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ABSTRACT

As a commission from the National Swedish Road Admini-

stration models have been developed for calculation of

speed of free moving passengercars as a function of

sight distances. The adjustment of these functions

were made separately for the speed limits of 70, 90 and

110 km/h and separately for vertical and horizontal

bends.

The most adequate agreement betWeen the model and the

collected data concerning vertical bends was obtained

with a function taking into account sight distance in

the driving direction and sight distance in the Oppo-

site direction. Sight distance in the direction oppo-

site to the driving direction expresses the influence

of the road alignment previOus to the measuring point

on the level of speed.

As regards horizontal bends, a function was developed

expressing the speed as a function of sight distance

in the driving direction and the radius of the bend.

Further investigations should result in the development

of a function that could be used for both vertical and

horizontal bends. However, this requires more compre-

hensive data concerning horizontal bends with short

radii (less than 500 m).
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Hastighetsdata för bestämning
av dimensionerande hastighet

Del 2: Funktionsanpassning för
fria personbilars hastig-
het med hänsyn till sikt
och horisontalradie

av Ulf Hammarström

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

På uppdrag av statens vägverk har funktioner utvecklats

för beräkning av hastighet som funktion av siktförhål-

landen för fria personbilar. Funktionsanpassningen har

utförts separat för hastighetsbegränsning 70, 90, och

110 km/h och separat för vertikal- och horisontalkurvor.

Bästa anpassning till mätdata för vertikalkurvor er-

hölls med en funktion som tog hänsyn till sikt i färd-

riktningen och sikt i motsatt riktning. Sikt i mot-

satt riktning som färdriktningen uttrycker inverkan av

förmiljön på hastighetsniVân.

För horisontalkurvor har en funktion framtagits, som

ger hastighet som funktion av sikt i-färdriktningen

och av kurvradien.

Ett fortsatt arbete bör kunna leda till att en och sam-

ma funktion kan användas både i vertikal- och horison-

talkurvor. _Detta förutsätter en utökning av mätdata

för horisontalkurvor med små radier (< 500 m).

VTI MEDDELANDE 33



BAKGRUND OCH SYFTE

En undersökning utförd av VTI (1) på uppdrag av VV

påvisade ett samband mellan fria fordons hastighet och

siktförhållanden. VV gav VTI i uppdrag att försöka

uttrycka hastigheten som en funktion av bl a siktför-

hållanden. Uppdraget ingår som en del i revideringen

av anvisningar rörande dimensionerande hastighet i

"Trafikleder på landsbygd TV 124".

Funktionsanpassningen har inriktats på att uttrycka

hastigheten - 85-percentilen - för fria personbilar

som funktion av sikt och kurvradie. Ett fritt fordOn

har definierats som att tidluckan till framförvarande

fordon > 10 sek. Syftet med att uttrycka hastigheten

med hjälp av en funktion är att skapa ett lätthanter-

ligt hjälpmedel för uppskattning av hastighet vid

viss hastighetsbegränsning och geometrisk utformning.

Huvuddelen av undersökningen avser vertikalkurvor och

en betydligt mindre del horisontalkurvor. Detta är

bl a en följd av att aktuella mätdata saknas för

horisontalkurvor med små radier.
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FUNKTIONSANSATSER

De faktorer som kan tänkas påverka hastigheten vad

gäller själva vägmiljön är bl a:

l-
I

belagd vägbredd

sikt i färdriktningen

sikt i motsatt riktning som färdriktningenl)

radie i horisontalkurvor

skevning i horisontalkurvor

båglängd

lutning

typ av slitlager och dess förslitning

övrigt kan hastigheten tänkas påverkas av:

väderleksförhållanden

tid på dygnet, veckodag respektive årstid

{

Det finns undersökningar som tyder på att även de

fria fordonen är påverkade av övriga fordons has-

Någon extrem reduktionav hastigheten

p g a speoiellt långsamma framförvarande fordon

undviks dock genom att endast studera fria fordon.

Köledarna kommer dock att i allmänhet registreras

trafikens sammansättning

olika trafikantkategoriers hastighetsanspråk

 

o

o

o trafikflödet

tighet.

som fria fordon.

0

9

1) uttrycker inverkan av förmiljön
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Denna undersökning har begränsats till inverkan av

följande faktorer:

o belagd vägbredd (VB)

o sikt i färdriktningen (51)

0 sikt i motsatt riktning som färdriktningen (52)

0 radien i horisontalkurvor (R)

0 avstånd till terrängsikthinder i horisontalkurvor.

