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FÖRORD

Pâ uppdrag av Vägverket har denna studie genomförts vid Statens väg-och

trafikinstitut (VTI). Arbetet har letts av Arne Carlsson och Anne Bolling.

Restidsmätningarna har utförts av Trafikavdelningens fältmätningsgrupp

under ledning av Sture Rigefalk.

Databearbetning av m'a'tdata har gjorts av Anne Bolling och Ola Junghard.

Gunilla Berg har gjort den statistiska analysen av mätdata och svarat för

figurerna.

Meddelandet har skrivits av Arne Carlsson och ovanstående tre har

bidragit med synpunkter på texten.

Utskriften av Meddelandet har gjorts av Eva Blomqvist och Annette

Björklund.
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Stigningsfält vid Korsbäcken
Före- ochefterstudie av framkomligheten

av Arne Carlsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Vid Korsbäcken strax nordost om Stavsjö på E4 byggdes stigningsfält i

sydlig körriktning år 1983-1984. Åtgärden gjordes som ett led i att höja

framkomligheten på befintlig väg E4, i väntan på nybyggd

motorväg/motortrafikled.

VTI har studerat effekten av stigningsfält genom att göra restidsmät-

ningar både före och efter byggandet av detsamma. Ur dessa mätningar

har beräknats reshastighet och omkörningsfrekvens hos trafiken.

I korthet kan för både reshastigheten och omkörningsfrekvensen sägas, att

införandet av stigningsfält medfört en betydande ökning av framkomlig-

heten.
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Climbing lane at Korsbäcken
Before and after studies of trafficability

by Arne Carlsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-58101 Linköping
Sweden

ABSTRACT

A climbing iane was built in 1983-84. This was done to increase the

trafficability of the existing E4 road until the new motorway/expressway

is constructed.

VTI has studied the effect of the climbing lane by measuring journey time

before and after the construction. From these measurements journey

speed and overtaking frequency of the traffic have beencalculated.

Briefiy it can be stated that for both journey speed and overtaking

frequency, the introduction of a climbing lane has resulted in a consider-

able increase of the trafficability.
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Stigningsfält vid Korsbäcken
Före- och efterstudie av framkomligheten

av Arne Carlsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Vid Korsbäcken strax nordost om Stavsjö på E4 byggdes stigningsfält i

sydlig körriktning år 1983-1984. Åtgärden gjordes som ett led i att höja

framkomligheten på befintlig väg E4, i väntan på nybyggd

motorväg/motortrafikled.

VTI har studerat effekten av stigningsfältet genom att göra restidsmät-

ningar både före och efter byggandet av detsamma. Ur dessa mätningar

har beräknats reshastighet och omkörningsfrekvens hos trafiken.

För reshastigheten kan konstateras en signifikant mycket stor ökning för

personbilar för alla trafikflöden (500 - 1 450 f/h) vid införandet av

stigningsfält. Denna ökning består dels av en höjning i hastigheten på ca 7

km/h oberoende av trafikflödet, dels i att reshastighetens flödesberoende

minskar med ca 1 km/h per hundratals fordon i timmen. Som mest

uppmättes en skillnad i reshastighet på ca 20 km/h för personbilar.

För lastbilar ökar också reshastigheten, dock inte lika mycket som för

personbilar. Ökningen ligger konstant på 4-5 km/h för alla trafikflöden.

Omkörningsförhållanden är belysta genom att antalet omkörningar per km

väg och timme har beräknats. Detta mått uppvisar en drastisk ökning vid

införandet av stigningsfält. Det ökar från i genomsnitt 50-90 omkörningar

per km och h utan stigningsfält till som mest ca 800-900 st när

stigningsfält har införts. Detta innebär att i genomsnitt sker en omkörning

varannan sekund i stigningsfältet.

Sammanfattningsvis kan för både reshastigheten och omkörningsfre-

kvensen sägas, att införandet av stigningsfält medfört en betydande

ökning av framkomligheten. Ur trafikteknisk synpunkt är det en mycket

lyckad åtgärd.
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IV

För investeringen i Korsbäcken har en objektanalys gjorts. Denna

resulterar i ett lågt värde på första årets avkastning, endast 1,2%. Trots

de goda framkomlighetsvinsterna blir avkastningen blygsam. För att få

tillräcklig lönsamhet måste det stort ökade antalet omkörningar beaktas.

En värdering av 'de förbättrade omkörningsmöjligheterna har gjorts som

medför lönsamhet i investeringen vid sidan av den goda trafiktekniska

effekten.
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Climbing lane at Korsbäcken
Before and after studies of trafficability

by Arne Carlsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-58101 Linköping
Sweden

SUMMARY

A climbing lane was built in 1983-84. This was done to increase the

trafficability of the existing E4 road until the new motorway/expressway

is constructed.

VTI has studied the effect of the climbing lane by measuring journey time

before and after the construction. From these measurements journey

speed and overtaking frequency of the traffic have beencalculated.

Concerning journey speed a significant, very large increase can be stated

for private cars at all traffic flows (500-1450 v/h) after introduction of

the climbing lane. The reasons for the increase are on the one hand a

speed increase of about 7 km/h irrespective of traffic flow and on the

other that the dependence of journey speed on traffic flow was reduced by

about l km/h per hundred vehicles each hour. At most, a difference in

journey speed for private cars of about 20 km/h was measured.

Lorries also increased their journey speed, but not as much as private

cars. The increase for lorries was found to be 4-5 km/h for all traffic

flows.

