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SAMMANFATTNING

En del av gamla E6 norr om Falkenberg erhöll 1991 "förhöjd standard". Avsikten

med detta var bland annat att vägen skulle få bättre vägmarkeringar, skyltning och

utmärkning av korsningar.

I denna studie jämförs provvägen med en liknande väg, utförd enligt "normal stan-

dard". De två vägarna har i december 1993 besiktigats, fotograferats och Videofil-

mats i både dagsljus och mörker. Flera trañkforskare har studerat videoñlmen och

stillbildema och fått kommentera åtgärderna som har gjorts. Dessutom har mät-

ningar av vägbanomas och vägmarkeringarnas ljusreflexionsegenskaper gjorts.

De fysikaliska mätningarna kunde inte påvisa någon större skillnad mellan prov-

och kontrollvägen. Kontrollvägens vägmarkeringar hade bättre reflexionsegenska-

per, men provvägens markeringar var bredare. En skattning av synbarheten med

hjälp av tidigare gjorda siktsträckemätningar visade att kontrollvägens mittlinje

hade något bättre synbarhet än provvägens.

Besiktningen kunde inte heller påvisa någon avgörande skillnad mellan vägarna.

Båda vägarna var ganska lätta att köra i både dagsljus och mörker. Emellertid var

korsningama lättare att se och förstå på provvägen. Att inga stora skillnader upp-

levdes mellan prov- och kontrollväg visar att en väg är "ny" ganska kort tid. Ome-

delbart efter att provsträckan hade färdigställts upplevdes nämligen denna som

mycket komfortabel enligt en tidigare gjord studie.

Det bör observeras att vid tillfället för besiktning och mätning (december 1993)

var provsträckan två år, medan kontrollsträckans vägmarkeringar hade lagts ut un-

der sommaren 1993.

Eftersom inga mätningar eller observationer har gjorts innan provsträckan åtgärda-

des, så kan det vara svårt att dra korrekta slutsatser från denna studie. Framförallt

är det svårt att bedöma vad vidtagna åtgärder betyder för trafiksäkerheten. Därför

borde de åtgärder som bedömdes vara intressanta, undersökas vidare. Detta gäller

bredare kant- och mittlinjer, förvarning för spärrlinje med varningslinje, pilar i

vägbanan eller skyltar samt annan skyltning i och utformning av korsningar. Dessa

åtgärder borde studeras i en före-/efterstudie på prov- och kontrollsträcka. Andra

åtgärder kan studeras experimentellt i fältförsök, laboratorium eller i litteraturen.



l BAKGRUND

Gamla E6, strax norr om Falkenberg, utformades hösten 1991 enligt ett förslag till

"förstärkt standard för stamvägnätet". Detta har bland annat inneburit en annan

utformning av korsningar, skyltning och vägmarkeringar. Sträckan har utvärderats

av IMU-Testologen AB i augusti 1993. Man lät bilförare se sträckan på stillbilder

och jämföra den med motsvarande bilder av enkonventionellt målad väg. Slutsat-

sen blev att "samtliga inslag i det nya systemet fick stark support av deltagarna"

och att man föredrog det nya systemet framför det gamla.

Några viktiga frågor besvarades inte av den refererade studien: Hur ser provvägen

ut efter två år? Är uttrycket "förstärkt standard" fortfarande adekvat? Kan denna

provväg bedömas vara trañksäkrare än en konventionell väg?

2 KVALITATIV STUDIE I DECEMBER 1993

Av IMU-Testologens rapport framgår inte när bilderna av sträckan var tagna - var

sträckan fortfarande ny och fräsch, eller hade den utsatts för slitage under en eller

två vintrar? VTI gjorde i december 1993 en kvalitativ studie av sträckan. Syftet

var att jämföra sträckan med förstärkt standard med en motsvarande sträcka med

normal standard. Man gjorde därvid en bedömning av vad den förstärkta standar-

den på provsträckan kan innebära för trañkanten och för trafiksäkerheten efter det

att sträckan har utsatts för slitage under två vintrar. Dessa subjektiva bedömningar

har kompletterats med fysikaliska mätningar av vägmarkeringamas och vägbanor-

nas reflexionsegenskaper.

3 METOD

Provsträckan har jämförts med en kontrollsträcka, Varbergs kustväg. Denna väg är

mycket lik provsträckan vad gäller linjeföring, bredd och hastighetsbegränsning

och har, efter det att motorvägen öppnats, ett jämförbart trañkarbete.

