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Trafikmätningar på E22 genom Blekinge

av Sven-Olof Lundkvist

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Från skilda håll har hävdats att trafikantbeteendet på motortrafrkleden E22 genom

Blekinge skulle avvika från andra motortrafikleder. Med denna hypotes som ut-

gångspunkt har man i denna studie undersökt bland annat hastighet, tidavstånd

mellan fordon i kö och omkömingsbeteende på denna väg. Man har också gjort en

jämförelse med E18 genom Västmanland - en motortrafikled som är ganska lik

den i Blekinge både med avseende på trañkmängd och linjeföring.

Delen av E22 väster om Karlshamn skiljer sig något från den Östra delen; den har

sämre linjeföring och det är tätare mellan trañkplatserna. Den Östra delen har

bättre linjeföring och är mer jämförbar med E18 i detta avseende. Trafikarbetet är

något lägre på E22 än på E18.

Vad gäller hastighet, har både punkt- och färdhastighet uppmätts. Syftet med detta

var att kunna skatta hastighetsvariansen över sträckan för enskilda fordon. Denna

varians talar om hur jämnt man har kört och kan ses som ett komfortmått. Studien

av omkömingsbeteende har gjorts genom att klassificera omkömingar av lång-

tradare.

Resultaten från mätningar på den östra delen av E22 visar följande:

Både lätta och tunga fordon kör fortare på E22 än på E18. Medelvärdet av

punkthastigheten var för lätta fordon 110,1 km/h på E22, medan den var 4,7 km/h

lägre på E18. Tunga fordon körde 2,5 km/h fortare på E22 än på E18. Dessa

resultat bekräftas av mätningarna av färdhastighet för personbilar - 108,4 km/h på

E22 och 104,6 km/h på E18. Hastighetema är således högre på den östra delen av

E22 än på E18.

Om man studerar endast ensamma lätta fordon - sådana vars hastighetsval inte på-

verkades av vare sig framför- eller bakomvarande - finner man följande: På E22

valde förare av personbilar att köra i 110,8 km/h, medan man på E18 körde i 107,3
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km/h. Detta indikerar att man på E22 har ett högre hastighetsanspråk än E18, trots

att vägarna har mycket lika linjeföring.

Hastighetsvariansen är lägre på E22 än på E18, både mellan och inom fordon. Att

den är lägre inom fordon visar att varje enskilt fordon håller en jämnare hastighet

längs vägen. Detta skulle kunna förklaras av att det är lättare att göra "flygande"

omkörning på E22, tack vare något bättre siktförhållanden.

Tidavståndet mellan fordon i kö har olika fördelning på E22 och E18. På E22

håller 10,3% av samtliga fordon i kö ett avstånd på mindre än 1 sek. till framför-

varande. Motsvarande andel på E18 är 5,7%.

Andelen säkra omkömingar var mindre på E18 än på E22. Detta skulle kunna

förklaras av fler omkörningssträckor på E22 eller det faktum att trafiken är något

glesare där. På E18 kanske man har så många möten att man till slut tröttnar på att

vänta på omkömingstillfälle och kör om trots möte.

Resultaten från mätningarna på den västra delen av E22 visar följande:

Liksom på den östra delen av E22, har man också på den västra större andel for-

don i kö med tidavstånd mindre än 1 sek. till framförvarande. För övrigt skiljer sig

den västra delen av E22 mycket litet från E18 vad gäller trañkantbeteendet; man

kör ungefär lika fort och man gör ungefärlika många farliga omkömingar.

Att hastigheterna är ungefär lika på dessa två vägar bör noteras: Trots att E22

väster om Karlshamn har många kurvor med liten radie och många trafikplatser,

så kör man lika fort som på E18.

Denna studie måste förkasta hypotesen att trañkantbeteendet skulle vara sämre på

E22 än på E18. Man kör fortare på E22 och många har litet avstånd till framförva-

rande, vilket är negativt från trañksäkerhetssynpunkt. Detta kan emellertid kom-

penseras av ett bättre omkörningsbeteende, vilket i och för sig kanske inte beror

på trafikanterna, utan på det faktum att man har färre möten på E22 än på E18.

Om man vill förbättra trafiksäkerheten på E22 bör man inrikta sig på att

förmå trafikanterna att sänka hastigheten.
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1 BAKGRUND

Denna studie är en jämförelse av trafiken på E22 genom Blekinge och E18 genom

Västmanland. Jämförelsen görs bland annat med avseende på hastighet, hastig-

hetsvarians, tidavstånd, andel hindrade fordon och omkömingsbeteende.

