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GC-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation i tätort efter

anlagd förbifart och korsningsåtgärder på genomfart.

Resultat från undersökningar i Finspång och Söderköping.

av Hans Thulin
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I rapporten studeras gåendes och cyklisters trafik- och trafiksäkerhets-

situation i tätort. Hur den påverkas av genomgripande åtgärder på

motortrafikerad genomfartsled. Effekten av två olika sätt att åtgärda

genomfartsled studeras:

l. Genomfartsledens sträckning ändras till förbifart. Bro och tunnlar

m m anläggs för gående och cyklister.

2. Korsningarna på genomfartsleden signalregleras. Tunnel m m anläggs

för gående och cyklister.
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II

The situation of pedestrians and cyclists with regard to traffic and traffic
safety in an urban area after construction of a bypass and junction
improvements on a through road.

Results of studies in Finspång and Söderköping.

by Hans Thulin
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The report studies the situation of pedestrians and cyclists with regard to

traffic and traffic safety in an urban area. The influence of

comprehensive measures applied to a through road with motor traffic is

examined., The effect of the following two methods of improving through

roads is studied:

i. Altering the route of the through road to a bypass. Building a bridge

and tunnels for pedestrians/cyclists.

2. Installing traffic signals at junctions on the through road. Building

tunnels etc for pedestrians/cyclists.
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III

GC-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation i tätort efter an-
lagd förbifart och korsningsåtgärder på genomfart.

Resultat från undersökningar i Finspång och Söderköping.

av Hans Thulin
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I rapporten studeras vilken effekt på gång- och cykeltrafikanternas (GC-

trafikanternas) trafik- och trafiksäkerhetssituation genomgripande åt-

gärder på genomfart i tätort kan leda till. Dessa åtgärder har vidtagits i

syfte att bl a förbättra separeringen mellan GC-trafikanterna och motor-

fordonen.

Projektet har bekostats av vägverket.

Två tätorter undersöks-Finspång och Söderköping. De åtgärder som

vidtogs i de två tätorterna kan ses som exempel på två olika tillväga-

gångssätt då det gäller att vidtaga trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder på

genomfart.

I Finspång ändrades genomfarten (Rv 51) genom tätortskärnan till förbi-

fart. GC-bro och GC-tunnlar anlades tvärs förbifarten.

I Söderköping behöll genomfarten (E 66) sin ursprungliga sträckning. Som

huvudsaklig åtgärd signalreglerades korsningar samt anlades en GC-tunnel

tvärs genomfarten.

Undersökningarna har genomförts med den metod som VTI utvecklat för

studier av GC-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation (Se VTI-

meddelande nr 503).

Med denna metod studeras bl a separeringssituationen mellan GC-trafi-

kanter och bilar.

Två mått på separeringssituationen används: separeringsgraden och anta-

let oseparerade GC-trafikanter. Separeringsgraden (andelen GC-trafikan-
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IV

ter som är separerade från motorfordonstrafiken) är relaterad till GC-

trafikanternas risk att kollidera med bilar. Antalet oseparerade GC-trafi-

kanter är relaterat till antalet kollisioner mellan (SC-trafikanter och

bilar.

Följande sammanfattande resultat erhölls. Då det gäller trafiksäkerhets-

resultaten bör påpekas att de anger :förväntade effekter givet den

situation som rådde vid för- och eftermätning, utan beaktan av framtida

förändringar i trafiksituationen och andra förhållanden som påverkar GC-

trafikanternas trafiksäkerhet.

o Förbifarten i Finspång gav som resultat att motorfordonstrafiken
genom tätortskärnan minskade med 2/3.

0 Trafiken på anslutande gator till genomfarten ökade. På genomfarten i
Söderköping gällde detta såväl biltrafiken som GC-trafiken. På f d
genomfartsleden i Finspång gällde detta enbart cykeltrafiken.

o GC-trafikanternas väntetider förändrades betydligt. På den f d ge-
nomfartsleden i Finspångs tätortskärna minskade fotgängarnas genom-
snittliga väntetid för passage (dagtid) med 5 sekunder - från 8 till 3
sekunder. På E 66 ökade fotgängarnas genomsnittliga väntetid p g a
signalregleringen med 8 sekunder från 7 sekunder till 15.

