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Uppgifter om mätobjekten.

Mätningar vars resultat har använts i analysen markeras med kryss.

Hastighet på samtliga lätta fordon, på motortrafikled med och utan

breda körfält.

Variansanalys med avseende på hastigheten hos samtliga lätta

fordon, på motortrafikled med och utan breda körfält.

Hastighet för samtliga lätta fordon på 13-metersväg med och utan

breda körfält.

Variansanalys med avseende på hastigheten hos samtliga lätta

fordon på 13-metersv'ag med och utan breda körfält.

Hastighet för ensamma lätta fordon, på motortrafikled med och

utan breda körfält.

Variansanalys med avseende på hastigheten hos ensamma lätta

fordon, på motortrafikled med och utan breda körfält.

Hastighet för ensamma lätta fordon på 13-metersväg med och utan

breda körfält.

Variansanalys med avseende på hastigheten hos ensamma lätta

fordon på l3-metersväg med och utan breda körfält.

Hastighet (km/h) för samtliga tunga fordon, på motortrafikled med

och utan breda körfält.

Variansanalys med avseende på hastigheten hos samtliga tunga

fordon, på motortrafikled med och utan breda körfält.

Hastighet på samtliga tunga fordon på 13-metersväg med och utan

breda körfält.

Variansanalys med avseende på hastigheten hos samtliga tunga

fordon på l3-metersväg.

Medelvärdet av sidoläge (m), avstånd från höger framhjul till as-
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Variansanalys med avseende på sidoläge hos samtliga tunga fordon

på 13-metersväg och motortrafikled med breda körfält.
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Time Mean Speed, v, av samtliga lätta fordon på motortrafikled

med och utan breda körfält.

Hastighet i km/h för samtliga lätta fordon på motortrafikled. Inter-
aktion mellan ljusförhållande och körfältstyp.

Jämförelse mellan hastighetsfördelning i dagsljus och mörker på
motortrafikled med konventionella och breda körfält.

Time Mean Speed, v, av samtliga lätta fordon på l3-metersväg
med och utan breda körfält.

Jämförelse mellan hastighetsfördelning i dagsljus och mörker på
13-metersväg med konventionella och breda körfält

Time Mean Speed, i, för ensamma lätta fordon, på motortrafikled

med och utan breda körfält.

Time Mean Speed, T2, för ensamma lätta fordon, på l3-metersväg
med och utan breda körfält.

Time Mean Speed, i, för samtliga tunga fordon, på motortrafikled
med och utan breda körfält.

Time Mean Speed, V, för samtliga tunga fordon, på 13-metersväg

med och utan breda körfält.
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Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka hur trafikbeteendet i mörker skiljer sig åt

mellan vägar målade med breda körfält och konventionellt målade vägar. Två

olika hypoteser ska undersökas; l) Hastigheten förändras på olika sätt mellan

dagsljus och mörker på en väg med breda körfält och en konventionellt målad väg;

2) Tung trafik förändrar sin sidolägesplacering mellan dag och natt på olika sätt på

en 13-metersväg med breda körfält och motortrafikled med breda körfält. Den

sista hypotesen grundar sig på att det kan finnas gång och cykeltrafik på 13-

metersvägar.

PTA (Portable Traffic Analyser), ett på VTI utvecklat mätsystem, har använts

för trafikmätningarna. Mätdata har sedan sorterats så att tunga och lätta fordon och

lätta fordon i kö har kunnat analyseras var för sig. Tvåvägs variansanalys har ut-

förts för alla fordonskategorier med hastighet som beroende variabel och ljusför-

hållande (dagsljus/mörker) och körfältstyp (bred/konventionell) som oberoende.

För tunga fordon har även analys gjorts för sidoläge på breda körfält som beroende

och ljusförhållande (dagsljus/mörker) och vägtyp (l3-metersväg/motortrafikled)

som oberoende variabel.

Man bör inte dra några slutsatser om absolut hastighet eller sidolägesplacering

som mätts upp men däremot ger relativa skillnader viktig information.

