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FÖRORD

Denna studie ingår som en del i projektet "Trafikanters beteende på 13-metersväg -
effekt av alternativ vägutformning", vars kontaktperson på Vägverket är Gabriel
Helmers. Kontaktpersoner på Vägverket/Region Sydöst har varit Stefan Bertilsson

och Christer Lindh.

Ett tack till Paul Rasmusen på Vägverket i Karlskrona som bland annat har tagit
fram underlaget till olycksstudien. Polisens trañkavdelning i Karlskrona ska också
ha ett stort tack för att de ställde upp både i samband med besiktning av vägen och
med dirigering av trafiken vid de fysikaliska mätningarna.

Slutligen tack till Ib Lauridsen från Frederiksborgs Amt på Nordsjeelland, som hade

många förnuftiga synpunkter och förslag.
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SAMMANFATTNING

Detta notat redovisar en olycksstudie på E22, motortrañkleden genom Blekinge.

Resultatet av en besiktning av sträckan redovisas tillsammans med ett förslag till

trañksäkerhetshöjande åtgärder.

Olycksstudien visade att E22 genom Blekinge skiljer sig från andra motortrafikle-

der främst genom att olyckor under vinterhalvåret är överrepresenterade. Man har

även en tendens till en överrepresentation av mörkertrafikolyckor.

Besiktningen pekar på många dåliga trafikplatser, där trañkantema sannolikt har

svårt att förstå och se av- och påfartemas utformning. Vägen har alltför många,

korta vägräcken, som ofta sitter mycket nära vägkanten. Vidare är vägrenen ibland

ojämn och lutar.

Nuvarande utformning med breda vägrenar är inte bra. I stället föreslås att vägen

utförs som trefältsväg med omväxlande ett och två körfält i körriktningen. Detta

kommer även att innebära att de flesta trafikplatserna modifieras. Väglinjema för-

stärks så att kantlinjen blir 30 cm bred, proñlerad och mittlinjen 15 cm och likaså

profilerad.

Det föreslås vidare att hastighetsbegränsningen sänks till 90 km/h då risk för halka

föreligger - generellt under vinterhalvåret eller endast då halkrisken är akut.

Slutligen föreslås att vägräckena blir färre, men längre, så att de även täcker bergs-

skärningar.

Man ska observera att förslaget till modifiering av E22 är preliminärt. Hastighets-

och beteendemätningar kan ge ytterligare information som pekar på att ytterligare

smärre justeringar av vägen är önskvärda.





1 BAKGRUND

Under våren 1994 har trañken och trañkantbeteendet på motortrañkdelen av E22

genom Blekinge studerats. Personal från VTI har besiktigat sträckan tillsammans

med Vägverket, Polisen och trañktekniker från Danmark (Frederiksborgs Amt).

Fysikaliska mätningar av bland annat hastighet, tidluckor och andel hindrade for-

don har gjorts. Omkörningsbeteendet ochfelbeteenden har studerats. Slutligen har

olycksbilden under åren 1989-1993 kartlagts.

Detta PM behandlar endast olycksanalysen samt besiktningen av sträckan. Övriga

mätningar kommer att rapporteras i ett annat VTI Notat under hösten 1994.

2 OLYCKOR

Polisrapporter från samtliga olyckor under åren 1989-1993 har studerats. Olycks-

kvoter och olycksfördelningar har jämförts med den olycksstudie som har redovi-

sats i VTI Notat 10-94 av Brüde & Larsson, 1994.

I tabell 1 redovisas olyckskvoten (OK) som antalet olyckor per miljon fordonski-

lometer, skadekvoten (SK) som antalet skadade (lindrigt/svårt/dödade) per miljon

fordonskilometer samt skadefoljden (SF) som antalet skadade per olycka. Jämfö-

relsematerialet är samtliga svenska motortrañkleder. I detta material ingår således

även sträckor som är hastighetsbegränsade till 90 km/h och dessutom det aktuella

studieobjektet, E22 genom Blekinge, vilken har hastighetsbegränsningen 110 km/h.

