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yEffektmätning av ny metod för körfältsreduktion vid
Vägarbete på motorvägar

av Birger Nygaard och Hans-Erik Pettersson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

REFERAT

En ny princip för utmärkning av Vägarbete på motor-

vägar har testats på en vägarbetsplats på motorvägen

vid Mjölby.

Enligt den nya principen ledes alla fordon först in'i

högra körfältet före passagen av själva vägarbetsplat-

sen, oavsett dennas placering på höger eller vänster

sida i körriktningen. Mätningar av cirka 1 000 lätta

fordons passage vid olika utformningar (ny och befint-

lig princip) avslöjar hastighetssänkningar på upp till

20 km/h vid den nya principen jämfört med den befint-

liga.

Man kan samtidigt notera generellt lägre passagehastig-

heter av arbetsplatsen när arbetare är synliga (upp

till 10 km/h) men också generella tendenser till acce-

lerationer förbi platsen av samma storleksordning.

Användning av sektionsförändringstavla vid utmärkningen

framför vägarbetet medverkar sannolikt till tidigare

körfältsbyte, även om 60% av nödvändiga filbyten sker

på kortare avstånd än 225 m från vägarbetet på den

plats där den kraftigaste inbromsningen sker.
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Evaluation of a New Method for Lane Reduction at Road

Works on Motor Roads

by Birger Nygaard and Hans-Erik Pettersson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

A new principle for the marking of road work on high-

ways has been tested at a road working place on the

highway near Mjölby.

According to the new principle all vehicles are first

guided into the right driving lane before the passage

of the road working place, irrespective of its position

on the right or the left side of the driving direction.

Measurements of the passage of about 1 000 light ve-

hicles at different designs (new and existing prin-

ciple) expose decelerations of up to 20 km/h when

using the new principle compared with the existing one.

At the same time generally lower passage speeds of the

working place can be noticed when workers are Visible

(up to 10 km/h) but also general tendencies of accele-

rations of the same size when passing the working place.

The use of a section changing board at the marking

before the road work probably contributes to an earlier

change of lane even if 60% of the necessary lane changes

take place at a shorter distance than 225 m from the

road work on the place where the strongest braking

OCCUI'S .
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Effektmätning av ny metod för körfältsreduktion vid
Vägarbete på motorvägar

av Birger Nygaard och Hans-Erik Pettersson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I samband med utarbetandet av nya föreskrifter för

utmärkning av Vägarbete har ett antal fältprov med

olika metoder för reducering av antalet körfält på

motorvägar i samband med Vägarbete genomförts i sep-

tember 1980 på E4 vid Mjölby.

Man har undersökt om skillnader i hastighetsnivâ och

nedbromsningsförlopp förekommer hos passerande fordon

mellan en konventionell reducering av antalet körfält

på motorväg med en ny metod där man alltid börjar med

att stänga det vänstra körfältet varefter man låter

trafiken passera en hastighetsdämpande kurva innan

den när fram till själva arbetsplatsen.

Vid proven har dessutom betydelsen av synliga vägarbe-

tare på platsen och uppställning av sektionsföränd-

ringstavlor framför Vägarbetet relaterats till passage-

hastigheterna och filbytet vid inplaceringen.

Slutligen har fordonshastigheter under fri fart före

och efter försöken registrerats.

Utvärderingen, som endast omfattar lätta fordon, ut-

visar karakteristiska förändringar av körbeteendet

beroende på olika utformningar av vägarbetsutmärkning

och körfältsreducering.
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Det är sålunda uppenbart att den nya typen av körfälts-

reducering resulterar i förändrade inbromsningsförlopp

och lägre passagehastighet av vägarbetet.

Reduktioner på cirka 15-20 km/h har konstaterats.

Att effekten är av nästan identisk storlek oavsett

vägarbetets placering i höger eller vänster körfält

kan tillskrivas det faktum att trafiken i båda fallen

tvingas passera den hastighetsdämpande kurvan.

Närvaron av synliga arbetare på platsen ger anledning

till en lägre passagehastighet på genomsnittligt 10

km/h jämfört med obemannat arbetsställe.

Dock ses en tydlig tendens till acceleration omedel-

bart efter det att trafiken passerat den hastighets-

dämpande kurvan, starkast vid den obemannade provsitu-

ationen.

Den eventuella negativa effekten av dessa acceleratio-

ner förbi själva arbetsstället för arbetarnas säker-

het och därmed möjligen ökad olycksrisk vid de olika

utmärkningsformerna har inte kunnat utvärderas på

föreliggande grunder.

