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SAMMANFATTNING

I långa backar vill man ofta anlägga ett stigningsfält för att underlätta för trafiken

uppför backen att köra om långsamgående fordon. Detta stigningsfält får vanligen

utnyttjas även av trafiken nedför backen vid omkömingar. Här kan emellertid en

konfliktsituation uppstå: Antag att ett fordon gör en omkörning i riktning nedåt

och "lånar" mötande vänstra körfältet. Om detta fordon samtidigt möter en kö i

höger körfält kan en allvarlig situation uppstå om ett fordon bryter sig ur kön för

att utnyttja "sitt" vänstra körfält för omkörning. Två fordon kan komma att mötas i

samma körfält, vilket innebär en uppenbar olycksrisk.

Vägverket, Region Sydöst, här på försök ersatt den vanliga, streckade mittlinjen i

riktning nedför backen, med en varningslinje. Tanken är att trafikanterna ska und-

vika omkörning i nedförsbacken, men att detta ändå ska vara tillåtet. Framförallt

vill man få bort omkömingar då man möter en kö som är på väg uppför bäcken.

Undersökningen har utformats som en före- efterstudie med prov- och kontroll-

sträcka. Förmätningarna gjordes i två backar som var identiskt utformade

(målade), varefter den ena backen fick den vanliga mittlinjen förlängd till varnings-

linje. Mätningarna omfattade hastighet i slutet av nedförsbackarna, medelkölängd

samt omkörningsbeteende och -frekvens

Resultaten visar att man delvis har uppnått syftet: Antalet omkömingar i riktning

nedåt har minskat, vilket också har resulterat i lägre hastigheter (fler fordon är

hindrade). Däremot har andelen oönskade omkömingar inte minskat. Andelen om-

körningar i nedförsbacken vid möte av kö är lika stor som före ommålningen.

Resultaten måste betraktas som intressanta: Trots att trafikanterna sannolikt inte

har lagt märke till förändringen, har man fått ett ändrat beteende. Här finns skäl att

fortsätta med större studier.



1 BAKGRUND

Stigningsfalt med fri sikt är idag ofta utförda med "vanlig" streckad mittlinje för det

enda körfältet i riktning nedför backen och spärrlinje i riktning uppåt. Detta innebär

att omkörning i nedförsbacken är tillåten om man inte har möte. Emellertid utnytt-

jar många trafikanter som kör nedför backen, vägens bredd och "lånar", trots möte,

det vänstra körfältet i riktning uppåt om detta är fritt från fordon. Här kan konflik-

ter uppstå: Om ett omkörande fordon i riktning nedåt möter en kö som ligger i

högra körfältet i riktning uppåt, kan en obehaglig mötessituation uppstå om ett

fordon bryter sig ur kön för att köra om. Den som kör uppför backen och går över

i vänster körfält för att köra om räknar antagligen inte med att bilar i riktning nedåt

kör om vid möte. Och den som är på väg nedför och har "lånat" ett körfält kan bli

överraskad över att körfältet plötsligt har blivit upptaget.

Ovan beskrivna situation är icke önskvärd och bör undvikas. Ett sätt vore att måla

spärrlinje också i riktning nedför, vilket skulle innebära att fordon på väg nerför

inte alls får köra om. I en backe med god sikt är inte heller den lösningen bra; har

man god sikt och inget möte känns det omotiverat att inte få köra om av den enda

anledningen att det är stigningsfalt i motsatt körriktning. En åtgärd skulle kunna

vara att måla varningslinje i riktning nedför. Kanske blir trañkanten något försikti-

gare då?

På riksväg 33 mellan Jönköping och Nässjö har ett stigningsfalt målats med var-

ningslinje i riktning nedför, medan ett annat, närliggande stigningsfält har målats

med konventionell mittlinje. Dessa båda vägsträckor har i en före-/efterstudie stu-

derats med avseende på bland annat omkörningar.

2 SYFTE

Avsikten med denna studie har varit att studera om och i så fall hur trañkanterna

förändrar sitt omkörningsbeteende om ett stigningsfält målas med varningslinje i

nedförsriktning, i stället för den konventionella streckade mittlinjen (se figur 1, si-

dan 2).



