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FÖRORD

Denna studie ingår i projektet "Breda körfält - effekt av väglinjemålning", bekostat

av Vägverket. Kontaktman har varit Gabriel Helmers, vilken också aktivt har deltagit

i arbetet med uppslag och idéer.

Mätningarna har utförts av Uno Ytterbom, Göran K Nilsson, Lars-Gunnar Stadler

samt S-O Lundkvist. De statistiska och matematiska beräkningarna har gjorts av 8-0

Lundkvist, med benäget bistånd av Mats Wiklund och Arne Carlsson.

Ett speciellt tack till Polisen, Trafikavdelningen i Västerås, som såg till att samtliga

inblandade kom helskinnade från ett arbete på en högtrañkerad llO-väg!

S-O Lundkvist
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SAMNIANFATTNING

E18 mellan Köping och Hallstahammar har delvis fått en ny sektion som innebär att

körfälten är 5,5 meter breda och vägrenarna 1,0 meter. Denna sträcka har, tillsam-

mans med en kontrollsträcka med traditionell sektion, använts för att utveckla och ut-

värdera metoder att studera trafiken och trafikantemas beteende före och efter åtgär-

den.

Både sträckan som erhöll breda körfält (provsträckan) och den som var oförändrad

(kontrollsträckan) studerades före och efter åtgärd. Vid studier av eventuella effekter

av ommålningen kommer då interaktionen mellan sträcka (prov/kontroll) och tid-

punkt (före/efter åtgärd) att vara av intresse. En sådan signifikant interaktionseffekt

visar nämligen att man har en effekt av åtgärden - i detta fall ommålningen.

I huvudsak kan mätningarna delas in i tre typer: Punkthastighetsmätning med PTA

(Portable Traffic Analyser) gav punkthastighet, hastighet för ensamma fordon, has-

tighetsvarians i en punkt, andel hindrade fordon, tidavstånd mellan fordon i kö samt

sidolägesplacering med tillhörande varians. Färdhastighetsmätning med förföljelse

eller tidmätning gav hastigheten för fordon över en sträcka med varians. Slutligen

gjordes beteendemämingar, vilket innebar observationer av ornkörningsbeteende och

felbeteenden genom förföljelse av långtradare.

I notatet definieras och beskrivs time mean speed, space mean speed och färdhastig-

heten. Det diskuteras även hur man från time mean speed kan skatta space mean

speed. Från variansen för space mean speed och färdhastighetens varians beskrivs vi-

dare hur man skattar hastighetsvariansenför enskildafordon över sträckan.

Metoden att studera omkömingsbeteende innebär att man klassiñcerar omkörning-

arna i 12 olika typer. Ett förslag ges på hur omkömingar i dessa 12 klasser kan inde-

las i säkra, tveksamma ochfarliga. En statistisk metod, logitanalys, vilken är effekti-

vare än det traditionella ;CZ-testet, beskrivs också.



II

Resultaten från hastighetsmätningarna redovisas, men dessa är tyvärr ofullständiga,

då mätningar på provsträcken efter ommålning inte kunde genomföras p.g.a. våt väg-

bana. Omkörningsstudien är komplett och redovisas tillsammans med mätningar på

andra 13 meter breda vägar. Man finner en tendens till att vägar målade med breda

körfält har en lägre andel omkömingar som har klassiñcerats somfarliga, än konven-

tionellt målade vägar.

I notatet diskuteras även metodemas användbarhet under andra förhållanden än dags-

ljus och torra vägbanor. Likaså diskuteras en metod att mäta vägens visuella ledning i

mörkertrañk.



1 BAKGRUND

Under senare år har allt fler 13-metersvägar och motortrafikleder fått en ny sektion

som innebär 5,0 till 5,5 meter breda körfält och vägrenar som är cirka en meter. Med

den åtgärden önskar man få en väg som är trafiksäkrare än den konventionella och

som åtminstone inte har en sämre framkomlighet.

Framkomligheten kan man mäta genom att studera hastigheter och andel hindrade

fordon på vägen före och efter ommålning. Trañksäkerheten vill man oftast studera

genom att analysera olycksmaterialet. I en före-/efterstudie är dettaemellertid inte

lämpligt - det tar lång tid innan materialet blir så stort att man kan dra några säkra

slutsatser. Därför söker man istället finna indirekta olycksmått. Sådana mått kan vara

hastighet, omkörningsbehov, tidavstånd mellan fordon, omkörningsbeteende, etc.

I denna studie har metoder för mätning av några indirekta olycksmått framtagits och

testats.

2 SYFTE

Det primära syftet med studien har varit att ta fram och anpassa fysikaliska och be-

teendevetenskapliga metoder för mätning av inverkan av vägens sektion på trafiken

och trafikantbeteendet. Ett syfte var dessutom att finna lämpliga statistiska metoder

att analysera data med.

Avsikten var dessutom att jämföra trafiken på en motortraflkled före och efter det att

den hade fått en sektion med breda körfält och smala vägrenar.

3 METOD

Försöket har lagts upp som en före-/efterstudie med prov- och kontrollsträcka. Ak-

tuella parametrar mättes först upp då båda sträckoma var målade på konventionellt

vis, med 3,75 m breda körfält och 2,75 rn breda vägrenar. Därefter målades prov-

sträckan om så att den fick breda körfält och mätningar gjordes ånyo. Sträckorna be-

skrivs i tabell 1, nedan.



Tabell 1 Sektionen på prov- och kontrollsträckan före och efter åtgärd. Beträf-
fande kantlinjen så avser "I" intennittent och "H" heldragen linje. Defin-
tionsmässigt ligger kantlinjen på vägrenen.

    

FÖRE EFTER

körfält vägren kantlinje körfält vägren kantlinje

PROV 3,75 m 2,75 m 10 cm/I 5,50 m 1,00 m 30 cm/H

KONTROLL 3,75 m 2,75 m 10 cm/I 3,75 111 2,75 m 10 cm/I

         

Båda sträckoma är motortrañkleder med hastighetsbegränsningen 110 km/h och

ÅDT cirka 10000. De är belägna på E18 mellan Köping och avfarten till Hallsta-

hammar. Provsträckan och kontrollsträckan ligger i omedelbar anslutning till varand-

ra, varför trafiken i stort sett är densamma på de två sträckorna. Förutom att prov-

sträckan fick förändrad sektion, så lade man även ny beläggning och breddade mitt-

linjen från 0,10 m till 0,15 m. Kontrollsträckan var oförändrad från före- till efter-

mätningen.

