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Förord

Gruppen för gatu- och sidoanordningar inom ARGUS har varit initiativ-

tagare till det arbete som beskrivs här. En av gruppens uppgifter var att ta

fram nya riktlinjer för vägräcken. En del data i underlaget för denna

revidering är även av allmänt intresse och presenteras därför som VTI

Meddelande. VTIs arbete har finansierats via budgeten för arbetet med

ARGUS (zAllmänna råd för gators utformning och standard). Vägverket,

Svenska kommunförbundet, Statens planverk och trafiksäkerhetsverket

finansierar ARGUS-arbetet.

Gruppen inom ARGUS, som lämnat många värdefulla synpunkter, har

bestått av:

Birger Wassenius, Göteborgs gatukontor

Olov Blix, Sollentuna gatukontor

Jonas Anveden, Vägverkets centralförvaitning

Lars Kiesel, Botkyrka gatukontor

Bengt Pettersson, Vägverkets centralförvaltning

Hans-Göran Wallén, vägverket, VFU

Vid VTI har Stig Danielsson och Göran Nilsson bistått med råd. Lars

Eriksson vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg har tagit fram en del data

som utnyttjats.

Manuskriptet har renskrivits och rättats av Anders Karlsson och Monica

Jacobson, VTI.

Ett varmt tack till alla ovan och andra som bidragit.

Rein Schandersson
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VÄGRÄCKEN OCH TRAFIKSÄKERHET
Nyttan av vägräcke mellan GC-väg och trafikled för motorfordon

av Rein Schandersson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I meddelande 463 beskrivs det underlag som använts för att ta fram

riktlinjer för när vägräcken i tätort behövs mellan en GC-väg och en

trafikled för motorfordon. Underlaget utgörs dels av data om trafikolycks-

risker och olyckskonsekvenser, dels av en metod för att beräkna risken för

att ett avkörande motorfordon kolliderar med en trafikant på en GC-väg.

Arbetet har utförts på begäran av gruppen för gatu- och sidoanordningar

inom ARGUS (=Allmänna råd för gators utformning och standard) och

finansierats via budgeten för ARGUS-arbetet.
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GUARD RAILS AND TRAFFIC SAFETY
The benefit of guard rails between bicycle paths and roads for motor
traffic

by Rein Schandersson

National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The bulletin describes the basis on which was formulated the guidelines for

guard rails in urban areas between bicycle paths and routes for motor

vehicles. The basis consists of data on traffic accident risks and accident

consequences and of a method to calculate the expected frequency of

collisions between motor vehicles and pedestrians/cyclists on the bicycle

path.

The work was carried out on request by the working group for street and

roadside furniture within ARGUS (:General guidelines for street design and

standards) and financed through the budget for ARGUS.
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l BAKGRUND

RIGU (riktlinjer för gators geometriska utformning) har setts över under

1984 och 1985. En av arbetsgrupperna-den som studerat vägräcken,

stängsel m m - gav VTI i uppdrag att undersöka risken för att oskyddade

trafikanter på en GC-väg parallell med en trafikled blir påkörda av ett

fordon som kör av vägen.

Problemet torde vara av liten omfattning jämfört med problemen där

trafikantkategorier ej är separerade. Vägräcken torde endast behövas i de

fall då både GC-flöden och motorfordonsflöden är höga.

Resultatet av riskberäkningen utgjorde en del av underlaget för riktlinjerna

för vägräcken i tätortsmiljö. I riktlinjerna ska hänsyn tas till samhälls-

ekonomin. Därför innehåller underlaget även en uppskattning av'olycksfölj-

derna när en gång- eller cykeltrafikant blir påkörd.

Vanligen sätts vägräcken vid sidan av vägen upp avandra skäl än att skydda

GCI-trafikanter. Behovet av sådana har studerats i (ll). En studie av

mitträcken, d v 5 vägräcken i mittskiljeremsa, har gjorts av vägverket åt

ARGUS (zAllmänna råd för gators utformning ochstandard).

2 SYFTE

Syftet var att försöka kvantifiera risken för att ett avkörande fordon

kolliderar med en cyklist (eller fotgängare) på en GC-väg vid sidan av

trafikleden. Vidare skulle följderna (olyckskostnaderna) av en sådan

kollision uppskattas. Slutligen skulle även en samhällsekonomisk bedöm-

ning göras av när ett vägräcke behövs för att skydda trafikanterna på GC-

vägen.
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3 PROBLEMSTRUKTURERING

Skissen nedan åskådliggör problemets natur för det enklaste fallet - en rak

&

trafikled med GC-vägen på konstant avstånd.

///

    

L 1, l. L
4 1 'I ;I
TRAFIKLED 4 GC'VAG

AVSTÅND VÄGBANA-

- GC -VÄG

Ett sätt att strukturera problemet är att se det som en följd (i tiden) av

multiplikativa sannolikheter (jämför (1), sid 32).

   

Sannolikheten för avkörning

 

Sannolikheten att avkörande fordon
helt eller delvis passerar GC-
vägen.

      

Sannolikheten att en oskyddad tra-
fikant blir påkörd i det avsnitt av
GC-vägen som passeras av for-
donet.

    

Till detta kommer konsekvenserna (personskadorna) när en oskyddad trafi-

kant blir påkörd.

De olika sannolikheterna är beroende av en mängd olika faktorer som yttre

förhållanden (väderlek, årstid), vägutformning, hastighetsgräns, avståndet

till GC-vägen, flödet på dels trafikleden, dels CSC-vägen, o 5 v.

VTI MEDDELANDE l+63



K
J
)

I avsnitt 4.1-43 görs en summarisk genomgång av hur några viktiga

faktorer påverkar respektive sannolikhet. I flera fall är kunskapen om

sambanden ofullständig. För att ändå få användbara värden görs upp-

skattningar av det intervall inom vilket en parameter kan tänkas variera.

I avsnitt 4.4 diskuterasnågot vilka konsekvenserna blir när en GC-trafikant

blir påkörd. I kapitel 5 ges exempel på hur olycksrisken varierar när de

olika sannolikheterna sätts samman och i kapitel 6 skisseras hur en

samhällsekonomiskt grundad bedömning kan göras av när vägräcke behövs.
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4 ANALYS

I avsnitten nedan diskuteras de sannolikheter som togs upp i problemstruk-

tureringen ovan.

