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Lågtrafik på vägar med breda körfält

av

Sven-Olof Lundkvist

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Andelen singelolyckor på vägar med breda körfält är större jämfört med på

konventionellt utformade 13-metersvägar. En orsak till detta skulle kunna vara

alltför höga hastigheter. Man kan tänka sig att de breda körfälten inbjuder till att

köra fortare än på väg med standardbreda körfält.

För att undersöka hastighetsanspråket på väg med breda körfält studerades

speciellt hastigheten för ensamma fordon, dvs. för sådana som är helt opåverkade

av framför- och bakomvarande trafik. Detta gjordes under högtrafik och lågtrafik,

dagtid samt under lågtrafik i mörker. Hypotesen var att speciellt i lågtrafik lockas

man att köra alltför fort på vägen med breda körfält.

Mätningarna bekräftar hypotesen: På en konventionellt målad 13-metersväg är

hastighetsanspråket ungefär detsamma i hög- och lågtrafik. På vägen med breda

körfält kör man emellertid fortare då trafiken glesnar, vilket gäller både under
dagsljusförhållanden och i mörker.

Denna studie kan inte förklara varför man väljer en högre hastighet i lågtrafik

på vägar med breda körfält- utan man kan endast konstatera faktum. För att för-

klara detta beteende måste man göra systematiska mätningar av spontant hastig-

hetsval.
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1 Bakgrund
Sedan 1990 pågår försöksverksamhet med breda körfält på 13 meter breda Vägar.

Vanligen innebär detta att körfälten utförs med bredden 5.5 meter och vägrenarna

1.0 meter. En hypotes är att så breda körfält inbjuder till höga hastigheter, dvs. att

fordonsförarna har ett högre hastighetsanspråk på dessa vägar än på konventionellt
målade vägar. Tidigare mätningar har visserligen inte kunnat påvisa detta, men
analyserna har då alltid innefattat hastigheter i högtrafik. Hypotesen är att höga

hastigheter skulle förekomma speciellt under lågtrafik och nattetid då polisens

övervakning är minimal. Hypotesen grundar sig delvis på att andelen singel-

olyckor är större på vägar med breda körfält än på andra 13-metersvägar.

2 Syfte
Avsikten med denna studie är att undersöka om hastighetsanspråket på vägar med

breda körfält är detsamma som på konventionellt utförda 13-metersvägar. Speci-

ellt studerar man ensamma fordons hastighet, dvs. punkthastigheten för fordon

som är opåverkade av övrig trafik.

3 Metod
Punkthastigheten mäts med en på VTI utvecklad utrustning, Portable Traffic

Analyser (PTA). Denna registrerar tidpunkten för varje fordonspassage samt

fordonens hastighet och sidolägesplacering. Att tidpunkterna registreras, innebär

att man kan separera ensamma fordon från fordon i kö. Som ett ensamt fordon

räknas då de som inte har något annat fordon inom 5 sekunder före eller efter sig.

Detta ensamma fordon kan då anses vara helt opåverkat av övrig trafik och dess
hastighet är lika med förarens hastighetsanspråk.

Mätningar har gjorts under knappt två dygn från 1996-05-29 klockan 09.00 till

1996-05-30 klockan 18.00 på prov- och kontrollsträcka. Provsträckan -med

breda körfält -var belägen på rv 40 mellan Ulricehamn och Jönköping i P-län,

medan kontrollsträckan låg på samma väg, men i F-län. Prov- och kontrollsträckan

- med konventionell körfältsbredd - låg således på var sin sida om länsgränsen

mellan Jönköpings och Älvsborgs län och kan anses ha samma trafik. Avståndet

mellan mätpunkterna på prov- och kontrollsträcka var ca 2 km. Mätningar gjordes

i en punkt i vardera riktning, dvs. i sammanlagt fyra punkter. Vägen är på

mätplatserna hastighetsbegränsad till 110 km/h och beläggningen kan anses vara

bra, utan alltför djupa spår.

4 Analys
I analysen vill man jämföra hastigheten vid högtrafik med lågtrafik på de båda

sträckorna. Speciellt intressant är interaktionen mellan trafikintensitet och sträcka;

om hastigheterna förändras med trafikintensiteten och om denna förändring inte är

lika stor på båda sträckorna, kan denna skillnad i hastighetsförändring förklaras av

vägens sektion. Exempel: Antag att punkthastigheten för ensamma fordon på både

prov- och kontrollsträcka är 110 km/h i högtrafik (mellan 15.00 och 18.00). Under

lågtrafik mäter man på provsträckan upp 125 km/h och på kontrollsträckan 115
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km/h. Man har således en större hastighetsförändring på prov- än på kontroll-
sträckan och man kan påvisa en signifikant interaktionseffekt mellan sträcka och

trafikintensitet. Denna skillnad kan förklaras av sektionen med breda körfält på

provsträckan.