Förvarningen om körfältsreduktion vid användande av

sektionsförändringstavlorna tycks medverka till tidi-

gare filbyten. I samband med dessa tidiga filbyten ses

emellertid en tendens till högre passagehastigheter

av vägarbetet.
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Evaluation of a New Method for Lane Reduction at Road

Works on Motor Roads

by Birger Nygaard and Hans-Erik Pettersson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

8UMMARY

In connection with the preparation of new instructions

for marking of road work a number of field tests with

different methods for reduction of the number of

driving lanes on highways at road work have been made

in September 1980 on E4 near Mjölby.

Studies have been made to see if there are any diff-

erences in speed level and braking on passing vehicles

between a conventional reduction of the number of

driving lanes on highways compared with a new method

which always begins with closing of the left driving

lane and then the traffic must pass a Speed moderating

curve before it reaches the working place.

By the tests the importance of visible road workers

and putting up of signs indicating lane change manoeuvre

in front of the road work have been related to the

passage speed and the lane change at the placing.

Finally, vehicle speeds before and after the test area

have been registered.

The estimation which only includes light vehicles,

shows characteristic changes of the driving behaviour

owing bodifferentdesigns of road work marking and

reduction of driving lanes.
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Thus, it is obvious that the new type of driving lane

reduction results in changed braking behaviour and

lower speed at the passage of the road work.

Reductions of about 15-20 km/h have been registered.

The effect is of almost identical size whether the road

work is placed on the right or the left driving lane

which depends on the fact that the traffic in both

cases must pass the speed reducing curve.

The presence of visible workers on the work place

causes a lower passage speed of generally 10 km/h

compared with an unmanned working place.

However, there is a slight tendency of acceleration

immediately after the passage of the speed reducing

curve, strongest at the unmanned situation.

The possible negative effect of these accelerations

at the working place for the safety of the workers

and probably increased accident risk at the different

markings Imas not been evaluated from the existing

results.

The warning of driving lane reduction by using the

sign indicating lane change manoeuvre seems to con-

tribute to earlier lane changes. In connection with

these early lane changes a tendency to higher passage

speeds of the road work is noticed.
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INLEDNING

På uppdrag av trafiksäkerhetsverket har VTI genomfört

ett fältprov för att kunna jämföra nuvarande metod

för utmärkning och trafikföring förbi en fast arbets-

plats på motorväg med en föreslagen ny metod.

Enligt denna leddes alla fordon, oavsett vägarbetets

placering i höger eller vänster körfält, först in i

en kort "buffertzon" i höger körfält. (Vid den vanliga

utmärkningen leddes fordonen direkt förbi i höger

eller vänster körfält beroende på arbetets placering).

Den nya metoden kan tänkas förbättra utmärkningen på

flera sätt.

- Vid ankomst till ett Vägarbete behöver trafikanten

inte samtidigt uppfatta på vilken sida vägen är

blockerad och vart han skall ta vägen. Han ledes

alltid först till höger och sedan förbi platsen.

Härvid uppnåsen längre informationssträcka och

uppgiften delas i 2 steg.

- Det "extra" körfältsbyte inom "buffertzonen", som

är mest utpräglat vid Vägarbete i höger fält, torde

verka ytterligare hastighetsdämpande och bidra till

en långsammare passage av arbetsstället.

I detta meddelande redovisas resultaten av de fältprov

som har genomförts under perioden 15 - 22 september

1980 på en motorvägsträcka vid Mjölby.

Själva försöksplanen har mera ingående beskrivits i

PM 1980-08-26 "Plan för genomförande av TSV-projekt

angående reducering av antalet körfält på motorvägar .

(Bilaga i).
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På grund av mindre svårigheter med bl a sidolägesre-

gistreringen har mätningarna inte helt kunnat genom-

föras enligt de ursprungliga planerna.

Det insamlade datamaterialet är emellertid tillräckligt

för att man skall kunna uttala sig om de olika utmärk-

ningsformernas betydelse för fordonens nedbromsning

och hastighet vid passage av själva vägarbetet, och

ger ytterligare möjlighet att belysa effekten av när-

varon av personal på vägarbetsplatsen.

Det är däremot med hjälp av det föreliggande datamate-

rialet svårt att uttala sig om eventuella negativa

effekter av den ändrade utmärkningsformen i samband

med begränsningar av trafikkapaciteten, risk för upp-

hinnandeolyckor, felbedömningar av utmärkningen etc.

Vägförvaltningen i Mjölby har haft hand om leverans

och uppställning av vägarbetsutmärkning och på så sätt

medverkat till undersökningens praktiska genomförande.