En tidigare gjord studie angående trafiksäkerhetsläget i Blekinge (Brüde, Larsson)

har inte kunnat påvisa några stora skillnader mellan E22 och andra svenska mo-

tortrafikleder. I en annan studie (Lundkvist) fann man emellertid två skillnader

vad gäller olyckor: Olyckorna under vintern är överrepresenterade på E22 jämfört

med andra motortrafikleder och den västra delen av E22 har högre olyckstal än

den östra. Vidare visade en besiktning av sträckan att just på den västra delen är

omkömingsmöjligheterna få eftersom vägens linjeföring där är dålig.

2 HYPOTES

Det har hävdats att trañkantbeteendet på E22 genom Blekinge är dåligt; man kör

fort och gör många farliga omkömingar. För att undersöka om denna hypotes är

riktig har mätningar av bland annat hastighet, tidavstånd mellan fordon i kö och

omkömingsbeteende gjorts.

3 UTFÖRDA MÄTNINGAR - METODER OCH OMFATTNING

Vägarna som har studerats och jämförts är:

0 E22 genom Blekinge - den del av vägen som är motortrafikled, d.v.s. mellan
Pukavik i väster och Listerby i öster. Vägen delas upp i två delar: den östra,

mellan Listerby och avfart Karlshamn Ö samt den västra, mellan Karlshamn Ö

och Pukavik. Hela sträckan är 13-metersväg med hastighetsbegränsning 110
km/h. Båda delarna har ÅDT cirka 7 500 fordon.

0 E18 genom Västmanland - delen mellan Köpiong och avfarten Kolbäck.

Sträckan har hastighetsbegränsning 110 km/h och ADT cirka 9 900 fordon.

Vad gäller linjeföringen är den östra delen av E22 mest lik E18. Den västra delen

har sämre linjeföring än E18 och har dessutom tätare mellan av- och påfarter.
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Eftersom de två delsträckorna på E22 skiljer sig från varandra, främst med avse-

ende på linjeföringen, men också vad gäller olyckskvoter kommer dessa att be-

handlas var för sig i analysen.

Mätningarna i Blekinge gjordes 1994-05-03 -- 05 (tisdag-torsdag) och i Västman-

land 1994-05-24 -- 25 (tisdag-onsdag). Under samtliga mätdagar rådde uppehålls-

väder med måttliga vindar.

I tabell 1 redovisas de variabler som har analyserats på de tre sträckorna. Förkla-

ring till variablerna återfinns direkt efter tabellen.

Tabell 1 Variabler som har studerats på den västra delen av E22 (E22V), den

östra delen av E22 (E22Ö) och på E18 (E18). Variablerna har delats

upp i sådana som har uppmätts direkt- fysikaliskt eller genom obser-

vationer (M) och de som från de direkt uppmätta variablerna har kun-

nat skattas (S).

          

variabel M/S E22V E22Ö E18

punkthastighet med varians M x x x

färdhastighet med varians S x x

ensamma fordons punkthastighet M x x x

enskilda fordons hastighetsvarians S x x

medelkölängd M x x x

tidavstånd mellan fordon i kö M x x x

andel hindrade fordon M x x x

omkörningsbeteende M x x x

inbromsning innan omkörning M x x x

       

Kortfattat kan variablerna i tabell 1 beskrivas:

Punkthastighet (time mean speed): Hastigheten i en punkt på vägen, medelvär-

desbildad över tid.

Färdhastighet: Hastigheten, beräknad som färdsträcka dividerat med medelvärdet
av tidsåtgången för att färdas den sträckan.

Ensamma fordons punkthastighet: Punkthastigheten för fordon som har minst 5

sek. till framför- och bakomvarande fordon, medelvärdesbildad över tid.
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Enskilda fordons hastighetsvarians: Hastighetsvariansen över sträcka, medel-

värdesbildad över fordon. Denna variabel beskriver således hur fordonens hastig-

het har varierat över sträckan.

Medelkölängd: Antalet fordon i varje kö, dividerat med antal köer, medelvär-

desbildat över tid. Ett ensamt fordon (tidavstånd >5 sek. till framför- och bakom-

varande) anses vara en kö innehållande ett fordon.

Tidavstånd för fordon i kö: Tidavståndet till framförvarande fordon, medelvär-

desbildat över de fordon som ligger i kö utan att vara köledare, d.v.s. över de for-

don som har mindre än 5 sek. till framförvarande och en hastighetsskillnad till
framförvarande på mindre än 4 km/h.