Förutom aritmetiska medelvärdet av hastigheten redovisas i resultatdelen även

punkthastighetens 85 %-percentil, avseende ensamma fordon. Förenklat kan man

säga att denna anger vilken hastighet trafikanterna skulle välja om vägen hade fri

fart.

En design enligt ovan lämpar sig väl för tväsidigvariansanalys med följande

variabler och nivåer:

Beroende variabel punkthastighet

Oberoende variabler sträcka (S) prov

kontroll

trafikintensitet (T) högtrafik, dagsljus

lågtrafik, dagsljus

lågtrafik, mörker

Analysen görs dels för samtliga lätta fordon, dels för endast ensamma, lätta

fordon. Tung, trafik analyseras inte. Några kommentarer till de oberoende variab-

lerna:

Provsträckan har sektionen K11,0 V1,0 och kontrollsträckan sektionen K7,4

V2,0. På provsträckan är kantlinjen heldragen, men ej profilerad. Kontroll-

sträckans kantlinj e är plan och intermittent.

Trafikintensiteten är under högtrafik på dagen minst 100 fordon/tim i en rikt-

ning och under lågtrafik lägre än 100 fordon/tim. Detta gör att man fick följande

tider för hög- och lågtrafik:

högtrafik, dagsljus 08.40-14.00, 16.00-17.00

lågtrafik, dagsljus 19.30-22.00, 05.00-07.00

lågtrafik, mörker 23.00-04.00

Man bör beakta att lågtrafik, mörker inte endast skiljer med avseende på ljus-

förhållandet utan även vad gäller polisbevakningen: Man kan som trafikant knap-

past förvänta sig någon hastighetskontroll efter klockan 23.00.

5 Resultat

I tabellerna 1 och 2 redovisas punkthastigheten för samtliga lätta fordon respektive

punkthastigheten för ensamma fordon. Punkthastigheten, V: är beräknad som

aritmetiska medelvärdet av varje enskilt fordons hastighet:

Ev.-
"' l
Vt=

 

11

där v,- är fordonet i:s hastighet och n antalet uppmätta fordon. I tabell 3 redo-

visas punkthastighetens 85 %-percentil, v85.
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Tabell 1 Pankthastigheten (time mean speed), 17:, för samtliga lätta fordon
(km/h). Provsträckan har breda körfält medan kontrollsträckan är
konventionellt målad med breda vägrenar. n avser antalet upp-
mätta fordon pa° provsträckan och m antalet på kontrollsträckan.

         

provsträcka n kontrollsträcka m

högtrafik, dagsljus 109 604 108 715

lågtrafik, dagsljus 115 310 108 294

lågtrafik, mörker 111 102 106 88

Tabell 2 Pankthastigheten (time mean speed), 5:, för ensamma lätta fordon
(km/h). Provsträckan har breda körfält medan kontrollsträckan är
konventionellt målad med breda vägrenar. n avser antalet
ensamma fordon på provsträckan och m antalet på kontroll-

     

   
 

sträckan.

provsträcka n kontrollsträcka m

högtrafik, dagsljus 109 369 110 389

lågtrafik, dagsljus 116 225 110 201

lågtrafik, mörker 1 1 1 97 106 79

Tabell 3 Pankthastighetens 85 %-percentil, v85, avseende ensamma lätta

fordon (km/h). Provsträckan har breda körfält medan kontroll-
sträckan är konventionellt ma°lad med breda vägrenar.

 

 

provsträcka kontrollsträcka

högtrafik, dagsljus 121 122

lågtrafik, dagsljus 128 123

lågtrafik, mörker 130 124

     

Av tabell 3 ser man att under lågtrafik är hastighetens 85 %-percentil hög på

Vägen med breda körfält. Studerar man hastigheterna noggrannare finner man att i

dagsljus och lågtrafik är 90 %-percentilen 132 km/h, 95 %-percentilen 145 km/h

och 99 %-percentilen 168 km/h. Motsvarande hastigheter i mörker och lågtrafik är

132 km/h, 140 km/h och 160 km/h.