Sven-Åke Lindén, Håkan Jansson och Birger Nygaard har

haft hand om datainsamlingen. Håkan Jansson har dess-

utom företagit vissa databeräkningar, Birger Nygaard

har lett projektet och tillsammans med Hans-Erik

Pettersson utarbetat detta meddelande.

FÖRSÖKETS UTFORMNING OCH GENOMFÖRANDE

Mätning av fordonsrörelser kan genomföras på olika

sätt. Vid prov, där i synnerhet förändringar av kör-

ningen sker vid nedbromsning och styrning av fordonet,

är upprepade mätningar av det enskilda fordonets rö-

relse över en given sträcka att föredra.
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Vid den aktuella undersökningen har VTIs utrustning

för mätning av fordonshastigheter använts. Med denna

utrustning, som registrerar tidpunkt för fordonets

passage av 2 trådgivare med ett inbördes avstånd på

5 m, kan 5 enskilda hastigheter mätas per fordon.

Trots en viss begränsning i möjligheten att följa

kortvariga retardationer och accelerationer under ned-

bromsningen med de maximalt 5 möjliga hastighetsmät-

ningarna fann man det viktigt att kunna följa dessa

över en relativt stor sträcka före och under passagen

av hela vägarbetet.

Vid proven placerades hastighetsgivarna därför med ett

inbördes avstånd på 75 och 100 m mellan mätpunkterna,

och härmed uppnåddes en registrering av hastighetsför-

loppet över en samlad sträcka av 325 m.

Med denna givna placering företogs dessutom mätningar

av trafikflödet och hastigheterna då trafiken ej var

störd av någon arbetsplats.

Dessa mätningar tjänade till att skapa en referensram

för bedömningar av eventuella förändringar i körsättet

under vägarbetssituationerna, och samtidigt konstate- .

rades eventuella störande effekter av mätutrustningens

närvaro.

Då en synlig mätvagn befarades medföra nedbromsning

hos ett antal bilister, togs denna bort från vägkanten,

och de nödvändiga observationerna utfördes av en dold

observatör och kommunicerades via radio.

Det var inte möjligt att med enbart den tekniska mät-

utrustningen registrera fordonsrörelser över hela ut-

märkningszonen, som från sektionsförändringstavlan till

vägarbetets slut sträckte sig över 925 m.
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Vägsträckan fram till utmärkningens främsta skärmvagn

(150 m från själva arbetsplatsen) indelades därför 1

zoner om 75 m och markerades med "snöstörar". Den dol-

de observatören gjorde sedan bedömningar i relation

till dessa 75-meterszoner, av det avstånd från arbets-

platsen på vilket körfältsbytet inträffade.

Figur 1 visar en skiss av hela mätsträckan och place-

ring av utmärkning, arbetsstället, givare, mätvagn,

observatörer m m.

Figur 1, se bilaga.

En ursprunglig önskan om att företa mätningarna på en

fungerande arbetsplats kunde inte genomföras, och det

var sålunda inte vid någon tidpunkt arbetande maskiner

på platsen, utan uteslutande Vägarbetareoch ett en-

staka, större fordon parkerat vid Vägsidan under några

mätningar.

På grund av den begränsade tid som stod till förfogande

för datainsamlingen, var det inte möjligt att företa

mätningarna på exakt samma tidpunkter på dygnet eller

med identiska fordonsflöden, och antalet registrerade

tunga fordon blev något mindre än idealiskt. Detta

beror till en viss del på att de nya utmärkningarna

vid flera tillfällen gav anledning till stora kapaci-

tetsbegränsningar med kökörning som följd. Det var på

grund därav inte tal om egentlig fri körning, och for-

don måste av den orsaken utelämnas från analysen. Kri-

teriet för fritt fordon var en tidslucka på minst 10

sek till framförvarande fordon.

De registreringar som utförts är emellertid av en så-

dan karaktär och storlek, att de observerade variatio-

nerna kan sägas vara uttryck för reella skillnader.
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Under samtliga mätningar har Vädret varit torrt och

klart och i det avseendet inte påverkat försöket.

Tabell 1 innehåller en översikt över samtliga mätning-

ar fördelade på tidpunkt, utmärkningsform, registre-

ringstyp m m.

Tabell 1, se bilaga.
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RESULTAT

Redovisningen behandlar enbart mätningar av lätta

fordon (personbilar m m).

I tabell 2 redovisas genomsnittshastighet över fordon

och tillhörande spridningsmått i fem mätpunkter för

respektive mättillfälle.

I figur 2 återges genomsnittshastigheten i de olika

mätpunkterna som en funktion av avståndet till arbets-

platsen.