0 Som följd av förbifart och övriga trafiksäkerhetshöjande åtgärder (GC-
bro, GCI-tunnlar m m) i Finspång förväntas fotgängarnas och cyklister-
nas skaderisker minska med 46 % respektive 23 % och antalet skadade
fotgängare och cyklister (i olyckor med motorfordon) minska med 50 %
respektive 40 %.

9 Som följd av signalregleringen i korsningar på genomfarten i Söder-
köping, den anlagda GC-tunneln samt övriga mindre åtgärder där
förväntas skaderisken för fotgängare och cyklister minska med 57 °/o
respektive 64 % och antalet skadade fotgängare och cyklister minska
med 50 % respektive 60 %.

De två åtgärdspaketen förväntas ge samma förbättring av fotgängarnas

trafiksäkerhet._De korsningsinriktade åtgärdena på genomfarten i Söder-

köping förväntas däremot ge bättre trafiksäkerhetseffekt för cyklisterna

än förbifarten-inklusive övriga åtgärder-i Finspång förväntas göra.

Dock bör påpekas att GC-trafikanternas skaderisknivå var högre på

genomfarten i Söderköping än i Finspång även efter åtgärdernas genom-

förande.
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Det bör också påpekas att jämförelsen mellan de två åtgärdspaketens

effekt på trafiksäkerheten inte är alldeles rättvisande p g a skillnader

mellan de två platserna i förhållanden av betydelse för trafiksäkerheten:

Trafiksituationen var olika. Exempelvis företogs den övervägande delen av

cykelpassagerna tvärs genomfarten i Söderköping, medan cyklisterna på

genomfarten i Finspång i huvudsak cyklade längs denna. Denna skillnad

avspeglades i en lägre skaderisk för cyklisterna i Finspång men resultera-

de också i en mindre positiv effekt på separeringen mellan cyklister och

motorfordon än vad som kunde förväntas som effekt av förbifarten. På ett

par avsnitt på den f d genomfarten i Finspång reducerades motorfordons-

trafiken enbart i mindre utsträckning samtidigt som den korsande cykel-

trafiken ökade vilket också resulterade i mindre positiv effekt på separe-

ringen.

Om genomfarten (E 66) i Söderköping i stället gjorts. om till förbifart hade

detta uppskattningsvis resulterat i en minskning av antalet skadade GC-

trafikanter med 50-60 I detta resultat beaktas inte trafiksäkerhets-

situationen på förbifarten. I Finspång vidtogs kraftfulla åtgärder för att

minska förbifartens negativa effekt på GC-trafikanternas trafiksäkerhet.

GC-bro och GC-tunnlar anlades. Dessa anläggningar användes höggradigt

och får ses som exempel på effektiva vidtagna trafiksäkerhetsåtgärder.

Det trafiksäkerhetsresultat som erhölls i Söderköping måste också ses som

mindre stabilt än det som erhölls i Finspång. Förändring i antalet GC-

passager, rödkörandet och rödgåendet, nya alternativa passagevägar för

GCI-trafikanterna är faktorer som kan nedbringa den förväntade trafik-

säkerhetseffekten för GC-trafikanterna på genomfarten i Söderköping.
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The situation ofpedestrians and cyclists with regard to traffic and traffic
safety in an urban area after construction of a bypass and junction
improvements on a through road.

Results of studies in Finspång and Söderköping

by Hans Thulin
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The report studies the effect of comprehensive improvement schemes on

a through road in an urban area on the situation of pedestrians and

cyclists with regard to traffic and traffic safety. The schemes have been

introduced to improve the degree of separation between

pedestrians/cyclists and motor vehicles.

' The project has been funded by the National Road Administration.

Two urban areas were studied, Finspång and Söderköping. The improve-

ment schemes introduced in the two areas can be regarded as examples of

two different approaches in applying traffic safety measures to a through

road.

In Finspång the road (Rv 51) through the urban centre was replaced by a

bypass. A pedestrian/cyclist bridge and pedestrian/cyclist tunnels were

built across the bypass.

