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FÖRORD

Sedan VTI slutade med sina uppföljande hastighetsmätningar på landsväg år 1992

och Vägverket tagit över den uppgiften, har tillgången på aktuella och detaljerade

trafikdata för forskningsändamål minskat.

VTI har därför beslutat att undersöka behovet av sådana data. Därefter skulle

göras ett förslag till en plan för insamling av kompletterande trafikdata.

KFB har bekostat projektet inom temat Trafikflödes- och kapacitetsteori .

Flera trafikforskare har hjälpt till med synpunkter, se kapitel 4. Anne Bolling,

Karl-Olov Hedman och Mats Wiklund har hjälpt till med uppläggningen av

studien. Annette Karlsson har redigerat och skrivit ut notatet.

Ett stort tack till ovanstående personer.

Göran K Nilsson





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

l BAKGRUND

2 SYFTE

3 BEFINTLIGA MÄTSYSTEM

4 UNDERSÖKNING

5 FÖRSLAG TILL MÄTSYSTEM

5.1 Vad skall mätas?

5.2 Urvalsmetød

5.3 Kostnadsuppskattning för några alternativa mätplaner

5.4 Trañkdatabank

6 REFERENSER

BILAGOR:

Bilaga 1: Utvalda sträckor

Bilaga 2: Punkter för uppföljande mätningar

Bilaga 3: Mätplatsbeskrivningar

VTI NOTAT 43- 1994

Sid

13

13

14

19

20

21





Uppfölj ande trafikmätningar. Plan för ett mätsystem.

av Göran K Nilsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

VTI har från 1979 fram till våren 1992 utfört omfattande hastighetsmätningar på

landsbygdsvägar med hastighetsgränserna 70, 90 och 110 km/h inkl. motorvägar

och motortrafikleder. Mätsystemet expanderade med tiden. Det första året mättes

17 platser under 4 olika dygn spridda över året och de sista fem åren hade det ut-

ökats till ca 60 platser som mättes under 5-7 olika dygn årligen. Dessa mätningar

låg till grund för en hastighetsuppföljning med resultat som presenterades årsvis i

form av VTI Meddelande, se referens (1). Data har sparats i trafikdatabanken

SPEED.

En orsak till att uppföljande hastighetsmätningar på landsväg påbörjades var bland

annat att det fanns ett stort behov av aktuella trafikdata för flera pågående projekt.

Dessutom beställdes hastighetsmätningar av TSV och NTF vid tillfälliga hastig-

hetsgränssänkningar och säkerhetskampanjer. Eftersom det fanns lite tid till för-

mätningar beslöts att mätningarna skulle upprepas några gånger per år så att det

alltid fanns relativt aktuella mätdata.

Mätningarna har sedan även kommit att användas som underlag för energi- och

miljöfrågor till modeller i Vägverkets (VV) utvärderingssystem för väganalys,

EVA/KAN-projektet, och ett stort antal andra studier som: "Anpassning till skyl-

tad hastighet", "Olika faktorers inverkan på hastigheten", "Personbilars hastighet

vid halt och vid torrt väglag...", "MC-hastigheter på landsväg" och "Tidluckor i

landsvägstrafik 1987-1991". Se referenser (2-6).

Mätningar i tätort har utförts av VTI varje år sedan 1979, förutom 1982, 1984 och

1986. Det betyder att tom. 1994 finns tätortsmätningar från 13 år. Från början

beställdes de av TSV sedan av VV, TSV och NTF tillsammans och de senaste

åren enbart av VV. Tätortsmätningarna omfattade från början 11 platser i 5 olika

städer men under senare år har de utökats till 65 olika platser i 10 olika städer.
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VTI mätningarna har under senare år utförts med den på VTI konstruerade trafik-

analysatorn TA-89.

De mest omfattande trafikmätningarna utförs idag i Vägverkets TU-system. Det

består av 80 fasta mätpunkter där trafiken mäts kontinuerligt hela året. Dessa mät-

punkter ska representera hela vägnätet med avseende på trafikflödets fördelning

per vägtyp, se referens (7) om Vägverkets basurval.

Förutom de fasta punkterna har Vägverket ett sk. rörligt system. Det innebär att

stickprovsmätningar utförs på det övriga vägnätet. Vägnätet är indelat i homogena

avsnitt där varje avsnitt mäts under några kortare perioder. Avsikten var att mäta

huvudvägar i en 3 årscykel och övriga vägar i en 6 årscykel. Organisationsföränd-

ringar m.m. inom Vägverket har medfört att mätningarna ej blivit utförda enligt

detta schema på senare tid.

Genom de kontinuerligt mätta punkterna och en statistisk modell görs sedan en

uppskattning av trafiken för hela året i varje del av vägnätet. Data från mätning-

arna sparas fordonsdifferentierat i form av timmedelvärden för flöden och hastig-

heter. Årliga redovisningar av hastigheter göres, se referens (8).

Vägverkets mätningar genomförs med trafikanalysatorn METOR 2000 som till-

verkas av fd. Telub numera Industrielektronik i Växjö.

Syftet med föreliggande undersökning är att utreda vilka behov det finns av ak-

tuella trafikdata hos trafikforskare i Sverige i dag och föreslå ett mätsystem som

kan tillgodose de flesta av dessa önskemål. En trafikdatabank skulle kunna läggas

upp och göras tillgänglig för trafikforskare inom institut, högskolor och universi-

tet. Ett sådant gemensamt behov av trafikdata skulle lämpligen kunna finansieras

av KFB.

För att undersöka behovet studerades tidigare gjorda sammanställningar och PM

om trafikmätningar. Bland andra har Arne Carlsson, Gunnar Carlsson, Ulf

Hammarström, Karl-Olov Hedman, Göran Nilsson och Börje Thunberg skrivit om

detta. Se referens (4-9). Ett antal trafikforskare intervjuades och ett seminarium

har hållits. Dessutom finns synpunkter från en arbetsgrupp med deltagare från VV,

VTI, TSV och NTF.
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Följande synpunkter har framkommit:

111

:12

113

:14

115

116

117

118

119

H10

Mätningarna bör vara kompletterande till Vägverkets mätningar på

olika sätt. Förutom trafikdata som hastigheter, flöden, tidluckor, bör for-

donstyper inkluderande bussar och motorcyklar redovisas.

Mer trafikdata från 70- och 110-vägar behövs eftersom VV har få sådana

platser lämpade för hastighetsmätningar.

Från trafiksäkerhetssynpunkt är det intressant att kunna få en koppling

mellan trafikdata och olycksdata. Vid interaktion mellan fordon är

Olycksriskerna naturligtvis störst. Därför är det viktigt med data om varje

enskilt fordon så att man kan beräkna tidluckor till omgivande fordon.

Tidluckor i fordonsköer och i vägkorsningar är därför intressanta.

För att upptäcka kritiska tidpunkter (ex. rusningstrafik, semestertrafik) bör

man studera olika variablers variation över tiden med avseende på t.ex.

timmar, dygn, veckor, månader och år.

Uppgifter om olika miljöförhållanden bör ingå. Exempelvis väder och

väglag, ljus eller mörker mm. Man skulle kunna förlägga mätningar vid

Väderstationer eftersom information om vädret som kan förklara väglaget.

Hastighet-/flödesmodeller som uppdateras med jämna mellanrum kräver

aktuella trafikdata av god kvalitet.

Ofta behöver man vid undersökningar uppgifter om tidigare eller nuva-

rande tillstånd för att kunna studera effekt av en åtgärd. Mätningarna bör

därför vara regelbundet återkommande så att man kan följa trender. T.

ex om hastigheterna börja öka kraftigt eller tidluckorna minska vill man

snabbt kunna sätta in åtgärder .

Data bör vara av god kvalitet. Mätplatser bör helst väljas så att man får en

så god representativitet att mätresultaten kan anses gälla för hela väg-

nätet.

Trafikdata bör lagras i en databank tillgänglig för alla forskare.

Vid mätning på landsväg bör sektioner som är "raka och plana" väljas

där bilförarna relativt fritt kan välja hastighet.

Kravet på representativitet är viktigt och ett mätsystem bör helst beskriva hela

vägnätet. Men eftersom det blir väldigt resurskrävande kan vi begränsa oss till att

beskriva en del av vägnätet som kan utgöra en bas som kan utvidgas vid behov.
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IV

Av de synpunkter som framkommit ovan framstår som viktigast att mäta och

spara data för enskilda fordon så att interaktionsstudier kan göras. Mätningarna

bör göras så att man kan studera tidsvariationer. Om man mäter under en vecka

kan man studera variationen mellan olika veckodagar. Mätningarna kan upprepas

vid ett par olika årstider för att studera årstidsvariationen.

Denna bas får utgöras av mätplatser belägna på vanliga tvåfältsvägar som kan be-

skrivas som raka och plana, där trafiken är relativt fri från yttre störningar. Vid

behov skall mätprogrammet kunna expandera och omfatta andra vägkategorier

och/eller vägar med annan geometri.

Här nedan följer en kostnadsuppskattning för ett trafikmätningssystem av olika

omfattning avseende antal mätplatser och antal län.

Kostnadsuppskattning för några alternativa mätplaner.