Vidare har separata kvoter beräknats för E22's västra del (väster om och inklusive

trafikplats Karlshamn Ö, Aplakärr) och dess östra del (öster om tpl Aplakärr). An-

ledningen till detta är att den västra delen har sämre linjeföring än den östra.



Tabell 1 Olyckskvot, OK, skadekvot, SK, samt skadeföljd, SF, på motortrañk-
leden, E22 genom Blekinge jämfört med hela svenska motortrañledsnä-

tet. E22 har delats upp i den västra (E22V) och den östra delen
(E22Ö). Talen avser samtliga polisrapporterade olyckor under åren
1989-1993 (5 år).

     

väg OK SK SF

E22V 0,35 0,21 0,60

E22Ö 0,30 0,13 0,42

E22, hela ML 0,32 0,15 0,48

alla ML 0,26 0,17 0,64

      

När man studerar tabell 1 ska man ha i minnet att "alla ML" också omfattar 90-vä-

gar, vilket sannolikt har givit lägre kvoter än om endast 110-vägarna hade ingått.

Man ñnner inga stora skillnader mellan hela motortrafikleden, E22 och hela svens-

ka motortrañkledsnätet, åtminstone inte vad gäller antalet olyckor och antalet ska-

dade. Emellertid ser man att den västra delen ligger sämre till än den östra, fram-

förallt vad gäller skadekvoten.

Tabellema 2-6 visar skadefördelningen samt olyckomas fördelning på typ (singel-,

mötes-, upphinnandeolyckor, etc), väder, väglag,årstid (sommar, vinter) och

ljusförhållanden (dagsljus, mörker/skymning/gryning). I dessa tabeller har jämförel-

sematerialet varit de motortrafikleder som under tidigt 90-tal har fått breda körfält,

tre år före denna åtgärd. Detta innebär att olycksmaterialet för kontrollmaterialet är

från 1987-1989 (25 km väg) eller 1988-1990 (51 km väg). Kontrollmaterialet om-

fattar således en sträcka av 76 km under 3 år, medan olyckorna på E22 är från fem

år (1989-1993) på en 43 km lång sträcka. De redovisade kvoterna i tabell 1 skulle

kunna motivera en uppdelning av sträckan i väst/öst även i fortsättningen. Detta är

dock inte meningsfullt, eftersom den västra delen är alltför kort (13 km) och antalet

olyckor/skadade därmed alltför få (37 personskadeolyckor under 5 år). De åtta

statistiska test som har gjorts är på 5%-nivån, med hänsyn tagen till massigniñkans.

Detta innebär att varje enskilt test har gjorts på nivån 0,05/8 eller 0,6%.

Att tidsperioden inte är exakt densamma vid jämförelsema betyder med största

sannolikhet inget - det finns ingen anledning att tro att olycksfördelningarna har

förändrats mycket under denna period (1987-1993). Sträckorna är även represen-

tativa för svenska motortrafikleder vad gäller antalet olyckor och svårighetsgrad,

vilket framgår av tabellerna 8-10 1 VTI Notat 10-94. Man har valt dessa väg-

sträckor att utföras med breda körfält endast därför att det var dags att åtgärda



belåggningen och man såg möjligheten att testa breda körfalt. Observera således att

olycksmaterialet i tabell 1 inte är detsamma som i övriga tabeller.

Tabell 2 Fördelningen lätt skadade (LS), svårt skadade (SS) och dödade (D)
uttryckt i %. Materialet avser på E22 90, och i kontrollmaterialet 174

   

skadade/dödade.

väg LS SS D

E22 62 27 l 1

kontroll 61 29 10

      

Man ser i tabell 2 att fördelningen mellan skadorna är i stort sett densamma på E22

som i kontrollmaterialet. Ett XZ-test på 0,6%-nivån kan inte heller påvisa någon

skillnad (x2=0,20, för signiñkans krävs xåO6(2)>10,2).