Tabell 2 och figur 2, se bilaga.

a. Ostörd trafik

 

Den svaga retardationen vid position 0 m vid mätningen

i ostörd trafik (a.1) är troligtvis förorsakad av mät-

vagnen, som vid denna mätning var synlig från vägen.

(Vid senare mätningar drogs vagnen bort från vägen så

att den inte var synlig för bilisterna).

En samtidigt utförd radarmätning av hastigheterna ca

1 km från arbetsplatsen visar nästan identisk medel-

hastighet och spridning (103.9.13.3) och mätvagnen

har därför inte haft stor betydelse för trafikanternas

hastighetsval.

Slutsats a.

 

Trots en smärre skillnad i medelhastighet över mät-

sträckan mellan de två mätningarna av ostörd trafik

tycks ej några större variationer på grund av väg-

eller trafikstörningar förekomma över tid vare sig vad
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gäller medelhastighet eller hastighetsförlOpp. Regist-

rerade skillnader i hastighetsnivå och hastighetsför-

lopp mellan olika mätbetingelser kan därför tillskri-

vas skillnader i utformningen av vägarbetsmarkeringen.

b. Vägarbete i höger körfält, normal utmärkning

(jfr skisserna i bilaga 1 a+b)

På ett avstånd av 250 m från själva arbetsplatsen

(100 m från första skärmvagnen) har bilarna bromsats.

Vid passage av denna första skärmvagn upphör broms-

ningen emellertid nästan totalt.

De olikheter i medelhastigheter som konstaterats vid

de två mätningarna kan delvis bero på skillnader i

fordonsflöden vid de två mättillfällena. Delvis torde

dock även hastighetsskillnaden bero på närvaron av

personal på arbetsplatsen vid det ena mättillfället.

Slutsats b

 

Den normala utmärkningen vid Vägarbete i höger körfält

medför i genomsnitt inbromsningar till hastigheter i

storleksordningen 63 - 71 km/h. Vid själva passagen

av arbetsplatsen ökas fordonshastigheten emellertid

med 4 - 7 km/h, dock med lägsta passagehastigheter och

accelerationer, när det finns personal på arbetsplatsen.

c. Vägarbete i höger körfält, ny utmärkning

(jfr skissen i bilaga 2 a+b)

Den långt kraftigare nedbromsningen vid den nya utmärk-

ningen är påtaglig, och den genomsnittliga minimihas-

tigheten är då också ca 20 km/h lägre än vid den nor-
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mala utmärkningen. Nedbromsningen upphör dock ca 75 m

före arbetsplatsen, och avlöses av en begynnande acce-

leration. Trots att trafiken fortsätter att accelerera

något förbi arbetsplatsen är passagehastigheten ca

10 - 15 km/h lägre än vid normal utmärkning.

Vid mätning c.3 har personalen på arbetsplatsen bestått

av projektmedarbetare. Dessa har genomfört observatio-

ner på olika ställen innanför hela utmärkningszonen,

och själva arbetsplatsen har därför periodvis varit

utan bemanning och periodvis haft arbetare på platsen.

Den uppmätta, något kraftigare accelerationen vid denna

mätning, kan troligtvis förklaras utifrån detta.

Slutsats c

 

Den nya utmärkningsformen medför en kraftigare ned-

bromsning före passagen av arbetsplatsen, så att denna

passeras med en genomsnittshastighet, som är 10 - 15

km/h lägre än vid den normala utmärkningen. Nedbroms-

ningen upphör ca 75 m före arbetsplatsen, och trafiken

accelererar förbi den egentliga arbetsplatsen.

d. Vägarbete i vänster körfält, ny utmärkning

 

(jfr skissen i bilaga 3 a+b)

En kraftigare nedbromsning jämfört med normal utmärk-

ning förekommer här liksom i samband med utmärkning

3 (se ovan). Detta verkar rimligt med hänsyn till att

såväl utmärkningsalternativ 9 som d innebär att tra-

fikanterna tvingas till ett körfältsbyte inne i

buffertzonen, i det ena fallet från höger till vänster

körfält, i det andra från höger körfält till höger

Vägren. Nedbromsningen upphör emellertid först alldeles

framme vid arbetsplatsens början, och medverkar därmed

till en lägre passagehastighet förbi arbetsplatsen.
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Skillnaden i hastighet mellan de två mättillfällena

är också vid detta tillfälle beroende av närvaron av

personal på platsen vid det mättillfälle som regist-

rerat de lägre passagehastigheterna förbi arbetsplat-

sen. En bidragande orsak till hastighetsskillnaden

'mellan utmärkningsalternativ g och d kan vara den

något varierande uppställningen av konerna och place-

ringen av "överföringarna" vid de två tillfällena

(jfr bilaga 2 och 3).