Mätningarna kani huvudsak delas upp i två typer: fysikaliska mätningar med PTA

och beteendemätningar med förföljelsestudie. Mätningarna har av skilda orsaker inte

varit desamma vid tillfället före åtgärd som efter. Följande mätningar har gjorts:

FÖRE PTA-mätning av time mean speed, ensamma fordons hastighet, me-

delkölängd, andel hindrad trafik samt tidavstånd för fordon i kö.
Förföljelse av personbil gav färdhastighet, omkömingsbeteende, samspel
mellan omkörd och omkörande samt felbeteenden. Förföljelse av långtra-

dare gav omkömingsbeteende och felbeteenden.

EFTER PTA-mätning endast på kontrollsträckan av time mean speed, ensamma

fordons hastighet, medelkölängd, andel hindrad trafik samt tidavstånd.

Förföljelse av långtradare på både prov- och kontrollsträckan gav om-
kömingsbeteende och felbeteenden. Mätning av tidsåtgång för enskilda

fordon att förflytta sig från start- till stoppunkt gav färdhastigheten.

De begrepp som förekommer i samband med ovan nämnda parametrar förkla-

ras i bilaga 1.



Mätprogrammet kommenteras vidare i resultatdelen. Samtliga förmätningar har

gjorts i torr väderlek; vid eftermätningen var dock vägbanan fuktig under del av mät-

tiden.

4 RESULTAT

4.1 Time mean speed och space mean speed

Vad gäller de fysikaliska PTA-mätningama, så är det egentligen inte fråga om någon

metodutveckling. Mätningar av time mean speed har gjorts med PTA (och med

TA89) under många år, och det nya är egentligen hur man kan kombinera dessa data

med färdhastigheter för att skatta enskilda fordons hastighetsvarians över sträckan.

På grund av att eftermätningarna gjordes sent på året - i slutet av oktober - så lycka-

des det tyvärr inte att göra några mätningar med PTA på provsträckan efter ommål-

ning. Med tanke på trafiksäkerheten så måste man vara helt säker på att kablarna lig-

ger fast på vägen, och vägbanan var alltför fuktig för det. Detta innebär att i tabell 2

och 3 saknas time mean speed och space mean speed för provsträckan efter det att

denna hade fått breda körfält.

Time mean speed är uppmätt direkt med PTA en dag under tiden 0800 till 1630. Om

vi anger hastigheten för fordonet i vid passage av mätplatsen, kan time mean speed,

Vi, beräknas som

Vt=

l n

- Vi (1)
H i=1

där n är antalet fordonspassager under mättiden. Observera att time mean speed mäts

i en punkt på vägen över en längre tid och kommer att vara starkt beroende av mät-

plats. Mätplatsema har i denna studie valts att ligga på sträckor utan vare sig verti-

kala eller horisontala kurvor och har varit desamma vid före- och eftermätningen.

Under förutsättning att vägen vid PTAzs mätpunkt kan generaliseras att gälla hela den

aktuella vägsträckan, så kan space mean speed, vs, skattas som:



v = (2)

 

där 11 är antalet fordon som finns på sträckan vid tidpunkten för mätning. Space mean

speed avser således ett medelvärde av hastigheten för de fordon som finns på mät-

sträckan vid en given tidpunkt.

Tabell 2 Time mean speed, 7,, och skattad space mean speed, Vs, fÖr lätta fordon

på prov- och kontrollsträckan före ommålning och på kontrollsträckan
efter ommålning av provsträckan (km/h).

         

V, Vs

FÖRE EFTER FÖRE EFTER

PROV 107,8 - 106,5 -

KONTROLL 110,3 108,7 109,1 107,2

  

Tabell 3 Time mean speed, "Vt, och skattad space mean speed, Vs, för tunga fordon

på prov- och kontrollsträckan före ommålning och på kontrollsträckan
efter ommålning av provsträckan (km/h).

      

  

 

V, VS

FÖRE EFTER FÖRE EFTER

PROV 85,2 - 84,5 -

KONTROLL 86,5 88,0 85,9 87,2

  

Eftersom mätningar efter ommålningen av provsträckan saknas, så ger inte hastighe-

terna mycket information. Man ser att medelhastigheten har varit något högre på

kontrollsträckan än på provsträckan och att den för lätta fordon har sjunkit från före-

till eftermätning, medan förhållandet är det motsatta fÖr tunga fordon.

Vid mätningarna av time mean speed har alltid mätsnittet legat mitt på en raksträcka,

varför vi har en Överskattning av space mean speed - den andel hindrade fordon som

vi har vid mätpunkten går inte att generalisera till hela prov- eller kontrollsträckan,

utan är en underskattning. En betydligt bättre skattning skulle man få om man dess-



utom gjorde en mätning där en stor del av fordonen är hindrade, t.ex. i eller strax ef-

ter en kurva.

Om vi hade kunnat göra eftermätningar på provsträckan hade interaktionseffekten

mellan tidpunkt för mätning (före/efter) och mätplats (prov-lkontrollsträcka) varit av

speciellt intresse. En signifikant interaktionseffekt visar nämligen att medelhastighe-

ten har förändrats från före- till eftermätningen, men att den har förändrats olika på

prov- och kontrollsträckan. Förändringen kan då på goda grunder antas bero på åt-

gärden - i detta fall ommålningen.

Sambandet V, 2 VS kommer alltid att gälla, där likhet gäller om hastighetsvariansen

över sträckan är lika med 0. Man har (enligt Wardrop):

där of är variansen för space mean speed. Ur detta samband kan således variansen

för space mean speed beräknas, förutsatt att Vs har kunnat skattas från PTA-mät-

ningen.

Av ett visst intresse kan även ensamma fordon hastighet i en punkt på vägen vara,

ve . Denna hastighet talar om vilken hastighet förare som får köra helt ostört väljer.

Definitionen för ensamt fordon har satts till att inget annat fordon finns 5 sek före

eller efter. Ensamma fordons hastigheter redovisas i tabell 4.

Tabell 4 Ensamma fordons hastighet, 've , i km/h

 

FÖRE EFTER

 

PROV 108,4 -

KONTROLL 1 1 1,4 109,6

      



4.2 Färdhastighet

Färdhastigheten har uppmätts både före och efter ommålning på prov- och kontroll-

sträckan. Vid förmätningen gjordes detta genom förföljelse av slumpmässigt valda

personbilar. Metoden ändrades till eftermätningen, då man istället mätte tidsåtgången

för enskilda fordon att köra från en start- till en stoppunkt.

Om fordon i har göra tiden ti att tillryggalägga sträckan L, så kan medelvärdet av

färdhastigheten för N fordon beräknas som:

VS=E4§ (4)En
Färdhastighetema redovisas i tabell 5.