Andel hindrade fordon: Andelen av samtliga fordon som har ett fordon närmare
än 5 sek. framför sig.

Omkörningsbeteende: Klassificering av omkörningar av långtradare. Varje om-
körande fordon får en siffra (I, H, III eller IV) beroende på mötessituationen under
omkörningen och en bokstav (a, b eller c) beroende på egen sidolägesplacering
under omkörning enligt tabell 2:

Schema för klassificering av omkörningar av långtradare. Efter texten

i var och en av de nio rutorna anges (S) för säker, (T) för tveksam och

(F) för farlig omkörning.

Tabell 2

 

a b c

 

inget möte, omkörande grens- inget möte, omkörande helt

lar mittlinjen (S) över i motsatt körfält (S)

inget möte, omkörande helt

I inom egna körfältet (S)

 

möte, men mötande behövde

inte väja, omkörande helt

över i motsatt körfält (F)

möte, men mötande behövde

inte väja, omkörande grenslar

mittlinjen (T)

möte, men mötande behövde

II inte väja, omkörande helt

inom egna körfältet (S)

 

möte, den mötande borde ha möte, den mötande borde ha möte, den mötande borde ha

 

III väjt, den omkörande helt

inom egna körfältet (T)

väjt, den omkörande grenslar

mittlinjen (F)

väjt, den omkörande helt över

i mötande körfält (F)

 

IV

möte med omkörande, alla

fordon helt i egna körfältet

(T)

 

möte med omkörande, omkö-

rande av långtradare grenslar
mittlinjen (F)

 

möte med omkörande, omkö-

rande av långtradare helt över

i mötande körfält (F)

   

Man ska observera "behövde" och "borde" i klasserna H och IH. I klass II kan det

mycket väl vara så att den mötande väjde, men att det egentligen inte bedömdes

vara nödvändigt. I klass III kan det förekomma att den mötande inte väjde trots att

denna egentligen borde ha gjort detta för att omkörningssituationen skulle ha varit

säker.

Indelningen i säkra, tveksamma och farliga omkörningar är subjektivt framtagen i

diskussioner mellan Vägverket och VTI. Man kan konstatera att samtliga säkra
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omkömingar är juridiskt lagliga, medan samtliga farliga omkömingar är olagliga.

Av de tveksamma omkömingarna är IIb olaglig, medan IIIa och IVa är lagliga.

Inbromsning innan omkörning: Andelen omkörande som innan omkömingen

har bromsat minst en gång.

Förutom ovan nämnda mätningar och observationer har en olycksstudie och be-

siktning av E22 gjorts. Detta har redovisats i VTI Notat 49-1994. En större under-

sökning av trafiksäkerheten i Blekinge redovisas i VTI Notat 74-94.

4 RESULTAT

4.1 Punkthastighet

Mätningar av punkthastighet hargjorts på två platser på vardera sträcka (E22V,

E22Ö, E18). Punkterna är valda så att den ena ligger i slutet på en raksträcka, där

kölängden borde vara liten eftersom omkörningsmöjlighet nyss har funnits. Den

andra ligger omedelbart efter en kurva, där man kan förvänta sig längre köer (och

därmed lägre punkthastighet). Alla mätpunkter ligger dock på plan raksträcka, och

inga störande av- eller påfarter finns i närheten. Nedan redovisas punkthastigheten

som medelvärdet av hastigheterna på de två platserna.

Eftersom absoluta hastigheten på två vägar ska jämföras, är det speciellt viktigt att

göra detta vid tidpunkterdå trañksammansättning och -volym är så lika som möj-

ligt. På grund av krångel med mätutrustning på en av mätplatserna på E18 innebär

detta att endast tiden 12:50 till 17:00 en tisdag kan utnyttjas. Detta är dock ingen

större olägenhet på högtrafikerade vägar, eftersom datamaterialet blir stort från

fyra timmars mätning. Dessutom visar det sig att E22 har mer uttalad högtrafik

(mer pendlartrafik), varför trafikarbetet under den analyserade tiden i stort sett var

detsamma på de två vägarna, trots att ÅDT skiljer en del.