Omfattning Mätning Databehandl Analys 2 för

län mätpl. o kontroll o redov 2 mätn./år

1* 20 60 kkr 20 kkr 50 kkr 260 kkr

3** 30 140 kkr 40 kkr 80 kkr 520 kkr

6 40 420 kkr 50 kkr 90 kkr 1120 kkr

12 60 560 kkr 60 kkr 120 kkr 1480 kkr

24 80 740 kkr 80 kkr 150 kkr 1940 kkr

*) Om länet är Östergötland. Dvs. inga långa transporter, hotellövernattningar

eller flerdagstraktamenten

**) Beräknat för Östergötland, Sörmland, Jönköpings eller Kalmar län.
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1 BAKGRUND

Aktuella trafikdata har återkommande efterfrågats till olika forskningsprojekt och

exempelvis vid trafiksäkerhetskampanjer. Samtidigt har även äldre data behövts

för att kunna följa trender över lite längre perioder.

Mellan december 1979 och juni 1992 hade VTI ett system för uppföljande hastig-

hetsmätningar på landsvägar med hastighetsgränserna 70, 90, och 110 km/h in-

klusive motortrafikleder och motorvägar. Dessa mätningar låg till grund 'för en

hastighetsuppföljning med resultat som presenterades årsvis i form av VTI Med-

delanden, se referens (1). Data har sparats såväl i form av grunddata, data för en-

skilda fordon, och aggregerade data i trafikdatabanken SPEED.

Mätsystemet expanderade med tiden. Det första året mättes 17 platser under 4

olika dygn spridda över året och de sista fem åren hade det utökats till ca 60 plat-

ser som mättes under 5-7 olika dygn årligen.

VTI:s system för uppföljande hastighetsmätningar gav enskilda fordonsdata vilket

gjorde att tidluckor kan beräknas och därur kan kölängden härledas. Enskilda for-

donsdata ger också möjlighet att beskriva hastighetsspridningen mera exakt. VTI:s

mätsystem kanför närvarande skilja ut 41 fordonskategorier inkluderande motor-

cyklar och olika slags bussar. De sistnämnda fordonskategorierna har stor bety-

delse vid beskrivning av trafiksäkerhetsläget. Därför ser VTI det som önskvärt att

det även i fortsättningen utförs kontinuerliga trafikmätningar för att ha underlag

för studier där mer detaljerade uppgifter om trafiken behövs.

En viktig anledning till att vi började med uppföljande hastighetsmätningar, för-

utom VTI:s behov av aktuella trafikdata för olika forskningsprojekt, var att VTI

med kort varsel fått flera uppdrag av kommunikationsdepartementet, TSV och

NTF att studera hastighetsförändringar i samband med åtgärder att minska bräns-

leförbrukning och olyckor. Eftersom det fanns lite tid till förmätningar beslöt VTI

att upprepa mätningarna några gånger per år för att alltid ha tillgång till relativt ak-

tuella mätdata.

Mätdata från de uppföljande hastighetsmätningarna har sedan även kommit att

användas som underlag vid projekt om energi- och miljöfrågor, till modeller i

VV:s utvärderingssystem för Väganalys, EVA/KAN-projektet, och en mängd

andra studier med titlar som: Anpassning till skyltad hastighet , Olika faktorers
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inverkan på hastigheten , Personbilars hastighet vid halt och vid torrt väglag... ,

MC-hastigheter på landsväg och Tidluckor i landsvägstrafik 1987-1991 . Se

referenser (2-6).

Numera är detta mätsystem nedlagt i och med att Vägverket kom igång med sitt

trafikmätningssystem som tillsammans med trafikflöden även ger uppgifter om

hastigheter.

Vägverkets mätsystem ger mycket trafikdata eftersom mätningarna pågår konti-

nuerligt. Men till skillnad från VTI:s mätningar lagras ej data på detaljeringsgra-

den enskilda fordon, varför de ej medger t.ex. studier av köer och avståndsförhål-

landen. Eftersom mätplatserna är utslumpade med hänsyn till trafikflöde är vissa

vägkategorier som exempelvis tvåfältiga llO-vägar dåligt representerade. Därför

vill vi kartlägga behovet av trafikdata inom forskningen och föreslå komplette-

ringar till nuvarande trafikdatainsamlingar.
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2 SYFTE

Syftet med föreliggande undersökning är att utreda vilka behov det finns av ak-

tuella trafikdata hos trafikforskare i Sverige i dag, och föreslå ett mätsystem som

kan tillgodose så mycket som möjligt av dessa önskemål till rimliga kostnader. En

trafikdatabank skulle kunna läggas upp och göras tillgänglig för forskare inom

institut, högskolor och universitet. Ett sådant gemensamt behov av trafikdata

skulle lämpligen kunna finansieras av KFB, eventuellt tillsammans med andra.

För att ha aktuella trafikdata måste mätningarna upprepas och då lämpligast med

en regelbundenhet och ett representativt urval av platser för att ge så god kvalitet

på data som möjligt. Resultaten skall vara till nytta för väg- och trafikplaneringen

och för att få fram ny kunskap om trafikkapacitet och trafiksäkerhet. Mätningarna

skall komplettera Vägverkets trafikmätningar.

Helst bör VV:s och VTI:s trafikdata läggas i en gemensam databank som blir till-

gänglig för alla trafikforskare i Sverige, på universitet, högskolor och institut.

Efter att ha undersökt behovet av olika trafikdata skall här ges ett förslag till ett

uppföljande trafikmätningssystem.
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3 BEFINTLIGA MÄTSYSTEM

Genom att det nu är möjligt att få hastighetsdata från TU-systemet för mätning av

trafikflöden har Vägverket tagit över uppgiften att följa hastighetsutvecklingen på

landsbygdsvägar i landet. TU-systemet består av 80 fasta mätpunkter där trafiken

mäts kontinuerligt hela året. Dessa mätpunkter ska representera hela vägnätet med

avseende på trafikflödets fördelning per vägtyp, se referens (3) om Vägverkets

basurval.

Förutom de fasta punkterna har Vägverket ett sk. rörligt system. Det innebär att

man gör stickprovsmätningar på hela det övriga vägnätet. Vägnätet är indelat i

homogena avsnitt där varje avsnitt mäts under några kortare perioder. Avsikten

var att mäta huvudvägar i en 3 årscykel och övriga vägar i en 6 årscykel men på

grund av bland annat organisationsförändringar inom Vägverket har detta inte

genomförts fullt ut.

Genom de kontinuerligt mätta punkterna och en statistisk modell görs sedan en

uppskattning av trafiken för hela året i varje del av vägnätet. Vägverkets mät-

ningar utförs med trafikanalysatorn METOR 2000.

Eftersom urvalet till detta system har gjorts med avseende på trafikflöden är un-

derlaget litet för att beskriva trafikeffekter på vissa vägtyper som exempelvis 110-

vägar och 70-vägar. Vägverkets mätapparater kan ställas om för lagring av en-

skilda fordonsdata, men eftersom det kräver mycket större lagringskapacitet så

klassas hastigheterna och medelvärden för varje fordonstyp beräknas, se VV:s

rapport, referens (2).

VTI har utfört mätningar i tätort varje år sedan 1979 förutom 1982, 1984 och

1986. Det betyder att tom. 1994 finns tätortsmätningar från 13 år. Från början

beställdes mätningarna av TSV sedan av VV, TSV och NTF tillsammans och de

senaste åren enbart av VV. Tätortsmätningarna omfattade från början 11 platser i

5 olika städer, men under senare år har de utökats till 65 olika platser i 10 olika

städer.

För närvarande utförs trafikmätningar av VTI på landsväg endast i samband med

speciella projekt. VTI:s mätningar har under senare år utförtsmed en på institutet

konstruerad mätutrustning kallad TA-89.
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4 v UNDERSÖKNING

För att undersöka behovet av trafikdata studerades tidigare gjorda sammanställ-

ningar och PM. Arne Carlsson, Gunnar Carlsson, Ulf Hammarström, Karl-Olov

Hedman, Göran Nilsson och Börje Thunberg har skrivit om detta. Se referenserna

(9-14). En arbetsgrupp med deltagare från VV, VTI, TSV och NTF har.också

givit synpunkter på behovet av trafikdata.

Vid denna undersökning har enskilda forskare intervjuats och diskussioner har

förts i seminarieform. Här nedan redovisas vad som framkommit vid undersök-

ningen.

Interviuer med trafikforskare på VTI

Från resursgrupp trafiksäkerhetsanalvs:

Göran Nilsson

Vill ha ett integrerat mätsystem som förutom hastigheter och tidluckor kan

beskriva olika trafiksituationer, exempelvis antal möten, vilket kan ge en upp-

fattning om olycksrisken. Därtill är det intressant att få reda på inträffade

olyckor på vägen.

Ett nytt mätsystem bör komplettera Vägverkets mätningar genom att mäta på

70- och llO-vägar där VV har få mätplatser. Om inte VV klarar att mäta och

redovisa enskilda fordon bör VTI fortsätta mäta på alla sina gamla mätplatser

men färre gånger per år än tidigare.

Gunnar Andersson

Tidluckor i tätort är av intresse och särskilt före och i korsningar. Mätningar

bör ske i flera punkter för att studera "dragspelseffekten". Mätningarna bör

göras så att upprepning kan ske efter en tid.