In Söderköping, the bypass (E 66) retained its original route. The main

type of improvement introduced consisted of traffic signals at junctions

and a pedestrian/cyclist tunnel across the through road.

The studies have been carried out with the method developed by the VTI

for studying the situation of pedestrians and cyclists with regard to

traffic and traffic safety (see VTI Meddelande No. 503).

This method is used to study the separation situation between

pedestrians/cyclists and vehicles.
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Two measures of the separation situation are used: the degree of

separation and the number of unseparated road users. The degree of

separation (the proportion of pedestrians/cyclists separated from vehicle

traffic) is related to the risk of pedestrians/cyclists colliding with

vehicles. The number of unseparated cyclists/pedestrians is related to the

number of collisions between pedestrians/cyclists and vehicles.

The following general results were obtained. In terms of traffic safety, it

should be pointed out that they indicate expected effects given the

situation prevailing in before-and-after measurement, without taking into

account future changes in the traffic situation and other circumstances

influencing the traffic safety of pedestrians and cyclists.

0 The Finspång bypass resulted in a reduction of 2/3 in vehicle traffic

through the urban centre.

o Traffic joining and leaving the through road increased. On the through

road in Söderköping this applied both to vehicles and

pedestrians/cyclists. On the earlier through road in Finspång this

applied only to cyclists.

0 Waiting times for pedestrians/cyclists changed considerably. On the

earlier through road in Finspång urban centre, the average waiting

time for pedestrians (in daytime) decreased by 5 seconds - from 8 to 3

seconds. On the E66, the average waiting time for pedestrians at

traffic signals increased by 8 seconds from 7 seconds to 15.

0 As a result of the through road and other traffic safety improvements

(pedestrian/cyclist bridge, tunnels etc) in Finspång, the injury risks for

pedestrians and cyclists are expected to fall by 46 % and 23 %

respectively, while the numbers of injured pedestrians and cyclists (in

accidents with vehicles) are expected to fall by 50 0/0 and 40 %

respectively.

o As a result of signal control at junctions on the through road in

Söderköping, the new pedestrian/cyclist tunnel and other minor im-

provements, the injury risks for pedestrians and cyclists are expected

to fall by 57 % and 64 % respectively, while the numbers of injured
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pedestrians and cyclists are expected to fall by 50% and 60%

respectively.

The two improvement schemes are expected to give the same improve-

ment in traffic safety for pedestrians. However, the junction improve-

ments on the through road in Söderköping are expected to give a better

traffic safety improvement for cyclists than that expected from the

bypass - including other improvements - in Finspång. 'However, it should

be pointed out that the injury risk level for pedestrians/cyclists was

higher on the through road in Söderköping than in Finspång even after

introducing the improvement schemes.

It should also be noted that the comparison between the effects of the

two improvement schemes on traffic safety is not absolutely accurate

owing to differences in traffic safety conditions between the two

locations.

One of the differences in the traffic situation was that the majority of

cycle passages were made across the through road in Söderköping, while

the cyclists on the through road in Finspång mainly travelled along the

through road. The difference is reflected in a low injury risk for cyclists

in Finspång, but also in a less positive effect on separation between

cyclists and vehicles than might have beenexpected as a result of building

the bypass. On some sections of the earlier Finspång bypass, vehicle

traffic was reduced only to a minor degree, at the same time as cycle

traffic crossing the bypass increased, which also resulted in a less positive

effect on separation.

If the through road (E 66) in Söderköping had instead been converted to a

bypass, it is estimated that this would have resulted in a reduction of 50-

60 % in the number of injured pedestrians/cyclists. This figure does not

take into account the traffic safety situation on the bypass. In Finspång

far-reaching measures were introduced to reduce the negative effect of

the bypass on the traffic safety to pedestrians/cyclists. A bridge and

tunnels were built for these groups and have been used intensively. They

are seen as examples of effective traffic safety measures.

The effects on traffic safety achieved in Söderköping must be seen as less

stable than those in Finspång. The changes in the number of
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pedestrian/cyclist passages, red light infringements (walking and cycling)

and alternative routes for pedestrians/cyclists are factors that can reduce

the expected traffic safety improvement for pedestrians/cyclists on the

through road in Söderköping.