Avståndet till terrängsikthinder i horisontalkurvor

har inte varit känt. I stället har olika ansatser

prövats. (D)

Enligt resultaten i den nämnda undersökningen (l)

närmar sig hastigheten asymptotiskt ett gränsvärde,

VMAX med okande s1kt och idealisk linjeforing. VMAX

beror dessutom bl a av hastighetsbegränsning, belagd

vägbredd, typ av slitlager m m.

Det hastighetsförlopp, relativ sikt, som skall be-

skrivas antas följa ett mönster enligt följande be-

skrivning:
S

0 fordonet närmar sig ett siktminima och hastigheten

retarderas

0 siktminima och siktmaxima - maxima följer oftast

tätt efter minima - passeras och fordonet accelere-

rar fram till ett visst läge på frisiktsträckan,

varefter.retardation åter påbörjas,

0 maxhastigheten mellan två minsiktpunkter beror på

frisiktsträckans storlek

Detta hastighetsförlopp har schematiskt beskrivits i

diagram 4.
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Avståndet mellan.minisiktpunkterna för sträckan Ll är

kortare än avståndet för sträckan L2 i diagram 1.

Man kan därför antaga, att fordonen på sträckan L2

accelererar under en tid som är minst så stor som på

sträckan Ll. Det är därför rimligt att antaga, att

den maximala hastigheten på sträckan L2 är högre än

på Ll. Hastigheten på delsträckorna beror dessutom

av avståndet till den närmast framförvarande minsikt-

punkten.

Funktionsansatser enligt nedan har uppställts för

vertikalkurvor.

v = (A+B-(VB-2,5)'l '1 (1)MAX

V = VMAx°(l*e_A°SICl) (2)

v = VMAX-(l-e'A°SlCl'B°32C2 (3)

V = VMAX°<1-e'A'SlCl -(1-e'B'32C2 (4)

V = VMAX_(l_e-A-SlCl)_(l_e-B-(Sl+82)C2) (5)
{

För horisontalkurvor har funktionsansatserna kom-

pletterats med inverkan av kurvradien.

 

 

C1 C2
_ , _ -A-Sl _ -B-R

V - VMAX (1 e )(1 e ) (6)

C1 C2
_ _ . . -A-Sl _ -BrR

v - vMAX (1 f(Sl,R,C,D) e )(1 e ) (7)

(ål- -1
f(Sl,R,C,D)=(l - l-ARCTAN 5(R'D) ) (8)'

2 H C

S(R D) = 2-ARCCOS R"D (R+l 5) i (9)I " - R+l'_5 I
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'Diagram l. Schematiskt samband hastighet - sikt.

 

Hypotes: ju längre frisiktsträcka desto

högre VMAX

Funktionerna har ansatts med följande motivationer:

Egngtign_il) används inom simuleringsprojektet för att

tilldela fria fordon hastigheter för Vägar med VB<7,0HL

Meningen var här att försöka tilldela A och B värden så

att (1) även skulle kunna Utnyttjas för mågar med VB>

7,0 m.
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Eunktign_(g) växer asymptotiskt mot VMAX då 31 antar

stora Värden.

Funktion (3) och (4) tar även hänsyn till bakåtsikt.

Med kort bakåtsikt (82), vilket är ekvivalent med att

avståndet är kort till föregående siktminimum, som

exempelvis kan vara att backkrön eller en kurva, så

reduceras hastigheten.

Eunktion_(§) V växer asymptotiskt mot VMAX då avståndet

mellan minsiktpunkter, ungefär lika med 81 + 82, och

framåtsikten ökar. Denna funktion borde sett ut enligt

nedan:

81 C1 e-B-(Sl+SZ)C2)
51+sz - 0,5)2' -(1-

 

V = VMAX ° (l-A ' (

Härigenom skulle en hastighetsreduktion erhållits även

då framåtsikten Sl vore storoch bakåtsikten 82 var

liten.

Eunktign_(§) reducerar hastigheten VMAX vid minskande

framåtsikt eller radie.

S

Eunktign_(2) är identisk med (6) men med den skillnaden

att en "O-l"funktion kopplats till Sikttermen, så att

denna ej ger någon hastighetsreduktion för små kurvra-

dier med sikt som är lika med eller bättre än "normalt"

för den radien.

Eunktign_(§) antar värden mellan 0 och 1. 'Om uppmätt

sikt, 81, är mindre än beräknad sikt, S(R,D), så antar

(8) Värden nära 1 och om 81 är större än S(R,D) så an-

tar (8) värden nära 0. Hur snabbt (8) går mot 0 eller

1 styrs av C. Syftet med (8) var att eliminera inver-

kan av sikten på hastigheten då sikten var lika med,

eller något bättre än den normala för den aktuella kurv-

radien. För små radier och med öppen terräng längs
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vägen finns troligen ingen hastighetsreducerande effekt

kopplad till sikt utan radien är helt avgörande för has-

tighetsnivån.

