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Vägarbete på motorväg
- Redovisning av planprojekt

av Gudrun Öberg
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Bakgrund

De hastighetsbegränsningar som göres i samband med att

ena körfältet avstänges vid vägarbeten på motorvägar

respekteras inte av trafikanterna.. Följden blir att

vägarbetarna känner otrygghet.

Statens vägverk (VV) har därför gett Statens väg- och

trafikinstitut (VTI) i uppdrag att försöka ta fram åt-

gärder utöver hastighetsbegränsning för att nedbringa

' hastigheten hos de fordon som passerar ett Vägarbete.

Även andra problem i samband med Vägarbete kommer att

undersökas vid VTI, bl a skall en utvärdering av var-

ningssystem vid rörliga vägarbeten göras.

Ett Vägarbete medför olägenheter både för trafikanten

och vägarbetaren och för trafikanten är det framför-

allt förlängd restid och ökad olycksrisk. För vägar-

betaren fås också en ökad olycksrisk och försämrad

arbetsmiljö (buller och avgaser från passerande trafik).

Det är rimligt att anta att den stora olycksrisken för

både trafikant och Vägarbetare till stor del beror på

att trafikanten inte respekterar gällande hastighets-

begränsning.

För att förbättra trafiksäkerheten kan olycks- och ska-

deförebyggande åtgärder vidtas. Olycksförebyggande åt-

gärder skall minska risken för att en olycka inträffar

VTI MEDDELANDE 79



II

genom t ex information och hastighetsbegränsning, me-

dan en skadeförebyggande åtgärd skall minska skadeverk-

ningarna då olyckan redan är ett faktum, t ex genom

att placera ut föremål som på ett mjukt sätt fångar

upp fordonets energi.

Vägarbeten på enredan befintlig väg kan med hänsyn

till farans art indelas i två huvudgrupper. Gräns-

dragningen är dock något flytande.

Den ena gruppen kännetecknas av att arbetet är lokali-

serat till avgränsbar, fast arbetsplats, en eller flera.

 

Vid fasta arbeten är det väsentligen arbetsplatsen som

sådan som skapar faran.

För den andra gruppen är utmärkande att arbetet är ett

rörligt arbete och att faran hänför sig till de fordon,

 

maskiner och personer som arbetar på vägen.

För att öka säkerheten vid vägarbeten kan bättre in-

formation ges på vägen före arbetsplatsen. -Åtgärder

som skyddar arbetaren och åtgärder som verkar hastighets-

reducerande borde också provas i det kommande forsk-

ningsprojektet. Här följer en beskrivning av de mest

intressanta åtgärderna.

Tänkbara åtgärder

 

Vid vägarbeten bildas ofta köer och dessa kan ibland

bli så långa, att köslutet är före första förvarnings-

tavlan. Det borde därför kunna placeras en första för-

varningstavla ca 5 km före vägarbetet och där det klart

framgår hur långt borta vägarbetet är.

För att underlätta passerande av ett Vägarbete, bör

det av skyltar framgå vilken typ av Vägarbete som på-

går, hur man skall passera och vilket körfält som är

avstängt.
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För att höja uppmärksamheten kan plåt-, gummimattor

eller rumble strips utplaceras. När fordonen passerar

över dessa anordningar uppstår ett buller och vibra-

tioner i fordonskrOppen, som "väcker" föraren.

För att öka allmänhetens tilltro till skyltar vid väg-

arbete, måste uppgifterna på vägmärkena stämma med

verkligheten och de måste tas bort så snart de inte

behövs mer. Detsamma gäller markeringar i vägbanan

som helst bör slipas bort då de inte gäller.

Några olika typer av skyddsanordningar finns och den

som verkar mest intressant är en ny större kon som kal-

las trafikplint (bilaga 2) och som p g a sin storlek

verkar farligare att köra på.

De mest intressanta hastighetsreducerande åtgärderna

verkar vara smala körfält, kurviga körfält och ojämn-

heter i vägbanan. Polisen kan också vara på plats och

genom sin blotta närvaro få trafikanterna att sänka

hastigheten. Polisen kan också ha hastighetskontroll

ibland.

För att göra körfältet smalare kan olika former av

portar utplaceras. På vägarbeten med kort utsträck-

ning kan det räcka att ha en avsmalning strax före väg-

arbetet medan det vid vägarbeten över längre sträckör

troligen behövs ett smalt fält utefter hela vägarbetet

för att behålla låg hastighet.

Att använda sig av icke raka körfält kan ur säkerhets-

synpunkt vara diskutabelt och skall det användas bör

det kombineras med t ex en gummimatta så att fordonen

inte har för hög hastighet när de kommer in i det kur-

viga avsnittet.

övriga åtgärder som kan vidtas är att leda över en del

av trafiken till motsatt körbana.
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Av litteraturstudien framgår att kapaciteten på en väg

verkar bero på hur trafiken vävs sammanföre vägarbetet.

Från en helikopter skulle vävningsförloppet kunna fil:

mas och ny och värdefull information om detta skulle på

så sätt kunna erhållas.

Kommande fältstudier

 

De olika åtgärder som är intressanta att prova är ber

roende på vilka vägarbeten som kommer att göras somma-

ren l978. En avsmalning av körfältet verkar dock in-

tressant för flera olika typer av fasta vägarbeten,

liksom de nya trafikplintarna och orienteringstavlor

över arbetsplatsen.

Dessa olika åtgärder har valts därför att de är tämli-

gen enkla att använda och för att de har bedömts kunna

ha bäst positiv effekt på säkerheten.

*En.avsmalning av körfältet kan-göras genOm att körfäl-'

tet utefter hela vägarbetet görs smalare eller genom

att placera ut portar som är smalare än körfältet i

övrigt. Avsmalningen bör leda till att trafikanten

sänker hastigheten eftersom utrymmet i sidled har-min-

skat. I en OECD-rapport (5) rekommenderar man att kör-

banans bredd vid vägarbeten skall vara minst 3,25 m

om det endast är ett körfält och vid två fält minst

2,50 m (endast personbilar) respektive 3,00 m.

Trafikplintarna skulle kunna ersätta vanliga koner vid

avkoning av ett körfält. Trafikplintarna är större och

bör därför avskräcka från påkörning, mera än vad van-

liga koner gör. Detta kan leda till att fordonen by-

ter fält något tidigare än då vanliga koner används.

Av de nya orienteringstavlor som TSV tagit fram, fram-

går vilket körfält som är blockerat och med pilar anges

för varje körfält hur körfältsbyte bör göras.
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Dessa skyltar placeras långt före Vägarbetet (700 m

enl TSV) och det bör leda till att fordonen placerar

sig i rätt fält mycket tidigare än förut, då körfälts-

byte ej kunde ske förrän föraren kunde överblicka

situationen.
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BAKGRUND

Som bakgrund till uppdraget lämnas inledningsvis en för-

enklad problemanalys. Vidare sammanfattas Statens väg-

och trafikinstituts (VTIs) engagemang i andra frågor rö-

rande detta problemområde.

Problemanalys och problemavgränsning

 

"Beträffande allmän väg, gata och annan
för allmän trafikupplåten plats, här
gemensamt kallade väg, gäller att väg-
och gatuhållningsarbetet som medför fara
för trafikanterna eller för de arbetande
skall, till deras.varnande och skydd,

utmärkas med vägmärken samt avstängnings-
och andra säkerhetsanordningar, här ge-
mensamt kallade trafikanordningar. Med
dessa avses också att förebygga skada
på arbetet.

Detsamma gäller främmande arbete som be-
rör vägen, exempelvis framdragande av

"ledning för vatten, telefon eller el-

kraft, upptagande av dike för avlopp
eller anslutande av enskild väg.