The overtaking conditions have been illustrated by calculating the number

of overtakings per km and hour. This measure shows a remarkable

increase after introduction of the climbing lane. It increases from an

average of 50-90 overtakings per km and hour without climbing lane to a

maximum of 800-900 overtakings with climbing lane. This means that

there is an overtaking every two seconds within the climbing lane.

To sum up, it can be stated regarding both journey speed and overtaking

frequency that the introduction of the climbing lane has resulted in a
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VI

considerable increase in trafficability. From the aspect of traffic engine-

ering, this is a very successful measure.

A cost-benefit analysis was performed for the investment at Korsbäcken.

It shows a low first year profit, only 1.2 %. In spite of considerable

trafficability gains, the profit is modest. To achieve sufficient profita-

bility, the great increase in the number of overtakings must be consider-

ed. A valuation of the improved overtaking possibilities has been made

which indicates profitability of the investment besides the much improved

trafficability.
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1 INLEDNING

Vid Korsbäcken strax nordost om Stavsjö på E4 byggdes stigningsfält i

sydlig körriktning år 1983-1984.

VTI har studerat effekten av stigningsfältet genom att göra en sk

restidsmätning både före och efter byggandet av detsamma.

Av kartskiss i bilaga 1 framgår läget av stigningsfältet, vars fullt

utbyggda längd är ca 2.2 km.

Mätapparatur med kamera var utplacerad vid stigningsfältets början, dess

slut samt ca 1 km efter stigningfältets slut. Mätstationerna är benämnda

A, B och C. Stn A är närmast Stavsjö, stn B vid stigningsfältets slut

(mittstation) och stn C vid fältets början. Bilaga 2 beskriver i detalj

mätarrangemang och mätsträckor. Trafiken mättes i båda riktningarna,

riktning l norrut mot Nyköping samt riktning 2 söderut mot Norrköping.

Stigningsfältet byggdes alltså i riktning 2. I riktning 1 mot Nyköping fanns

redan ett kortare stigningsfält på 600 m från Stavsjö och mot det

nybyggda fältet.

2 RESULTAT

2.l Trafikflöden

 

Föremätningen gjordes en torsdagseftermiddag och en fredagseftermiddag

under augusti-september 1983. Under torsdagen utvärderades endast två

timmars trafik, för att erhålla normalflöden. Följande tabell på nästa sida

visar fordonsflödena och andel lastbilar under föremätningen mätt i

mittstationen (stn B).
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Tabell 1

Mättid

Dag
Timme

830818:
14.30-15.30

15.30-16.30

830902:
14.00-15.10 X

15.20-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

Riktning 1
Mot Nyköping

Ford/h 9/0 Lb

390 10.0

450 8.5

385 10.5

480 6.5

530 8.5

500 7.0

450 7.5

Tratikflöden och lastbilsandelar under föremätning

Riktning 2
mot Norrköping

Ford/h % Lb

305 12.5

360 12.5

485 12.0

555 12.0

555 9.5

650 7.0

560 6.0

x En kamera var täckt av presenningsskydd under 10 min.

Som synes ett ganska stabilt flöde i riktning 1 mellan 400 och 500 ford/h. I

riktning 2 märks en tydlig topp i trafikflödet på 550-650 ford/h under

fredagseftermiddagen mellan kl 15.20-19.00.
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Eftermätningen gjordes på våren 1985 en tisdag- och onsdagseftermiddag,

dagarna före Kristi Himmelsfärdsdag. Dessa dagar kan man vänta sig

mycket trafik, speciellt rekreationsresor inför kommande långledighet.

Tabell 2 nedan visar fordonsflöden och andel lastbilar under eftermätning-

en i mittstationen (stn B).

Tabell 2 Trafikflöden och lastbilsandelar under eftermätning

Mättid Riktning 1 Riktning 2
mot Nyköping mot Norrköping

Dag
Timme Ford/h % Lb Ford/h 96 Lb

850514:
14.30-15.30 260 13.5 260 20.5

15.30-16.30 345 10.5 315 18.5

850515:
14.00-15.00 355 9.0 800 7.0

15.00-16.00 ^ . 405 6.0 945 6.0

16.00-16.30 455 6.0 1000 5.0

16.30-17.00 515 4.5 860 5.0

17.00-18.00 515 6.5 815 5.0

18.00-19.00 445 5.5 555 6.5

.Återigen är trafikflödet ganska stabilt i riktning 1. Som största värde

'erhålles 515 f/h på onsdag eftermiddag medan lägsta värdet är 260 f/h på

tisdagen. Dessa värden överensstämmer i stort sätt med de, som erhölls

under föremätningen. I riktning 2 är trafikflödet väsentligt högre under

onsdagseftermiddagen. Mellan kl 14 och 18 pendlar trafik mellan 800 och

1 000 ford/h. Detta är betydligt högre värden, än devilka erhölls under

föremätningen, en ökning med ca 50 °/o.

2.2 Reshastigheter

 

Reshastigheten har beräknats för båda riktningarna och bägge delsträck-

orna. Vid föremätningen uppstod ett fel på den kameran, som mätte i
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riktning 1 vid station A under fredageftermiddagen. Av denna anledning

finns inte mätvärden för delsträcka A-B i riktning 1 (den sträcka där det

korta stigningsfältet ligger) för alla timmar under föremätningen.