4.1 Risken för avkörning

 

På landsbygdsvägar är antalet singelolyckor i stort sett liktydigt med

antalet avkörningsolyckor (1). Om samma princip tillämpas för tättbebyggt

område överskattas sannolikt antalet avkörningsolyckor eftersom en bety-

dande andel av singelolyckorna i tätort troligen består av påkörning av

trafikdelare, trafiksignaler, refuger etc. Det är inte känt om några

undersökningar gjorts i Sverige av hur .stor denna andel är.

Det oftast använda måttet för att beskriva risken för trafikolyckor är

olyckskvoten. Den erhålls genom att dividera antalet trafikolyckor med

det trafikarbete som uträttats. Olyckskvoten uttrycks vanligen som antal

olyckor per miljon fordonskm (Mfkm) eller per miljon axelparkm (Mapkm).

På det statliga vägnätet är olyckskvoten (risken) för singelolyckor i

genomsnitt 0,1-0,2 singelolyckor/Mapkm (Jfr (2) och (3)). Olycksdata för

de statliga vägarna visar att singelolyckskvoten (OKsingel) är högst (c 0,2)

vid låga trafikflöden och avtar med flödet. Liknande samband går att

påvisa för andra variabler - t ex belagd bredd - som dock så gott som alltid

samvarierar med flödet.

Större variationer uppträder vid uppdelning på dagsljus/mörker och som-

mar/vinter. Om materialet i (3) bearbetas något fås följande tabell

(baserad på c 6 700 polisrapporterade singelolyckor).
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Tabell 1. Olyckskvoten för singelolyckor på det statliga "huvudvägnätet"
under 1972-76.

Källa: (3)

Hastighets- Sommar Vinter

gräns dagsljus mörker dagsljus mörker

70 km/h 0,12 0,42 0,21 0,41

90 km/h 0,08 0,21 0,19 0,29

110 km/h 0,06 0,16 0,14 0,19

       

I tabellen kan även konstateras en minskning av singelolyckskvoten vid

ökande hastighetsgräns. Det finns emellertid oftast ett klart positivt

samband mellan hastighetsgräns och trafikflöde (jfr ovan). Det bör noteras

att singelolyckskvoten för f a sommar i kombination med mörker baseras

på mycket få olyckor.

I (4) redovisas trafiksäkerheten på större (ÄDT >10 000 på någon del)

trafikleder i tätort. Undersökningen omfattade 9 större tätorter (Borås,

Eskilstuna, Linköping, Lund, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och

Örebro).

olyckor.

Olycksmaterialet bestod av totalt 4653_ polisrapporterade

Med hjälp av tabellerna 12-18 i (4) kan data rörande singelolyckskvotens

variation i tätort anges (se tabell 2). Det framgår att talen genomgående

är högre än för landsbygd. Det kan finnas flera anledningar till detta - t ex

att den större mängden störande impulser gör det "svårare" att köra bil i

tätortsmiljö eller, som tidigare nämnts, att det finns fler potentiella

"krockobjekt" (stolpar, refuger etc). Det kan inte heller uteslutas att

graden av polisrapportering är högre i tätort än pålandsbygd.
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Tabell 2. Olyckskvot för singelolyckor på större trafikleder i tätort.
Källa: (4).

Uppdelningsvariabel Olyckskvot, singel (SOL/Mapkm)

 

Övrig fyrfältsväg
Tvåfältsväg

Obebyggd omgivning
Industri, skola m m
Villabebyggelse

Tätortskärna

Separat cykelbana
Ej separat cykelbana

Hast. begr. 50 km/h
dito 70 km/h
dito 90 km/h

 

Fyrfältsväg med mittremsa

Glesbebyggelse helt nära vägen
Flerfamiljshus skilda från vägen

Korsningsavstând > 500 m
dito 300-500 m

dito 200-300 m

dito < 200 m

 

0,32
0,41
0,32

0,35
0,30
0,29
0,48
0,43
0 9

 

Med .hänvisning till diskussionen/analysen ovan föreslås att man för det

aktuella problemet som lägre gräns väljer en genomsnittlig olyckskvot av

0,25 polisrapporterade avkörningsolyckor per miljon axelparkm vid hastig-

hetsgränsen 70 km/h. Vidare föreslås att man låter denna olyckskvot

variera mellan 0,30 (vid låga flöden) och 0,20 vid ett ÅDT av 10 000

axelpar/dygn, samt använder det konstanta värdet 0,20 vid ännu högre

flöden. Som övre gräns föreslås ett genomsnitt av 0,35 avkörningsolyckor

per miljon axelparkm med variationer mellan 0,3 och 0,4 på analogt sätt.

Detta ger följande:

 

Trafikflöde Genomsnittligt antal avkörningsol. per Mapkm
(ÅDT) vid raksträcka (lägre gräns - övre gräns)

2000 0,28 - 0,38
4000 0,26 - 0,36
6000 0,24 - 0,34
8000 0,22 - 0,32

:10000 0,20 - 0,30
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Dessutom antas att olyckskvoten är l5 O/o högre vid 90 km/h och 1 % lägre

vid 50 km/h vid i övrigt lika förhållanden.

En annan nödvändig komplettering till själva olyckskvoten är att c 2/3 av

alla avkörningar sker åt höger och 1/3 år vänster (se (5)).

För själva väggeometrins inverkan på risken för singel-/avkörningsolyckor

finns för Sverige huvudsakligen data för landsbygdsvägar. I (5) visas att

olyckskvoten för avkörningsolyckor ökar med bl a minskad kurvradie, ökad

lutning och minskad bredd. Dvs sämre väggeometri tycks ge ökad

olycksrisk. Som nämnts ovan finns dock oftast ett samband mellan flöde

och väggeometri. Därför tas viss hänsyn även till väggeometrin om man

låter olyckskvoten variera med trafikflödet.

Även i (2) och (3) finns data över hur den totala olyckskvoten (single +

flerfordonsolyckor) och andelen singleolyckor varierar med väggeometri.

Om man bearbetar data något och beräknar olyckskvoten för singleolyckor

visar det sig att denna olyckskvot i grova drag uppvisar samma variationer

som den totala. Det innebär en svag ökning av olyckskvoten vid ökad

lutning och ett starkare samband med vägbredd respektive kurvradie. Vid

mycket små kurvradier (mindre än 400 m) är singleolyckskvoten 2-2%

gånger större än vid kurvradier större än c 800 m och vid radier mellan 400

och 800 m grovt räknat 1-;- gånger större.

För att få en uppskattning av antalet avkörningsolyckor på större trafik-

leder i tätort torde det i de flesta fall vara tillräckligt att använda de

genomsnittliga olyckskvoter som redovisades ovan. Vid små kurvradier

(mindre än c 800 m) måste dock en korrektion göras.