Egnktign_Å2) ger siktlängd i horisontalkurvor då radien

och avstånd till terrrängsikthinder, D, är känt. Funk-

tionen tar ej hänsyn till båglängd, vilket är en förut-

sättning för att på ett korrekt sätt beskriva sikt då

radie och avstånd till terrängsikthinder är kända. Av-

sikten är ej heller att exakt beräkna sikten utan att

eliminera inverkan av sikt då den är "normal" eller

större än "normal" för viss radie.
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MÄTDATA

Mätdata har tagits ur den ovannämnda undersökningen

(l).

Datamängder uppdelade på följande faktorer har ut-

nyttjats separat:

o personbilar

0 vertikal- respektive horisontalkurvor

0 70, 90 respektive 110 km/h

Mätdata från horisontalkurvor har kompletterats med

data från en undersökning som utförts av VTI år 1969

och som avser förhållandevis små radier, genOmgående

mindre än 225 m, och hastighetsbegränsning 90 km/h.

Övrignmätdata är från 1975 och 1976 och har uppmätts

under sommarhalvåret på i huvudsak torr vägbana.

Mätplatserna har varit belägna i södra Sverige.

Mätdata redovisas i bilaga 1.

5

I undersökningen (l) ges en detaljerad beskrivning av

varje mätplats. Funktionsanpassningen har utförts

separat på mätdata från vertikal- respektive horison-

talkurvor. Mätdata från platser med "god" linjeföring

skulle ha kunnat användas gemensamt för vertikal- och

horisontalkurvor.

Om funktionsanpassningen kommer att förfinas och gene-

raliseras så att ett funktionsuttryck är användbart

både i vertikal- och horisontalkurvor så kan anpass-

ningen göras samtidigt till båda datamängderna.

Mätdata måste då också kompletteras med ytterligare

material från horisontalkurvor med små radier (< 500 m).
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METOD FÖR VAL AV BÄSTA FUNKTIONSANSATS

De okända koefficienterna i funktionsansatserna skall

tilldelas värden. Värdena skall väljas så att avvikel-

sen mellan observerade hastigheter och beräknade has-

tigheter blir minimal. Detta är likvärdigt med att

söka nollställen till derivatorna av kvadratsumman

mellan observerade och beräknade hastigheter. Koeffi-

cienterna tilldelas rimliga startvärden. Ett itera-

tionsförfarande enligt Newton-Raphson har använts för

att söka de värden på koefficienterna, som ger noll-

punkterna för derivatorna.

Med denna metod har max två koefficienter, A och B,

kunnat bestämmas. I funktionsuttrycken ingår även

två exponenter, Cl och C2, som manuellt tilldelats

värden varefter iterationsförfarandet genomförts. Sök-

ningen har avbrutits då minimivärden erhållits på de-

rivatOrna. Kvadratsumman bör då vara den minsta möj-

liga. Den använda metoden beskrivs mer detaljerat

i figur 1.
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dZUA = AN Gl = -3 / DET
B = BN dB
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dA
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- -9.9 -92BN - B dA x Gl dB 2 G3

 

  

 

DIF (A-AN)2 + (B-BN)2

   

NEJ
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JA

 

 

STOPP

 

 

 

Frgur l. Beräkningsalgoritm för minimering av kvadrat-
summan U och bestämning av koefficienterna
A och B.

U = Kvadratsumman av differenser mellan observerade

och beräknade hastigheter.

Okänd koefficient i funktionsansatsen.ms H

Okänd koefficient i funktionsansatsen.

DIF = Skillnad mellan koefficientvärden från två itera-
tionssteg.

EPSI = I förväg fastställt gränsvärde vid vilket itera-
tionsförfarandet avbrytes.

UU H
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RESULTAT

Vertikalkurvor

 

Eunktignêan§§t§_ill. Hastigheten, VMAX, som funktion

av belagd vägbredd. Uppmätta hastigheter 1 punkter

med god sikt på vägar med hastighetsbegränsningen

90 km/h utvaldes. Följande värden på koefficienterna

erhölls:

A

B

010099

0,0006

Detta medför att VMAX ökar med 1,1 km/h då vägbredden

ökar från 6,0 till 13,0 m. Eftersom vägbredden, för

utnyttjad mätdata, har en så ringa inverkan på VMAX

valdes att i stället välja VMAX som en konstant.