I tabell 4 och 5 redovisas variansanalyserna för samtliga lätta fordon respektive

ensamma lätta fordon. I dessa tabeller anger (02 styrkan av effekten. En tumregel

är att 002<0,01 är en försumbar effekt medan w2>0,15 är en stark effekt.
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Tabell 4 Variansanalys avseende samtliga lätta fordon. Beroende variabel

är pankthastigheten, medan de oberoende variablerna är Sträcka

(prov/kontroll) och Trafikintensitet (högtrafik, dag/lågtrafik,

  

dag/lågtrajik/natt).

effekt F-kvot sign. (32

S 21.45 p<0.001 0.010

T 18.52 p<0.001 0.026

SXT 15.60 p<0.00l 7 0.004

      

Man ser att den intressanta effekten-interaktionen mellan sträcka och tid-

visserligen är signifikant (p<.001), men försumbar (002<O,01). Signifikansen

motiverar en uppsplittring så att man jämför de tre nivåerna på trafikintensitet
(högtrafik, dagsljus/lågtrafik, mörker/lågtrafik) i par. Tre sådana variansanalyser

visar följande:

° På provsträckan är medelhastigheten dagtid 6 km/h högre i lågtrafik än i

högtrafik. På kontrollsträckan är den oförändrad. Denna skillnad i hastig-

hetsförändring mellan hög- och lågtrafik är signifikant (p<.001).

° På provsträckan är medelhastigheten 2 km/h högre i lågtrafik och mörker än

i högtrafik och dagsljus. På kontrollsträckan är motsvarande skillnad 2 km/h

lägre. Denna olikhet i hastighetsförändring är signifikant (p<.01).

° På provsträckan är medelhastigheten 4 km/h lägre i lågtrafik mörker än i

lågtrafik dagsljus. På kontrollsträckan är den 2 km/h lägre. Denna skillnad i

hastighetsförändring är ej signifikant (p>.05).

Ovanstående gäller samtliga fordon, dvs. både sådana som kör helt utan

påverkan från bakom- eller framförvarande och sådana som har ett annat fordon

inom 5 sekunder framför och/eller bakom.

Tabell 5 Variansanalys avseende ensamma lätta fordon. Beroende variabel
är pankthastigheten, medan de oberoende variablerna är Sträcka
(prov/kontroll) och Trafikintensitet (högtrajik, dag/lågtrafik,

  

dag/lågtrafik/natt).

effekt F-kvot sign. 002

S 5.68 p<0.05 0.002

T 12.24 p<0.001 0.010

SXT 11.98 p<0.00l 0.010

   

 

  

Även här har man en signifikant interaktionseffekt, vilket motiverar ytterligare

variansanalyser enligt ovan. Resultatet blir ganska lika det som gäller för samtliga

fordon:
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° På provsträckan är medelhastigheten 7 km/h högre i lågtrafik och dagsljus

än i högtrafik. På kontrollsträckan är den oförändrad. Denna skillnad i

hastighetsförändring är signifikant (p<.001).

° På provsträckan är medelhastigheten 2 km/h högre i lågtrafik och mörker än

i högtrafik och dagsljus. På kontrollsträckan är motsvarande skillnad 4 km/h

lägre. Denna olikhet i hastighetsförändring är signifikant (p<.01).

° På provsträckan är medelhastigheten 5 km/h lägre i lågtrafik mörker än i

lågtrafik dagsljus.På kontrollsträckan är den 4 km/h lägre. Denna skillnad i

hastighetsförändring är ej signifikant (p>.05).

Resultaten i tabell 2 och 5 åskådliggörs i figur 1. Egentligen borde stapel-

diagram användas, men den signifikanta interaktionseffekten framgår bättre med

linjer. Man ser i figur 1 att man har en hastighetsskillnad beroende på hög-

/lågtrafik men att denna skillnad är olika på prov- och kontrollsträcka. Detta visar

sig i figur 1 på att de två kurvorna är signifikant skilda från parallellitet.

Hastighet för ensamma personbilar
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högtrafik/dag Iågtrafik/dag

Pankthastigheten för ensamma lätta fordon på väg med breda
körfält (prov) och konventionellt målad väg (kontroll) under hög-
trafik/dag, lågtrafik/dag och lågtrafik/natt.

Figur 1

Vid mätningarna har tiden för passage vid mätplatsen registrerats för varje

enskilt fordon. Detta gör att man, åtminstone i lågtrafik, har möjlighet att identi-

fiera fordonen. I tabell 6 har de tio fordon som körde fortast på vägen med breda

körfält under lågtrafik i mörker listats. Dessa fordon körde västerut, och körde

således först på den konventionellt målade vägen. Ett par minuter senare passe-

rade de mätplatsen på vägen med breda körfält.
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Tabell 6 Hastigheten för de tio ensamma fordon som hade högst hastighet
på kontrollsträckan. Avser lågtrafik, mörker. vk och vp anger
hastighet på kontroll- respektive provsträckan. Tiden anger klock-
slaget fÖrpassage vid provsträckan.