Slutsats d

 

Också vid arbete i Vänster körfält visar den nya ut--

märkningen kraftigare nedbromsningsförlopp som väntat

inte avgörande olika det hastighetsförlopp, som regist-

rerats då man använder samma utmärkningsprincip vid

arbete i motsatt körfält. Även vid dessa mätningar ser

man att närvaron av personal på arbetsplatsen påverkar

passagehastigheten.

Resultat av övriga mätningar under försöket

Det är vanskligt att tolka variationer i det avstånd

från arbetsplatsen på vilket erforderliga körfälts-

byten genomförts. Den övervägande delen av bilisterna

kör normalt i höger körfält, och det är sålunda bara

vid utvärderingen av den normala utmärkningsformen med

arbete i höger körfält, som körfältsbyte kommer att

äga rum i större utsträckning.

Då sektionsförändringstavlan står 850 m från vägarbe-

tets början och på så sätt kan synas redan 1000-1100 m

därifrån, kan körfältsbytena förekomma över en stor

sträcka.
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Observatörbedömningarna har bara kunnat täcka de sista

knappa 700 m före vägarbetet. Det är emellertid också

innanför detta område som kritiska situationer kan

uppstå.

Tabell 3 visar antalet och den procentuella fördel-

ningen av körfältsbyten hos lätta fordon före ankomsten

till vägarbetet, med en uppställning av den normala

utmärkningstypen och med höger körfält stängt.

Båda fördelningarna med och utan personal på platsen

visas.

Ca 60% av samtliga körfältsbyten sker på de sista 225n1

före ankomsten till första skärmvagn, och inträffar

således samtidigt med inbromsningen.

 

Tabell 3, se bilaga.

I figur 3 visas motsvarande genomsnittshastighet under

passage av vägarbetet hos samma fordon, beroende av

avståndet från arbetsplatsen, då körfältsbytet äger

rum.

Man märker en svag tendens till att i synnerhet snabbt

körande fordon gör etttidigt körfältsbyte (>500 m

före vägarbetet) och att den grupp av fordon som byter

på 225-250 m avstånd icke reagerar så kraftigt på

befintliga Vägarbetare som de övriga. Någon förklaring

på detta förhållande har inte kunnat ges.

Figur 3. se bilaga.

Antalet körfältsbyten mer än 500 m från vägarbetet har,

som nämnts, inte kunnat observeras direkt, men stor-

leken av det antal fordon, som tidigare befinner sig

i vänster körfält, - och därför inte skall företa
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något byte, har vid de övriga mätningarna utgjort 2 -

3%. Att ca 15% av dessa mätningar med blockering av

höger fält, redan på 500 m avstånd befinner sig i

vänster körfält, kan troligtvis tillskrivas en effekt

av sektionsförändringstavlorna.

Slutsats e

 

Trots att de flesta körfältsbyten sker strax före väg-

arbetet, kan en relativt stor andel av tidigare gjorda

körfältsbyten från höger till vänster körfält till-

skrivas förekomsten av sektionsförändringstavlan, som

står 850 m från Vägarbetet.

Någon större variation i passagehastighet förbi arbets-

platsen beroende av det avstånd från arbetsplatsen på

vilket körfältsbytet ägt rum kanknappast konstateras.

En tendens till högre passagehastigheter i samband med

tidiga körfältsbyten finns dock.

f. övriga resultat

 

Det insamlade materialet möjliggör en rad ytterligare

analyser av utmärkningens inverkan på bilisternas kör-

ning och beteende, vilket inbegriper detaljerade re-

gistreringar av deras placering på vägens tvärprofil

och'sidoavståndet från skärmvagnar och övrig utmärk-

ning.

Det har vid mätningarna kunnat konstateras att det an-

givna konavståndet vid körfältsmarkeringarna på 3.0 m

är något orealistiskt och medför ofta påkörning av

konerna. Först efter en ökning till 3.2 m och en viss

"harmonisering" av uppställningen (jfr bilagor 1 - 3)

uppnåddes en rimlig, stabil uppställning av utmärk-

ningen.
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Det kunde i övrigt registreras, att avståndet mellan

skärmvagnarna, dvs den "port" som bilarna passerar

igenom, hade mycket stort inflytande på nedbromsningen

och dess förlopp. Vid en viss tröskel var påverkan

tydlig och kraftig, Emellertid tillät tiden inte mer

systematiska studier av detta förhållande. Vid de pre-

senterade mätningarna har konstant portbredd om 3.5 m

använts.

