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Förord
Denna studie har bekostats av Vägverket/VT och ingår i projektet Trafikanters

beteende på 13-metersväg - effekt av alternativ vägutformning .

Mätningarna har utförts av Lisa Herland och 8-0 Lundkvist, VTI. Ett tack till

Torgny Augustsson, VV/Region Mälardalen, som bistod vid val av studieobjekt.
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Sammanfattning
Omkörningsbeteende i trafikplatser på vägar med breda körfält har studerats. En

trafikplats med genomgående breda körfält (5,50 m) har jämförts med en trafik-

plats med kilavfart och avsmalning av körfältet från 5,50 till 3,75 meter med avse-

ende på omkömingar och mindre önskvärda beteende i samband med omkör-

ningar. Trañkplatserna låg på E18 väster om Västerås respektive på rv 53 mellan

Eskilstuna och Västerås.

Observationer av omkömingar gjordes från broar intill trafikplatsema och om-

körningarna klassiñcerades enligt ett på VTI utvecklat system, vilket möjliggör

ordning av data på en ordinalskala. Detta innebär i sin tur att man kan jämföra

andelen säkra, tveksamma och farliga omkörningar, alternativt andelen lagliga och

olagliga omkörningar, i en statistisk s.k. logitanalys. Ej önskvärda beteenden re-

gistrerades också.

Resultaten visar entydigt att andelen farliga och olagliga omkörningar är större

i trañkplatsen med avsmalnande körfält och kilavfart än i trañkplatsen med ge-

nomgående breda körfält och konventionell avfart. Antal oönskade beteenden, så-

som kraftiga inbromsningar och trängningar, är också fler på vägen med avsmal-

nande körfält.

Eftersom anledningen till det sämre omkömingsbeteendet på E18 i första hand

syntes bero på själva avsmalningen av körfältet föreslås att om man vill ha denna

avsmalning, så bör omkörningsförbud skyltas. Alternativt bör körfälten ha genom-

gående bredd 5 ,50 meter.
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1 Bakgrund
Trafikplatser på vägar med breda körfält kan utformas på flera sätt. Avfarten från

huvudvägen kan utformas som en kilavfart, parallellavfart eller helt enkelt som en

vanlig korsning, dock endast med högersväng. Vägbredden kan vara oförändrad

genom trafikplatsen eller man kan låta den avsmalna till normal körfältsbredd. På-

farten kan göras med accelerationssträcka eller som en vanlig korsningsavfart med

stopp- eller väjningsplikt.

Den vanligaste typen av avfart på vägar med breda körfält är kilavfarten, där

man med en streckad linje successivt avsmalnar körfältet från 5,50 till 3,75 m och

på så vis får en kil för avsvängande. Emellertid har man noterat att konflikt kan

uppstå vid omkörning: Påbörjas en omkörning strax före kilens början och den

omkörda ska fortsätta på huvudvägen, finns risken att den omkörande trängs ut

mot eller över mittlinjen. Alternativt kan denne behöva göra en oönskat kraftig

manöver i form av inbromsning eller gir. Har man då samtidigt möte kan en farlig
mötessituation uppstå.

Ett alternativ till kilavfart är parallellavfart med avsmalning. I princip kan

samma problem som vid kilavfart uppstå, då körfältet smalnar av till 3,75 meter.

Ytterligare alternativ är kilavfart utan avsmalning. Här flyttas eventuellt pro-

blemen till påfarten. Trafiken på huvudvägen ligger sannolikt långt till höger och

konflikt kan uppstå med påkörande från sidovägen.
Man kan även tänka sig att utforma korsningen på mer konventionellt vis, där

av- och påfart alltid sker till höger i ungefär 90 grader och vägen har full bredd,

5,50 meter, genom hela trafikplatsen.

2 Syñe
Syftet men denna studie har varit att studera trañkantbeteendet i trafikplatser på

13-metersvägar med breda körfält. Speciellt ville man jämföra trañkantbeteendet i

en trafikplats där den genomgående vägen har avsmalnande körfält, med beteendet

i en med genomgående full bredd (5,50 meter).

