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Förord
Denna studie utgör en del av avsnittet kallat - Avståndshållning - som ingår i

FoU-temat Trafikflödes- och kapacitetsteori. Temat finansieras av KFB. Avsikten

med undersökningar av avståndshållning är att få större kunskap om vilka faktorer

som styr och påverkar bilförares val av avstånd till framförvarande fordon.

I denna del har undersökts vad som kan anses vara för kort avstånd ur trafik-

säkerhetssynpunkt. Resultatet kommer att användas i de följande delarna av temat.

Undersökningen består av dels en litteraturstudie och dels av egna beräkningar.

Tack till Gunnar AnderssOn, Anne Bolling, Arne Carlsson, Sixten Nolén, Sven

Dahlstedt och Lennart Strandberg som lämnat värdefulla synpunkter.

Linköping i september 1995

Göran K Nilsson
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1 Bakgrund och syfte
Avstånd mellan fordon är av stor betydelse både vid beskrivningar av trafikpro-

cessen och trafiksäkerheten. Antalet personskadeolyckor orsakade av påkörning

bakifrån har under senare år ökat trots att totala antalet personskadeolyckor har

minskat. Enligt Vägverkets statistik över trafikolyckor på det statliga vägnätet,

företrädesvis landsbygdsvägar, utgör upphinnandeolyckorna drygt 3 % av alla

polisrapporterade olyckor. I 8(3st statistik över personskadeolyckor, där även

tätbebyggt område finns med, utgör de ca 10 %. Av samtliga olyckor mellan

motorfordon utgör de drygt 20 %, av olyckorna i tätort ca 70 %.

Förutom de registrerade olyckorna kan man räkna med att många påkörningar

bakifrån inte finns med i statistiken varken hos polis eller sjukhus, men att för-

säkringsbolagen förmodligen har de flesta med.

En trolig förklaring till ovanstående utveckling är att ett stort antal av dessa

olyckor beror på att bilister håller för korta avstånd till framförvarande fordon.

Flera undersökningar finns redan gjorda om kritiska avstånd. Denna undersök-

ning syftar till att försöka definiera vad som kan kallas för kort avstånd vid en

vanlig kösituation.
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2 Metod

Det finns flera olika undersökningar gjorda beträffande kritiska avstånd vid

kökörning. På grund av olika uppskattningar av reaktionstider och olika försöks-

situationer är resultaten olika.

Genom att göra enlitteraturstudie söker vi finna resultat som kan vara relevanta

för en vanlig kösituation, exempelvis beräkningar av tidluckor i olika situationer.

Sedan söker vi också konstruera olika möjliga teoretiska situationer för att göra

beräkningar på dessa.

Resultaten skulle man kunna ha söm grund för att söka påverka bilisterna att

hålla säkra avstånd.

Beskrivning av avstånd mellan fordon kan göras på olika sätt. Man kan Välja

mellan att ange tidsavståndet eller vägavståndet.

Av dessa mått kan tidsavståndet vara enklare för föraren att använda eftersom

man kan använda samma värde oavsett hastigheten, medan vägavståndet blir olika

för olika hastigheter.

Avståndet i tid kan uttryckas på olika sätt eftersom längden på fordonen upptar

en del av avståndet och fordonen kan vara olika långa, se figur 1 nedan. De egent-

liga tidsavstånden mellan fordon i en fordonsström skulle alltså kunna beskrivas

som om fordonen vore punktformiga. Detta avstånd mäts enklast som tiden mellan

passage av respektive fordons framhjul. Engelsk benämning: time headway. Om

vi tar hänsyn till fordonens utsträckning kan man indela tidsavståndet i det som

upptas av första fordonets längd och luckan från första fordonets bakkant till andra

fordonets framkant. Den andra delen är den egentliga tidluckan. Engelsk benäm-

ning: time gap.