Tabell 3 Olycksfördelning (%), uppdelat på singelolyckor (S), omkörnings-
/mötesolyckor (OM), avsvängnings-/upphinnande-/korsningsolyckor
(AUK), cykel/fotgängarolyckor (CF) samt varia (V). Antalet olyckor

på E22 var 187 och i kontrollmaterialet 201.

   

vägar S OM AUK CF V

E22 53 23 1 1 1 12

kontroll 5 1 29 9 1 10

       

Tabell 3 visar inga stora skillnader mellan typen av olyckor på E22 och kontrollvä-

garna. Man får x2=3,18 medan den för signifikans på nivån 0,6% (p<.006) krävs

x_2()06(4)>14,5. Man har således inte kunnat påvisa någon skillnad i fördelning mel-

lan olyckstyp.

Tabell 4 Olyckornas fördelning (°/o) efter dagsljus (D) och mör-
ker/gryning/skymning (M). Antalet olyckor med känt ljusförhållande är
på E22 185 och i kontrollmaterialet 197.

 

väg D M

 

E22 48 52

kontroll 57 43

  

 

    



Ett XZ-test ger X2=3,30, medan det för signiñkans på 0,6%-nivån krävs

XåO6(1)>7,37. Man har således ingen signifikant skillnad mellan andelen olyckor i

mörker och dagsljus.

Tabell 5 Olyckornas fördelning (%) efter sommar (S, april-september) och vin-
ter (V, oktober-mars). Antalet olyckor är på E22 187 och i kontrollma-

      

terialet 201.

väg S V

E22 34 66

kontroll 52 48

  

Materialet i tabell 5 visar på en signifikant skillnad (p<.006) i fördelningen av

olyckor mellan sommar och vinter. Man får x2=12,88, medan det för signifikans på

0,6%-nivån krävs xiO6(l)=7,37. En liten varning kan vara på sin plats: Materialet

på E22 och på kontrollsträckan omfattar inte samma vintrar. Endast vintern

1989/90 och oktober-december 1990 är gemensam. Nu finns det emellertid inget

som talar för att slutsatsen hade blivit annorlunda om tidsperioden hade varit exakt

densamma för båda materialen. Skillnaden i olycksfördelning sommar/vinter på E22

mellan de olika vintrama är liten.

Det kan vara av intresse att jämföra personskadeolyckor med egendomsska-

deolyckor på E22. Om olyckorna får olika allvarlig konsekvens under olika väder-

eller väglagsförhållanden, så kan den kunskapen vara av visst värde. I tabellerna 6

och 7 jämförs fördelningen av personskade- och egendomsskadeolyckor under

olika yttre betingelser. Det hade varit önskvärt med motsvarande uppdelning för

kontrollmaterialet, men detta framgår inte av Notat 10-94 och att göra om denna

studie är ett stort arbete.



Tabell 6 Fördelningen (%) mellan personskade- och egendomsskadeolyckor un-
der olika väderförhållanden: uppehållsväder (U), regn/dimma/dis (R)

och snö/regnblandad snö (S). Antalet personskadeolyckor med kända

väderförhållanden är 58 och antalet egendomsskadeolyckor 125.

        

olycksföljd U R S

personskada 77 14 9

egendomsskada 68 20 12

 

Ett XZ-test ger x2=1,77, medan det för signiñkans (p<.006) krävs xiO6(2)>10,2.

Man har således inte kunnat påvisa någon skillnad i fördelning mellan personskade-

och egendomsskadeolyckor som beror på väderbetingelserna.

Tabell 7 Fördelningen (%) mellan personskade- och egendomsskadeolyckor un-

der olika väglagsförhållanden: torr vägbana (T), våt fuktig/vägbana (V)
och snöig/isig vägbana (S). Antalet personskadeolyckor med kända
väglagsförhållanden är 60 och antalet egendomsskadeolyckor 121.