3 Metod

En systematisk insamling av omkömingsdata kan man i princip endast göra ge-

nom observationer från en fast punkt nära trafikplatsen. I tidigare studier av om-

körningar på sträcka har ett klassiñceringssystem använts, vilket är användbart

även för korsningar. Hur detta är uppbyggt framgår av tabell 1 [Lundkvist, S-O].
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Tabell 1 Schema för klassificering av omkörningar i trafikplats. I texten i var

och en av de nio rutorna anges (S) för säker, (T) för tveksam och (F)

för farlig omkörning. Lagliga a'r omkörningar i klass Ia, Ib, Ic, Ha,

[Ha och IVa. Övriga a'r olagliga.

 

a b c

 

inget möte, omkörande helt inget möte, omkörande grens- inget möte, omkörande helt

l inom egna körfältet (S) lar mittlinjen (S) över i motsatt körfält (S)

  

möte, men mötande behövde möte, men mötande behövde möte, men mötande behövde

     

II n inte väja, omkörande helt inte väja, omkörande grenslar inte väja, omkörande helt

inom egna körfältet (S) mittlinjen (T) över i motsatt körfält (F)

möte, den mötande borde ha möte, den mötande borde ha möte, den mötande borde ha

Ill väjt, den omkörande helt väjt, den omkörande grenslar väjt, den omkörande helt över

inom egna körfältet (T) mittlinjen (F) i mötande körfält (F)

möte med omkörande, alla möte med omkörande, omkör- möte med omkörande, omkör-

lV fordon helt i egna körfälten ande l aktUell mätriktning ande i aktuell mätriktning är

(T) grenslar mittlinjen (F) helt över i, mötande körfält (F)

  

Vid klassificering enligt ovan får man ett antal observationer i varje ruta. I

vissa rutor kommer emellertid antalet - med en rimlig arbetsinsats - att bli få och

det år då tveksamt att analysera data med det traditionella ;gZ-testet. I stället ordnar

man data på en ordinalskala. En sådan skala kan vara "såker-tveksam-farlig" om-
körning. En annan är "laglig-olaglig". Omkömingsdata kan då analyseras med en

logitanalys, vilken utnyttjar att data är på ordinalskala, dvs. har ett förhållande
"bra-sämre-såmst", eller liknande.

En logitanalys är egentligen en form av regressionsanalys där man bestämmer
regressionskoefficienterna, i vårt fall i ekvationen:

S
[Epil-S) = á; + ás + .81x1 + Bzxz + :33x12

där S är andelen observationer i de tre klasserna (säker, tveksam, farlig omkör-

ning). Mätningar av omkörningsbeteende gjordes på två platser (oberoende varia-

beln plats), E18 och rv 53 samt vid två trafikflöden (oberoende variabeln flöde),

lågtrafik och högtrafik. Dessa representeras i ekvationen av X1 respektive X2. Inter-

aktionen (samspelet) mellan dessa betecknas X3. Dessa tre oberoende variabler har

de skattade regressionskoefñcienterna Bl, ,232 och ,33 och om en sådan koefñcient är

signifikant skild från 0 (p<.05) har man påvisat en effekt som är sann med 95 %

sannolikhet. I vårt fall innebär detta att man kan påvisa en skillnad i omkörnings-

beteende mellan de två trafikplatserna, mellan de två trafikflödena och/eller en
interaktion mellan plats och flöde.

Man ska observera att nivån på trañkflödet på de två platserna inte är det-

samma. Detta gör att en eventuell interaktionseffekt är svårtolkad och tolkningen

beror på om man har en signifikant huvudeffekt av trafikflödet eller ej. Mer om
detta i analysen.

Förutom klassiñceringen gjordes noteringar om kraftiga inbromsningar, girar,

trångningar, avbrutna omkörningar samt passage av den heldragna kantlinjen.
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4 Mätobjekt
Ett problem med observationer från en fast punkt är att hitta trafikplatser som lig-

ger så till att det finns lämpliga observationsplatser i närheten. Risken är uppenbar

att möjligheten att göra observationer kommer att styra valet av mätobjekt snarare

än trafikplatsernas relevans för frågeställningen.

I denna studie lyckades det att finna en trafikplats med kilavfart och avsmal-

ning. Utfarten har ingen accelerationssträcka, utan är konventionell, med väjnings-

plikt. Trafikplatsens utseende framgår av figur 1. Den är av- och påfart till rast-

plats "Råby", på E18 cirka 10 km väster om Västerås. I motsatt körriktning har

vägen full bredd. Den andra studerade trafikplatsen finns på rv53 strax söder om

Kvicksund. Denna har avfarter som innebär att man svänger av i nästan 90 graders

vinkel. Genom trafikplatsen har vägen full bredd i båda körriktningar och påfarten

är mycket lik den i Västmanland med väjningsplikt. Utseendet av denna trafikplats

framgår av figur 2.