Vad gäller hastighetens variation (mellan fordon eller inom fordon), uttrycks den

genomgående med standardavvikelsen (km/h) istället för variansen. Detta mått är

lättare att förstå intuitivt och grovt gäller att 95% av samtliga fordon ligger inom

medelvärdeshastigheten i två gånger standardavvikelsen. Är exempelvis punkt-

hastigheten 110 km/h och dess standardavvikelse 10 km/h, innebär detta att 95%
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av fordonen hade en hastighet inom intervallet 90-130 km/h. 2,5% körde under 90

km/h och 2,5% över 130 km/h.

I tabell 3 redovisas uppmätta punkthastigheter med standardavvikelser samt

ensamma fordons hastighet med standardavvikelse.

Tabell 3 Punkthastighet för samtliga lätta fordon, Vt, dess standardavvikelse,

O't, punkthastighet för ensamma fordonÃI'e samt dess standardavvi-

kelse, O'e . Medelvärden från två mätpunkter på vardera sträcka tisdag

1994-05-03 kl. 12:50-17:00 på E22 och tisdag 1994-05-24 kl. 12:50-
l7:00 på E18. Totala antalet lätta fordon som uppmättes var på E22
cirka 1 000 och på E18 cirka 900. Hastigheter i km/h.

        

sträcka Vt (3't VC 0' e

E22V 105,0 1 1,23 106,3 11,86

E22Ö 110,1 10,66 110,8 11,32

E18 105,4 11,11 107,3 10,79

   

Man ser i tabell 3 att om man jämför den östra delen av E22 med E18 - de två

sträckor som vad gäller linjeföring är mest lika - är hastigheterna betydligt högre i

Blekinge. Ser man till samtliga fordon, är skillnaden 4,7 km/h och för ensamma

fordon 3,5 km/h. Eftersom hela fordonspopulationen är uppmätt, så är skillna-

derna sanna (ej skattade värden) för tiden 12:50 till 17:00. Hastighetsnivån på

E22, västra delen och E18 är ganska lika, trots att den delen av E22 har sämre

linjeföring och flera trafikplatser.

Tabell 4 Punkthastighet för samtliga tunga fordon, vt, dess standardavvikelse,

ot, punkthastighet för ensamma fordon, v samt dess standardavvi-
e

kelse, Ge . Medelvärden från två mätpunkter på vardera sträcka tisdag

1994-05-03 kl. 12:50-17:00 på E22 och tisdag 1994-05-24 kl. 12:50-
17200 på E18. Totala antalet tunga fordon som uppmättes var på E22
cirka 120 och på E18 cirka 190. Hastigheter i km/h.

         

sträcka Vt (St VC (5 e

E22V 84,3 10,25 85,5 1 1,48

E22Ö 87,7 9,11 88,1 9,70

E18 85,2 6,75 86,1 6,85
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Av tabellerna 3 och 4 framgår att hastighetsskillnaderna på de olika sträckorna är

likartade för tunga och lätta fordon. Skillnaden mellan E22Ö och E18 är 2,5 km/h.

Hastighetsnivåerna kan verka höga, men detta beror på att med tunga fordon avses

här både sådana som får köra 70 och 90 km/h. Om man t.ex. gör en analys för

endast långtradare med släp, finner man att punkthastigheten för dessa är 85,1

km/h på E22Ö.

Det har framkommit åsikter att man i Blekinge skulle köra fortare än i andra delar

av södra Sverige. Att sådana subjektiva åsikter kommer fram, borde betyda att

man har lagt märke till att några bilister har ett avvikande hastighetsanspråk. Det

kan därför vara av intresse att studera hastighetsfördelningama något mer ingåen-

de.

Figur 1 visar hastighetsfördelningen för lätta fordon som har överträtt hastighets-

begränsningen 110 km/h.

°/o
35-

  

30-/

    

D E22v

E22Ö

I E18

 

20-/

 

15-/

            

110-120 120-130 130-140 140- km/h

Figur 1 Andel av samtliga lätta fordon som har överträtt hastighetsbegräns-
ningen 110 km/h på E22V, E22Ö och E18. Sammantaget har på E22V
29,6% av fordonen kört fortare än 110 km/h. På E22Ö är motsvarande
siffra 50,4% och på E18 31,9%.

Man ser i figur 1 att andelen fortkörare är högst på den östra delen av E22 - den

del som är mest jämförbar med E18. Skillnaderna mellan E22V och E18 är små.

Med tanke på linjeföring och antal trafikplatser hade man kanske förväntat sig de

högsta hastigheterna på E18, följd av E22Ö och E22V. Att så inte är fallet, måste
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tolkas som att fler förare i Blekinge har ett hastighetsanspråk som är högre än has-

tighetsbegränsningen, än vad som är fallet i Västmanland.