4.2 Risken att avkörande fordon passerar GC-vägen

Givetvis har avståndet mellan väg-/körbana och GC-vägen stor betydelse

för om ett avkörande fordon når fram till och passerar GC-vägen. Andra

betydelsefulla faktorer är eventuella nivåskillnader, förekomst av vegeta-

I tion, dike, kantsten etc, som dels bromsar upp hastigheten, dels kan haen

"styrande", återförande verkan.
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Ett flertal studier har gjorts både i Sverige och utomlands av hur långt från

vägen fordonet hamnar vid en avkörning (se (1), (5) och (6)). Detta avstånd

kallas sidoavståndet. I samtliga undersökningar har man fått fram kurvor

av samma utseende som den i figur 1 nedan. Det förtjänar att påpekas att

resultaten från testvägar i USA, där omgivningen var behandlad och fri

från "bromsade" eller farliga sidohinder, inte tyder på större sidoavstånd än

resultaten för "normala" sidoutrymmen.

  

 

Y=S,67, 5x: 5,36

   

0 5:0 101,0 1510 zolo 25l 0 301,0 352,0 45,0 453.0 58.0
SIDOAVSTAND (M)

ALLA OBSERVATIONER (#40 ST)

Figur 1. Sidoavstånd vid avkörning utan kollision med objekt i sidout-
rymmet. Avståndet mätt från vägbanekant.
Källa: (1).

I (1) studerades sidoavståndets variation vid bl a olika väg- och sidoutrym-

mesutformningar. Resultaten visade att varken väggeometri eller avkör-

ningsriktning hade någon större betydelse för sidoavståndet. De faktorer

som hade samband med sidoavståndet var:

0 fordonsvikt (större avstånd vid lägre vikt)

0 avkörningsvinkel (större avstånd med ökande vinkel)

o nivåskillnad (större avstånd vid bank än vid skårningssektion)

o hastighetsgräns något mindre avstånd vid högre hastighetsgräns.
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I (i) förklaras hastighetsgränsens inverkan genom att avkörningsvinkeln

minskar med ökad hastighet. Vid högre hastighet färdas visserligen

fordonet längre sträcka utanför vägen, men den mindre avkörningsvinkeln

gör att det inte avlägsnar sig så långt från vägbanekanten.

Den negativa exponentialfunktion kan användas för att beskriva fördel-

ningskurvan över sidoavstånden. I (1) föreslås

?(5 2 t) = e-t/G -0,5)

P (5 2 t) = sannolikheten för sidoavstånd 2 t meter

_t = medelvärde av sidoavstånd

för att beskriva kurvan i figur 1. Konstanten 0,5 beror av den urvalsmetod

som användes för att samla in data. Om t är känt kan man givetvis direkt

gå in i figuren och få fram andelen fordon som hamnar längre än t meter

från vägbanekanten. De medelvärden av sidoavståndet (t), som redovisas i

(1) är bl a 5,67 m för totalmaterialet och 6,7 respektive 5,3 vid hastighets-

gränserna 70 och 90 km/h.

För det aktuella problemet är t avståndet från vägbanekanten till GC-

vägen. Som genomsnitt kan avståndet till GC-vägens mitt användas. Om

avståndet mäts till GC-vägens kant närmast (längst från) trafikleden fås en

viss underskattning (överskattning).

I vissa fall kan det bli nödvändigt att korrigera medelvärdet av sidoav-

stånden (t), t ex när GC-vägen är belägen högre eller lägre än trafikleden.

Detta kan göras genom att utnyttja de data över sidoavståndens variation

som finns i (l).

Givetvis har det även stor betydelse ,hur området mellan GC-väg och

trafikled är beskaffat (vegetation, stängsel, etc). Det är dock svårt att

generellt ange hur detta kan inverka.

I tätorter förekommer ofta kantsten som har en viss hindrande/återförande

effekt vid avkörning- åtminstone vid små avkörningsvinklar och relativt

låga hastigheter. Försök som gjordes i USA på 1950-talet och som återges

i (8) visade att en lämplig utformning av kantstenen kunde förhindra

avkörningar, där avkörningsvinkeln var mindre än 10-150 och hastigheten

mindre än 70 km/h.
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De undersökta kantstensprofilerna var relativt höga- 225mm - och resul-

taten är därför inte direkt överförbara till svenska förhållanden. Före-

komsten av kantsten borde dock beaktas på någotsätt, eftersom resultat i

(l), (5) och (6) visar att avkörningsvinkeln i mer än hälften av avkörnings-

olyckorna är mindre än 10°. Eftersom relevanta data saknas för lägre

kantstenshöjder tas dock i detta sammanhang ingen hänsyn till förekomsten

av kantsten.

4.3 Sannolikheten att ett avkörande fordon som passerar GC-vägen

 

kolliderar med en oskyddade trafikant

 

Sannolikheten för en kollision med en (eller flera) trafikanter på GC-vägen,

när det avkörande fordonet passerar, beror dels av trafikflödet på GC-

vägen, dels hur stor del av GC-vägen som fordonet passerar. Det är

lämpligt att dela upp problemet i två delar:

1. Hur stor del av GC-vägen kommer fordonet att "kräva" vid passagen.

2. Hur stor är sannolikheten att en eller flera oskyddade trafikanter finns
på denna del.

De två delarna behandlas i 4.3.l och 4.3.2 nedan.

4.3.1 Del av GC-vägen som berörs av avkörningen

Skissen visar hur stor del (yta) av GC-vägen som fordonet passerar över.

Vinkeln mellan fordonsrörelsen och GC-vägen antas vara lika med avkör-

ningsvinkeln a.
\

°F\F \\

b = BREDD fvt
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Om bilens bredd sätts till 13 kan ytan (Y) beräknas till

Y=B*b/sina

Genom att dividera med (SC-vägens bredd (b) erhålls ett enklare uttryck

som beskriver den "ekvivalenta" längd som berörs av avkörningen. Vidare

kan fordonsbredden sättas till c 2 m. Då fås sträckan s (i meter) som

funktion av avkörningsvinkeln a.

s : 2/sin a

En beräkning visar att det är först vid mycket små vinklar som 5 blir av

betydande storlek.

 

ao s(m)

15 7,7

10 11,5

5 22,9
3 38,2

2 57,3

1 114,6

Flera studier finns av storleken på vinkeln vid avkörningar (se t ex (6), (1)

eller (5). Resultaten visar att relativt små vinklar är vanligast. I (1)

redovisas medelvärdet 11,30 och medianen 70. Enligt utländska undersök-

ningar, som refereras i (6) och (8), minskar avkörningsvinkeln med ökande

avkörningshastighet. Teoretiskt kan man visa att den maximalt möjliga

avkörningsvinkeln minskar med ökad avkörningshastighet (se (8)).