Samtliga sådana arbeten kallas här gemen-
samt Vägarbete."

 

Ovanstående citat är hämtat ur "Trafikanordningar vid

Vägarbete" utarbetad av Statens trafiksäkerhetsverk (TSV)

och är en förklaring till vad som menas med Vägarbete.

Det problem som skall behandlas inom detta projekt upp-

tar de konflikter som uppkommer mellan trafik och Vägarbete.

  

Andra problem t ex yrkesskador för Vägarbetare kommer

inte att beröras.

Vägarbeten medför olägenheter för i första hand trafi-

kanten och vägarbetaren. Andra olägenheter - t ex för-

sämrad tillgänglighet till butiker, buller för närboende

till följd av tillfällig trafikomdirigering - kommer
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inte att behandlas i detta projekt. Studien begränsas

till vägarbeten på landsvägar och då speciellt motor-

vägar. Olägenheterna är huvudsakligen följande.

För trafikanten: förlängd restid, ökad olycksrisk.

För vägarbetaren: ökad olycksrisk, försämrad arbetsmiljö

(buller, avgaser från passerande trafik).

Det är rimligt att anta att den stora olycksrisken för

både trafikant och Vägarbetare till stor del beror på att

trafikanten inte respekterar gällande hastighetsbegränsning.

I denna studie koncentreras intresset till risken för

trafikolycka i konventionell mening. Trafikantens

olycksrisk består i att köra in i vägarbetet och där

t ex köra på en vägmaskin. Vägarbetarens olycksrisk

består främst i att han kan bli påkörd av ett fordon.

För att förbättra trafiksäkerheten kan olycks- och skade-

förebyggande åtgärder vidtas. Olycksförebyggande åt-

gärder skall minska risken för att en olycka inträffar,'

genom t ex information och hastighetsbegränsning, me-

dan en skadeförebyggande åtgärd skall minska skadeverk-

ningarna då olyckan redan är ett faktum, t ex genOm att

placera ut föremål som på ettmjukt sätt fångar upp for-

donets energi.

Vägarbeten på en redan befintlig väg kan med hänsyn till

farans art indelas i två huvudgrupper (enligt ref l).

Gränsdragningen är dock något flytande.

Den ena gruppen kännetecknas av att arbetet är lokali-

serat till avgränsbar, fast arbetsplats, en eller flera.

 

Som exempel kan anges att halva vägen på viss sträcka

är uppgrävd för omläggning eller för reparation av en

trumma. Även vissa beläggningsarbeten (asfalt) räknas

till fasta arbeten, då man stänger av ett körfält i

t ex 2 km och sedan utför beläggningsarbetet inne i det
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avspärrade området. Vid fasta arbeten är det väsentli-

gen arbetsplatsen som sådan som skapar faran.

För den andra gruppen är utmärkande, att arbetet är av

rörlig natur och att faran hänför sig till de fordon,

maskiner och personer som arbetar på vägen. Som exempel

på sådant rörligt arbete kan nämnas oljegrusläggning,

 

hyvling och utförande av markeringar på vägbana.

Många intressanta frågeställningar genereras av det före-

gående.

I stället för att göra en stor undersökning om samtligaw

Vägarbeten har dock Statens Vägverk (VV) valt att plocka

ut några av de som man bedömt besvärligaste vägarbetena

och gett VTI i uppdrag att undersöka dessa.

Trafikant- och fordonsavdelningen vid VTI har fått i

uppgift att utvärdera varningssystem vid rörliga vägar-

beten. .Vid dessa arbeten befinner sig vägarbetaren, med

sitt eventuella fordon, ganska oskyddad på vägen och kan

därför lätt skadas av oförsiktiga trafikanter.

På motorvägar färdas trafikanten med hög hastighet och

detta gör vägarbeten på motorväg extra besvärliga. Tra-

fikavdelningen vid VTI har därför fått i uppdrag av VV

att försöka få fram ytterligare åtgärder, som kan använ-

das för att sänka fordons hastighet vid passage av fast

Vägarbete. Inom detta projekt skall det fall studeras,

då ett körfält är avstängt (se figur 1 sidan 6).

Andra VTI-uppdrag inom detta problemområde

Under sommaren 1977 gjordes studier på Essingeleden på

uppdrag av Stockholms Gatukontor. På denna arbetsplats

spärrades det snabbaste körfältet av, medan trafiken

gick fram på de två återstående körfälten. över dessa
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två körfält lades ut plåtar och hypotesen var att bilis-

terna skulle sänka sin hastighet p 9 a det buller som

åstadkommes då man passerar plåtarna. P g a spårbild-

, ning blev dock nivåskillnaden mellan körbana och plåt

så stor i hjulspåren att fordonen färdades mycket sakta

över plåtarna (ca 10 km/h) och långa köer bildades.

Efter plåtarna verkar det som om hastigheten snabbt höjs

igen, varför en sådan åtgärd bör placeras omedelbart

före arbetet. Utvärderingen är inte klar ännu. Dessa

plåtar hade tidigare provats på en jämn grusväg och det

visade sig då att de åstadkom mer buller om man körde

över dem med en hastighet av 30 km/h jämfört med 70 km/h.
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SÄKERHETSÅTGÄRDER VID VÄGARBETE - NULÄGET

Statens vägverks (VVs) rapport DD 121 (2) behandlar ut-

märkning av beläggningsarbeten. Därur framgår att man

dels ett ord kan utmärka med skärmvagn och dels med Väg-

märken omedelbart före Vägarbetet. Detta framgår av

figur 1 där även avstånd för olika skyltar finns. Ar-

betsplatsen längd på motorväg får uppgå till högst 2 km.

"Hastighetsbegränsning skall i möjligaste
mån undvikas förbi ett beläggningsarbete,
men skall vid behov normalt vara 70 km/h.
Då särskilda skäl föreligger kan hastig-
heten begränsas till 50 km/h på kort
sträcka i anslutning till utläggning och
Vältning, dock högst 500 m på motorväg.
Föreligger påtaglig risk för stenskott
eller halka kan hastigheten begränsas till
50 eller 70 km/h de första två dygnen
efter arbetets utförande".

Den ovan citerade rapporten från l976 behandlar belägg-

ningsarbeten, men kan även i princip gälla andra arbe-

ten, vad utmärkningen beträffar.

Tidigare har Statens trafiksäkerhetsverks (TSVs) "Trafik-

anordningar vid Vägarbete" varit den skrift som reglerat

skyltning och avstängning vid Vägarbete. Det som främst

skiljer denna och föregående skrift är att i de tidigare

anordningarna ingick en grind som markering framför väg-

arbetet. Dessutom fanns inte tidigare några begräns-

ningar i längd för beläggningsarbeten och för hastighets-

begränsning 50 km/h.
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Figur 1. Utmärkning på motorväg vid beläggningsarbeten (ur DD 121).



FÖRSLAG TILL YTTERLIGARE ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA SÄKER-

HETEN VID VÄGARBETE

Vid litteraturstudien (bilaga 1) och vid samtal med

forskare inom statens väg- och trafikinstitut (VTI) har

många åtgärder framkommit, som kan användas för att

minska olycksrisken vid vägarbeten.

De olika åtgärderna kan delas in i tre grupper, allt

efter vad de syftar till. De tre olika grupperna kan

vara ämnade att:

1. Ge information och öka mottagligheten för informa-
tion.

2. Ge skydd åt arbetarna och trafikanterna.

Leda till en sänkning av hastighetsnivån hos for-
donen.

Dessutom kan en fjärde grupp tas upp som behandlar:

4. Övriga åtgärder.