        

olycksfoljd T V S

personskada 52 18 30

egendomsskada 37 27 36

 

Ett ;(2 -test ger xz=3,69, medan det krävs x106(2)>10,2 för signiñkans på 0,6%-ni-

vån. Den skillnad som finns i föredelningen i tabell 7 är således inte statistiskt sä-

kerställd.

I tabell 8 sammanfattas resultaten av de statistiska testen tillhörande tabellerna 2-7.



Tabell 8 Sammanfattning av de statistiska analyserna. Testen 1-4 avser en jäm-
förelse mellan E22 och kontrollmaterialet, medan punkterna 5 och 6
avser en jämförelse mellan person- och egendomsskadeolyckor på E22.

           

effekt X2 sign kommentar

1. skadetyp 0,20 - ingen skillnad mellan E22 och kontrollmaterial

2. olyckstyp 3,18 - ingen skillnad mellan E22 och kontrollmaterial

3. dagsljus/mörker 3,30 - tendens till fler mörkerolyckor på E22

4. sommar/vinter 12,88 p<.05 fler olyckor under vintern på E22

5. väder 1,77 - ingen skillnad mellan person-/egendomsskada

6. väglag 3,69 - tendens till fler personskador på torr vägbana

  

Med hänsyn tagen till massignifikans (åtta test gjorda, två följer) är det statistiskt

säkerställt på 5%-nivån att E22 genom Blekinge avviker från övriga motortrafikle-

der (kontrollvägama) på en punkt: Man har relativt sett fler olyckor på vintern än i

kontrollmaterialet. Tendensen till större andel mörkerolyckor på E22 än på övriga

motortrafiklederna, kan bero på att man har längre tid med mörker under vintern.

Mörker- och vinterolyckoma kan man studera vidare genom att dela upp olycks-

materialet i svåra olyckor (med dödade eller svårt skadade) och lindriga olyckor

(med endast lindrigt skadade eller egendomsskada). Detta är gjort i tabellerna 9

och 10.

Tabell 9 Andelen olyckor (%) i dagsljus (D) och mörker (M), uppdelat på svår
och lindrig skadeföljd. Antalet olyckor med svårt skadade/dödade är
24, medan olyckorna med endast lindrigt skadade eller egendomsskada

   

är161.

skadeföljd D M

svår 33 67

lindrig 50 50

   

  

Man ser av tabell 9 att de svåra olyckorna - de med dödade och/eller svårt skadade

- är överrepresenterade i mörkertrañk. Ettx2 -test ger x2=6,15, medan det för

signifikans på 0,6%-nivån krävs x206(l)>7,37. Skillnaden i tabell 9 är således inte

statistiskt säkerställd.



Tabell 10 Andelen olyckor (%) under sommaren (S) och vintern (V), uppdelat på
svår och lindrig skadeföljd. Antalet olyckor med svårt skadade/dödade
är 24, medan olyckorna med endast lindrigt skadade eller egendoms-
skada är 163.

       

skadeföljd S V

svår 42 58

lindrig 33 67

 

Ett xz-test visar att x2=0,7 8 vilket innebär att någon skillnad i olyckomas svårig-

hetsgrad mellan sommar och vinter inte har kunnat påvisas (för signifikans krävs

xiO6(1)>7,37).

Slutligen har man kunnat se en svag tendens till större andel personskadeolyckor

på torr än på snöig/våt vägbana. Detta skulle kunna förklaras av högre hastigheter

då underlaget är bra.

Sammanfattningsvis har denna olycksstudie visat att vad gäller totala antalet

olyckor, så avviker inte E22 mycket från andra motortrañkleder. Men ser dock en

viss skillnad mellan den västra och östra delen; den västra delen, med sämre linje-

föring, har framförallt högre skadekvot än den östra. Inte heller skiljer sig E22 från

andra motortrañkleder vad gäller skade- eller olyckssammansättning. Emellertid

har en stor andel olyckor inträffat under vinterhalvåret och olyckor med svåra per-

sonskador eller dödade tenderar att vara fler i mörker. Om man vill förbättra trañk-

säkerheten på E22 genom Blekinge så bör man därför primärt satsa på åtgärder

som påverkar trafiksäkerheten under vintern och sekundärt under mörkerförhållan-

den. Om man inte åtgärdar hela sträckan på en gång, bör man börja med den västra

delen.