  

Figur] Kilavfart med avsmalning av det breda körfältet från 5,50 m till

3, 75 m. Påfarten ärkonventionell med vajningsplikt. Avfart till rast-

plats Råby på E18 väster om Västerås.
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Figur2 Konventionell av- och påfart med genomgående breda körfält, 5,50

m. Trafzkplats Kvicksund Spå rv 53 mellan Västerås och Eskilstuna.

Trafikplatserna på E18 och rv53 är lika såtillvida att båda har full körfälts-
bredd, 5,50 meter, i riktning motsatt avfarterna. Av- och påfarter finns endast på

vägens ena sida på E18, medan de finns på båda sidor av vägen på rv53. De skiljer
vad gäller trafikflöde: Följ ande flöden uppmättes:

E18 lågtrafik 1230-1430 430 fordon/tim och riktning

högtrafik 1500-1700 640 fordon/tim och riktning

rv53 lågtrafik 1230-1430 140 fordon/tim och riktning

högtrafik 1500-1700 290 fordon/tim och riktning

På E18 kunde av förklarliga skål mätningar göras endast i en riktning (ingen

avfart i andra riktningen), medan observationspunkten på rv53 låg så till att båda

körriktningar kunde studeras. Detta var en stor fördel, med tanke på att den ringa

trafikvolymen annars skulle medföra alltför få observationer (alternativt alltför

lång måttid). Dessutom innebar detta att den studerade trafikmängden på de båda

platserna inte kom att skilja så mycket.

I samband med observationsstudien gjordes även videofilming för att doku-

mentera typiska trafiksituationer i de två trafikplatserna.

5 Resultat

Observationer av omkörningsbeteende gjordes 1996-10-01/02 i två pass på varje

trafikplats. Det första passet var cirka 1230-1430 (lågtrafik) och det andra cirka

1500-1700 (högtrafik). Under hela måttiden rådde uppehållsväder med torra våg-

banor. I tabell 2-5 redovisas antalet observationer i varje cell enligt klassifice-

ringssystemet i tabell 1.
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Tabell 2 Omkörningsobservationer i trafikplats Råby på E18 i lågtrafik. Avser

antal omkörningar.

klass

I

II

Ill

IV

 

Tabell 3 Omkörningsobservationer i trafikplats Råby på E18 i högtrafik. Avser

antal omkörningar.

klass

I

N

III

IV

 

Tabell 4 Omkörningsobservationer i trafikplats Kvicksund S på rv53 i lågtra-

fik. Avser antal omkörningar.

klass

I

II

III

IV

 

Tabell 5 Omkörningsobservationer i trafikplats Kvicksund S på rv53 i högtra-

fik. Avser antal omkörningar.

klass

I

II

Ill

IV

 

Om man rangordnar observationerna i en skala "säker-tveksam-farlig" omkör-

ning, får man ett resultat enligt tabell 6.
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Tabell 6 Omkömingsobservationer rangordnade på ordinalskalan "Säker-

rveksam-farlig" omkörning på E18 och rv53 i låg- och högtrafik.

      

l antal andel (%)
säker tveksam farlig säker tveksam farlig

E18, Iågtrafik 63 35 4 62 34 4

E18, högtrafik 55 37 8 55 37 8

rv53, Iågtrafik 79 7 0 92 8 O

rv53, högtrafik 113 7 0 94 6 O

         

En logitanalys med xl, X2 och X3 lika med de oberoende variablerna plats

(El8/rv53), flöde (låg/hög) respektive samspelet platsxflöde, ger regressionskoef-

ficienterna ,81, ;62 och ,33 :

,31 = -2,01 signifikant skild från 0 (p<.05)

232 = 0,33 ej signifikant skild från 0 (p>.05)

233 = 0,70 ej signifikant skild från 0 (p>.05)

Ovanstående visar att man har en skillnad i omkörningsbeteende mellan de två

trafikplatserna, men ingen effekt av tidpunkterna för mätning (flöde) eller sam-

spelet mellan plats och flöde. Den negativa signifikanta koefficienten visar således

att omkörningsbeteendet var sämre vid trafikplatsen Råby än vid Kvicksund S.

Den uteblivna effekten av flöde och interaktionen mellan flöde och plats gör att

man slå samman data från mätningarna under lågtrafik med data från högtrafik.

