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SAMMANFATTNING

Under senare tid har försök med en alternativ sektionsindelning på 13 meter breda

vägar gjorts. I stället för den konventionella körfältsbredden 3,75 meter, har man

testat betydligt bredare körfält med bredden 5,50 meter, där körfälten och vägre-

narna åtskiljs av en 0,30 meter bred, heldragen kantlinje. Försöken har slagit väl ut

och har fortsatt under 1993.

Den ovan nämnda sektionsindelningen med breda körfält innebär att tillgänglig as-

faltyta på vägrenen är 0,70 meter bred. Man frågar sig om detta är tillräckligt från

GC-trañkanternas synpunkt? Vilken är den optimala sektionen ur både bilistemas

och GC-trañkantemas synvinkel?

Under 1993 förändrades sektionen på två 13-metersvägar och en 12-metersväg. De

två 13 meter breda vägarna utfördes med 5,50 respektive 5,20 meter breda körfält,

medan 12-metersvägens körfält blev 5,00 meter. Dessa tre vägar jämfördes med en

konventionellt målad 13-metersväg med avseende på både bilistemas och GC-trañ-

kanternas situation. Detta innebar att man intervjuade GC-trañkanter, studerade

bilistemas omkörningsbeteende samt mätte punkthastighet och sidolägesplacering.

Studien har gjorts efter det att de tre provvägarna fick förändrade sektioner - några

mätningar före ommålning har inte gjorts.

En majoritet av de intervjuade GC-trañkanterna på väg med 5,50 meter breda

körfält ansåg att vägrenama var för smala. Bland annat anser man att bilarna kör

för nära. Att både lätta och tunga fordon kör närmare en fotgängare på denna

vägtyp än på övriga, kunde bekräftas av fysikaliska mätningar. För GC-traflkan-

terna fungerar sektionen med 5,20 meter breda körfält bättre; man har en fredad

vägren som är acceptabelt bred att cykla på.

Att jämföra hastigheterna på de tre provvägarna och den konventionellt målade

vägen är vanskligt. Man har svårt att förklara eventuella skillnader, eftersom mät-

ningar före ommålning saknas. Emellertid kan man jämföra medelhastigheterna i

dagsljus och mörker. Man ñnner att på den konventionellt målade vägen är punkt-

hastighetens 15%-percentil för personbilar 6 km/h lägre i mörker än i dagsljus.

Motsvarande värde på sektionerna med heldragen kantlinje är 0-2 km/h. Det verkar

således som om en större andel personbilsförare sänker hastigheten i mörker på



II

vägen med streckad kantlinje, vilket skulle kunna vara en effekt av en sämre visuell

ledning än på vägarna med heldragen kantlinje.

Mätningarna av trañkens sidolägesplacering, visade att man kör närmare vägkanten

på sektionen med 5,50 meter breda körfält. Detta gäller både lätta och tunga for-

don i såväl dagsljus som mörker. Vidare fann man att på vägarna med breda körfält

kör hela 5-9% av den tunga trafiken i dagsljus på kantlinjen eller vägrenen med

högra hjulen. Man försöker sannolikt att släppa fram snabbare trafik och lånar en

del av vägrenen. Sidolägesplaceringens varians för lätta fordon varierade med kör-

fältsbredden: ju bredare körfält ju större sidolägesvarians. Detta förväntas minska

risken för spårbildning som beror av slitage från dubbdäckstrañk på vägar med

breda körfält.

Observationerna av omkömingsbeteende kunde inte påvisa några stora skillnader

mellan de olika sektionerna. Möjligen har man tendens till fler tveksamma omkör-

ningar på sektionen med 5,20 meters körfält.

Slutsatsen av denna studie är, att om man ska utföra en 13-metersväg med breda

körfält, så är körfältsbredden 5,20 meter att föredra om GC-trañk förekommer i

viss utsträckning. Om GC-trañken är otillåten (motortrañkled) eller mycket spar-

sam är körfältsbredden 5,50 meter att föredra. På en 12-metersväg blir vägrenen

för smal för GCI-trafiken om den utförs med 5,00 meter breda körfält.



1 BAKGRUND

Försöksverksamheten med breda körfält och heldragna kantlinjer på 13-metersväg

har utvidgats valje år sedan 1990, då den första sträckan anlades på motortrañkle-

den på E4 utanför Ljungby. Denna väg fick då 5,5 meter breda körfält med sektio-

nen Kl 1,0 V1,0 och heldragna 0,3 meter breda, bullrande kantlinjer. Erfarenheter-

na från denna väg bedömdes vara goda och innebar att försöken har fortsatt.

Försöken med bredare körfält började egentligen redan 1989, då på 9-metersväg.

Sektionen på rv 55 mellan Flen och Malmköping förändrades då från K3,5 V1,0 till

K4,1 V0,4 och den interrnittenta 0,1 meter breda kantlinjen ersattes med en heldra-

gen linje med bredden 0,2 meter. Andelen GC-trañk på denna väg är liten och för-

ändringen av körförhållandena blev inte så stor. Mätningar efter förändringen visa-

de dock att trañkens variation i sidolägesplacering ökade och att medelhastigheten

sjönk. Dessa förändringar förväntades leda till minskad spårbildning och därmed en

minskad underhållskostnad.

Resultaten från 9-metersvägen ansågs vara så intressanta att försöken fortsatte,

först på motortrañkled och därefter på vanlig 13-metersväg, där GC-trafik får fö-

rekomma. På dessa vägar har GC-trañken tidigare haft en 2,75 meter bred vägren

till sitt förfogande. Efter införandet av 5,5 meter breda körfält blev vägrenen 1,0

meter, varav 0,3 meter upptogs av den proñlerade kantlinjen. Den användbara as-

faltsträngen för GC-trañken utanför den heldragna kantlinjen blir då 0,7 meter.

När det gäller att göra en rimlig kompromiss mellan GC-trañkens och biltrafikens

behov av utrymme på 13-metersväg måste man ställa sig frågan: Vilken är den op-

timala sektionen sett både från GC-trafrkens och biltrafikens synpunkt? Eller: Hur

breda ska de breda körfälten på 13-metersväg som inte är motortrañkled vara?