De två vägarna har jämförts subjektivt i både dagsljus och mörker. Förutom att be-

dömning av visuell ledning samt vägskyltars, vägkantstolpars och vägmarkering-

ars synbarhet gjordes, mättes även retroreflexionen och dagsljusluminansen för



markeringar och vägbanor. Sträckorna har även videoñlmats från personbil och

från en van - två bilar med skild geometri vad gäller belysnings- och observa-

tionsvinklar .(strålkastar- och förarens ögonhöjd över vägbanan).

Slutligen har även en panel bestående av sex personerstuderat en videoñlm och '

stillbilder från sträckan i nytillstånd och kunnat ge kommentarer. Dessa kommen-

tarer och funderingar redovisas i avsnitten 4 och 7.

4 VIDTAGNA ÅTGÄRDER PÅ PROVVÄGEN

De åtgärder som har vidtagits på provsträckan kan listas enligt följande och har

vid visning av video och stillbilder i nytillstånd bedömts kunna ha följande effek-

ter, förutsatt att trafikanterna har fått information om hur det nya systemet är tänkt

att fungera:

Vägmarkeringar

I Heldragen, 30 cm bred kantlinje av typ Kamflex

Linjen ger en bättre visuell ledning och därmed bättre komfort än den traditio-

nella intermittenta kantlinjen. Hur den bättre synbarheten påverkar olyckorna
är svårt att förutse - åtminstone en del av vägens förbättrade synbarhet tar tra-
fikanten sannolikt ut genom att höja hastigheten.

2 15 cm bred mittlinje, och streckad mittlinje (1 m linje/1 m lucka) ikorsningar
Mittlinjen är 50% bredare än den traditionella. Detta ger bättre synbarhet, vil-
ket skulle kunna minska antalet mötesolyckor. Tveksamt om korsningslinjen
har någon funktion att fylla.

3 Varningslinje före omkörningsförbud
En väglinje kan i mörker ofta inte upptäckas på större avstånd än 50 m, vilket
gör att man i dag kan bli överraskad av en spärrlinje. En varning för kom-
mande spärrlinje förhindrar sannolikt flera oönskade omkömingar.

4 Annan korsningsutmärkning med bl.a. profilerade spärrfält
De traditionella spärrfa'lten har, liksom kant- och mittlinjer, dålig synbarhet i
mörker och väta. Med denna korsningsutmärkning får man en tydligare in-
formation om hur fordonet ska placeras i korsningen, vilket kan leda till färre

korsningsolyckor.

5 Gul markering av busshållplats
Betyder knappast något.



Vägkantstolpar och reflektorer

6 Kortare vägkantstolpar med inbördes avstånd 50 och 25 meter på rak-
sträckor respektive i kurvor

Bör ge en bättre visuell ledning i mörkertrañk. Tidigare studier utförda av

bl.a. Vägverket har dock inte kunnat påvisa några stora effekter på trafiksä-
kerheten av vägkantstolpar.

7 Höger/vänster kodat så att vägkantstolpamas reflektorer är gula/orange på
höger och vita på vänster sida - alla rektangulära

Färgkodningen är sannolikt betydelselös för förarens upplevelse av vägen och
för valet av sidolägesplacering. Gul/orange reflex har sämre retroreflexion än
vit reflex av samma material.

8 Mittlinjen förstärkt med vägbanereflektorer

Vägbanereflektorerna har dålig synbarhet - de ligger för djupt - och kan knap-
past påverka vare sig den visuella ledningen eller trafiksäkerheten.

9 Vägräcken försedda med reflektorer
Reflektorer på vägräcken kan förbättra den visuella ledningen i mörkertrafik,
men kan knappast påverka trafiksäkerheten - åtminstone inte på denna sträcka

där antalet räcken är få.

Skyltning

10 Annorlunda design, vilket bl.a. innebär gemena bokstäver

11

12

13

14

Många undersökningar har visat att i löpande text är gemena bokstäver att

föredra. Hur läsbarheten för ett enda ord påverkas, är däremot osäkert.

Vägvisningstavlor har pil för högersväng placerad till höger på tavlan och

för vänstersväng till vänster
Detta kan möjligen öka tavlans läsbarhet och minska tveksamheter.

På avståndstavlor anges alltid uppifrån och ner, fjärrmål, närmål och lokal-
mål (det sista på egen tavla)
Skiljer inte mycket från dagens skyltning (se även pkt. 13).