3 METOD

Mätningar av hastighet och medelkölängd samt observationer och klassiñceringar

av omkörningar har gjorts i två stigningsfält. Detta gjordes på både provsträckan

(den som senare fick varningslinje) och kontrollsträckan före och efter ommålning.

Efter det att förmätningarna hade gjorts, förlängdes den streckade mittlinjen på

provsträckan till en varningslinje, medan kontrollsträckan var oförändrad från för-

till eftermätningen. Sträckornas principiella utformning framgårav ñgur 1. Prov-

sträckans längd var cirka 1,1 km, medan kontrollsträckan var cirka 0,9 km.

före ommålning efter ommålning

      

Figur 1 Provsträckans utformning före och efter åtgärd. Kontrollsträckan hade
hela tiden vanlig mittlinje (den vänstra figuren).

Både för- och eftermätningen gjordes i två omgångar, en vid lågtraflk och en vid

högtrafik enligt följande:

Mätning före ommålning: 1993-04-27 klockan 1230-1430 och 1515-1800.

Mätning efter ommålning: 1993-06-10 klockan 1245-1445 och 1515-1800.

Vid båda mättillfällena var vädret soligt med torra vägbanor. Eftermätningen i låg-

trañk gjordes 15 minuter senare än förmätningen. Detta bedöms dock inte påverka

resultatet.

Mätningar av kölängd och hastighet gjordes med en utrustning utvecklad på VTI,

Portable Traffic Analyser (PTA). Denna utrustning består av två parallella kablar

tvärs vägen och en på diagonalen mellan dem. De två förstnämnda ger hastighet,



medelkölängd och andelen hindrade fordon, medan diagonalen ger fordonens si-

dolägesplacering och spårbredd. Från längd och bredd klassas fordonen i lätta och

tunga. Mätningarna med PTA gjordes på exakt samma två platser vid före- och

eftermätningen och dessa mätplatser var belägna alldeles i slutet av nedförsbacken

på vardera sträcka.

Observationer av omkörningsbeteendet för trafikanterna nedför backen gjordes

från en position i början och på provsträckan också i mitten av nedförsbacken.

Omkörningarna räknades och klassiñcerades i fyra typer enligt:

klass I ej möte (minst 300 m till mötande fordon)

klass II möte med fritt fordon i höger körfält (i riktning uppför)
klass III möte med kö (högst 120 m mellan fordon i ko) i höger körfält (i rikt-

ning uppför)

klass IV möte med fordon i vänster körfält i riktning uppför (mindre än 300 m
mellan mötande fordon

Som hjälp vid avståndsbedömningama användes vägkantstolparna, vilka sitter på

avståndet 60 rn från varandra. På så sätt har slump- och systematiska fel kunnat

minimeras.

Samtliga statistiska test har gjorts på nivån 5%. Detta innebär att en påvisad effekt

beror på slumpen med sannolikheten 5%, och således att den beror på åtgärden

med sannolikheten 95%. Vid den statistiska bearbetningen av omkörningarna har

logoddskvotmetoden och en regressionsanalys som även den bygger på logodds

använts. Den sistnämnda metoden innebär bland annat att man tar hänsyn till att de

fyra klasserna har ett inbördes förhållande (vilket ej ett konventionellt XZ-test gör)

vilket ökar testets styrka (power).

4 RESULTAT

4.1 Hastighet, medelkölängd och andel hindrade fordon

I tabell 1-4 redovisas medelhastigheter för lätta och tunga fordon i riktning nedför

backen i hög- och lågtraflk.



Tabell 1 Medelhastighet (km/h) i riktning nedför backen före och efter ommål-
ning på prov- och kontrollsträcka under lågtrafik (kl. 1230-1430). An-

talet uppmätta fordon är cirka 250 lätta och 50 tunga.

     

LÄTTA FORDON TUNGA FORDON

FÖRE EFTER FÖRE EFTER

PROV 107,6 107,9 87,8 88,1

KONTROLL 107,5 109,0 90,1 89,6

       

Tabell 2 Medelhastighet (km/h) före och efter ommålning i riktning nedför
backen på prov- och kontrollsträcka under högtrafik (kl. 1515-1800).
Antalet uppmätta fordon är cirka 500 lätta och 50 tunga.