VTI MEDDELANDE 554



1 INLEDNING

I dennna undersökning studeras hur fotgängarnas och cyklisternas trafik-

och trafiksäkerhetssituation påverkas av genomgripande åtgärder på ge-

nomfart i tätort. I det här fallet gäller undersökningen tvâ genomfarts-

leder i tätorterna Finspång och Söderköping.

I Finspång var den huvudsakliga åtgärden att ändra genomfartsleden till

förbifart. I Söderköping vidtogs korsningsinriktade åtgärder på genom-

farten. Dess sträckning ändrades inte.

Undersökningen har gjorts med den metod som VTI utvecklat och använder

för att studera trafik- och trafiksäkerhetssituationen för de oskyddade

trafikanterna.

Med denna metod studeras följande fem punkter:

Exponeringen

Risknivåer

Separeringssituationen

Trafiksäkerhetsnivån i enskilda platser

Åtgärder och effekter

Metoden finns detaljerat beskriven i bl a VTI-meddelande nr 503.

Separeringssituationen - separeringen mellan de oskyddade trafikanterna

och bilisterna-utgör fundamentet vid bedömningen av de oskyddade

trafikanternas trafiksäkerhetssituation, bl a för att bedöma trafiksäker-

heten i enskilda platser (korsningar, övergångsställen etc) och trafik-

säkerhetseffekten av åtgärder.

Som separerad betraktas den oskyddade trafikanten då han kan vistas fritt

i trafiken utan att störas av biltrafiken och utan att störa denna. Man kan

vid separering också säga att den oskyddade trafikanten och bilföraren då

helt kan negligera varandra utan risk för kollision. Fotgängaren kan

exempelvis riskfritt passera på övergångsstället och cyklisten riskfritt

passera genom korsningen.
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Två trafiksäkerhetsmått (indirekta) baserade på separeringsförhållandet

oskyddad trafikant/biltrafikant används:

0 separeringsgraden

Den anger andelen separerade oskyddade trafikanter. Denna andel är
relaterad till olycksrisken.

o antalet oseparerade oskyddade trafikanter

Detta antal är relaterat till antalet olyckor.

Trafik- och trafikssäkerhetseffekten studeras här genom före- efter-

studier.

Registrering av trafik och av trafikförhällanden sker normalt genom

videofilmning då metoden används. Ett antal platser väljs ur undersök-

ningsomrâdet och videofilmas. Vanligen är dessa platser korsningar och

övergångsställen, två miljötyper där merparten av kollisionerna mellan

cyklister/fotgängare och bilar inträffar.

Så många platser väljs att undersökningsomrâdet täcks in.

De valda platserna, normalt 15-20 stycken, I videofilmas vid upprepade

tillfällen under olika tider dagtid. Filmningsprogrammet genomförs under

3-4 dagar.
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2 MÅLSÄTTNING

Målsättningen med undersökningen har varit att studera och fastställa

effekten på fotgängarnas och cyklisternas (GC-trafikanternas) trafik- och

trafiksäkerhetssituation i tätortsmiljö som följd av vidtagna åtgärder på

genomfartsled för biltrafiken. Undersökningen har genomförts med den

metod som beskrivits inledningsvis.
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3 FINSPÅNGSUNDERSÖKNINGEN

Det huvudsakliga syftet med denna undersökning var att studera effekten

på GC-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation i Finspångs tät-

ortskärna till följd av Rv 5ls ändrade sträckning från genomfartsled tvärs

genom tätortskärnan till förbifart till tätortskärnan. I samband med denna

åtgärd vidtogs också andra trafik-/trafiksäkerhetsåtgärder, (GC-bro/-tun-

nel, GC-bana m m).