Direkt efter korsning anges nästa korsnings lokalmål
Förhindrar sannolikt missförstånd och tveksamheter. Skylten sitter kanske för
nära inpå den korsning man just har passerat - man kanske inte är mottaglig
för ny information så snart efter korsningen.

Förvägvisning både på huvud- och sidoväg
Ger trafikanten tid att planera en svängningsmanöver. Innebär sannolikt färre
manövrer som Överraskar medtrañkanter och borde reducera antalet upphin-
nandeolyckor.



15 Skyltama sitter så högt att man kan se under dem
Ger bättre sikt framöver och innebär mindre nedsmutsning av skyltarna. I

mörkertrañk faller mindre del av egna ljuset på skylten, vilket kan ge sämre

läsbarhet och/eller upptäckbarhet.

16 Högreflekterande reflexmaterial på skyltar
Detta innebär bättre upptäckbarhet av skyltarna. Emellertid är det sällan svårt
att upptäcka skyltar, snarare kan läsbarheten vara ett problem. Det är tveksamt

om högreflekterande reflexmaterial ger bättre läsbarhet.

Korsningar

17 Korsningar är utmärkta med speciella refleiförsedda stolpar, olika typer för

korsning med större eller mindre väg
Skulle kunna ge bättre synbarhet av en oskyltad avfartsväg, men knappast av

vägar som är skyltade.

18 Rumble strips och tydligare skyltar vid korsningen då man kommerfrån sido-

vägar

Varnar trafikanten i god tid och kan förhindra korsningsolyckor.

19 Omkömingsförbud i korsningar, skyltat enligt dansk modell

Skyltarna syns bättre än vägmarkeringarnaoch varnar trafikanterna i god tid
för det annalkande omkömingsförbudet. Att ange omkömingsförbudets längd

spar skyltar.

20 Huvudvägens nummerfinns i vägbanan
Tveksamt om det kan betyda någonting.

5 RESULTAT AV FYSIKALISKA REFLEXIONSMÃTNINGAR

Vägbanomas och vägmarkeringarnas retroreflexion, R, och dagsljusluminans, Qd,

har mätts fysikaliskt. Retroreñexionen mättes med LTL-SOO/SO m och Qd med

Qd30. Det förra instrumentet simulerar en personbilsförares situation i mörkertra-

ñk på väg utan stationär belysning, medan det senare simulerar dagsljussituatio-

nen. Vad gäller vägmarkeringarna på prov- och kontrollsträckan kan man således

säga att LTL-SOO/SO mäter vitheten i mörker, medan Qd30 mäter vitheten i dags-

ljus.

Mätningarna har gjorts på fuktiga/våta markeringar och vägbanor. Det är svårtatt

beskriva hur fuktiga eller våta de var, men förhållandena var desamma på både

prov- och kontrollsträckan. På provsträckan är samtliga vägmarkeringar utförda i

terrnoplast, kantlinjen som Kamflex. På kontrollsträckan är kantlinjen en spray-



plast och mittlinjen en termoplast. Resultaten från de fysikaliska mätningarna re-

dovisas i tabell 1.

Tabell 1 Retroreñexionen, R, och dagsljusluminansen, Qd, för vägmarkeringar
och vägbana på provsträckan och kontrollsträckan. Medelvärden av 5-

10 mätningar. Kamflexlinjens värden är viktade med avseende på den
proñlerade och den plana delen. Enhet: (mcd/m2)/lux. Provvägen är
gamla E6 omedelbart norr om Falkenberg, medan kontrollvägen är

       

"Varbergs kustväg".

PROV KONTROLL

objekt R Qd R Qd

vägbana 5 92 5 75

kantmarkeringar 30 125 42 18 1

kant, proñlerad del 33 106 - -

kant, plan del 22 165 - -

mittmarkeringar 18 227 69 192

       

Man kan säga att retroreflexionsvärdena för vägmarkeringarna i tabell 1 generellt

är låga, vilket delvis förklaras av att de är ordentligt fuktiga. Jämför man med

CEN-kravet för våta vägmarkeringar, så återfinns markeringama på provsträckan i

klass RWO (inget krav), kantlinjema på kontrollsträckan i klass R'W2 (R>35) och

mittlinjerna i klass RW3 (R>50, den högsta klassen). Således är linjerna på prov-

sträckan sämre från retroreflexionssynpunkt än de på kontrollsträckan.