2 SYFTE

I denna studie har trañkantbeteendet på 13-metersvägar med breda körfält under-

sökts och jämförts med beteendet på den normala sektionen med interrnittent kant-

linje och breda vägrenar. Körfältsbredden på de studerade vägarna med breda kör-

fält har varit 5,0 m, 5,2 m eller 5,5 m. Speciell tonvikt har lagts på GC-trafikanter-

näs inställning till breda körfält - eller snarare smal vägren - samt på bilisternas om-



körningsbeteende. Syftet med studien har varit att undersöka vilken av detre kör-

fältsbredderna som är den bästa i dessa avseenden.

3 PROVSTRÄCKOR

I studien ingår tre vägar med den belagda bredden 13 meter och en med bredden

12 meter. Dimensionerande för valet av vägsträckor har varit rv 44 mellan Gräs-

torp och Trollhättan, eftersom detta är den enda vägen med sektion K10,4 V1,3

som för närvarande (hösten 1993) finns i Sverige. Övriga vägar har valts för att

frånsett körfältsbredd vara så lika denna väg som möjligt. Uppgifter om vägarna

återfinns i tabell 1, nedan.

Tabell 1 Specifikation av vägsträckoma som ingår i studien. ÅDT avser 1990

års mätningar.

      

väg sträcka sektion ÅDT hastbegr.

E20 Laxå-Finnerödja Kl 1,0 V1,0 6200 90 km/h

44 Grästorp-Trollhättan K10,4 V1,3 4000 90 km/h

45 Vänersborg-Frändefors K10,0 V1,0 8000-9400 90 km/h

E20 Finnerödja-R länsgräns K7,5 V2,75 5400 90 km/h

      

Trots att vägsträckoma har valts så att de skulle vara så lika som möjligt, måste

man ändå konstatera att de skiljer sig något från varandra. Således har rv 45 mer

trañk än övriga, vilket skulle kunna innebära att omkömingsbeteendet här är an-

norlunda. Vägarna skiljer sig dessutom en del med avseende på linjeföringen; rv44

vid Grästorp har åtminstone till en del en bättre linjeföring än övriga sträckor.

Vägsträckorna enligt ovan innebär att man studerar fyra olika körfältsbredder, men

endast tre vägrensbredder, eftersom en av vägarna har den belagda bredden 12

meter och övriga 13 meter. Den konventionellt målade vägen hade 0,1 meter

breda, intermittenta kantlinjer, medan övriga vägar hade 0,3 meter breda, heldragna

kantlinjer av typ "Kamtlex". De tre vägarna med heldragen kantlinje hade bra be-

läggning, medan den konventionellt målade vägens beläggning var äldre och något

spårig.



4 METOD

4.1 Allmänt

I princip kan man dela in studien i tre delar: Observation av omkömingsbeteende,

intervjuer av GC-trafikanter samt fysikalisk mätning av hastighet och sidoläges-

placering.

4.2 Omkörningsbeteende

Observationer av omkömingsbeteende har gjorts genom förföljelse av långtradare.

Metoden innebär att man slumpmässigt väljer ett tungt fordon med släp eller på-

hängsvagn och följer efter detta på en bestämd sträcka av 5-10 km. Man följer efter

på ett sådant sätt att övrig trañk störs så lite som möjligt, dvs. man håller så långt

till höger som möjligt och håller ett ordentligt avstånd fram till långtradaren. Under

farden observeras de fordon som kör om långtradaren och omkörningarna klassifi-

ceras. I denna klassificering anger romersk siffra mötessituationen, medan boksta-

ven anger det omkörande fordonets placering i vägbanan enligt:

I Ej möte.
II Möte. Den mötande behövde inte ändra sidolägesplacering.
III Möte. Den mötande borde ha ändrat sidolägesplacering.
IV Möte med omkörande fordon.

Omkörande fordonet helt i egna körfältet.
Omkörande fordonet grenslade mittlinjen.

c Omkörande fordonet helt i mötande körfält.

C
'
C
D

Observera att klass II och III endast anger om det mötande fordonet behövde

ändra sidolägesplacering eller ej, inte om det faktiskt gjorde det. Det händer ju re-

lativt ofta att en mötande bil går ut på vägrenen utan att detta egentligen inte är

nödvändigt, eller motsatsen, att mötet sker med så litet sidoavstånd att den mö-

tande borde ha kört ut mot den högra vägkanten.

Klassiñceringen kan exempliñeras: IIa är en vanlig omkörning på konventionell 13-

metersväg; den omkörande har ett möte som inte alls berörs av omkömingen efter-

som det omkörande fordonet ligger helt i egna körfältet. IIIb förekommer, men är

olaglig; man kör om trots möte och den mötande tvingas väja eller borde åtmins-

tone ha väjt. Klass Ib är vanlig vid omkörningar utan möte; har man god sikt håller



man gärna betryggande avstånd till det omkörda fordonet, vilket resulterar i att

man passerat mittlinjen.

Klassiñceringen ovan kan förenklas genom indelning av omkörningarna i korrekta,

tveksamma ochfelaktiga. Vi deñnierar följande:

Korrekta omkörningar: Ia, Ib, Ic, IIa
Tveksamma omkörningar: IIb, IIIa, IVa
Felaktiga omkörningar: IIc, IIIb, IIIc, IVb, IVc

De tveksamma omkörningar kan kommenteras: IIb är en juridiskt felaktig omkör-

ning; man har passerat mittlinjen trots mötande trafik. Ofta är dock sidoavståndet

till den mötande så stort att omkörningen kunde genomföras utan någon risk. IIIa

och IVa är båda juridiskt korrekta omkörningar. Emellertid har det varit så trångt

på vägen att den omkörande borde ha väntat på ett bättre tillfalle.

