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Forord
Under hösten 1996 genomförde Vägverket (VV) ett stort antal hastighetsmät-

ningar över hela landet inom ramen för uppföljning av den så kallade trafiksäker-

hetsreformen. Med samma datamaterial som grund initierade enheten för Vägut-

formning vid VV ett projekt för upp-följning och validering av hastighets-flödes-

samband i VVS modell för angelägenhetsgradering av väginvesteringar. Detta

projekt dokumenteras i denna dokumentation.

Initiativtagare och kontaktman vid VV har varit Per Strömgren VTv. Projekt-

ledare vid VTI har varit Arne Carlsson. I projektets början medverkade Gunilla

Sörensen med kontroll, inventering och analys av mätdata som levererades från

Vst ADB-enhet. Efter att Gunilla påbörjat föräldraledighet knöts Mohammad-

Reza Yahya till projektet och denne har svarat för all databearbetning av de hastig-

hetsdata som levererats från VV.

För dokumentationen i sin helhet svarar Arne Carlsson men alla figurer och

tabeller har gjorts av Mohammad-Reza. Per Strömgren har lämnat mycket värde-

fulla kommentarer till manus som har inarbetats i denna slutliga version.
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Sammanfattning
Under åren 1990-1992 utvecklade Vägverket (VV) en helt ny modell för ange-

lägenhetsgradering av väginvesteringar. Denna modell fick namnet KAN/EVA.

Vid utvecklingen av modellen bidrog VTI i hög grad med underlag i form av

effektmodeller, som i stor utsträckning grundade sig på empiriskt material. En

delmodell i KAN/EVA behandlar restiden för väglänkar av skilda utformningar.

Restiden för en väglänk beräknas med hjälp av hastighets-flödesdiagram på tim-

nivå för tre Olika fordonstyper, nämligen personbil (pb), lastbil utan släp (lb) samt
lastbil med släp (lbs).

Som underlag för utveckling av dessa diagram användes trafikmätningar ut-

förda av VTI under åren 1989-90. Den långa tid som förflutit sedan hastighets-

modellerna utvecklades har motiverat en översyn av desamma. I samband med att

VV utförde ett stort antal hastighetsmätningar under hösten 1996 insamlades ett

omfattande material med hastighetsdata, som utgör ett lämpligt material för vali-

dering av hastighets-flödesmodellerna i KAN/EVA.

Det aktuella mätdatamaterialet består i princip av tre huvuddelar:

0 statlig väg pålandsbygd

0 statlig väg i tätort

0 ej statlig väg i tätort

För varje mätpunkt finns information om hastighetsbegränsning, väg- gatutyp och

vägutformning. Det aktuella mätdatamaterialet har av VV:s ADB-enhet bearbetats

så att för varje mätplats och mättimme erhålles flöde och medelhastighet för varje

fordonstyp. Alla mätsnitten sorterades upp efter hastighetsgräns, vägtyp och väg-

utformning. Samtliga mätsnitt tillhörande samma hastighetsgräns och vägbredd

slogs samman och behandlades som ett delmaterial. Genomgående användes bara

data mellan kl 06 och 20 för att undvika trafik under kvälls- och nattimmar.

Observerade medelhastigheter för varje timme och för alla mätsnitt inom ett del-

material plottades i diagram med hastigheten mot det totala flödet för en timme,

(se exempel på sidan 9). Ett diagram för varje fordonstyp plottades.

Ur plottade diagram beräknades en frifordonshastighet för varje fordonstyp, ett

värde på trafikflödet då hastigheten börjar minska samt lutningen på hastighets-

flödessambandet för flöden över denna brytpunkt.

De viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas nedan.

För landsbygd kan följ ande nämnas:

0 Hastigheten för pb har ökat med ca 2,5 km/h på MV med 110 km/h men är

oförändrad vid 90 km/h jämfört med modelldata.

0 Mycket stora hastighetsökningar noteras på ML både för 90 och 110 km/h. Det

är uppenbart att beteendet i trafiken har ändrats så att det nu är mycket liten

skillnad i hastighet mellan MV och ML på landsbygdsvägar. Detta gäller under

frifordonsförhållanden med flöden upp till ca 6-800 f/h båda riktningarna på

ML för både 90 och 110 km/h. Men en reservation mot ovanstående slutsats

måste göras på grund av begränsad spridning av mätplatserna på ML.
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0 Hastigheterna på vanlig tvåfältsväg är i stort sett oförändrade och Överensstäm-

mer i stort sett med modelldata. Det finns inga påtagliga skillnader i hastighet

beroende på Vägbredd i intervallet 7-13 m-Väg.

För platser i tätort kan följ ande nämnas:

0 Det är stor skillnad i hastighet mellan punkter på statlig Väg och ej statlig Väg.

0 Data från ej statlig Väg Visar mycket låga hastigheter både Vid 70 och 50 km/h,

som är påtagligt lägre än rnodelldata.

0 Data från statlig Väg i tätort Överensstärnmer i stort med rnodelldata. Men

dessa punkter ligger enbart på gatutypen genomfart/infart/förbifart.
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1 Bakgrund
Under åren 1990-1992 utvecklade Vägverket (VV) en helt ny modell för ange-

lägenhetsgradering av väginvesteringar. Denna modell fick namnet KAN/EVA.

Vägverket själva har gjort en mer Översiktlig och programsystemmässig be-

skrivning av modellen. Denna dokumentation har namnet EVA, Effekt-beräk-
ningar vid VägAnalyser VV, VEp 1993-11-24.

Vid utvecklingen av modellen bidrog VTI i hög grad med underlag i form av

effektmodeller, som i stor utsträckning grundade sig på empiriskt material. Dessa

effektmodeller gäller tre områden: trafiksäkerhet, restider på länk samt fordons-

kostnader (Foko) med emissioner. Modell för restider i korsningar (noder) utveck-

lades av VV med hjälp av CAPCAL-programmet.

Restidsmodellen för väglänkar, både landsbygd och tätort, finns dokumenterad

i FM från VTI, se [Carlsson och Cedersund 1996]. Restiden för en väglänk beräk-

nas med hjälp av hastighets-flödesdiagram på timnivå för tre olika fordonstyper,

nämligen personbil (pb), lastbil utan släp (lb) samt lastbil med släp (lbs). Dessa

hastighets-flödesdiagram finns i stort antal och är indelade efter följ ande kriterier:

Landsbygd;

0 Hastighetsbegränsning (Skyltad)

0 Vägtyp (MV, ML, 4F, 13m, 11m, osv.)

0 Siktklass (andel väglängd med sikt över 300m).

Tätort;

0 Hastighetsbegränsning

0 Gatutyp (MV, infart/förbifart, tangent och citygata)

0 Område (Ytter-, mellan- och centrumområde).

Indelningen i gatutyp i tätort bygger på den klassificering som användes i

ARGUS, där tangent kan jämföras med huvudgata. Områdestypen bygger på den

indelning som görs i TRÃD av vägomgivningen.