Med hjälp av data från siktsträckemätningar som tidigare har gjorts på VTI, (VTI

Meddelande 657, 1991 och VTI Notat 3-93, 1993) kan man grovt predicera syn-

barheten i helljus till ungefär följande:

Provsträckan, kantlinje 40 meter

Provsträckan, mittlinje 25 meter

Kontrollsträckan, kantlinje 40 meter

Kontrollsträckan, mittlinje 45 meter

Man har då tagit hänsyn till att Kamflex är bredare än övriga linjer. Man ska ta

siktsträckorna ovan för vad de är - ganska grova approximationer. Man kan 'dock

påstå att vägmarkeringarna på provsträckan knappast har bättre, utan snarare

sämre, synbarhet än de på kontrollsträckan.



Vidare är det viktigt att notera att linjerna på provsträckan är 2 år gamla och inte

hade tvättats sedan sommaren, medan de på kontrollsträckan applicerades somma-

ren 1993.

Vad gäller markeringarnas vithet i dagsljus är den god för samtliga utom Kamflex.

Den linjen är delvis proñlerad och denna del av linjen har ett betydligt lägre Qd-

värde än den plana delen. Kamflexlinjen har ju både en profilerad och en plan del,

vilket gör att åtminstone g del av den ska ha god synbarhet i såväl mörker (och

väta) som dagsljus. Man ser att i tabell 1 att för den proñlerade delen är Qd=106,

medan för den plana gäller Qd=165.

Slutsatsen av de fysikaliska mätningarna är att vägmarkeringarna har dåliga ref-

lexionsegenskaper, med åtföljande dålig synbarhet i mörker och väta.

6 BESIKTNING AV STRÄCKAN, DECEMBER 1993

Provsträckan och den intilliggande kontrollsträckan har bedömts i både dagsljus

och mörker under förhållanden som kan anses vara goda. Vägbanor och marke-

ringar var något fuktiga, men det rådde uppehållsväder under bedömningarna.

I dagsljus noterar man att provsträckan fortfarande är i gott skick. Vägmarkering-

arna är synbart knappast slitna alls och vägskyltar, reflektorer och vägkantstolpar

är hela och vid bedömningstillfället rena. Det sistnämnda kan bero på att dagen in-

nan bedömningen gjordes, regnade det kraftigt i Halland. Det enda slitaget man

ser är att vissa vägmarkeringspilar som ligger mitt i körfälten på f.d. E6 delvis är

bortslitna. Likaså har avståndsmarkeringama på en del vägkantstolpar lossnat. I

det stora hela upplever man ingen större skillnad mellan att köra på provsträckan

och kontrollsträckan i dagsljus.

I mörker, under de förhållanden som rådde, med fuktiga vägbanor och uppehåll, så

är provsträckan lätt att köra trots att vägmarkeringarna har dålig synbarhet. Men

det är ungefär lika lätt att köra kontrollsträckan - man märker ingen större skillnad

mellan de två vägarna. Det man upplever som positivt på provsträckan är kors-

ningarna, med förvarning och god visuell ledning genom desamma.

Då provsträckan var "ny", så var komforten hög; vägmarkeringar, reflektorer och

skyltar syntes bra. Emellertid är en väg "ny" ganska kort tid. Sannolikt försämra-



des t.ex. vägmarken'ngarna redan under' första vintern och efter två vintrar har de

ganska dålig synbarhet. Detta är typiskt för vägmarkeringar i Sverige - synbarhe-

ten i mörker är god under den ljusa årstiden, medan den är avsevärt sämre under

vintern. Om den förhöjda standarden ska bibehållas krävs sannolikt ett mer effek-

tivt underhåll än vad denna sträcka har haft - och detta gäller främst vägmarke-

ringarna. Dessa skulle ha behövt rekonditionerats kanske redan efter en vinter.

Det är också tveksamt om Kamflexlinjen är den linje man ska rekommendera. Ett

dygn efter regn låg, då bedömningama gjordes, fortfarande vatten vid linjen. Den

släpper helt enkelt inte genom vattnet som t.ex. en Longflex skulle ha gjort. Detta

kan säkert under vissa förhållanden (just efter regn) försämra linjens synbarhet

samt innebära fara för både vattenplaning och halka.