Tabell 5 Färdhastigheten, Vs , för personbilar på prov- och kontrollsträckan före

och . ?ter det att provsträckan hade fått breda körfält (km/h). n avser anta-
lt? uppmätta fordon.

        

FÖRE EFTER

v, 1 v, 1
PROV 109,8 43 109,7 63

1.25 F TROLL 106,4 43 113,1 69

   

Man ser att datamaterialet är litet. Vid förmätningen, då färdhastigheten mättes med

förföljelse av personbil, baseras data från cirka 5 timmars mätning på vardera

sträckan. Efter ommålningen gjordes mätning under endast 2 timmar på varje sträcka,

men då med den effektivare metoden som helt enkelt innebär mätning av förbrukad

restid.

Då n - 00, ska Vs vara identisk med Vs, förutse. 'att skattningen av space mean

speed kan generaliseras att gälla den sträcka varpa färdhastigheten har uppmätts.

Detta stämmer dåligt, vilket sannolikt förklaras av den stora osäkerheten i färdhastig-

hetens medelvärde. Bildar man 95% konñdensintervall runt medelvärdena på kon-



trollsträckan, så blir dessa i3,0 km/h vid förmätningen och i4,1 km/h vid eftermät-

ningen. Detta innebär att hastighetsförändringen från för- till eftermätningen på kon-

trollsträckan inte är signifikant. Däremot ger ett t-test för interaktionen mellan de två

mätplatsema och -tidpunkterna för medelhastigheten t=1,98, vilket är signifikant på

5%-nivån. Man har således kunnat påvisa en signifikant hastighetsminskning på

provsträckan efter ommålning, vilket egentligen består i en utebliven hastighetshöj-

ning. Man bör vara försiktig att dra några slutsatser av detta.

4.3 Hastighetens varians

En viktig anledning att mäta färdhastigheten är att man vill veta dess varians för att

kunna beräkna hastighetsvariansen för enskilda fordon över sträckan. Följande sam-

band gäller:

där 0' är variansen för space mean speed2

(of ar färdhastighetens varians

Wz är medelvärdet av hastighetens varians för enskilda fordon över sträckan

(anges med överstreck, "bar")

Variansen för space mean speed består således i en del som härrör från en skillnad i

hastighet mellan fordon och en del som beror på att man inte kör med konstant has-

tighet över sträckan. Den sista delen förklaras av att enskilda fordon kan ha varit

hindrade vid tidpunkten för mätning, väggeometrin har varit sådan att man inte har

kunnat hålla konstant hastighet och/eller att man trots att man inte är hindrad och kör

på en plan raksträcka inte har lyckats hålla exakt den önskade hastigheten. Hastig-

hetsvariansen för enskilda fordon över sträckan kan därför uttryckas som:



2
W = Wåindmd + Wåeometn' + Wiel

där le'fündmd är medelvärdet av den del av hastighetsvariansen som förklaras av att

vissa fordon vid tidpunkten för mätning är hindrade av framförvarande fordon.

Wåemm är medelvärdet av den del av hastighetsvariansen som förklaras av att

vägen inte är rak och plan och att vissa fordon exempelvis befinner sig i upp-
försbacke vid tidpunkten för mätning.

Wie] är "felvariansen", medelvärdet av den del av hastighetsvariansen som för-

klaras av att föraren trots rak, plan väg och att han/hon inte är hindrad av
framförvarande, ändå inte vid varje tidpunkt håller exakt den önskade hastighe-

ten.

Om vi således kan skatta of med god noggrannhet (vilket vi möjligen kan) och dess-

utom kan mäta färdhastigheten och därmed (03 (vilket vi kan), så kan vi skatta has-

tighetsvariansen för enskilda fordon över sträckan.

Man kan således konstatera att med PTA-mätning i åtminstone två systematiskt valda

punkter på vägen ochmätning av färdhastigheten, så kan man skatta enskilda fordons

varians över sträckan. Skälet till att man vill åt just Wz är att denna varians kan sägas

beskriva komforten för trañkanten över vägsträckan. En låg varians över sträckan

innebär att man har kunnat köra i sin önskade hastighet utan att vara hindrad av övrig

trafik.

Tabell 6 Beräknade och skattade varianser med beteckningar enligt ovan. Enheten

    

är [km/hP.

FORE EFTER

2 2 2 -2 2 2 _-

G. 0, (Ds w 6, 63 ms 112
p 137,0 138,4 53,5 84,9 - - 121,0 -

K 130,0 131,0 58,1 72,9 152,3 153,3 270,2 ?

           

I tabell 6 är G? och 00: uppmätta direkt, medan of är skattad enligt ekvation (2) och

§72 beräknad enligt ekvation (5). Man ser att färdhastighetens varians vid eftermät-

ningen har ett orimligt värde på kontrollsträckan. Detta kan förklaras av att samplet

inte har tagits slumpmässigt i tiden och dess ringa storlek.



Om man vill skatta variansen över sträckan för enskilda fordon och om man tvingas

mäta färdhastigheten på ett sample, så ska detta sample dras slumpmässigt under den

tid som ?TA-mätningen görs. Emellertid har man följande två möjligheter då man

vill skatta iiizz

- Man beräknar WZ från ekvation (5), där of är populationens varians, d.v.s. va-

riansen för samtliga fordon som finns på sträckan vid tidpunkten för mätning och

0): är variansen för färdhastigheten för det dragna samplet.

0 Man beräknar 172 från ekvation (5), där Gå' och (052 kommer från exakt samma
sample. Man samplar således vid PTA-mätpunkten och identifierar fordonen, så
att samma fordon kommer att ingå i färdtidmätningen.

I det första fallet kan man betrakta of som sann eftersom man har mätt på populatio-

nen. Det fel som man har i skattningen av iii-2 är således lika stort som det fel man

hari skattningen av (i): .

I det andra fallet är både of och (i): skattade - dock skattade med samma sample.

Den osäkerhet man får i skattningen av Wz, beror således endast på osäkerheten i

Whmdmd , Wåemm och Wiel. Här har tidigare sagts att osäkerheten i den mellersta termen

kan vara stor, eftersom man inte kan mäta i ett oändligt antal punkter på sträckan.

Och oavsett detta har man i tabell 6 en indikation på att WZ är större än (0: och där-

med är dess konfidensintervall också större, enligt ekvation 7 nedan. Man bör således

föredra att mäta time mean speed på populationen och mäta färdhastigheten på ett

sample ur denna population.