För lätta fordon gäller att på en konventionellt målad väg är hastigheten lägre i

mörker än i dagsljus. På väg med breda körfält är förhållandet det motsatta. Det

sker alltså en relativ ökning av hastigheten för mörkertrafik om körfälten ändras

från konventionella till breda. Det handlar dock om en liten ökning. För lätta for-

don stämmer alltså första hypotesen.

Det är den långsammare delen av den lätta trafiken som ändrar sin hastigheten

på olika sätt på de två körfältstyperna när det blir mörkt. På konventionella körfält

är hastighetssänkningen tydlig medan på breda körfält är ändringen liten eller

saknas helt. Detta kan tänkas bero på den bättre visuella ledningen som vägen med

breda körfält har om den jämförs med den som är konventionellt målad. En för-

klaring till att det är den långsammare delen av trafiken som ökar hastigheten vid

en bättre visuell ledning kan bero på att i den kategorin ingår fler äldre med sämre

mörkerseende.

Vad det gäller de ensamma lätta fordonen ser man på motortrafikleden samma

fenomen som för samtliga men p.g.a. att data är svårtolkat dras ingen slutsats alls

vad det gäller ensamma fordon. Första hypotesen kan alltså varken förkastas eller

godtagas för ensamma fordon.

Vad det gäller tunga fordon kan man inte se något samband mellan körfältstyp

och ljusförhållande. Detsamma gäller sidolägesplacering for tung trafik. Den änd-

ras alltså varken mer eller mindre på l3-metersväg jämfört med motortrafikled

när det blir mörkt. Därmed kan andra hypotesen förkastas.

85 %-percentilen för lätta fordon visar att hastighetsspridningen är större vid

mörker är dagsljus. Detta gäller dock inte tunga fordon.
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1 Inledning
Sedan 1990 pågår försöksverksamhet om hur 13-metersvägar utformade med

breda körfält påverkar trañkantbeteendet. Breda körfält innebär en körfältsbredd

på 5,0-5,5 m till skillnad från 3,75 m som den konventionellt målade vägen har.

2 Syñe
Avsikten med denna studie är att undersöka hur trafikbeteendet i mörker skiljer

sig åt mellan vägar med breda körfält och konventionellt målade vägar. Väg-

typema som studeras är 13-metersväg med GC-trafik och motortrafikled. Para-

metrarna som undersöks är hastighet och sidolägesplacering för tunga och lätta

fordon.

Två olika hypoteser ska undersökas:

0 Hastigheten förändras på olika sätt mellan dagsljus och mörker på en väg med

breda körfält och en konventionellt målad väg.

0 Tung trafik förändrar sin sidolägesplacering mellan dag och natt på olika sätt

på en 13-metersväg med breda körfält och motortrafikled med breda körfält.

Den första hypotesen grundar sig på att den heldragna kantlinjen som används

vid breda körfält men ej på konventionella, ger en bättre visuell ledning i mörker.

På väg med konventionella körfält har man vanligtvis en hastighetsminskning på

natten. Den förbättrade visuella ledningen misstänks ge en mindre minskning eller

till och med en hastighetsökning. Den sista hypotesen grundar sig på att det kan

finnas gång och cykeltrañk på 13-metersvägar.

3 Mätobjekt
Mätningarna på motortrafikled utfördes på fyra platser på E18 mellan

Hallstahammar och Köping. Endast trafik i riktning mot Köping dvs. åt väster

mättes. Mätpunkt 1 och 2 som är provsträckor målade med 5,5 m breda körfält

ligger mellan Hallstahammar och trafikplats Morgendal. På andra sidan trafik-

platsen ligger mätplats 3 och 4 som är konventionellt målade kontrollsträckor.

Mätplats nummer 2 bortses ifrån i analysen p.g.a. för stort bortfall av mätdata.

Tidpunkten för mätningarna var 15-17 oktober 1996.