3 BESIKTNING AV VÄGEN

3.1 Synpunkter på vägens nuvarande utformning

Vägen har besiktigats i dagsljus av sammanlagt åtta personer från Vägverket, Poli-

sen, Frederiksborgs Amt och VTI. Följande värdefulla synpunkter framkom:



- Påfartema är inte bra. En del är snäva och också svåra att se för trafikanterna

på E22.

o Linjeföringen är dålig på den västra delen av motortrafikleden (väster om avfart

Karlshamn Ö).

0 Vägrenen är ibland ojämn och lutar något.

- Vägräckena sitter ibland mycket nära asfaltkanten. Dessutom är de många och

korta och vid bergsskärningar saknas de oftast helt.

o Spärrlinjer saknas ibland vid trafikplatser och där de finns är synbarheten ofta

dålig.

- Vad gäller halka så finns det enligt Polisen några lokala punkter, där is på väg-

banan oftare uppträder än på andra ställen.

Generellt var det så att de tre personerna (av de åtta) som var hemmahörande i

Blekinge ansåg att vägen är bra, medan de som inte hade sett vägen tidigare tyckte

att den åtminstone hade en lägre standard än andra svenska motortrafikleder. För-

modligen är det så att de som kör ofta på vägen blir "hemmablinda" och har svårt

att inse eventuella svårigheter.

3.2 Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten

En av anledningarna att studera E22 var att undersöka om det skulle vara möjligt

och lämpligt att efter en nybeläggning utforma vägen som trefaltsväg eller med två

breda körfält. En svårighet är alla de av- och påfarter som finns - på den 43 km

långa sträckan finns 11 trafikplatser och således 22 påfarter och lika många avfar-

ter.

Om man utför vägen med breda körfält utgör trafikplatsema ett problem: Tanken

med breda körfält är att trafikanterna normalt ska placera fordonet relativt långt

från mittlinjen för att underlätta för omkörande. Vid varje påfart måste då trafiken

styras mot mitten av vägen för att konflikter mellan påkörande och trafiken på E22

ska undvikas. Detta kommer sannolikt att bli ganska "rörigt" eftersom avståndet



mellan några trafikplatser är mindre än en kilometer. Man kommer ena stunden att

ligga nära vägkanten och andra stunden nära vägmitten.

Problemet med de många trañkplatserna finns även om man skulle göra trefältsväg.

Modellen bör bli följande: Vid infarten mot en trañkplats ska man alltid ha endast

ett körfält. Vid traiikplatsen leds trafiken på E22 mot vägmitten och påkörande

trañk kommer ut i det högra av två körfält. Efter trañkplatsen har man således all-

tid två körfält. På detta vis får de påkörande ett eget accelerationsfält och konflik-

ter med trafiken på E22 bör kunna undvikas. Detta kräver emellertid att man byter

från två till ett körfält åtminstone en gång mellan trañkplatserna, vilket också kan

bli rörigt där avståndet mellan platserna är under en kilometer. Vidare kräver det

att på- och avfarter ligger ungefär mitt emot varandra. Annars kommer man i si-

tuationen att det behövs två körfält i varje riktning, vilket är omöjligt på en 13 me-

ter bred väg.

Om man vill förändra nuvarande sektion har man egentligen tre alternativ:

0 Utför hela sträckan som trefältsväg. Detta kräver en ganska omfattande om-

byggnad av fyra trafikplatser och mindre justeringar av ytterligare sex.

0 Utför hela sträckan med breda körfält. Detta kräver mindre justeringar av

tio trafikplatser.

- Utför den västra delen av sträckan som trefältsväg och den östra med

breda körfält. Detta kräver en omfattande ombyggnad av en traiikplats och

mindre justeringar av ytterligare nio.