Mätvärden för bestämning av VMAX utvaldes enligt föl-

jande kriterier:

o siktslut p g a horisontalkurVa, sikt större än 400 m

0 siktslut p g arvertikalkurva, sikt större än 300 m

(70 km/h), 350 m (90 km/h) samt 500 m (110 km/h)

VMAX beräknades som det aritmetiska medelvärdet ur

respektive delmängd enligt ovan. Erhållna uppskatt-

ningar av VMAX redovisas i tabell 1.

Tabell 1 VMAX (85-percentilen) för olika hastighets-

  

begränsningar.

Hastighets-
.begränsning V X
km/h käêh

70_ 86,9

90 98,0

110 111,5  
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Funktionsansatserna (2)L (3)L (4) och (5). De värden

som redovisats för VMAX har satts in i dessa funk-

tioner. I tabell 2 redovisas antal observationer som

varje beräkning har som underlag samt de värden, som

erhållits på kvadratsumman, derivatorna av kvadrat-

summefunktionen, residualvariansen, A, B, Cl och C2.
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D
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E
L
A
N
D
E

3
3

Tabell 2. Minsta kvadratSummor och Optimala koefficientanpassningar. Vertikalkurvor.

 

 

_e-A'SICI , ANTAL OBSER- KVADRAT-q du dU RESIDUAL-
(i )-(2) * UNKTION VATIOHER SUMMA a 33 EE VARIANS A B . C1 C2VMAx°

   

C1

 

C2 ,
A'Sl J

2
.VMAX'(1'e 70 KM/H

C1

 

' . C
- 0 - _

.

V VMAX (1 g )(1 e l)-(4) _ 1 (2) 14 -125,0 _ - 10,42 0,215-10' - 0,70 '-

 

-A-SLC1 cz 4
'(l-e (1-e°B'($1°52) ..(5 3 4V , ' ; - _

MAX (3) 14 ' 94,6 -678-10 ñ1,9'10 9,46 5,88°10 3,34310 1,20 1,50

   

ü) - - - - - - - - .

              

90 KM/H'

 

(2) 37 732,0 - - 20,91 [6,777-10'2 - .0,80 -
l

 

2 4
(3) 37 674,2 -2,6-10'1 -7,0 20,43 I6,58-10- 3.7.10'

 

1 1
(4). 37 779,2 3,1-10' 6,9 23,6 7,267.10' 2,676 0,32 0,16

 

(5) 37 735,9 . 1,4-10 1.8.10'1 22,30 1,476-10 l 4,3910 0,64 0,00

 

  

 

  

 

 

  

  

110 KM/H

 

(2) 15 107,0 . - - - 8,23 3,8959 - 0,04 -

 

(3) 15 - 96,4 0 -3,7 _3,7 ' 8,76 340 -332 0,002 0,004

 

u) - - - - - - - - - -

 

  

 

  

  

     

x) Se sid 10.
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Residualvariansen uttrycker hur bra en funktion har

anpassats till mätdata. Bästa anpassningen har er-

hållits med funktion (3). Skillnaden mellan funk-

tionerna (2) och (3) är dock liten. För 70 km/h har

anpassningsmetoden givit värden på gå och gå mycket

nära noll d|v 5 för de angivna värdena på A och B är

storleken av kvadratsumman U minimal. Derivatan

av kvadratsumman U m a p A och B är för 90 km/h för

stora för att påstå att ett minvärde på U erhållits.

Detta gäller samtliga funktionsansatser. För (2)

saknas uppgift om gå och gå. Funktion (4) borde ge

en bättre anpassning än funktion (3). Anpassnings-

metodiken har dock - i det läge där anpassningen av-

brutits - givit ett större värde på U för funktion

(4) än för funktion (3). Beräknade hastigheter med

funktion (2) jämfört med uppmätta hastigheter redo-

visas i diagram 2-4 för trehastighetSbegränsningar.

I diagrammen 5-6 redovisas motsvarande.för funktion

(3) vid hastighetsbegränsning 70 och 90 km/h.

Funktion (2) har ritats in i diagrammen 7-9 för has-

tighetsbegränsning 70, 90 och 110 km/h. Valet av

VMAX har stor betvdelse för hur väl en funktion kan

anpassas till höga uppmätta hastigheter. Inget fünk-

tionsvärde kan ju bli större än V eftersom beräknadeMAX_
V asymptotiskt närmar sig VMAX med ökande sikt.