Mätningarna på 13-metersväg utfördes på E20 mellan länsgränsen Örebro- och

Skaraborgs län och Laxå. Mätriktningen var österut, mot Laxå. Mätpunkt 1 och 2,

som är konventionellt målade, ligger före Finnerödja och 3 och 4, som är målade

med 5,5 m breda körfält, ligger efter, mot Laxå. Tidpunkten för mätningarna var

22-23 oktober 1996.

      

Tabell 1 Uppgifter om mätobjekten. Uppgift om ÅDTfrån Vägverket (1993).

Väl Mätp. Körfältstyp GC-traflk? Hastighet ÅDT

E18 motortrafikled 1; 2 bred nej 110 km 921Oi1OO/o

E18 motortrafikled 3; 4 konventionen nej 110 km 9210i10°/o

E20 13-metersväg 1; 2 konventionell ja 90 km 5290i90/o

E20 13-metersväg 3; 4 bred ja 90 km 6130i12%
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4 Mätmetod

PTA (Portable Traffic Analyser), ett på VTI utvecklat mätsystem, har använts för

trañkmätningarna. Ur mätningarna beräknas varje fordons punkthastighet, avstånd

mellan höger framhjulen och vägkanten, fordonsbredd och -längd samt tidpunkten

för passagen. Tidsuppgifterna används dels för att separera mörkertrafik från dags-

ljustrañk och dels för att skilja ensamma fordon från fordon i kö. Ensamma

fordons hastighet är intressanta eftersom de anses opåverkade av andra fordon och

har en hastighet som bättre överensstämmer med förarens hastighetsanspråk.

5 Analysmetod
Eftersom syftet med studien är att jämföra trafikbeteendet i mörker på vägar med

olika körfältsbredd delades mätdata upp i kategorierna dagsljus och mörker. På

motortrafikleden, E18 är den mörka perioden ca 18.30-06.30. Mätning utfördes

under två nätter i alla mätpunkter. Dagsljusperioden är ca 13.00-17.00 och mät-

ning skedde under en dag. På 13-metersvägen, E20 är den mörka perioden också

ca 18.30-06.30 och mätningarna gjordes en natt. Till dagsljusdata räknas den 22:e

ca 13.00-17.00 och den 23:e ca 08.00-10.00. '

Man bör observera att tiderna är olika för olika vägtyper men desamma för

olika körfältstyper inom en vägtyp. Det senare är viktigteftersom det är jämförelse

mellan körfältstyp som är det intressanta.

Vad det gäller E18 används mätdata från konventionella körfält ifrån två nätter

medan det bara används från en natt för breda körfält. Det beror på att nattdata

från mätpunkt 1 som ligger på en vägsträcka med breda körfält, har för stort bort-

fall. Resultatet störs inte av detta eftersom att hastigheten i mätpunkterna på väg-

sträckorna med konventionella körfält inte skiljer sig signifikant åt mellan de två

nätterna. Alla data från mätpunkt 2 som ligger på en vägsträcka med breda körfält,

är inte heller med i analysen p.g.a. för stort bortfall. Detta torde inte heller göra

någon större skillnad i resultatet eftersom det finns mätdata från mätpunkt 1. De

mättillfällen från vilka data används i analysen sammanfattas i tabell 2.

Tabell 2 Mätningar vars resultat har använts i analysen markeras med
kryss.

Motortrafikled E1 8

3-metersv E20
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På vägarna jämförs alltså fyra olika förhållanden med avseende på körfältstyp

och ljus; konventionella körfält-dagsljus, konventionella körfält-mörker, breda

körfält-dagsljus och breda körfält-mörker.

Trafiken har delats in i tre kategorier som har analyserats var för sig enligt

följande:

Kategori Definition

lätta fordon axelavstånd 53,3 m, bredd S 1,8 rn

ensamma lätta fordon lätta fordon utan fordon varken framför eller bakom

inom en tidsperiod på 5 sekunder.

tunga fordon axelavstånd, 1:a till sista axeln >3,3 m, bredd >l,7 m

Det sker ett visst bortfall av fordon vid mätning och uppdelning i kategorier.