Som underlag för utveckling av ovan nämnda diagram användes trafikmät-

ningar utförda av VTI under åren 1989-90. För tvåfältiga landsbygdsvägar komp-

letterades det empiriska materialet med trafiksimuleringar, främst på 13 m- och

9 m-väg.

Någon systematisk validering av dessa hastighets-flödesdiagram har inte gjorts

utan restidsmodellen i KAN/EVA har använts under hela 90-talet. Under 1995

gjorde VTI en utredning om smala fyrfältsvägar, varvid nya hastighetsflödes-dia-

gram utvecklades för olika typer av MV och 4F-väg, se [Carlsson 1995]. Därvid

konstaterades en viss höjning av hastighetsnivån på MV.

Den långa tid som förflutit sedan hastighetsmodellerna utvecklades har moti-

verat en översyn av desamma. I samband med att VV utförde ett stort antal hastig-

hetsmätningar under hösten 1996 insamlades ett omfattande material med hastig-

hetsdata. Därvid har avdelningen för Vägutformning och Trafik vid VV:s huvud-

kontor i Borlänge beställt en validering av hastighets-flödesmodellerna i

KAN/EVA.
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2 Mätningar hösten 1996
Inom ramen för VV:s arbete med trafiksäkerhetsreformer genomfördes en omfat-

tande undersökning av fordonshastigheter och tidluckor. Undersökningen omfat-

tade både de statliga vägarna i såväl tätort som på landsbygd samt de icke statliga

vägarna i tätort, se VV Publikation 1997:86.

Datainsamlingen gjordes av VV:s Trafikdataenhet med METOR-utrustning.

Vid en mätning registreras varje hjulaxel, som passerar två gummislangar vid valt

mätsnitt. Utifrån dessa registreringar beräknas ankomsttid, riktning, fordonstyp

och hastighet för varje fordon och dessa fordonsdata lagras i mätutrustningen.

För fyrfältiga vägar med mittremsa mättes en körriktning medan båda körrikt-

ningarna mättes för tvåfältiga vägar och fyrfältiga vägar utan mittremsa. För varje

mätsnitt insamlades data om hastighetsbegränsning och fullständig vägutform-

ning. För vägar i tätort angavs även vägtypen (gatutyp) enligt följande alternativ:

0 genomfart

0 infart

0 huvudgata

0 lokalgata

0 förbifart.

Ovanstående vägtyper är direkt hämtade från ARGUS och motsvarar i stort sett de

vägtyper som användes i KAN/EVA-modellen.

Dessutom gjordes för mätsnitt i tätort en klassificering av vägomgivning, som

beskriver i vilken utsträckning den passerande trafiken utsätts för störningar i form

av anslutande vägar, tomtutfarter och bebyggelse. Denna bedömning gjordes i

form av liten (l), medelstor (2) eller stor (3) störning. Generellt sett kan detta

sägas motsvara ytter- mellan- och centrumområde.

För en mer ingående beskrivning av registreringen av mätsnittsdata se [VV PM

1996-08-08].

De insamlade fordonsdata bearbetades vidare av VV:s ADB-enhet. För varje

mätsnitt beräknades medelhastigheten för tre fordonstyper, pb, lb och lbs samt

totalt för alla fordon. Medelhastigheten beräknades antingen för varje hel timme

eller för varje 15-minutersperiod. För varje tidsperiod beräknades totala antalet

fordon och omräknades till timflöde. Två typer av medelhastighet beräknades, dels

det aritmetiska medelvärdet motsvarande time mean speed och dels det harmoni-

ska medelvärdet som motsvarar space mean speed.
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3 Inventering av mätmaterialet
Som ett första steg i projektet gjordes en inventering och viss kvalitetskontroll.

Totala antalet mätpunkter över hela landet var 2 466 tillsammans för både statligt

och ej statligt vägnät. Mätpunkter där det hade regnat under mättiden eller som var

placerade i backe eller kurva sorterades bort omedelbart. Denna sortering gjordes

av VVs ADB-enhet. Då återstod 1 994 punkter fördelade efter:

0 Statligt vägnät 1 209 punkter

0 Ej statligt vägnät 785 punkter

Mätpunkterna på ej statligt vägnät ligger alla i tätortsmiljö. Mätsnitten på det stat-

liga vägnätet var klassade i landsbygd och tätort enligt följ ande:

0 Landsbygdsmiljö 975 punkter

0 Tätortsmiljö 234 punkter

Mätpunkterna på det statliga vägnätet indelades efter skyltad hastighet och väg-

typ. Det visade sig att kodningen av många snitt på det statliga vägnätet kunde

ifrågasättas. Följ ande data erhölls över klassificeringen av materialet:

           

Vägtyp Skyltad hastighet

30 50 70 90 1 10 Totalt

Genomfart 2 3 5 37 19 8 101

Infart - 5 6 5 - 16

Huvudgata - 10 16 12 8 46

Lokalgata - 13 18 13 3 47

Förbifart - 2 p 1 10 1 1 24

Landsbygd 7 91 302 3 82 193 975

Totalt alla statliga 9 156 3 80 441 223 1 209

 

Som synes är det många mätsnitt som i tätort är kodade som huvud- eller lokal-

gata, mer än 90 stycken, vilket synes vara mycket högt. Från Vst trafikdataenhet

erhölls en lista med samtliga mätsnitt på statlig väg med lokalisering angiven en-

ligt referenssystem i vägdatabanken. Samtliga mätsnitt med hastighetsbegränsning

110, 90 eller 70 km/h och som kodats som tätortsväg kontrollerades mot vägnäts-

förteckning och referenskartor. Därvid gjordes bedömningen att merparten av

dessa mätsnitt var felkodade och rimliga justeringar i materialet gjordes.

Nu blev inte alla 1 994 mätpunkter utvalda och databehandlade. På ADB-en-

heten gjordes en intern kontroll, som jämförde datum för mätningen med datum

för klassificering och kodning. Vid alltför stora skillnader sorterades aktuell mät-

punkt bort. På detta sätt erhöll VTI data från 1 670 mätplatser, 979 på statliga väg-

nätet och 691 på ej statligt.

Efter kontroll av en smärre del av mätsnitten på statliga vägnätet och omklassi-

ficering enligt ovan erhölls en uppdelningen av de erhållna 1 670 mätsnitten enligt

vad som framgår av tabell 1 på nästa sida. Mätsnitten i tätort var kodade efter väg-

eller gatutyp, både på statliga och ej statliga vägnätet.
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Tabell 1 Indelning av erhållna mätpankter efter hastighetsgräns och
vägtyp. Statliga vägar överst och ej statliga anderst.

    

Statliga

              

Ej statliga

          

14 1

     

 

261 554| 109|

 

Som synes av tabellen så är det 133 mätsnitt på statligt vägnät som har kodats som

tätortsmiljö. Av dessa ligger 35 stycken på huvud- eller lokalgata, vilket synes

vara tveksamt. Alla dessa 133 mätsnitt har särbehandlats och inte lagts ihop med

t'atOrtspunkter från det ej statliga vägnätet.