Informativa åtgärder

 

För att göra klart för allmänheten vilka problem som

finns vid ett Vägarbete, kunde broschyrer ges ut, lik-

nande dem statens trafiksäkerhetsverk (TSV) ger ut i

olika sammanhang. Man kunde också gå ut i press, radio

och TV (informationsprogrammet Anslagstavlan) med in-

formation om t ex hur mycket större risken för olycka

är vid passage av Vägarbete, jämfört med före och efter

arbetsplatsen. Vägverket (VV) och TSV ger årligen ut

en karta med större vägarbeten och denna bör främst leda

till att trafikanten väljer alternativvägar, där sådana

finns.
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Exempel: Exempel:

   

 

 

 

TSV TSV

1977-07-21 1977-07-21

Figur 2; Nya märken för förberedande anvisning om körfältsbyte vid Vägarbete på motorväg.

 



För att underlätta passerandet av ett Vägarbete, bör

det av skyltar framgå vilken typ av Vägarbete som pågår,

hur man skall passera och om det egna körfältet är helt

fritt från arbetare, fordon eller avstängningsanordning.

TSV har tagit fram nya skyltar, som visar hur körfälts-

byte skall göras (se figur 2). Skylten kan vara fri-

stående eller placeras på skärmvagn. För att lättare

kunna orientera sig på arbetsplatsen, är det rimligt

att anta att de blinkande lyktorna, utefter avspärrning,

bör vara samordnade, så att de antingen blinkar sam-

tidigt eller att en "rinnande" effekt åstadkommes.

Vid vägarbeten bildas ofta köer och dessa kan ibland

bli så långa att köslutet är före första varningsmärket.

Man borde därför på högtrafikerade vägar placera en

första förvarningstavla kanske 5 km före arbetet och där

klart ange hur långt före tavlan sitter.

För att höja uppmärksamheten kan en plåt eller gummi-

matta med upphöjningar placeras ca 50 m före det väg-

märke som man vill att trafikanten skall observera.

Vid långvariga vägarbeten kan rumble strips (på en

sträcka av 100-200 m) användas (3, 4). Rumble strips

är i princip tvärgående ränder över vägbanan antingen

åstadkomna genom att de frästs ned i vägbanan eller

genom att de lagts som valkar på vägbanan. Olika skrov-

lig beläggning i ränder används ibland, där det behövs

en permanent anläggning. När fordonen passerar över

dessa ränder åstadkommes ett buller och vibrationer i

fordonskrOppen, som tänkas "väcka" föraren, så att den-

ne höjer sin uppmärksamhet.

För att öka allmänhetens tilltro till skyltar vid väg-

arbete, bör man vara mycket noga med att uppgifterna på

vägmärkena stämmer med verkligheten och att skyltarna

tas bort så snart att de inte behövs.
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Skyddsanordningar

De skyddsanordningar som här diskuteras är främst till

för att skydda arbetaren. De skall trots det inte or-

saka någon allvarlig skada på det fordon och den förare,

som kör in i dessa. Det bör därför vara något som kan

fånga upp den energi ett fordon har, men på ett mjukt

sätt, så att den även är till fördel för trafikanten.

Den typ av tunnor, som har använts vid avfarter på

Essingeleden, skulle kunna provas i detta sammanhang

och då placeras mellan avstängningsanordningen och ar-

betet. På motorväg används ofta flera grindar i följd

för att få något av denna effekt.

Vid avkoning av ett fält skulle de trafikplintar, som

finns beskrivna i bilaga 2, kunna användas i stället

för de vanliga lätta konerna. Trafikplintarna är större

och bör därför avskräcka från påkörning, mer än vad en

vanlig kon gör. VV börjar i september 1977 att prova

plinten ute i fält och har således hunnit få en del er-

farenheter av den, innan det skall definitivt bestämmas

vilka åtgärder, som bör undersökas i det kommande forsk-

ningsprojektet.

Hastighetsreducerande åtgärder

 

Trafikanterna respekterar inte de hastighetsbegräns-

ningar som finns vid vägarbeten, utan ytterligare åtgär-

der måste sättas in för att sänka hastighetsnivån.

Här följer några åtgärder, som verkar vara intressanta

i detta sammanhang.
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Smala fält

"Slalombana"

Ojämnhet i vägbanan

Närvaro av polis

Hastighetsövervakning.

årllêlêÃêlE

Smala fält kan åstadkommas på flera olika sätt. Dels

kan fältet utefter hela vägarbetet göras smalt och dels

kan en avsmalning av fältet ske endast omedelbart före

den plats där det verkliga arbetet uträttas.

I en OECD-rapport (5) rekommenderar man att körbanans

bredd vid vägarbeten skall vara minst 3,25 m om det en-

dast är ett fält och vid två fält minst 2,50 m (endast

personbilar) respektive 3,00 m. Om två olika körfälts-

bredder används kan detta leda till att vissa trafikanter

tvingas byta fält och man orsakar genom detta troligen

ytterligare ett trafikproblem.

Genom att sätta upp t ex markeringsskärm för sidohinder

på kantlinjen, verkar vägen smalare än vad den i själva

verket är. För att ytterligare försöka sänka hastig-

hetsnivån, kan skärmarna i början placeras med ett av-

stånd av 20 m. Detta avstånd avtar successivt till 5 m

utefter en ca 200 m lång vägsträcka (6). Förkortade

avstånd mellan skärmarna gör att trafikanten tror sig

höja hastigheten, medan han i själva verket håller kon-

stant hastighet. I Tyskland där ovanstående system har

provats och visade det sig att det under dygnets ljusa

del ledde till en hastighetssänkning, medan man natte-

tid fick en höjning av hastighetsmedelvärdet. Detta

beror på bättre optisk ledning förbi arbetsplatsen på

natten. Denna hastighetshöjning behöver dock inte leda

till större olycksrisker, eftersom man ju fått en bättre

vägledning samtidigt. Denna åtgärd bör vara lätt att

VT I MEDDELANDE 7 9



.3.

12

flytta därför att den bör placeras omedelbart före det

egentliga Vägarbetet. Det innebär att vid ett belägg-

ningsarbete, där maximalt 2 km avspärras, bör under

dagens lOpp, denna åtgärd flyttas, så att den hela

tiden är strax före den egentliga arbetsplatsen. Alter-

nativet kan denna följd av markeringsskärmar återkomma

med jämna mellanrum utefter Vägarbetet. Vid arbeten

med kort utsträckning t ex reparation av broräcke, räcker

det med en avsmalning av fältet strax före arbetet, ty

på den korta sträcka det då är fråga om, hinner inte

hastigheten höjas så mycket.

Vägportar har också den effekten att vägen verkar bli

smalare, just där porten är placerad. Både Vägportar

och markeringsskärmar bör få trafikanten att placera

sig mitt i körfältet p g a den avskräckande effekt för

påkörning som de har.

ålêlemêêaê

Vid de vägarbeten, där minst 5-6 m av körbanan är fri

från vägarbeten, kan körfältet läggas i slingor, typ

slalombana. Detta bör inte göras på hårt trafikerade

vägar, där man i stället bör utnyttja det fria området,

till att ha två smala körfält (se övriga åtgärder).

Om.man väljer kurvor med små radier i "slalombanan" kan

man sänka hastigheten mycket. Detta leder till svårig-

heter för trafikanten och den som kommer fram till "sla-

lombanan" med för hög hastighet kan få svårt att klara

Det kanske därför ur säker-

Vid en

manövreringen av fordonet.

hetssynpunkt är tveksamt med en sådan åtgärd.

eventuell undersökning av denna åtgärd kan man endast

konstatera förändring i hastighetsnivån, medan det är

svårt att få ett mått på säkerheten.