Valet av V ger en övre gräns för beräknade hastig-
MAX

hetsvärden. Många beräknade värden är.lika med det maxi-

mala Värdet. Valet av funktion ochVMAX har medfört

ett "tak" för beräknade värden. På uppdrag av VV har

kompletterande funktionsanpassning utförts för ett högre

VMAX som istället för det aritmetiska medelvärdet ut-

gjorts av 85-percentilen av mätobservationer från mät-

platser med "idealisk" linjeföring. Detta har arbete

har redovisats i bilaga 2.
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Beräknad hastighet

   

 

 

  

  

 

  

(km/h)

Hastighet beräknad med funktion (2)59
90

XX x X K
x x

85 -- x 'xx

X x

80 '

x

75

70

X

70 75 80 85 90

Diagram 2.

 

Uppmätt hastighet (km/h)

x) Se sid 6 och 13.

Samband beräknad hastighet - uppmätt has-
tighet, hastighetsbegränsning 70 km/h;
Avser 85-percentilen. - '
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Beräknad hastighet

(km/h)

Hastighet beräknad med funktion (2)X)
105 .

100

« xx_ xxx »(305 X x
Xx x

95 x - x i? xx
xx

x

2_ X X,( K

90

85

in ;LA i .. i i. . L. .i 44. .i _

85 90 95 100 105

Diagram 3.

 

Uppmätt hastighet (km/h)

2:) Se sid 6 och 13.

Samband beräknad hastighet - uppmätt has-
tighet,-hastighetsbegränsning 90 km/h.
Avser 85-percentilen.
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*iBeräknad hastighet

(km/h) )
x

Hastighet beräknad med funktion (2)

115

»M Kliåxxø X

110

105

4;; IILJKVIAIL 1111\_LA11 _;_

+100 105 110 115 120

Uppmätt hastighet (km/h)

x) Se sid 6 och 13.

Diagram 4. Samband beräknad hastighet - uppmätt has-
tighet, hastighetsbegränsning 110 km/h.
Avser 85-percentilen.
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Beräknad hastighet
(km/h)

Hastighet beräknad med funktion (3)X>
90 -

lax' x X §10'

_85 §
X

X

80 ä *7
X

75

70
SÅ

'70 75 . 80 85 90 '

Uppmätt hastighet (km/h)

2) Se sid 6 och 13.

Diagram 5. Samband beräknad hastighet + uppmätt has-
tighet, hastighetsbegränsning 70 km/h.
Avser 85-percentilen. '
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M Beräknad hastighet
(km/h)

Hastighet beräknad med funkticn (3)x)
105

5

100

xx xxx #306* X 3'
.

x xx
' : x x X

95 4 x ;2 x
x x x x x

90a
x x

L
L

85

P 8,

85 90 95 ' 100 105

Uppmätt hastighet (km/h)

x) Se sid 6 och 13.

Diagram 6. Samband beräknad hastighet - uppmätt has-
tighet,_hastighetsbegränsning 90 km/h-
Avser 85-percentilen.
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v
kIn/h '0,70 I

V = 86,9o(1-e 0'1215'5 .. <2 XÅVB = (+,8,0

110 ' _

100

90 ' . . ' (2) 3'
C

.-/ '*1ø 3-6512
80 4///

/ "'°
70

10 42 _I_ 41>67 9375 _ Kurvr%die m ;:

100 .2001 300 '400 500
Sikt m

x) Se sid 6 och 13.

Diagram 7. Hastighet - sikt, fria personbilar, has-
tighetsbegränsning 70 km/h. Avser 85-
percentilen. VB = Belagd vägbredd.
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V

kT/h . VB = (-,8,0)
.'VB = 8 0 10 0 M
.VB = §16,ö,- M)

i _ _ . 0,80
110 V'=v98,0-(l-e 0'0678 S )..(2)*)

o I
_.509

1 0 . ° " ° 4' I-ñåg0 . ag* _ .Ãll' '\»§ IZ880
4;/

;_012002 m.90 0; ._ñ .
C

80

70

1042 4 67 93 75 Kurvridie'm __
100 200 300 400 500 '

' Sikt mS

x) Se sid 6 och 13.

Diagram 8. Hastighet - sikt, fria personbilar, hastig-
hetsbegränsning 90 km/h.

Belagd Vägbredd.tilen.
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V

km/h

1?

N 0 := 10 0,- M
V :111 5.(l_e_3,8959.50,04) (ZPQVB ( z )

120 i ' ' V
4 .

_ (2)J--L110 4-1 _ r- ' 7,-1426
O

100

90 «-

80 v

41 67 165-67 37500 Kurvradie E
200 400* ' 600 800 1000

Sikt m

x) Se sid 6 och 13.

Diagram 9.

 

Hastighet - sikt,
hetsbegränsning 110 km/h.
tilen.
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Horisontalkurvor

 

Essätissssssstssrss-:§l-99h_lZl- Dessa har testats på
mätdata från mätplatser med hastighetsbegränsning

90 km/h. Ett nytt VMAX har beräknats ur denna data-

mängd. Ett betydligt störreVMAX erhölls, 106,0 km/h.