    

LÄTTA FORDON TUNGA FORDON

FÖRE EFTER FÖRE EFTER

PROV 109,3 106,9 86,4 87,0

KONTROLL 108,3 109,3 89,4 90,0

       

Man ser i tabellerna att skillnaderna i hastighet är måttliga. Om man gör en varians-

analys med hastighet som beroende variabel samt tia' (före/efter) och plats (prov-

/kontrollsträcka) som oberoende variabler kommer interaktionseffekten mellan tid

och plats, tia'- plats, att vara av speciellt intresse. Huvudeffekten tid besvarar en-

dast frågan om det har varit en skillnad i hastighet mellan före och eftermätningen -

denna skulle kunna bero på ändrat bensinpris eller något annat. Huvudeffekten

plats besvarar frågan om det har varit en skillnad mellan prov- och kontrollsträckan

- denna skulle kunna bero på att de två sträckoma inte är identiska. Interaktionsef-

fekten, emellertid, besvarar frågan om det har varit en skillnad i hastighet mellan

för- och efter mätningen och om den skillnaden har varit olika på prov- och kon-

trollsträckan. År denna effekt signifikant har man en skillnad där man har balanse-

rat ut effekten av tid (tex. bensinpriset) och plats och den skillnaden måste då bero

på åtgärden - här ommålningen av stigningsfältet.

I tabellerna 3-6 redovisas variansanalyser för lätta och tunga fordon under lågtrafik

och högtrañk. F-kvoten talar endast om huruvida effekten är signiñkant eller ej,

medan 0)2 är en uppskattning av effektens storlek.



Tabell 3

Tabell 4

Variansanalys avseende hastighet för lätta fordon under lågtrafik.
Den oberoende variabeln tid har nivåerna före ommålning och efter
ommålning, medan plats har nivåerna provsträcka och kontrollstråcka.
Hastighetsförandringen på provsträckan, efter korrigering för hastig-

hetsförandringen på kontrollsträckan var -l,2 km/h.

        

F-kvot sign? (02

tid 1,36 - 0,000

plats 0,38 - 0,000

tid-plats 0,59 - 0,000

  

Variansanalys avseende hastighet för lätta fordon under högtrafik.
Den oberoende variabeln tid har nivåerna före ommålning och efter

ommålning, medan plats har nivåerna provsträcka och kontrollstracka.
Hastighetsförändringen på provsträckan, efter korrigering för hastig-
hetsförändringen på kontrollsträckan var -3,4 km/h.

    

F-kvot sign? (102

tid 1,97 - 0,000

plats 1,67 - 0,000

tid-plats 11,31 p<0,001 0,005

      

Man har en hastighetssankning för personbilar på provstrackan efter ommålning

(tabell 2). Denna eiTekt är dock inte signifikant (p>.05) under lågtrañk, medan den

är det under högtrafik - interaktionseiTekten i tabell 4 år signifikant (p<.05). Effek-

tens storlek är dock liten och kan i det närmaste betraktas som försumbar. Av hela

variationen i hastighet som har mätts upp kan endast 0,5% förklaras av ommål-

ningen till varningslinje.

Tabell 5 Variansanalys avseende hastighet för tunga fordon under lågtrañk.
Den oberoende variabeln tid har nivåerna före ommålning och efter
ommålning, medan plats har nivåerna provstracka och kontrollsträcka.
Hastighetsförändringen på provstråckan, efter korrigering för hastig-
hetsföråndringen på kontrollstrackan var +0,8 km/h.

       

F-kvot sign? (i)2

tid 0,09 - 0,000

plats 3,45 p<0, 10 0,011

tid-plats 0,31 - 0,000

   



Tabell 6 Variansanalys avseende hastighet för tunga fordon under högtrafik.
Den oberoende variabeln tid har nivåerna före ommålning och efter

ommålning, medan plats har nivåerna provsträcka och kontrollsträcka.
Hastighetsförändringen på provsträckan, efter korrigering för hastig-

hetsförändringen på kontrollsträckan var i0,0 km/h.