Med beaktande av ovanstående torde det vara rimligt att anta att den

sträcka av GC-vägen som passeras av ett avkörande fordon nästan alltid är

mindre än 100m (20 är den lägre 95-percentilen i fördelningen över

avkörningsvinklar i (1)). I de flesta fall torde s bli 10-30 m.

Insamlade data om avkörningsolyckor visar att sidoavståndet korrelerar

med avkörningsvinkeln (l). Därför bör den berörda sträckan av GC-vägen,

vara större ju mindre avståndet är mellan trafikleden och GC-vägen (fler

avkörningar med mindre vinkel).
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Om GC-vägen är placerad omedelbart intill trafikleden kan medelvärdet av

avkörningsvinkeln antas vara ll,3O (jfr ovan). En' ansats, som har stöd i

dataunderlaget till (1), är att anta'en linjär ökning av avkörningsvinkeln

(medelvärdet) med ökande sidoavstånd (t) på följande sätt:

a=1L3+m5t

Denna formel bör kunna användas om inte sidoavståndet är alltför stort.

4.3.2 Sannolikheten för oskyddade trafikanter på GC-vägen

 

Det är rimligt att anta att förekomsten av oskyddade trafikanter på GC-

vägen kan beskrivas av enpoissonprocess (Po (I*s)), där I är intensiteten

per längdenhet och 5 en viss längd av GC-vägen. Om flödet är FO

trafikanter per timme och de färdas med hastigheten v meter/timme blir

intensiteten I:

I = FO/v (trafikanter/meter)

Rimliga Värden är 20 km/h (= 20 000 m/h) för cyklister och 5 km/h för

fotgängare. Det medför enligt formeln ovan att bidraget till intensiteten

från 4 cyklister är ekvivalent med bidraget från 1 fotgängare.

När I och s är kända kan man beräkna sannolikheten för 0, l, 2

oskyddade trafikanter inom delen s av GC-vägen vid en slumpmässigt vald

tidpunkt under antagande om att poissonfördelningen kan tillämpas.

P(n trafikanter) = (I°s)n - e IS/nl

För "normala" värden på GC-flödet (c lOOO/dygn) och för den sträcka - s -

av GC-vägen som ett avkörande fordon passerar (jfr 4.3.l) är sannolikheten

störst (c 60-80 O/c ) för 0 (SC-trafikanter på delen s. Sannolikheten för 1 GC-

trafikant på 5 blir 15-25 0/0, medan sannolikheten för 2 eller fler blir

mycket liten.
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Det förefaller rimligt med en låg sannolikhet för att två eller fler

trafikanter antas bli skadade vid en avkörning. Det sker nämligen få

olyckor i vilka mer än en oskyddad trafikant är inblandad vilket tabellen

nedan visar (se även (7)).

    

Tabell 3. Olyckor med oskyddade trafikanter på det statliga vägnätet

Il<9ä7ll7a: Vägverkets olycksdataregister.

Antalinbl. Antal inbl motorfordon Summa
oskyddade olyckor
trafikanter O 1 2 3 4

l fotg 1* 442 59 12 2 516

l cykl 22 515 38 1 579

1 mop 84 446 28 6 2 566

2 fotg - 19 4 1 1 25

2 cykl 8 4 - - 15

2 mop 3 4 - - - 7

(2323133. 17 2 1 - - 20

2 3 fotg - 2 - - - 2

2 3 cykl - 1 1 - - 2

Summa 01 130 1439 135 22 6 1732

         

* felkodning

När det gäller att beräkna medelantalet påkörda (SC-trafikanter under en

viss tid på en viss sträcka behöver inte poissonuttrycket användas. Det

räcker med att använda medelvärdet I - s, som ju är medelantalet GC-

trafikanter på delen s av GC-vägen.

Ett problem är att GC-flödet (och därmed intensiteten) varierar under

dygnet. En ytterligare komplikation kan vara att motorfordonsflödets

dygns- och årstidsvariationer kan skilja sig från GC-flödets.

Genom att vikta GC-intensiteten under olika tidsperioder med den andel av

motorfordonsflödet som passerar under dessa perioder kan man beräkna en

slags genomsnittlig GC-intensitet, som kan användas vid den slutliga

beräkningen (se kapitel 5). Det som i slutänden är av intresse är antalet

avkörningar, i vilka fordonet passerar GC-vägen och den CSC-intensitet som
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råder vid dessa tillfällen. För att vikta med motorfordonsflödet måste man

göra antagandet att avkörningarna har samma tidsvariation som flödet,

vilket inte är helt orimligt.

Följande räkneexempel ges för att förtydliga tankegången. Antag ett

cykelflöde av 1200 trafikanter per dygn och ett motorfordonssflöde av

M fordon/dygn. Följande dygnsvariationer antas gälla:

 

Kl Andel av Andel av Cyklistflöde Cyklistintensitet
NIF-flödet GC-flödet per timme (cyklister/m)

00-06 5 % 0 % 0 0
06-08 20 96 30 0/0 180 0.009
08-l6 40 0/o 30 % 45 0.00225
16-18 20 % 30 % 180 0.009
l8-24 15 0/o 10 96 20 0.001

Antag vidare att det inträffar A avkörningar per miljon fordonskm och att i

alla dessa passerar fordonet 5 meter av CSC-vägen. Slutligen antas att

varken MF- eller GC-flöde varierar över året. Då fås medelantalet

påkörda cyklister C (per km och år) till:

C = A - 365 0 M - 10-6 (0,05 a 0 - 5 + 0,2 - 0,009 5 --- 0,15°0,001-s)=
= A- 365 -M - 10-6 - s (0,00465)

Den viktade cykelintensiteten blir 0,00465 cyklister/m, vilket motsvarar

flödet 93 cyklister/h. På analogt sätt kan hänsyn även tas till årstids-

variationer genom att vikta ytterligare en gång med årstidsvariationerna.

Efter ytterligare ett par "rimliga" räkneexempel finner man att lämpliga

värden på genomsnittligt GC-flöde per timme bör vara mellan 1,5 och

4 gånger dygnsflödet/24.