Vill man förenkla ovanstående ytterligare kan man helt enkelt indela omkörning-

arna i lagliga och olagliga enligt:

Lagliga omkörningar Ia, Ib, Ic, IIa, IIIa, IVa

Olagliga omkörningar IIb, IIc, IIIb, IIIc, IVb, IVc

Vid sidan av omkörningsbeteendet har observationer gjorts avseende: l) GC-trafi-

kanter som befunnit sig på samma del av vägen i samma körriktning som den snab-

ba trafiken, 2) passage av heldragen kantlinje, 3) passage av spärrlinje eller spärr-

falt samt 4) inbromsning innan omkörning. Dessa kan beskrivas utförligare:

GC-trañk i samma del av körbanan: Antal fordon som sågs tillsammans med GC-
trafik i samma del av körbanan (körfaltet eller vägrenen) i samma körriktning som

det förföljda fordonet.

Passage av heldragen kantlinje: Antal förföljda fordon som sågs passera heldragen
kantlinje åtminstone en gång. Med passage av kantlinjen menas att hela hjulet är på

asfaltdelen av vägrenen.

Passage av spårrlinje: Antal spärrlinjer som har passerats av omkörande fordon i

det förföljda fordonets körriktning.

Inbromsningar före omkörning: Antalet omkörande fordon som har bromsat minst

en gång innan omkörning genomfördes.



Studien av omkörningsbeteende har gjorts under ungefär samma tid på de fyra

sträckoma - under en tisdag, onsdag eller torsdag (dock inte samma dag) mellan

cirka klockan 1000 och 1700 (fram till skymningen). Vid samtliga tillfällen har det

varit uppehållsväder och vägbanoma har varit torra. Fordonet från vilket observa-

tionema gjordes var en Volvo 245. För att övriga trafikanter inte skulle bli miss-

tänksamma och tro att det var en civil polisbil, har inte bilen tvättats på länge och

den var även försedd med en dekal, vilket man inte förväntar sig att en polisbil ska

ha.

4.3 Intervjuer med GC-trafikanter

De GC-trañkanter som observerades på vägen under mätdagarna intervjuades. In-

tervjun var öppen, vilket innebar att några exakt formulerade frågor inte ställdes,

utan att den intervjuade ombads att berätta hur det var att gå eller cykla på vägen.

4.4 Fysikaliska parametrar

Medelhastighet och sidolägesplacering har mätts fysikaliskt med Portable Trafñc

Analyser (PTA). Mätpunktema har valts att ligga på plana raksträckor utan störan-

de räcken, avfarter, etc, i närheten. Dessa fysikaliska mätningarna gjordes samtidigt

som omkörningsstudien och data hade teoretiskt sett kunnat samlas in under nästan

två dygn. Emellertid krånglade mätutrustningen på rv45, varför tillförlitliga mät-

ningar på den vägen erhölls endast mellan cirka klockan 1600 första mätdagen till

1200 dagen efter.

På varje mätplats uppträdde under en timme på eftermiddagen en av mätpersonalen

som fotgängare. Under motsvarande timme den andra mätdagen var vägen fri från

fotgängare, varför man kunde studera hur fotgängarens närvaro påverkade trafi-

kanternas val av hastighet och sidolägesplacering. Tyvärr uppstod vissa tekniska

problem med mätutrustningen, varför mätplatsen på rv45 föll bort. Även på rv44

förekom vissa problem med PTA, varför mätningarna med GC-trañk på vägen un-

der en timme här jämförs med timmen innan och efter, då det inte fanns någon fot-

gängare på vägen.

Under mättiden har polisövervakningen varit "normal", d.v.s. ingen radarkontroll

eller dylikt har stört trañkantema. "Av misstag" fanns dock poliser ca 5 km från en



av mätplatserna under en förmiddag; dessa data används inte i analysen, men

kommenteras i avsnitt 6.3.

5 RESULTAT

5.1 Omkörningar

I tabell 2 nedan, redovisas antal registrerade omkörningar, klassiñcerade enligt det

system som beskrevs i avsnitt 4.2. Tabell 3 redovisar andelen omkörningar uttryckt

i%.

Tabell 2 Omkörningarna klassiñcerade enligt ovan. Avser antalet omkörningar i
absoluta tal.

       

OMKÖRNINGSTYP

SEKTION Ia Ib Ic IIa IIb IIc IIIa IIIb IIIc IVa IVb IVc

K7,5 V2,75 1 53 7 4 21 0 0 6 0 0 0 0

K10,0 Vl,0 0 13 22 2 12 2 0 1 2 0 0 0

K10,4 V1,3 1 33 28 0 34 1 0 3 2 0 0 0

K11,0 Vl,0 2 40 19 4 22 0 0 1 1 0 0 0

              

Tabell 3 Omkörningarna klassificerade enligt ovan. Avser andelen omkörningar
i % av totala antalet.

       

OMKÖRNINGSTYP

SEKTION Ia Ib Ic IIa IIb IIc IIIa IIIb IIIc IVa lVb IVc

K7,5 V2,75 1 58 8 4 23 0 0 6 0 0 0 0

K10,0 V1,0 0 24 40 4 22 4 0 2 4 0 0 0

K10,4 V1,3 1 32 28 0 33 1 O 3 2 0 0 0

K11,0 V1,0 2 45 21 5 25 0 0 1 1 0 0 0

 

 

  

 

  

  

 

 

   

Med denna uppdelning blir antalet observationer få i de flesta celler. Emellertid kan

man ändå tillåta sig att approximera med xz-fördelningen, förutsatt att antalet ob-

servationer är minst 5 i 20% av cellerna enligt Everitt, 1992. Detta kriterium är



uppfyllt, varför ett ;gZ-test på 5%-nivån görs. ;(2 -testet visar på en signifikant ef-

fekt, d.v.s. fördelningen av omkörningstyper har inte varit lika på de fyra vägarna.

Man erhöll X2=53,O, medan det för signifikans och df=33 krävs x20.05=47,5. Stude-

rar man testet noggrannare finner man att skillnaderna främst återfinns i omkör-

ningstyperna Ib och 10 samt på vägarna K7,5 V2,75 och K10,0 V1,0. På den första

sektionen har man således relativt sett få omkörningar utan möte där den omkö-

rande är helt över i motsatt körbana, medan förhållandet är det omvända på KlO

V1,0. Man ser att inte någon omkörning av klass IV har observerats, vilket delvis

förklaras av Vägarnas relativt låga ÅDT (<IOOOO).