Detta system med "slalombana" används vid en del vägar-

beten och det tycks som om hastighetsnivån sänks ganska

mycket.
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Qiämaäsz_i_yägê§9ê9

För att erhålla ojämnheter i vägbanan avses plåtar eller

gummimattor att utplaceras på vägen. Gummimattor finns

med upphöjningar i olika former avsedda att bilda grupp

i vägbanan. Om plåtar skall utplaceras bör det vara på

platser med ringa spårdjup, i övrigt bör gummimattor

väljas, eftersom de följer vägens ojämnheter bättre.

Mattorna bör placeras omedelbart före arbetet, eftersom

trafikanterna snabbt höjer sin hastighet efter att ha

passerat mattorna (enligt studien på Essingeleden).

§§52ê59_ê2_99ål§

I Tyskland

bil,

övervakade trafiken.

(6) har man provat att placera ut en polis-

som fanns på plats men där polispersonal inte

Detta har en positiv effekt på

hastighetsnivån endast så länge polisbilen finns kvar.

Det är kanske därför bara realistiskt att ha med polisen

vid besvärliga arbeten och att de då är med hela tiden.

EêêElSäêEêêYêEYêEEiêg

En annan metod som kanske borde provas är att placera

en skylt med "hastighetsmätning" något eller några

Ibland är endast

skylten uppmonterad, men ibland genomföres även fart-

hundratal meter före arbetsplatsen.

kontrollen, som då lämpligen görs strax före avkoningen

av ett körfält.

ligen ingen möjlighet att ha en hastighetskontroll.

På sträckan förbi vägarbetet finns tro-

VTI MEDDELANDE 79



14

Övriga åtgärder

 

I figur 3 som är hämtad ur OECD-rapporten (5) finns

olika alternativ för ledning av trafiken förbi vägar-

beten, med olika placeringar på körbanan, och vid olika

flöden. I en del fall leds all trafik fram utefter

vägarbetet, medan man i andra fall leder över en del

eller all trafik till den väghalva, som har motriktad

trafik.

De förslag till layout som minskar andelen trafik på

samma körbana som vägarbetet, borde leda till större

säkerhet för arbetarna, såvida inte hastigheten höjs

hos de kvarvarande fordonen.

I England (7) använder man sig av ytterligare en variant.

Motorvägarna byggs där med en körbana som är 10,8 m

bred.

3 m brett, och med ett buffertfält på 1,8 m mellan de

Denna indelas vid vägarbeten i 3 fält, vardera

motsatta riktningarna. Den "normala" körriktningen

.har kvar 2 fält, medan den trafik som leds över har 1

fält till förfogande. Buffertfältet ska dels fungera

som en mittskiljeremsa, men även som uppställningsplats

för havererade fordon.

Detta projekt kommer främst att inriktas på vilken effekt

olika åtgärder har på hastigheten och då hamnar åtgärder

som körfältsbyte vid sidan om, men det bör kanske ingå

i en mer omfattande studie av vägarbeten.
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FÖRSLAG TILL UNDERSÖKNINGAR SOM GER ÖKAD KUNSKAP OM

KAPACITETSPROBLEM M M VID VÄGARBETE

AV litteraturstudien ('7) framgår att kapaciteten på

en väg verkar bero på hur trafiken vävs samman före

vägarbetet. Om det uppstår en kö före sammanvävningen

kan kapaciteten sjunka ganska mycket. Detta bör moti-

vera en studie av vävningsförlOppet.

För att bäst kunna studera sammanvävningen av de två

fälten, kan man under en dag hyra en helikOpter och

filma vävningen och även fordonens sidoläge förbi väg-

arbetet. Sidoläget kan vara av stor betydelse för

säkerheten.

Polisen har ett antal helikOptrar för trafikövervakning

och det är inte helt uteslutet att de kan hjälpa till

med denna typ av filmning. Det finns en filmkamera

fast monterad inne i helikoptern och den ger bilder med

'fin skärpa. Till denna kamera hör filmrullar med en-

dast 70 bilder. Antal exponeringar per tidsenhet är

som mest i bild per sekund.v En komplettering bör där-

för göras med en vanlig filmkamera t ex Super-8. Enligt

polisen finns tillräcklig plats för detta.

Om polisen inte har möjlighet att hjälpa till just när

det behövs, går det att hyra en helikopter från Oster-

mans. Om mätplatsen finns ca 20 mil från en helikOpter-

förläggning och det behövs 3 uppstigningar på platsen

(2 åtgärder och normalfallet) skulle det kosta 32 8 000

kr. Effekten av de nya skyltarna om körfältsbyte vid

Vägarbete (sid 8) skulle kunna studeras på detta sätt.

Där det då bör gå att utläsa ur filmen om vävning sker

tidigare med skylt än utan skylt.

Även en studie av denna ringa omfattning skulle kunna

ge värdefull kunskap om problem, som hittills inte är

kända.
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MÄTPROBLEM OCH MÄTTEKNIK VID HASTIGHETSSTUDIEN

I detta projekt skall olika åtgärders effekt på hastig-

heten studeras. Det innebär att ca 100 m efter varje

åtgärd, som provas, bör en mätstation placeras. Vid

arbeten som upptar en lång vägsträcka bör hastighets-

mätningar göras även mitt för arbetet och vid arbetets

slut. Dessutom bör resultatet från en mätstation Visa

vilken hastighet fordonen har innan de kommer fram till

första skylten om Vägarbete.

VTI-T använder sig av två olika sätt att mäta hastig-

heten hos fordon, nämligen video och DTA-Z.

Video fungerar i princip som en filmkamera med en klocka

i bildfältet, där man får avläsa tidpunkten för passage

av vissa markeringar på vägen och sedan räkna ut hastig-

heten. I detta fall när mätningar kanske skall göras,

i det i normala fall snabba körfältet, måste kamerorna

placeras i mittremsan. Det innebär att man har ett

kort avstånd till vägbanan och att man får använda sig

av vidvinkelobjektiv vid filmningen, vilket leder till

att man får stora svårigheter vid utvärderingen. Ut-

värderingen är även i normala fall väldigt tidskrävande,

men där håller man nu på med en vidareutveckling av

apparaturen, som skall leda till snabbare utvärdering.

Förutom detta finns för närvarande inte tillräckligt

med utrustning (klockor och mixrar) för att klara mät-

ningarna i detta projekt.

DTA-Z-an (Qifferentierande Erafikgnalysator har i dagens

läge givare med 3 gummislangar som sensorer. En 16-mm

filmkamera kan anslutas och tar då en bild på varje

fordon. Systemet medslanggivare går knappast att an-

vända eftersom vi kommer att ha 3-4 mätstationer på

några km. En undersökning (2) har visat att en enda

DTA-Z-a med slanggivare inte orsakat någon signifikant

förändring av hastigheten jämfört med frånvaro av slangar
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på vägen. Skall flera DTA-Z-or placeras ut på kort

sträcka, finns en risk för att slangarna påverkar tra-

fiken. Det pågår emellertid ett arbete där man utveck-

lar nya givare, ir-givare (infrarött ljus), och dessa

verkar kunna bli färdiga till sommaren 1978. Man har

dessutom möjligheten att fräsa ner givare i vägbanan,

men nedfräsningen måste ju ske innan vägarbetet har

börjat, eftersom man måste stänga av ett körfält.

Skulle sedan planerna ändras har man ingen möjlighet

att flytta sin mätstation. Dessa givare är dessutom

dyra (800 DM), så med 3-4 stationer, vid ett Vägarbete,

skulle vi få en kostnad på ca 20 kkr för givare och

nedfräsning.

Till DTA-Z-orna finns ett välutvecklat utvärderings-

system på dator, vilket gör attman snabbt får fram

resultat.