Många tycker det är obehagligt när en bil ligger nära bakom. Undersök om

högre hastigheter medför kortare tidluckor eller om korta tidluckor driver upp

hastigheterna. Är det olika för olika vägtyper?
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Även hastigheter bör studeras. Några mätpunkter från VTI:s uppföljningssys-

tem bör finnas med så man kan följa förändringen bakåt i tiden.

Från resursgrupp trafikteknik:

Arne Carlsson

Hänvisar till ovan nämnda arbetsgrupp och dess PM "Framtida hastighets-

och trafikdatasystem" och betonar vikten av aktuella trafikdata vid långsiktig

väg- och trafikplanering. Det är viktigt med hastighetsdata för olika vägkate-

gorier och för olika fordonstyper. Vart tredje år kalibreras hastighets-/flödes-

modellerna om. För detta behövs en hastighetsdatabank med resultat från

återkommande mätningar.

Mats Wiklund

Framhåller vikten av ett representativt urval av mätplatser och ger förslag till

urvalsmetod:

Urvalet av mätpunkter görs för ett län i taget. På så sätt kan man enkelt vari-

era storleken på mätprogrammet i efterhand. I första skedet begränsar vi oss

till att endast studera en Viss vägkategori. För att få enhetlighet i materialet

bör mätpunkterna ligga på rak och plan väg och inte för nära tätort, väg-

korsning eller ändring av hastighetsgräns. För att göra urvalet listas länkar och

deras längder som innehåller sträckor som uppfyller våra krav. På den totala

våglängden slumpas sedan ett antal punkter fram. Om punkten hamnar utan-

för sträckan som uppfyller kraven stryks den. Om vi får för litet antal mät-

punkter på en vägkategori kan slumpningen upprepas på samma material, och

om vi får för många punkter görs en slumpmässig strykning tills erforderligt

antal punkter erhållits.

Hans-Erik Pettersson

Det är viktigt att VTI gör mätningar som kompletterar VV:s mätningar och att

VTI upprätthåller sin mätkompetens. Viktigt med representativitet vid urval

av mätplatser. Mätningarna bör helst vara representativa för hela landet. Om

inte måste klart definieras vilket vägnät mätresultaten gäller.

Variationer mellan olika dagar och olika tider på dagen bör studeras.
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Hans-Åke Cedersund

Hänvisar till PM om Framtida hastighets- och trafikdatasystem som är

framtaget av en arbetsgrupp bestående av representanter för VV, VTI, TSV

och NTF. En fast station nära Linköping och för mätningar tillsammans med

Väderstationer föreslås.

Sven-Olof Lundkvist

Är intresserad av data från mätningar där man kan undersöka effekten av

olika väglinjemålningar med avseende på hastigheter, köer och sidolägen.

Från resursgrupp miljö/energi:

UlfHammarström

Körförlopp är mest intressant. Retardationer och accelerationer i backar och

kurvor särskilt för tyngre fordon och fordon med litet effekt/massa-tal. Tra-

fikflöden med avseende på fördelning på olika fordonstyper. Tunga fordons

vikter.

Tidluckor i korsningar av intresse. Uppföljande mätningar i andra hand.-

Från resursgrupp Vägunderhåll/drift - effekter:

Gudrun Öberg

Är intresserad av mätningar i vinterväglag. Mätningarna bör då göras på olika

sätt i norra och södra Sverige. I Norrland kan man mäta vid bestämda datum,

men i de södra delarna av landet får man vänta tills det verkligen är vinterväg-

lag. Norrland har också vissa vinterväglag som är sällsynta i söder, Lex.

snörök. Man kanske kör fortare i Norrland vid lika väglag p.g.a. större vana

eller p.gå. att avstånden är längre och trafiken mindre. Hänvisar äventill VTI

Meddelande 636 och 637 som behandlar försök med osaltade vägar.

Önskar uppgifter om beläggningsstandard som ej kan fås genom RST-mät-

ningar, som exempelvis kvalitet och ljushet på beläggningar och vägmarke-

ringar. På högtrafikerade vägar lägger man nytt slitlager mellan vartannat-

femte år.
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Undersöka om kantstolpar och viltstängsel höjer hastigheten. Även tidluckor i

dåligt väglag är intressant.

Carl-Gustaf Wallman

Anser att det är viktigt med data om hastigheter och tidluckor. Är speciellt

intresserad av mätningar i tätort och mätningar i Vinterväglag. Förutom rena

trafikmätningar är mätningar i fordon av accelerationsbrus, det vill säga acce-

lerationer och retardationer orsakade av störningar i trafiken, och bränsleåt-

gång vid olika väglag av intresse.

Från resursgrupp vägkonstruktion:

Bengt-Åke Hultqvist

Undersöker vägkonstruktioner och deras påverkan av trafikflöde och for-

donsvikter. Speciellt intresse för den tunga trafiken. Vill kunna väga de tunga

fordonen. För närvarande uppskattar man vikten med hjälp av antal axlar och

axelavstånd. (10-tonsaxlar).

Vill ha trafikdata från hela veckor. Är också intresserad av trafikflödets års-

variation. Mätningarna bör vara körfältsuppdelade. Vill mäta andelen fordon

som har dubbdäck. Även hastigheter för lätta fordon av visst intresse.

Har en undersökning på gång på motorvägen E6 vid Falkenberg som kräver

trafikmätningar fram till år 2000. VTI mäter redan här med TA-89. Undersö-

ker även motorvägen mellan E4 och Arlanda. Här anlitas Vägverket för mät-

ningar som sker med nedfrästa givare.

Lennart Djärf

Fordonsdifferentierande mätningar av trafikflöde behövs och även uppgifter

om samband mellan spårbildning och hastigheter. Har pågående trafikmät-

ningar med sidolägesbestämningar inom ett projekt benämnt PMS.

Krister Ydrevik

Mäter andel tung trafik, belastning på vägen orsakad av fordonsvikter, väg-

nedbrytning och sidolägesfördelning på flera vägar. Beräknar korrektionstal

för spridningen i sidoläge.
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Bo Carlsson

Mäter tung trafik på motorvägen till Arlanda varje körfält för sig med hjälp av

VV som har nedfrästa givare. Har även räknat dubbtrafik. Skall mäta på

provvägar av betong vid Arlanda och Falkenberg åtminstone tre år framåt,

kanske till år 2000.

Från resursgrupp Vägunderhåll/drift - teknik:

Lars-Göran Wågberg

Intresserad av axelkombinationer. Saknar mätningar av sidolägen och sidolä-

gesspridning i förhållande till olika vägbredder och trafikflöden. Även intres-

serad av dubbdäcksandel. Mätsystem för dubbdäcksmätning är under utveck-

ling av VTI. Har en mätserie inom projektet kallat PMS som började 1984,

där man mäter vart tredje år. Mätningarna sker på och i närheten av Väg-

verkets mätplatser.

Nils-Gunnar Göransson

Skulle vilja mäta körbana och vägren separat.

Är liksom Wågberg och Djärf engagerad i projektet kallat PMS. Det bekostas

av Vägverket med 2 miljoner kronor per år tom. 1994. Mätningar sker på

drygt 50 platser, varav 10 vid Vägverkets TU-punkter. Platserna ligger mellan

Östersund i norr och Kristianstad i söder. Vägarna som mäts har mellan 2000

och 4000 i ÃDT och hög andel tung trafik och är normenligt byggda med

ursprungsslitlager.

Interviuer med trafikforskare utanför VTI

Gösta Gynnerstedt, KTH

Det är viktigt med representativt urval av mätplatser, uppgifter om trafik-

sammansättning, individuella fordon och ankomstprocesser.

Ola Hagring, LTH

Gör konfliktstudier i korsningar och cirkulationsplatser. Intresserad av för-

delning av tidsavstånd och flöde/kapacitet. Gör egna mätningar med video

och ibland med egen datalogger och slangar.
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Fredrik Davidsson, TFK

Intresserad av trafikdata från tätort och motorvägar.

Kritiska avstånd från motorväg. Spridning av tidluckor i förhållande till tra-

fikflöde och hastighet. Anser det viktigt med uppdateringar varje år.

Seminarium vid VTI

Vid ett seminarium som hölls på VTI diskuterades flera av synpunkterna från in-

tervjuerna ovan. Bland det Viktigaste som kom fram var följande:

0 Det är angeläget att forskningen har tillgång till trafikdata för enskilda fordon

som är aktuella. Vid uppläggningen av ett mätsystem är det viktigt att urvalet

av mätplatser göresså att man får en god representativitet för vägtypen som

studeras.

- Trafikmätningarna bör vara regelbundet återkommande för att man alltid skall

ha aktuella trafikdata och för att tidstrender skall kunna följas. Regelbundna

mätningar är även viktigt för att VTI skall kunna upprätthålla sin mätkompe-

tens som behövs även för speciella projekt.

Arbetsgrupp om Framtida hastighets- och trafikmätningssvstem .

En arbetsgrupp med deltagare från VV, VTI, TSV och NTF har gjort en behovsin-

Ventering av hastighetsdata inom och utom Vägverket. Bland annat följande

punkter framhölls:

- Trafiksäkerhetsarbetet kräver en koppling mellan hastighets-trafikdata och

olycksdata. Sådana data måste vara av god kvalitet och tämligen färska.

- Trafikmodeller - hastighets/flödesmodeller kräver empiriska data för hela

Vägnätet men krav på aktualitet och kontinuitet ej så stor.