Det går att visa att ett konñdensintervall runt färdhastighetsvariansen 0): (eller nå-

gon annan varians) får gränserna:

(n-l)-(082 (mn-mf
2 9 2

X%(n '1) Xl_%(n'1)

 

(7)

Har man få observationer, så blir intervallet stort och vice versa. I vårt fall har vi Lex.

följande 95% konñdensintervall, med oc=0,05, där n anger antalet uppmätta fordon:



10

I/
\ 86,7 [km/h]2

367,3 [km/h]2

Kontrollsträckan, före 42,0 S 0):

Kontrollsträckan, efter 207,3 .<_ (1): |/
\

Variansmåttet kan vara något svårt att förstå intuitivt eftersom enheten är hastighet i

kvadrat. Om man omvandlar intervallen till standardavvikelser blir de något mer

konkreta:

Kontrollsträckan, före 6,5 S (Ds S 9,3 km/h

Kontrollsträckan, efter 14,4 5 (1)s S 19,2km/h

Av någon anledning (mät- eller slumpfel) har fárdhastighetens varians vid eftermät-

ningen på kontrollsträckan blivit överskattad. Tidigare mätningar på motortrañkleder

har visat att den vanligen är strax över 100 [km/h]2 eller att dess standardavvikelse är

strax över 10 km/h. Antag att den är exakt 10 km/h: Tabell 7 visar konñdensintervall

för olika värden på n.

Tabell 7 95% konñdensintervall för hastighetens standardavvikelse för olika antal
observationer, n. Det har förutsatts att fa'rdhastighetens standardavvikelse

är skattad till 10 km/h.

           

n undre gräns övre gräns

50 8,4 12,5

100 8,8 1 1,6

200 9,1 1 1,1

400 9,4 10,7

1000 9,6 10,5

5000 9,8 10,2

 

Variansen för time mean speed kan man mäta på i princip samtliga fordon som passe-

rar mätplatsen, så den kan betraktas som sann. I tabell 7 ser man att färdhastigheten

bör mätas på åtminstone 200-400 fordon för att man ska erhålla en noggrannhet på

:10%. Detta är inte omöjligt, men ganska kostnadskrävande.
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Det finns en möjlighet att mäta fardhastigheten för så gott som hela populationen. För

TA89 har ett datorprogram utvecklats, vilket identifierar fordonen vid två mätpunk-

ter. Tyvärr får man ett systematiskt bortfall på ca 5-10%, vilket uppstår då samma typ

av fordon, eller fordon med samma axelavstånd, passerar ungefär samtidigt. Med

PTA skulle kanske bortfallet kunna reduceras eftersom man med denna mäter även

spårbredden. Detta kräver dock viss programvaruutveckling.

4.4 Medelkölängd, andel hindrade fordon och tidavstånd för fordon i

kö

Medelkölängden, u, fås från PTA-mätningama, där fordon som har mindre tidav-

stånd än 5 sek och mindre hastighetsskillnad än 4 km/h till framför- och/eller bakom-

varande anses ligga i kö. Ett ensamt fordon är i beräkningen av medelkölängd en kö

med längden I. Ur medelkölängden kan andelen hindrade fordon beräknas som

(8)a=1--1-
u

Tidavstånd för fordon i kö har angivits som medianen för tiden till framförvarande

fordon, förutsatt att denna är lägre än 5 sek och att hastighetsskillnaden mellan de två

fordon är lägre än 4 km/h.

I tabell 8 redovisas medelkölängder, andel hindrade fordon samt tidavstånd för for-

don i kö.

Tabell 8 Medelkölängd, u, andel hindrade fordon, oc, och medianen för tidavstånd

för fordon i kö, t (sek).

  

FÖRE EFTER FÖRE EFTER FÖRE EFTER

 

PROV 1,63 - 0,39 - 2,02 -

KONTROLL 1,60 1,54 0,38 0,35 2,03 2,05
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Naturligtvis säger inte resultaten i tabell 8 så mycket, då eftermätningar på prov-

sträckan saknas.

4.5 Sidolägesplacering

Resultaten från mätningarna av sidolägesplacering redovisas inte eftersom mätning-

arna är ofullständiga. I en analys av trafiken bör dock detta ingå. Vid redovisning av

medelvärdet av sidolägesplaceringen bör mittlinjen användas som referens; denna har

vanligen samma position vid både för- och eftermätningen även på kontrollsträckan.

Vad gäller sidolägesplaceringens varians kan man nöja sig med att redovisa detta för

höger eller vänster hjulpar (eller hjulrad).

4.6 Omkörningsbeteende

Vid observationer av omkörningsbeteende har använts en tidigare utvecklad metod

som innebär förföljelse av långtradare och klassificering av omkörande fordons be-

teende enligt:

Romersk siffra anger mötessituationen under omkömingen:

I Inget möte.

H Möte, men den mötande påverkades inte av omkörningen.

HI Möte - den mötande var tvungen eller borde ha ändrat
sidolägesplacering.

IV Möte med omkörande (fyrbilssituation)

Liten bokstav anger den omkörandes sidolá'gesplacering under omkörningen.'
a Inget hjul passerade mittlinjen.

b Mittlinjen grenslades.

0 Den omkörande var helt över i mötande körfält.

En omkörning av klass IIIb innebär således att den omkörande grenslade mittlinjen

och att den mötande var tvungen att väja. Klass IIc innebär att den omkörande var

helt över i mötande körfält, men att detta ändå inte påverkade den mötande (den låg

sannolikt redan på vägrenen eller lång till höger).
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De 12 klasserna som kombinationerna av I-IV och a-c ger kan sammanfattas i:

Säkra omkömingar Ia, Ib, Ic, Ha

Tveksamma omkörningar IIb, IHa, IVa
Farliga omkörningar IIc, IIIb, IIIc, IVb, IVc

En av tankarna med 13 meter breda vägar är att de ska ha högre kapacitet än en sma-

lare väg, genom att man kan köra om trots möte. Omkörningar av klass Ha, IIb, Illa

och IVa är därför önskvärda från denna synpunkt. Däremot är en omkörning av klass

111) och samtliga fem "farliga" omkömingstyper juridiskt sett olagliga. Det finns såle-

des en konñikt: en omkörning av typ IIb är önskvärd från framkornlighetssynpunkt,

men olaglig.

Vid förmätningen gjordes omkörningsobservationer även genom förföljelse av per-

sonbil. Detta gav dock alltför lite data och redovisas ej. Samtidigt med dessa observa-

tioner noterades även samspelet mellan den omkörande och omkörda. Detta bedöm-

des dock inte tillföra mycket, eftersom denna information delvis finns i det tidigare

redovisade klassiñkationssystemet och redovisas därför ej.

I tabell 9 återfinns resultaten från förföljelse av långtradare och i tabell 10 samma re-

sultat uttryckta i procent. Tabell 11 sammanfattar resultaten i tre kategorier omkör-

ningar, säkra, tveksamma och farliga.