3.l Åtgärder

Följande trafik- och trafiksäkerhetsåtgärder vidtogs i Finspångs tätorts-

kärna (se också figur 3.1):

0 Ändring av Rv 515 sträckning till förbifart

o GC-tunnel under Rv 51 mellan Bergslagsvägen och Linköpingvägen.

o GC-bro över Rv 51 vid korsningen med Linköpingsvägen.

o GC-tunnel under Rv 51 vid korsningen med Finnvedsvägen. Finnveds-
vägens sträckning ändrades också något.

o Dubbelriktad GC-bana längs östra sidan om "Gamla Rv 51" mellan
Ostermalmsvägen och Stora allén.

o Enkelriktad cykelbana längs västra sidan om Bergslagsvägen mellan
korsningen med Vallonvägen och Gästgivarevägen.

o Markerad GC-överfart i korsningen mellan Bergslagsvägen och Gäst-
givarevägen samt stopplikt för den fordonstrafik som kom in i kors-
ningen från Bergslagsvägen SV ifrån. Gästgivarevägen gavs också
funktion som förbifart till tätortskärnan.

o Signalreglerad GC-överfart tvärs "nya" Rv 51 vid korsningen med
Bergslagsvägen.
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Figur 3.1 Väg-/gatunätet i Finspångs centrala delar innan och efter
vidtagna åtgärder.
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Figur 3.2 GC-bana med bro och tunnel tvärs Rv 515 nya sträckning i
Finspångs centrala delar.

 

3.2 Undersökningens genomförande

Följande två kartor visar de platser (korsningar) som ingick i under-

sökningen. Under förmätningen studerades trafiken i tolv korsningar och

en cirkulationsplats. Dessa platser var i huvudsak belägna längs Rv 515

ursprungliga sträckning genom tätortskärnan. Samtliga korsningar längs

denna del av Rv 5ls "gamla" sträckning ingick i undersökningen. Mät-

ningar utfördes också i tillfarterna till tätortskärnan.

Samma korsningar (eller i några fall motsvarande korsningar) ingick i

efterstudien. Vid eftermätningen ingick i plats 10 även den nya korsningen

mellan Rv 515 gamla och nya sträckningar.
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Figur 3.3 Karta över Finspång med de korsningar utmärkta som ingick i
för- och eftermätning (1983 respektive 1986).
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Platserna videofilmades. Detta skedde under dagtid, 06.30 - 18.30. Varje

plats filmades som regel vid sex tillfällen, fördelade på olika tider över

dagen. Varje filmtillfälle varade en halvtimme.

Förundersökningen genomfördes under 4 vardagar i andra halvan av

september 1983. Eftermätningen genomfördes under samma veckodagar

och samma veckonummer september l986. Korsningarna och cirkulations-

platsen filmades vid samma tidpunkter på dagen vid förmätning och

eftermätning. Samma väderleksförhållande, växlande molnighet och

uppehållsväder, rådde vid både för- och eftermätning.

Vid eftermätningen tillkom plats nr llb (korsningen mellan Finnvedsvägen

och Kalkugnsvägen). Denna korsning kunde inte medtas vid förmätningen

p g a Vägarbete. Under eftermätningen pågick Vägarbete i plats nr lla

(De Wijksv - Kakelugnsv.), vilket gjorde att den platsen inte kunde med-

tas.

» '. 3.3 _ Resultat

3.3.1 Trafiksituationen

3.3.1.1 ' Trafikens storlek

Biltrafiken

Totalt var biltrafiken (personbil, lastbil och buss) 15 % större vid efter-

mätningen 1986 jämfört med vid förmätningen 1983 - beräknat på

förändringen i tillfarterna, mätpunkterna l, 9, 10 och 12. Personbils-

trafiken var 14 % större och den tunga trafiken var 20 % större.

Förändring per vägavsnitt framgår av figur 3.4.

Till följd av Rv 515 nya sträckning minskade biltrafiken kraftigt på den

tidigare sträckningen mellan Hyttvägen (platsnr 2) och Stora allén (platsnr

10):
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Biltrafiken reducerades med 2/3 från ca 800 bilar per timme till ca 300

bilar per timme på sträckangenom tätortskärnan mellan Hyttvägen (plats

2) och Gästgivarvägen (plats 7). Personbilstrafiken och den tunga trafiken

reducerades där procentuelltlika mycket.

Även längs delen av Rv 5ls gamla sträckning mellan Östermalmsvägen

(platsnr 8) och Stora allén (plats 10) reducerades biltrafiken med nästan

2/3.