I figur 1 har omkömingarna indelats i andelen korrekta, tveksamma och korrekta.
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korrekta tveksamma felaktiga

Figur 1 Fördelning i omkörningstyp på de fyra sektionerna. Omkörningarna har
indelats i korrekta, tveksamma och felaktiga.

Man ser i figur 1 en tendens till fler tveksamma omkörningar på K10,4 V1,3 än på

de övriga sektionerna. Ett ;gZ-test visar emellertid ej på någon signifikant effekt

(p>.05), varför man inte ska dra några definitiva slutsatser av de data som presen-

teras. Indelar man omkörningarna istället i lagliga och olagliga kommer data att se

ut som i figur 2.
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Figur 2 Fördelning i omkörningstyp på de fyra sektionerna. Omkörningarna har
indelats i lagliga och olagliga.

Inte heller här kan ett xz-test påvisa någon effekt. Vi ser dock en tendens till fler

olagliga omkörningar på K10,4 Vl,3, men man måste vara mycket försiktig med

att tolka detta. En diskussion om tolkningen av resultaten förs i avsnitt 6.

Övriga parametrar som studerades i samband med omkömingar var GC I' samma

körfält/vägen som bil, passage av heldragen kantlinje, passage av spärrlz'nje och

inbromsningarföre omkörning. Om dessa kan sägas:

Inte vid något tillfälle observerades att en bil delade körfalt eller vägren med GC-

trafik. De GC-traflkanter som observerades befann sig alltid på vägrenen och det

snabba fordonet var då alltid i körfältet.

Av de tunga fordon som observerades hade 11% åtminstone ett hjul heltinne på

vägrenen (på asfaltytan). Detta gällde på både K10,4 V1,3 och K11,0 V1,0. Mot-

svarande siñra på K10,0 V1,0 var 3%.

Passage av spärrlinje noterades, men detta måste anses vara ointressant på sträckor

som skiljer sig ganska mycket från varandra vad gäller linjeföring. På exempelvis

den konventionellt målade vägen fanns överhuvudtaget ingen spärrlinje.



Antalet upphinnande som gjorde minst en inbromsning före omkörning var 13%,

39%, 14% och 13% på sektionerna K7,5 V2,75, K10,0 Vl,0, K10,4 V1,3 respek-

tive Kll,0 V1,0. 12-metersvägen avviker således från övriga, vilket delvis kan

förklaras av den högre trañkmängden på denna väg.

5.2 GC-trafikanter

GC-trañken på 13-metersvägar är oftast sparsam, vilket även gäller de vägar som

har studerats här. Vid mätningarna av omkörningsbeteende har VTI-personal haft

uppsikt av vägarna under i princip en hel dag, och då endast kunnat observera

några enstaka cyklister. Undantaget är en sträcka på E20 närmast Laxå, där det

förekom en del cykeltrañk mellan orten och ett kafé, cirka 5 km utanför.

Antalet intervjuade på E20 Laxå (K11,0 V1,0), rv44 Grästorp (K10,4 V1,3) och

N45 Vänersborg (K10,0 V1,0) var 12, 4 respektive 2. Antalet är som synes starkt

begränsat, men bortfallet är litet; det observerades endast ett fåtal fler än 18 GC-

trañkanter under mättiden. Bortfallet beror på ovilja att delta (2 fall) eller helt en-

kelt att de hann försvinna in på någon avtagsväg innan de nåddes upp (2-3 fall). På

E20 Finnerödja observerades överhuvudtaget inte någon oskyddad trañkant. Man

ska notera att vägrenen på både E20 Laxå och N45 Vänersborg är 1,0 meter - en-

dast körfältsbredden skiljer. Eftersom kantlinjens bredd är 0,3 meter innebär detta

att GC-trañkanten har 0,7 meter bred asfalt att utnyttja. På rv44 Grästorp är as-

faltytan 1,0 meter bred.

Behandlar man de två vägarna med 1,0 meters vägren tillsammans, så finner man

att av 14 intervjuade (varav en talade för sin man) var 10 övervägande negativa

och 4 övervägande positiva till den nya målningen. En majoritet ansåg att vägrenen

var alldeles för smal och några hävdade att bekanta inte törs cykla på vägen eller

åtminstone inte på vägrenen efter ommålningen. Samtliga som observerades an-

vände dock vägrenen. En cyklade ibland sträckan i mörker och sade sig då köra till

vänster om linjen, d.v.s. ute i körfältet. Två angav att de var rädda för asfaltkanten

och en av dessa hade också kört ner i diket en gång. Ett vanlig åsikt var också att

långtradama kör för nära (se även nedan). Någon påpekade att det var svårt att gå

med barnvagn utefter vägen - endera hade man vänsterhjulen på den profilerade

linjen eller också högerhjulen i gruset. De som var övervägande positiva ansåg att

man kände sig säkrare eftersom man inte delade vägrenen med bilar.
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På vägen med 1,3 meters vägren intervjuades endast fyra personer (cyklister). Av

dessa var tre positiva och en negativ till målningen. Den som var negativ angav att

vägrenen var för smal - övriga tyckte att bredden räckte till, men att det inte fick

vara smalare. Två tyckte att långtradarna körde för nära och en frågade sig hur det

går när en cyklist kommer ifatt en fotgängare och ska köra om.

Mätpersonalen från VTI provade också på att cykla en kortare sträcka (5-10 km)

på de tre vägarna med smala vägrenar. Samtliga var överens om att 1,0 meter

vägren är för smalt, framförallt i nerförsbacke då det går fort, och i uppförsbacke

om man måste stå upp och trampa. Vägen med 1,3 meters vägren kändes betydligt

bättre i dessa avseenden. Den konventionellt målade vägen har inte bedömts.