Det kan dock bortses ifrån eftersom det sker slumpmässigt. Man ska därför inte

använda det antal bilar som analyserna grundar sig på och som redovisas nedan

som ett trafikflödesmått.

Medelvärdet av punkthastighetema har beräknats och redovisas i resultatdelen,

liksom 85 %-percentilen och skillnaden mellan medelhastigheten i mörker och

dagsljus. Differensen mellan 85 %-percentilen och medelhastigheten ger informa-

tion om hastighetsspridningen. Vad det gäller sidolägesplacering redovisas av-

ståndet mellan asfaltkant och höger däck samt skillnaden i sidolägesplacering

mellan mörker och dagsljus.

Effekterna har testats med variansanalys på 95 %-nivån (p<0,05) F-kvot och

signifikans redovisas i resultatdelen. Tvåvägsvariansanalys har gjorts med följ-

ande variabler;

Beroende variabel Oberoende variabel

hastighet ljusförhållande (dagsljus/mörker)

körfältstyp (bred/konventionell)

sidoläge (tunga fordon) ljusförhållande (dagsljus/mörker)

körfältstyp (bred/konventionell

Som ett komplement till F-kvoten finns (02 (omegakvadrat). Det är ett mått på

den relativa styrkan hos den studerade effekten. (02 skattar hur stor del av den

totala variansen som kan förklaras effekten av den studerade variabeln. (02 varierar

vanligen mellan 0 och 1, där 0 betyder att det inte är någon skillnad mellan ljus

och mörker och där 1 betyder att all varians kan förklaras av ljusförhållanden.

Vidare är (050,15 en stark effekt, 0022006 en medelstark effekt och (022091 en

liten effekt (Keppel, 1982).

6 Resultat och tolkning

6.1 Hastighet

Den hastighet som redovisas nedan är Time Mean Speed, i, eller medelvärdet av

fordonens punkthastigheter. Differensen mellan Time Mean Speed i dagsljus och

mörker, Av, antal fordon som analyserats, n och 85 %-percentilen av Time Mean

Speed, 85 % redovisas också.
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Uppmätt hastighetsnivå ska inte tolkas att gälla generellt. Det är hastighets-

skillnaden för olika ljusförhållanden, vägtyper och körfältstyper som är intressant.

I variansanalysen nedan redovisas effekten på hastigheten dels av de oberoende

variablerna (körfältstyp och ljusförhållande) var för sig och dels interaktionen

mellan dessa (körfältstyp >< ljusförhållande). De enskilda variablernas effekt kom-

menteras inte nedan eftersom det är interaktionen som är det intressanta i studien.

6.1.1 Samtliga lätta fordon

Resultaten av mätningarna på motortrafikled E18 för lätta fordon redovisas i tabell

3, 4 och figur 1.

      

Tabell 3 Hastighetpå samtliga lätta fordon, på motortrafikled med och utan
breda körfält.

Ljus Konventionella körfält Breda körfält

17, A17, n V85% V15% 17, A17, n V85% V15%

Dagsljus 110,3 1673 121,6 98,9 109,8 886 121,6 99,5

Mörker 107,6 -2,7 2230 123,3 90,0 110,1 0,3 630 125,0 95,7

              

El Dagsljus
Samtliga lätta fordon på motortrafikled

Mörker
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Konventionella körfält Breda körfält

   

Figur 1 Time Mean Speed, i, av samtliga lätta fordon på motortrafikled
med och utan breda körfält.

Tabell 4 Variansanalys med avseende på hastigheten hos samtliga lätta
fordon, på motortrafikled med och utan breda körfält.