Tabell 9 Omkörningar observerade genom förföljelse av långtradare, klassade i 12

olika kategorier. Mätningar före ommålning är gjorda från ungefär klock-
an 10-12 och 13-18 och efter ommålning 10-12 och 13-17. Siffrorna av-
ser antal omkömingar i varje klass.

 

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

         

PROV/FÖRE 6 42 7 20 37 0 O 4 1 O 1 O

PROV/EFTER 4 26 10 6 16 0 O O O 3 0 O

KONTROLL/FÖRE 10 43 14 12 47 1 O 6 1 O O O

KONTROLL/EFTER 9 35 6 1 1 19 1 O 1 1 1 O O
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Tabell 10 Omkömingar observerade genom förföljelse av långtradare, klassade i 12
olika kategorier. Mätningar före ommålning är gjorda från ungefär

klockan 10-12 och 13-18 och efter ommålning 10-12 och 13-17. Siffrorna

avser andel (procent) omkömingar i varje klass.

 

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

     

PROV/FÖRE 5 36 6 17 31 0 0 3 1 0 1 0

PROV/EFTER 6 40 15 9 25 0 0 0 0 5 0 0

KONTROLL/FÖRE 7 32 10 9 35 1 0 5 1 0 0 0

KONTROLL/EFTER 1 1 42 7 13 23 1 0 1 1 1 0 0

              

Tabell 11 Antal och andel säkra (S), tveksamma (T) och farliga (F) omkörningar

gällande omkörning av långtradare.

 

ANTAL ANDEL (%)

S T S T F

   

PROV/FÖRE 75 37 64 31

F

6 5

PROV/EF 46 19 0 7 1 29 0

8 6

3 3

  

KONTROLL/FÖRE 79 47 59 35

KONTROLL/EFTER 61 20 73 24

    

     

 

Datamaterialet i tabell 9 (och 10) är alltför litet för att ett konventionellt ;(2 -test ska

låta sig göras. Resultaten, sammanslagna enligt tabell 11, har emellertid styrkan att de

är rangordnade i "säkerhetsordning" på en ordinaåsigtla - de är graderade i tre nivåer

vad gäller säkerhet, vilket kan utnyttjas i en logitanalys. Denna analys bestämmer

regressionskoefñcientema, Bi , i=1,2,3, i ekvationen:

S x: Å A A

ln -- " = oc2 + 0t3 + le1 + [32x2 + 53x3 (9)

där S är andelen observationer i de tre klasserna. Variabeln X3 anger interaktionen

mellan före-/eftermätningen (xl) och prov-/kontrollsträckan (xz). Om den skattade
A

regressionskoefñcienten, 53 (vilken skattar interaktionseffekten mellan före/efter och

prov/kontroll), är signifikant skild från 0, har man påvisat en skillnad i fördelningen
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av säkra, tveksamma och farliga omkömingar på prov- och kontrollsträckan - en

skillnad som är olika vid för- och eftermätningen.

Logitanalysen visar att [§3 = 0,116 med standardfelet 0,421. Detta innebär att den

skattade regressionskoefñcienten för interaktionen inte är signifikant skild från 0

(p>.05). Inte heller är någon av de två huvudeffekterna (131,132) signifikant skilda

från 0. Vi har således inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad i fördelningen

säkra, tveksamma, farliga omkömingar.

4.7 Felbeteenden och inbromsningar

Registrering av inbromsningar har gjorts högst en gång per omkörande bil. En omkö-

rande som tvekar och kanske gör flera inbromsningar före omkömingen, får således

endast en registrering. Inbromsningarna, B, anges i tabell 12 som andelen av samtliga

registrerade omkömingar. B=O,50 innebär således att vartannat fordon har bromsat

minst en gång före omkörning av långtradaren. Motsvarande registrering gjordes vid

förmätningen även för omkörning av personbil, men detta redovisas ej.

Tabell 12 Andelen fordon som har bromsat minst en gång innan omkörning av

      

långtradare.

FÖRE EFTER

PROV 0,20 0,14

KONTROLL 0,34 0,21

  

Inga slutsatser kan dras av resultaten i tabell 12 eftersom före- och eftermätningen

inte är gjord under exakt samma tid (p.g.a. mörker vid eftermätningen) och andelen

inbromsningar kan förväntas vara starkt beroende av trañkintensiteten på vägen. Vid

eftermätningen saknas drygt en timme med hög trañkintensiteten.
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5 JÄMFÖRELSE MED NÅGRA ANDRA MÄTNINGAR 1993

Under 1993 gjordes likartade mätningar som har beskrivits ovan, på några andra 13

meter breda vägar som skulle få eller hade fått en annan sektion. Eftersom PTA-mät-

ningarna inte är kompletta är det inte meningsfullt att jämföra hastigheter eller me-

delkölängder på vägarna. Däremot har ett ganska stort antal omkörningsobservationer

genom förföljelse av långtradare gjorts på fem olika sektioner under 1993 enligt ta-

bell 13. Sektionen anges som K(summan av körfältsbredden) V(en vägrensbredd).

Sektionen K11,0 V1,0 har två körfält om vardera 5,5 m och två vägrenar om vardera

1 m. Efter vägnumret följer en bokstav som betecknar närmaste ort enligt:

F=Finnerödja, J=Jönåker, K=Köping, H=Hallstahammar, V=Vänersborg,

G=Grästorp, L=Laxå och N:Nyköping

Tabell 13 Klassificering av ornkömingar vid förföljelse av långtradare angivet som
andelen (uttryckt i %) i varje klass. De tre klasserna är säker (S), tveksam
(T) och farlig (F). 11 avser antalet observationer. ÅDT avser årsdygnstrafi-

          

ken år 1990.

sektion/väg S F n ÅDT

K7,5 V2,75/E20 F 71 23 6 92 5400

K7,5 V2,75/E4 J 63 31 6 124 10400

K7,5 V2,75/E18 K 64 31 5 118 10000

K7,5 V2,75/El8 H 64 31 5 218 8900

K10,0 V1,0/rv45 V 69 22 9 54 9400

K10,4 V1,3/rv44 G 61 33 6 102 4000

Kl 1,0 V 1,0/EZO L 73 25 2 89 6200

K11,0V1,0/E18K 71 29 0 65 8900

Kll,0(2+l)V1,0/E4N 98 1 1 194 10300

        

Av den "traditionella" sektionen för 13 meter bred väg finns fyra vägar, vilket ger en

möjlighet att se hur konsistenta resultaten Som framgår av tabell 13 avviker E20 F

något från de Övriga. Detta kan sannolikt tillskrivas den lägre trafikmängden på

denna väg: E20 har vid Finnerödja ÅDT=5400 (1990), medan de övriga tre vägarna

har ÅDT cirka 10000. Detta kan innebära att omkörningar utan möte blir överrepre-

senterade. För de tre högtrañkerade konventionellt målade vägarna är resultaten
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konsistenta. Detta antyder att den använda subjektiva metoden för klassificering fun-

gerar väl.