4.4 Konsekvenserna vid en kollision mellan ett motorfordon och en

 

oskyddad trafikant

 

Fordonets hastighet har en avgörande betydelse för hur svåra konsekvenser

som uppstår när en bil kolliderar med en oskyddad trafikant. Detta visas i

en VTI-publikation (9) från ett projekt åt vägverket ur vilken nedanstående

data hämtats (tabell 4 och 5).

VTI MEDDELANDE 463



l .5

Från Göteborgs kommun har liknande data erhållits. De visas i tabellerna 6

och 7. Detta material är dock avsevärt mindre och avser svåraste

skadeföljd i en olycka. Det torde dock i de flesta fall vara den oskyddade

trafikanten som drabbas värst.

Tabell 4. Fotgängare i kollision med bil. Fördelning på skadegrad.
Statliga vägnätet 1977-81.
Källa: (9).

  

Häst. Döda Svårt Lindrigt
grans skadade skadade

Alla 110 50% 34% ' 16%

90 29 9/0 45 % 25 0/o

70 15 0/o 47 % 38 0/o

      

Tabell 5. Cyklist i kollision med bil. Fördelning på skadegrad.
Statliga vägnätet 1977-81.
Källa: (9)

  

Häst. Döda Svårt Lindrigt
grans skadade skadade

Alla 110 31% 45 % 23 %

90 19 0/o 42 9/0 39 %

70 13 9/0 45 % 42 %

      

Tabell 6. Fotgängarolyckor med personskada. Fördelning på svåraste
skadeföljd. Huvudvägnätet i Göteborgs kommun 1977-83.

  

Hast. .. Svår person- I'mng
.. Dodsolycka personskade-

grans skadeolycka
olycka

70 17 % - 55 % 28 °/o

50 6 % 53 0/o 41 %
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Tabell 7. Cykelolyckor med personskada. Fördelning på svåraste skade-
följd. Huvudvägnätet i Göteborgs kommun 1977-83.

  

Hast Svår erson- Lindrig
.. ' Dödsolycka p personskade-

grans skadeolycka
olycka

70 2 0/o 43 % 55 %

50 2 % 34 % 64 %

      

Med hjälp av schablonkostnader för döda, svårt skadade respektive lindrigt

skadade personer vid polisrapporterade olyckor kan genomsnittliga skade-

kostnader beräknas. I nedanstående tabell har värdena 4 300 tkr, 700 tkr

och 120 tkr använts för olika svårhetsgrader. Dessa värden som har

hämtats ur (10), inkluderar humanvärde och tar hänsyn till bortfall i

rapporteringen.

Tabell 8. Genomsnittliga olyckskostnader (1983 års priser) avseende den
oskyddade trafikanten vid kollision bil-fotgängare respektive
bil-cyklist.
Källa: Tabellerna 4-7 ovan.

 

Statliga vägnätet Göteborgs kommun

_ KOUiSiOQ Fotg. ol Cykel. 01
bil-fotg bil-cykl

 

Hast.

gräns

 

Alla 110 2407 tkr 1676 tkr - -

90 1592 tkr 1158 tkr - -

70 1020 tkr 924 tkr 1150 tkr 453 tkr

50 - - 678 tkr 401 tkr

       

Cykelolyckor i Götebort vid hastighetsgränsen 70 km/h tycks ha en

anmärkningsvärt låg olyckskostnad i jämförelse både med fotgängarolyckor

i Göteborg och med motsvarande tal för det statliga vägnätet. Dessutom är

skillnaden vid olika hastighetsgräns liten jämfört med fotgängarolyckor i

Göteborg. Det bör dock påpekas att materialet från Göteborg utgörs av

relativt få olyckor.
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För att beskriva konsekvenserna när en GC-trafikant på en separat gång-

och cykelväg blir påkörd är det enklast att anta att olyckskostnaden för en

påkörd GC-trafikant på GC-vägen blir den som anges i tabell 8. Detta

torde ge en viss överskattning eftersom den avkörande bilen retarderar i

_ sidoutrymmet. Något närmare sanningen hamnar man troligen vid antag-

ande om att olyckskostnaden avtar med GC-vägens avstånd från trafik-

leden.

Få avkörande fordon hamnar längre än 30 meter från vägen. En grov

bedömning är att på detta avstånd uppstår endast lindriga personskador för

GC-trafikanten, eftersom bilen då har låg hastighet.

Vid den slutliga bedömningen av konsekvenserna för en påkörd cyklist/fot-

gängare (kap 5 och 6) antas att olyckskostnaden avtar linjärt med GC-

vägens avstånd från trafikleden, men även mer komplicerade ansatser är

tänkbara.
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5 MODELL FÖR ATT BERÄKNA RISKEN FÖR KOLLISION

De olika delsannolikheterna som diskuterades i avsnitt Gul-4.3 kan sättas

samman i en formel som beskriver risken att en trafikant på GC-vägen blir

påkörd av ett avkörande fordon.

Medelantalet påkörda CSC-trafikanter (N) per km och år blir:

N z K ae OK ae TA ae 6(-t/G-O,5)) * I 9(- 5

där

N = antal påkörda GCI-trafikanter på 1 km under 1 år

OK = olyckskvoten (ol/mapkm) för avkörningsolyckor

TA = trafikarbetet (mapkm), d v 5 365 * dygnsflödet

t : avståndet vägbanekant - GC-vägens mitt (meter)

_t = medelvärde av sidoavstånd (meter)

I = intensitet av oskyddade trafikanter (traf/meter)

5 = berörd del av GC-vägen (meter).

Konstanten K är vanligen 0,5 och beskriver andelen avkörningar på ena

sidan av vägen. Om mitträcke finns används K : 0,33 och om dessutom

trafikarbetet beräknats för en riktning (t ex motorväg) används K : 0,67

(c 2/3 av avkörningarna sker enligt (1) åt höger).

När medelantalet påkörda CSC-trafikanter beräknats återstår att bedöma

olyckskostnaderna vid dessa påkörningar (jfr avsnitt 4.4) och jämföra dessa

med kostnaderna för vägräcke. Vid jämförelsen bör även hänsyn tas till

eventuella förändringar av dels driftkostnader orsakade av räcket, dels att

konsekvenserna troligen blir lindrigare för bilförare/-passagerare när räcke

finns.

Ett enkelt datorprogram har utarbetats för att beräkna N (medelantalet

påkörda GC-trafikanter per km och år). Som indata ges bl a bilflöde, GC-

flöde, hastighetsgräns och avståndet vägbana - GC-väg. Källkoden till

programmet ges i bilaga 1. Programmet har följande begränsningar
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0 beräkningar kan endast göras för konstant avstånd mellan GC-vägen och
trafikleden

0 trafikleden ska ligga på ungefär samma nivå som GC-vägen (mindre än
0,5 meters höjdskillnad)

o ingen hänsyn tas till GC-trafikens variationer över året (detta kan dock
göras genom att i programmet justera konstanten för beräkning av
genomsnittlig CSC-intensitet).

