 1177 109,5 134,3 1204

P1 - - - 106,3 156,0 1209

P2 - - - 112,8 112,6 1199

P2H - - - 111,4 112,1 976

P2V - - - 118,7 114,9 223

        

Tabell 1 visar att kontrollsträckan måste anses vara bra från hastighetssynpunkt -

endast 0,2 km/h skiljer mot provsträckan vid förmätningen. Vid eftermätningen på

kontrollsträckan har man ungefär samma hastighet som vid förmätningen - den har

sjunkit med endast 0,3 km/h. På provsträckan har emellertid hastigheten sjunkit på

den del som har ett körfält. Med kompensation för sänkningen på kontrollsträckan

blir den reella förändringen -4,3 km/h. Detta kan sannolikt tillskrivas sämre fram-

komlighet och/eller lägre hastighetsanspråk. För detta talar även den höga varian-

sen på delen med ett körfält; denna beror sannolikt på en skillnad i hastighet mellan

fria fordon och fordon i som är hindrade.

Gör man en tvåvägs variansanalys med time mean speed som beroende variabel

samt tid (före/efter) och plats (prov-/kontrollsträcka) som oberoende variabler får

man resultat enligt tabell 2 och 3 för delen med ett respektive delen med två kör-
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fält. I en sådan variansanalys är interaktionen mellan tid och plats av speciellt in-

tresse. Om denna interaktionseffekt är signiñkant har man nämligen påvisat en has-

tighetsförändring från före- till eftermätningen, men en förändring som är olika på

de två mätplatserna. En sådan hastighetsförändring kan endast förklaras av den åt-

gärd som har vidtagits.

T 112 Variansanalys för time mean speed avseende lat"ta fordon på del av
provsträckan med ett körfält. Oberoende variabler är tid (nivåer fö-

re/efter åtgärd) ochplats (nivåer prov-/kontrollsträcka).

         

effekt F-kvot sign? (02

tid 56,10 0,001 0,011

plats 49,22 0,001 0,010

tid-plats 41,64 0,001 0,008

 

T 113 Variansanalys för time mean speed avseende latt"a fordon på del av

provsträckan med två körfal'1. Oberoende variabler är tia' (nivåer fö-
re/efter åtgärd) ochplats (nivåer prov-/kontrollsträcka).

   

eñekt F-kvot sign? (02

tid 5,87 0,05 0,001

plats 8,49 0,01 0,002

tid-plats 12,24 0,001 0,002

      

Man ser att den tidigare nämnda interaktionseñ'ekten är signiñkant (p<.05) både i

tabell 2 och tabell 3. Vi har således påvisat en skillnad i hastighet (sänkning på

delsträcka med ett körfält och höjning där det finns två körfält) som kan förklaras

av åtgärden (ommålning). 002 visar att av den totala variansen i hastighet (skillnad

mellan fordon, tidpunkt för mätning och mätplats) kan 0,8% respektive 0,2% för-

klaras av denna åtgärd.

I tabell 4 redovisas hastighetsdata för tunga fordon och tillhörande variansanalyser

i tabellerna 5 och 6.



20

Tabell 4 Time mean speed, V, samt dess varians,0'f, avseende tunga fordon på
prov- och kontrollsträckan vid fore- och eftermätningen. n avser anta-

let uppmätta fordon.

       

  

TUNGA FORDON

FÖRE EFTER

Vt O'f n Vt 63 11

87,0 71,2 172 90,6 88,0 128

P 87,5 65,6 159 92,4 96,4 115

P1 - - - 94,0 141,6 93

P2 - - - 91,3 70,6 137

P2H - - - 90,5 70,9 126

P2V - - - 100,2 66,3 11 

 

 

 

 

  

  

Tabel 5. Variansanalys for time mean speed avseende tunga fordon på del av
provsträckan med ett kQ"rfa'lt. Oberoende variabler är tid (nivåer fo-
re/efter åtgärd) ochplats (nivåer prov-/kontrollsträcka).