   

   
|<_MÅTT TIDSAVSTÄND 'hi

 

Figur 1 Olika sätt att beskriva avstånd i tid mellan fordon.
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3 Litteraturstudie

VTI:s bibliotek hjälpte till med att göra litteratursökningar i databaserna Roadline,

IRRD och TRIS. Här följer en kortfattad beskrivning över olika relevanta resultat

som hittades vid litteraturgenomgången.

Resultat från försök avseende bromsreaktionstider rapporteras från Psykolo-

giska institutionen vid Uppsala Universitet, [Johansson & Rumar, 1964]. Medi-

anen för förare som var förberedda på att något skulle hända var 0,66 sekunder. En

grupp som ej var förberedda fick genomsnittligt 0,2 sekunder längre reaktionstid.

Man kan förvänta att 50 % av förarna Vid plötsliga olyckstillbud kommer att ha en

bromsreaktionstid på 0,9 sekunder eller kortare. Vid 75 % av tillbuden blir den 1,2

sekunder eller kortare och endast några få har reaktionstider över 2 sekunder.

Vid mätningar på finska landsvägar har framkommit att av olika fordonskate-

gorier håller personbilar kortast tidluckor, tunga fordon lite längre och motorcyk-

lar längst tidluckorenligt en rapport från VTT [Mäkinen & Kulmala, 1990].

Finska Trafikskyddet [Rajalin & Hassel, 1992] har undersökt tidsavstånd mel-

lan fordon och orsaker till att förare kör alltför tätt inpå varandra. Avstånd mättes

och förare som hade mindre tidsavstånd än 0,5 sekunder intervjuades. Som jämfö-

relse intervjuades förare som hållit 1,5-3 sekunders tidlucka. Hela 76 % av de

som körde närmare än 0,5 sekunder upplevde det ej som farligt.

I en rapport från Finland, se [Rajalin, Hassel och Summala, 1995] har förare

som håller korta tidsavstånd undersökts och man har funnit att de hade dubbelt så

många trafikförseelser än de som höll längre avstånd.

Bilförare underskattar avstånd till 'fordon som ligger över 50 meter bort och

denna underskattning ökar med ökande hastighet, se referens [Knoflacher, 1983],

vilket alltså borde vara positivt för trafiksäkerheten. Samme författare anser också

att 2 sekunders tidlucka är ett säkert avstånd om det går att se genom bilen fram-

för, det vill säga att bakrutan får ej vara täckt av jalusi eller liknande.

I publikatonen Bilförares beslutsfattande och säkerhetsmarginaler i samband

med inbromsning och korsningsbeteende [Nilsson & Åberg, 1992] diskuteras

olika modeller för inbromsningsbeslut och säkerhetsmarginalers roll för förarens

genomförande av sina uppgifter. Ett experiment med tretton stycken förare utför-

des. Resultatet visade att marginalerna var tillräckliga, dock med stora individu-

ella skillnader i nivån. De flesta förarna tillämpade en metod som ligger mellan

reglerna konstant tid och konstant deceleration . Resultatet stämmer även med

en rapport från Australien [Newcomb & Spurr, 1982]. Där definieras en konstant

som anger förarens individuella säkerhetsmarginal för påbörjande av inbromsning.

Det är inte känt vilken visuell informationsom förarna utnyttjar.

I en VTI-rapport med titeln Proceedings of the Conference STRATEGIC

HIGHWAY RESEARCH PROGRAM AND TRAFFIC SAFETY ON TWO

CONTINENTS in Gothenburg, Sweden, September 18-20, 1991, Part 3, analyse-

ras trafikmätningar utförda i Belgrad. Författaren säger att man i olika publikatio-

ner kan finna rekommendationer som säger att ett säkert avstånd till framför-

varande är hälften så många meter som hastighetsmätaren visar i km/h. Mätning-

arna visade att ju högre hastighet fordonen höll desto kortare var fordonsavståndet

jämfört med vad regeln anger. Författaren föreslår istället att man håller ett av-

stånd i meter motsvarande 30 % av hastigheten i km/h i stadstrafik. [Vujanic,

1991].
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I Close Driving - Hazard or Necessity? diskuteras motsatsen mellan säker-

hetskrav och kapacitetskrav. Försök med markeringar i vägbanan som utförts i

Frankrike och England beskrivs. Vid försöken ville man få trafikanterna att hålla

ett tidsavstånd på 2 sekunder. [Huddart, K W & Lafont, R, 1990].