0 ingen hänsyn tas till ev kantsten eller stängsel mellan GC-väg och
trafikled

Som utdata ger programmet även genomsnittlig årlig olyckskostnad per km,

som beräknas med hjälp av uppgifterna i 4.4. Om GC-vägen gränsar till

trafikleden används olyckskostnaderna i tabell 8. Vid större avstånd antas

att olyckskostnaden avtar linjärt med avståndet.

I programmet uppskattas enövre respektive lägre gräns för medelantalet

påkörda. Detta görs genom att använda ett högt respektive lågt värde för

olyckskvoten (jfr 4.1 ovan).

Som genomsnittligt GC-flöde används dygnsflödet/lO, vilket är 2,4 gånger

dygnsflödet/24 (jfr 4.3.2).
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Exempel på datorkörning:

GE TRAFIKLEDENS FLÖDE (AP/DYGN): ?8000
AVSER UPPGIFTEN BADA RIKTNINGARNA (JA ELLER NEJ): ?JA
FINNS MITTRÄCKE ?NEJ
ANGE HASTIGHETSGRANS (KM/H) ?70
ÅR TRAFIKLEDENS HORISONTALRADIE <800M (JA ELLER NEJ): ?NEJ
GE AVST VÄGBANEKANT--GC-VÃGENS MITT (METER) ?1.5
GE FLÖDET PA GC-VÄGEN (TRAFIKANTER/DYGN): ?800
HUR STOR ANDEL ÄR FOTGANGARE: ?0.2

ANTAL PAKÖRDA PER AR PER KM: ALTl- 1.64732Ec02 ( 13244.4 KR)
ALTZ- 2.3961E-02 ( 19264.6 KR)

VILL DU SLUTA ?NEJ

GE TRAFIKLEDENS FLÖDE (AP/DYGN): ?8000
AVSER UPPGIFTEN BADA RIKTNINGARNA (JA ELLER NEJ): ?JA
FINNS MITTRACKE ?NEJ
ANGE HASTIGHETSGRÄNS (KM/H) ?70
ÅR TRAFIKLEDENS HORISONTALRADIE <800M (JA ELLER NEJ): ?NEJ
GE AVST VÄGBANEKANT--GC-VÄGENS MITT (METER) ?3.5
GE FLÖDET PA GC-VÃGEN (TRAFIKANTER/DYGN): ?800
HUR STOR ANDEL ÄR FOTGÄNGARE: ?0.2

ANTAL PÅKÖRDA PER AR PER KM: ALTl- 1.09743E-02 ( 8235.22 XR)
ALTZ- 1.59627E-02 ( 11978.5 KR)

VILL DU SLUTA ?NEJ

Av exemplet framgår att det sannolika medelantalet påkörda per km och år

är lågt. Risken för svåra konsekvenser är dock mycket stor (jämför avsnitt

4.4), vilket medför att den genomsnittliga årliga olyckskostnaden blir

betydande.

Genom ekvationen ovan och med hjälp av datorprogrammet kan man

beräkna hur "risknivån" (medelantalet påkörda cyklister per km och år)

förändras med GC-flödet, motorfordonsflödet eller någon annan parameter.

I figuren nedan visas detta för 70 km/h där GC-vägen gränsar direkt till

trafikleden och GCI-trafiken endast består av cyklister.
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Motorfordon
MF-flöde per

dygn/\

20 000 -

  

 

  

10 000" N = 0,01 per km och år

1 . . 1 \
I. I U * 1 I

500 1000 1500 2000 ' cyklister
per dygn

Figur 2. Approximativt område inom vilket medelantaiet påkörda cyk-
lister är 0,01 per är per km GC-väg.
70 km/h, GC-väg gränsande till trafikleden, raksträcka.

Givetvis kan liknande figurer konstrueras för andra risknivåer.
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6 NYTTAN AV VÄGRÄCKEN MELLAN TRAFIKLED OCH CSC-VÄG

Kriterier för när vägräcken behövs mellan en trafikled och en separat,

parallell GC-väg bör ha en samhällsekonomisk grundval.

För att ta fram kriterier måste vissa förutsägelser om framtiden göras -

bl a beträffande trafikutvecklingen, olyckskostnadsutvecklingen. Dessutom

måste antaganden göras om konsekvenserna - d v 5 olyckskostnaderna när

en GC'-trafikant blir påkörd. Slutligen erfordras kännedom om eventuella

ökade driftkostnader 'pg a räcket och om konsekvenserna för bilförare/-

passagerare vid kollision med räcket jämfört med vid en avkörning.

Det har inte funnits tid att i detalj beakta alla dessa aspekter vid denna

genomgång. För att ändå kunna göra en samhällsekonomiskt grundad

bedömning av när vägräcke behövs har dessa förenklingar gjorts:

0 den ökade driftkostnaden för väghållaren p g a räcke antas uppvägas av
lindrigare konsekvenser för bilpassagerare/-förare vid avkörning.

0 räckets livslängd sätts till 20 år.

0 olyckskostnaden antas öka med 3 % per år.

0 kalkylräntan är 6 0/0.

0 trafikflödet antas vara oförändrat i framtiden.

0 olyckskostnaden för en påkörd GC-trafikant antas vara den i tabell 8
angivna, när GC-vägen direkt gränsar till trafikleden.

o investeringskostnaden för räcke på en sida av vägen antas vara
350 kr/m,dv5350 000 per km.

Med dessa förenklingar utgörs vinsten av den förväntade årliga olycks-

kostnadsreduktion diskonterad till investeringsåret. Detta skall ställas i

relation till investeringskostnaden.

En beräkning ger att ett vägräcke då blir samhällsekonomiskt fördelaktigt

när den förväntade årliga olyckskostnaden per km överstiger 123 500 kr/år

i 1983 års penningvärde. Med hjälp av ekvationen i kapitel 5 fås då

följande figur för en rak väg med hastighetsbegränsningen 90 km/h och GC-

vägen placerad intill trafikleden (figur 3).
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Motorfordon

per dygn

A»

i

20 000-

10 OOOF

   

I I I

Cyklister
1000 2000 per dygn

Figur 3. Gräns för räcke vid 90 km/h. Rak trafikled, GC-vägen intill
trafikleden. i

Motsvarande figurer för 70 och 50 km/h redovisas i figur 4 respektive 5. Av

figurerna framgår att det krävs högre flöden vid lägre hastighetsgränser

för att samhällsekonomiskt motivera ett vägräcke som skydd för GC-

trafikanterna.
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Motorfordon
per dygn

M

1=:=====:

.§§ *§..\

20 000-

\\\ räcka

\\
. räcka \

10 000.- ej "1önsamt"

  

\

Cykiis*er
1000 2000 per dygn

Figur 4. Gräns för räcke vid 70 km/h. Rak trafikled, GC-vägen intill
trafikleden.