6 DISKUSSION

6.1 Mätmetodernas generaliserbarhet

Mätningarna av time mean speed med PTA är en utprovad teknik. Man ska undvika

att skatta space mean speed från dessa mätningar om man endast har mätt i en punkt,

på rak, plan väg. Åtminstone ska man vara medveten om det fel man introducerar om

vägen för Övrigt innehåller kurvor och/eller lutningar. Man bör därför mäta time

mean speed även i en punkt där en stor del av trafiken är hindrad, t.ex. i eller ome-

delbart efter en kurva. Medelvärdet av hastigheten och variansen i dessa två punkter

beskriver bättre förhållandena på sträckan.

Fortsättningsvis bör även frifordonshastigheten studeras - den hastighet som talar om

vilken nivå en helt opåverkad (från Övrig trafik) förare väljer. Från dess varians kan

den del av variansen som härrör från att vissa fordon har varit hindrade vid passage

av mätpunkten beräknas.

Färdhastigheten måste mätas med en metod som är så effektiv att åtminstone 200-

400 fordon registreras. Detta är möjligt med tidtagning för restiden mellan två punk-

ter på ett sample av den fordonspopulation som har mätts med PTA. En alternativ,

men dyrare metod, är att utnyttja videoteknik och utvärdera videoinspelningar i efter-

hand. Möjligen kan man identifiera fordonen från PTA-mätningar i två punkter och

från tiderna för passage beräkna färdhastigheten.

Från variansen för time mean speed (i två punkter enligt ovan) och variansen för

färdhastigheten kan man skatta medelvärdet av variansen för enskilda fordon över

sträckan.

PTA-mätningarna ger förutom punkthastighet med varians även sidolägesplacering,

medelkölängd, andel hindrade fordon samt tidavstånd för fordon i kö. Här finns

egentligen inga problem. Det enda man kan fundera över är sidolägesplaceringen: Då

vi mäter den i en punkt i en körriktning har man ingen kontroll över mötessituatio-
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nen. Det skulle sannolikt vara värdefullt att se på samspelet mellan mötande fordon,

vilket kräver PTA-mätning även i motkörande riktning samt en del programvaruut-

veckling.

Metoden att mäta omkömingsbeteende fungerar väl. Resultaten är konsistenta och

man får in mycket data med rimlig arbetsinsats. Vad gäller felbeteenden och in-

bromsningar kan det vara svårt att få tillräckligt med data. Informationen är emeller-

tid lätt att samla in samtidigt med omkörningsstudien, så det finns ingen anledning att

avstå från denna.

Metoderna som har diskuterats an har använts på konventionellt målad motortra-

ñkled och dito målad med breda. körfält. Man frågar sig hur generella de är: Kan de

användas på andra typer av vägar? I mörker? Regn?

Vad gäller trefältsvá'gar (motortrañkleder) så har ovan diskuterade mätmetoder tes-

tats. Det finns inga egentliga problem - emellertid bör man tänka speciellt på ett par

saker: Vid PTA-mätningen bör man överväga mätpunkternas läge. Ska dessa ligga

mitt på en delsträcka (med ett eller två körfält) eller i slutet? På vägar med två körfält

väljer man vanligen att lägga dem mitt på raksträckan (eller som föreslagits ovan,

dessutom i en kurva). Och vill man ha mätningar på trefältsvägen som ska jämföras

med en kontrollsträcka och före ommålning, så är nog denna placering lämplig. Men

vill man se hur köerna byggs på och kanske få grepp om företeelser som kan tänkas

förekomma just före över* rrna till ett eller två körfält, så kanske mätpunktema

ska ligga just före dessa p. .r. Man ju t.ex. tänka sig att man har mycket högahas-

tigheter i vänster körfält just före två körfält går ihop i ett och många försöker sig på

en sista omkörning. Just före övergången till två körfält har man ibland sannolikt

långa köer och låga hastigheter. Det andra man ska tänka på gäller mätningen av

färdhastighet. Man måste mäta över lika lång sträcka med ett respektive två körfält.

Detta innebär oftast mätning på lika många sträckor av var typ.

På 12-13-metersvägar med GC-trañk kan den eller de metoder som har beskrivits i

detta notat användas. De bör dock kompletteras med studier av samspelet mellan GC-

trafiken och bilar. Exempelvis bör man undersöka det laterala avståndet till GC-trañ-

kanterna då bilar kör om.
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Ser man till vägar som är smalare än 12 meter, så kan metoderna att mäta hastigheter

med tillhörande varianser användas. Även metoden att mäta omkörningsbeteende kan

användas, men klassificeringen behöver modifieras något. Exempelvis blir det inte

aktuellt med omkörningar i klass IV eftersom fyra bilar i bredd knappast får plats.

PTA-mätningar kan göras i regn, men vägbanan måste vara torr då kablarna läggs ut.

Under mätningens gång måste man därefter noga se till att kablarna är väl fästa vid

vägbanan. Mätningar vintertid är möjliga, även om slitaget blir kraftigare p.g.a. dubb-

däcken. Att göra PTA-mätningar i mörker är inget problem.

Färdhastighetsmätning med tidtagning är knappast några problem att göra i regnvä-

der. I mörker kan man ha svårt att identifiera fordonen. Metoden är inte testad i mör-

ker, men fungerar den inte tillfredsställande så återstår nog endast att mäta färdhas-

tigheten med förföljelse.

Omkörningsbeteende är inga problem att mäta i regn. I mörker får man sannolikt en

större osäkerhet i bedömningama, vilket kan kräva ett större antal mätningar. Över-

huvudtaget kan samplens storlek vara ett problem i mörker eftersom trañkintensite-

ten vanligen är låg.

6.2 Behov av ytterligare metoder

Hittills har i huvudsak, vilket har framgått av texten ovan, hastigheter, sidolägespla-

cering, omkörningsbeteende och några komfortmått studerats. Vad saknas?

Ser man på åtgärden som har vidtagits på vägen, så består den egentligen av fem de-

lar:

Körfältet har breddats från 3,75 m till 5,50 m.

Kantlinjen har ändrats från intermittent till heldragen.
Kantlinjens bredd har ändrats från 10 om till 30 cm.
Kantlinjen har ändrats från plan till profilerad.
Mittlinjens bredd har ändrats från 10 om till 15 cm.