Mätpunkterna på det statliga nätet hade med hjälp av vägdatabanken på VV

kodats i olika v'agutformningar i form av MV,ML, fyrfältsväg och tvåf'altsv'ag. På

det ej statliga nätet kunde bara en indelning i fyrfälts- och tvåfältsv'ag göras. Detta

gjordes utifrån data på antal körfält. Tabell 2 på nästa sida redovisar indelning av

mätpunkterna utifrån vägutformning.
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Tabell 2 Indelning av erhållna mätpankter efter hastighetsgräns och vågat-
formning. Uppdelningen är gjord för statliga landsbygd, statliga
tätort och ej statliga.

 

Statliga på landsbygd

                

Ej statliga

  

AV 846 punkter på landsbygd har 78 stycken hastighetsbegränsning 30 eller

50 km/h. Dessa 78 punkter är med största sannolikhet belägna på Vägavsnitt med

lokal hastighetsbegränsning. För mätsnitt med 70 km/h på landsbygd finns ingen

information om det är en generellt begränsad 70-Väg eller det är en lokal hastig-

hetsbegränsning. På statligt Vägnät i tätort finns hela 34 punkter med 90 eller

110 km/h Vilket synes Väldigt högt.

För tvåfältsvägar på landsbygd gjordes en indelning efter Vägbredd och hastig-

hetsgräns, som i stort Överensstämmer med den Vägbreddsindelning som finns i

KAN/EVA-modellen. Tabell 3 Visar indelningen av de701 mätsnitten på tvåfältig

landsväg efter Vägbredd.
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Tabell 3 Indelning av tvåfältsväg landsbygd efter hastighetsbegränsning och
vägbredd. Enbart punkterpå statligt vägnät.

          

För hastighetsbegränsningen 110 km/h är ungefär hälften av mätsnitten 13 m-väg,

medan de Övriga mätsnitten är 6-10 m-vägar, med största sannolikhet i Norrland.

För 70 och 90 km/h är merparten av mätsnitten belägna på 6-10 m-vägar.

Tabellerna 2-3 ovan redovisar antalet mätsnitt som VTI erhöll från VV:s ADB-

enhet. Vid bearbetning och analys visade det sig att alla 846 mätpunkter på statlig

väg på landsbygd ej kunde användas, främst på grund av brister i materialet och

motstridande kodning. I en del fall saknades resultat från riktning 1 och 2 tillsam-

mans, i andra fall saknades uppgift om mittremsa och mitträcke på motorväg

medan en del tvåfältsvägar hade uppgift om mittremsa. Sådana faktorer gjorde att

vissa mätsnitt fick utgå ur analysen.
Det största bortfallet noteras på 13 m-väg med 90 km/h. Av 71 mätsnitt i denna

miljö hade 10 av dessa har en kodning beträffande körfält som tyder på att de

skulle kunna vara fyrfältsväg, men de är utifrån vägdatabanken kodade icke fyr-

fältiga. Dessa 10 mätsnitt har lagts åt sidan och icke tagits med i materialet för

13 m. Totalt erhölls ett bortfall på 29 mätsnitt ur materialet för landsbygd på 70,

90 och 110 km/h. Detta bortfall fördelade sig enligt följande:

0 9 tvåfältsvägar saknade data för R1+R2; 1 på 13 m-väg 110 km/h, 2 på 13 m-

väg och 1 på 9 m-Väg 90 km/h, 3 på 13 m-väg och 2 på 9 m-väg 70 km/h.

0 5 saknade uppgift om mitträcke och mittremsa på MV 110 km/h.

0 1 saknade uppgift om mitträcke och mittremsa på fyrfältsväg 70 km/h

0 3 tvåfältsvägar hade uppgift om mittremsa; 2 på 13 m-väg 110 km/h, 1 på 9 m-

väg 90 km/h.

0 10 st 13 m-väg med 90 km/h kunde tolkas som fyrfältsväg.

0 1 mätsnitt på 9 m-väg 90 km/h hade mycket låga hastigheter, outlier .
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4 Metod för databearbetning
Från VV:s ADB-avdelning erhöll VTI Excelfiler med mätdata. Därvid var samt-

liga mätsnitt bearbetade på timnivå enligt beskrivning ovan i kapitel 2. Materialet

var uppdelat på statliga vägar respektive icke statliga vägar i tätort. Inom varje

delmaterial var mätsnitten uppdelade efter hastighetsgräns.

4.1 Data på timnivå

4.1.1 Statliga vägar

Mätsnitten sorterades upp efter hastighetsgräns, vägtyp och vägutformning.

Samtliga mätsnitt tillhörande samma hastighetsgräns och vägbredd slogs samman

och behandlades som ett material. Genomgående användes bara data mellan kl 06

och 20 för att undvika trafik under kvälls- och nattimmar. Trafikflödet under dessa

timmar är i allmänhet lågt och kan ha helt andra hastighetsanspråk. Eftersom

ingen viktning av materialet skall göras uteslöts dessa timmar för att undvika bias

i de slutliga resultaten.

Observerade space mean speed (harmoniska medelvärdet av hastigheten) för

varje timme under dagtid och alla mätsnitt inom en grupp plottades i diagram med

hastigheten längs y-axeln och totala flödet fören timme längs X-axeln. Se figur 1

nedan som illustrerar data från fyrfältig MV med 110 km/h. Ett diagram för varje

fordonstyp plottades. För MV och fyrfältsväg plottades hastighet och flöde för en

riktning medan för tvåfältsväg båda riktningarna tillsammans. Den vågräta linjen i

diagrammet visar medelvärdet av samtliga observationer för personbil utan

viktning med antal fordon per timobservation.
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Figur 1 Medelhastighet per timme för personbilarför MV 110 km/h som
funktion av timflädet.

I dessa plottade diagram gjordes en visuell bedömning av vid vilket flöde som

påverkan på hastigheten av trafikflödet förelåg. Denna flödesgräns benämnes bryt-

punkt nr 1 och valdes så att flertalet av punkterna i diagrammet skall ligga under

den vågräta linjen för flöden större än brytpunkten. I exemplet ovan i figur 1 be-
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stämdes denna brytgräns till 1 600 f/h. För alla observationer med flöden mindre

än brytgränsen beräknades frifordons-hastigheten för alla tre fordonstyperna. Detta

gjordes genom att beräkna harmoniska medelvärdet av alla observationer utan

viktning av antal fordon. Avsikten är att uppskatta reshastigheten på en

genomsnittlig väg av aktuell typ, ej att uppskatta genomsnittliga reshastigheten för

trafikarbetet på vägtypen ifråga. I det senare fallet skall medelhastigheten viktas

med antalet fordon i varje observation. I fallet med MV i figur 1 ovan erhölls fri-
fordonshastigheterna till följande värden:

- pb 111,0 km/h
- lb 94,4 km/h
- lbs 84,6 km/h.