Slutsatsen av intervjuerna och cykelturema på vägarna med smal vägen blir att 1,0

meters vägren (0,7 meter bred asfalt) är för smalt. 1,3 meters vägren är betydligt

bättre och sannolikt tillräckligt för de flesta.

I samband med ordinarie sidoläges- och hastighetsmätningar lät man en person un-

der en timme gå vid mätplatsen. I tabellerna 4 och 5 redovisas ett medelvärde av

sidolägesplaceringen och hastigheten, uppdelat på lätta och tunga fordon, dels när

en fotgängare fanns vid mätplatsen, dels då vägen var tom. Data från rv45 saknas

tyvärr, på grund av fel i mätkablarna, varför vi måste nöja oss med en jämförelse

mellan de tre 13-metersvägama.

Tabell 4 Avstånd (m) från höger hjul till vägkanten för lätta och tunga fordon,

dels då en fotgängare gick alldeles vid asfaltkanten (MED F), dels då
vägen var fri från fotgängare (UTAN F). De redovisade medelvärdena

är baserad på data från en timmes mätning och omfattar cirka 100 lätta
och 25 tunga fordon.

 

LÄTTA FORDON TUNGA FORDON

SEKTION UTAN F MED F UTAN F MED F

  

K7,5 V2,75 3,35 3,60 1,98 3,21

K10,4 V1,3 2,78 3,54 1,91 3,05

K11,0 Vl,0 2,23 3,12 1,77 2,86
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Tabell 5 Hastighet (km/h) för lätta och tunga fordon, dels då en fotgängare gick
alldeles vid asfaltkanten (MED F), dels då vägen var fri från fotgängare
(UTAN F). De redovisade medelvärdena är baserad på data från en

timmes mätning och omfattar cirka 100 lätta och 25 tunga fordon.

     

LÄTTA FORDON TUNGA FORDON

SEKTION UTAN F MED F UTAN F MED F

K7,5 V2,75 104,7 100,8 83,3 81,2

KlO,4 v1,3 98,1 95,7 79,5 82,5

K11,0 V1,0 107,8 106,0 92,1 89,3

       

När man studerar tabellerna 4 och 5 ska man ha i minnet att antalet fordon är gans-

ka begränsat, varför osäkerheten i medelvärden blir stor. Vad gäller sidolägespla-

ceringen, så får ett 95% konñdensintervall storleken O,lO-O,15 meter för lätta for-

don och O,25-O,3O meter för tunga. Motsvarande konñdensintervall för medelhas-

tighetema är 2,5-3,0 km/h respektive 2,0-3,5 km/h.

Således ser man av tabell 4, att lätta fordon kör närmare en fotgängare på sektio-

nen K11,0 V1,0 än på de övriga sektionerna. Vad gäller tunga fordon, så har man

samma tendens, men skillnaden är inte signifikant på 5%-nivån. Den känsla som

flera av de intervjuade hade, "att långtradama kör så nära", kan således vara helt

riktig. Jämför man de två sektionerna med smal vägren, så kör personbilar i medel-

tal 0,42 meter närmare fotgängaren på Kl 1,0 V1,0 jämfört med KlO,4 V1,3. På

sektionen K7,5 V2,75 är förflyttningen vad gäller personbilar måttlig - 0,25 meter.

Personbilama har i allmänhet ett sådant sidoläge före passagen av fotgängaren att

en större förflyttning i sidled är onödig. På sektionerna med breda körfält är situa-

tionen annorlunda. Här ligger man från början långt till höger och väjer nästan en

meter i sidled för fotgängaren. Den tunga trafiken flyttar sig mer i sidled, vilket

beror på att den vanligen ligger långt till höger.

Vad gäller hastigheterna förbi den oskyddade trafikanten, så har ett t-test på 5%-

nivån inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad. Man har emellertid en klar ten-

dens till hastighetssänkning på samtliga vägar för både personbilar och långtradare.

Undantaget är långtradare på KlO,4 Vl,3, men detta kan mycket väl vara en arte-

fakt.
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5.3 Hastighet

Att jämföra hastigheter på fyra olika vägar med endast en mätpunkt på varje väg

och utan förrnätningar är naturligtvis vanskligt. Det bästa man kan göra är att stu-

dera hastigheterna under exakt samma tidsrymd på de fyra vägarna. Detta är redo-

visat i tabell 6, uppdelat på dag och natt. Som nämnts i avsnitt 4.3, krånglade en av

mätutrustningarna och vill man göra jämförelse under exakt samma tid på dygnet,

kommer denna att omfatta: dag 0600-1200, natt: 2000-0500.

Tabell 6 Medelhastighet (km/h) samt hastighetens 15-, 50-, och 85-percentil för

lätta fordon i dagsljus och mörker. N avser antalet uppmätta fordon
mellan 0600 och 1200 respektive 2000 och 0500.

 

DAGSLJUS MÖRKER

SEKTION vmed v15 v50 v85 N vmed v15 v50 v85 N

  

K7,5 V2,75 103,6 93 103 115 386 102,2 87 102 115 256

K10,0 Vl,0 96,8 86 95 108 860 97,6 86 96 110 459

K10,4 Vl,3 100,8 89 101 114 562 99,6 87 99 113 193

K11,0 V1,0 106,0 93 105 120 627 106,3 91 105 121 301

               

Som sagts tidigare, måste hastigheterna i tabell 6 tolkas med största försiktighet.

Exempelvis är den låga medelhastigheten på K10,0 V1,0 sannolikt ett utslag av då-

lig framkomlighet - inte av en god hastighetsanpassning. Värt är att notera hur 15-

percentilen förändras då det blir mörkt. På tre av sträckoma - de med bred, heldra-

gen kantlinje - har man ingen eller en sänkning med 2 km/h. De som väljer att köra

sakta (under skyltade hastigheten) är ungefär lika många i dagsljus som i mörker.

På vägen med smal, intermittent linje har man emellertid en sänkning med hela 6

km/h. Detta kan vara en effekt av dålig visuell ledning, d.v.s. många sänker hastig-

heten därför att man inte ser vägens fortsatta sträckning.