2.2.1 Reshastighet personbilar

Restiden har beräknats för varje fordon i dator. Därefter har medelres-

hastigheten beräknats enligt

L ..
vres = dar

n

L är delsträckans längd

T1 är restiden för fordon nr i

n är totala antalet fordon som passerat hela delsträckan

Tabell 3 nedan visar medelreshastigheten för personbilar vid föremätning-

en. Resultaten är uppställda i samma ordning som i tabell 1, som visar

trafikflödena. A-B är delsträckan eller det kommande stigningsfältet, B-C

är sträckan där stigningsfältet kom att byggas.

Tabell 3 Medelreshastighet för personbilar vid föremätningen. Rikt-
ning i är mot Nyköping.

Flöde i Medelreshastighet km/h
stn B Riktning l Riktning 2
Båda riktn. Delsträcka Delsträcka Delsträcka Delsträcka

Ford/h A-B B-C A-B B-C

695 83.0 88.4 80.7 79.7

810 84.0 88.3 83.5 79.3

870 86.6 91.2 82.2 77.2

1035 87.3 84.2 77.9

1085 87.6 81.2 71.8

1150 88.6 80.5 74.9

1010 89.1 80.0 76.7

Som synes är reshastigheterna i uppförsbacken delsträcka B-C genom-

gående lägre än i nedförsbacken, trots att denna sträcka är hastighetsbe-

gränsad till 70 km/h de sista 200 metrarna.
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På samma sätt som ovan visar tabell 4 nedan medelreshastigheten för

personbilar vid eftermätningen. Resultaten är uppställda i samma ordning

som i tabell 2.

Tabell 4 Medelreshastighet för personbilar vid eftermätningen. Rikt-

ning i är mot Nyköping.

Flöde i Medelreshastighet km/h
stn B Riktning l Riktning 2
Båda riktn. Delsträcka Delsträcka Delsträcka Delsträcka
Ford/h A-B B-C A-B B-C

520 91.6 93.3 94.3 94.9

660 92.3 92.7 92.1 94.2

1 155 93.9 95.3 90.lp 94.7

1350 92.3 93.5 87.4 93.0

1455 91.6 92.1 87.3 92.7

1375 93.9 92.2 87.1 90.1

1330 93.0 91.8 84.8 91.3

1000 . 92.7 93.1 88.3 92.7

Det kan konstateras att reshastigheterna nu genomgående ligger över 90

km/h (cirka 93 km/h) utom på delsträckan A-B i riktning 2 där hastig-

heterna på grund av inverkan från det växande flödet går under 90 km/h.

Skillanden i reshastighet mellan före- och eftermätning är illustrerad i

figur l-3.

Figur 1 visar medelreshastigheten för personbilar som funktion av flödet i

båda riktningarna vid före- och eftermätning, för delsträckan B-C i

riktning 2, alltså den sträcka där stigningsfältet har byggts.

Först och främst kan konstateras en signifikant ökning av reshastigheten

för alla flöden.
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A : föremätning

B = eftermätning

  

A

95. 0 -* B B B

Res.hast B B B

[km/h] B
90. 0 -r- 8

85. 0 -F'

80. D --
^ A

A

A A

75.0-b A

A

70. 0 'r-

ä 2 i : : : Tr-.F1 öde
0 300 500 900 1200 1500 [f/h]

Figur 1 Korsbäcken, delsträcka B-C, riktning 2. Medelreshastighet

för personbilar som funktion av flödet i båda riktningarna.
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Dessutom märks en tydlig minskning av reshastighetens flödesberoende

vid införandet av stigningsfält. Detta framgår av en gjord regressions-

analys av formen

vres -""- " B'ø

där

:'Obär hastighets-flödeskurvans skärning med y-axeln.

B är reduktionen i reshastighet per hundratal fordon i timmen.

(á (100) trafikflödet i båda riktingarna mätt i hundratals fordon per timme.

Observera att -värdet inte kan användas som skattning av frifordonshas-

tigheten vid nollflöde. Detta beroende på att inga mätvärden finns vid

låga trafikflöden (0-500 f/h). Det är dessutom tveksamt om hastighets-

flödeskurvan är rätlinjig över hela flödesintervallet, speciellt gäller denna

tveksamhet vid föremätningen.

Följande resultat erhålles för delsträcka B-C, riktning 2.

Föremätning vres = 89.7 - 1.36 - (5(100)

Eftermätning vres = 96.6 - 0.33 ° 0(100)

Som synes finns först en skillnad i hastighetsnivå på ca 7 km/h oberoende

av flödet. Därefter kommer det minskade flödesberoendet på 1.03 km/h

per hundratals fordon i timmen, vilket utgör en signifikant skillnad i

hastighetsflödessamband mellan mätresultaten.

Sammanfattningsvis kan redovisas en klar framkomlighetsvinst vid inför-

andet av stigningsfält.

Figur 2 visar medelreshastigheten för personbilar som funktion av flödet i

båda riktningarna för delsträckan A-B i riktning 2, alltså sträckan efter

stigningsfältet, ca 1.1 km.