För observationerna över brytpunkten gjordes en linjär regression hastighet-flöde

(v-q) för varje fordonstyp. Två slags regressioner gjordes, en vanlig linjär regres-

sion på alla punkter samt en med dummy-variabel för varje mätplats. Den första

ger en lutning i hastighet-flöde (v-q) baserat på samtliga observationer. I detta fall

kan resultatet förvrängas genom att den generella hastighetsnivån är olika i de

skilda mätsnitten. En plats med stora observerade flöden kan ha en högre hastig-

hetsnivå jämfört med en annan mätplats med mindre observerade flöden och lägre

hastighetsnivå. I detta fall erhålles för liten lutning på v-q-kurvan.

Vid regression med dummy-variabel skattas först lutningen i varje mätsnitt och

därefter den genomsnittliga lutningen på v-q-kurvan ur lutningen från samtliga

mätsnitt. Det visade sig att den senare metoden var bättre. För vägtyper som hade

hastighetsdata över brytpunkten blev signifikansen i data nästan genomgående

bättre i fallet med dummy-variabel.

I fallet med MV 110 km/h i figur 1 ovan erhölls följande värden på v-q-kurvan

för flöden större än 1 600 f/h:

0 pb - 6,3 km/h per 1 000 f/h

0 lb - 3,3 km/h per 1 000 f/h

- lbs ingen lutning, frifordonshastigheten gäller för flöden över 1 600 f/h.

I många fall erhölls inga observationer med flöden över skattad brytpunkt. I dessa

fall är det givetvis inte aktuellt att göra regressioner.

Ovan beskrivna metod användes för hastighetsgränserna 90 och 110 km/h. Men

mätsnitt som hade kodats som liggande i tätort, och efter justering fortfarande an-

sågs ligga i tätort, sorterades bort och ingick inte i bearbetat material. För hastig-

hetsgränsen 70 km/h gjordes två olika databearbetningar, en för mätsnitt i lands-

bygd och en för mätsnitt i tätort. Av de senare (45 stycken) var merparten mätsnitt

kodade som genomfart, infart eller förbifart (se tabell 1). Observera att för mät-

snitten på landsbygd finns ingen information huruvida aktuellt mätsnitt ligger på

en generellt begränsad 70-väg eller på en lokal hastighetsbegränsning.

För hastighetsgränsen 50 km/h användes inte mätsnitten på landsbygd. I detta

fall är det uppenbart att det gäller en lokal hastighetsbegränsning. Enbart mätsnitt i

tätort har bearbetats. Av dessa var också här merparten av mätsnitten belägna på

genomfart, infart eller förbifart.
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4.1.2 Tätortsgator

Data från tätortsgator (icke statliga vägar) bearbetades i princip på samma sätt som

data från statliga Vägar. Mätsnitten sorterades efter hastighetsbegränsning 50 och

70 km/h. Dessutom gjordes en uppdelning i fyrfältsgator och tvåfältsgator. För tät-

ortsmaterialet finns ingen möjlighet att kontrollera klassificering och kodning.

Data från tätortssnitten plottades på samma sätt som beskrivits ovan. Därvid

slogs data från mätsnitt på gatutyperna genomfart, infart och förbifart ihop till ett

material för varje hastighetsgräns. Dessutom delades materialet efter vägomgiv-

ning, liten, medelstor eller stor störning. Liten störning tolkades som mätsnitt i

ytterområde, medelstor som mellanområde och stor störning som mätsnitt i cent-

rumområde.

I många fall kunde ingen skillnad i frifordonshasighet observeras mellan klas-

sificeringar av gatutyp, speciellt inte mellan huvudgata och genomfart/infart/-för-

bifart. I sådana fall slogs materialet samman för att få ett större underlag_ för skatt-

ning av hastigheten. Figur 2 nedan visar data från tvåfältig gata typ genom-

fart/infart/förbifart med 50 km/h i ytterområde (liten störning).
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Figur 2 Hastighets-flödes-diagmm för pbför gatutypen tvåfältig G/I/F med
50 km/h i ytterområde.

I figur 2 ovan är frifordonshastigheten för pb 48,2 km/h upp till brytpunkten

1 700 f/h. Detta material slogs i en andra omgång ihop med data från gatutypen

huvudgata och då erhölls frifordonshastigheten för pb till 48,8 km/h.

Anmärkningsvärt var att inte för någon gatutyp och hastighetsbegränsning

erhölls observationer för flöden större än skattad brytpunkt. Detta innebär att inga

regressionsanalyser har gjorts på data i tätort. Alla data på timnivå har använts för

skattning av frifordonshastigheter.
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4.2 Data på 15 min-nivå

För de mätsnitt som i den första bearbetningen hade någon observation över skat-

tad brytpunkt beställdes en bearbetning på 15 min-nivå från VV:s ADB-avdelning.

Det innebär att medelhastigheten beräknades för 15 min-perioder enligt beskriv-

ning Ovan i kapitel 2. Detta blev enbart aktuellt för mätsnitt på statliga vägnätet, ej

för mätsnitt i tätortsmaterialet. För följande hastighetsgränser och vägtyper på

landsbygd observerades mätsnitt över brytpunkten, vilket medför bearbetning på

15 min-nivå:

Hastgräns Vägtyp

km/h

110 MV

90 ML

90 12-13 m

90 8-10 m

90 7-8 m

70 12-13 m

70 8-10 m

70 6-7 m

För dessa mätsnitt med flöden över vald brytpunkt gjordes samma slags av regres-

sionsanalys som beskrivits ovan i avsnitt 4.1.1. På detta sätt erhölls bättre under-

byggda värden för lutningen på v-q-kurvan för flöden över brytpunkten. Nedan i

figur 3illustreras detta för MV med 110 km/h. Figuren visar plottning av hastig-

het-flöde för personbil med data från 15 min-perioder.
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Figur 3 Hastighets-flödes-diagram för pb för MV 110 km/h med 15 min-
data
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Observera att figuren innehåller data för flöden under brytpunkten 1 600 f/h, efter-

som alla 15 min-perioder från ett mätsnitt är plottade, givet att det funnits någon

timme med timflöde över brytpunkten. Men det är enbart observationer med

flöden över 1 600 f/h som använts för regressionsanalys. I detta fall erhölls följ-

ande värden på v-q-kurvan för flöden större än 1 600 f/h:

0 pb - 2,5 km/h per 1 000 f/h

0 lb - 1,4 km/h per 1 000 f/h

0 lbs ingen lutning, frifordonshastigheten gäller för flöden över 1 600 f/h.

Med 15 min-data erhölls alltså mindre lutning på kurvan för både pb och lb, jäm-

fört med data på timnivå enligt avsnitt 4.1.1 ovan. Men värdet för lb är inte signi-

fikant. För lastbilar med släp erhålles ingen reduktion av hastigheten när flödet

växer och blir högre än 1 600 f/h. Detta gäller både tim- och 15min-data.