 

        

F-kvot sign? 002

tid 0, 15 - 0,000

plats 9,79 p<0,01 0,025

tid-plats 0,03 - 0,000

  

Man ser av tabell 4 att i högtrafik är på provsträckan hastigheten för lätta fordon

signifikant (p<.05) lägre efter ommålning till varningslinje än den var före. Samma

tendens finns i lågtrafik, även om denna effekt ej var signiñkant. Vad gäller den

tunga trafiken har ingen effekt av varningslinjen kunnat påvisas. Den huvudeffekt

(plats) som är signifikant i högtrafik för tunga fordon, visar att det har varit en

skillnad mellan de två backarna vilket har påverkat hastigheten både vid för- och

eftermätningen. Detta kan således inte hänföras till åtgärden.

I tabell 7 redovisas medelkölängd och andelen hindrade fordon i högtrafik.

Tabell 7 Medelkölängd, ;1, och andelen hindrade fordon, a, på prov- och kon-

trollsträcka före och efter åtgärd under tiden 1515-1800. 11 avser anta-
let uppmätta fordon.

         

FÖRE (n=568) EFTER (n=607)

u a u a

PROV 1,54 0,35 1,61 0,38

KONTROLL 1,61 0,38 1,66 0,40

  

Av tabell 7 framgår att medelkölängden var längre och därmed andelen hindrade

fordon större vid efter- än vid förmätningen. Ett test med logoddskvotmetoden kan

emellertid inte påvisa någon signifikant skillnad (p>.05) och skattar ökningen av

andelen hindrade fordon till 3%.



4.2 Omkörningsbeteende

Omkörningama, klassificerade enligt avsnitt 3, redovisas i tabellerna 8 och 9 samt i

figur 2.

Tabell 8 Observerade omkörningar under lågtrañk. Antalet fordon i riktning
nedför backen var under mättiden på prov- respektive kontrollsträckan

      

28 1 och 3 3 6.

klass 1 klass II klass III klass IV totalt

prov/före 34 18 3 0 5 5

prov/efter 29 17 3 0 49

kontr/före 12 12 2 0 26

kontr/efter 37 14 6 2 59

totalt 1 12 61 14 2 189

        

Tabell 9 Observerade omkörningar under högtrafik. Antalet fordon i riktning
nedför backen var under mättiden på prov- respektive kontrollstr'ackan

      

568 och 607.

klass I klass II klass III klass IV totalt

prov/före 50 4 1 8 1 100

prov/efter 45 32 6 1 84

kontr/före 50 33 20 1 104

kontr/efter 60 36 16 3 1 15

totalt 205 142 50 6 403

  

 

   

  

Det vore logiskt med en skillnad i klassfördelning mellan låg- och högtrafik. Vid

lågtrafik borde andelen omkörningar av klass I vara större därför att trafiken är

glesare och sannolikheten för möte är mindre. Testar man fördelningarna för låg-

och högtrafik (skillnad i fördelning mellan låg- och högtrafik?) med en regressions-

analys som bygger på en proportionell logoddsmodell (sk. logitanalys), så finner

man också att denna är signifikant på 5%-nivån. I regressionsmodellen får man så-

ledes en regressionskoefficient för tid (låg/högtrafik) som är signifikant skild från

noll. Koefficienten ar negativ, vilket ska tolkas som att man i högtrafik har större

andel "farliga" omkörningar. Detta innebär att låg- och högtrafik bör analyseras se-

parat.



Gör man två logitanalyser - en för låg- och en för högtrafik - är det liksom tidigare

interaktionen mellan sträcka (prov-/kontrollsträcka) och tidpunkt för mätning

(före/efter åtgärd) som är av intresse. Man finner att regressionskoeñicienten för

denna interaktion ej är signifikant skild från 0, vare sig i låg- eller högtrafik. Vi har

således inte kunnat påvisa att ommålningen skulle ha någon effekt på fördelningen

vad gäller de olika omkörningsklasserna. Denna fördelning under högtrafik framgår

av figur 2, nedan.

I klossl

[3 klass II

 

klass lll

I klass IV

      

prov/före prov/efter kontr/före kontr/efter

Figur 2 Omkörningar indelade efter klasser på prov- och kontrollsträckan, före
och efter åtgärd.