D i (7), avstånd till terrängsikthinder, har satts

till 15 m respektive 20 m. I tabell 3 redovisas resul-

taten av koefficientbestämningen. Någon egentlig

skillnad mellan de två funktionerna erhölls ej. Detta

kan till en del vara en följd av att de speciella

förhållanden mellan radie och sikt, som de s k "O-l"

funktionerna var avsedda att korrigera för ej före-

kommer i tillräcklig omfattning.

Metoden för bestämning av minimum för kvadratsumman
dU dU

U har fungerat väl. äÃ och EE är båda mycket små.

I diagram 10 kan beräknade hastigheter med funktion

(6) jämföras med uppmätta hastigheter. Funktion (6)

för horisontalkurvor motsvarar funktion (2) för ver-

tikalkurvor med undantag av den del av (6) som re-

ducerar för horisontalradie. För stora värden på R

är de två funktionerna identiska. Den exponent Cl

som läggs på S, framåtsikten, är icbåda fallen 0,80

för 90 km/h. Konstanten A (e-A°Sl- ) skiljer;me;ians

funktionerna p g a att olika V använts.
MAX

VTI MEDDELANDE 33
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Tabell 3. Minsta kvadratsummor Och optimala koefficientanpassningar för horisontalkurvor.

 

FUNKTION
ANTAL OBSER- VADRAT- dU dU RESIDUAL-

UMMA-U dA dB VARIANSVATIONER "' ' A

       

Cl

 

C2

 

 

 

90 KM/H

 

(6) 31 659,85 -2,593-10'6 --3,452.10'4 24,44 1,973-10'l 9,321-10'
2

0,80 0,55

 

(7)
6 631 .1 659,87 -3,099-10' 3,815-10' 24,44 1,997-10' 2

_9,319-10'
2

0,80 0,55 Dan. 15

 

(7)

 

 

-5,866-10"4_2,670-10'4 '24,65 2,569

 

  

 

 

31 _ 665,66

 

7,191-10'
2

  

0,60 0,01

  

20

  

106,0

106,0

_- ; C1. _ _ (32(1;8 A 31 )(l_e B R

(léf(Sl;R,C,Dl - e"A4' 31

2
4



110

100

90

80

70

60

x) Se sid 6 och 24,
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Diagram 10.

_ . __f .vb = 106.(l_e 0,1973 s.1 )(l_e 0,09321 R ) x)
V er

*Beräknad hastighet
km h

p< »a x

x

3 , xx xxx

x x

x
'X

x ;yy/
% x

x"///ä;

60 70 §0 90 100 110 'Däv
Uppmätt km/h

överensstämmelse beräknad - uppmätt has-
tighet i horisontalkurvor, fria person-

Avser 85-percentilen.bilar,

VTI MEDDELANDE 33
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LITTERATURREFERENSER

(l) Ulf Hammarström

Hastighetsdata för bestämning av dimensionerande
hastighet

Del 1: Fria fordons anpassning till siktför-
hållanden.

Statens Väg- och trafikinstitut, meddelande nr 32,

1977
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Bilaga 1

sid 1(2)

Mätdata för vertikalkurvor

Väg- Hastig- Sikt Bakåt Uppmätt :)
bredd hetsbe- framåt m hastig-

m gräns- m het
ning km/h
km/h

6.3 70. 139. 512. 89.7

6.3 70. 512. 139. 84.0

6.3 70. 169. 150. 86.8
6.3 70. 140. 365. 84.7

6.3 70. 121. 218. 78.0

603 700 1

6.3 70. na1. 254. ' 77.3
6.8 70. 90. 250. 85.7

6.8 70. 250. 90. 86.9

6.0 70. 148. 250. 86.4

6.3 70. 500. 407. 83.6

6.3 70. 407. 500. 89.4

6.3 70. 410. 417. 88.2

6.3 70. 417. 410. 89.3

6.3 90. 154. 380. 91.6
7.0 90. 450' 101. 97.2

7.0 '90. 101. 450. 92.6

7.0 .90. ' 131. 250. 90.6

7.0 90. 500. 125. ' 95.2
7.0 . 90. . 125. i 500. 89.9
8.0 90. 164. 300. 99.1

8.0 90. 509. 300. 104.2

6.0 90. 150. 250. 92.8

6.0 90. 250. 150. 102.2

12.0 90. 275. 500. 89.1

12.0 90. 500. 275. 88.7

12.0 90. 1000; *500._ 98.0

12.0 90. 500. 1000g 99.8

12.0 90. 237. 1200. 107.1
12.0 90. 1200. s 237. 94.4
7.0- 90. v42. 400. 96.2
7.2 90. 103. ' 150. 88.9