Återigen syns en ökning av reshastigheten för alla flöden. Någon märkbar

skillnad kan icke noteras i reshastighetens flödesberoende. Detta bekräf-

tas av gjord regressionsanalys. Följande ekvationer erhålles för delsträcka

A-B, riktning 2.
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A = föremätning

B = eftermätning

 

A

100.0--

Res.hast

[km/h]

95.0-'
8

B

90.0-- B

B
59 8

85.0-- A A 8

A

A

A A
80.U-- A

75.0--

: : : : i : Tr.$löde
.0 300 500 900 1200 1500 [f/h]

. FigurZ Korsbäcken, delsträcka A-B, riktning 2. Medelreshastighet
för perscnbilar som funktion av flödet i båda riktningarna.
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Föremätning vres = 89.9 - 0.80 - ø(100)

Eftermätning vres = 97.8 - 0.81 - ø(100)

Skillanden i hastighetsnivå på 7.9 km/h är av samma storleksordning som

på delsträckan B-C. Ingen skillnad finns dock i hastighetsflödessamband.

Det är intressant att notera att värdet 0.80 i nedförsbacke är ca 60% av

värdet för delsträckan B-C under föremätningen.

Slutligen en figur för hastigheten i riktning 1. Figur 3 visar reshastigheten

på delsträcka B-C i riktning 1. Ökningen i reshastighet från före till

eftermätning är inte fullt så tydlig som i riktning 2. Observera att skalan i

figuren är 2,5 gånger så stor som i figur 1-2.

Regressionsanalysen ger följande resultat:

Föremätning vres = 90.6 - 0.21 - W100)

Eftermätning vres = 93.7 - 0.07 - ø(100)

Skillnaden i hastighetsnivå är här ca 3 km/h mot'7-8 km/h i riktning 2.

Hastighetsflödessambandet är mindre än i riktning 2, och i själva verket

inte signifikant skillt från noll, varken i före- eller eftermätningen.

Förklaringen härtill är att den faktiska flödesvariationen i riktning 1 är

mycket måttlig, 350-550 f/h. När reshastigheten beräknas mot totala

flödet i båda riktningarna erhålles ett samband som är mer flackt än om

flödet vore lika fördelat i riktningarna.
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A = föremätning

B = eftermätning

 

A

88 . 0 --

B
Res.hast

[km/h]
94 . 0 --

B

B B
B

3082. 0 E

A

90.0 --

A

A A A

88. 0 --

A
A

85. 0 'r

% : : : 2 :g- Th'. Flöde

0 300 500 300 1200 1500 [F/h]

Figur 3 Korsbäcken, delsträcka B-C, riktning l. Medelreshastighet
för personbilar som funktion av flödet i båda riktningarna.
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2.2.2 Reshastighet lastbilar

På samma sätt_ som för personbilar har reshastigheten för lastbilar

beräknats. Tabell 5 nedan visar medelreshastigheten för lastbilar vid

föremätningen.

Tabell 5 Medelreshastighet för lastbilar vid föremätningen. Riktning 1
är mot Nyköping.

Flöde i Medelreshastighet km/h
stn B Riktning l Riktning 2
Båda riktn. Delsträcka Delsträcka Delsträcka Delsträcka

Ford/h A-B B-C A-B B-C

695 73.0 82.2 76.1:L 69.0

810 74.5 82.3 75.1 70.4L

870 75.6 82.2 75.3 68.5

1035 80.6 77.1 71.7

1085 . 79.8 75.1 63.9

1150 84.2 74.4 69.3

1010 80.4L 75.9 67.7

Reshastigheten i det blivande stigningsfältet ligger kring och under 70

km/h.

För eftermätningen är resultaten för lastbilar redovisade i tabell 6 på

nästa sida. Resultaten är uppställda i samma ordning som i flödesredovis-

ningen, tabell 2.
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Tabell 6 Medelreshastighet för lastbilar vid eftermätningen

Flöde i Medelreshastighet km/h
stn B Riktning l Riktning 2
Båda riktn. Delsträcka Delsträcka Delsträcka Delsträcka
Ford/h A-B B-C A-B B-C

520 76.9 81.6 79.6 72.3

660 81.1 85.0 78.5 72.3

1155 80.7 86.5 81.3 77.8

1350 81.9 87.8 78.6 75.0

1455 78.5 83.7 80.7 75.6

1375 80.3 83.6 77.1 71.2

1330 79.7 82.8 80.3 73.8

1000 79.9 84.1 80.2 73.7

I bilaga 3 finns figurer som visar skillnaden i reshastighet mellan före-och

eftermätning. Ur dessa figurer kan konstateras att det finns ingen

flödespåverkan på reshastigheten hos lastbilar. Enda undantaget utgör

kanske delsträckan B-C i riktning 2, uppförsbacken, där en svag flödespâ-

verkan kan skönjas under föremätningen.

Pâ nästa sida redovisas medelvärdet av reshastigheten för de sju observa-

tionerna vid föremätningen och de åtta vid eftermätningen.
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Tabell 7 Lastbilars reshastighet vid före och eftermätning. Medel-
värde avsamtliga värden i tabell 5 och 6.

Medelreshastighet km/h
Mätnin Riktning l Riktning 2

g Delsträcka Delsträcka
A-B B-C A-B B-C

Föremätning - 81.7 75.6 68. 6
Eftermätning 79,9 84.4 79.5 744.0

Differens
efter-före - 2.7 3.9 5.4

Som synes är lastbilshastigheterna genomgående högre vid eftermätning-

en. Den största ändringen finns över stigningsfältet, delsträckan B-C i

riktning 2. Samtliga värden på differensen är signifikant skilda från noll.