4.2 Färdhastighet

Färdhastigheten har i Blekinge mätts endast på den östra delen och vid tre pass om

en timme. I Västmanland kunde, p.g.a. regn, endast två mätpass göras. För att få

en så rättvis jämförelse som möjligt jämförs endast två av mätpassen i Blekinge

(tisdag 0930-1030 och 1530-1630) med de två mätpassen i Västmanland (tisdag

1125-1225 och 1600-17200). Mätsträckans längd var i Blekinge 6,2 km och i

Västmanland 4,0 km. Resultaten redovisas i tabell 5.

Tabell 5 Färdhastighet, Vf , med tillhörande skattad standardavvikelse, 00,. Två

jämförbara mätpass på vardera sträcka, E22Ö och E18, redovisas: tis-

dag förmiddag (f.m.) och tisdag eftermiddag (e.m.). Totala antalet
uppmätta fordon är på E22Ö 75 och på E18 136. Hastigheter i km/h.

     

E22Ö E18

mätpass Vf (1) f Vf (0 f

f.m. 111,1 8,16 104,0 10,70

e.m. 107,2 1 1,34 102,6 9,06

totalt 108,4 10,41 103,6 10,18

       

Resultaten från färdhastighetsmätningarna visar en likartad skillnad mellan E22Ö

och E18 som punkthastighetsmätningarna gjorde; hastigheterna är betydligt högre

på E22Ö, i detta fall 4,8 km/h om man beaktar både för- och eftermiddagsmät-

ningarna. Ett dubbelsidigt t-test (df=210) ger t=3,25, vilket innebär att skillnaden

är signifikant på 5%-nivån.

4.3 Hastighetsvariansen för enskilda fordon över sträcka

Från punkthastighetens varians går det att skatta variansen för "space mean

speed", d.v.s. hastighetsmedelvärdets varians för samtliga fordon som vid en given

tidpunkt befinner sig på sträckan. Denna varians subtraherad med färdhastighetens
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varians är medelvärdet av hastighetsvariansen för enskilda fordon över sträckan.

Teorin bakom detta förklaras inte här, men finns i VTI Notat 34-94.

Man ska veta att variansen (och standardavvikelsen) för färdhastigheten är en

skattning av densamma, eftersom man endast har mätt på ett sample av de fordon

som passerade under mättiden. Detta innebär att man har en osäkerhet i det upp-

mätta värdet, som kommer att fortplanta sig till en osäkerhet i de enskilda fordo-

nens hastighetsvarians över sträckan. Om man bildar ett 95% konñdensintervall

för färdhastighetens varians kan man beräkna (skatta) hastighetens standardavvi-

kelse för enskilda fordon Över sträckan till mellan 1,6 och 2,2 km/h på E22Ö och

till mellan 4,1 och 5,2 km/h på E18. Skillnaden i hastighetens varians för enskil-

da fordon mellan E22Ö och E18 är således signifikant, och detta innebär att man

har kört med en jämnare hastighet på E22Ö än på E18. Detta beror sannolikt på att

man har fler upphinnanden på E18, vilket skillnaden mellan V, och Vci tabell 3,

liksom skillnaden i andel hindrade fordon i tabell 6, antyder.

5 MEDELKÖLÄNGD, ANDEL HINDRADE FORDON

OCH TIDAVSTÅND

5.1 Medelkölängd och andel hindrade fordon

Medelkölängden och andel hindrade fordon är egentligen endast två sätt att ut-

trycka samma variabel på. I tabell 6 redovisas dessa parametrar för de tre sträck-

orna.

Tabell 6 Medelkölängden (antal fordon), ;1, och andelen hindrade fordon

(%), oz, på de tre sträckoma en tisdag mellan klockan 12:50 och

    

17:00.

sträcka H (1

E22V 1,64 39,0

E22Ö 1,58 36,8

E18 1,68 40,3

     

Man ser att E22V och E18 är ganska lika vad gäller andel hindrade fordon, medan

E22Ö har ett något lägre värde än E18.Detta förklaras sannolikt av den något

bättre linjefÖringen på E22Ö.

VTI notat 57- 1994



5.2 Tidavstånd för fordon i kö

Tabell 7 redovisar tidavstånd för samtliga fordon som har haft ett annat fordon

mindre än 5 sek. före samt en lägre hastighetsskillnad än 4 km/h till framför-

varande. Eftersom tidavstånden inte kan förväntas vara normalfördelade anges

istället för medelvärdet, 15-, 50- och 85-peroentilen.