Vid Så tät trafik, som det blir före ett Vägarbete,

kommer det ofta att finnas fordon över givarna samtidigt

i de båda körfälten. Det leder till en sammanblandning

av fordonskoder och hastigheter och därför bör varje

DTA-Z-a endast täcka ett körfält.' I några mätsnitt

kommer således 2 DTA-2-or att behövas.

Man kan även mäta hastigheten med radar, som polisen gör,

men enligt uppgift bör det då vara mer än 40 m mellan

fordonen för att man skall vara säker på att få rätt

hastighet hos respektive fordon. I detta fall, när

mätningarna skall ske på en motorväg med ett körfält

avstängt, kommer det att bli mer eller mindre långa köer

av fordon och det är därför inte lämpligt med radar.
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PLAN- OCH KOSTNADSANSATSER

De höga olycksriskerna i samband med Vägarbete är ett

uttryck för trafikanternas bristande anpassning till de

försämrade körförhållandena. Anpassningen bör kunna

förbättras genomen bättre utformad information och

genom att sätta in speciella åtgärder för att sänka has-

tigheten. Detta problem är komplicerat och innehåller

åtminstone två typer av frågeställningar.

1. Hur påverkar olika typer av information och åtgärder
trafikantbeteendet?

2. Hur kan informationen förbättras och vilka åtgärder
skall sättas in för att erhålla önskvärda effekter
'i trafiken?

Den första frågan är av grundläggande karaktär. Kun-

skap om trafikantreaktioner borde utgöra basen för ut-

veckling av informationssystem och experimentell utform-

ning av olika åtgärder.

,Den andra frågan kan.börja bearbetas när de grundläggande

frågorna under punkt 1 är besvarade. Nu har i detta

projekt genom litteraturstudien framkommit en del åt-

gärder, som verkar intressanta att prova och att de

skulle kunna provas vid vägarbeten utan en ingående be-

teendevetenskaplig studie först. Följs det senare för-

slaget, som bör leda till att fråga 2 belyses, kan stu-

dien utföras under sommarhalvåret 1978. Skall man där-

emot först ha svar på fråga 1 kan trafikstudien äga rum

tidigast sommarhalvåret 1979.

Trafikstudiens uppläggning blir beroende av vilka väg-

arbeten som kommer att utföras under den aktuella tiden.

För närvarande (oktober 1977) finns uppgifter endast

från ett län där 2 vägarbeten skall göras sommaren 1978.

Det ena arbetet kommer att bli vid en trafikplats och

det andra arbetet går ut på att lyfta betongplattor och

jämna till under dessa eftersom nivåskillnader har upp-
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stått i skarvarna. Från ytterligare ett län finns pre-

liminära uppgifter om att en motorväg skall få ny be-

läggning. Det verkar således som om det kommer att bli

vägarbeten av varierande slag. Beläggningsarbetet upp-

tar en lång sträcka, men är på samma plats endast under

en kort tid. Arbetet med betongplattorna är på samma

plats under kort tid och är dessutom begränsat till en

kort sträcka. Vid dessa arbeten skulle plåtar eller

gummimattor kunna provas. Men även smala fält och

"slalombana" vore intressanta att studera i dessa fall.

Trafikplatsarbetet kommer att pågå under lång tid, men

berör en ganska kort sträcka. Vid det sistnämnda ar-

betet skulle en lång "rumble strip" kunna provas, men

detta Vägarbete börjar redan 1977-10-24 och det finns

ingen möjlighet att hinna göra förmätning,"rumble strips"

och efterföljande trafikstudier under hösten 1977.

Eventuellt kan en förstudie göras under hösten 1977 och

"rumble strips" läggas under våren 1978 och då kan efter-

följande hastighetsmätningar göras under vårenoch som-

maren l978. Vid samtliga vägarbeten kan prov göras med

hastighetsövervakning. När_det är bestämt vilka väg-

arbeten som kommer att finnas under sommaren 1978, bör

statens vägverk (VV) och statens väg- och trafikinsti-

tut (VTI) tillsammans bestämma vilka vägarbetenoch åt-

gärder som bör studeras.

Då det är tämligen osäkert hur trafikstudien kommer att

utföras, kan endast ett exempel ges och kostnader för

detta beräknas.

De flesta motorvägar verkar ha så högt flöde att det

egentligen är tillräckligt att prova en åtgärd under

endast ett par timmar. Det är dock inte att rekommen-

dera att prova en åtgärd under förmiddagen och en annan

under eftermiddagen, då trafikanterna kan ha olika has-

tighetsanspråk vid de olika tidpunkterna, vilket kan

påverka resultaten.
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Om två åtgärder skall provas på en plats, bör första

dagen göras mätningar med endast de "normala" skyltarna

och de två följande dagarna, skall de två åtgärderna

provas. Detta innebär för fältpersonalen (2 personer)

3 mätdagar och 2 resdagar under förutsättning att mät-

platserna inte ligger i Linköpingsregionen.

Detta innebär i kostnader för varje mätplats:

Rekognocering av mätplats

 

2 dagar, 2 personer, 1 bil 6 kkr

Planering av studien
1 vecka, 1 person 5 kkr

Fältmätning
5 dagar, 2 personer, 1 bil 15 kkr

Fältstudie vid ett Vägarbete kostar 26 kkr

Antag att mätning kommer att ske på två
vägarbeten då blir de totala fältstudie-
kostnaderna 52 kkr

Utvärdering (förutsätter DTA-Z-mätning)
analys och rapport

 

10 veckor, 1 person 53 kkr

Oförutsett (lO %) 10 kkr

115 kkr
Totala kostnaden ::::::::::::

Dessa beräkningar bygger på att endast 2 personer från

VTI arbetar på mätplatsen. Det förutsätter att väg-

arbetare hjälper till att t ex montera upp de olika åt-

gärderna. Det ingår ej heller kostnader för att stu-

dera långtidseffekten av vissa åtgärder t ex av

"rumble strip".
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En studie med helikOpter beräknas kräva 2 personer i 2

 

dagar från VTI 6 kkr

Helikopter 8 kkr

Utvärdering, analys, rapport (del i

föregående rapport) 26 kkr

Oförutsett 4 kkr

Totalt 44 kkr

Detta är endast ett räkneexempel för att ge storleks-

ordningen av kostnaden på ett projekt med ovanstående

utformning.

Den slutliga kostnaden för forskningsprojektet får be-

räknas efter det att VV och VTI bestämt vilka mätplatser

och åtgärder som skall studeras. Kostnader för dessa

sammankomster är ej medtagna i dessa beräkningar.
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Bilaga 1
sid 1 (16)

Litteraturstudien

 

Vid sökning av referenser har dokumentationstjänsten

vid VTIs bibliotek (svensk representant för Internatio-

nal Road Research Documentation, IRRD) varit behjälplig.

Sökningen hos IRRD har gjorts på följande nyckelord:

0 Vägarbete, hastighetsbegränsning, tillfälliga arbeten,
Vägkonstruktion och vägmärken.

Detta gav många svar men där endast en del behandlade

motorvägar. Av de utvalda titlarna har ännu inte alla

kommit till VTI. Vi kommer här även att redovisa en

del funderingar och resultat som ej är användbara i

detta projekt men som kan tänkas vara till nytta vid en

allmännare studie av problemen kring Vägarbete.

Inom OECD (5) har en grupp arbetat med att försöka sam-

manfatta vilka procedurer och vilken teknik olika länder

använder för trafikreglering vid Vägarbete, och försöka

komma med förslag om hur man i framtiden bör göra. Grup-

pen har funnit följande punkter väsentliga.

1. Bästa möjliga balans mellan effektiv och säker tra-

fik och effektivt vägarbete för att minska totala

kostnaderna.