2.3 Omkörningsfrekvenser

Ett sätt att ange omkörningsförhållandena är att använda sig av måttet

omkörningskvot. Detta anger antalet omkörningar per fordonskm. Om-

körningskvoten växer till en början med trafikflödet upp till ett maximum,

men avtar därefter när flödet ytterligare växer.

I bilaga 4 finns tabeller och figurer över omkörningskvoten.

Sammanfattningsvis kan sägas att omkörningskvoten i stort sett är lika i

både före- och eftermätning med undantag av delsträcka B-C i riktning 2.

Vid införandet av stigningsfältet ökade omkörningskvoten med en faktor

5-6.

Ett annat sätt att illustrera omkörningsförhållandena är att använda sig

av måttet omkörningar per km väg och timme. Detta mått erhålles genom

att multiplicera omkörningskvotenamed trafikflödet.

omk . ford z omk

fordkm h km 0 h
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Detta mått har beräknats för riktning 2. Tabell 8 nedan visar antalet

omkörningar vid föremätningen.

Tabell8 Antal omkörningar per km och h vid föremätningen för
riktning 2.

Flöde i 1 Antal omk per km och h

stn B . i riktning 2
Båda riktn. Delsträcka A-B Delsträcka B-C
Ford/h

695 38 24

810 44 42

870 61 60

1 035 106 82

1 085 ' 94 93

1 150 79 48

1 010 62 42

Största värdet är 106 omk/km och h på delsträcka A-B. Värdena på
delsträcka B-C är något lägre än för A-B.

Tabell 9 visar på motsvarande sätt antalet omkörningar vid eftermät-
ningen. '

Tabell9 Antal omkörningar per km och h vid eftermätningen i
riktning 2.

Flöde 1 Antal omk per km och h

stn B i riktning 2
Båda riktn. Delsträcka A-B Delsträcka B-C

Ford/h

520 20 93

660 34 162

1 155 125 775

1 350 115 . 790

1 455 150 875

1 375 50 765

1 330 58 565

1 000 39 365
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Som synes erhålles väldigt höga tal i stigningsfältet när flödet växer.

Största värdet är 875, vilket innebär nästan en omkörning var 4:e sekund.

Räknat för hela stigningfältet 2.2 km blir det mer än en omkörning

varannan sekund.

.. \

Figurerna 4 och 5 illustrerar skillnaden mellan före- och eftermätningen.

Figur 4 visar antal omkörningar per km och h över delsträcka B-C i

riktning 2 som funktion av flödet i _båda_ riktningarna. Av figuren framgår

den väsentliga skillnaden i omkörningsfrekvens, som uppnås vid införandet

av stigningsfält. Även vid så högt flöde som 1450 f/h finns ingen tendens

till att omkörningsfrekvensen skall avta.

Figur 5 visar på samma sätt antalet omkörningar över delsträcka A-B i

'riktning 2. Ingen skillnad kan utläsas mellan före- och eftermätning. En

del något låga värden i eftermätningen kan tolkas, som att omkörningsbe-

hovet till större delen tillgodoses i stigningsfältet.

Sammanfattningsvis kan för både reshastigheten och omkörningsfrekven-

sen sägas, att införandet av stigningsfältet medfört en betydande ökning

av framkomligheten. Ur trafikteknisk synpunkt är det en mycket lyckad

åtgärd.
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A = föremätning

B = eftermätning
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Figur 4 Korsbäcken, delsträcka B-C, riktning 2. Antal omkörningar
per km och h som funktion av flödet i båda riktningarna.
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A = föremätning

B = eftermätning
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Figur 5 Korsbäcken, delsträcka A-B, riktning 2. Antal omkörningar
per km och h som funktion av flödet i båda riktningarna.
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3 VÄRDERING OCH DISKUSSION AV RESULTATEN

3.1 Cost-Benefit analys

3.1.1 Trafikekonomisk vinst

Det traditionella sättet att värdera en väginvestering är att göra en cost-

benefitanalys (en s k objektanalys).

Nedan visas en sådan objektanalys :för investeringen i Korsbäcken. Alla

värden gäller för eller är omräknade till 1985 års förhållanden, då

eftermätningen ägde rum.

1984 skattades trafikflödet till 10 440 axelpar/ÅD. Med 12 % lastbilsandel

erhålles ett trafikflöde på 9 320 fordon/ÅD. Med en trafikökning på 0,9 %

1984-85 erhålles trafikflödet 1985 till 9 400 fordon/ÅD.

Antag att frifordonshastigheten för personbilar på' delsträcka B-C är

93,0 km/h (medelvärdet av före- och eftermätningen). Det är fullt till-

räckligt att genomföra beräkningarna för ett medeltimflöde över året på

6,5 0/0 av ÄD-talet, vilket blir 0,065 - 9400 = 611 f/h.

Vid föresituationen erhålles då en reshastighet för personbilar enligt

regressionsformlerna i avsnitt 2.2.1 på 93,0 - 1,36 ° 6,11 = 84,7 km/h.

Vid utbyggt stigningsfält erhålles en reshastighet på 93 - 0,33 - 6,11 : 91,0

km/h, alltså en Ökning med 6,3 km/h.

För hela stigningsfältet erhålles restidsminskningen för en personbil till

2,2 (-l- - i) = 0,001798 tim/pb
84,7 91 .

Med en årsdygnstrafik över stigningsfältet påM = 4136 pb och
en värdering av en personbilstimme på 42,10 kr erhålles
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0,001798 c 4136 0 42,10 - 365 :114 300 kr

Detta är alltså värdet av den inbesparade restiden.