Det verkar som om vissa möbleringsdetaljer, som t ex

körfältsbredd och "portbredd" har stor effekt på has-

tighetsförloppet, oberoende av den bakomliggande prin-

cipen för utmärkningen.

SAMMANFATTANDE SLUTSATS

Försöken med en ny princip för utmärkning av vägarbe-

ten på motorvägar har, jämfört med den normalt använda

utmärkningsformen, resulterat i större reduktioner av

bilisters hastighet vid passage av en fingerad arbets-

plats på E4 vid Mjölby. Man har vid provningarna kon-

staterat genomsnittliga passagehastigheter på 45 - 50

km/h vid den nya utmärkningsformen. Detta är ca 20

 

km/h lägre än vid den normala utmärkningen.

 

Gemensam för båda utmärkningarna är emellertid en

tendens till att hastigheten accelereras under passa-

gen av själva vägarbetet. Framför allt när det inte

finns några arbetare på platsen. Genomsnittligt passe-

 

ras arbetsplatsen 10 km/h snabbare, när platsen är

Obemannad.

Även om körfältsbyte i stort blir överflödigt före

ankomsten till arbetsplatsen vid den nya utmärkningen,

tycks sektionsförändringstavlan medverka till tidigare

filbyten. Ca 60% av de erforderliga bytena sker emeller-
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tid inom ett avstånd av mindre än 225 m från första

skärmvagnen, vid en tidpunkt då nedbromsningarna är

som störst.

En kombination av sektionsförändringstavlan och en

noggrant inplacerad utmärkning med skärmvagnar och

koner tycks härmed ha en stor och säkerhetsfrämmande

effekt på fordons hastigheter, särskilt före ankomsten

till vägarbetet.
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Figur- och tabellbilaga

 

  

Sid 1 (6)

MJÖLBY

1000 m "'""""_ RADAR

850 m -----' SEKTIONSFÖRÄNDRINGSTAVLA

OBS-ZON -- 500 m ------- OBSERVATÖR

300 m ------ VÄGARBETSTAVLA

250 m ----- GIVARE I

150 m ___- GIVARE II, 1:a SKÄRMVAGN

75 m ------ GIVARE III, MÄTVAGN

0 m ------- GIVARE IV, ARBETSSTÄLLE- BÖRJAN

75 m -.------ GIVARE V, ARBETSSTÄLLE - SLUT

V'

LINKÖPING

Figur 1. Utformning av mät- och observationssträcka
på E4 vid Mjölby, september 1980. Själva
arbetsplatsen är placerad från position
0 - +75 m.

VTI MEDDELANDE 2 7 5



Sid 2

Tabell 1. Översikt över mätningar av fordonsrörelser
vid olika utmärkningsbeting-(lätta fordon)

elser. Mjölby, september 1980.

  

   

   

 

 

  

Personal Mätstart ; .
Utmarkning på platsen Datum kl Antal -orden Beteckning

Ostörd trafik (synlig mätvagm nej 800916 11.45 125 MJ 02

de nej 800922 15.30 132 MJ 16

b.1 Normal, höger fält stängt ja 800919 15.30 171 MJ 11

b. do nej 800919 17.00 116 MJ 12

Ny, höger fält stängt ja 800917 14.45 93 MJ 03

do ja 800918 11.45 104 MJ 04

do (ja) 800919 11.45 131 MJ 08

8.1 Ny, vänster fält stängt ja 800918 16.30 102 MJ 05

d.2 do nej 800918 18.00 107 M3 06

Tabell 2. Medelhastigheter och spridning hos lätta
fordon vid olika utmärkningsbetingelser.
Arbetsplatsen finns från position 0 -+75 m.
Mjölby, september 1980. '

Pers°nal H ti h t/S 'd 1'Utmärkning på Antal as g e prl n ng
platsen fordon 250 m 150 m 75 m 0 m +75 m

a.1 Ostörd trafik nej 125 104.2/14.8 102.0/14.3 102.4/14.S 100.9/14.3 102.9/14.5
(synlig mätvagn)

a.2 do nej 132 108.4/13.8 108.3/14.2 108.9/14.1 108.5/14.2 107.5/13.9

b.1 Normal, höger fält
stängt ja 171 77.8/12.8 64.0/15.1 62.7/13.3 64.2/13.3 68.2/12.6

b.2 do nej 116 83.7/14.0 72.7/17.4 70.7/16.1 71.4/15.4 76.6/14.5

c.1 Ny, höger fält
stängt ja 93 77.8/11.0 54.3/11.3 45.7/9.9 50.0/9.4 53.2/9.6

2 do ja 104 72.6/12.3 53.9/12.9 46.2/11.0 49.7/12.3 55.1/13.4

3 do (ja) 131 72.0/12.5 53.6/13.5 48.6/11.9 51.8/10.8 59.1/10.6

d.1 Ny, vänster fält
stängt ja 102 77.9/11.1 60.4/13.5 47.5/11.3 45.8/11.1 50.4/13.1

d.2 do nej 107 76.9/13.1 60.0/13.9 52.4/12.6 51.7/12.0 59.5/1S.7
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km/h kah

"0 " o-o--o-H 0.2 nu 16) "0 '
.lm- G.1 (MJ 100_

90 " 90 '1

80 - i 50 ..
uzmum

m- _m uaman

60 - 50 _

50- w _

40-* Lo ..