Motorfordon
per dygn

A\

räcke

ej "1önsamt"

10 000-

\

 

I ' I i I

1000 2000 Cy11ster
per dygn

Figur 5. Gräns för täcke vid 50 km/h. Rak trafikled, GC-vägen intill
trafikleden.
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I figur 6 och 7 visas gränsen för räcke vid olika trafikflöden och olika
avstånd mellan GC-väg och trafikled.

Motorfordon

per dygn

AN

    

 

räcke

"lönsamt"

1:1000 GC-trafikanter/dygn

2:2000 GC-trafikanter/dygn

(25 % fotgängare)

20 000-

ej "lönsamt"

10 000-

  

\
I I *7

5 10 Avstånd
GC-väg - trafik-
led (m)

Figur 6. Gräns för vägräcke vid 70 km/h vid olika avstånd mellan GC-
väg och trafikled och olika GC-flöden (25 0/o fotgängare).

Motorfordon
per dygn

;i 1

räcke "lönsamt"

2

1:1000 GC-trafikanter/dvgn

2:2000 GC-trafikanter/dygn
20 OQO ' (25 % fotgängare)

räcke
, ej "lönsamt"

10 000 -

 

 

. . 3
Avstånd

5 10 GC-väg- trafik-
led (m)

Figur 7. Gräns för vägräcke vid 50 km/h vid olika avstånd mellan GC-
väg och trafikled vid olika GCI-flöden (25 0/o fotgängare).
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Det måste dock än engång betonas att ovanstående figurer är framtagna

på ett bräckligt underlag och att flera väsentliga förenklingar gjorts.

Sannolikt är de parametervärden som använts (olyckskvot, sidoavstånd

m m) så osäkra att de fel som den schablonartade "samhällsekonomiska"

bedömningen medför kan försummas i sammanhanget.

Förhoppningsvis ger dock figurerna en viss ledning för att bedöma om ett

vägräcke behövs. De bör dock inte användas helt okritiskt. Som alltid kan

inte en generell metod ta hänsyn till alla speciella förhållanden som kan

råda. Därför bör figurerna användas med "sunt förnuft" och med beaktande

av tidigare erfarenheter.
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7 DISKUSSION OCH KÄNSLIGHETSANALYS

I uttrycket för kollisionsrisk (egentligen medelantalet kollisioner per tids-

enhet på en viss sträcka), som använts i kapitlen 5 och 6 ovan, ingår många

olika parametrar, som i en del fall även påverkar varandra. Figurerna 8-10

visar hur olika värden på några av parametrarna påverkar kollisionsrisken.

För att figurerna inte ska vara alltför oöverskådliga har endast ett

(genomsnittligt) värde använts för olyckskvoten. Då fås inget "gräns-

omrâde" som i figurerna 3-7 utan för varje kombination av parameter-

värden får endast ett värde på kollisionsrisken.

I figur 8 visas risknivån 0,01 kollisioner per år och km vid olika avstånd

mellan GC-vägen och trafikleden. Som synes sjunker risken snabbt med

ökande avstånd. Figuren kan jämföras med de tidigare figurerna (6 och 7)

som åskådliggör samma sak på annat sätt.

  

Motorfordon/dygn

.h

20 000.

\

' s = 9 m

10 000- S = 7 m

. . 5 = 5 m

5 = 3 m

5 S S m

. 1 r I >

500 1000 ?500 2000 cyklister/dygn

Figur 8. Risknivån 0,0l kollisioner/år och km för olika avstånd (s)
mellan trafikleden och GC-vägen. Rak väg, hastighetsgränsen
70 km/h.
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Motorfordon/dygn

A\

20 000- Radie 2 800 m

q Radie = 600 m

Radie = 400 m

10 000'

' \
i I V 1 V

500 1000 1500 2000 cyklister/dygn

Figur 9. Risknivån 0,01 kollisioner/år och km för olika kurvradie hos
trafikleden. Hastighetsgränsen 70 km/h, CSC-vägen parallell
med och gränsande till trafikleden.

  

Motorfordon/dygn

m.

20 g % fotgängare

20 % fotgängare

. 50 76 fotgängare

10 000 -

r . . , 3.
500 1000 1500 2U00 GC-trafikanter/dygn

Figur 10. Risknivån 0,01 kollisioner/âr och km vid olika andel fotgängare
i GC-flödet. Hastighetsgränsen 70 km/h, rak väg, (SC-vägen
parallell med och gränsande till trafikleden.
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Figur 9 visar hur risknivån ändras med kurvradien, medan figur lO visar hur

sammansättningen av (SC-flödet påverkar risknivåns läge.

Figurerna 8-10 kan sammanfattas i följande punkter:

0 ökat avstånd mellan GC-väg och trafikled minskar kollisionsrisken

o minskad kurvradie ger ökad kollisionsrisk

o ökad andel fotgängare i GC-flödet ger ökad kollisionsrisk.

Detta är naturligtvis självklart. Det intressanta är i stället att kurvorna

visar hur mycket GC- eller bilflödet måste ändras för att risknivån ska

vara lika vid olika värden på andra parametrar. Detta ger en uppfattning

om hur känslig modellen är för olika parametrar. Det är t ex lätt att se att

avståndet mellan GC-väg och trafikled tycks betyda mer för kollisionsris-

ken än kurvradie eller GC-flödets sammansättning.

Som nämnts tidigare (kapitel 5) tar inte modellen hänsyn till alla faktorer

som kan vara av betydelse. Det beror på att empiriska data saknas. Som

riktlinjer för andra faktorers inverkan kan sägas att:

0 kantsten eller stängsel mellan GC-väg och trafikled minskar kollisions-
risken

o större nivåskillnad än c 0,5 m mellan GC-väg och trafikled minskar
(trafikleden lägre) eller ökar (GC-vägen lägre) kollisionsrisken

o en ökad separation i tiden av trafikledens respektive GC-vägens flöde
minskar kollisionsrisken.