Man ser i figur 2 att det finns en tendens till att andelen omkörningar av klass I har

ökat vid eftermätningen. Detta gäller emellertid både prov- och kontrollsträckan,

vilket har resulterat i en ej signifikant interaktionseffekt. Man ser även att andelen

omkörningar av klass III verkar vara större på kontrollsträckan än på provsträckan.

Denna skillnad är dock inte signifikant (p>.05).

Antalet omkörningar kan testas med logoddskvotmetoden. Man finner att i lågtra-

fik ligger den skattade reduktionen av omkörningar på provsträckan i intervallet

28-78%. Reduceringen av antalet omkörningar är således signifikant på 5%-nivån

(intervallet omfattar ej 0%). I högtrafik är motsvarande effekt i intervallet -12-49%

(-12% är en ökning av antalet omkörningar), vilket ej är signifikant skilt från 0.

Man ser att konfidensintervallen är stora, vilket förklaras av det relativt begränsade

datamaterialet.



5 DISKUSSION

I detta experiment har den ordinarie mittlinjen i riktning nedåt i ett stigningsfält er-

satts med en varningslinje. Spontant har man svårt att föreställa sig att detta sloJlle

ha någon effekt på trafikanternas beteende. Ändå ger resultaten klara indikeringar

på att så är fallet:

o Medelhastigheten för personbilar i riktning nedför backen har minskat. Under
högtrafik var effekten signifikant, medan man under lågtrafik såg en likadan
tendens.

o Antalet omkörningar i riktning nedför har minskat. Denna effekt var signifikant
under lågtrafik, medan man hade en tendens till minskning under högtrafik.

Att antalet omkörningar har minskat skulle kunna ge en lägre medelhastighet, ef-

tersom en större andel fordon borde vara hindrade av framförvarande. Så är dock

inte fallet; av tabell 7 framgår att andelen hindrade fordon har ökat något på både

prov- och kontrollsträckan, men någon förändring av betydelse har inte skett. Vi

har således oförändrat antal hindrade fordon, minskad medelhastighet och minskat

antal omkörningar - en ekvation som inte går ihop. Enda rimliga förklaringen är att

den skattade ökning av andelen hindrade fordon, 3%, är för låg. Studerar man ett

95% konfidensintervall, så finner man att dess övre gräns är hela 34%; det är såle-

des inte osannolikt att andelen hindrade fordon har ökat med över 10%. Detta är

också den troligaste förklaringen till den lägre hastigheten efter ommålning.

Vi har således resultat som ganska entydigt pekar på att antalet omkörningar har

minskat; dock inte speciellt de "oönskade omkörningarna", klass III och IV. För-

delningen för de fyra omkömingsklasserna är oförändrad från för- till eftermätning-

en.

Man kan också förmoda utifrån tidigare undersökningar av förändringar av väg-

markeringar, att ytterst få av trafikanterna har lagt märke till åtgärden. Ändå har vi

påvisat vissa effekter av varningslinjen. Detta betyder i så fall att trafikanterna

omedvetet har förändrat sitt beteende.

Resultaten är onekligen så intressanta att man skulle vilja göra en större studie för

att kunna uttala sig säkrare om eventuella effekter. En sådan studie borde utformas

enligt samma princip som den här redovisade, men omfatta fler sträckor och längre

mättid.
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Problemställningen i sig är också intressant: Hur ska man utforma stigningsfalten

för att minimera risken att två fordon möts i det Vänstra körfaltet? Omkörningsför-

bud i riktning nedför skulle kunna vara en lösning, men respekteras detta vid låg-

trafik i en backe med fri sikt över en kilometer?

Slutsatsen av denna begränsade studie blir att mycket talar för att antalet

omkörningar i riktning nedåt har minskat, men att andelen oönskade om-

körningar är oförändrad. Datamaterialet har emellertid varit litet och några säkra

slutsatser ska inte dras. Inte heller ska man generalisera resultatet att gälla backar

med stigningsfalt som har en lägre hastighetsbegränsning och/eller annan trafik-

volym och -sammansättning