Tunga fordons hastigheter redovisas inte närmare. Man kan konstatera att dessa

har något högre hastighet på Kl 1,0 V1,0 än på övriga sektioner, men att förklara

detta är svårt. Det kan bero på mätplatsens placering eller någon faktor som inte

har kunnat kontrolleras.
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5.4 Sidolägesplacering

Sidolägesplacering, jämte dess standardavvikelse, för lätta och tunga fordon på de

fyra vägarna redovisas i tabellerna 7 och 8. Analysen omfattar exakt samma tider

och därmed samma fordon som hastighetsanalysen i 5.3.

Tabell 7 Sidolägesplacering (avstånd i meter från vägkant till höger hjul), sid,
jämte dess standardavvikelse, said, för lätta fordon i dagsljus och mör-
ker. kant avser andelen fordon som har kört med något hjulpar på
kantlinjen eller vägrenen.

           

DAGSLJUS MÖRKER

SEKTION sid Ssid kant sid Ssid kant

K7,5 V2,75 3,27 0,48 14% 3,54 0,58 9%

K10,0 V1,0 2,42 0,68 2% 2,75 0,60 0%

K10,4 V1,3 2,83 0,70 1% 3,21 0,62 0%

Kl 1,0 V1,0 2,37 0,72 3% 2,69 0,71 1%

    

Tabell 8 Sidolägesplacering (avstånd i meter från vägkant till höger hjul), sid,
jämte dess standardavvikelse, säd, för tunga fordon i dagsljus och
mörker. kant avser andelen fordon som har kört med något hjulpar på

kantlinjen eller vägrenen.

  

 

 

 

 

   

DAGSLJUS MÖRKER

SEKTION sid Ssid kant sid Ssid kant

K7,5 V2,75 2,27 0,77 73% 2,79 0,67 48%

K10,0 V1,0 1,97 0,51 6% 2,39 0,62 1%

K10,4 V1,3 2,10 0,60 9% 2,69 0,50 0%

K11,0 V1,0 1,83 0,51 5% 2,23 0,61 2%

 
 

 

  

 

Vad gäller personbilar (tabell 7), så ser man att avståndet till kantlinjen inte varierar

mycket på de tre vägarna med heldragen kantlinje. Avståndet från höger hjulpar till

kantlinjen var i dagsljus 1,42 m, 1,53 m och 1,37 m för sektionerna K10,0 V1,0,

K10,4 V1,3 respektive K11,0 V1,0. I mörker var dessa avstånd 1,75 m, 1,91 m

och 1,69 m. Genomgående har mörker inneburit en förflyttning av trafiken ut mot
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mittlinjen. Studerar man sidolägesplaceringens standardavvikelse, så finner man för

vägarna med breda körfält att ju bredare körfältet är, desto större är standardavvi-

kelsen. Lägst är standardavvikelsen på den konventionellt målade vägen, trots att

det där är tillåtet med vägrenskörning. Detta förklaras säkert av den ringa trafik-

mängden, vilket enligt tabell 7 har inneburit att 14% av personbilarna har kört helt

eller delvis på vägrenen, resten har kört i det relativt sett smala körfältet. På övriga

vägar är vägrenskörning ovanlig - 1 till 3% har kört på eller över kantlinjen - men

här ger det breda körfältet ändå en stor spridning av trañkens sidoläge..

Ser man på tunga fordon, så har också de ungefär samma avstånd till kantlinjen på

vägarna med heldragen linje: 0,97 m, 0,80 m och 0,83 m i dagsljus, vilket i mörker

ökar till 1,39 rn, 1,30 respektive 1,23 m. Sidolägesplaceringens standardavvikelse

på dessa vägar, pekar inte på samma förhållande med körfältsbredden som för lätta

fordon. Detta kan bero på den vägrenskörning som förekommer. På exempelvis

K10,4 V1,3 har hela 9% av den tunga trafiken haft något hjul på kantlinjen eller

vägrenen, vilket också har resulterat i en högre standardavvikelse.

5.5 Övriga parametrar

Mätningar med PTA ger även möjlighet att studera andra parametrar, såsom me-

delkölängd och tidluckor. Detta kan dock inte anses vara meningsfullt i detta fall.

Man har fyra vägar som varierar med avseende på trañkmängd och linjeföring,

varför en eventuell skillnad i t.ex. medelkölängd kanske inte alls förklaras av sek-

tionen, utan av frisiktssträckor utefter vägen.

6 DISKUSSION

6. 1 Allmänt

När man vill studera vilken effekt en förändring av någonting i vägmiljön har på

trafiken, så vill man helst ha två jämförbara vägsträckor, en provsträcka, där för-

ändringen genomförs och en kontrollsträcka, som är oförändrad mellan mättillfäl-

lena. På dessa sträckor görs fär-mätningen innan förändringen genomförs på

provsträckan samt efter-mätningen efter detta tillfälle. Tyvärr är det långt ifrån all-

tid som detta är möjligt av praktiska skäl. Frågeställningen kan komma upp först

efter det att förändringen har genomförts och då har man att välja mellan att avstå
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från studien eller att göra det bästa möjliga. Samma problem ställs man inför på en

nybyggd väg, då det av naturliga orsaker är omöjligt att göra förmätningar.

I vårt fall har vi inte kunnat göra förmätningar och dessutom var det svårt att finna

jämförbara vägar. Efter bedömningen att man ändå skulle kunna finna intressanta

resultat genomfördes ändå studien. Detta är viktigt att beakta då man studerar re-

sultaten i avsnitt 5; vi har försökt finna likadana mätsträckor, försökt mäta på dagar

med samma väder etc, men av praktiska skäl är det omöjligt att hålla alla ovid-

kommande faktorer under kontroll. Man måste således vara mycket försiktig när

man tolkar resultaten. Exempelvis har vi mycket svårt att avgöra vad en skillnad i

hastighet på två vägar beror på; på sektionsindelningen eller på någon faktor som

vi inte har kunnat kontrollera?