Man får då andel säkra, tveksamma och farliga omkörningar enligt figur 3.

Andel säkra, tveksamma och farliga omkörningar i trafikplatser

                      

säkra tveksamma farliga

Figur 3 Klassificering av omkörningar, sammanslaget Över låg- och högtra-

fik.
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I tabell 7 har man indelat omkömingarna i lagliga och olagliga.

Tabell 7 Omkörningsobservationer rangordnade på ordinalskalan "laglig-

olaglig" omkörning på E18 och rv53. Låg- och högtrafik sammansla-

    

get.

antal andel (°/o)

laglig olaglig laglig olaglig_

E18 122 80 80 40

E18 194 12 59 41

       

Man ser i tabell 7 en avsevärd skillnad vad gäller lagliga/olagliga omkörningar

vid de två trafikplatserna. Medan cirka 40 % av omkörningarna är olagliga på E18

- med kilavfart och avsrnalning - är endast 6 % olagliga på rv53, där körfältet har

full bredd, 5,5 meter, genom hela trañkplatsen. En logitanalys visar på signifikant

skillnad (p<.05).

Det bör påpekas att en majoritet av omkömingarna avser omkörning i samband

med avfart eller i själva trañkplatsen. Endast ett fåtal omkörningar registrerades

vid påfart och dessa omkömingar klassiñcerades alla som säkra.

Det måste understrykas att trafikflödet på rv 53 var betydligt lägre än på E18,

vilket kan innebära större andel säkra omkörningar på den förstnämnda, beroende

på mindre sannolikhet för möte. Emellertid ger inte den statistiska analysen något

belägg för detta.

Det kan också nämnas att i ett samarbete mellan Polisen i Västerås och Väg-

verket/Region Mälardalen har man specialstuderat trañkantbeteendet på bland

annat E18 och uppmärksammat att konflikter mellan omkörande och mötande

förekommer pga. att den omkörda går ut mot mittlinjen när denne når kilen vid

avfarten. Dessa observationer stöder således resultaten från denna studie.

Förutom klassificering av omkörningar registrerades beteenden som tyder på en

konflikt mellan omkörande och omkörd. I tabell 8 redovisas dessa noteringar.

Tabell 8 Registrering av beteenden som antyder en konflikt mellan omkörande

och omkörd. Avser cirka 8 timmars observation i vardera trafikplats.

          

beteende E18 rv53

kraftig inbromsning 20 4

kraftig gir 1 0

trängning mot eller över mittlinjen 7 0

avbruten omkörning 22 1

överskridande av heldrâqen kantlinje 3 3

 

När man studerar tabell 8 ska man observera att trafikflödet är lägre i de två ob-
serverade riktningarna på rv 53 än i den observerade körriktningen på E18. Skill-
naden i anmärkningsvärda beteende kan dock knappast förklaras av detta. Tabell 8

indikerar ganska säkert att konflikter mellan omkörande och omkörd är vanligare

på trañkplatsen med avsmalning än på den med genomgående breda körfält.
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6 Slutsatser

Resultaten i denna studie visar tydligt att det uppstår konflikter vid omkörningar i

trafikplatsen med avsmalnande körfält. Åtminstone för de i denna studie under-

sökta trafikplatsema är en konventionell av- och påfart med genomgående breda

körfält att föredra framför en kilavfart med avsmalnande körfält.

Huruvida man har kil- eller parallellavfart spelar sannolikt ingen roll; proble-

men vid omkörning beror till största del på avsmalningen. Denna verkar ofta kom-

ma som en överraskning för den som påbörjar omkömingen just före avsmal-

ningen börjar.

Man ska observera att trafikflödena skilde en hel del mellan de två vägarna och

man ska vara försiktig med att generalisera resultaten till helt andra flöden. Det

kan vara så att man får allt fler oönskade beteenden vid den konventionella av-

påfarten om trafikflödet ökar, även om denna studie inte ger några belägg för detta

(ingen skillnad mellan beteendet i hög- och lågtrafik).

Om man vill behålla kil- eller parallellavfarter på vägar med breda körfält, kan

en lösning vara att skylta med omkömingsförbud före avfarten och genom hela

trañkplatsen. En annan lösning kan vara att behålla själva kil- eller parallellav-

farten, men låta körfälten ha full bredd genom trafikplatsen. Möjligen överför man

då konflikter från avfarten till påfarten, även om inget i denna studie tyder på

detta.
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