För att ge möjlighet att utföra ytterligare känslighetsanalyser bifogas

källkoden (i BASIC) till det datorprogram, som använts för beräkningarna.

Som slutord ska bara antydas något om problemen förknippade med låga

risktal och svåra konsekvenser. När ett fordon kör på en oskyddad

trafikant uppstår oftast svåra personskador. För att kunna göra en

samhällsekonomisk bedömning görs en uppskattning av olyckskostnaderna,

som då är höga. Risken att en oskyddad trafikant på en GC-väg blir påkörd

är emellertid mycket liten-kanske av storleksordningen 0,0l-O,l påkör-

ningar per år och km GC-väg (jfr kapitel 5 och 6 ovan). Dessa risktal

motsvarar en olycka på 10 till 100 år.
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Den genomsnittliga årliga olyckskostnaden blir p g a höga olyckskost-nader

ändå avsevärd och det är den genomsnittliga kostnaden, som används vid

den samhällsekonomiska bedömningen. Problemet är att risknivån är av

ungefär samma storleksordning som livslängden för vägräcket (20 år). Det

är inte säkert - kanske inte ens troligt- att någon olycka hinner inträffa

under dessa 20 år på en viss enkilometersträcka. Det är först när

olycksutfallet på många sådana sträckor beaktas, som man kan se det

genomsnittliga olycksutfallet per kilometer.

'Det är viktigt att ha ovanstående i minnet när metoden används. Om

metoden tillämpas på ett isolerat objekt, t ex 50 meter GC-väg längs en

trafikled, finner man kanske ett medeltal av 0,001 påkörningar per år (d v 5

en varje millenium), vilket sett isolerat knappast motiverar ett räcke. Då

är det väsentligt att veta att den samhällsekonomiska lönsamheten inte

framgår förrän mängden av alla sådana (eller liknande) sträckor beaktas.
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Sida'1(2)

100 REN VERSION 341012
110 PRINT 1111
120 PRINT " GE TRAFIKLEDENS FLÖDE <AP/DYGN): '";
130 :NPUT 03 >
140 PRINT ÅVSER UPPGIFTEN BÅDA RIKTNINGARNA (JA ELLER NEJ): ";
150 INPUT 53
160 IF S$= JA THEN 210
17 IE S$= NEJ THEN 200
180 60503 1130
190 GOTO 140
200 PRINT ALLTSA BARA EN RIKTNING!"
210 PRINT " FINNS MITTRÅCKE ";
220 INPUT T$

230 IF T$="JA THEN 270

240 IF T$="NEJ" THEN 300

250 GOSUB 1130

260 GOTO 210

270 K=0.33

280 IF S$="NEJ" THEN K=0.67

290 GOTO 310

300 K=O.5

310 REM

320 PRINT " ANGE HASTIGHETSGRÄNS (KM/H) ";

330 INPUT HAST

340 IF HAST<=100 THEN 390

350 CF=2407000

360 CC=1676000

370 OKK=1.35

380 GOTO 520

390 IF HAST<=80 THEN 440

400 CF=1592000

410 CC=1158000

420 OKK=1.15

430 GOTO 520

440 IF HAST<=60 THEN 490

450 CF=1020000

460 CC=750000

470 OKK=1.0

480 GOTO 520

490 CF=678000

500 CC=500000.

210 RRE=0=0
320 MVT=5.3
530 IF HAST<=80 THEN MVT=6.7

540 OK1=0.3-0.1*OB/10000

550 IF OK1<0.2 THEN 0K1=0.2

560 PRINT " ÄR TRAFIKLEDENS HORISONTALRADIE <800M (JA ELLER NEJ):

570 INPUT S$

580 IF S$="JA" THEN 620

590 IF S$="NEJ" THEN 670

500 GOSUB 1130

510 GOTO 560

520 PRINT ANGE TRAFIKLEDENS HORISONTALRADIE I METER (>200M): ;

530 INPUT RAD

540 IF RAD>800 THEN RAD=800

550 IF RAD<200 THEN RAD=200

560 OK1=OKK*0K1*(1+(1-(RAD-200)/600>*1.5>

570 OK2=OK1+0.1

580 TA=365*QB/1000000

590 PRINT GE AVST VAGBANEKANT--GC-VÄGENS MITT (METER) ";

700 INPUT T I

710 IF T>=1.5 THEN 740

'20 PRINT : PRINT "AVSTÅNDET MÅSTE VARA ÖVER 1.5 METER. FÖRSÖK IGEN!!

'30 PRINT : GOTO 690

'40 PRINT " GE FLÖDET PÅ GC-VÄGEN (TRAFIKANTER/DYGN): ";



750
?50
?20
?00
790
_500
010
520
530
040
050
050
070
000
090
900
910
920
930
940
950
950
970
900
990
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1050
1070
1000
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1150

'BiIaga 1
Sida 2 2

INPUT 00 ()

PRINT HUR STOR ÅNDEL ÅR FOTGÅNGARE:

INPUT FOTAND

IF FOTÅND<0 THEN 810

IF FOTAND>=1 THEN 810

GOTO 820

PRINT 0<= ANDELEN <=1 !! FÖRSÖK IGEN!

QOJUST=FOTAND*QO*4+{1-TOTAND)*OO

REM

ALFA=10.55+0.5*T

IF ALFA>30 THEN ALFA=30

REM .

TRIALFA=3.14159265*ALFA/180

8=2/SIN(TRIALFA)

REM LAMBl=1.5*QOJUST/24

LAMBl=QOJUSTl10

LAMB1=LAMBll20000

L81=LAMB1*S

REM LSZ=LSl*4/1.5

L82=L81

REM

P1=L51

P1=R1*EXP(-1*T/(MVT-0.5)>

P1=P1*TA*OK1*K

P2=L52

P2=P2*EXP(-1*T/(MVT-0.5)>

P2=P2*TA*OK2*K

C=FOTAND*CF+(1-FOTAND)*CC

C=C-(T*1.S)*(C-120)/30

IF T>31.5 THEN C=120

PRINT :PRINT " ANTAL PÅKÖRDA PER ÅR PER KM:

PRINT " ALTZ-

PRINT . PRINT "

INPUT S$*

IF S$="JA"

IF S$="NEJ"

GOSUB 1130

GOTO 1070

PRINT

PRINT

RETURN

END

GOTO 760

ALTl*

VILL DU SLUTA ";

THEN 1160

THEN 110

SVARA 'JA, ELLER 'NEJ'!!!"

READY

nstsn

1|3P13nu

(";P2*C;"KR)