Det första alternativet ger en enhetlig 43 km lång sträcka med omväxlande två och

ett körfält. Det blir relativt sett ganska tätt mellan bytena från 1 till 2 eller 2 till 1

körfält, vilket kan innebära konflikter. Å andra sidan kommer omkömingarna att bli

betydligt säkrare än på dagens E22. Sannolikt kommer trañkantema att föredra

detta framför dagens målning, framför allt på den västra delen, där omkörnings-

möjligheterna idag är dåliga.

Det andra alternativet ger också en enhetligt utformad väg. Emellertid har den

västra delen sämre linjeföring än den östra och omkörningsmöjlighetema kommer

där att förbättras inget eller litet med breda körfält. På den östra delen skulle trafi-
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kanterna sannolikt föredra breda körfält framför dagens breda vägrenar, men det är

osäkert hur man skulle reagera på den västra delen.

Det tredje alternativet ger en väg som inte är enhetligt utformad. Här skulle om-

körningsmöjlighetema förbättras radikalt med trefaltsväg. På den östra delen är re-

dan nu omkörningsmöjligheterna bra, tack vare den ganska goda linjeföringen. Här

skulle man kunna utföra vägen med breda körfält, vilket kanske skulle kunna ge

säkrare omkörningar. Man borde dock föredra en enhetligt utformad 43 km lång

sträcka.

Vid alla tre alternativen bör kantlinjema utformas 30 cm och mittlinjema 15 cm

breda. Vidare bör förbättringar av vägräcken, vägrenar och omkörningsinformation

förbättras enligt vad som sagts ovan.

Med tanke på resultatet av besiktningen borde korsningsolyckor (dåligt utformade

trafikplatser), singelolyckor (dålig linjeföring, farliga räcken) och omkörnings-

olyckor (dåliga spärrlinjer, dålig linjeföring) vara överrepresenterade. Korsnings-

olyckorna var under den studerade femårsperioden 15 stycken, ingen med person-

skada. Detta antyder att trafikplatserna kanske inte är det stora problem som man

skulle kunna tro av besiktningen. Singelolyckoma och mötesolyckoma var inte

heller överrepresenterade jämfört med olyckssammansättningen på de andra mo-

tortrañkledema. I stället visade det sig att man borde försöka förbättra situationen

under framförallt vintern och även under mörker.

Vad gäller förhållandena under vintern, så verkar dessa vara dåliga jämfört med de

andra motortrañkledema och det är helt klart att man måste vidta någon åtgärd. En

förhållandevis enkel åtgärd skulle vara hastighetssänkning till 90 km/h - generellt

under hela vintern eller vid risk för halka. Ytterligare förändringar skulle kunna

vara att helt enkelt förbättra vinterväghållningen, om detta är möjligt och/eller för-

bättra informationen till trañkantema, tex. som man har gjort på E4 längs Vättern.

Man kan även tänka sig att varna för halka på broarna. Om de halkhämmande be-

läggningama har visat sig fungera, så är även detta ett alternativ.

Förhållandena i mörker kan bli bättre med förstärkta väglinjer. I mörker var samtli-

ga svåra olyckor (med dödade eller svårt skadade) singel- eller mötesolyckor.

Några av dessa skulle möjligen ha kunnat undvikas med en bättre visuell ledning.
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Avsnittet 3.1 innehåller sex punkter som beskriver några problem med E22 genom

Blekinge. Här följer en diskussion runt dessa sex punkter:

0 Det vore önskvärt att bygga om påfartema så att man får accelerationssträckor.

Utformas vägen som trefältsväg är detta nödvändigt. Många påfartsramper

kommer nerifrån, upp på motortrañkleden, varför det är svårt att se själva E22.

Trafikanternas möjlighet att upptäcka och förstå påfarterna måste förbättras.