7.3 90. 500. 384. 94.4
7.0 90. 99, 200. 93.1
6.0 90. 158. 250. 96.2

6.0 90. 600.» 587. 101.5
6.0 90. 5873' 600. 100.0

8.0 90. 18a. 400. 103;0
8.0 90. - 400. 188. 102.0

_6.0 90. 147. i 450. 96.5
6.0 90. v 450. 147. 96.7
600

6.0 90. 1000. 148. 99.6\\

6.0 90. *101. 400; 95.2

6.7 90. 163. 700. 99.7
6.7 90. . 700, 162. '100.2

6.7 903 198, 175. 98.3

7.2 90. 113. 400. ;97.2
6.3 90. 148. . 200. 85.3
8.1 90. . A291. 300. 102.2

x) 85-percentilen för fria personbilar

yr: -MEEEEELANDB 3 3



Bilaga 1
sid 2(2)

Väg- Hastig- Sikt Uppmättx)
bredd hetsbe- Framåt Bakåt hastig-
m gräns- m ' m het

ning km/h
km/h

3.6 110. 195. 250. 113.3
13.3 110. 456. 670. 106.8
13.3 110.' 670. 456. 111.?
13.6 110. 893. 1426. 111.7
3.6 110. 1426. 8?3. 109.?

13.0 110. 815. 221. 111.0
13.0 110. 221. 815. 106.5
12. 110. 197. 460. 113.5
12.0 110. 5500 212. 111.0
12.0 110» 212. 55 . 106.0
12.0 '110. 614; 201. 116.0
12.0 119. 201. 614. 112.5
13.0 110. 225. 784. 111.0
13.0 _110. 784. 295. 109.5

Mätdata för horisontalkurvor

Väg- Hastig- Sikt Radie Uppmättx
bredd hetsbe- Framåt Bakåt m hastighet
m gräns- m ' m km/h

' ning

km/h

_-. ...i ,_________,N____.mNa.

13.3 90. 270. 440. 1171. 111.0

13.5 90. 420. 270. 1171. 107.0

9.1 90. 250. 250. 478. 102.0

9.1 90. 250. 230. 75. 97.0

7;1 $0. 550. 600. '350. 99.0

7.1 90. auo., 550. 550. 95.0
8.0 90. 540. 290; 10495 108.0

8.0 90. 290. 340. 1049. 103.0

5.2 90. 50. SUU. 676. 106.0

8.2 90. 500. 450. 47ö. 104.0

8.0 90. §00. ZZO. 1093. 99.0

8.0 90. 220. 600. 1093., 98.0

6.? 90. 170. auO. 500. 90.0

6.7 90. 00. 1?0. 500. 92r5
9.1 90. 200. 310. 969. 10k.0

9.1 90. 310. 2c0, 989. 102.0
9.3 90. 600. 130. 312. 99.0

9.3 90. 150. 600. 314. 102.0

8.1 90. 290. 450. 965. 102.0

8.1 90. 30. 290. 965. V 104.0
7.h 90. 75. * 112. 76.5'5)

5.4 90. 60. 70. 03.6

7.1 90. 115. 222. 94.0
7.4 90. 55. 116. ?5.6

5.9 90. IS. 170. 50.8
\6.1 90. 110. '199. 90.0

2.2 90. #5. 171. 53.1

5.? ' 90. 03. 105. 77.9

7.2 90. 150. | 100. 75.8
7.7 90. 00. « 1503 50.4
6.2 90. 60. 107. 67.5

X)

VTiåMEÖEáLANDE * 3 3

 

85-percentilen för fria personbilar
xx) från och med denna rad 90-percentilen.



Bilaga 2
sid 1(6)

Funktionsanpassning_med förhöjt VMAX, vertikalkurvor.

 

Valet av VMAX, som medelvärdet av uppmätta hastigheter

(85%) från mätplatser med mycket god linjeföring gav

ett tak vid beräkning av haStigheter med de olika funk-

tionsansatserna, som enligt VV låg väl lågt. VV be-

gärde att ett högre V skulle väljas. Detta valdes

som 85-percentilen avMâätobservationer - också 85-percen-

tilen _ från mätplatser med mycket god linjeföring,

d V s 85-percentilen av 85-percentiler. Mätplats med

mycket god linjeföring har definierats som tidigare.

V beräknad enligt ovan gjorda beskrivning, blev
MAX'

för olika hastighetsbegränsningar som framgår ur tabell

1.