Tabell 7 Tidavstånd för fordon i kö på de tre sträckorna. t15, t50 och t85 avser

motsvarande percentil. 15-percentilen anger således att 15% av samt-

liga fordon hade en tidavstånd kortare än 1,18 sek. på E22V.

         

sträcka t15 t50 tg5

E22V 1,18 2,00 3,58

E22Ö 1,14 1,81 3,70

E18 1,16 1,98 3,84

 

Man finner inga stora skillnader mellan de tre sträckoma, även om man har en

tendens till kortare tidavstånd på E22 än på E18. Skillnaden i avstånd till fram-

förvarande på E22Ö jämfört med E18 är 5-6 meter.

Även vad gäller tidavstånd kan det vara av intresse att studera andelen fordon som

har avvikit mycket från medianvärdet. Figur 2 visar andelen fordon som har haft

tidavstånd kortare än 1,2 sek. till framförvarande. Man ser att fördelningen i

tidavstånd på E22 skiljer sig från den på E18. En skillnad som bör noteras är att

andelen fordon med tidavstånd mindre än 1 sek. till framförvarande är betydligt

fler på E22 än på E18.
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E1 E22V

E] E22Ö

I E18

71

  

 

 

            

T I 1 !

1,2-1,1 l,l-l,O l,O-O,9 O,9-O,8 0,8-0,7 sek

Figur 2 Fördelningen (%) för tidavstånd kortare än 1,2 sek.. Andelen fordon

medtidavstånd kortare än 1 sek. är 8,7%, 10,3% och 5,7% på E22V,

E220 respektive E18.

6 OMKÖRNINGSBETEENDE

Omkömingarna har klassiñcerats enligt tabell 2 och redovisas i tabellform enligt

samma mönster. I tabellerna 8-10 redovisas antalet omkörningar i varje klass på

de tre sträckorna, i tabell ll antalet och i figur 3 andelen säkra, tveksamma och

farliga omkörningar.

Tabell 8 Klassificering av omkörning av långtradare på E22V. Totala antalet

 

 

  

 

omkörningar är 241.

klass a b c

I 7 87 15

II 42 69 3

Ill 0 18 0

IV 0 O 0
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Tabell 9 Klassificering av omkörning av långtradare på E22Ö. Totala antalet

     

omkörningar år 566.

klass a b c

I 19 234 34

II 78 157 3

Ill 1 31 3

IV 3 3 O

      

Tabell 10 Klassificering av omkörning av långtradare på E18. Totala antalet om-

     

körningar år 240.

klass a b c

I 4 79 22

II 27 89 0

III O 1 8 1

IV O O 0

 

 

    

Att direkt värdera fördelningarna i tabellerna 8-10 är svårt och att göra xz-test är

inte meningsfullt med så få observationer som det är i flera celler. Tabell 11 och

figur 3 visar istället samma omkörningar klassificerade som säkra, tveksamma och

farlig enligt vad som har beskrivits i tabell 2.

Tabell 11 Omkörningarna klassificerade i säkra (S), tveksamma (T) och farliga

 

 

  

(F).

sträcka S T F

E22V 15 1 69 21

E22Ö 365 161 40

E 1 8 1 32 89 19

   

 

  

Data i tabell 11 åskådliggörs i figur 3:
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Ds

DT

.F

    

E22V E22Ö E18

Figur 3 Fördelningen av säkra (S), tveksamma (T) och farliga (F)
omkörningar.

I figur 3 ser man att skillnaden mellan de tre sträckorna vad gäller omkörning är

liten. Ett logittest tar hänsyn till att data är på ordinalskala (rangordnade som säkra

till farliga omkörningar), vilket gör testet kraftfullare än ett xz-test. Testar man

E22V mot E18 får man regressionskoefñcienten B=-O,22. Denna koefficient är

inte signifikant skild från 0 (p>.05), varför man inte har kunnat påvisa en skillnad

i fördelning vad gäller omkörningar mellan dessa två sträckor. Testar man E22Ö

mot E18 får man B=O,33 med standardfelet 0,13. Detta innebär att [3:60

(O,33/0,13>1,96) och att man har en annan fördelning av omkörningar på E22Ö än

vad man har på E18. I figur 3 ser man att andelen säkra omkörningar är fler på

E22Ö än på E18. Man har således ett bättre omkömingsbeteende på denna sträcka

än i Västmanland. Vad gäller farliga omkörningar, är dessa i stort sett lika

frekventa på båda sträckorna. Vad skillnaden kan bero på diskuteras i avsnitt 8.