En bakgrundsskylt på andra sidan motortrañkleden skulle vara bra. Om man

inte utför accelerationssträckor, utan väljer att ha kvar stopplikt, så bör man

informera trafikantema genom målning i vägbanan ("STOP" och/eller triangel).

Själva rampen är också markerad med mycket breda körfält, vilket inbjuder till

höga hastigheter just innan påfarten. Smalare körfält skulle sannolikt vara

bättre.

0 Linjeföringen kan man inte göra mycket att göra åt utan att bygga om vägen.

Den västra delen av vägen har emellertid sämre linjeföring än den östra, vilket

motiverar en lägre hastighetsbegränsning än nuvarande 110 km/h.

o Vägrenen borde höjas där detta behövs och få samma beläggningsstandard som

körfälten.

o Vägräckena är väldigt många. Nackdelen och faran med ett vägräcke är räckets

början, som kan initiera en vältning om man kör in i det. Man borde därför fö-

redra långa räcken och också ha räcken vid bergsskämingar nära vägen. Att

köra in i en bergvägg kan bedömas vara minst lika farligt som att köra utför en

vägbank. De räcken som sitter så nära vägbanan att de inkräktar på tillgänglig

vägbredd borde flyttas ut.

- Informationen till trañkantema om när omkörning är olämplig, är dålig. Detta

blir ett mindre problem om man väljer att måla trefältsväg, eftersom man då

kommer att spärrlinje längs hela vägen. Idag saknas spärrlinjer vid en del tra-

fikplatser och där de finns har de dålig synbarhet. Spärrlinjema skulle kunna

föregås av pilar som visar in mot egna körfältet. Dessutom skulle man kunna

utforma alla mitt-, spärr- och varningslinjer 15 cm breda (mot nu 10 cm). Man

skulle även kunna utnyttja möjligheten att skylta med omkörningsförbud på

vissa platser. De sistnämnda åtgärderna blir endast aktuella om man väljer

breda körfält.
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. Polisens uppgifter om att halkan är ett problem, bekräftas av olycksstudien.

Detta motiverar en hastighetssänkning under tidsperioder med risk för halka.

Man kan tex. hastighetsbegränsa till 90 km/tim under vintern eller använda va-

riabla skyltar som sätter ner hastighetsbegränsningen då akut halkrisk förelig-

ger. Om vägen får ny beläggning så har man även möjlighet att använda en

halkhämmande beläggning av typ Rubbit eller dylik.

4 ETT PRELIMINÄRT KONKRET FÖRSLAG

Naturligtvis finns det ingen enkel och billig lösning på hur man ska göra E22 ge-

nom Blekinge trañksäkrare, utan man måste acceptera att vägen måste uppgrade-

ras, vilket kommer att kosta. Förslaget (som tål att diskuteras) blir följande:

Problemen är speciellt uttalade vintertid. Detta motiverar en generell sänkning av

hastigheten till 90 km/h under vinterperioden. Alternativt kan man utrusta sträckan

med variabla hastighetsskyltar som visar 110 normalt, men ändras till 90 då risk för

halka föreligger. Ett företag i Göteborg, Radians Innova, har utvecklat en halkvar-

nare som detekterar då vatten övergår till is. Denna är inte utprovad i vägmiljö,

men om inledande tester ger positiva indikationer, skulle den kunna testas i ett

större försök i Blekinge. Man skulle då vilja ha ett antal detektorer efter vägen och

så snart en av dem indikerar is, så varnas trañkanten genom variabla skyltar längs

vägen.