En litteratur- och problemgenomgång om bilförares bromsreaktionstid har även

gjorts vid Psykologiska institutionen vid Uppsala universitet. [Nordlund, Sören,

1995]. Där tas exempelvis egenskaper hos förare upp, bland annat beskrivning av

faser i bromsreaktionsförlopp.
I flera olika publikationer'presenteras metoder som ska hjälpa föraren att hålla

säkra avstånd och även aktivt förhindra påkörning av framförvarande bil. I

Potential Safety Applications of Advanced Technology [Fancher, P et al, 1994]

beskrivs en farthållare komletterad med en avståndsmätare som mäter avstånd

och hastighetsskillnad till framförvarande bil. Den saktar vid behov ned bilens fart

genom att direkt påverka gastrotteln tills ett önskat säkert avstånd erhålles. Om

detta inte skulle vara tillräckligt utan en inbromsning krävs ges en varningssignal.

Automatisk bromsning kan även tänkas.

Slutligen kan nämnas att beräkningar av retardationsnivåer gjorts i min egen

problemstudie om tidluckor i landsvägstrafik. [Nilsson,GK, 1993].

De forskningsresultat som beskrivs i litteraturen visar således att det inte är

enkelt att beskriva vad som är för kort avstånd i kritiska situationer. Exempelvis

varierar reaktionstiderna mellan olika förare och även avståndsbedömningen på-

verkas av hastigheten.
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4 Analys och beräkningar
När tidluckan till framförvarande fordon blir för liten ökar naturligtvis risken för

att en påkörningsolycka skall inträffa. Om man räknar med samma retardations-

förmåga hos fordonen så återstår den mänskliga reaktionsförmågan, det vill säga

tiden från att föraren upptäckt den framförvarandes bromsljus till dess att han själv

trycker ned bromspedalen.

  

Ex. 1

 

Båda bilarna kör med 90 km/h dvs. 25 m/s och bromsar hårt med 8 m/s2 till stilla-

stående. Torrt väglag råder. Reaktionstiden sätts till 1 sekund.

Bil l: Bromstid v = v, - r*t

(v=25m/s, v°=0 m/s)

0 = 25 - 8*t

t= 25/8 = 3.125 ts)

Bromssträcka s = v *t - l/2.*r>'<t**2

= 25*3.125 - 1/2>'<8>*<(3.125)>* '<2

= 39.0625 (m)

Bil 2: Reaktionstid ' 1 sekund :25 meter

Bromssträcka samma som hos bil 1 = 39.0625 gm)

Fordonslängd 5 (m)

Tidlucl_(_2_1n som krävs i detta fall blir lika med den antagna reaktionstiden på 1

sekund plus tiden för att köra en fordonslängd, detvill säga 1,2 sekunder. I has-

tigheten 90 km/h motsvarar det 30 meter.

 

Även om nu retardationsförmågan hos olika bilar antas vara densamma så är

det inte säkert att den utnyttjas till samma grad. Det kan då bero på att förarna

uppfattar trafiksituationen olika. Den första föraren kanske får ett föremål framför

bilen och tvärbromsar men föraren i bilen bakom ser inte föremålet. Den senare

kan då uppfatta att inbromsningen syftar till att korrigera hastigheten, ej till att

stanna, och bromsar då inte lika kraftigt som den första.

Vi antar ett visst beteende hos bil nr två och gör beräkningar på vilket avstånd

som behövs i det fallet för att den inte skall köra in i den första bilen.
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Ex. 2

Två bilar kör båda med hastigheten 70 km/h. Den första bilen får ett hinder fram-

för sig på vägen Och bromsar hårt i torrt väglag för att stanna. Föraren i bilen

bakom uppfattar inte att inbromsningen är så kraftig utan bromsar först med en

måttligare kraft för att sedan trycka hårdare på bromspedalen när han upptäcker att

han närmar sig bilen framför.