Andelen fordon som har bromsat innan omkörning är på E22V 29%, på E22Ö

21% och på E18 19%. E22Ö och E18 är således ganska lika i detta avseende, me-

dan en större andel fordon på E22V var tvungna att bromsa innan omkörning var

möjlig.
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7 RESULTATSAMMANFATTNING

Kortfattat kan resultaten sammanfattas:

Punkthastighet: Hastigheten på E22Ö är högre än på E18. Detta gäller för såväl

lätta som tunga fordon och även för ensamma fordon. Hastighetsskillnaderna

mellan E22V och E18 är små. Andelen som kör fortare än 110 km/h är högre på

E22Ö än på Övriga sträckor.

Färdhastighet: Färdhastigheten för personbilar är högre på E22Ö än på E18.

Skillnaden är, medelvärdesbildad över låg- och högtrafik 4,8 km/h.

Hastighetsvarians: Hastighetsvariansen för enskilda personbilar, medelvärdesbil-

dad över sträcka, är lägre på E22Ö än på E18. Man accelererar och bromsar san-

nolikt mer på E18 än på E22Ö.

Medelkölängd: Medelkölängden är högre på E18 än på E22Ö. Drygt 40% av

samtliga fordon är hindrade av framförvarande på E18, medan motsvarande på

E22Ö är knappt 37%. Skillnaden mellan E18 och E22V är liten.

Tidavstånd: Tidavståndet för fordon i kö är kortare på E22Ö än på E18. I Ble-

kinge gäller att fordon som är hindrade, ligger nästan 0,2 sek. eller cirka 5 meter

närmare framförvarande, jämfört med E18 i Västmanland. Tidavstånd under 1 sek.

är vanligare på E22 än på E18.

Omkörningsbeteende: Andelen tveksamma (ej farliga) omkömingar är större på

E18 än på E22Ö. Någon signifikant skillnad i omkömingsbeteende mellan E18

och E22V kunde inte påvisas.

Inbromsningar: Andelen inbromsningar innan omkörning är något mindre på

E18 än på E22Ö och betydligt mindre än på E22V.

Ovanstående åtta parametrar sammanfattas i tabell 12, där resultaten från E22V

och E22ö jämförs med E18.
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Tabell 12 Jämförelse av resultaten från mätningarna i Blekinge och Västman-

land. Referens är E18, varför exempelvis högre för punkthastighet

på E22Ö, innebär att punkthastigheten på E22Ö var högre än på E18.
Jämförelsen avser endast lätta fordon.

          

parameter E22V E22Ö

punkthastighet lika högre

ensamma fordons hastighet lika högre

färdhastighet - högre

hastighetsvarians mellan fordon lika lägre

hastighetsvarians över sträcka - lägre

andel hindrade fordon lika lägre

tidavstånd lika kortare

omkömingsbeteende lika bättre

inbromsningar flera lika

    

 

I nästa avsnitt diskuteras möjliga tolkningar av resultaten och tabell 12.

8 DISKUSSION

Det är alltid vanskligt att jämföra traflkdata från två olika vägar. Trafiken som är

uppmätt är inte exakt densamma, vare sig till sammansättning eller mängd. Inte

heller är vägarna exakt likadana. Detta gör att man ibland endast kan spekulera i

vad uppmätta skillnader beror på.

Jämförelse mellan E22Ö och E18:

Skillnaden i uppmätta hastigheter på dessa två sträckor är stor. Enligt Nilsson,

mfl. 1991, skulle man, om man kunde sänka hastigheten för personbilar på E22Ö

till samma nivå som på E18, grovt skatta olycksreduktionen till 1-(105,0 / 110,1)2

= 0,08, d.v.s. antalet olyckor skulle reduceras med cirka 8%. Mycket grovt skulle

antalet dödsolyckor minska med 1-(105,0/ 110,1)4 = 0,16 eller 16%. Eftersom

skillnaden i hastighet även gäller ensamma fordon, beror skillnaden i hastighet

inte på sämre framkomlighet på E18, utan man måste tolka resultatet som att man

på E22Ö har ett högre hastighetsanspråk. Anledningen skulle kunna vara att ande-

len arbetsresor är större i Blekinge och kanske kör man fortare på en väg som man
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har lärt sig ordentligt. En annan tänkbar förklaring är att E22Ö kan ha något bättre

geometri än E18.