  

fordon nr tid vk vp vp-vk

1 01:16:11 144 146 + 2

2 00:31:04 142 155 +13

3 00:16:45 142 148 + 6

4 23:41:54 140 154 +14

5 23:10:35 140 161 +21

6 00:17:17 136 133 - 3

7 00:34:46 129 131 + 2

8 02:16:33 129 129 i 0

9 03:05:54 129 141 +12

10 02:16:21 127 129 + 2

       

Det är värt att notera att åtta av tio "fortkörare" i tabell 6 hade högre hastighet

på Vägen med breda körfält än på kontrollsträckan. Detta skulle kunna förklaras

med att den breda, heldragna kantlinjen på vägen med breda körfält, ger en bättre

Visuell ledning i mörker.

I tabell 7 och 8 redovisas andelen trafikanter som överskred gällande hastig-

hetsbegränsning och andelen som överskred 110 km/h med mer än 30 km/h.

Tabell 7 Andelen ensamma, lätta fordon som har Överskridit hastighets-
begränsningen 110 km/h på provsträckan, samt andelen som har
Överskridit densamma med mer än 30 km/h.

     

v (110 km/h 110<v [140 V>140 km/h

km/h

högtrafik, dagsljus 54 % 45 % 1 %

lågtrafik, dagsljus 37 % 57 % 6 %

lågtrafik, mörker 50 % 46 % 4 %
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Tabell 8 Andelen ensamma, lätta fordon som har Överskridit hastighets-
begränsningen 110 km/h på kontrollsträckan, samt andelen som
har Överskridit densamma med mer än 30 km/h.

  

v [110 km/h 110<v [140 V>140 km/h
km/h

högtrafik, dagsljus 51 % 47 % 2 %

lågtrafik, dagsljus 54 % 44 % 2 %

lågtrafik, mörker 60 % 37 % 3 %

      

Man ser att under lågtrafik i dagsljus körde på provsträckan 6 % av trafikan-

terna så fort att de skulle ha mist körkortet vid en poliskontroll. Tidigare erfaren-

heter säger att detta är en hög siffra; den brukar ha storleksordningen 1-3 %.

6 Slutsatser

Mätningarna av ensamma fordons hastighet visar att man på vägen med breda

körfält får en hastighetsökning då trafiken glesnar. Detta gäller i såväl dagsljus

som mörker, även om effekten är mer uttalad i dagsljus. På den konventionellt

målade vägen har man däremot i stort sett samma hastighetsanspråk oavsett om

det är hög- eller lågtrafik.

Mätningarna visar vidare att man har olika hastighetsfördelning på de två

sträckorna. Detta visar sig i att hastighetens 85 %-percentil är betydligt högre på

prov- än på kontrollsträckan. Exempelvis har i mörker på vägen med breda kör-

fält, 15 % av de ensamma fordonen kört 130 km/h eller fortare. Motsvarande

hastighet på kontrollsträckan är 124 km/h.
Ovan nämnda faktum Visar sig också i att andelen som överskrider hastighets-

begränsningen på provsträckan är fler i lågtrafik än i högtrafik, medan så inte är

fallet på kontrollsträckan. Om man får välja sin hastighet själv (dvs. om man är

opåverkad av bakom- eller framförvarande fordon), väljer i lågtrafik och dagsljus

63 % att köra fortare än 110 km/h på vägen med breda körfält. Motsvarande siffra

på den konventionellt målade vägen är 46 %. I mörker är dessa siffror 50 %

respektive 40 %.

Studerar man speciellt de fordon som har kört mycket fort, finner man att

nästan genomgående har dessa haft en högre hastighet på vägen med breda körfält

än på den konventionellt målade vägen.

Mätningarna visar således entydigt på en skillnad i trafikanternas hastighetsval

på de två sträckorna. Man ska inte tolka de absoluta hastighetsnivåerna eftersom

dessa kan vara beroende av vägens geometri vid mätplatserna (även om platserna

är valda med omsorg). Däremot är hastighetsskillnaden mellan hög- och lågtrafik

oantastlig.

För att bekräfta ovan redovisade resultat, borde man göra ett experiment i

vilket man studerar vilken hastighet försökspersoner väljer spontant. Man kan låta

försökspersoner köra en bil som saknar hastighetsmätare, men registrerar hastig-

heten i en dator. Försöket kan utformas som en före-/efterstudie med prov- och

kontrollsträckor. Väljer man, oavsiktligt att köra fortare då vägen har fått den nya

sektionen med breda körfält?

För att kunna generalisera resultaten i detta notat borde man dessutom upprepa

mätningarna på åtminstone två andra vägar med breda körfält.
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