Det visade sig att även för 15 min-data var metoden med dummy-variabel över-

lägsen och gav för de flesta vägtyper bättre signifikanser. Jämfört med entimmes-

data hade resultaten överlag bättre signifikanser och bättre logiska samband

mellan fordonstyper och vägutformningar. I resultatredovisningen i nästa kapitel

presenteras därför enbart resultat från 15 min-data.
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5 Resultat

5.1 Landsbygd

Alla mätsnitt på landsbygd är bearbetade enligt den metod som beskrivs i ovanstå-

ende kapitel. Därefter har en jämförelse gjorts med hastighetsdata i nuvarande

KAN/EVA-modell. I figur 4 nedan illustreras detta med en jämförelse mellan

modelldata och uppmätta data från hösten 96 för MV 110 km/h. Figuren gäller pb

och förutom modellen visas skattade data från såväl 60 min- som 15 min-materia-
let.
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Figur 4 Jämförelse mellan modelldata och mätta data hösten 96för 1919 på
MV 110 km/h.

Vid jämförelse av modelldata med uppmätta skall observeras att i modelldata har

en justering av reshastigheten gjorts för linjeföring. All jämförelse är gjorda för

siktklass 1 eftersom alla mätsnitt ligger på i stort sett rak och plan väg. Men när

modellen utvecklades 1991 gjordes en justering av då uppmätta data för siktklass.

Därvid användes VTI:s VETO-program för fordonskostnader och emission, se

[Hammarström 1994].

Denna modell innehåller en typväg för vardera av siktklasserna 1-4. Dessa typ-

vägar bygger på insamlade VTI-data från slutet av 1970-talet. Mötessikten mättes

på ett antal väglänkar (med den tidens definition) och Vägarna indelades efter

andel mötessiktlängd över 300 m. Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av

dessa typvägar i form av kurvatur (rad/km) samt Rise and Fall (ni/km). Dess-

utom redovisas längd och medellutning för största stigningen.

14 VTI Notat 38-1998



   

Siktklass Andel våglängd Kurvatur RF Största stigning

med sikt > 300 m rad/km m/km längd (m) medel-lut-

ning (%)

1 70-100 % 0,13 13 688 3,5

2 40-70 % 0,70 14 716 3,1

3 20-40 % 0,98 16 750 3,2

4 0-20 % 1,56 20 597 3,6

       

Mera detaljerade vägbeskrivningar finns i [Hammarström 1994, bilaga 2]. Här kan

dock nämnas att för typväg siktklass 1 gäller att 45% av Väglängden har lutning

absolut större än 1% och att 6% av Väglängden har lutning större än 3%.

Det är dock tveksamt om data för siktklass 1 fortfarande är relevanta. Mycket

nybyggnad har skett under senaste 20-årsperioden med i allmänhet mycket bra

linjeföringsstandard. Det synes som om ett RF-värde på 13 är för stort för dagens

landsbygdsvägnät i siktklass 1 och dessutom med 45% av Väglängden större än

1% lutning.

Men för använd typväg för siktklass 1 erhölls följ ande reduktioner av färd-has-

tigheten för de olika typfordonen vid 90 och 110 km/h:

- pb -O,1km/h
- 1b _0,7 km/h
- lbs .-4,0 km/h.

Således är reduktionen för pb marginell men högst påtaglig för lbs med 4,0 km/h.

Vid 70 km/h är reduktionen för lbs ca 2 km/h.

5.1.1 Frifordonshastigheter landsbygd

Tabell 4 nedan visar en jämförelse av frifordonshastigheter mellan modell och

uppmätta data 1996 för hastighetsgränsen 110 km/h. Dessutom redovisas värdet

för brytpunkten. Observera att för flerfältiga vägar anges flödet för en riktning

medan för tvåfältsvägar det angivna flödet gäller för båda riktningarna.

Tabell 4 Frifordonsbastighetför statliga vägar, landsbygd 110 km/h,
baserade på 60 minatersdata.

 

VTI Notat 38-1998 15



Det skall noteras att om inga observationer över brytpunkten finns i det uppmätta

materialet så anges i princip högsta observerade timflödet med hastighet samma

som skattad frifordonshastighet. Detta gäller vid 110 km/h alla vägtyper utom

MV, jämför ovan i avsnitt 4.2. Vid jämförelse skall man komma i håg att modell-

data är justerade med ovan angivna värden. En tom ruta med - anger att inga

mätsnitt finns för denna vägtyp eller att ingen hastighetsmodell i KAN/EVA

existerar för vägtypen ifråga.

Följ ande observationer och anmärkningar kan göras till tabell 4 ovan:

1. MV med 3 körfält per riktning är inte en sexfältig motorväg utan det gäller

mätsnitt på accelerationssträckor i anslutning till trafikplatser på fyrfältig

MV. Men totalt finns tre körfält i mätt riktning.

2. Modelldata för fyrfältig MV är för låga för samtliga fordonstyper. Dessutom

synes brytpunkten ligga för högt 2 100 f/h mot uppmätta 1 600 f/h.

3. Det är stor skillnad mellan ML och 13 m-väg i det mätta materialet. ML har

en hastighetsnivå som bara obetydligt underskrider den för MV. Vanliga

tvåfältsvägar däremot med 12-14 m tvärsektion har väsentligt lägre hastig-

heter, ca 7 km/h för pb och 3-4 km/h för tunga fordon. För KAN/-EVA-mo-

dellen finns enbart gemensamma data med hastigheter som dock stämmer

väl överens med mätta data för dessa vägtyper hopslagna.

4. Dessutom är brytpunkten anmärkningsvärt hög i det mätta materialet,

1 100 f/h för båda vägtyperna. Ingen flödespåverkan kan observeras i mätta

data upp till denna gräns.

5. För tvärsektion 6-10 m finns inget breddberoende i mätta data, medan mo-

dellen har påtagliga skillnader beroende på vägbredd. Enbart modelldata för

7-8 m-väg stämmer överens med mätta data utom för lb.

Slutligen skall här nämnas att i utredningen för projektet smala fyrfältsvägar, se

[Carlsson 1995] erhölls följande frifordonshastigheter för normal MV (11,5 m), ej

linjeföringsjusterade värden vid 110 km/h:

- pb 110,5 km/h
. 1b 94,4 km/h
- lbs 84,5 km/h

Således överenstämmer dessa värden, grundade på mätningar 1994-95, väldigt väl

med data för fyrfältig MV ovan i tabell 4.

Frifordonshastigheter vid hastighetsbegränsning 90 km/h redovisas på samma

sätt i tabell 5 på nästa sida. I de fall som angives ovan i avsnitt 4.2 finns mätpunk-

ter över skattad brytpunkt.
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Tabell 5 Frifordonshastighetför statliga vägar, landsbygd 90 km/h,
baserade på 60 minatersdata.

0-2600 0-2700 91,8 89, 0 79,0

0-2100 0-2100 96,6 89,0 79,0

0-1600 0-1500 85 88,5 78,5

0-600 0-600 100,1 89,0 79,0

0-200 0-200 92,0 84,8 77,3

0-200 0-200 88,8 82,5 76,5

0150 0-600 84,3 79,5 75,0

0-150 0-50 0 79 74,0 70,0

 

Följ ande observationer och anmärkningar kan göras till tabellen ovan:

1. MV med tre körfält per riktning ligger alla mätsnitt nära trafikplatser som i

fallet med 110 km/h ovan. Här erhålles konsekvent lägre värden än för

vanlig fyrfältig MV.