Ett möjligt uppträdande hos de båda bilförarna är då följande: Den första bilen

bromsar kraftigt och retarderar med 8 m/s2 tills den stannar. Bilföraren i den andra

bilen har först en reaktionstid på 1 sekund från det han ser bromsljusen tändas på

bilen framför. Därefter bromsar han först i en sekund med 4 m/s2 därefter med

8m/s2 till stillastående.

Bil 1: Bromstid V = v - r*t (70 km/h = 19,44 m/s)

0 = 19,44 - 8*t

t: 19,44 / 8 = 2,43 ts)

Bromssträcka s = v *t - l/2*r>*<t**2

=19,44*2,43 - 1/2>*<8>*<2,43>'<*2 = 23,619ng

Bil 2: Reaktionstid 1 sekund = 19,44 meter

Retardation 4 m/s2 1 sekund medför att hastigheten sjunker

till:

v = v - r*t

:19,44 - 4*1= 15,44 m/s

s =l9,44*1- l/2*4*1**2 = 17,44 gm)

Retardation 8 m/s2 Tid till stopp
v = v - r*t

0 = 15.44 - 8*t
t: 15,44 / 8 = 1,93 (5)

s=15,44*1,93- l/2>*<8°*<1,93>*<*2 = 14,899ng

Total stoppsträcka för bil 2 S: 51,788 gm)

Vägdifferens 51,788 - 23,6196 = 28,1688 (m)

Fordonslängd 5_(_rn)

Tidlucka 33,1688/ 19,444 = ,706 ts)

Det vill säga att en tidlucka på minst 1.71 sekunder behövs i detta fall för att

undvika sammanstötning.
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Ex. 3

 

Samma som exempel 2, men båda bilarna kör i 90 km/h i stället.

Bil 1: Brømstid v = v' - r*t (90 km/h = 25 rn/s)

O = 25 - 8*t

t=25/8 = 3,125gs1

Bromssträcka ' ' s = V'*t - 1/2>*<r*t**2

=25*3,125-1/2*8*3,125**2 = 39,06251m2

Bil 2: Reaktionstid 1 sekund = 25 meter

Retardatien 4 m/s2 1 sekund medför att hastigheten sjunker

till:

V = V - r*t

v=25 -4*1=21(m/s)

s=25*1-1/2*4*1**2=23gm2

Retardation 8 m/s2

v=V -r*t

O=21-8*t

t= 21/8 = 2,625 (5)

s = 21*2,625 - l/2>*<8*2,625>*°'<2

 

= 27,5625 gm)

Total stoppsträcka för bil 2: 755625 gm)

Vägdifferens 75,5625 - 39,0625 = 36,5 gm)

Fordonslängd m

Tidlucka 41,5 / 25 =M

Det vill säga en tidlucka på minst 1,66 sekunder krävs för att undvika sam-

manstötning.
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EX. 4

 

Båda bilarna kör 90 km/h. Bil l retarderar med 8 m/sz. Förare i bil två börjar

bromsa med retardationen 2 m/sz. Efter att ha bromsat i en halv sekund inser han

att det krävs en kraftigare brömsning om han skall undvika att köra på bilen

framför. Han ökar då retardationen till 4 m/sz. Och efter ytterligare en halv sekund

ökar han kraften i inbromsningen och uppnår slutligen samma retardationsnivå

i som den första bilen, det vill säga 8 m/sz.