På den övriga delen av Rv 5ls tidigare sträckning mellan Gästgivarvägen

(plats 7) och Östermalmsvägen (plats 9) reducerades också biltrafiken men

mindre, enligt resultatet omkring 40 %. Såväl biltrafiken på Gästgivar-

vägen som på Finnvedsvägen ökade markant.

Längs Rv 515 nya sträckning mellan Linköpingsvägen (plats 12) och

Bergslagsvägen (plats 2) ökade till följd av förbifarten biltrafiken markant

enligt resultatet med 40 % - från ca 300 bilar per timme till ca 400 bilar

per timme dagtid.
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Figur 3.4 Genomsnittligt antal bilar/h dagtid vardag (06.30 - 18.30) på
det undersökta väg- gatunätet i Finspång. Resultat från
förmätningen sept. 1983 och eftermätningen sept. 1986.

VTI MEDDELANDE 554



11

Cykeltrafiken

Till följd av den GC-bana som anlades söder om Bergslagsvägen minskade

cykeltrafiken på Bergslagsvägen betydligt, enligt resultatet med 1/3

mellan Smedsvägen (plats 1) och Gästgivarevägen (plats 7).

Den tunnel respektive bro som anlades för GC-trafikanterna tvärs Rv 51

vid korsningen med Linköpingsvägen (plats 12) användes vid eftermätning-

en av samtliga cyklister. Inga cyklister cyklade sålunda på denna del av

Rv 51 mellan plats 2 och plats 12. Vid förmätningen cyklade 100-200

cyklister per timme dagtid på motsvarande del av Rv 51 tvärs eller längs

vägen.

På det övriga studerade gatunätet var cykeltrafiken oförändrad eller

något större.
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Figur 3.5 Genomsnittligt antal cyklister/h dagtid vardag (06.30 - 18.30)
på det undersökta väg-/gatunätet och GC-nätet i Finspång.
Resultat från förmätningen sept. 1983 och eftermätningen
sept. 1986.

Mc-/mopedtrafiken

Generellt sett var mc-/mopedtrafiken mindre vid mätningen 1986 jämfört

med mätningen 1983, enligt resultatet 1/3 mindre. De flesta mc/mope-

disterna färdades på Östermalmsvägen och Bergslagsvägen genom tätorts-

kärnan - ca 25 fordon per timme dagtid vid förmätningen.

I likhet med cykeltrafiken minskade också mc-/mopedtrafiken markant på

Bergslagsvägen som följd av den anlagda förbifarten och den anlagda GC-

vägen söder om Bergslagsvägen. Denna GC-väg var även upplåten för

mopedtrafik, vilket för övrigt övriga GC-vägar i tätortskärnan också var.

Enligt resultatet mer än halverades mc/mopedtrafiken genom tätorts-

kärnan.
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Fotgängartrafiken

Till följd av separeringsåtgärderna, GC-bana med tunnel och bro tvärs

Rv 51, eliminerades fotgängarpassagerna helt på Rv 51 mellan Linköpings-

vägen (plats 12) och Bergslagsvägen (plats 2). Under förmätningen regi-

strerades 65 fotgängarpassager per timme dagtid tvärs denna vägsträcka.

I övriga platser var antalet forgängarpassager (på körbanan) oförändrat.

I genomsnitt passerades ett övergångsställe tvärs Bergslagsvägen i tät-

ortskärnan (platserna 3-6) av 75 fotgängare per timme dagtid. De två

mest frekventerade övergångsställena tvärs Bergslagsvägen (belägna i

korsning 5 och 6) passerades av 200 fotgängare per timme dagtid.

3.3.1.2 Väntetider

I genomsnitt minskade fotgängarnas väntetid för passage tvärs Bergslags-

vägen inom tätortskärnan med drygt 60 % från 8 sekunder till 3 sekunder,

till följd av Rv 513 nya sträckning förbi tätortskärnan. Detta innebär att

den totala väntetiden för fotgängare för passage över Bergslagsvägen i

tätortskärnan (plats 3-6) minskade med omkring 10 timmar dagtid - från

16 timmar till 6 timmar.