Helhetsomdömet blir att man inte kan se någon avgörande skillnad mellan prov-

och kontrollsträckan vilken skulle kunna tänkas påverka trafiksäkerheten. Före

och i korsningarna upplever man emellertid provsträckan som bättre och kanske

har säkerheten där förbättrats. Man får i god tid innan korsningen information om

lokalmålet och själva korsningen är bra utmärkt med vit, proñlerad vägmarke-

ringsmassa som har god synbarhet i både dagsljus och mörker.

7 BEDÖMNING AV ENSKILDA ÅTGÄRDER

Detta första försök med förhöjd standard på en väg har visat att man med relativt

små åtgärder kan göra en väg mer komfortabel och kanske också mer trañksäker.

Många av åtgärderna är bra och uppskattade av trañkantema, medan andra är

tveksamma och kanske inte ens har uppmärksammats av många förare. Om försö-

ken med förhöjd standard på stamvägnätet ska fortsätta måste man dra lärdom av

denna första provväg.

Vidare försök med förhöjd standardbör utformas som före-lefterstudier med prov-

och kontrollsträcka. Relevanta parametrar såsom hastighet, hastighetsvarians för

enskilt fordon över sträckan, sidolägesplacering, kölängder, tidluckor mellan for-

don i kö och övrigt trañkantbeteende bör då studeras. En sådan sträcka skulle ut-

formas så att man utnyttjar det man har lärt av "Falkenbergsförsöket". Här är ett

försök att betygsätta de 20 åtgärderna på E6 vid Falkenberg i en tregradig skala:

(1): intressant, och ska finnas med på ny provsträcka, i samma utförande som på



E6 eller modifierat, (2): inte ointressant Och kan kanske modifierat studeras på ny

provsträcka eller i laboratorium och (3): av mindre intresse.

1

10

11

12

Heldragen kantlinje av typ Kamflex.' (1). Proñlerad kantlinje med krav på

synbarhet i väta och mörker är sannolikt att föredra framför plan, men linjen
behöver inte nödvändigtvis vara av typ Kamflex.

15 cm bred mittlinje: (1). Mötesolyckor har allvarliga skadeföljder och det är

därför värt att studera bredare mittlinjer vidare. Kanske kan spärrlinjer utföra
som profilerad?

Vamingslinje före spärrlinje: (1). I dag är det speciellt i mörker lätt att av
misstag bryta en spärrlinje eftersom man inte ser den i tid. Någon typ av var-

ning före spärrlinjens början är intressant. Detta kan emellertid vara en skylt
eller pil i vägbanan.

Annan korsningsutformning: (1). Utformningen av korsningar kan förbättras
och man har nått en bit på väg i Falkenberg. Värt att studera vidare, speciellt
de proñlerade spärrfälten.

Gul markering på busshållplats: (3). Av mindre intresse.

Nya vägkantstolpar. (2). Det kortare avståndet mellan stolparna i kurvor kan

vara värt att undersöka vidare. Att vägkantstolparna är lägre betyder knappast
något

Färgkodning med vägkantstolpamas reflexer: (3). Ganska ointressant och ger

sannolikt ingenting i ett nytt försök.

Vägbanereflektorer. (2). Reflektorer som syns och tål vinterväghållning är in-

tressanta. Tidigare försök har dock visat att problemen är svårlösta.

Reflektorerpå räcken. (2). Finns idag på många vägar. Ger en bra utmärkning

av själva räcket som säkert ökar komforten i mörkerköming. Speciellt viktigt
kan vara att öka synbarheten av räckets början och i kurvor.

Gemena bokstäver på skyltar. (2). Borde först studeras i litteraturen och sena-

re eventuellt i laboratorieförsök. Av intresse eftersom man använder det ut-

omlands.

På vägvisningsskyltar är vänsterpil placerad till vänster på tavlan och hö-

gerpil till höger: (2). Man borde studera tidigare utförda arbeten på vägvis-
ning, t.ex. Nygaard. .

Angivande av avstånd till i tur och ordning fjärnnål, närmål och lokalmål.
(2). Likt dagens skyltning.



13

14

15

16

17

18

19

20

Information om nästa lokalmål. (2). Tveksamt vilken nytta trafikanterna har

av detta. Få svänger in på dessa vägar och de flesta har god lokalkännedom.

Kanske bra i vissa tillfällen.

Förvägvisning inför kommande korsning. (1). Bör studeras vidare på en ny

sträcka. Bör ge ett mer gynnsamt trañkantbeteende. Finns idag vid större
korsningar.