Bil l: Bromstid v = v, - r*t

0 = 25 - 8*t

t= 25/8 = 3,125 ts)

Brömssträcka s = v *t - l/2*r*t>*<*2

=25*3,l25-1/2*8*3,l25**2 = 39,0625 (m)

Bil 2: Reaktionstid l (s) = 25 gm)

Retardation 2 m/s2 0,5 sekunder medför att hastigheten

sjunker till:

v = v - r*t

= 25 - 2*0,5 = 24 (m/s)

3 = 25*0,5 - 1/2>*<2>*<0,5>* *<2 = 12,25 gm)

Retardation 4 m/s2 0,5 sekunder medför att hastigheten

sjunker till:

24 - 4*0,5 = 22 (m/s)

s = 24*0,5 - 1/2>*<4>'<0,5>*°'<2 = 1,50 gm)

Retardation 8 m/s2

0 = 22 - 8*t

t=22/8=2,75(s)

s = 22*2,75 - 1/2>*<8*2,75>*<>*<2 = 30,25 gm)

 

Total stoppstr'acka för bil 2 79 gm)

Vägdifferens: 79 - 39,0625 = 39,9375 gm)

Tidlucka 39,9375 / 25 = ,5975 ts)

Således krävs minst 1,60 sekunders tidlucka i detta fall för att undvika sam-

manstötning.

Ex. 4 forts.:

Bilarnas retardationer kan beskrivas på följ ande sätt i diagramförm:
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Retardationsdiagram
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Figur 2

   

X = 39,9375 (m)

Tid (s) Läge för bil nr 1: (m)

(front)

0,0 X+5 :44,9375

1,0 X+21,0+5 :65.9375

1,5 X+28,5+5 :72,4375

2,0 X+34,0+5 :78,9375

2,5 X+37,5+5 :82,4375

3,0 X+39,0+5 :82,9375

3,125 X+39,0625+5 :84,0000

4,0 X+39,0625+5 :84,0000

4,75 X+39,0625+5 :84,0000

Exempel 4. De båda bilarnas retardationsförlopp.

Bilarnas lägen vid olika tidpunkter utefter den Vägsträcka som visas av dia-

grammets y-axel. Punkterna visar fordonens fronter. Vi antar att första bilen är 5

meter lång:

Läge för bil nr 2: (m)

(front)

0,00

25,00

37,25

48,75

58,75

66,75

68,4375

76,75

79,00
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Ex. 5

Båda bilarna kör 50 km/h. Den första bromsar med 8 m/s2 och den andra först 1

sekund med 4 m/s2 och sedan med 8 m/s2 till stopp.

Bil l: Retardationstid v = v, - r*t

0= 13,889 - 8*t

t= 1,736 (5)

Bromsstråcka s = V *t - l/2*r>*<t>*<*2

s = 13,889* 1,736 - 1/2>*<8>*<1,736>*<>*<2

= 12,0563 gm)

Bil 2: Reaktionstid l (s) = 13,889 (m)

Retardation 4 m/s2 V = Vi r*t

v = 13,889 - 4*l = 9,889 (m/s)

3 = V'*t - 1/2*r*t**2

= l3,889*1- 1/2*4>*<1>*°*<2 = 1,889 gm)

Retardation 8 m/s2 0 = 9,889 - 8*t
t = 1,236 (á)

s=9,889* 1,236-1/2*8* 1,236**2=6,1 12 gm)

Totalt stoppsträcka för bil 2 31,889 gm)

Vägdifferens 19,833 gm)

Fordonslängd 5 (m)

Tidlucka 24,833/ 13,889 = ,788 ts)

Således måste bil 2 hålla en tidlucka på minst 1,79 sekunder för att undvika

sammanstötning.
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Ex. 6

Första bilen kör med 70 km/h och retarderar med 8 m/s2 och andra bilen kör med

75 km/h och retarderar först med 4 m/s2 i 1 sekund OCh sedan med 8 m/s2 till

stOpp.