 

 

       

Effekt F-kvot Signifikans (02
Körfältstyp 4,52 p<0,05 0,001

L'usförhållande 25,13 p<0,001 0,004

Körfältstyp >< Ijusförhållande 13,13 p<0,001 0,002

 

På vägsträckan med konventionell målning år hastigheten högre i dagsljus än i

mörker. För breda körfält 'ar förhållandet det omvända. Av variansanalysen kan ses

att interaktionen mellan körfältstyp och ljusförhållande år signifikant. (oz-värdet

visar dock att effekten är mycket liten men i hastighetssammanhang 'ar ändringen

betydelsefull. Hastighetsförändringen när det blir mörkt skiljer sig åt om man jäm-
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för prov- och kontrollstr'acka. Det Visar sig i figur 2 som att linjerna inte är

parallella. Figuren är endast till för att Visa interaktionen och ska inte användas för

att läsa ut hastighet vid olika ljusförhållanden.
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Figur 2
aktion mellen ljusförhållande och körfältstyp.
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E18, motortrafikled, konventionella körfält. Lätta fordon
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Figur3 Jämförelse mellan hastighetsfördelning i dagsljus och märker på
motortrañkled med konventionella och breda körfält.

Som tidigare konstaterats, sker det en hastighetsrninskning på motortrafikled

med konventionella körfält när det blir mörkt, men på sträckan med breda körfält

uppmättes däremot en liten ökning. I figur 3 ser man tydligt att det är den del av

trafiken som håller en lägre hastighet som ändrar sitt beteende på olika sätt på de

två körfältstyperna när det blir mörkt. På väg med konventionellt målade körfält

sänker de sin hastighet ytterligare när det blir mörkt. Samma fenomen syns på väg

med breda körfält men sänkningen är i detta fall betydligt mindre. Detta kan man

även läsa ur 15 %-percentilen av hastigheten som redovisas i tabell 3. I figur 3

kan också se att på båda typerna av körfält ökar hastigheten vid mörker, för den

del av trafiken som i dagsljus håller en hög hastighet. 85 %-percentilen i tabell 3

ger samma information.

Resultat för 13-metersvägen E20 redovisas i tabell 5, 6 och figur 4 och 5.
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Tabell 5 Hastighetför samtliga lättafordon på 13-metersväg med och utan
breda körfält.

Ljus Konventionella körfält Breda körfält

17, Av, n V85% V15% 17, Av, n V85% V15%

321381108 105,5 854 118,4 93,3 101,5 1037 115,4 89,1

Mörker 103,6 -1,9 556 119,2 88,2 102,3 0,8 559 116,1 89,6
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Figur 4 Time Mean Speed, i, av samtliga lätta fordon på 13-metersvå'g
med och utan breda körfält.

Tabell 6 Variansanalys med avseende på hastigheten hos samtliga lätta for-
don på 13-metersvå'g med och utan breda körfält.

Effekt F-kvot Signiflkans (02
Körfältstyp 38,15 p<0,001 0,012
Ljusförhållande 1,08 ej signifikant 0,000

Körfältstyp >< ljusförhållande 7,47 p<0,01 0,002

 

 

  

 

 

Liksom på motortrafikleden är hastighet lägre i mörker än i dagsljus på väg

med konventionella körfält medan det omvända gäller på väg med breda körfält.

Interaktionen är också här signifikant. Men liksom på l3-metersväg handlar det

om en mycket svag effekt.

I figur 5 ser man att på l3-metersvåg med konventionella körfält är det den del

av trafiken som kör långsammare som sänker hastigheten ytterligare när det blir

mörkt. På väg med breda körfält är hastigheten för den långsammare delen av

trafiken i stort sätt densamma i dagsljus och mörker. Den del av trafiken som

håller en högre hastighet i dagsljus, höjer hastigheten ytteligare på båda typerna av

körfält i mörker.
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Figur 5 Jämförelse mellan hastighetsfördelning i dagsljus och märker på
13-metersva'g med konventionella och breda körfält.

Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten av hastighetsstudierna av lätta

fordon är lika för l3-metersväg och motortrafikled. Hastigheten på väg med breda

körfält är densamma eller något högre i mörker än dagsljus tillskillnad från kon-

ventionellt målad väg där hastigheten är lägre i mörker än i dagsljus. De fordon

som orsakar större delen av hastighetsförändringen är de som håller en lägre has-

tighet.

6.1.2 Ensamma lätta fordon

Hastighet för ensamma lätta fordon redovisas i tabell 7-10 och figur 6 och 7.