 

 

  

eñ'ekt F-kvot sign? 0)2

tid 39,59 0,001 0,065

plats 5,81 0,05 0,008

tidtplats 2,89 - 0,003

 

 

 

  

 

flfabell 6. Variansanalys for time mean speed avseende ningaiordon på del av
provsträckan med ett ko"rfal' t. Oberoende variabler är tid (nivåer fo-
re/efter åtgärd) och plats (nivåer prov-/kontrollsträcka).

 

 

  

 

effekt F-kvot sign? (1)2

tid 27,38 0,001 0,042

plats 0,72 - 0,000

tid-plats 0,15 - 0,000

 

 

 

 

 

Man ser i tabell 4 en höjning av medelhastigheten på kontrollsträckan mellan före-

och eftermätningen. Detsamma gäller provsträckan, vilket förklarar att interaktio-

nerna i tabellerna 5 och 6 ej har blivit signifikanta. Intressant är emellertid att lång-

tradarna har en högre hastighet på delsträckan med ett körfält än på delsträckan
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med två. Detta antyder att förarna har hållit en hastighet som har varit högre än

den önskade; sannolikt har man från upphinnande fordon känt en press att öka

hastigheten.

5.3 Space mean speed

I tabell 7 och 8 redovisas space mean speed, beräknat från uppmätt time mean

speed, för lätta respektive tunga fordon. Man ska observera att space mean speed

inte är direkt uppmätt, utan skattat från time mean speed.

T 11 7 Space mean speed, Vs, samt dess varians,0'f, avseende lätta fordon på

prov- och kontrollsträckan vid före- och eftermätningen. n avser anta-

let uppmätta fordon.

           

LÄTTA FORDON

FÖRE EFTER

Vs 652 11 Vs 552 n

109,9 126,4 1218 109,4 149,9 1089

P 109,9 107,7 1177 108,3 139,7 1204

P1 - - - 104,7 165,4 1209

P2 - - § - 111,8 114,0 1199

P2H - - - 110,4 113,7 976

P2V - - - 117,7 115,4 223

       

Eftersom space mean speed är ett mått som beskriver fordonens hastighet över

sträckan, jämförbar med reshastigheten, är det lämpligt att jämföra provsträckan,

P, vid före- och eftermätningen. Ett t-test på 5%-nivån visar på en signifikant inter-

aktionseffekt (t=6,44), dvs. man har en hastighetsförändring på provsträckan som

är skild från förändringen på kontrollsträckan. Med justering för förändringen på

kontrollsträckan, ñnner man att medelhastigheten på provsträckan har sjunkit med

1,1 km/h.



22

T ll 8 Space mean speed, Vs, samt dess varians,O':, avseende tunga fordon på

prov- och kontrollsträckan vid före- och eftermätningen. n avser anta-

let uppmätta fordon.

         

TUNGA FORDON

FÖRE EFTER

Vs O's2 n Vs 552 n

P 86,8 61,6 159 91,4 85,5 115

K 86,2 66,4 172 89,4 70,6 128

P1 - - - 92,7 116,8 93

P2 - - - 90,5 64,3 137

P2H - - - 89,7 64,6 126

P2V - - - 99,6 60,8 11

         

Vad gäller den tunga trafiken, så har man fått en tendens till hastighetshöjning på

provsträckan. Efter kompensering för hastighetsförändringen på kontrollsträckan,

ser man att höjningen är (91,4-86,8)-(89,4-86,2) km/h = 1,4 km/h. Ett t-test på

5%-nivån kan inte påvisa någon signifikant effekt (t=0,47).

5.4 Reshastighet

I tabell 9 redovisas uppmätta reshastigheter med tillhörande varianser.

T 11 9 Reshastigheten för personbilar, ?11, med tillhörande varians, 01:, samt

antalet uppmätta fordon, 11. Observera att vid varje mättillfälle har ex-
akt samma fordon uppmätts på både prov- och kontrollsträcka.

         

 

 

 

LÄTTA FORDON

FÖRE EFTER

Vr * (03 I, Vr 003 n

PROV 111,1 54,5 43 110,8 54,7 25

KONTROLL 107,6 59,3 43 113,7 125,9 25

  

Resultaten från restidsmätningarna är svåra att tolka och kanske borde man avstå.