Fyra av de fem åtgärderna rör vägmarkeringarnas utformning, vilket kan antas påver-

ka trafiken främst under mörkertrafik. Några studier i mörkertrañk har inte gjorts,
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men parametrarna som har berörts ovan måste anses vara intressanta även under så-

dana förhållanden. En stor effekt borde man ha på vad som brukar kallas "vägens vi-

suella ledning". I princip talar denna parameter om på vilket avstånd trafikanten kan

avgöra vägens sträckning framöver. Detta mått kommer naturligtvis att vara beroende

av vägens linjeföring och närmaste omgivning (t.ex. ger träd en viss optisk ledning i

mörker), men också vägens optiska utrustning. Vidtar man åtgärderna enligt ovan, så

kan man åtminstone omedelbart efter ommålningen, förvänta sig en förbättrad visuell

ledning och därmed en förbättrad komfort. Men vad innebär det på hastigheten och

trafiksäkerheten?

Det borde utvecklas en metod och ett mått för den visuella ledningen. Man borde

skaffa ett index som talar om hur den visuella ledningen förändras mellan dagsljus-

och mörkerförhållanden. I dagsljus kan man säga att vägens linjeföring är avgörande

för den visuella ledningen. Om man i dagsljus för varje kurva mäter det avstånd på

vilket föraren kan avgöra åt vilket håll nästa kurva böjer, så kan man kalla medelvär-

det av dessa avstånd för sdag. Motsvarande värde i mörker och torr vägbana skulle

kunna benämnas s Kvoten mellan värdena från mörker ochnatt,torr OCh l vata Snatt,våt'

värdena från dagsljusförhållandena skulle kunna vara ett mått på vägens visuella led-

ning i mörkertrafik, oberoende av vägens linjeföring.

Enda möjligheten att mäta ovan nämnda avstånd är sannolikt med försökspersoner på

en reell väg. Möjligen går det att använda videoteknik. Den visuella ledningen bör

också kopplas till vägmarkeringamas retroreflexion och reflektans.

6.3 Resultaten från mätningarna på E18

Eftersom PTA-mätning efter ommålning till breda körfält saknas, så vet vi inget om

förändring av punkthastighet, hastighetsvarians, sidolägesplacering, tidavstånd eller

andel hindrad trafik. Inte heller gav restidsmätningarna något, eftersom den använda

metoden vid förmätningen var alltför ineffektiv.

Omkörningsstudien fungerade väl, men även här storleken av samplen i minsta laget.

Några signifikanta effekter av ommålningen har inte kunnat påvisas. Inte heller har

några effekter på felbeteenden eller inbromsningar före omkörning kunnat påvisas.
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Man ser att överhuvudtaget har mätningarna varit alltför få. I fortsättningen bör man

nog se till att samplestorleken åtminstone fördubblas vad gäller omkömingsbeteende

och flerdubblas vad gäller färdhastighet.

7 SLUTSATSER

De mätningar som har gjorts i Köping och den efterföljande databearbetningen har

sammanfattningsvis givit följande:

Mätning med PTA ska göras i två punkter på varje delsträcka (prov och kontroll).

Punkterna ska väljas så att den ena representerar ett ställe där andelen ensamma for-

don kan antas vara som störst och den andra där andelen hindrade kan antas vara som

störst. Utvärderingen av dessa mätningar ger time mean speed och dess varians, has-

tigheten för ensamma fordon med varians, andel hindrade fordon, medelkälängd,

tidavstånd för fordon i kö samt sidolägesplacering med varians. Från time mean

speed skattas space mean speed och dess varians. Från variansen för ensamma for-

don och variansen för time mean speed skattas hastighetsvariansen som beror på att

en delfordon har varit hindrade avframförvarande.

Mätning av förbrukad restid gerfärdhastighet med tillhörande varians. Från varian-

sen för färdhastighet och variansen för space mean speed skattas hastighetsvariansen

över sträckan för enskilda fordon.

Beteendemätningarna ger direkt omkömingsbeteende, felbeteenden och inbroms-

ningarfo're omkörning.

PTA-mätning innebär att samtliga fordon som passerar under mättiden registreras.

Vid mätning av restid och omkömingsbeteende tvingas man mäta på ett sample vil-

ket bör omfatta åtminstone 200-400 fordon i båda fallen.

Det är angeläget att utveckla en metodför att mäta vägens visuella ledning i mär-

kertrajik.
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Bilaga 1

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Detta avsnitt kan läsas helt oberoende av de tidigare avsnitten. Syftet har endast varit

att reda ut en del begrepp som vid en första (och möjligen andra) anblick kan vara

förvirrande. Hur de olika storheterna och ekvationema som beskriver hastighet här-

leds, kan man läsa i litteraturen (t.ex. Möri, Hiroshi Takata, Takasi Kisi); syftet här är

endast att uttrycka dessa och några andra ekvationer och begrepp så att även den som

primärt ägnar sig åt praktiska studier begriper något.

a Omkörningar

Ett syfte med projektet har varit att utveckla en metod för att studera omkörningsbe-

teende. Efter att ha provat några metoder valde man slutligen en metod som innebär

att man obser' Jmkörningar vid förföljning av långtradare. Man förfölje, således

en långtradare JUn klassificerar de omkömingar som görs. Klassiñceringen innebär

att man subjektivt bedöm., mötessituationen i fyra klasser och sidolägesplaceringen

för det omkörande fordonet .z klasser. Detta innebär att varje omkörning bedöms

tillhöra en av 4-3=12 klasser. I några av dessa klasser observationer sällsynta,

varför vissa celler i matrisen har så låga värden .: ;n statistisk analys med

;(2 -test inte är att rekommendera. Man vinner mycket i power om man kan indela de

12 klasserna i färre klasser och att dessa klasser ligger på en ordinalskala.

Om man slår samman de .12? klasserna i endast tre stycken - farliga, tveksamma och

säkra omkörningar har man fått observationerna på en ordinalskala, med många ob-

servationer i var och en av de tre cellerna. Detta innebär att man kan utvärdera data

med en logitanalys - en analys som har bättre power än ett ;(2 -test genom att man

utnyttjar det faktum att cellerna har graderats, i detta fall på en säkerhetsskala.

Logittestet är i princip en regressionsanalys, där man vanligtvis är intresserad av om

det finns ett signifikant samband mellan ett antal parametrar, dvs. om en regres-

sionskoefficient är skild från 0. I vårt fall är den intressanta koefñcienten den som

avser interaktionseffekten mellan före-/eftermätning och prov-/kontrollsträcka. För-



23

enklat kan man säga att man från observationerna bildar en kvot, logaritmerar denna

och testar om den är skild från 0.

b Köer, fria, ensamma och hindrade fordon, tidavstånd, tidgap

Ett fordon anses ligga i en kö om följande villkor är uppfyllda:

0 Tidavståndet till framförvarande och/eller bakomvarande fordon är mindre än 5

sek.