       

Tabell 7 Hastighet för ensamma lätta fordon, på motortrafikled med och
utan breda körfält.

Ljus Konventionella körfält Breda körfält

Vi A17! n V85% 17, A12 n V85%

Dags|jus 112,7 574 123,3 111,0 359 122,5

Mörker 111,9 -0,8 1240 126,8 112,4 1,4 401 126,8
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Figur 6 Time Mean Speed, 17, för ensamma lätta fordon, på motortrañkled
med och utan breda körfält.

Tabell 8 Variansanalys med avseende på hastigheten hos ensamma lätta
fordon, på motortrafikled med och utan breda körfält.

Effekt F-kvot Signifikans 002

Körfältstyp 0,68 ej signifikant 0,000

Ljusförhållande 0,01 ej signifikant 0,000

Körfältstyp >< Ijusförhållande 3,93 p<0,05 0,001

     

Vad det gäller de ensamma lätta fordonen ser man på motortrañkleden samma

fenomen som för samtliga fordon, dvs. en lägre hastigheten i mörker än i dagsljus

på väg med konventionella körfält och det omvända på väg med breda körfält. (02

visar på en mycket svag effekt av interaktion mellan körfältstyp och ljusför-

hållande.

      

Tabell 9 Hastighetför ensamma lättafordon på 13-metersva'g med och utan
breda körfält.

Ljus Konventionella körfält Breda körfält

17, A9, H V85% 17, A 17, 11 V85%

Dagsljus 105,4 549 118,4 101,9 638 116,1

Mörker 105,9 0,5 319 120,8 101,8 -0,2 376 116,1

   

   

 

   

VTI notat 23-1997 19
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Figur 7 Time Mean Speed, i, för ensamma la'tta fordon, på 13-metersva'g
med och utan breda körfält.

Tabell 10 Variansanalys med avseende på hastigheten hos ensamma lätta
fordon på 13-metersva'g med och utan breda körfält.

Effekt F-kvot Signifikans (02
Körfältstyp 35,96 p<0,001 0,018

Ljusförhållande 0,02 ej signifikant 0,000

Körfältstyp x Ijusförhåilande 0,29 ej signifikant 0,000

     

På 13-metersvägen 'ar interaktionen inte signifikant, dvs. någon skillnad i has-

tighetsföråndring på prov- och kontrollsträcka har inte kunnat påvisas. 002 visar att

även om försöket gjorts så stort att det varit möjligt att påvisa en signifikant

interaktionen är det mest sannolika att effekten varit försumbar.

Vad det gäller skillnaden mellan Time Mean Speed och dess 85 %-percentil är

den, liksom för samtliga lätta fordon, större vid mörker än i dagsljus. Det gäller

både på väg med konventionella och breda körfält. Hastighetsspridningen är alltså

större i mörker.

6.1.3 Tunga fordon

Hastighetsresultaten från mätningarna på motortrafikleden E18 redovisas nedan.

Tabell 11 Hastighet (km/h) för samtliga tunga fordon, på motortrafikled med
och utan breda körfält.

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ljus Konventionella körfält Breda körfält

17, AVI n V85% V, A17, n V85%

Dglejus 88,0 426 94,2 84,4 167 88,2

Mörker 89,5 1,5 1190 95,7 86,1 1,7 246 90,0
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Figur 8 Time Mean Speed, 17, för samtliga tunga fordon, på motortrafkled
med och utan breda körfält.

Tabell 12 Variansanalys med avseende på hastigheten hos samtliga tunga
fordon, på motortrafikled med och utan breda körfält.

Effekt F-kvot Signifikans 002
Körfältstyp 80,97 p<0,001 0,037

Ljusförhållande 19,68 p<0,001 0,009

Körfältstyp >< Ijusförhållande 0,10 ej signifikant 0,000

     

Interaktionen mellan körfältstyp och ljusförhållande är inte signifikant. Det be-

tyder att hastighetsdifferensen mellan dagsljus och mörker inte skiljer sig åt för de

två körfältstyperna map. tung trafik. Det samma gäller på 13-metersvåg, E20, se

tabell 13 och 14. Ibåda fallen så är (oz-värdet mindre än 0,0005 vilket tolkas som

att det sannolikt inte finns någon effekt av interaktion mellan körfältstyp och ljus-

förhållande.