Tabell 1. vMAX - 85-percentilen av 85-percentiler -
för olika hastighetsbegränsning.

  

Hastighetsbegräns- VMAX
ning km/h { KM/H

70 89.3

90 101,5

110 -lll,9 

 

  

Endast två av de tidigare funktionsansatserna har ut-Ö

nyttjats. Funktionsansatserna var följande:

Cl
_ . _ -A°SlV - VMAX (1 e I) ...(2)

C1 C2_ o _ -A-Sl _ _B'SZ
V -XGMAX (1 e ) (1 e 4 ) ...(4)

VTI MEDDELANDE 33



Bilaga 2
sid 2(6)

V = hastighet, beräknad

81

82

A, B, C1, C2 = okända koefficienter som skall tilldelas

sikt i färdriktningen

sikt i motsatt riktning som färdriktningen

värden med den tidigare redovisade me-

toden;

Resultaten av funktionsanpassningen har redovisats i

tabell 2. Anpassningen av funktion (2) borde ha drivits

längre, vilket framgår av derivatorna. Dessa har all-

deles för stora värden för att man skall kunna påstå

att en bästa anpassning uppnåtts. Endast för 90 km/h

har en mindre kvadratsumma erhållits med det nya VMAX-

Värdet jämfört med det gamla värdet.

Funktionsanpassningen med (4) har för samtliga hastig-

hetsbegränsningar medfört att ett resultat i närheten

av det optimala erhållits. Även med denna funktion

är det endast för 90 km/h som mindre kvadratsummor er-

hållits jämförtmed tidigare.

Beräknade hastigheter jämfört med uppmätta hastigheter

redovisas i diagrammen l, 2 och 3 och avser 70, 90 och '

110 km/h.

VTI TEDDELANDE av 33
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Tabell 2.

 

Minsta kvadratsummor och optimala koefficientanpassningar.

 

FUNK-
TION

 

ANTAL OB-
SERVA-
TIONER

KVADRAT-

SUMMA

  

dU
- dB

gg
dCl

 

eller

VARIANS

 

RESIDUAL-

   

C1

 

C2

 

70 km/h

 

(2) 14 141,5 -1,2-10
X .

1 11,79 4,269-10'
1

 

M)

 

14

 

116,1

  

2,9.10'
1

 

11,61

 

2,935°10'
1

 

1,263

 

 

 

90 km/h

 

m 35 584,2 -3,2-10'
X

1 17,70 2,362-10'
1

4,973-10'
1

 

(4)

 

35

 

473,5

 

 

-1,5g10' 8

 

15,27

 

9,813-10'
2

 

9,622-10'
1

 

0,70

 

 

110 km/h

(2) 17 128,7
X

2 8,58 2,153 1.189.10'
1

 

(4)

 

 

17

 

125,4

  

-3,1.10' 5

 

9,65

 

3,341

 

8.473 0,05

 

x)' dU
361

V 8 V *
c1 c8 . _ -A-Sl . 4 -B-szv vñ (1 e (1 e )

'(l-e
-A081C1

) ...(2)

...(4)

  

 
s
t
3

:3(6)
B
i
l
a
g
a

2



Bilaga 2

sid 4(6)

x)
BERÄKNAD HAsnGHsr (lm/h) x BERÄKNAO MED (2)

.. X
0 BERAKNAD MED (Å)

 

75 x'bo 95 90
09min HAS'HBHEI (Ian/h)

*x) Se sid 1(6) och 3(6).

Diagram l. Samband beräknad hastighet - uppmätt has-

*tighet, hastighetsbegränsning 70 km/h.
Avser 85-percentilen.

 

VTI MEDDELANDE 33



Bilaga 2
sid 5(6)

aenkxmo msnsner x BERÄKNADMEDM x)
km/h <9 ERÃKNAD Menu) x

100

95

90

 

05 90' 95 . Im 16

i. UPPHÃTT mena kth

vx) Se sid 1(6) och 3(6).

Diagram 2. Samband beräknad hastighet - uppmätt has-
tighet, hastighetsbegränsning 90 km/h.
Avser 85-percentilen.
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Bilaga 2

sid 6(6)

A BERÄKNAD HASTIGHET (km/h)

ca BERÄKNAD HED w

x BERÄKNAD HEDtZ) x)
x)

   

 

x
ø

e
x

 

GO

 

IK

XX

 

 

 

  

 

   

 

 

 

   

ms "0

x) Se sid 1(6) och 3(6).

Diagram 3.

 

115
UPPMATT HASTlGHET (Im/h)

Samband beräknad hastighet - uppmätt has-
tighet, hastighetsbegränsning 110 km/h.
Avser 85-percentilen.
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