Fordonskostnaden kommer att öka med 2,2 öre per pbkm räknat efter

diagram 1 nya AVOG. (Beräkningarna är gjorda med en fordonshastighet på

88,1 km/h efter och 82,9 km/h före åtgärden. Siktklassen ligger ungefär

på gränsen mellan siktklass I och II, 65 96 sikt över 300 m).

Detta ger ökade fordonskostnader med följande:

2,2 - 0,022 - 4136 - 365 2 73100 kr

Den trafikekonomiska vinsten blir 114 300 - 73 100 = 41 200 kr per år.

Byggkostnaden uppskattades inför byggstarten 1983 till 3,25 milj kronor.

Detta torde bli ca 3,5 milj kr i 1985 års priser.

Första årets avkastning blir då

FÅA :3.122: 1,2 %
3500

Förmodligen är siffran något för liten. Skillnaden i reshastighet på 6,3

km/h är underskattad, eftersom det bör finnas en skillnad i frifordonshas-

tighet mellan före- och eftersituationen. I exemplet ovan har frifordons-

hastigheten antagits vara 93,0 km/h i bägge fallen enligt föregående sida.

Trots denna reservation är det en mycket blygsam avkastning. Men

byggandet av stigningsfält utföres på befintliga vägar i viss utsträckning.

Dessutom torde åtgärden vara mycket uppskattad av trafikanterna. För-

klaringen måste då vara att den traditionella objektanalysen inte beaktar

alla effekter. I detta fall med stigningsfält måste det vara det stort ökade

antalet omkörningar som inte beaktas. Nästa avsnitt diskuterar denna

aspekt.
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3.1.2 Värdering av bättre omkörningsmöjlighet

Följande beräkningar visar hur många fler omkörningar det utföres under

ett år på stigningsfältet i Korsbäcken. Man måste då räkna med flera

olika timflöden (rangkurva) under året, inte ett genomsnittligt timflöde. I

tabell 10 nedan har en förenklad rangkurva på fem olika värden använts.

Tabellen redogör för ökningen i antalet omkörningar efter införandet av

stigningsfält med hjälp av figur 4 (Antalet omkörningar per km och h).

Tabell 10 Ökning av antalet omkörningar per år i stigningsfältet
Korsbäcken. ÅDT : 9400 fordon/dygn.

Diff

Timflöde Timflöde Antal antal Omkörnings-

°/o av ÄDT fordon/tim timmar omk/km ökning/år
och h

12,0 1128 365 455 365 000

9,5 893 365 265 210 000

7,5 705 1095 145 350 000

5,0 470 1460 65 210 000

2,4 226 5475 8 95 000

 

Summa 1 230 000

Således erhålles 1,23 milj fler omkörningar under ett år.

Utgå från att man önskar erhålla en första årets avkastning på 10 96,

vilket blir 350 000 kr. Med 41 000 kr i konventionell trafikvinst enligt

föregående återstår 309 000 kr, som måste erhållas ur de förbättrade

omkörningsmöjligheterna.

Man kan nu "bakvägen" få ett pris på varje omkörning under förutsättning

att 10 % FÄA är önskvärt. 309 tkr på 1,23 milj omkörningar blir

_392_ = 0,25 kr
1230

Alltså är varje omkörning, som kan utföras säkert och oberoende av

mötande trafik, värd 25 öre.
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Slutsatsen är, att vore Vägverket berett att värdera varje omkörning, som

sker säkert och bekvämt och oberoende av mötande trafik med 25 öre, blir

åtgärden också lönsam, vid sidan av den goda trafiktekniska effekten.

Som synes är det inte de traditionella trafikekonomiska värdena, som i så

fall svarar för önskad avkastning. Lönsamheten består i stället till största

delen av ökade omkörningsmöjligheter och minskad trafikstörning.

3.2 Kartläggning av omkörningsbehov

 

Ytterligare en möjlighet att värdera effekten av stigningsfältet är att

undersöka om det totala omkörningsbehovet blir tillgodosett.

Därför beräknas det teoretiska omkörningsbehovet vid de uppmätta

flödena och jämföres med uppmätt omkörningsfrekvens under eftermät-

ningen.

Det teoretiska omkörningsbehovet kan beräknas med Wardrop's formel

Antal omk = 0,56 0 0 k?

där 0 är standardavvikelsen i hastighetsfördelningen (space mean speed)

k är tätheten i ford/km = q/v

där q är flödet i ford/h för en riktning

v är medelvärdet för hastigheten (space mean speed)

En av VTIs mätstationer för årlig hastighetsuppföljning ligger endast

några hundratal meter nordost om stn C (alltså nära nedersta punkten på

uppförsbacken).

Från ett mätdygn med relativt låga trafikflöden (851014-15), en måndag-

tisdag, erhölls följande värden ur uppmätt hastighetsfördelning

v = 91,0 km/h (space mean speed)

O: = V
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Medelflödet under dessa timmar var 290 f/h. Dessa värden får rep-

resentera frihastighetsfördelningen och användes till att beräkna om-

körningsbehovet vid olika flöden.

Antal omk = 0,56 - 0- k2 = 0,56 ° 0,137' så: 0,000843 q2
V

Sorten är antal omkörningar per km och h.