6.2 Omkörningar

Resultaten från omkörningsstudien visar inte på några dramatiska skillnader mellan

de fyra sektionerna. Den stora skillnaden har man vid omkörning utan möte, där

man på Kl0,0 V1,0 har fler som är helt över i mötande körfält. Denna skillnad är

emellertid ganska ointressant - båda dessa typer av omkörning är korrekta och till-

låtna. För övrigt har man en tendens till fler tveksamma omkörningar på K10,4

V1,3 än på de övriga sektionerna. Förklaringen kan vara denna: På K7,5 V2,75 har

man den lägsta trañkvolymen, varför många omkörningar blir korrekta därför att

man inte har något möte. På K10,0 V1,0 har man så stor trañkvolym (och så smala

körfält) att omkörningar helt enkelt inte är möjliga. De två andra sektionerna är

mer jämförbara vad gäller trañkflödet (se tabell 1) i dagsljus. Här ger sannolikt det

något smalare körfältet på K10,4 V1,3 fler tveksamma omkörningar (figur 1); man

kör om trots att man tvingas "låna" lite av den mötandes körfält. Denna tendens

framgår också av tabell 2: På K10,4 V1,3 har man ingen omkörning av typ IIa -

vägen ger inte utrymme för detta - medan man på K11,0 V1,0 har fyra omkör-

ningar där den omkörande inte med något hjul passerade mittlinjen. Ovan nämnda

förhållande syns även i ñgur 2, där man har fler olagliga omkörningar på K10,4

V1,3 än på övriga sektioner. Tidigare studier på motortrañkled (Carlsson, A,

Lundkvist, 8-0, 1992) där man har haft för- och eftermätningar på prov- och kon-

trollsträcka har givit samma indikation; då en väg med sektionen K7,5 V2,75 målas

om till K11,0 V1,0 minskar den tillgängliga körbanebredden (från 13 m till 11 m)

varvid andelen felaktiga omkörningar tenderar att öka.



16

Den metod som har använts ger inte omkörningsfrekvensen. Istället kan man stu-

dera antalet inbromsningar före omkörning, d.v.s. andelen fordon som blev hindra-

de. Här ser man en skillnad mellan K10,0 V1,0 och de övriga vägarna - andelen

hindrade är tre gånger så många. Delvis kan säkert denna skillnad förklaras av det

större trañkflödet på denna väg, men efter att ha sett på trafiken under en dag törs

man med säkerhet påstå att framkomligheten blir sämre på denna sektion. Man har

känslan av att det finns en brytpunkt någonstans runt 5 meters körfält. Med denna

körfältsbredd "pressar" man sig inte förbi om man har möte, vilket man gör på vä-

gen med 5,2 meters körfält.

Ser man således endast till omkömingsbeteende, så antyder resultaten att man bör

föredra sektionen K11,0 V1,0 framför KlO,4 V1,3. Om de övriga är svårt att uttala

sig; de små skillnader som förekommer kan bero på annat än sektionen. Vad gäller

framkomligheten är det med stor sannolikhet så att sektionen Kl0,0 V1,0 är sämre

än de övriga studerade sektionerna.

6.3 GC-trafikanter

På europavägar och övriga riksvägar är GC-trafiken ofta sparsam, så också på de

vägar som har observerats i denna studie. Det var egentligen endast på en del av

vägen med sektion K11,0 V1,0 som det förekom cykeltrafik av nämnvärd omfatt-

ning (närmast Laxå). Detta har inneburit att antalet intervjuade GC-trafikanter inte

blev många. Av de som intervjuades på väg med 1,0 meters vägren tyckte en ma-

joritet att utrymmet var för smalt. Några värdefulla synpunkter framkom: Det är

för smalt för åtminstone en del barnvagnar - och då sannolikt även för rullstolar.

Det kan knappast vara önskvärt med barnvagnar och rullstolar i körbanan. Vid

omkörning mellan GCI-trafikanter tvingas man ut i körbanan, vilket också är

olämpligt. Den VTI-personal som cyklade utefter sträckoma var också överens om

att det var för smalt med 1,0 meters vägren - man upplevde en markant skillnad då

bredden ökades till 1,3 meter.

Flera av de intervjuade tyckte att den tunga trafiken körde för nära. Detta bekräftas

också av de fysikaliska mätningarna: avståndet till den tunga trafiken vid passage

av en fotgängare var i medeltal 2,86 m på Kl 1,0 V V1,0 jämfört med 3,21 m på

den konventionellt målade vägen. Samma förhållande uppmättes för personbilar;

man kör något närmare fotgängaren på väg med brett körfält. Jämför man KlO,4

V1,3 med K11,0 V1,0, så finner man att fordonens förflyttning i sidled vid passage
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av fotgängaren är ungefär lika stor: Personbilar flyttar sig 0,76 m på den först-

nämnda sektionen och 0,89 m på den sistnämnda, medan motsvarande för den

tunga trafiken är 1,14 m respektive 1,09 m. Eftersom man på K11,0 V1,0 från

början låg närmare vägkanten innebär detta att man kommer att passera fotgänga-

ren på ett mindre lateralt avstånd.

Resultaten motsäger delvis tidigare mätningar från E4 (Lundkvist, S-O, 1992): På

sektionen K11,0 V1, kunde ingen signifikant skillnad vid en jämförelse med kon-

ventionellt målad väg påvisas. Mätningarna från Västergötland visar visserligen inte

på en signifikant skillnad vad gäller tunga fordon, men tendensen är klar för båda

sektionerna med breda körfält. Att signifikansen uteblev kan mycket väl bero på att

antalet uppmätta fordon är litet.

Personbilar har genomgående haft lägre hastighet då en fotgängare har funnits på

vägen. Sänkningen har emellertid varit större på den konventionellt målade vägen

än på vägarna med breda körfält. Hur detta ska tolkas är svårt att säga - möjligen

är det en artefakt. Man jämför inte en och samma bil, utan två hastighetsmedelvär-

den från skilda dagar och alltså inte på samma trañk, vilket är en svaghet.