- För utvärdering av kvalitetsstandard för hastighet behövs kontinuerlig mät-

ning av vägnätet. Kvalitén kan uttryckas som hur stor del av trafikarbetet

som kör över en viss hastighetsnivå. Klarar Vägverkets mätsystem av detta?
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- TU-systemet bör helst revideras för att bättre spegla hastighetsutvecklingen.

Samordning med VVIS-systemet bör göras där det är fördelaktigt.

- Alla inser att TU-punkterna framtagits för att i första hand analysera trafik-

flödesförändringar. Se referens (3). För att TU-punkterna ska kunna beskriva

hastighetsförändringen på bästa sätt bör säkerligen vissa TU-punkter selek-

teras bort och förmodligen bör systemet kompletteras med nya punkter.

Författarens synpunkt_e1;

Följande synpunkter vill jag själv betona:

Det är viktigt att det finns en databas med aktuella och representativa trafikdata

som kan användas vid olika studier. Särskilt gäller det vid undersökningar av ef-

fekter vid åtgärder, men även vid kalibrering av hastighets-flödesmodeller För att

få trafikdata i en önskvärd form och omfattning är det för närvarande lämpligast

att VTI gör egna mätningar. Mätarbetet ger dessutom erfarenheter som är viktiga

för att VTI skall upprätthålla och utveckla sin mätkompetens, Vilket är nödvändigt

för att kunna genomföra kostnadseffektiva trafikstudier även i framtiden.

Mätningar på landsvägar bör göras på avsnitt som är raka och plana , där bilföra-

ren kan Välja hastighet relativt fritt utan påverkan av korsningar, kurvor och lik-

nande.

Miljöförhållanden bör beskrivas i mätprotokoll, särskilt väder och väglag. Vid

växlande väderförhållanden bör väderdata insamlas med hjälp av mätinstrument.

Det kan för närvarande göras beträffande luft- och vägtemperatur, luftfuktighet

samt vindstyrka och vindriktning. Även data om ljusförhållanden bör samlas in.

Sammanfattning av framförda synpunkter. _

Alla förslag på vad som bör mätas kan naturligtvis inte utföras samtidigt vare sig

av praktiska eller ekonomiska skäl. Men de kan fungera som en idébank när man

planerar för utbyggnad eller förändring av mätsystemet.
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Följande viktiga synpunkter har framkommit:

111

:12

113

:14

115

3216

117

118

119

:110

Mätningarna bör vara kompletterande till Vägverkets mätningar på

olika sätt. Förutom trafikdata som hastigheter, flöden, tidluckor, köer, antal

mötessituationer bör fordonstyper inkluderande bussar och motorcyklar re-

dovisas.

Mer trafikdata från 70- och 110-vägar behövs eftersom VV har få sådana

platser lämpade för hastighetsmätningar.

Från trafiksäkerhetssynpunkt är det intressant att kunna få en koppling

mellan trafikdata och olycksdata. Vid interaktion mellan fordon är

olycksriskerna naturligtvis störst. Därför är det viktigt med data om varje

enskilt fordon så att man kan beräkna tidluckor till omgivande fordon.

Tidluckor i fordonsköer och i vägkorsningar är därför intressanta.

För att upptäcka kritiska tidpunkter (ex. rusningstrafik, semestertrafik) bör

man studera olika variablers variation över tiden med avseende på t.ex.

timmar, dygn, veckor, månader och år.

Uppgifter om olika miljöförhållanden bör ingå. Exempelvis väder och

väglag, ljus eller mörker. Man skulle kunna förlägga mätningar vid väder-

stationer eftersom information om vädret kan förklara väglaget.

Hastighet-/flödesmodeller som uppdateras med jämna mellanrum kräver

aktuella trafikdata av god kvalitet.

Ofta behöver man vid undersökningar uppgifter om tidigare eller nuva-

rande tillstånd för att kunna studera effekt av enåtgärd. Mätningarna bör

därför vara regelbundet återkommande så att man kan följa trender.

T.ex. om hastigheterna börja öka kraftigt eller tidluckorna minska vill man

snabbt kunna sätta in åtgärder .

Data bör vara av god kvalitet. Mätplatser bör helst väljas så att man får en

så god representativitet att mätresultaten kan anses gälla för hela vägnä-

tet.

Trafikdata bör lagras i en databank tillgänglig för alla forskare.

Vid mätning på landsväg bör sektioner som är raka och plana väljas

där bilförarna relativt fritt kan välja hastighet.
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5 FÖRSLAG TILL MÄTSYSTEM

5.1 Vad skall mätas?

Utgångspunkten för uppläggningen av mätsystemet är att det skall komplettera

befintliga mätsystem.

Eftersom tätortsmätningar gjorts till och med i år och även sannolikt kommer att

utföras de närmaste åren, så är det mest angeläget att studera trafiken på landsbyg-

den. Från landsvägar behövs enskilda fordonsdata för att kunna studera interaktio-

ner mellan fordon, exempelvis avståndshållning och kökörning. Dessutom Önskas

trafikdata från bussar och motorcyklar, vilket Vägverkets mätningar ej ger idag.

Helst bör vi också söka komplettera med hastighetsdata från 70- och llO-vägar,

där Vägverket har få mätplatser lämpade för hastighetsmätningar.

För att kunna studera variation över tiden genomföres mätningar på olika vecko-

dagar och olika årstider. Miljöbeskrivningar bör göras särskilt med avseende på

väder och väglag.

Det blir alltså lämpligt att som bas i systemet välja mätplatser på vägar där inter-

aktioner mellan fordon kan studeras. På vägar utan bred Vägren blir det lättare att

definiera olika interaktioner, exempelvis omkörning och kökörning.

Vägar utan Vägren och hastighetsgränsen 70 km/h går lätt att hitta. Däremot llO-

vägar utan Vägren finns det mycket få och nästan alla är belägna i Norrland. För att

kunna studera köer krävs att det är ganska högt trafikflöde. Bland 90-vägarna

hittar vi flest vägar utan Vägren med högt flöde. Vi väljer därför 70- och 90-vägar.

För att få uppgifter och variation mellan årstider och dagar föreslås mätningar

minst under en vecka på våren och under en vecka på hösten.

Väder och väglagsbeskrivning görs två gånger per mätning och mätplats; vid start

och stopp. Om speciella krav ställs på väder och väglagsbeskrivning, exempelvis

vid mycket ostadigt väder, kan vissa mätutrustningar förses med kontinuerlig

väderdatainsamling.

För att få trafik som är så lite påverkad av yttre miljön och så enhetlig som möjligt

väljs endast mätplatser belägna på mätavsnitt som kan beskrivas som raka och
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plana och som ligger långt från exempelvis korsningar, kurvor och hastighets-

gränsändringar. Allt för att bilförarna så fritt som möjligt skall kunna välja hastig-

het.

5.2 Urvalsmetod

Det allmänna vägnätet i Sverige består av statliga vägar som hålls av Vägverket

och kommunala vägar som sköts av respektive kommun. Det statliga vägnätet

består i huvudsak av landsbygdsvägar och det kommunala vägnätet av tätortsvägar

och gator. Dessutom finns en mängd enskilda vägar med nämnvärd trafik.

De flesta landsbygdsvägarna tillhör det statliga vägnätet och finns förtecknade i en

gemensam vägdatabank. Eftersom det är vägar på landsbygden vi är intresserade

av kan ett slumpmässigt urval kan därför göras ur denna vägdatabank.

Vi börjar med att som en miniminivå välja ut 20 platser i ett län. När urvalspopu-

lationen är bestämd tas de vägsträckor ut som uppfyller våra villkor, se bilaga 1.

Platserna tas fram med hjälp av en slumpvalstabell på den totala sträcklängden

som uppfyller de ställda kraven. Eftersom det är trafiken på två olika vägkatego-

rier vi vill beskriva väljes lika många platser på varje kategori.

Det beslöts att mätplatserna i första hand skulle lokaliseras till Östergötland och

att sträckor väljes på 70- och 90-vägar. Sträckorna skulle uppfylla kraven att

årsmedeldygnstrafiken ska överstiga 4 000 och vägbredden skall vara mellan 6,0

och 9,9 meter samt att de är belagda med ett slitlager bestående antingen av asfalt,

betong eller oljegrus, se bilaga 1.

Efteråt kontrolleras punkterna med avseende på störande faktorer som ej framgår

av vägdatabanken och olämpliga punkter stryks. Skäl för strykningar är i huvud-

sak:

- alltför extrem väggeometri, dvs. ej rak och plan väg

0 ej landsbygdsväg, dvs. väg eller gata i tätort.

- för nära vägkorsning eller annat sompåverkar hastigheten

- för nära ändring av hastighetsgräns som kan medföra att trafiken befinner

sig i icke stationärt tillstånd.
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Vi vill således ha 10 platser på vardera vägkategorin. Till att börja med slumpas

20-platser på vardera vägkategorin ut. Efter kontroll av måtplatserna visar det sig

att det blir för många 90-platser och för få 70-platser. Därför sker en slumpmässig

strykning efteråt av de förra och en upprepad slumpning av de senare tills vi har

tillräckligt med mätplatser, se bilaga 2.

Mätplatserna finns angivna i tabell 1 på sidan 16. Två gamla mätplatser från det

föregående uppföljande måtsystemet har tagits med. De gamla platsernas namn är

kursiverade, och det geografiska läget för platserna anges på kartan i figur 1. På

sidan 18 finns en förteckning över de punkter som måste strykas.