Detta beräknade antal jämföres med det uppmätta antalet. Kvoten mellan

uppmätt och beräknat anger hur stor del av omkörningsbehovet som blir

tillgodosett.

Följande tabell erhålles

Tabell 11 Beräknat antal omkörningar jämfört med uppmätt antal.
Kvoten mellan dessa antal.

Flöde Beräknat Uppmätt Kvoten

en antal omk antal omk uppmätt
riktning per per beräknat

f/h km och h km och h

260 57 93 1,60

315 , 84 162 1,90

800 540 775 1,40

945 755 790 1,05

1000 845 875 1,04

860 625 765 1,20

815 560 565 1,00

555 260 365 1,40

Tabellen visar att omkörningsbehovet alltid blir tillgodosett. Dessutom

finns det ett uppdämt behov, som uppstått i trafiken ett antal km före

stigningsfältet. Detta uppdämda behov blir också tillgodosett i större eller

mindre grad. (Kvoten är alltid större än 1 i tabellen ovan).

Således sker en icke obetydlig upplösning av fordonsköer i stigningsfältet.

Detta understryker ytterligare framkomlighetseffekten av det utbyggda

stigningsfältet.
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Bilaga 1
sid 1(1)

BILAGA 1: BESKRIVNING AV STIGNINGSFÄLT

Nedanstående karta visar läget för stigningsfältet. Längden är 2550 m

men fullt utbyggda längden år 2140 m (utspetsningar på 410 m).

Från backens fot till dess höjd är det 2,1 km med en höjdskillnad på 49 m.

Detta gör en medellutning på 52 = 2,3 %.
2,1

Maximala lutningen i någon punkt är 3,3 0/0.
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BILAGA 2: MATSTRACKOR OCH MÄTARRANGEMANG

Föremätning

 

Stn A är belägen 648 m öster om punkt 962 A14 (infart till Stavsjö

station).

Stn B är belägen 695 m väster om punkt 962 A15 (väg till Virå). I det

kömmande stigningsfältet är det ca 50 meter före utspetsningens slut in

på stigningsfältet.

Stn C är belägen 1490 m öster om punkt 962 A15 (väg till Virå).

Mätstationen är belägen 320 m in på det blivande stigningsfätet (160 m

efter fullt utbyggd bredd).

Längder: A-B 1117 m

B-C 2185 m

Hastighetsbegränsningen är 90 km/h med undantag av 200 m in på

sträckan nordost stn A, där lokal hastighetsbegränsning på 70 km/h gäller.

I riktning 1 finns stigningsfält, som börjar 60 m före stn A och slutar ca

560 m in på mätsträckan.

Bredder: 11,5 m bredd från stn A till 540 m öster punkt 962'A15.

9 m resten av mätsträckan. (Detta innebär 11,5 m från stn A

och 1235 m in på delsträcka B-C. Resten av delsträcka B-C,

950 m, har 9 m bredd). Stigningsfält i riktning 1 enligt ovan.
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Stn A är belägen på exakt samma plats som under föremätningen.

Stn B är belägen 3 m öster om läget vid föremätningen.

Stn C fick flyttas något öster ut, för att medge fullgod kameraplacering.

Den är nu belägen 30 m öster om placeringen vid föremätningen. Detta

innebär 130 m efter fullt utbyggd bredd.

Längder: A-B 1120 rn

B-C 2212 m

Hastighetsbegränsningen är nu 90 km/h för hela riktning 1. I riktning 2

mot Stavsjö gäller fortfarande lokal 70-begränsning de sista 200 metrarna

före stn A.

I riktning 1 finns fortfarande ett kort stigningsfält 560 in på delsträcka

A-B.

Det nybyggda stigningsfältet i riktning 2 börjar 290 m före stn C och

slutar 50 m efter stn B.

I övrigt är vägbredden som under föremätningen, d v 5 i riktning 1 finns

2 m bred vägren ca 1250 m in på delsträcka B-C. Resten av delsträckan

har 1 m vägren.
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BILAGA 3: RESHASTIGHET LASTBILAR

Bilagefigurerna 1-3 visar lastbilars medelreshastighet vid före- och efter-

mätningen som funktion av flödet i båda riktningarna. Bilagefigur 1 visar

delsträcka B-C i riktning 2. Vid föremätningen syns ett mycket svagt

flödesberoende på reshastigheten, som dock icke statistiskt kan beläggas.

För övrigt kan observeras genomgående högre lastbilshastigheter vid

eftermätningen enligt avsnitt 2.2.2.

Bilagefigur 2 visar delsträcka A-B i riktning 2. Här syns återigen

skillnaden i hastighet mellan före- och eftermätning.

Bilagefigur 3 slutligen visar delsträcka B-C i riktning l, trafik motriktad

stigningsfältet. Skillnaden i hastighet mellan före- och efter är ej så

markerad som i riktning 2.

Observera att bilagefigur 1 har annan skala längs y-axeln än

bilagefigurerna 2 och 3. '
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A = föremätning

B = eftermätning
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Bilagefigur 1 Korsbäcken, delsträcka B-C, riktning 2. Medelreshastig-
het för lastbilar som funktion av flödet i båda riktningar-
na.
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A = föremätning

B = eftermätning
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Bilagefigur 2 Korsbäcken, delsträcka A-B, riktning 2. Medelreshastig-
het :för lastbilar som funktion av flödet i båda riktningar-
na.
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A = föremätning

B = eftermätning
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Bilagefigur 3

 

Korsbäcken, delsträcka B-C, riktning l. Medelreshastig-
het för lastbilar 50m funktion av flödet i båda riktningar-
na.
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BILAGA 4: UPPMÄTTA OMKÖRNINGSKVOTER

Med omkörningskvot förstås antal omkörningar per fordonskm. Eftersom

det uteslutande nästan bara är personbilar som gör omkörningar, är det

relevant att betrakta antalet omkörningar utförda av personbilar per

personbilskm. (Observera att omkörningarna är både pb-pb och pb-lb).