Tyvärr är datamaterialet litet, varför man riskerar att de slumpmässiga felen blir
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stora. Gör man emellertid ett t-test finner man att skillnaden i hastighet på prov-

sträckan efter kompensation för kontrollsträckan blir hela -6,4 km/h. Trots detta är

skillnaden ej signifikant på 5%-nivån (t=l,08), vilket delvis förklaras av bristen på

data.

Av intresse från hastighetssynpunkt är även hastighetsvariansen för enskilda for-

don, vilken beräknas enligt formeln på sidan 5. I tabell 10 redovisas uppmätta och

beräknade varianser.

T 11 10 Uppmätta varianser för space mean speed, O'zs, och reshastighet, 002,
samt den från dessa beräknade medelvariansen över sträckan för en-

skilda fordon, '\|72. Endast lätta fordon.

            

LÄTTA FORDON

FÖRE EFTER

--2 2 -2 -2 2 -2

cTS c01' W GS 0)! w

PROV 107,7 54,5 53,2 139,7 54,7 85,0

KONTROLL 126,4 59,3 67,1 149,9 125,9 24,0

  

När man tolkar siffrorna i tabell 10 ska man åter tänka på att datamaterialet från

restidsmätningama är starkt begränsat. Ett sätt att konkretisera variansema i tabell

10 är att bilda 95% konñdensintervall för hastighetens medelvärde över sträckan.

Detta intervall anger således att under 95% av tiden avvek ett enskilt fordons has-

tighet från dess medelhastighet med högst intervallets storlek. Man får då på

provsträckan :14,3 km/h före ommålning och :18,1 km/h efter. På kontrollsträck-

an är motsvarande intervall :16,1 km/h respektive :9,7 km/h. Osäkerheten i dessa

intervall är stor, men ger en indikation på att enskilda fordons hastighetsvarians har

ökat på provsträckan efter ommålning. Detta är också naturligt om man betänker

resultaten från avsnitt 5.2, som visade att hastigheten hade sjunkit på delsträcka

med ett körfält, men ökat på delsträcka med två körfält.
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5.5 Sidolägesplaceringens varians

Att sidolägesplaceringen kommer att förändras efter ommålning är självklart. Det

är även ganskanaturligt att misstänka att dess varians ska minska, eftersom man

med den nya sektionen har styrt trafiken mer än tidigare. Dessutom är höger kör-

fält på del med två körfält ganska smalt, endast 3,50 meter.

I ett tidigare projekt, bekostat av Vägverket (Lundkvist, 8-0, 1993), studerades

sidolägesplaceringens varians på några olika vägtyper. Medelvärdesbildat över

olika vägar fann man att variansen var 0,08 (m)2 på en 7-metersväg, 0,15 (m)2 på

en 9-metersväg, 0,41 (m)2 på motortrañkled (med vägrenskörning) och 0,14 (m)2 i

högra körfältet på en motorväg. En väg (E4 utanför Ljungby) målad med 5,5 meter

breda körfält hade variansen 0,54 (m)2.

I detta projekt, som behandlar trefältsvägen, uppmättes sidolägesvariansen till 0,10

(m)2 på del med ett körfält och till 0,12 (m)2 i högra körfältet på del med två kör-

fält. Man har således en varians som är något lägre än på motorväg och deñnitivt

lägre än på en motortrafikled med två körfält. Detta kan leda till problem med

spårbildning.

5.6 Omkömingar

Omkömingar har studerats före och efter ommålning genom förföljelse av per-

sonbil samt efter ommålning genom förföljelse av långtradare. Omkörningama har i

båda fallen klassiñcerats i 12 kategorier enligt sidan 4. I tabell 11 redovisas klassi-

ñceringen för omkörande personbil (som kör om annat fordon, oavsett typ).