2. Modelldata för fyrfältig MV stämmer väl överens med mätta data utom för

lbs, vars hastigheter i modellen är för låga.

3. Ånyo är det stor skillnad mellan ML och 13 m-Väg i det uppmätta materia-

let. För ML observeras hastigheter klart över dem för MV, medan vanliga

12-14 m-vägar har väsenligt lägre hastigheter, 9 km/h för pb och 7 km/h för

tunga fordon. I KAN/EVA-modellen har dessa Vägtyper olika hastigheter för

tunga fordon men nästan samma för pb. Den uppmätt brytpunkten är dock

samma som i modellen, 600 f/h, men detta är något lägre än vid 110 km/h.

4. Det är anmärkningsvärt låga hastigheter för vägtypen 4F (fyrfältsväg). Här

finns bara tre mätsnitt som alla tre ligger relativt nära en tätort och har

karaktären av infartsväg.

5. För tvärsektion 7-12 m finns inget påtagligt breddberoende i mätdata, medan

modellen har en väsentlig skillnad mellan 7,5 m-väg och 8-10 m-väg för pb.

6. För de smalaste sektionerna 5-7 rn är överenstämmelsen mellan modell och

mätdata mycket god med undantag av detunga fordonen på 5-6 m-väg.

Det skall tilläggas att i 1995 års utredning om MV gjordes ej någon justering av

modell-data i KAN/EVA, utom för lbs som höjdes med 1 km/h. Detta innebär

84 km/h ej linjeföringsjusterat, men det är fortfarande klart lägre än nu uppmätta

data.

Ovan i kapitel 3 redovisas att 10 mätsnitt på 13m-väg hade sorterats bort på

grund av oklarheter i kodningen. För att göra analysen fullständig beräknades fri-

fordonshastigheten inklusive dessa 10 punkter (materialet omfattar då 69snitt).

Resultatet ändrades dock inte mycket. Hastigheten för pb sjönk med 0,2 km/h.

Data för ML och 13m-väg har dock blivit mer ingående analyserat. Detta redo-

visas nedan i avsnitt 5.1.3

För hastighetsbegränsningen 70 km/h redovisas data på samma sätt som ovan i

tabell 6 på nästa sida. Som påpekats ovan i avsnitt 4.1.1 finns ingen information

huruvida ett mätsnitt ligger på en lokal hastighetsbegränsning eller en generell 70-

begränsad väg. *
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Tabell 6 Frifordonshastighetför statliga vägar, landsbygd 70 km/h, base-
rade på 60 minutersdata.

0-1800 - 81.9

0-1200 - 69.8

0-500 - 76.1

0-800 74.1

0-400 0-1400 83.5 71.6

0-200 0-400 83.5 71.3

0-200 0-700 81.0 72.9

0-150 0-200 78.5 71.1

0-150 0-200 76.0 59.7

 

Följ ande kommentarer kan göras till tabell 3 ovan:

1. Mätsnitten för vägtyperna MV, 4F, ML samt 12-14 m måste alla vara från

lokala hastighetsbegränsningar. Dessa vägtyper finns ej i KAN/EVA-model-

len med 70 km/h.

2. För tvärsektion 6-12 m finns inget som helst breddberoende i mätdata. Dess-

utom är dessa mätta hastighetsnivåer anmärkningsvärt låga och väsentligt

lägre än modelldata. Dessutom är brytpunkterna påtagligt högre än i model-

len. Det mesta talar för att flerparten av mätsnitten ligger på lokala hastig-

hetsbegränsningar.

3. Mätta hastigheter på 5-6 m-väg är orimligt låga. I detta fall ligger alla mät-

snitt på det sekundära eller tertiära vägnätet med en stor andel lokala resor.

5.1.2 Hastighets-flödessamband landsbygd

Som beskrivits ovan skattades lutningen i v-q-kurvan för värden över brytpunkten

med linjär regression med dummy-variabel. Men det var bara i åtta fall det fanns

observationer över brytpunkten, se ovan i avsnitt 4.2. Därvid användes data på 15

min-nivå. I tabell 7 på nästa sida redovisas lutningen på v-q-kurvan för flöden

över brytpunkten, dels för KAN/EVA-modellen och dels för uppmätta data.

Observera att det är enbart för MV 110 km/h, som brytpunkten är lägre i det

uppmätta materialet, 1 600 f/h respektive 2 100 f/h. För alla övriga fall är bryt-

punkten samma eller i två fall högre i mätmaterialet jämfört med modelldata.

Vidare anges i tabellen de högsta flöden som observerats i mätdata för varje

vägtyp. Brytpunkten och maxflödet definierar ett flödesintervall med konstant lut-

ning i v-q-kurvan. Detta flödesintervall jämföres med motsvarande modelldata.

I tabell 7 är de värden som är signifikanta på nivån 10% eller lägre försedda

med en asterisk (*). Data med signifikansnivå högre än 10% är ej markerade

(osäkra data). I en del fall har regressionen gett positiva eller uppenbart orimliga

värden. I dessa fall har enbart - markerats i aktuell ruta.
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Tabell 7 Hastighets-flöa'essamband vidflöden Över skattade brytpunkter,
Statliga vägar i landsbygd, 15 minutersdata.

2100-2900

600-[800

600-1800

200-1000

2 00-1 000

200-1000

150-1000

1 600-2900

600- 1 700

600- 1600

200-1000

200-1000

800-1400

400- 1 600

200-800

9,38

1 47

3 4:

78* 1

'1

1

 

:l:

Följ ande kommentarer och anmärkningar kan göras till tabell 4:

1. För MV 110 km/h är lutningen i modellen för stor för pb jämfört med upp-

mätta data. För de tunga fordonen finns inga signifikanta data för jämförelse,

men troligen är lutningen mycket liten. För pb illustreras modell- och mät-

data i figur 4 ovan i avsnitt 4.1.

2. Uppmätt lutning på ML 90 km/h för pb och lb är större än för 12-14 m-väg,

men alla värden är ej signifikanta. Dock är frifordonshastigheterna högre,

vilket skulle kunna förklara ett högre värde på lutningen. Modelldata är

samma för båda dessa vägtyper och stämmer rätt väl överens med uppmätta

data på 12-14 m-vägen.

3. För såväl 7-8 m som 8-10 111 vid 90 km/h är lutningen för pb i modellen

väsentligt högre än för mätta data. För tunga fordon kan inget sägas eftersom

det bara finns ett signifikant värde.

4. För alla tre vägtyperna vid 70 km/h är lutningarna i uppmätta data i flera fall

större för de tunga fordonen jämfört med pb, vilket inte verkar logiskt.

Modelldata för pb är i dessa fall för stora.