2. Planera Vägarbete så att t ex flera myndigheter sam-

tidigt_kan arbeta (t ex elledningar dras samtidigt

som vägbanan förbättras).

3. Den förväntade tillväxten av trafik medför tätare

förbättring av vägarna. Man bör kanske därför vid-

ta permanenta åtgärder för att bättre klara trafik-

problemen vid Vägarbete. (T ex bygga så breda kör-

banor på motorväg att en väghalva klarar båda kör-

riktningarnas trafik d v 3 minst 11 m bred.)
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4. Det finns en gräns för hur stor försening en förare

tolererar och därför bör förseningen vid varje väg-

arbete och den totala förseningen över en vägsträcka

begränsas.

5. Vägarbete är en potentiell säkerhetsrisk både för

trafikanten och arbetaren. Vilken åtgärd som helst

som är förnuftsmässigt och ekonomiskt försvarbar bör

vidtas för att minska olycksrisken. Det finns emel-

lertid nästan inga kunskaper om påverkan av tempo-

rära trafikkontroller.

6. Ett viktigt problem vid vägarbeten är att förbättra

efterlevnaden av hastighetsbegränsningarna. Nuva-

rande system verkar inte vara effektiva.

Gruppen rekommenderar forskning inom många områden med

anknytning till Vägarbete.

De förslag till lösningar som gruppen tänker ge bygger

på följande kriterier.

o långsam övergång från "normal" hastighet till den
hastighet som behövs för att passera arbetet säkert,

o säker ledning av trafiken förbi arbetet i alla väder
och ljusförhållanden,

minska restidsfördröjningen,

snabb upp- och nedtagning av skyltar,

mest ekonomiska och effektiva användande av tekniken.

För några år sedan leddes trafiken in på det sekundära

vägnätet, men p g a att hela vägnätet håller på att få

kapacitetsproblem är detta inte längre möjligt.
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Man har gjort en allmän översikt över faktorer som be-

höver tas i beaktande.

a) Generella faktorer

l. arbetets varaktighet

efterfrågan av vägen (utan arbete)

servicenivå

förhandsinformation (radio, TV)

information på platsen

vägtypO
Å
U
'
l
å
L
O
N

O
.
.

0

b) Isolerade arbeten

l. uppskattning av efterfrågan

. kapaciteten efter vägarbetet (discharge capacity)

arbetsperiod

tidsfördröjning för trafikanter

U
l
d
ä
-
U
J
N

skyltar och signaler

c) Flera arbeten i följd

l. avstånd mellan de olika arbetena

2. längden på ett Vägarbete och den totala tids-
fördröjningen

d) Vägarbeten med avledande trafik

l. vägkaraktäristika för parallellvägen

2 trafikflöde

3. fördelning mellan vägarna

4 . tidsfördröjning

I en del länder minskar man antalet fält och har samma

bredd På fältet-som normalt, medan man i andra länder

behåller antalet fält men minskar deras-bredd. Minsta

bredd på ett fält för personbilar är 2,5 m och för last-

bilar 3,0 m. Om man bara har ett fält bör det normalt

inte vara smalare än 3,25 m.

I figur 1 kan vi se några förslag på hur man kan lägga

om trafiken på en motorväg vid Vägarbete.
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Med motriktad trafik på en körbana bör man tänka på att:

0 skilja de båda körriktningarna med någon form av av-
gränsning,

0 där en körriktning har mer än ett fält till sitt för-

fogande bör man söka förhindra fältbyte dels för att
det är en säkerhetsrisk och dels för attman vill
klara höga flöden.

Ur kapacitetssynpunkt har det visat sig att de smala

fälten vanligen inte är sämre än det normalbreda fältet

fastän man oftast färdas med lägre hastigheter på det

smala fältet och man har oftast haStighetsbegränsat till

ca 80 km/h. Det är helt klart att forskning behövs för

att få fram förhållanden mellan fältbredd, hastighet

och säkerhet vid dessa smala fält vid vägarbeten. Om

det är möjligt bör man inte sänka hastigheten till mer

än 70-80% av den normala hastigheten. Om man både skall

minska antalet fält och överföra trafiken till andra

väghalvan, bör avkoningen och överfarten åtskiljas så

att den ena manövern är helt klar innan nästa börjar.

I Traffic Signs Manual kapitel 8 (9) anges hur vägmärken

skall placeras vid vägarbeten. Den har således samma

funktion som TSVs "Trafikanordningar vid Vägarbete".

Detta kapitel har publicerats nyligen och detta för att

förbättra och standardisera vägmarkeringar vid Vägarbete.

Tidigare har olika regler använts i olika delar av Stor-

Brittanien och det gör det ju inte lättare för trafikan-

ten att klara en svår situation.

I en tidskrifts artikel från 1973 (10) beskriver man vad

som senare skall ingå i Traffic Signs Manual om vägar-

beten. Där framhåller man att oavsett hur lång tid ett

arbete tar eller vilken omfattning det har måste alltid

skyltning och belysning vara den bästa. De förhandsvar-

ningar om Vägarbete som ges måste stämma med verklighe-

ten t ex vad beträffar avstånd. De första förvarnings-

skyltarna skall komma så långt i förväg att inga häftiga

inbromsningar och fältbyten behöver göras.

VTI MEDDELANDE 7 9



Bilaga 1
sid 6 (16)

Den första skylten skall alltid vara "den grävande man-

nen" och skyltarna därefter skall innehålla information

om vilket fält somär stängd och på vilken sida om arbe-

tet man skall passera och vilka trafikreglerande åtgär-

der som används. Ju högre hastighet man har på en väg

desto längre bör avståndet mellan skyltarna vara och

desto större skyltar bör användas. På vägar med vägbe-

lysning bör vägskyltarna direktbelysas.

Vägmärken måste alltid reflektera bra även vid regn och

mörker. Högintensivt blinkande trafikfyrar (beacon)

kan användas i mörker för att trafikanten tidigare skall

upptäcka arbetet. Här nämns också att lampor med en

viss blinkhastighet (verkar vara någonstans mellan 150-

900 ggr/min) ej bör användas då de kan orsaka epilepsi

hos människor med fallenhet för detta.

I Kentucky CEU har man gjort en studie som främst gick

ut på att avgöra om gula eller brandgula vägmärken är

effektivast. Nedan ges ett citat söm visar deras in-

ställning till Vägarbete.

"När man spärrar av ett körfält utsätter man
den oförsiktiga trafikanten och arbetaren för
stor fara. Problemet är tvåfalt: för det
första måste riktiga meddelanden ges till den
annalkande trafikanten och på tillräckligt
långt avstånd så att inbromsning och samman-
vävning hinner ske före vägarbetet och för
det andra måste trafikanterna följa de medde-
landen som ges".

Vid försöken mättes hastigheten vid första skylten,

760 m före vägarbetet, och vid första konen som leder

bort fordonen från ett fält, ca 83 m före vägarbetet.

Konflikter studerades och de delades in i 3 kategorier.
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1. Kraftig inbromsning - bilen tippar framåt.

2. Häftig sammanvävning - en bil byter fält strax fram-

för en bil- vilket orsakar att den senare får bromsa.

Den första bilen tvingar sig in i ett fält och riske-

rar att krocka.

3. Helt stopp - föraren väntar för länge med att byta

fält och blir tvungen att stanna vid konerna och

vänta på en lucka.

Sammanvävningsmanövern studerades och man ville se var

de flesta bytte fält. Ju störreprCCent av fordonen som

- bytte fält i närheten av konerna vid arbetet desto far-

ligare blev det för trafikanterna och även för arbetarna.

Man iakttog även hur många av dem som bytte fält som

blinkade innan manövern och man ansåg att ju färre andel

som blinkade före manövern desto bättre skyltning hade

man och föraren iakttog större försiktighet.