      

T 1 11 Omkömingar personbil/personbil och personbil/långtradare på prov-
och kontrollsträckan före och efter ommålning. S, T och F avser säker,

tveksam och farlig omkörning.

klass Ia Ib Ic IIa IIb IIc IIIa IIIb IIIc IVa IVb IVc S T F

prov, före 41 50 14 17 10 0 1 5 0 1 l 0 122 12 6

kontroll, före 15 22 6 6 10 0 1 1 O 0 0 0 49 11 1

prov, efter 29 2 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 41 2 3

kontroll, eñer 2 14 l 2 5 O O 1 1 0 0 0 19 5 2
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Fördelningen mellan säkra, tveksamma och farliga omkörningar redovisas även i

tabell 12, då uttryckt i procent.

Tabell 12 Fördelningen säkra, tveksamma och farliga omkörningar uttryckt i pro-

     

cent.

% säkra % tveksamma % farliga

prov, före 87 9 4

kontroll, före 80 18 2

prov, eñer 89 4 7

kontroll, efter 73 19 8

      

Data i tabell 11 och 12 är på ordinalskala, d.v.s. omkömingarna är rangordnade i

säkerhetsordning (säker, tveksam, farlig). En analys av fördelningen görs därför

med en proportionell logoddsmodell, beskriven av Everitt, 1992, i vilken man

skattar regressionskoeñicientema. Om koefñcienten för interaktionen mellan tid

och plats är signiñkant skild från 0 (p<.05), har man påvisat en effekt av ommål-

ning till trefältsväg på omkörningsbeteendet.

Analysen visar att regressionskoefñcienten för interaktionen skattas till -O,57 med

standardfelet 0,65. Denna är ej signiñkant skild från 0, varför någon effekt av om-

målningen ej har kunnat påvisas. Man har inte heller någon signifikant huvudeffekt

av tid eller plats, trots att fördelningama skiljer något enligt tabell 12. Man ser i

denna tabell en tendens till större andel tveksamma omkömingar på kontrollsträck-

an än på provsträckan. Datamaterialet är dock alltför litet för att några säkra slut-

satser ska kunna dras.

I samband med de 46 omkömingar som registrerades på provsträckan efter om-

målning noterades 5 överträdelse av spärrlinje och en körning i spärr-fält. Man

måste åter notera att materialet är för litet för att man ska kunna dra några slutsat-

ser av detta.

Som tidigare har sagts var en väsentlig del av arbetet att utveckla mätmetoder. Att

studera omkörningar genom att förfölja personbilar visade sig ge alltför litet data.

Därför gjordes ett försök att förfölja långtradare och studera de omkörandes bete-

ende. Detta har emellertid inte hunnits med innan vägen ñck ny beläggning och
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målning, varför data från denna typ av studie endast finns från eftermätningen.

Dessa data redovisas i tabell 13.

Tabell 13 Omkörningar personbil/långtradare och tungt fordon/långtradare på
prov- och kontrollsträckan eñer ommålning. S, T och F avser säker,

tveksam och farlig omkörning.

 

sträcka/klass Ia Ib Ic IIa IIb IIc IIIa IIIb IIIc IVa IVb IVc S T F

 

prov, efter 66 2 O 125 l 0 O O O O 0 0 191 2

 

kontroll, efter 5 59 3 11 38 l 1 6 O O O 0 78 39 7

                 

Ett test av regressionskoefñcienten för den oberoende variabeln plats, visar på

signiñkans på 5%-nivån (-3,41 med standardfelet 0,53). Vi har således kunnat på-

visa en skillnad i fördelningen av säkra, tveksamma och farliga omkömingar mellan

prov- och kontrollsträckan. Medan man på kontrollsträckan har 6% farliga om-

körningar så är på provsträckan endast en av 194 farlig. Nu ska man ha i minnet att

sträckorna inte är helt lika vad gäller linjeföring, så några säkra slutsatser av detta

kan inte dras. Emellertid är det sannolikt att ommålningen till trefaltsväg har inne-

burit säkrare omkörningar. Som också framgår av tabell 13, passerade 3 fordon

spärrlinje (2 klass Ib och 1 klass IIb). Ett fordon körde i spän'falt på provsträckan,

vilket dock inte framgår av tabellen.