VTI NOTAT 43 - 1994



16

            

                 

Tabell 1 Platser som 'ar utslumpade att ingå i det uppföljande trafikrnåtnings-

systemet samt två måtplatser från det gamla hastighetsuppföljnings-

systemet.

Plats Vägnr. Platsnamn Hastgr. Bredd ÅDT

1 RV 34 Skeda 90 9,0 4940 _

2 RV 34 Dömestorp 90 9,0 4940

3 RV 36 Råby 90 8,5 5040

4 RV 35 Fillinge 90 8,0 4800

5 RV 36 Kristberg 90 7,5 5350

6 RV 36 Borensberg 90 7,5 5350

7 Rv 50 Skeppstad 90 7,0 5160

8 Rv 35 Dalamon 90 6,5 4030 '

9 Rv 35 Grebo ' 90 6,5 4030

10 RV 35 Bankekind 90 6,0 4800

11 RV 32 Mjölby 70 9,0 5330

12 V RV 35 Saab 70 9,0 5600

13 LV 1030 Malmslätt 70 9,0 5200

14 RV 51 Svårtinge 70 8,0 6270

15 Rv 51 Svärtinge-Ryssnäs 70 8,0 6270 .

16 LV 1123 Blåsvädret 70 8,0 4210

17 LV 636 Mantorp/Trav 70 7,5 4800

18 LV 636 Mantorp-Viby 70 7,5 4800

19 RV 32 Linneberg 70 6,8 4880

20 LV 687 Sturefors 70 6,3 5040

21 Ev 4 Gistad 110 MV 15990

22 Rv 36 Vreta 110 ML 6370

 

 
Ibilaga 1 Visas ur Vägdatabanken listade sträckor, i bilaga 2 ur sträckorna slumpa-

de punkter och slutligen i bilaga 3 måtplatsbeskrivningar i protokoll från rekogno-

seringen.
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Figur 1 Mätplatsernas geografiska läge.

VTI NOTAT 43 - 1994



18

   

Tabell 2 Platser som ej godkändes vid rekognoseringen.

Vägnummer Plats Hast.gr. Anmärkning

Rv 32 Linneberg 2 70 backkrön

Rv 32 Strålsnäs 70 backkrön

Rv 32 Strålsnäs 2 70 nära 90-gräns

Rv 32 Mjölby 2 70 nära 50-gräns

Rv 34 Kisa 70 nära 50-gräns

Rv 34 Kölefors 90 mitt i busshållplats + backe

Rv 34 Hamra 90 mitt i korsning + backe

Rv 35 Torpa 90 backkrön + kurva

Rv 35 Rösten 90 nära 70-gräns

Rv 35 Saab 2 70 nära 90-gräns

Rv 36 Ervasteby 70 backkrön + kurva

Rv 36 Kulla 70 backkrön

Rv 36 Kristberg kza 90 backkrön + korsning

Rv 36 Borensberg-väster 70 tätort

Rv 36 Borensberg-Österl 70 ny väg byggd

Rv 36 Borensberg-öster2 70 ny väg byggd

Rv 50 Motala-söder 70 tätort

Rv 50 Ljungstorp 70 ny väg bygges

Rv 50 Skogsby 70 ny väg bygges

Rv 50 Sontorp 70 ny väg bygges

Rv 50 Västra Ny 70 ny väg bygges

Rv 51 Ringstad 70 nära 50-gräns

Rv 51 Svärtinge, a 70 tätort

Rv 51 Svärtinge, b 70 tätort

Rv 51 Svärtinge, c 70 tätort

Rv 51 Ryssnäs 70 kurva + backkrön

Rv 51 Svärtinge 1 70 tätort

Rv 51 Svärtinge 2 70 tätort

Rv 51 Svärtinge 3 70 kurva

Rv 51 Svärtinge 4 70 backkrön

Rv 51 Fränntorp 70 backkrön

Rv 51 Östentorp 70 kurva
Rv 51 Östentorp 2 70 backkrön
Rv 51 Falla v. 70 backkrön

Rv 51 Falla v. 2 70 backe

Rv 51 Bönnergården 70 svacka + kurvor

Rv 51 Olstorp 70 backe

Rv 51 Olstorp+1m 70 backe

Lv 215 Skärblacka 70 nära 50-gräns

Lv 215 Skärblacka 2 70 tätort

Lv 215 Kimstad 70 nära 50-gräns
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SLV 636 Mantorp/Viby I 70 nära korsning med stopp

SLV 636 Mantorp 3 70 nära korsning

SLV 636 Mantorp 4 70 nära korsning

SLV 687 Sturefors 3 70 kurva

SLV 687 Sturefors 4 70 kurva

SLV 687 Sturefors 5 70 kurva

SLV 687 Sturefors 7 70 3m fr. Sturefors 6

SLV 1030 Malmslätt 3 70 nära backe o. 50-gr'ans

SLV 1123 Blåsvädret 90 nära korsning med stopp

SLV 1123 Brunnby 70 nära backe o. 50-gräns

SLV 1136 Gillberga 90 kurva

5.3 Kostnadsuppskattning för några alternativa mätplaner

 

Här nedan följer en kostnadsuppskattning för ett trafikmätningssystem av olika

omfattning avseende antal mätplatser och antal län. I de två första alternativen

valdes Östergötland respektive de närmast omgivande länen.

Omfattning

län mätpl.

1 * 20

3 * * 30

6 40

12 60

24 80

Tillkommer för rekning av mätplatser:

>k) Om länet är Östergötland. Dvs. inga långa transporter, hotellövernattningar

Mätning

60kkr

140 kkr

420 kkr

560 kkr

740 kkr

eller flerdagstraktamenten

**) Beräknat för tre av länen Östergötland, Sörmland, Jönköpings eller Kalmar.
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Databehandl Analys 2 för

0 kontroll 0 redov 2 mätn./år

20 kkr 50 kkr 260 kkr

40 kkr 80 kkr 520 kkr

50 kkr 90 kkr 1120 kkr'

60 kkr 120 kkr 1480 kkr

80 kkr 150 kkr 1940 kkr

alt. 1 20 kkr

alt. 2 40 kkr

alt. 3 60 kkr

alt. 4 80 kkr

alt. 5 160 kkr
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5.4 Trafikdatabank

En gemensam trafikdatabank bör kunna läggas upp med trafikdata från Väg-

verkets TU-punkter, VTI:s tätortsmätningar samt de här planerade VTI-mätning-

arna på 70- och 90-vägar.

Tillgängligheten av trafikdata från denna databank är ännu ej löst för forskare

utanför VTI. Innan en sådan procedur finns kan data beställas och levereras på

diskett. Kostnaden för att ta fram data för ett mättillfälle uppskattas till ca 400 kr.
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Bilaga 1

 

Sid 1(3)

Utvalda sträclM

70-Vägar

Sträcka Knutpunkt Bredd Flöde Väglängd Acc.1ängd

RV 32

1 851a78 6.8 4880 3695 3695

2 851a76 6.8 4380 1341 5036

2,5 851a75 7.0 5330 1005 6041

2,75 851a81 var. 5330 2793 8834

3 851a81 9.0 5330 1308 10142

RV 34

4 - 8.3 4270 554 10696

5 - 9.0 4100 531 11227

RV35

6 - 65-70 4030 943 12170

7 861a9 8.0 4800 587 12757

8 - 9.0 5600 508 13265

RV 36

9 - 73-75 5350 1833 15098

10 - 7.5 5350 552 15650

11 - 7.5 5350 637 16287

12 . - 6.7 5040 1209 17496

RV 50

13 - 8.0 6700 318 17814

14 - 8.0 7560 1273 19087

16 - 9.0 4490 590 19677

RV51

17 - 8.0 6660 319 19996

18 - 8.0 6270 3887 23883

19 - 7.0 4040 408 24291

20 - 6.3 4040 5892 30183

LV 215

21 - 7.5 4060 376 30559

22 863a8 9.0 5200 304 30863

23 - 6.0 3380 1057 31920

24 - 8.0 5060 1139 33059

SLV 636

25 851a42 7.5 4430 1205 34264

26 - 7.5 4800 945 35209

SLV 687

27 - 6.3 5040 1754 36963

28 - 6.3 5040 741 37704

SLV 1030

29 - 9.0 5200 718 38422

SLV 1123

30 854a30 8.0 4210 1450 39872

VTI NOTAT 43 - 1994



Bilaga 1

Sid 2(3)

90-vägar

Sträcka Knutp. Bredd Flöde Väglängd Acc.v1'21ngd

RV 32

1 -8512175 7.2 5330 633 633

2 8512175- 7.0 5330 2588 3221

3 -8512181 7.0 5330 1331 4552

4 8512181- 7.0 5330 2270 6822

5 85121113 9.0 5150 827 7649

6 - 9.0 4720 653 8302

7 - 9.0 4050 781 9083

8 853A45 6.5 4050 526 9609

RV 34

9 - 9.0 4270 1043 10652

10 7542138 9.0 4100 5353 16005

11 -7542137 8.0 4100 329 16334

12 7542137- 8.0 4100 7226 23560

13 -8522198 9.0 4400 3816 27376

14 8522198- 9.0 4400 1674 29050

15 - 8.0 4400 2497 31547

16 8522180 8.0 4200 2200 33747

17 8522170 8.0 4200 2561 36308

18 -8522166 8.0 4200 2870 39178

19 8522166- 8.0 4200 2680 41858

20 8522164-63 9.0 4200 1765 43623

21 8522163-110 9.0 5600 2147 45770

22 85221110-111 9.0 4940 3387 49157

23 85221111-(17m) 9.0 4940 2040 51197

24 - 9.0 4940 1125 52322

RV35

25 - 9.0 4030 1248 53570

26 - 7.0 4030 462 54032

27 - 706568 4030 3576 57608

28 861219 6570 4030 2477 60085

29 - 7580 4800 1138 61223

30 -861218 80 4800 1536 62759

31 861218-7 8.0 4800 821 63580

32 861217-5 8075 4800 814 64394

33 -861214 6.0 4800 1832 66226

34 861214- 7.0 5400 3866 70092

35 -854a90 9.0 5600 487 70579

36 8542190- 9.0 5600 2886 73465

RV36

37 - 7.3 5350 1802 75267

38 -8532116 7.5 5350 2046 77313

39 8532116-18 7.5 5350 459 77772

40 8532118 7.5 5350 1018 78790

41 - 7.5 5350 1783 80573

42 - 6.7 5040 688 81261

43 -8532126 6.7 5040 931 82192
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90-Vägar forts.