Resultatet av hastighetsstudien visade att medelhastig-

heten Var omkring 6-10 mph (9,7-16 km/h) högre än rekom-

menderade hastigheten (45 mph = 72 km/h) som var Skyltad

150 m före första konen. Medelvärdet av 85-percentilen

i hastighetsfördelningar från samtliga mätplatser är

strax över 59 mph (94 km/h). Med de brandgula skyltarna

fick man en något lägre hastighetsnivâ än då gula skyl-

tar användes (ej signifikant). Däremot fick man en

större hastighetssänkning om nya skyltar användes jäm-

fört med gamla.

Det verkar av konfliktstudien som om man fick färre kon-

flikter om brandgula skyltar används. De flesta kon-

flikterna (87%) ägde rum på halvan närmast vägarbetet

räknat med utgångspunkt från första skylten.
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Sammanvävningsstudien var svår att utvärdera, men man

tycker även här att de brandgula skyltarna har en viss

fördel. Vid sammanvävningen använde 12-23% blinkers och

de lägre procenttalen förekom vid bättre skyltning. Man

fann ej någon skillnad mellan gula och brandgula skyltar.

Vid den avslutande diskussionen säger man att man inte

kan peka på någon enstaka faktor som orsakade de oönska-

de förhållandena. Många trafikkonflikter och byte av

körfält i sista sekunden skedde oftast vid

korta siktsträckor,

högt flöde,

dålig kvalité på skyltarna,

förarnas oförsiktighet.

Ibland finns skyltar kvar när arbetet är avslutat eller

när arbetet har flyttat fram, så att avståndet på skyl-

tarna ej gäller, och detta förorsakar att trafikanterna

tvivlar på skyltningen och kanske i fortsättningen inte

bromsar förrän man verkligen ser ett Vägarbete, Vilket

ibland kan vara försent. Man bör således vara mycket

noga med att skyltningens uppgifter stämmer med verklig-

heten.

Slutsatser:

Brandgula skyltar något bättre än gula skyltar.

"Nya" skyltar (oberoende av färg) var signifikant
bättre än skyltar av dålig kvalité.

0 Förarnas attityd mot skyltningen omintetgör en effek-
tiv skyltning. Det behövs åtgärder som "väcker" fö-
raren så att denne uppfattar den information som ges.
Tyex kan chatter bars eller rumble strips användas.

I Californien KUN har många Vägarbetare omkommit och

skadats och man har därför tillsatt en utredning (1973)

för att försöka få en tryggare arbetsplats för vägar-

betarna.
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De flesta trafikanter följer de skyltar som finns men

de trötta, passiva och onyktra reagerar inte i tid.

Man har funnit att många skyltar används därför att man

måste ha dem och inte för att de är nödvändiga och man

skall därför ändra nuvarande regler.

Blinkande lampor skall i fortsättningen avskärmas så

att de endast ses av de som färdas i den riktning som

berörs av Vägarbetet.

Vägmyndigheterna bör informera lokala myndigheter om

att arbete kommer att utföras och att de lokala myndig-

heterna då kan passa på att göra eventuella arbeten sam-

tidigt.

Vid mycket omfattande arbeten planerar man att helt

stänga den aktuella väghalvan och leda trafiken runt

arbetsplatsen. Detta leder till att arbetet snabbare

blir färdigt. Man bör då annonsera i förväg och marke-

ra ordenligt på förbifarten så att trafikanterna ej be-

höver tveka om vilken väg de ska välja.

Man ifrågasätter även om allt Vägarbete är nödvändigt.

Ett skyddsräcke t ex kan vara lOO%-igt effektivt även

om det inte är helt rakt.

För att få trafikanterna att sänka hastigheten har man

inlett ett samarbete med polisen, som kommer att finnas

i närheten av arbetsplatsen med en polisbil.

Man har även satt i gång en kampanj (Be aware out there)

i radio, TV, press och brochyrer om att köra försiktigt

vid vägarbeten. Man vänder sig framför allt till unga

förare för att de redan från början skall bli försikti-

gare vid vägarbeten än vad som nu är normalt.
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Vid ett Vägarbete iTyskland(6) där trafiken leddes åt

höger ut på ett hjälpkörfält (vägren) har man studerat

tre olika sätt att försöka få ner hastigheten.

l. Optiskt avsmalnande körbana.

Hastighetsberoende trafikmärken.

3. Polisövervakning.

Man hade tidigare vid ett liknande Vägarbete funnit att

i området för överledning av trafiken mot vägrenen fick

man en starkt förhöjd olyckskvot och detta berodde på

att trafikanterna körde för fort för att klara av över-

ledningen (liten radie). Hastighetsgränsen var 60 km/h,

men 85-percentilen visade sig vid en undersökning vara

79 km/h. Man gjorde då försök att på de tre olika sät-

ten ovan försöka sänka hastigheten hos trafikanterna.

l. Optisk avsmalnande körbana.

Från 200 m före överledningen av trafiken placerade man

ut "markeringsskärm för sidohinder" på kantlinjen för

att få trafikanterna att tro att vägen smalnade av ytter-

ligare. Man hade från början ett avstånd mellan skär-

marna på 20 m och strax före överledningen hade avstån-

det krympt till 5 m. Omedelbart före överledningen

mätte man hastigheten dels med och dels utan optiskt

avsmalnande vägbana och vid dagsljus, skymning och mör-

ker.

a) Resultaten av hastighetsstudien visar att hastig--

hetsnivån sänktes högst vid dagsljus. Vid lågt

flöde (700 fordon/h) sjönk 85-percentilen från 95

till 91 km/h och vid ett högre flöde (1 700 fordon/h)

från 90 till 82 km/h. Denna ringa sänkning av has-

tigheten gäller inte bara i genomsnitt utan även

för de båda körbanorna och för personbilar och för

lastbilar.
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b) Vid skymning och vid mörker höjdes hastighetsnivån

p g a den förbättrade optiska ledningen. 85-percen-

tilen steg vid skymning från 83 till 87 km/h och

vid mörker från 79 till 86 km/h. Som under punkt

a) gäller inte detta bara i genomsnitt utan även

vid uppdelning.

c) Vad beträffar tidluckor förlängdes dessa på dagen

och förkortades på natten.

Sammanfattningen blir att hastigheten sänks dagtid, men

att trafikanterna ändå kör alldeles för fort och att de

vid skymning och mörker kör fortare vid optiskt avsmal-

nande väg.

2. Försök med hastighetsberoende vägmärken.

Ca 100 m före överledning finns en hastighetstavla

(60 km/h) och en tilläggstavla "Achtung" placerad.

Dessa skyltar lyses upp i 5 sek om trafikanten 100 m

tidigare kört fortare än 60 km/h. Om en kolonn som kör

fortare än 60 km/h passerar förbi lyses vägmärkena upp

så lång tid att alla fordonen hinner passera. Dessa

vägmärken finns ett för vardera körbanan. 100 m efter _

dessa vägmärken mättes åter hastigheten och detta skedde

var 4:e vecka för att studera tillvänjningseffekt.

Man fann att omedelbart efter utplacerandet av dessa

vägmärken sänktes 85-percentilen från 91,2 till 82,5

km/h, men ju längre försöket varade desto mindre blev

hastighetsreduktionen framför allt vid ringa trafik.

Däremot blev andelen riskabla tidluckor färre ju längre

försöksperioden varade.

Den slutsats man drar är att trafikanterna försöker

hålla sin önskade hastighet och att denna tydligen är

oberoende av hastighetsgränsen.
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Trafikanterna kör dock mindre riskabelt genom att hålla

längre tidluckor och detta bekräftas av olycksutfallet.