Tabell 13 Hastighetpå samtliga tungafordon på 13-metersva'g med och utan

      

breda körfält.

Ljus Konventionella körfält Breda körfält

Vt A?! n V85% 17, Av, n V85%

Dagsljus 88,6 272 95,7 88,8 333 96,3

Mörker 86,8 -1,8 715 93,3 87,4 -1,2 744 93,8
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Figur 9 Time Mean Speed, i, för samtliga tunga fordon, på 13-metersva'g
med och utan breda körfält.

Tabell 14 Variansanalys med avseende på hastigheten hos samtliga tunga
fordon på 13-metersväg med och utan breda körfält.

         

Effekt F-kvot Signifikans (02

Köriäitstyp 1,81 ej signifikant 0,000

Ljusförhåiiande 18,58 p<0,001 0,008

Köriältstyp >< Ijusförhållande 0,79 ej signifikant 0,000

 

Den större hastighetsspridning, som den lätta trafiken har i mörker, återfinns

inte hos den tunga trafiken.

6.2 Sidoläge tunga fordon

Utifrån de insamlade uppgifterna om sidolägesplacering bör man inte dra några

slutsatser om tunga fordons sidoplacering generellt. Skillnaden i sidolägesplace-

ring mellan dagsljus och mörker på l3--metersväg och motortrafikled med breda

körfält är däremot intressant. I tabell 15 redovisas sidolägesplaceringen på de två

Vägtyperna med breda körfält.

Tabell 15 Medelvärdet av sidoläge (m), avstånd från höger framhjul till
asfaltkant, hos tungafordon på väg med breda körfält.

      

Ljus 13-metersväg (E 20) Motortrafikled (E18)

sidoläge A sidoläge sidoläge A sidoläge

Dagsljus 1,96 - 1,55

Mörker 2,47 0,51 2,05 0,49
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Tabell 16 Variansanalys med avseende på sidoläge hos samtliga tunga for-
donpå 13-metersväg och motortrafikled med breda körfält.

       

Effekt F-kvot Signifikans (02
Egtyp 171,02 p<0,001 0,086

Ljusförhållande 277,17 p<0,001 0,139

Vägtyp >< ljusförhållande 0,01 ej signifikant 0,000

   

En tvåvägs variansanalys (tabell 16) visar att interaktionen mellan vägtyp och

ljusförhållande inte är signifikant. Den tunga trafiken ändrar alltså inte sin sido-

lägesplacering varken mer eller mindre på en l3-metersväg än på en motortrafik-

led när det blir mörkt. Dock kör man cirka 0,5 m längre från vägkant i mörker än i

dagsljus på båda vägtyperna. (oz-värdet visar att även om interaktionen varit

signifikant är den mest sannolika effekten försumbar.

7 Diskussion

Man bör tänka på att skillnader mellan trafikbeteende under dag och natt inte bara

beror av ljusförhållandena. T.ex. är trañkintensiteten lägre på natten och polisbe-

vakningen troligen inte lika intensiv. Man bör inte generalisera nivåerna på

hastighet och sidolägesplacering eftersom många faktorer kan spela in Lex. när-

liggande skogspartier eller starka sidvindar. Relativa skillnader ger dock viktig

information.

För samtliga lätta fordon ser man en minskning av medelhastigheten i mörker

på konventionellt målad väg men på väg med breda körfält ser man en ökning. En

förklaring till detta kan vara att i mörker är fordon olika benägna att köra ut på

vägrenen för att släppa fram omkörande bilar. En väg med breda körfält har en

tydlig linje nära vägkanten vilket gör att det känns säkert att köra nära vägkanten

även i mörker. På en väg med konventionella körfält kan föraren tveka att köra på

vägrenen pga. att vägkanten är otydlig och man rättar sig hellre efter Sidolinjen

när det är mörkt. Det här fenomenet skulle framförallt gälla vid större trañkflöden.