T _ I 1 I F 5 I I I ' 1

En 50 E 0 m m än 50 E 0 75m

:1 FRI PART. UTAN UT'MÄRKNING b. NORMAL UTMÄRKNING. HÖGER KÖRFÄLT STÄNG .

km/h km/h

no- no-

03- Tw-

90 - m ..

- a) ..

C1 70 -

60 - c.'3 (MJ 05) 50 - 0.2 (mos)
c.2 (MJ 01.)

50 - CJ 4303) 50 - d.1(MJOSJ

m-- m-

I I r T I I I I T I

250 150 75 0 75 m 250 50 75 0 75 m

n NY UTMÄRKNING. HÖGER KÖRFÄLT STÄNGT d. NY UTMÄRKNING. VÄNSTER KÖRFÄLT STÄNGT

Figur 2. Medelhastigheter hos lätta fordon vid olika
utmärkningsbetingelser. Mjölby, september
1980. x = med personal på arbetsplatsen
O = utan personal.
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Sid 4

   

Tabell 3. Absolut och procentuell fördelning av kör-
fältsbyten (lätta fordon) före ankomst till
Vägarbetsutmärkningens 1:a portal. Normal
utmärkning, höger körfält stängt. Med och
utan personal på arbetsplatsen. Mjölby,
19 september, kl 15.30 (MJ 11) och kl 17.00

(MJ 12).

Filbyte Med folk Utan folk

Zon nr Avstånd Antal % Antal %

0 se - 525 m 28 16.2 19 16.2

1-4. 525 - 225 m 34 11.7 22 18.8

5. 225 - 150 m 36 20.8 22 18.8

6 150 - 75 m 48 27.7 28 23.9

7 75 - 0 m 27 15.6 26 22.2

Totalt 173 100.0 117 100.0
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hn/h

n=19
a)-

70 _ n=28

60-

33-

 

I T T r F

253 153 'IS 0 WSm
2G10.CD-525m

km/h

80 _ 0 MJ n=22
70'. n=34

60 -

50

 

'? __
I i I I I

250 150 75 (3 75 m

Zon 1 - 4, 525 - 225 m

Figur 3. Passagehastigheter (medel) i relation till
avståndet från vägarbetet, där körfältsbyte
ägt rum.
x==med folk, O==utan folk, n==antal registr.

fordon (lätta). Normal utmärkning, höger kör-
fält stängt. Mjölby 19 september 1980, kl 15.30
(MJ 11) och 19 september kl 17.00 (MJ 12).
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Bilaga i

Sid 1 (7)

Plan för genomförande av TSV-projekt angående reduce-

ring av antalet körfält på motorvägar

I det följande ges en beskrivning av åtgärder rörande

mätplatsens utformning, mätningarnas omfattning och

uppläggning samt en kort introduktion till de förvän-

tade resultaten.

MêEElêäê

Vid valet av mätplats har en rad åtgärder måst till-

godoses.

VTI

*Platsen skall vara belägen på en motorvägsträcka,

där inte vare sig väjningsmanöver, svängning eller

förberedelse för avfart skall förekomma.

Sträckningen skall vara lämpligt trafikerad under

dygnet och trafiken representativ för motorvägar.

Vägsträckan får inte störas av andra arbetSplatser,

speciella hastighetsbegränsningar e dyl.

Trots kravet på rak sträckning får sikten framåt

inte vara obegränsad.

Det måste finnas möjlighet till att placera mät-

vagnen utanför körbanan och vägrenen, dels av hän-

syn till personalens säkerhet dels för att mätvag-

nen egentligen skall vara osynlig från motorvägen

i körriktningen.

Det skall finnas.observationsmöjligheter från olika

vinklar för att man skall kunna konstatera fordons-

rörelser över en längre sträcka än den tekniska

mätutrustningen möjliggör.
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g. Mätplatsen skall ligga inom ett relativt kort rese-

avstånd från Linköping och mätningarna skall helst

kunna genomföras i en följd.