Normalt skulle i genomsnitt 5 olyckor ha inträffat på

försökssträckan under försöksperioden, men nu inträffade

endast 1 olycka vilket det är liten sannolikhet för.

3. Inflytande av polisövervakning.

En polisbil med 2 poliser i placerades i höjd med det

hastighetsstyrda vägmärket. Poliserna kontrollerade

inte hastigheten, men 85-percentilen sjönk ändå från

79 till 71 km/h på grund av deras närvaro. Försöket

gjordes under en halvtimme och när polisbilen var borta

höjdes hastigheten till sin ursprungliga nivå. De kor-

ta tidluckorna blev längre när polisbilen fanns på

plats, men återtog sitt ursprungliga värde när polis-

bilen flyttades.

När man gjorde mätningar av hastigheten på sträckor

utefter arbetet (3 km långt) erhöll man ungefär samma

resultat som i området runt överledningen. I området

för överledning av trafiken har man ungefär 10 ggr hög-

re olyckskvot än på den fria autobahn och på sträckan

utefter arbetet har man ca 3 ggr högre olyckskvot.

Kostnaderna under 3 månaders tid för de olika åtgärderna

beräknas till

1. 3 000 DM (investeringskostnad 9 000 DM)

2. 53 000 DM (investeringskostnad 160 000 DM)

3. 45 000 DM (en polisman + bil, 3 skift/dag vid varje
överledning).

I en annan tysk rapport(l3) som beskriver de nya trafik-

anordningarna vid Vägarbete skriver man bl a att de fem

röda lampor som används för att spärra av en körbana

bör placeras i sicksackform i höjdled för att förhindra

att de förväxlas med bakljusen på en bil.
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Vid ett OECD-symposium i Helsingör, maj 1976, talade

två forskare från Stor-Brittanien (7) om trafikregle-

ringar vid vägarbeten på motorväg och om trafikantbe-

teende i samband med vägarbeten. De redogör för olika

trafikregleringar nämligen

avstängning av ett fält

avstängning av en Väghalva

0 med motriktad trafik på den andra vägbanan

0 med ledning av trafiken till alternativvägar

o partiell avledning av trafik (för att minska efter-
frågan)

o omfördelning av utrymmet på en eller båda väghalvorna

0 med hjälp av tillfällig konstruktion

0 med motriktad trafik

0 med smala körfält.

I praktiken kombineras en del av dessa metoder och de

kan också varieras från dag till dag. För att skilja

ett Vägarbete från trafiken anser man i Stor-Brittanien

att man bör ha minst ett 1,2 m brett fält, men gärna ett

helt körfält som säkerhetsområde, utefter vägarbetet,

där ingen trafik får gå fram.

   

Tabell 1.

TABLE 1

Traffic Characteristics of single and two-lane Operation

One lane Two lanes

Capacity (veh/h) 1100 - 1800 2200 - 3200

Speed/flow relation '
(Q in ven/h. v in km/h) v = 85 - 0.02Q v = 78 - 0.004Q
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I ovanstående tabell kan man se kapacitet och hastighets-

flödessamband. Med kapacitet menas här maximalt möjliga

genomsläpp av trafiken på enplats under minst 12 minu-

ter. Vanligen är kapaciteten på ett fält 1 400 och på

två fält 2 800 fordon/h, men på starkt trafikerade vä-

gar vid tider då arbetsresorna görs, kan det högsta ka-

pacitetstalet erhållas. Den lägsta kapaciteten har er-

hållits där man haft stor andel tunga fordon och speci-

ella besvärligheter på platsen och förmodligen trafi-

kanter som inte har bråttom.

Skillnaderna i kapacitet verkar bero på hur trafiken

vävs samman före vägarbetet. Om det uppstår en kö på

väg fram till vägarbetet kan kapaciteten sjunka med 10%

jämfört med tabell 1, vilkas värden har erhållits vid

ett kontinuerligt flöde.

Då man leder över trafiken till motsatt Väghalva har

man iakttagit att lätta fordon håller en hastighet av

omkring 40 km/h och tunga fordon kör ännu långsammare.

Överfarten är i vägens längsriktning 17 m vilket inne-

här att endast ett fält kan föras över till motsatt si-

da. Överfarter förekommer med 2-3 km mellanrum.

Man bör ha ett buffertfält mellan de båda körriktningar-

na där t ex fordon som havererat kan ställas och vid

högtrafik även användas som körfält. På livligt trafi-

kerade motorvägar har man funnit att varje dag havere-

rar en bil på varje km. Man har därför ibland funnit

det praktiskt att ha en bärgningsbil placerad vid väg-

arbetet.

Av figur 2 framgår hur man leder trafiken före och efter

ett Vägarbete där ett fält förs över till motsatt kör-

bana.
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Figur 2. Skiss över hur trafiken leds över i ett annat
fält vid Vägarbete. Observera att de båda
fältens överledning är förskjutna.

Smala körfält har framför allt använts där vägarbetet

har upptagit en kort Vägsträcka. Man har vid ett väg-

arbete funnit att två smala fält haft samma kapacitet

som två normalbreda fält. Detta Vägarbete gjordes på

en sträcka med låg kapacitet (1 800 fordon/h) vilket

berodde på att det låg i en brant backe med en trafik

med stor andel tunga fordon.

Vid avstängning av en väghalva har man numera tre smala

körfält med ett 1,8 m brett säkerhetsfält mellan de mot-

satta riktningarna på den återstående väghalvan (Brit-

tiska motorvägar görs 10,8 m breda). Den trafik som

leds över på motsatt väghalva har ett fält till förfo-

gande.-

Det som avgör vilket trafikregleringssystem som väljs

är

0 kostnader,

0 trafikflödesnivå och variation i flöde,

o storleken på vägarbetet,

0 varaktigheten på vägarbetet.

VTI MEDDELANDE 79



Bilaga 1
sid 16 (16)

Vid vägarbeten på vägar med lägre flöden bör man välja

motriktad trafik på ena väghalvan. Vid högre flöden

skall man göra undersökningar för att komma fram till

vilket trafikregleringssystem som är bäst.

I framtiden rekommenderas att motorvägarna byggs minst

11 m breda men gärna upp till 12 m för att lättare kun-

na göra trafikomläggningar vid vägarbeten och då kunna

ha två körfält i vardera riktningen (2 x (2,5 + 3,0)),

vilket nu inte går då motorvägarna byggs 10,8 m breda.

I en rapport från Californien(14) menar man att trafi-

kanten skall få färdas med den hastighet han gill, inte

en hastighet som man hoppas att han skall hålla. Man

bör därför göra förbifarter med samma geometriska stan-

dard som den ordinarie vägen t ex vad beträffar kurvra-

dier. Alla plötsliga förändringar i geometrisk standard

och hastighetsbegränsning skall undvikas och om man be-

höver sänka hastigheten skall inte förändringarna vara

större än steg om 10 mph (16 km/h).

Gamla vägmarkeringar och pilar i vägbanan bör slipas

bort så att det bortslipade området får helt annan form

än det ursprungliga märket. Detta för att bortslipade

områden i regn och mörker har en benägenhet att skina i

kontrast mot asfalten.

När man t ex leder ut trafiken på en förbifart kan ofta

olika beläggningsmaterial mötas diagonalt i det nya kör-

fältet. Detta bör undvikas och man bör lägga på en ny

beläggning eller måla eller olja in vägbanan så att för-

ändringen är vinkelrät mot körriktningen. Det kan annars

uppstå förvirring om hur man bör köra. Med dessa åtgär-

der och några till har man fått en olyckskvot vid Vägar-

bete som inte skiljer sig signifikant från vad vägen

hade före vägarbetet.
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