Vid studium av omkörningsbeteendet ar metoden som innebär klassning av om-

körning av långtradare betydligt effektivare än förföljelse av personbil. Man får

med kort observationstid (här cirka 7 timmar) in relativt många omkörningar och

även en typ av omkörningar som många gånger är intressantare än omkörning per-

sonbil/personbil.

5.7 Medelkölängd, andel hindrade fordon och framkomlighet

Framkomligheten på en väg kan beskrivas av medelkölängden och/eller andelen

hindrade fordon. Dessa två mått kan sägas vara en typ av komfortmått som talar

om i vilken utsträckning trafikanterna kan välja hastighet själva. Ett annat mått på

framkomligheten kan vara antal observerade inbromsningar innan omkörning.

Dessa tre mått redovisas i tabell 14, nedan.
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:MIA Medelkölängden, 11 (antal fordon), andelen hindrade fordon, 01, och

andelen inbromsningar före omkörning, b på prov- och

kontrollsträckan före och efter åtgärd. b1 avser andelen inbromsningar
vid förföljelsen av långtradare, d.v.s. före omkörning av långtradare.

Värdena för 11 och 01 avseende P är ett viktat värde baserat på P1,

        

P2H och P2V.

FÖRE EFTER

11 01 b 11 01 b b1

K 1,77 0,43 0,10 1,74 0,42 0,19 0,23

P 1,70 0,41 0,05 1,72 0,42 0,20 0,07

P1 - - - 1,78 0,44 - -

P2 - - - 1,66 0,40 - -

PZH - - - 1,69 0,41 - -

sz - - - 1,53 0,35 - -

          

Åter tvingas man konstatera att det insamlade materialet från förföljelse av per-

sonbil är alltför litet och ger ett osäkert värde på b: siffroma i tabellen avseende b,

baseras på 5-9 inbromsningar och kan vara behäñade med stora slumpmässiga fel.

Emellertid är materialet från långtradarförföljelsen större (b1 baseras på 14 och 28

inbromsningar på prov- respektive kontrollsträckan). Här får man en indikation på

att antalet inbromsningar på provsträckan är färre än på den konventionellt målade

kontrollsträckan.

Medelkölängden skiljer ganska litet mellan prov- och kontrollsträcka; mellan före-

och eftermätningen har den minskat något på kontrollsträckan, medan den har ökat

på provsträckan. Skillnaderna är emellertid små och man kan inte påstå att andelen

hindrade fordon har förändrats nämvärt.

5.8 Tidluckor

Percentilerna för tidluckorna för fordon som ligger i kö, d.v.s. som har mindre än 5

sek till framförvarande fordon och en hastighetsdifferens som är mindre än i5 km/h

till framförvarande, redovisas i tabell 15.



28

T 11 15 Tidluckomas, t (sek), 15-, 50- och 85-percentil. Värdena for P vid ef-

termätningen är viktade och baserade på värdena för P1, P2H och

        

P2V.

FÖRE EFTER

t15 t50 t85 t15 t50 t85

K 1,08 1,74 3,27 1,11 1,75 3,15

P 1,09 1,70 3,19 1,11 1,72 2,99

P1 - - - 1,12 1,68 2,97

P2 - - - 1,10 1,77 3,03

P2H - - - 1,13 1,86 3,10

P2V - - - 0,93 1,28 2,62

         

Man ser att på kontrollsträckan är tidluckoma i stort oförändrade mellan fore- och

eftermätningen. På provsträckan har vi efter ommålning en skillnad mellan de olika

delsträckoma. Medianen i det vänstra körfältet på delsträcka med två körfält är låg;

uppenbarligen kör man ganska stressat där. 15-percentilen är endast 0,93 sek. Mer

än 15% av de som ligger i kö har således mindre än 0,93 sek och hälften mindre än

1,28 sek eller cirka 35 m till framforvarande fordon.

6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Följande effekter - positiva och negativa - som borde påverka trafiksäkerheten då

man målar om en konventionell motortrañkled till trefältsväg har uppmätts:

Positiva effekter av trefältsväg

o Medelhastigheten for personbilar har sjunkit. Detta bör ge mindre allvarliga
konsekvenser av enolycka.