En jämförelse mellan trafikantemas (personbilförarnas) beteende på E22Ö och

E18 skulle kunna uttryckas så här: På E22Ö kör man fortare än på E18. Hela tra-

ñkströmmen har en högre hastighet och fordon som kör ensamma väljer att köra

fortare på E22Ö än på E18. Skillnaden i hastighet mellan fordon är emellertid

lägre på E22Ö, vilket resulterar i färre upphinnanden och sannolikt färre omkör-

ningar. När man kör efter ett annat fordon ligger man på E22Ö närmare den

framförvarande. Detta kan bero på att man på E22Ö har så många omkörningstill-

fällen att man aldrig accepterar att ligga efter någon, utan hela tiden ligger och in-

väntar omkörningstillfälle. E18 har något tätare trafik, vilket kan resultera i att

man accepterar att köra efter någon och då håller ett behörigt avstånd. Samma in-

dikation får man även av att andelen hindrade fordon var färre på E22Ö än på E18.

Man gör säkrare omkörningar på E22Ö än på E18; detta kan bero på att man har

fler möten på E18, och att man tappar tålamodet och kör om trots dålig sikt och

möte.

Jämförelse mellan E22V och E18:

Trañkantbeteendet på dessa två vägar är ganska lika, vilket framgår av tabell 12.

Hastigheten och hastighetsvariansen är ungefär densamma, liksom andelen hind-

rade fordon. Antalet inbromsningar innan omkörning och andelen fordon som

håller kort avstånd till framförvarande är dock fler på E22V än på E18, vilket

sannolikt kan förklaras av att E22V har sämre linjeföring och man därför har färre

tillfällen till flygande omkörning.

Sammanfattningsvis:

0 Man har genomgående en sämre hastighetsanpassning på E22 än på E18.

På den östra delen, som är mycket lik E18 till linjeföring, är hastigheterna

betydligt högre än på E18 och på den standardmässigt sämre västra delen

är hastigheterna lika höga som på E18.

0 Man har ett bättre omkörningsbeteende på E22 än på E18. Innan om-

körning inväntar man på E22 en sträcka med bra sikt, vilket resulterar i

större andel säkra omkörningar, åtminstone på E22's östra del.
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Slutsatsen måste bli att hypotesen i avsnitt 2 måste förkastas; Vissa resultat indike-

rar en sämre trafiksäkerhet (t.ex. hastigheterna), medan andra indikerar det motsat-

ta (t.ex. omkörningsbeteendet). Ska man förbättra trafiksäkerheten bör man inrikta

sig på att förmå trafikanterna att sänka hastigheterna.

Till stor del visar denna studie på svårigheterna att jämföra trafiken på två helt

skilda vägar. Förhållandena och trafiken är inte exakt desamma på vägarna och

förklaringen till skillnader i data kommer ofta att bestå i spekulationer. Man kan

dock fastslå att trafikantbeteendet på E22 inte skiljer sig mycket från beteendet på

E18. Endast de högre hastigheterna på E22 skulle kunna påverka trafiksäkerheten,

på så sätt att konsekvensen av en olycka blir allvarligare.

9 FORTSATTA STUDIER

I det tidigare nämnda notatet, VTI 49-1994, framkom att vinterolyckoma är över-

representerade på E22 jämfört med ett sample av andra motortrafikleder. Man ha-

de även en tendens till en överrepresentation av mörkerolyckorna,vilket är natur-

ligt om man har många vinterolyckor, eftersom trañkarbetet under vintern till stor

del sker i mörker.

Olycksstudien indikerar således att man borde studera trafiken under vintern och i

mörker speciellt, och de fysikaliska mätningarna att man borde försöka förklara

varför hastigheterna är höga - åtminstone i dagsljus.

Hur ska man kunna förklara de resultat som redovisas i avsnitt 5, främst de upp-

mätta hastighetsdifferenserna? Vägen borde beskrivas bättre - i termer av siktför-

hållanden och/eller linjeföring. Körfältens och vägrenarnas beläggningskvalitét

borde också undersökas. Trafikens sammansättning kan vara viktig; kanske är det

större andel lokaltrafik på E22 än på E18? Hur är det med polisövervakningen?

Kan det vara så att polisen i Blekinge koncentrerar sig på den delen av E22 som

inte är motortrafikled och där rimligen övervakning är mer motiverad?

Eventuella ytterligare studier av E22 borde också innehålla en analys av olyckorna

på E18, även om den sträckan är kort.
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