Hög skyltplacering. (2). Skyltarnas placering borde studeras med avseende på

läsbarhet och nedsmutsning. Mycket av detta kan göras i experimentella för-

sök.

Högrejiekterande skyltmaterial. (2). Intressant och bör kan provas för vissa
applikationer. Experimentella studier möjliga.

Korsningsutmärkning med stolpar. (3). Bättre att som idag, koda vägkantstol-
parna.

Tydligare varningför korsning då man kommer på en sidova'g. (1). Förekom-
mer ibland idag. En förhållandevis billig åtgärd som bör studeras.

Skyltat omkörningsfo'rbud. (1). En utmärkt åtgärd, som ger en tidig informa-
tion om annalkande korsning. Den är dessutom internationell.

Vägnummer i vägbanan. (3). Har knappast någon betydelse. Kan förväxlas
med hastighetsbegränsning. Skyltar är bättre.

Problemet med ett försök av den typ som har beskrivits är att man sannolikt får

vissa effekter - negativa eller positiva - men man har svårt att veta vilken eller

vilka av åtgärderna som förklarar dem. I ett nytt försök bör man därför begränsa

antalet åtgärder och noga skilja på åtgärder som förväntas påverka trañkantens

beteende på sträcka och beteendet i korsning.

Studerar man sidorna 8 och 9, så finner man att åtgärder som berör sträcka och

som borde vara med i ett nytt försök (betyg 1) är 1, 2 och 3. Dessa åtgärder kan

förväntas påverka den visuella ledningen på sträckor och nummer 3 dessutom om-

kömingsbeteendet. Utrustar man en väg med denna "förhöjda standard" kommer

man sannolikt att få effekter på trafiken, åtminstone i mörker. Man kommer där-

emot inte att kunna särskilja effekten av var och en de tre enskilda åtgärderna.

Åtgärder som berör korsningar, och som är intressanta att testa på väg, är 3, 4, 14,

18 och 19. Av dessa berör alla utom 18 trafik på huvudväg.
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Åtgärderna 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, '16 är i och för sig intressanta, men bör stu-

deras i andra försök, experimentellt och/eller i litteraturstudier. Med tanke på ut-

värderingen av en ny provsträcka är det inte lämpligt att införa dessa åtgärder.

Åtgärder som inte har vidtagits i försöket i Falkenberg, men som skulle kunna

vara intressanta är proñlerad spärrlinje och skyltning med väderstreck.

Således skulle en ny provsträcka få ungefär följande utseende:

- Heldragen, bred kantlinje och 15 cm bred mittlinje.

- Varning (linje, pil, skylt) före de profilerade spärrlinjema.

- Omkörningsförbud i större korsningar, skyltat enligt dansk modell och med
förvarning för kommande spärrlinje (som är profilerad).

- Bättre visuell information i korsningar med profilerade spärrfält och tydligare
körfältsmarkeringar.

- Skyltat förvarning innan korsning.

- Bättre utmärkning av korsning då man kommer från sidoväg och information
inte endast om fjärrmål utan också om riktning (t.ex. E4N, E20V).

Den första åtgärden berör sträcka, den andra både sträcka och korsning medan de

övriga berör endast korsning. Studien bör delas upp i två delar; sträcka och kors-

ning. Detta PM avser inte att itdetalj planera ett kommande försök, men klart är att

trafikantbeteendet i mörker är av speciellt intresse.
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De observationer och fysikaliska mätningar som gjordes på provsträckan visade

att en vägs "nytillstånd" kan skilja sig mycket från hur den ser efter två vintrar. Då

provvägen besiktigades och dess vägmarkeringar uppmättes fysikaliskt i december

1993 var knappast "förhöjd standard" ett uttryck som kändes adekvat. Man kunde

inte se några avgörande skillnader mellan den sträcka som har utförts enligt före-

slagen förhöjd standard och en kontrollväg med normal standard.

Det är vidare viktigt att fundera över vad de vidtagna åtgärderna kan betyda för

trafiksäkerheten. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att förstärkta linjer bety-

der förbättrad trañksäkerhet. Om detta vet man ganska lite.
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Provsträckan innehåller emellertid fleraintressanta förändringar som borde stude-

ras vidare i flera enskilda försök som är upplagda som före-/efterstudier med prov-

och kontrollsträcka. På längre sikt borde dessutom en olycksanalys göras.