- Andelen säkra omkörningar har ökat, vilket bör minska antalet omkörnings-
/mötesolyckor

Negativa effekter av trefältsvägen

- Tidluckorna för fordon i kö är korta i det vänstra körfältet på delsträcka med
två körfält. Detta kan ge Ökat antal upphinnandeolyckor.
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För övrigt indikerar mätningarna att framkomligheten i någon mån har försämrats;

andelen hindrade fordon är större efter ommålningen. Vidare har sidolägesplace-

ringens varians minskat, vilket kan betyda problem med spårbildningen.

Slutomdömet blir att man sannolikt har skapat en trafiksäkrare väg genom att måla

om en motortrañkled till trefältsväg. Resultaten ska dock inte generaliseras till vä-

gar med en annan linjeföring. På den i detta projekt studerade vägen har omkör-

ningama varit ett speciellt problem eftersom frisiktsträckoma är relativt korta. Man

ska inte heller generalisera resultaten att gälla i mörkertrañk eller till sådana väder-

förhållanden som innebär dålig sikt och svårigheter att se vägmarkeringarna. Slutli-

gen ska man tänka på att resultaten gäller motortrafikled - en väg utan oskyddade

trafikanter.

Inför införande av nya trefaltsvägar (på motortrafikleder) kan man tänka sig följan-

de förändringar: Delsträckoma skulle kunna göras längre. Eventuellt skulle man då

få bort det stressmoment som har resulterat i korta tidluckor - man vill hinna köra

om så många som möjligt innan vänster körfält tar slut. Dessutom skulle man kun-

na skylta omkörningsförbud på delsträcka med ett körfält. Detta skulle kunna eli-

minera eventuella missförstånd under sådana yttre förhållanden då vägmarkeringar-

na är svåra att se. Spärrfälten skulle kunna utföras proñlerade. Detta skulle ge dem

en bättre synbarhet i regnväder och dessutom ge trafikanten en buller- och vibra-

tionsvaming om han eller hon kör i dem. Slutligen borde förvarningsskyltarna 400

och 1000 meter före, om att ett körfält övergår i två, ha en annan design. Av da-

gens skyltar framgår primärt att ett körfält blir två och sekundärt att det sker om

400 eller 1000 meter. Inhämtar man endast det primära budskapet, så kan man lu-

ras att tro att det blir två körfält där skylten står. I stället borde det primära bud-

skapet vara att något sker om 400 eller 1000 meter, och sekundärt vad som hän-

der, nämligen att ett körfält blir två.

När man ser på resultaten av denna studie, så bör man fråga sig om något och i så

fall vad som saknas. Man hade vid starten av projektet ingen effektiv metod att

mäta enskilda fordons hastighetsvarians över sträckan. Att mäta den direkt genom

förföljelse av fordon visade sig vara svårt eller kanske omöjligt - man kom alltid att

överskatta variansen. Enda möjligheten är sannolikt att göra en matematisk beräk-

ning från variansema för space mean speed och reshastigheten. Tyvärr hade vi från

början ingen effektiv metod för att mäta reshastigheten, men har inom andra del-
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projekt utvecklat en. Så i eventuella fortsatta studier av trefaltsvägar, borde denna

metod användas för att få ett säkert mått på hastighetsvariansen för enskilda for-

don. Det är med stor sannolikhet så att en låg varians betyder att föraren har kun-

nat köra avslappnat i sin egen önskade hastighet.

För övrigt saknas studier i mörkertrañk. Bland annat har polisen konstaterat att

många kör i spärrfaltet. Beror det på att man inte såg spärrfaltet i tid mörker?

Överhuvudtaget vet man litet om hur trafikantema uppför sig i lågtrañk och mör-

ker - då kanske en stor andel av trafiken är tung trafik.

En central frågeställning i framtiden kan bli: Om man målar om en konventionell

motortrañkled, ska den då målas med två breda körfält eller ska den målas som

trefaltsväg? Man saknar idag en bra jämförelse mellan trefaltsväg och väg med

breda körfält.
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