En motorvägsträcka som uppfyller dessa krav finns på

E4 strax utanför Mjölby i nordlig riktning och mätning-

arna föreslås bli genomförda här vecka 38, 1980.

Vid denna sträcka finns en lämplig uppställningsplats

vid sidan av motorvägen och bra möjlighet att transpor-

tera mätutrustningen.

Mêääsäzssslês:

Vid effektmätningar på nya anordningar är det inte

alltid tillräckligt att jämföra trafikanternas beteende

under körning förbi arbetsplatser märkta medden nya

respektive den gamla utmärkningen. Till exempel kan

någon företeelse i omgivningen, oberoende av anordning-

arnas utformning, medföra att en tendens hos trafikan-

terna att bromsa förstärks vid en utmärkning och där-

för felaktigt tolkas som en effekt av denna.

Vid effektmätning av de två olika utmärkningsprinci-

perna är det därför av avgörande betydelse att också

få information om trafikanternas körsätt på försöks-

sträckan före (och efter) vägarbetets igångsättande.

Dessutom påverkas utmärkningarnas krav på trafikanter-

na rörande körfältsbyte och manövrering av den bakom-

liggande principen och den aktuella fordonsfördelning-

en i respektive fält.
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Mätningar föreslås genomföras enligt följande schema:

a. Ostörd trafik utan Vägarbete. (Kravet på den "osyn-

liga" registreringen skall ses i samband därmed.)

b. Arbete i Vänster körfält med ny utmärkning (prin--

cip 1)

c. Arbete i höger körfält med ny utmärkning (princip 2)

d. Arbete i höger körfält med gammal utmärkning (prin-

cip 2)

e. Ostörd trafik utan Vägarbete (kontrollbetingelse

som eventuellt kan uteslutas).

äêêiaaeäåll_992-Eêâeäeaigg

Då utmärkningarna avser ändringar i trafikanternas upp-

täckt av och reaktion på ändringar i vägbanan, är mät-

ningar av hastighetsförlopp och placering i samband

med ankomst till och passage av vägarbetet av avgörande

betydelse.

För att kunna komplettera med information om fordons-

flödet och körfältsbyten m m utanför själva detta

passageavsnitt göres registreringar därav av en fält-

observatör.

Dessa kompletterande mätningar är Viktiga för att

kontrollera samstämmigheten hos trafiksammansättningen

under varje enskilt prov.

I figur 1 Visas principen för mätpunktsfördelningen.
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Fig 1. Skiss över mätplatsen. De fem mätpunkterna har
markerats med romerska siffror.
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Mätresultat

Den föreslagna nya utmärkningsformen är på många sätt

beroende av en långtidsinlärning hos trafikanterna

innan den eventuella effekten uppnås.

De omtalade fältmätningarna kan därför inte ensamma ge

uppgift om denna aspekt.

Emellertid kan uppföljningsstudier i körsimulator be-

lysa inlärningsproblematiken, då det med denna teknik

är möjligt att genomföra ett stort antal körningar

med ett antal försökspersoner på kort tid.

Omfånget och utförandet av sådana mätningar är inte

direkt inberäknade i detta försök och skall inte när-

mare omtalas.

Däremot kan eventuella omedelbara effekter på trafi-

kantbeteendet av de olika utmärkningarna studeras i

samband med de planerade fältmätningarna. I figur 2

anges några hypotetiska resultat vad avser hastighets-

förloppet förbi arbetsplatsen. Det verkar rimligt att

betrakta en anordning som resulterar i ett hastighets-

förlopp av den nedersta typen som bättre än en anord-

ning som resulterar i den översta typen av hastighets-

förlopp.

VTI MEDDELANDE 275



H
a
s
t
i
g
h
e
t

Fig 2.

VTI

  

 

 

  

 

 

1 1 s 1 1
T F I l 7

1 2 3 4 5

Mätpunkt

Några tänkbara hastighetsför10pp förbi arbetsplatsen
av Vilka det nedersta torde vara mest eftersträvans-

värt och det översta det minst önskade.
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Sidolägesregistreringarna kan avslöja eventuella effek-

ter på det avstånd trafikanterna håller till de upp-

satta skyddsanordningarna.

Kompletteringen av hastighets- och sidolägesdata med

den information observatören kan ge förbättrar för-

hoppningsvis möjligheten att ge en bild av de konflikt-

typer som kan uppstå p g a de båda utmärkningstyperna.

Betonas bör dock att risken är uppenbar för att inga

skillnader kommer att konstateras mellan de båda an-

läggningarna vad avser hastighetsförlopp och sidoläges-

placering eller att eventuella skillnader kommer att

vara svårtolkade.
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