44 853a26-27

45 8532127-

46 -854a7

47 854218-

RV50

48 844a9-8

49 844218-

50 -844a1

51 844a1-853a73

52 853a73-74

53 8532174-

54 -853a129

55 -

56 951a22-49

57 -951a48

58 951a48-

RV51

59 9612130

LV 209

60 864a3-5

SLV 1 136

61 -854a35

62 -

63 -
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Bilaga 1

Sid 3(3)

6.7 5040

7.0 5040

8.5 5040

9.0 5040

6.3 4140

6.3 4140

7.0 5670

7.0 5160

7.0 5160

7.0 5160

8.3 5160

7.0 6700

9.0 4490

9.0 4240

9.0 4000

8.0 6660

7.2 5860

707370 6330

9.0 6330

7.0 6330

589

1850

1982

2970

344

1301

854

3955

3228

465

965

1169

1409

2116

449

1683

1382

1341

2130

1166

82781

84631

86613

89583

89927

91228

92082

96037

99265

99730

100695

101864

103273

105389

105838

107521

108903

110244

112374

113540



Bilaga 2

Sid 1(2)

Punkter för uppföljande mätningar

ng

RV32
(3) 70

70

RV34

(C) 90

(B) 90

RV35
(F) 90

(G) 90

(H) 90

(D 90

70

Rv36
(7) 90

(8) 90

(9) 90

RV50
(5) 90

RV51
(D 70

70

A-punkt 1

851'a109

851'a81

852'8110

852'8110

861'a52

861'a64

861'a8

861'35

854'a90

853'a15

853'a18

853'a27

853'a73

961'a30

961'a30
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kors-

väg

*580

*516

*702

*702

*741

*700

*713

*749

*756

avstl + avst2

(3006 + 1003)

(3070 + 3040)

(1259 + 2128)

(2015 + 1372)

(7541-+2394)

(591-12142)

(288-+533)

(799-11238)

(3212-+432)

*1089 (4832 + 1546)

*1098 (2558 + 1618)

*1015 (3628 + 204)

*958 (1894-11334)

*1170 (6597 + 4800)

*1170 (7385 + 4012)

A-punkt 2

851'a78

851'a54

852'a111

852'a111

861'311

861'310

861'a7

861'a4

854'3111

853'a16

853'a21

854'a7

853'a74

961'a2

961'a2

kors-

Väg

*589

*E4

*621

*621

*748

*704

*740

*752

*717

*1097

*211

*1113

*964

*1173

*1173

Plats

Linneberg

h4üüby

Dömestorp

Skedá

Dalamon

GrebO

Fillinge

Bankekind

Saab

Kristberg

BOrensberg

Råby

Skeppstad

Svärtinge

Ryssnäs



SLV 636

(1) 70 851'a36

70 851'a36

SLV 687

70 852'a56

SLV 1030

70 854'a121

SLV 1123

70 854'a30

Gamla mätplatser

EV 4

(K) 110 854'a119

RV 36

(10) ML a123

Bilaga 2

Sid 2(2)

*596 (746 + 726)

*596 (1040 + 432)

*700 (2025 + 3228)

*1043 (1128 + 422)

*1122 (753 + 923)

*E421 (11790 + )

*E4 (7520 + 1877)

Prioriteringsordning för gamla mätplatser:

I Gistad R1

II Vreta
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851'a24

851'a24

852'a48

854'a117

854'a130

863'a97

a126

* 63 8 MantorpTraV

* 638 MantorpViby

*716 Sturefors

*E404 Malmslätt

* 1044 Blåsv'adret

*210 Gistad

*1 122 Vreta



Bilaga 3

Sid 1(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafjjunåtningsplata.

                        

       

  

 

 

 

 

 

   

L) 6)/ L LA öUükc LLLLYUÅ\ a *_77 .A M J
OCL/K Väg/K §v8cr dLlWL\Uá\3§LDáLuLÅQ\/\ ,

Län Vägnr Platsnamn V'DBkarta

t? 32 gumman, 351 at 2 CM OW 10
'ktn.l mot: I Signatur

A-punkt: avst.: m Projekt _

4406; 362%
Kartskiss R1 R2

?0 '3 O

bredd m

rbanebredd m

m

ikt m h

1: blå H50

litlager typ çslÅ

U.

fö li

MM
Foto Märkning

Linjeföring Lutnigg Kurva ' tn 1 fr MP Ni'

OOmefMP / 'ktherP

50 m ef MP / paratplats \ M

« d hk
ätplats O §3 MMS fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / 'vrz . . . _g_

mövrigt
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Bilaga 3

Sid 2(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafijglåtninggrlats.

                 

Lån Vägnr Platsnamn VDBkarta

1 82_ .s . M\z,u9., 351 at 2 4503 4* c
Rikt-.n . 1 mot: .SKÅ1\LA.\AL uiCLQ Signatur (LAÅ

A-punkt: avst . :(56420 m Projekt \ LWÃ-L.

/§$:q 3(3L{C>Cc\
Kartskisa Vä ta R1 R2

3 J ut?? 1;;:fâgräns km/h :LCD 7 C§

  

MF elagd bredd m 9, (3

 

örbanebredd m

 

ägrenabredd m

 

ötessikt m

  

Sikthinder" typ A

 

(54; Ö :W SçLitlager typ

 

-ytstruktur

 

 

 

-förslitn.grad

 

  

 

(slam WMA

 

 

  

 

 

     

 

Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP L'j

OOmefMP / 'ktn2erP

50.! m; ef» MP / ' paratpl'atia. /

ätplats / 1' fr si'ktsl R2

250 m fö M / fr siktsl RI.

500 m fö MP / ärr: . . . . . . . . . ..

  

   

  

Övrigt

 

Sun/Å LWCL/?L/Zfñ M [Am/v (Dm/n .
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Bilaga 3

Sid 3(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafibnåtniqgsplats.

Län Vägnr VDBkarta

 

Platsnamn

1 '- :BQ'

I: Débwzbåvzç

   

851

 

LRiktn. 1 mot: MLCt'pXuq

  

' A-punkt: avst.: m

            

 

 

  

Datum 2 äq0u47

 

Signatur
(AK/U

 

Projekt

 

  

  

   

 

 

   

   

  

 

 

 

 

  

   

  

A410 42,561
Kartskiss Vägdata R1 R2

3 4Hast.gräns km/h Q0 7 0
[44%

Belagd bredd 111 9, Ö

TW'A .E örbanebredd m

ärensbredd :11

g ötessikt m ?(0

t--( ' 1/ Sikthinder typ WWm

Slitlager typ MWh

jMLlsioo l -ytstruktur SQL/J*

-förslitn.grad 5

Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva ' tn 1 fr MP

OOmefMP / 'ktheriP

50 m ef MP / paratplats

ätplats O Vi* 1 fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / Övr . . . . . . . . . .

Övr
7

 

igt

Marvpr V's Hilmcki T?ü_y,wê
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Bilaga 3

Sid 4(22)

HILJÖBESKRIVHING förtrafikmåtningsplats.

                     

                 

 

  

 

 

            

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

1; 3% ahah 2352 at 2 www
LRikth mot: CLWhBQluq Slgxfatur C!

A-punkt: AM? avst. 43,522 m ?tonen Oja* maj' I

,444 0 20 l çwx
Kartskiss Vägdata R1 R2 -

3 LM?? 4Hast:.gräns km/h 60 7 Ö

Belagd bredd :11 CZO

örbanebredd m

ägrensbredd m /Hzüj

ötessikt m 732 /033

Sikthinder typ Åka <" '

Slitlager typ LLA-»WW

\ -ytstruktur SU

/ -förslitn.grad ei

Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP

OOmefMP / 'ktn2erP

50 m ef MP / paratplats

ätplats 0 V'YLX/ 1 fr siktsl R2

50 In fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / Övr: . . . . . . . . . .

Övrigt

 

7 SM Mm ?age-mxsrsmfr w .ko / Ögoâh MkLUanA/LÅ
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Bilaga 3

Sid 5(22)

HILJÖBESKRIVHING förtrafikmåtningsplats.