0 Hastighetsdifferensen till framförvarande och/eller bakomvarande fordon är

mindre än 4 km/h.

Det bör observeras att 5 sek och 4 km/h är vad som har använts i denna studie, men

vad gäller tidavståndet finner man i andra studier allt mellan 4 och 6 sek.

Med tidavståndet avses här avståndet mellan hjulen på två fordons framaxlar. Med

tidgap avses avståndet mellan fordonen.

Första fordonet i en kö benämns köledare och övriga följare. Vid beräkning av me-

delkölängd i en trañkström anses ett ensamt fordon var en kö om ett fordon.

Ett ensamt fordon definieras vanligen som ett fordon som uppfyller de två kraven:

Inget annat fordon finns inom 5 sek framför fordonet.

Inget annat fordon finns inom 5 sek efter fordonet.

Tiden 5 sek har valts så att man kan anse att det ensamma fordonet är helt opåverkat

av annan trafik i samma körriktning, vilket är av intresse t.ex. då man vill studera

förares hastighetsanspråk eller -val.

Ett fritt fordon är ett fordon som inte har något annat fordon närmare än 5 sek före.

Ett fritt fordon är således ett ensamt fordon eller det första fordonet i en kö. Ett fritt

fordon kan välja sin hastighet själv, men hastighetsvalet kan vara påverkat av

bakomvarande fordon.

Ett hindratfordon är ett fordon som ligger i en kö utan att vara köledare.
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c Hastighet

I grunden talar man om fyra olika hastighetsbegrepp, nämligen time mean speed,

space mean speed, färdhastighet och reshastighet.

Time mean speed skulle man kunna översätta med aritmetiska medelvärdet av has-

tigheten för de fordon som under en given tidsrymd passerar en punkt på vägen.

Punkt syftar då egentligen på en kort sträcka av vägen. Det är den hastighet som

man direkt kan mäta med en radar, laserpistol, PTA, TA89 eller liknande. Som det

engelska uttrycket antyder, så medelvärdesbildar man över tiden, dvs. man gör

mätningen i en punkt på vägen under en längre tid och tar medelvärdet av de enskilda

fordonens hastighet.

Space mean speed kan Översättas med aritmetiska medelvärdet av hastigheten för de

fordon som vid en given tidpunkt beñnner sig på en given vägsträcka. Här avser man

med punkt en punkt i tiden eller mer korrekt en mycket kort tidsrymd. För att er-

hålla space mean speed medelvärdesbildar man således hastigheten för samtliga for-

don som vid en g; . en tidpunkt (eller under ett givet kort tidsintervall) befinner sig på

aktuell vägsträcka. Rent praktiskt är det svårt att mäta space mean speed, men teore-

tiskt skulle man kunna tänka sig att ta två flygfoton omedelbart efter varandra och

mäta sträckan som fordonen på bilderna har föflyttat sig. Det vanliga sättet att

komma åt denna hastighet är emellertid att utifrån mätning av time mean speed göra

en skattning med hjälp av ekvation (3). Detta kräver dock att mätningen eller mät-

ningarna av time mean speed kan generaliseras att gälla hela den aktuella sträckan.

En sådan skattning beskrivs av det harmoniska medelvärdet av hastigheten för de

fordon som under en given tidsrymd passerar en punkt på vägen.

Färdhastigheten baseras på medelvärdet av den tid som enskilda fordon behöver för

att förflytta sig mellan två punkter, färdtiden. Avståndet mellan de två punkterna di-

viderat med medelvärdet av fordonens färdtid ger färdhastigheten. Färdhastigheten

fås genom att helt enkelt mäta den tid det tar för enskilda fordon att tillryggalägga en

känd sträcka.

Reshastigheten. Varje enskilt fordon har en medelhastighet Över en given vägsträcka.

Om man benämner detta medelvärde sträckhastighet, så är reshastigheten medelvär-
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det av de enskilda fordonens sträckhastighet. Reshastigheten kan mätas på samma vis

som fardhastigheten, endast beräknandet av medelvärdet skiljer.

Man bör notera att färdhastigheten och reshastigheten kan beräknas från samma

mätningar. Skillnaden är att den förra beräknas genom att medelvärdesbilda körti-

derna och därefter beräkna hastigheten, medan den sistnämnda beräknas genom att

först räkna ut varje fordons hastighet över sträckan och sedan medelvärdesbilda dessa

hastigheter.

Naturligtvis är inte de fyra ovan nämnda hastigheterna oberoende av varandra. Utan

att gå in på några bevis, så kan man ñnna följande samband:

L°t Vt vara time mean speed och of dess varians.

Vs vara space mean speed och of dess varians.

VS vara färdhastigheten och 0082 dess varians.

Vt vara reshastigheten och (nt2 dess varians.

vi fordonet izs hastighet

n vara antalet uppmätta fordon, i = 1, n.

Vi har då följande centrala samband:

 

vs: 1 (I)

VS = Vs (H)

2

vt = vs + 9:8- (111)
VS

_ __ (02
v = v + :5 IV. s Vs ( )

_. '72
Vt = \]t + ?8

o =wå+v2 (VI)
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Ekvationerna (I) - (VI) visar ganska bra vad man behöver mäta för att komma åt in-

tressanta hastigheter och hastighetsvarianser:

Mäter man time mean speed i flera punkter, valda på ett sådant sätt att det represen-

terar hela vägsträckan, så kan man skatta space mean speed ur ekvation (I), vilken

enligt ekvation (II) är lika med reshastigheten (skattad).

Från ekvation (HI) kan variansen för space mean speed beräknas.

Om man mäter hastigheten Över sträcka, så har man både färdhastigheten och res-

hastigheten. Dessa två kan användas för beräkning av färdhastighetens varians

med hjälp av ekvation (IV).

Med hjälp av time mean speed, färdhastigheten och reshastigheten, kan man med ek-

vation (V) beräkna hastighetsvariansen för enskilda fordon över sträckan. Denna

varians kan även beräknas genom att insätta variansen för space mean speed och va-

riansen för fardhastigheten i ekvation (VI). Om man har mätt hastighet över sträcka

på endast ett sample, så riskerar man att få ett stort fel i skattningen av V2 med ekva-

tion (V) eftersom man multiplicerar felen i färd- och reshastighet. Ekvation (VI) är då

att föredra, åtminstone om skattningen av space mean speed är tillfredsställande. Kan

man mäta hastighet Över sträcka på populationen är ekvation (V) att få... *'-sjra om man

vill åt hastighetsvariansen för enskilda fordon över sträcka.