Bil 1: Retardationstid

Bromssträcka

Bil 2: Reaktionstid

Retardation 4 m/s2

RetardatiOn 8 m/s2

Total stoppsträcka för bil 2

v = v, - r*t\ (70 km/h=19,444 m/s)
0 = 19,444 - 8*t
t = 2,4305 (s)

S = V,*t - 1/2*r*t**2

= 19,444 *2,4305 - 1/2>'<8>*<2,4305>*<*2

= 23,6293 gm)

1 (s) :20,833 gm)

V = V - r*t

= 20,833- 4*1 = 16,833 (m/s)

s = 20,833*1 - 1/2*4>'<1**2

= 18,833ng

v = V - r*t

0 = 16,833 - 8*t

t: 2,104 (8)

8 = V°*t - l/2*r*t>*<*2

= 16,833*2,104 - l/2>*<8>'<2,104>' '<2

s = 17,709 gm)

57,375 gm)

 

Vägdifferens

Fordonslängd

Tidlucka

57,375 - 23,6293 = 33,7457 gm)

5 (m)

38,7457 / 20,833 = ,8598 (s)

Således bör bil 2 hålla minst en tidlucka gå 1,86 sekunder för att undvika

sammanstötning.
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Ex. 7

Båda bilarna kör med 108 km/h. Den första bilen retarderar med 8 m/s2 till stopp.

Den andra bilen retarderar först med 2 m/s2 i en 1/2 sekund och sedan med 4 III/82 i

en 1/2 sekund och slutligen med 8 m/s2 till stopp.

Bil 1: Bromstid v = V - r*t (108 km/h = 30 m/s)

0=30-8*t

t=30/8=3,75 (s)

s = 30*3,75 - l/2>*<8*3,75>'f*2 = 56,25 gm)

Bil 2: Reaktionstid l (s) = 30 gm)

Retardation 2 m/s2 0,5 8 medför att hastigheten sjunker till

V = V - r*t

= 30 - 2*0,5 = 29 (m/s)

8 = 30*0,5 "- 1/2*2 '<0,5>* *<2 = 14,75 gm)

Retardation 4 1er2 0,5 s medför att hastigheten sjunker till

V = 29 - 4*0,5 = 27 (m/s)

5: 29*0,5 - l/2>*<4>'<0,5**2 = 14 ;ml

Retardation 8 m/s2 till stopp går på tiden

0 = 27 - 8*t

t= 27/8 = 3,375 (s)

s=27*3,375- 1/2*8*3,375**2=45,5625 (m)

  

Total stoppsträcka för bil 2 1043125 (m)

Vägdifferens 48,0625 gm)

Fordonslångd 5 (m)

Tidlucka 53,0625 / 30 = ,7687 ts)

Således måste bil 2 hålla en tidlucka på minst 1,77 sekunder för att undvika

sammanstötning.
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5 Resultat

Av studerade undersökningar framkommer att kravet på avståndshållning varierar

mycket beroende på vilka förutsättningar som föreligger.

Väglaget har naturligtvis en mycket stor betydelse. Halt väglag kan medföra att

för säkert avstånd krävs flera gånger längre sträcka än ett säkert avstånd vid torrt

väglag. Vi har för enkelhetens skull valt att inte studera halt väglag i denna under-

sökning.

Vidde räkneexempel som gjorts i kapitel 4, förutom det första, har den minsta

tidluckan för att undvika kollision beräknats till mellan 1,66 och 1,86 sekunder. Vi

har då antagit att båda bilarna har samma retardationsförmåga. Det har dom natur-

ligtvis sällan. Olika fordon har olika retardationsförmåga. Tunga fordon som

lastbilar och bussar har längre bromssträckor än personbilar. Bland personbilar

skiljer det mellan olika fabrikat och modeller.

Om den bakomvarande har sämre retardationsförmåga blir situationen kritisk.

Skulle det bakomvarande fordonet vara en lastbil med tryckluftsbromsar får man

exempelvis räkna med minst 1 sekunds längre stopptid på grund av fördröjning i

bromssystemet.
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6 Diskussion

De beräkningar som gjorts i denna undersökning gäller naturligtvis endast för de

beskrivna situationerna. Såväl längre som kortare bromssträckor kan naturligtvis

förekomma. Retardation 8 m/s2 för den första bilen är kanske större än genom-

snittet för en nödbromsning . -

De antagna retardationsförhållandena torde i alla fall vara realistiska och resul-

taten bör kunna användas som bas för Vidare undersökningar inom området av-

ståndshållning.
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