                       

                

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

1 E 35' bastttttoK 2504 Datum 2 4 H 0 'w ZZ
Riktn.l mot: LJ Signatur

A-punkt: A/M avstazåä 'fi/m Projekt Om

A52_ ?911m 'U J v
Kartskiss Vågdata R1 R2

3 ÅR 4Hast.grä.n:a km/h

Belagd bredd m 5

örbanebredd m

_. ägrensbredd 111

*_f ötessikt m

älgawåå Sikthinder typ Ulm Mum/q

Slitlager typ Has/Em

i -ytstruktur 662141'-

-förslitn.grad "
"få, ?ut ' '3:4

J Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr m: 'H

00 m ef MP / 'ktn 2 fr MP N

50 m ef DE / pparatplats

ätplats Ö *'"7 1 fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / r: . . . . . . . . . .

Övrigt
7

[Qi-C (Dosvârb Ä. LLH (Shu/ q

 

Ö
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Bilaga 3

Sid 6(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafikmâtningsplats.

VDBkarta

M4
Platsnamn

Graco
Riktn . 1 mot: kr '\

Län Vägnr

E 35

 

l

      

A-punkt: avst.:

 

AW .571 m
Kartskiss

 

  

 

 

             

   

Datum 2 C7 \{ 0%

Signatur CW

Projekt -

Rl R2

  

 

 

  

 

  

 

  

3 o 7
S_

/ .Dm/*M

(35 litlager typ

G nu kr N51: ytstruktur

Fb \ "' * . "PG" förslitn.

Vcákrbkk

Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'cm 1 fr MP

OOmefMP / 'ktherP

50 m ef MP / paratplats

ätplats O 7- fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

500 m fö MP / r: . . . . . . . . . .

7Övrigt

 

DM W411?LQÅÅNO I' f M vhb A :G :'17
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Bilaga 3

Sid 7(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafikmâtningsplats.

               

    

    

                    

Län Vägnr Plátsnamn VDBkarta

1 E s; IUme 2321 at 2 M mm

LRiktn. 1 mot: L 4, Sigfatur C( LLA/K

A-punkt: avst.: :11 Projekt 003 'Wik

,42 Må M '
Kartskiss 1 R1 R2

3 70 70

bredd 111 8 O

(--Qr rbanebredd m
_...-

essikt m

litlager typ

ur

Foto Märknincr

Linjeföring Lutning Kurva ° 1:11 1 fr MP I

OOmefMP / 'ktherP :w:

50 m ef MP / paratplats

ätplats D* '-7 fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / r: . . . . . . . . . .

7Övriqt
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Bilaga 3
Sid 8(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafikmåtningsplats.

VDBkarta

604
Län Vägnr Plats-:namn

Lancth mot:

A-punkt: Ay. avstav/lzggm

         

Datum 2
7% 0% 1%

 

Signatur
Cl ,gå/it

 

Projekt

 

Oççç . MÅL.

  

  

 

  

    

  

    

 

 

 

   

 

 

 

    

 

   

 

  

 

   

1
Kartskisgá- ö w Vägdata R1 R2

3 45ast.gräns km/h ño

:Belagd bredd m 6,0

örbanebredd m

ägrensbredd m

- ötessikt m ZSÖ

, Sikthinder typ Laura/Å Varva

Slitlager typ

-ytstruktur

-förslitn.grad

Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP

00 m ef MP / 'ktn 2 fr MP

50 :11 af MP / paratplats

tplats D '7 fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

500 m fö MP / vr . . . . . . . . . .

?Övrigt

Kl-

 

3. M Q- MÃ'AMQ) 3 *rWS
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Bilaga 3

Sid 9(22)

MILJÖBESKRIVNING förtrafihâtnjnggplga.

          

 

                 

              

 

   

 

   

 

 

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

1 2 35 Saab-Meka ssq at 2 agcsqz
'ktn. 1 mot: UL LALLêQlWCL Sigfatur C (Å /UL

A-punkt: A215.) avst.: 5.43.2512 m ?rosett LL'QL'L'-

A- 447 H32 T
Kartskiss L ?gåta R1 R2

3 34,43 aat.gräns km/h ?Ö

elagd bredd 1:: 7,0

örbanebredd m'

ägrensbredd m

1_ A) rötesaikt m >5mm >mM

t Sikthinder" typ MWSMÅQ kjåkx

Slitlager typ

" -ytstruktur

QMMDFS -förslitn.grad

Foto Märkning

Iinjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP 3

00 m ef MP / 'ktn 2 fr MP 47'/

50!- m; ef. MP / ' paratplata. 4,2,

ätplats / 1' fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl RI.

500 m fö MP / *rrr . . . . . . . . . . ..

Övrigt

7 ' I
:V03 ?Lcd b
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Bilaga 3

Sid 10(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafihnâtningsplats.

                  

 

                 

*9 .
'00.

  

     

 

 

   

 

  

 

 

 

Län Vågar Platsnamn VDBkarta

* E 3a \l\ Lat-.sugen 353 mm 2 cm 0% 24.

iRiktn.1 mot: LÅMLUÖQ'ML Sigfatur Czø/LK

A-punkt: avst.: Projekt

S

KartskissA //6 vi i, Vägdata Rl R2

3 \L8\\-&\\LL/ 4Ham- gränsc km/h

Åm- Belagd bredd m '775-

Lxörbanebredd m

Vägrensbredd m

*Mötessikt m

Sikthinder typ 'ÅJN'ZiCÄ :Liftuléu

Slitlager typ (k

-ytstruktur

-förslitn.grad

Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP / i 'i

OOmefMP / 'ktherP ,U

50 m ef MP / pparatplats ?g

ätplats O / 1 fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / Övr: . . . . . . . . . .

Övrigt

7 ?953% Awångr ?i s' 'i .. v. { s .' \ '-s
mmm: ;Mm 55A omtumv age-»vx

 

r' a i'-
s .- 5 F 7 I
§3.. '. z \

L-a (2x.
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Bilaga 3

Sid 11(22)

H I L J Ö B E S R R I V'N'I N'G för trafikmåtningsplats.

           

 

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

1 E. Veüorewch-rc) 85 :5 Datum 2 Ci i 0 H' Q

'ktn.l :not: U Mkêcg'mq; _ Signatur ((/L/K_

'Punkt-.z A. avst. : é: Projekt - M34. wii/L.

   

ÅJK db'bbzws

 

 

      

  

    

 

 

  

   

 

 

 

Kartskiss F1{l\ R1
3 \._

/ 9 o C1 x
'72, 5'

vx,
U. \ '..J\'.

(23%ka ski I
x l /'

;FÅ m 9" G'

i 13 1". .. -_. 4.uU, lltlager typ

www x:
vi

försli

Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP

00 m ef MP / 'ktn 2 fr MP

50 m ef MP / paratplats

ätplats C) / fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / vr . . . . . . . . ..

Övrigt
7

 

.' ç ; w "r 4 l).
! " r :4 Im - \__{\.1 .. K_ |_ U A *A

-åL 'il/(A.Jt '^ 5* C g A 'L ?'3-
- 7 .. e {

Lamm Låt* - V ^ 5 " '\ .Sk-'WMKL EMM»
. 'V\ I \
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Bilaga 3

Sid 12(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafihnâtningsplats.

               

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

1 2; 34,. Råby 655/254 i 2 6: q 0 q 24)
Riktn.1 mot: Lmklåawivtq \ Slgrfatur /V/k

A-punkt: Ali/.a- avst. :. Projekt OHQÅ'MK'W..
u

Kartskiss Vägdata R1 R2

3 4Has:t.gräm=s km/h ?0 ?Ö

Belagd bredd m 3.5_

örbanebredd m

ägrensbredd m

ötesgägim 5523 D

Sikthinder typ kuwøk Viba

Slitlager typ 7

-ytstruktur nu. 'Lai-»5. Ä

-förslitn.grad v

                                    

   

(á)__t_\9 Märkning

Linjeföring Lutning Kurva tn l fr MP 13';

00 m ef m? / 'ktn 2 fr MP "J

Färg/Pm ef MP V\&/ paratplats 94

ätplats O "7\- 1 fr siktsl R2

(D fö M LUänA I:5.2/ fr siktsl R1

5:370 m fö MP / vr . . . . . . . . . .

Övrigt

7 § ..:
<2 mm, 7)

mha ;vax- " JUL* EÖTT
h
brudunrx ag ;åác ;- WA

CJ'
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Bilaga 3

Sid l3(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafikmåtningsplats.

 

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

                  

\ 7» * 2 a . ..

1 K .60' a@!øgs\'u)\ 3b:) :atmt L/ »1 0% .2 L,
3 i ur - .

Riktn.1 mot: Mthç<\ gna (4%,4/1

// ' Pro 'ekt - \ . a
A-punkt: avst. : 3 U (LA/ull'

A77 423% T
Kartskiss \ R1 R2

3 Ä?L\ ?0 Ci O

'3

Lucr 7.

a 562) .35

kw 75m" 2.3 '5

li Lt_

\ ytstruktur

\\ försli

NP;
Qx Märkning

      

  

 

      

 

    

  

  

Linjeföring Lutning Kurva ;ktn l fr MP H

00 m ef MP / 'ktn 2 fr MP '

n ?Paf MP 277 paratplats ( E

tplats Mjl' 'ff/ K fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

500 m fö MP / vr . . . . . . . . . .