Slutligen skall sägas att trots ovanstående anmärkningar är data för 15 min-perio-

der mer konsistenta och logiska än motsvarande data för 60 min-perioder. Det

större antalet observationer ger säkrare skattningar.

5.1.3 Generella slutsatser för landsbygd

I varje delavsnitt ovan har skillnaden mellan modell och mätdata analyserats och

kommenterats. Det mest frapperande i mätmaterialet är den stora skillnaden mel-

lan ML och vad som benämnes vanlig 13 m-väg. Det synes som om beteendet i

trafiken har ändrats så att det nu är mycket liten skillnad i hastighet mellan MV

och ML på landsbygdsvägar. Detta gäller under frifordonsförhållanden med flöden

upp till ca 6-800 f/h båda riktningarna på ML för både 90 och 110 km/h.

Men en reservation måste göras för ovanstående slutsats. Det visar sig att de

nio mätsnitten på ML med 110 km/h ligger utspridda på enbart fyra olika vägav-

snitt. Sex av denio snitten finns på E4 mellan Gävle och Axmartavlan, vilket är

känt som ett vägavsnitt med höga hastigheter. Dessa sex snitt har en medelhastig-

het på 111,0 km/h för pb jämfört med 103,8 km/h för resterande tre snitt
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(108,5 km/h totalt enligt tabell 4). För de tunga fordonen är skillnaderna mindre,

4,8 km/h för lb och bara 0,5 km/h för lbs.

För ML med 90 km/h råder liknande förhållanden. Tre av de sju mätsnitten

finns på E 18 norr om Rosenkälla i Stockholms län (Norrtäljevägen). Övriga fyra

snitt ligger utspridda i södra Sverige. Hastigheten för de tre snitten på Norrtälje-

vägen är 7,3 km/h högre för pb än för de Övriga fyra, 4,4 km/h för lb och hela

7,2 km/h för lbs.

En speciell undersökning har gjorts huruvida vägmarkeringarna på ML och

13 m har någon påvisbar effekt på hastigheten. Därför har mätsnitten på ML och

13 m indelats efter markering med breda körfält respektive vanliga körfält med

breda vägrenar. Som gräns för breda körfält valdes körfältsbredden 5 m och för

vanliga körfält sattas maxgränsen till 4 m. Ett fåtal platser hade körfältsbredd

mellan 4 och 5 m och dessa uteslöts. Tabell 8 nedan redovisar resultaten uppdelat

på hastighetsgräns och vägtyp.

Tabell 8 Hastighet på ML och 13 m-väg uppdelat efter hastighetsgräns och
typ av markering.

 

110 km/h

          

90 km/h

          

Som framgår av tabellen är det liten eller ingen skillnad alls på 13 m-väg efter

vägmarkering. Det synes som om hastigheten är 1-2 km/h högre för breda körfält

vid 110 km/h. Men för ML är det stora skillnader. Vid 110 km/h är hastigheten

väsentligt högre vid breda körfält men tvärtom vid 90 km/h. Resultaten måste

dock behandlas med mycket stor försiktighet. Materialet är litet och sex av de sju

snitten på ML 110 med breda körfält är de ovan nämnda på E4 Gävle-Axmar-

tavlan. Av de fyra mätsnitten på ML 90 med breda vägrenar ligger tre på

Norrtäljevägen. Man skulle kunna påstå att läget och typ av trafik på ML avgör

hastighetsnivån i stället för vägmålningen.

För vanlig tvåfältig väg skall nämnas att inverkan av tvärsektion på frifordons-

hastigheten har minskat väsentligt i intervallet 7-13 m. Det är svårt att observera
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några påtagliga hastighetsskillnader beroende på vägbredd med undantag av 13 m

vid 110 km/h, där hastigheten för pb är ca 3 km/h högre än för 7-10 m-väg.

I KAN/EVA-modellen är hastighetsskillnaden mellan 7 m- och 13 m-väg för

pb 5 km/h vid hastighetsgränsen 110 km/h och 4 km/h vid 90. Motsvarande siffror

i materialet från 1996 är ca 3 respektive 2 km/h. Det skall dock påpekas att data-

materialet för 7 m-vägar i KAN/EVA-arbetet var mycket begränsat, det omfattade

bara tre mättillfällen på en och samma plats. Men det synes som det under senaste

decenniet är en tendens till mer likformiga hastigheter för breddintervallet 7-13 m

vid frifordonsförhållanden.

Data för 70 km/h visar påtagligt låga hastigheter, men resultaten är svårtolkade

eftersom information saknas om mätsnitten finns på lokal hastighetsbegränsning

eller inte.

Sammanfattningsvis kan sägas att det varit en viss hastighetsökning på MV

med 110 km/h jämfört med data från 1989-90. Vidare en mycket markant ökning

på ML för både 90 och 110 km/h medan hastigheterna på vanlig tvåfältsväg i stort

sett är oförändrade.

5.2 Tätort
Datamaterialet för tätort har bearbetats på samma sätt som för landsbygd. Vid

jämförelse med modelldata skall noteras att någon reduktion för linjeföring inte

förekommer i modelldata i tätort. Följande principer gäller för jämförelse mellan

modelldata och uppmätta data:

0 Gatutyperna genomfart, infart och förbifart har i mätdata slagits ihop och

jämföres med infart/förbifart i modelldata.

0 Gatutypen huvudgata jämföres med tangent.

0 Gatutypen lokalgata jämföres med citygata, vilket i många fall är tveksamt,

eftersom lokalgata mycket ofta kan vara belägen i bostadsområde.

0 Klassificeringen av vägomgivning har använts för att bestämma ytter-, mel-

lan- och centrumområde, se ovan i avsnitt 4.1.2.

Det skall påpekas att inte för något fall erhölls mätdata med flöden som kunde an-

ses vara högre än skattad brytpunkt.

5.2.1 Frifordonshastigheter tätort

Tabell 9 nedan visar jämförelse av frifordonshastighet mellan modell och upp-

mätta data för hastighetsgränsen 70 km/h. På samma sätt som för landsbygd redo-

visas värdet för brytpunkten, gällande flödet i en riktning för flerfältiga vägar och

båda riktingarna för tvåfältiga vägar. Det skall påpekas att det i samtliga fall, både

för 70 km/h och 50 km/h, är det högsta observerade timflödet som anges som bryt-

punkt. I många fall har flera gatutyper slagits ihop eftersom ingen skillnad eller

icke logiska skillnader observerades i den första omgången av bearbetning. Av

tabellen framgår vilka sammanslagningar som gjorts, eftersom samma mätdata

redovisas i flera rutor.
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Tabell 9 Frifordonshastighetför tätort 70 km/h, baserade på 60- minuters-
data.

0-1100

0-1100

0-700

0-1100

0-1 100

0-1600

 

Följ ande kommentarer kan göras till tabell 9 ovan:

0 Mätdata för MV är exceptionellt höga. Alla observationer kommer från ett

och samma snitt, väg E4.65 mot Arlanda. Det är tveksamt om mätplatsen

kan sägas vara tätort.