Tabell 1 nedan visar om_körningskvoten vid föremätningen.

Tabell 1 Föremätning. Omkörningskvot för personbilar mått som antal
omkörningar per personbilskm.

Omk.kvot antal/pbkm
Flöde i
stn Riktning l Riktning 2
Båda riktn. ' Delsträcka Delsträcka
Ford/h A-B B-ç A-B B-C

695 0,364 0,115 0,149 0,093

810 0,328 0,093 0,132 0,131

870 0,287 0,063 0,142 0,140

1 035 0,073 0,220 0,169

1 085 0,097 0,185 0,175

1 150 0,066 0,129 0,081

.1 010 0,062 0,117 0,081

1 riktning 2 varierar omkörningskvoten mellan 0,1 och 0,2 vilket torde

vara normalt för vägar avdenna typ. Kvoten är genomgående högre på

delsträcka A-B än B-C vilket beror på att delsträcka B-C har 9 m-sektion

på ensträcka av 950 m, mot 11,5 m-sektion på hela A-B.
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I riktning 1 har delsträcka A-B hög omkörningskvot beroende på det 600 m

långa stigningsfältet.

Tabell 2 nedan visar på samma sätt omkörningskvoten vid eftermätningen.

4-_ .. \

Tabell 2 Eftermätning Omkörningskvot för personbilar mätt som antal
omkörningar per personbilskm

Omk.kv0t antal/pbkm
Flöde i
stn B , Riktning l Riktning 2
Båda riktn. Delsträcka Delsträcka
Ford/h .A-B B-CZ ,A-B B-C

520 0,265 0,055 0,100 0,440

660 0,335 0,073 0,127 0,619

1155 0,316 0,047 0,171 1,013

1350 0,325 0,045 0,127 0,882

1455 0,425' 0,048 0,156 0,900

1375 0,427 0,031 0,063 0,882

1330 0,399 0,046 0,073 0,718

1000 0,345 0,078 0,073 0,688

I riktning 2 på delsträcka B-C finns nu mycket höga omkörningskvoter,

beroende på stigningsfältet. Största värdet är över 1 omk/pbkm, vilket

innebär att varje personbil i genömsnitt gör över två omkörningar i

stigningsfältet.

I riktning 1 är resultaten i stort sett desamma som under föremätningen,

med en tendens till lägre värden på delsträcka B-C. Detta beror på att

den mötande trafiken i riktning 2 nu är mer utspridd (stigningsfältet har

eliminerat en del fordonsköer) vilket försvårar omkörningsmöjligheterna

för riktning l.

Skillnaden mellan före- OCh eftermätningen framgår av bilagefigurna 4-6.
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Bilaga 4
sid 3(6)

Bilagefigur 4 visar omkörningskvoten för personbilar vid före- och efter-

mätningen för delsträcka B-C, riktning 2. Kvoten är uppritad som

funktion av flödet i båda riktningarna.

Som synes har omkörningskvoten ökat med upp till en faktor 6 vid

införandet av stigningsfält.

Bilagefigur 5 visar förhållandena på sträckan efter stigningsfältet, del-

sträcka A-B i riktning 2.

Det kan synas som om omkörningskvoten är något lägre vid eftermätning-

en. Detta beror dock på att trafikflödena är högre i eftermätningen.

Omkörningskvoten bör minska när flödet växer över ett visst värde, där

kvoten har sitt maximum.

Bilagefigur 6 visar delsträcka B-C i riktning 1. I de lägre flödena (600-900

f/h) är omkörningskvoten något högre vid föremätningen. Detta beror

enligt ovan på att den mötande trafiken i uppförsbacken är indelad i köer

med stora tidluckor mellan varje kö. Detta medför gynnsamma

omkörningsmöjligheter för riktning 1. Denna situation föreligger inte

under eftermätningen. Köerna löses upp i stigningsfältet vilket ger mindre

tidluckor. Det försvårar omkörningsmöjligheterna för riktning l. Märk

dock att denna minskade omkörningskvot inte åtföljs av minskad

reshastighet enligt figur i kapitel 2.2.1.
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A = föremätning

B : eftermätning

1 .00 -- B

Omk.kvot B
B B
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Bilagefigur 4 Korsbäcken, delsträcka B-C, riktning 2. Omkörningskvot
för personbilar som funktion av flödet i båda riktningar-
na.
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A = föremätning

B = eftermätning

U . 250 i
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Bilagefigur 5 Korsbäcken, delsträcka A-B, riktning 2. Omkörningskvot
för personbilar som funktion av flödet i båda riktningar-
na.
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Bilagefigur 6

Bilaga 4

  

sid 6(6)

A = föremätning

B : eftermätning
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A
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B
E A

A
A A

B
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0 300 800 som 1200 1500 [f/h]

Korsbäcken, delsträcka B-C, riktning 1. Omkörningskvot
för personbilar som funktion av flödet i båda riktningar-
na.
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