?Övrigt

mm Mum 0:? Mâwoøk ?Apa
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Bilaga 3

Sid 14(22)

HILJÖBBSKRIVNING förtrafjhätnjnggplats.

 

Län Väcrnr Platsnamn VDBkarta

1 E 51 V, 35%*ch 674% Datum 2 qblOWQ/j*
' J Signatur '7

'ktn.l mot: öfibm
Projekt - . i

A-punkt: AÃ. avst.: m
I

KartskissAÃbD é Rl R2

3 70 7-:

bredd m 8 0

           

rbanebredd m

m

sikt m

MYM han:

'1 .litlager typ I ,

fö litn.

   

 

\\

   

   

 

           

Foto Märkninc

Linjeföri-ng Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP M

00 m ef MP / 'ktn 2 fr MP 'U

50 m ef MP / paratplats Kl
m vi

ätplats O äpuar fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / r: . . . . . . . . . .

Övrigt 4..

 

Läå/çhå MM üässuå>
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Bilaga 3

Sid 15(22)

ngJöanxRIVHING förtrafiknåtninggglata.

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

1 SvärüçjçR/SSMÄS Datum 2 (75.0 '3

iRiktn.1 mot: I Signatur Mix

A-punkt :_AL avst. : HQ .24111 Projekt »VL'THL HQV...

A30 ? 3 3 r; '
Kartskiaa

                

3 ?0 ?0
bredd m 5? C

rbanebredd m

_litlager typ  

             

       

 

  

Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP é_ L724-

00 m ef MP / 'ktn 2 fr MP

SGI. m; ef.. MP / ' paratpiat's.

ätplats Ö / 1' fr si'ktsl R2

50 m fö M / fr siktsl

500 m fö MP / Öårrr . . . . . . . .

Övrigt

HAÖQMSLL LMMTaMVRL/båWÅS) *24 W bijuç

3%, :.;B W'LÃSÃM LW cam
: LL,\
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Bilaga 3

Sid 16(22)

MILJÖBESKRIVNING förtrafikmâtningsplats.

                            

 

 

                        

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

1 2 493% Mhmlrmv 351 Datum 2 CM CL: 2C-

'ktn.l mot: Lk ukéê* LU'1 Signatur /L,(

-punktz avst.: :11 Projekt OKEJ q uuLä/L
.. v 7

A3? '?40
Kartskiss Vågdata R1 R2

3 T Vad 4Hast.gräns km/h 70 '71:)

Belagd bredd 111 7.5'

/Lâé R 9 ;KZT örbanebredd m

? 7_ ägrensbredd m

Hahhw" (A c' ötessikt m ?52) 750 Ca.

F L e' Sikthinder tyg kåta livsm-

Slitlager typ

-ytstr-uktur :Låg/»1 31x53_ r

-förslitn.grad

Fota Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn l fr MP

OOmefMP / 'ktherP

50 m ef MP / paratplats ,1 H

ätplats 0 MM"- 1 fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / Övr: . . . . . . . . . .

7Övrigt:

 

062m P_ (Fakta Mari ;ufDMcLhäMA 'EU/(q
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Bilaga 3

Sid 17(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafüunåtninqsplats.

                        

               

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

l ._ ,. \ . Datum 2 _.
I; 6736 HCLLL{D:VTPTU\by 85 7 95 03 40

.' I q ' = .

LRiktn. 1 mot: L* WMCQJJNM\
' J Projekt q ' 4 M

A-Eunkt: avst. m "LWGJ'H

A ZH
Kartskiss

3 A
70 ?0

?1,0%va :I .5-1

Malm? \
é- , V16

P, L 7

mä 'I |
L\/ Lgth

litlager typ

ytstruktur

försli

Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP L(

OOmefMP / 'ktherP 3

50 m ef MP / paratplats 4. 2

ätplats / fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / vr . . . . . . . . . .

Övrigt

 

Zñ Lt M MM mix/fo MMwa
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Bilaga 3

Sid 18(22)

MILJÖBESKRIVRING förtrafigatnigggggts.

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

 

1
E 687- Shvdøvs

  

852

   

LRiktn. 1 mot: LåuLbaprL
l

    

A-punkt : A. avst . : m

A H3 ;29.3
Karl-.skiss

3 ägna Bageri

  

 

   

Datum 2

   

?55372
Signatur C1 C /C 4/\

Projekt Uppqu 'LWÄL

               

  

 

  

   

Lk63%
' 1

Linjeföring Lutning Kurva

00 m ef MP /

SGI- m; ef. MP / '

ätplats /

50 m fö M /

500 m fö MP /

  

  

Övrigt

 

 

va ta R1 R2

aat.gräns km/h ?Ö C

elagd bredd 111 Q3

örbanebredd m

lägrensbredd m Shi

(Mötessikt m ?Hg/K c

Sikthinder" typ WAV» [Mg/V vf ?GÅ

IS_litla.ger typ Y

-ytstruktur (SLÄCM

-förslitn. grad [PvP/å Ch Tf'

Foto Märkning

'ktn 1 fr MP i

'ktn 2 fr MP .3

paratpglat's. , L

1* fr si'ktsl R2

fr siktsl RI.

Öür :° O O O O O O 0 O 0 . 0 v
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Bilaga 3

Sid 19(22)

EILJÖBBSKRIVNING förtrafiknåtninggglats.

                            

  

 

  

 

  

 

  

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

1 1 .Å - D t 2 4 R
E ,1030 Matmäaü-VÄM. 8er a m c?) 0) 7 Ö

\ Signatur ,
LRikth. mot: L\Wijâ9{D\l\/LL

v 1 ,1 Projekt ' M
A-punkt: avst.: 4. m

Å M 9' H22 wx
Kax-takia:

3 \

I ' 7-0 ?0»{ av .1 h VT
V 7\ bredd m 0

H ^'ax m

! (
x

. i' I'

/ '\j/ tlager typ

1
\\

*\ A427
\(/

Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP Li

OOmefMP / 'ktherP 3

SGI.- m; ef. MP / ' paratplatla. 4« 2

ätplats / 1' fr si'ktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R'Is.

00 m fö MP / årrr . . . . . . . .

Övrigt
7

  

 

VTI NOTAT 43 - 1994



Bilaga 3

Sid 20(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafihåtninggplgts.

      

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

1 - 6 . -
1; 4 (23 733 L'

iRiktn . 1 mot : L-Z wháfl »UL

 

4- _ AJ,
A-punkt: A3?) avst.: m

     

  

 

 

        

 

 

   

Datum 2 c; 5" 6,3 7

signatur

Projekt ha-J! Luka-J' \ ,

 

    

 

  

  

                  

  

Kartskiss 1:a R1 R2

3 % 85L C Eastgräns km/h ?Ö

elagd bredd m 0

43m örbanebredd m

ågrenabredd 111 A_

öteaaikt m §90

_ UL Sikthinder" typ _

I S_litlager typ

-ytstruktur

w av 34 förslltn.grad

Foto Märkning

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP L!

OOmefMP / 'ktn2erP 3

Sür m; ef» MP /' paratpl'at's. A, 2

ätplats / fr si-ktsl R2

250 m fö M / fr siktsl

500 m fö MP / Öårrz' . . . . . . . . . . ..

Övrigt

 

 

UÃ'Å grov/16% M01* HQGLQ
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Bilaga 3

Sid 2 1 (22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafümåtninlsplats.

   

 

   

 

  

  

 

  

 

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

1 4* f*- ' D 2' ' | P*

i 5'4 'GBP-'RÅ 55% a bb' 3. i 4.1»
\ ' -q Signatur 7; 4/

'ktn. 1 mot: CVTWW'w-z (x: 'L \

' / J "' Projekt 'i ' - W

-punktz avst.: (fâ-i'm . Muut,-
U d

Kartskiss

3

cháeáz'?
bredd m

rbanebredd m

m

essikt m

 

litlager typ

 

   

 

 

    

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

ur

fö litn.

Foto Märkninc

Linjeföring; Lutning Kurva ' ta 1 fr MP

00 m ef MP / 'ktn 2 fr MP

50 m ef MP / paratplats

tplats '(7 / fr siktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / r: . . . . . . . . ..

Övrigt

 

WVWM (AM-(Å, (värja Lu,ch M01- öáåj$(ei _
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Bilaga 3

Sid 22(22)

HILJÖBESKRIVNING förtrafihnåtningsplats.

             

Län Vägnr Platsnamn VDBkarta

1 E 3;. \3 »ax-ak 5 i: Dam" 2 6) *4. 'a v :24,
LRiktn . 1 mot: VÄ. . (TEL-kq Slgnatu C/LI 'AL/:x

A-punkt: A59: avst . : *m PrOJekt - *721%* Milk.

               

  

 

    

 

 

  

 

Kartskiss

3

Ht

I

I awaá? l'tl tbufkdb :L ager yp

U mig* ytstruktur

Bm ävcr .. .
'1 / \ \ forslltn.

Foto Märknincr

Linjeföring Lutning Kurva 'ktn 1 fr MP

OOmefMP / 'ktherP

50 m ef MP / paratplats

(j .
ätplats 7 fr szktsl R2

50 m fö M / fr siktsl R1

00 m fö MP / r: . . . . . . . . . .

Övrigt
7
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