0 För alla Övriga miljöer noteras mycket låga hastigheter, som är markant

lägre än modelldata. Speciellt är data från flerfältsgatorna låga och med

genomgående lägre hastigheter för tunga fordon jämfört med motsvarande

tvåfältig gatutyp. Detta är mycket anmärkningsvärt.

0 Ingen skillnad i hastighet mellan gatutyperna infart/förbifart och tangent kan

i materialet inte fastställas i något fall. Modellen har här en skillnad på 0-

2 km/h.

0 Hastighetsskillnaden mellan pb och tunga fordon är anmärkningsvärt hög, i

genomsnitt högre än för landsbygd med 70 km/h. Detta gäller framför allt

flerfältsgator.

Frifordonshastigheterna för 50 km/h i tätort redovisas nedan i tabell 10 på samma

sätt som för 70 km/h. Även i detta fall har flera gatutyper slagits samman till ett

material, vilket framgår av tabellen.
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Tabell 10 Frifordonshastighetför tätort 50 km/h, baserade på 60- minuters-
data.

 

Följ ande kommentarer till tabellen kan göras:

0 Även i detta fall noteras mycket låga hastigheter, som för samtliga miljöer är

markant lägre än modelldata. Samma tendens som i 70 km/h-materialet

finns med låga hastigheter på flerfältsgator, som i de flesta fall är lägre än

motsvarande gatutyp på tvåfältsgator.

0 På flerfältsgator kan noteras omotiverad stor hastighetsskillnad mellan pb

och tunga fordon. För tvåfältsgator är resultaten mer logiska med i praktiken

ingen skillnad i hastighet mellan lätta och tunga fordon.

0 Precis som för 70-gator finns ingen skillnad i hastighet mellan gatutyperna

infart/förbifart och tangent. Detta gäller i samtliga fall utom tvåfältsgator i

centrummiljö (där inga 70-gator finnes).

0 På tvåfältsgator observeras mycket höga timflöden utan att någon inverkan

på hastigheten kan urskilj as.

5.2.2 Generella slutsatser för tätort

Analysen av hastighetsdata i tätort visar mycket låga hastigheter, både vid 70 km/h

och 50 km/h. Modelldata bygger på VTI:s mätningar i tätort, se [Cedersund 1995].

Mätsnitten är i dessa senare mätningar inte slumpmässigt utvalda utan i huvudsak

valda efter principen att täcka in olika gatutyper med representativa utformningar.

Dessutom placerades mätsnitten mitt på utvald gatulänk för att undvika influens

från korsningar med eventuella signaler. Dock fanns inga mätdata från fyrfältiga

gator utan dessa hastigheter har uppskattats med stöd av resultat enbart från två-

fältsgator, se [Carlsson och Cedersund 1996].

Det kan antas att mätsnitten vid 1996 års mätningar i flera fall har placerats så

nära korsningar och trafiksignaler att den stationära hastighetsnivån för länken

inte har uppnåtts. Stöd för detta antagande ges av de stora skillnaderna i hastighet
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mellan lätta och tunga fordon, speciellt för 70 km/h. De tunga fordonen har inte
hunnit att accelerera till önskad hastighet.

Det framgår vidare tydligt från bearbetningen att klassificering av gatutyp inte

ger något större utslag i hastigheten. Känsligheten för vägomgivning, klassad som

ytter, mellan och centrum, är generellt sett väsentligt högre.

För att få ytterligare underlag för hastigheter i tätort har mätsnitten i tätort från

statliga vägar analyserats på samma sätt. Men materialet är begränsat och i många

fall finns enbart en eller två mätsnitt för en viss miljö. Genomgående har i databe-

arbetningen alla mätsnitt ansetts ligga på gatutypen genomfart/infart/-förbifart

trots att en mindre del är kodade som andra typer (gatutypen huvudgata eller lokal-

gata är mycket osannolik för en statlig väg). Tabell ll nedan redovisar uppmätta

hastigheter i tätort, dels från mätsnitt på statligt vägnät och dels från icke statligt

vägnät. Alla resultaten gäller för typen infart/förbifart.

Tabell 1] Jämförelse av uppmätta hastigheterför statliga och icke statliga
mätsnitt i tätort. Gatatyp genomfart/infartácörbüfart,

           

                 

       

   

Som framgår av tabellen är hastigheten högre på de statliga platserna för alla

miljöer och gatutyper utom i ett fall. Dessutom är skillnaden i hastighet mellan

lätta och tunga fordon i allmänhet mindre. Om man jämför uppmätta data enbart

för de statliga mätplatserna med modelldata (i tabell 9 och 10), är skillnaderna nu

betydligt mindre. I ett fall är till och med modelldata lägre än uppmätt.

Slutsatsen är att data från mätsnitten på ej statligt vägnät måste behandlas med

stor försiktighet, eftersom man kan spåra inverkan av andra faktorer (korta länkar

och nära till korsning). Resultaten från statlig väg i tätort synes då mer trovärdiga.
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6 Förslag till fortsatt arbete
Baserat på resultaten från ovan redovisade studie utpekas nedan ett antal frågor

och problem som bör studeras vidare med sikte på att få mer relevanta hastighets-

modeller i KAN/EVA. I detta arbete bör data från 1997 års mätningar också ingå.

Därvid bör än mer noggranna kontroller och justeringar av klassificering och kod-

ning göras.

1.

VTI Notat 38-1998

Skilda modeller för ML och vanlig 13 m-väg bör utvecklas. Därvid är det även

önskvärt att olika vägmarkeringar i form av breda körfält eller breda vägrenar

studeras. Fortsatta studier bör ske med 1997 års mätningar inkluderade, med

förhoppningsvis större geografisk spridning av mätsnitten. Därvid bör en

djupare studier genomföras med jämförelse mellan ML och 13 111 med mer lik-

formiga utformningar beträffande korsningstäthet, ÄDT och typ av trafik.

Antalet vägtyper med tvärsektion 6-12 m bör begränsas. Det synes som om in-

verkan på hastigheten från tvärsektionen är begränsad. Även här bör 1997 års

mätningar inkluderas för att studera om tendensen till mer likformiga hastig-

heter fortsätter.

En särskild studie av hastigheter i tätort bör genomföras. År 1997 var sista året

VTI på uppdrag av VV genomförde mätning i tätort. Resultaten från dessa mät-

ningar bör jämföras med Vst stora mätprogram från hösten 97. Därvid skall

på samma sätt som ovan statliga och icke statliga vägar jämföras. Eventuella

skillnader i gatuutformning och trafikförhållanden bör kartläggas. Man skall

kanske i KAN/EVA införa speciella hastighetsmodeller för statlig väg i tätort.

Lutningen på v-q-kurvan för flöden över brytpunkten bör analyseras och mo-

delleras mer ingående. Mätningarna från 1997 bör användas tillsammans med

VTI: s simuleringsmodell.

En översyn av typvägar och dess linjeföringsmått bör göras, jämför med avsnitt

5.1.
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