På natten är dock flödena ofta små. En förklaring som kan tänkas gälla för både
höga och låga flöden är att väg med breda körfält ger en bättre visuell ledning och

därmed inbjuder till högre hastighet. Sidolinjen på väg med breda körfält är 3 dm

bred och heldragen till skillnad mot på väg med konventionella körfält där linjen
är 1 dm och intermittent.

Det är den långsammare delen av trafiken som ändrar sin hastigheten på olika

sätt på de två körfältstyperna när det blir mörkt. På konventionella körfält är

hastighetssänkningen tydlig medan på breda körfält är ändringen liten eller saknas

helt. Också detta kan tänkas bero på den bättre visuella ledningen som vägen med

breda körfält har om den jämförs med den som är konventionellt målad. En

förklaring till att det är den långsammare delen av trafiken som ökar hastigheten

vid en bättre visuell ledning kan bero på att i den kategorin ingår fler äldre med

sämre mörkerseende.

För ensamma lätta fordon på motortrafikled ser man en likadan interaktion,

körfältstyp >< ljusförhållande som för samtliga fordon men ej på 13-metersväg. Att

den inte är signifikant för l3-metersväg kan bero på att antalet bilar inte är så
stort.
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På l3-metersvägen, E20, har en högre, dock inte signifikant högre, medelhas-

tighet mätts upp för samtliga lätta fordon jämfört med ensamma. Det kan verka

onaturligt men kan' förklaras av att bland de som räknats till fordon i kö finns

fordon som håller på att passera andra. Det omkörande fordonet kommer att ha en

hög hastighet och höja medelhastigheten för kategorin samtliga fordon. Detta

fenomen uppkommer framförallt vid låga flöden.

Vad det gäller tunga fordons sidolägesplacering på väg med breda körfält visar

studien inte på någon skillnad mellan 13-metersväg, där GC-trañk är tillåten, och

motortrafikled. Detta bör dock inte generaliseras till att gälla all väg med breda

körfält eftersom cykeltrafik var liten även där den var tillåten.

8 Slutsats

För lätta fordon gäller att på en konventionellt målad väg är hastigheten lägre i

mörker än i dagsljus. På väg med breda körfält är förhållandet det motsatta. Det

sker alltså en relativ ökning av lätta fordons hastighet i mörker om körfälten

ändras från konventionella till breda. Ändringen är dock liten. Den första hypo-

tesen; Hastigheten förändras på olika sätt mellan dagsljus och mörker på en Väg

med breda körfält och en konventionellt målad väg, stämmer i det här fallet.

Det är den delen av trafiken som håller en lägre hastighet som ändrar sitt bete-

ende på olika vis vid mörker. På konventionella körfält sänker de hastigheten i

större utsträckning än på breda körfält. En trolig orsak till högre hastighet på breda

körfält är att dess heldragna kantlinje ger en bättre visuell ledning.

Vad det gäller de ensamma lätta fordonen ser man på motortrafikleden samma

fenomen som för samtliga men pga. att data är svårtolkat dras ingen slutsats alls

vad det gäller ensamma fordon. Första hypotesen kan alltså varken förkastas eller

godtagas för ensamma lätta fordon.

För tunga fordon har studien resulterat i två slutsatser. Vad det gäller hastighet

under olika ljusförhållande kan man inte se någon skillnad om man jämför kör-

fältstyper. Vidare har ingen skillnad noterats för ändring av sidolägesplacering på

väg med breda körfält under olika ljusförhållande om man jämför olika vägtyper.

Hypotesen att sidolägesplaceringen skulle ändras på olika sätt på motortrafikled

och l3-metersväg beroende på att GC-trafik är tillåten på den senare, har alltså

inte kunnat verifieras på den här sträckan.

85 %-percentilen för lätta fordon visar att hastighetsspridningen är större vid

mörker är dagsljus. Detta gäller dock inte tunga fordon.
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