Med tanke på den delvis dåliga linjeföringen är den förmodligen inte lämpligt att

införa breda körfält. Att utforma vägen som trefältsväg är inte heller helt bra, men

sannolikt bättre än dagens väg med breda vägrenar. Förslaget blir därför att göra

trefältsväg med omväxlande två och ett körfält i egna körriktningen. In mot varje

trañkplats har man alltid ett körfält och två körfält ut, där det högra till en början är

accelerationssträcka för påfartstrañken. Detta kräver justeringar och ombyggnader

av trafikplatser, men är det något som borde göras ändå. Dessutom måste vägre-

nama justeras så att beläggningen (och underbyggnaden) får samma höga standard

över hela vägytan. Vägmarkeringama bör förstärkas så att kantlinjen blir 30 cm

bred och proñlerad. Detta kommer ge en bättre synbarhet, framförallt i mörker och

väta. Dessutom innebär profilen att man får en akustisk varning om man är på väg

att lämna körfältet till höger. Mittlinjen bör utföras 15 cm bred, proñlerad. Väg-

räckena bör justeras så att man får fler långa räcken, som också skyddar mot av-
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körning mot bergväggar. Varje början på ett räcke kan förses med en reflex för att

förbättra synbarheten i mörker.

Kortfattat blir förslaget:

o Sänk hastighetsbegränsningen under vintern - generellt eller vid risk för halka.

- Utför hela sträckan som trefältsväg. Detta kräver ombyggnad av trañkplatser,

höjning av vägrenen samt bredare vägmarkeringar med bättre synbarhet.

o Uppgradera vägräckena så att man får färre, men längre räcken också förbi

bergsskämingar.

Ovanstående åtgärder kan förväntas få följande effekter:

o Halkvarning med nedsättning av hastighetsbegränsningen bör få effekt på

singelolyckoma och eventuellt mötesolyckoma. Dessa bör bli färre och kon-

sekvenserna mindre allvarliga.

- Införande av trefältsväg kommer att ge säkrare omkörningar. Dettabör leda till

färre omkörnings- och mötesolyckor. Komforten för trañkanterna kommer att

öka genom att man utsätts för mindre stress i samband med omkörning. Tre-

fältsväg innebär att man ofta kör närmare vägkanten än på en konventionellt

målad väg, vilket kan ge fler olyckor där fordon har kommit ner i gruskanten.

Detta kan motverkas av de förbättrade vägmarkeringama.

o Vägräcken vid berg bör ge mindre allvarliga konsekvenser av singelolyckor.

Emellertid kan dessa singelolyckor ersättas av mötesolyckor om fordonet stud-

sar ut i motkörande körfält.

Sammantaget bör man med ovanstående förslag få en väg med högre trafiksäkerhet

och komfort, framförallt under vintern i mörker. Antalet omkörningsolyckor bör

reduceras kraftigt och även singelolyckoma bör bli mindre vanliga. Trañkanterna

kommer med största sannolikhet att uppleva den nya utformningen av E22 som

bättre än den konventionellt målade vägen.

Att man i dag upplever att E22 genom Blekinge har dålig trafiksäkerhet kan bero

på att så är fallet på den västra delen. Därför bör den åtgärdas först.
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Man ska ha i minnet att resultat från hastighets- och omkömingsmätningar ännu

saknas och att därför ovanstående förslag är preliminärt. Oavsett vad dessa mät-

ningar visar, så kan det dock endast bli fråga om smärre justeringar av förslaget.

Huvudförslaget, att utföra vägen som trefältsväg samt justera vägrenar och modi-

fiera trafikplatser, kommer med all sannolikhet att kvarstå.

De sistnämnda hastighets- och beteendemätningama kommer att redovisas i ett

kommande VTI Notat och jämföras med motsvarande mätningar på E18 mellan

Köping och Hallstahammar. Denna motortrañkled är mycket lik E22 och skillna-

derna borde vara små.

5 FÖRSLAG TILL YTTERLIGARE STUDIER PÅ E22

Eftersom olycksstudien har visat en överrepresentation av olyckor under vintern

vore det intressant att testa isdetektom från Radians Innova i ett större försök.

Man borde då inte endast studera detektoms tillförlitlighet, utan även trañkanter-

nas beteenden och attityder.

Mörkertrañken kan också vara ett problem på E22. Det vore intressant att utveckla

en metod för att mäta vägens visuella ledning. Mätningar skulle då göras före och

efter det att vägen har åtgärdats.