6.4 Medelhastigheter

Man bör egentligen avstå från att tolka de uppmätta skillnaderna i hastighet som

har uppmätts på de fyra platserna. Skillnaderna kan säkert delvis förklaras av sek-

tionen, men mycket annat kan ha påverkat resultatet. Däremot kan man jämföra

hastigheten i dagsljus med den i mörker. Man finner då ingen större skillnad mellan

medelvärden för personbilars hastighet. Däremot ser man en skillnad i fördel-

ningen. 15-percentilen har sjunkit 0-2 km/h på tre av sträckoma, medan den på den

fjärde, den konventionellt målad, har sjunkit 6 km/h. Detta förklaras sannolikt av

denna vägs sämre visuella ledning. De tre övriga vägarna har 0,3 meter breda, hel-

dragna kantlinjer, medan K7,5 V2,75 har intennittenta, 0,1 meter breda linjer. No-

teras bör även de förhållandevis höga hastigheterna på E20: Vid Laxå har 85-per-

centilen i dagsljus varit 120 km/h och vid Finnerödja 115 km/h. Således har hela

15% av personbilsförama kört så fort på K11,0 V1,0 att de har riskerat körkortet.

Kan detta förklaras av att polisövervakningen är dålig så långt från Örebro, där

närmaste trafikavdelning finns?
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Vad gäller polisbevakning, så fick man av misstag möjlighet att göra en extra

analys av hur hastigheten påverkas av polisens närvaro. Under tiden 0830 till 1200

en mätdag hade polisen en kontroll (av tunga fordon) cirka 5 km innan mätplatsen

på rv44 (K10,4 Vl,3). Trañkantema såg således en poliskontroll ungefär 3-4 minu-

ter innan de passerade mätplatsen. Medelhastigheten för lätta fordon var under

denna tid 97,4 km/h och 28% körde lagligt (högst 90 km/h). Jämför man detta med

tiden före och efter, 0600-0830 samt 1200-1700, finner man att medelhastigheten

var 99,3 km/h och att endast 15% körde lagligt. Den tunga trañkens medelhastig-

het sjönk från 83,1 till 81,6 km/h. Man skulle ha kunna tänkt sig en motsatt effekt:

"nu vet man var man har dem, alltså är det fritt fram". Så har trañkantema tydligen

inte tänkt, utan man har dämpat hastigheten i åtminstone 5 km efter poliskontrol-

len.

6.5 Sidolägesplacering

Sidolägesplaceringen var sådan att avståndet till mittlinjen, och mötande trafik, var

störst på vägen med det bredaste körfältet. Detta gäller både lätta och tunga for-

don. Förare av personbil respekterar den heldragna kantlinjen bra; endast upp till

3% har kört på eller över kantlinjen. Förhållandet är något annorlunda med den

tunga trafiken. På K10,4 Vl,3 körde 9% på eller över kantlinjen. Orsaken är san-

nolikt att man vill hjälpa omkörande som har möte, varför man lånar lite av vägre-

nen. På sektionen med något bredare körfält, K11,0 V1,0 var andelen på eller över

kantlinjen något lägre - 5%. På 12-metersvägen var motsvarande siffra 6%. Detta

antyder att när vägrenen är 1,0 meter, tycker man att vägen är fullt utnyttjad, me-

dan man tycker att den 1,3 meter breda vägrenen är outnyttjat utrymme som borde

användas vid omkörning.

Beträffande sidolägesplaceringens varians, så ger bredare körfält större varians,

vilket är positivt från spårbildningssynpunkt. På sektionen K11,0 V1,0 kan man

således - om trafikmängden och andel dubbdäckstrafik är densamma - förvänta sig

mindre risk för längsgående spår än på K10,4 Vl,3.
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7 SLUTSATSER

Från bilistens synpunkt är sannolikt sektionen K11,0 V1,0 att föredra framför de

andra. Man gör på denna sektion omkörningar som åtminstone inte är mer tvek-

samma eller farligare än på andra sektioner. Samtidigt har man ett stort lateralt av-

stånd till mötande (när man inte kör om), vilket borde ha en gynnsam effekt på

mötesolyckor. Att förare av långtradare inte känner tvånget att gå ut på vägrenen,

som på en konventionellt målad väg, är säkert också positivt. Man kommer ifrån

olyckor där långtradare skär ner i diket.

I mörkertrañk förbättrar man den visuella ledningen genom att förse vägen med

heldragen kantlinje. Sannolikt är detta positivt med tanke på singelolyckor även om

det samtidigt leder till högre hastighet och allvarligare följd av en olycka.

Sektionen K10,0 V1,0 ger sämre framkomlighet än de övriga sektionerna. Emel-

lertid kan det vara ett alternativ till konventionellt utförande på en 12-metersväg.

Åtminstone har inga allvarliga nackdelar framkommit i de observationer och mät-

ningar som har gjorts.

Med tanke på spårbildningen p.g.a. dubbdäckstrañk bör sektionen K11,0 V1,0 fö-

redras eftersom man har en större standardavvikelse i sidolägesplacering än på öv-

.riga vägar. Man kör dessutom på själva kantlinjema i mindre utsträckning, vilket

betyder att slitaget på dessa minskar.

Ser man till GC-trafikanterna står det klart att en 1,0 meters vägren inte är till-

räckligt bred för att cykla på. Man hamnar lätt i problem, speciellt i högre hastighe-

ter (t.ex. på en racercykel), då risken att komma ner i gruskanten sannolikt är stor.

Vägen med 1,3 meters vägren är även att föredra med tanke på avståndet mellan

GC-trafikanten och passerande trafik. Man ökar sidoavståndet något, så att det blir

i det närmaste jämförbart med avståndet på en konventionell väg.

Slutsatsen av ovanstående blir att en 13-metersväg där GC-trañken är obetydlig

bör utföras med sektionen K11,0 V1,0. Förekommer emellertid GC-trañk är sek-

tionen K10,4 V1,3 att föredra. Denna sektion har vissa nackdelar för bilistema,

men stora fördelar för GC-trañkantema.
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