Under eftermiddagen omkring klockan 17 då biltrafiken var som inten-

sivast erhölls 8 sekunders reducering av väntetiden från 12 sekunder till 4

sekunden

3.3.2 Trafiksäkerhetssituationen

3.3.2.1 Före vidtagna åtgärder

Följande tabell visar risken att skadas i kollision med motorfordon vid

passage genom korsning. Förutom erhållna skaderisker i Finspångs tätorts-

kärna visar tabellen erhållna skaderisknivåer i andra tätortsmiljöer bl a på

E66 genom Söderköping innan de vidtagna åtgärderna där. Även skade-

riskerna i Finspångs tätortskärna avserden skaderisknivå som förelåg

innan förbifarten anlades och övriga åtgärder vidtogs.
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Som framgår av resultatet i tabellen var skaderiskerna för cyklister och

fotgängare i Finspångs tätortskärna av samma storlek som skaderiskerna

för cyklister och fotgängare i Åtvidaberg (de centralare delarna). Trafik-

situationen i de två tätorterna var också tämligen likartad, innan åtgär-

derna i Finspångs tätortskärna. Vidare framgår av resultatet i tabellen

att cyklisternas och fotgängarnas skaderisker i Finspångs tätortskärna var

betydligt lägre än skaderiskerna för motsvarande kategorier på E66,

genomfarten, i Söderköping.

Jämfört med situationen i Linköpings tätortskärna, en relativt bilfri

tätortskärna var dock skaderisknivån för cyklister och fotgängare i

Finspångs tätortskärna högre.

Tabell 3.1 Skaderisk i korsning i olika tätortsmiljöer (antal skadade i
polisrapporterade trafikolyckor per miljon passager).

Bilister Mc/mopedister Cyklister Gående

Finspångs
tätortskärna 0.02 0.59 0.24 0.22

E66 genom _
Söderköping 0.08 1.25 0.55 0.58

Linköpings
tätortskärna 0.05 0.82 0.18 0.17

Norrköpings
tätortskärna 0.04 0.63 0.26 0.20

Åtvidaberg
(centrala
delarna) 0.04 0.80 0.22 0.22

Separeringssituationen innan åtgärderna vidtogs framgår av tabell 3.2 i

följande avsnitt.
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3.3.2.2 Efter vidtagna åtgärder

Förändring i separeringssituationen

Följande två tabeller visar förändring i separeringsgrad och i antal

oseparerade GC-trafikanter mellan förmätning och eftermätning, totalt

för det studerade väg-/gatunätet och på avsnitt av detta. Denna föränd-

ring visar hur GC-trafikanternas separeringssituation ändrats till följd av

de vidtagna trafik- och trafiksäkerhetsåtgärderna i tätortskärnan.

Som resultatet visar medförde åtgärderna totalt sett en förbättring av

GC-trafikanternas separeringsgrad. Även antalet oseparerade GC-trafi-

kanter minskade. Det vill säga såväl risken för konfrontation eller

kollision mellan GC-trafikanter och motorfordon som antalet konfron-

terande GC-trafikanter minskade efter åtgärderna. Dock förbättrades den

totala separeringsgraden endast marginellt för cyklisterna, medan den

förbättrades mer markant för fotgängarna. För båda trafikantkategorier-

na klassificerades den totala separeringsgraden som gul vid både förmät-

ning och eftermätning, vid eftermätningen på gränsen till grön.

Tabell 3.2 Separeringsgrad* i korsningar på olika avsnitt av det studera-
de väg-/gatunätet i Finspång vid för- och eftermätning 1983
respektive 1986.

Vägavsnitt** Gående Cyklister
(inkl korsning) Förmätn. Eftermätn. Förmätn. Eftermätn.

1-2 Gul (0,73) Grön (0,90) Gul (0,78) Grön (0,90)

3-6 Gul (0,74) Gul (0,86) Gul (0,87) Grön (0,90)

7-9 Gul (0,77) Gul (0,82) Gul (0,83) Gul (0,80)

12-13 Gul (0,89) Grön (1,0) Gul (0,81) Grön (1,0)

TOTALT Gul (0,76) Gul' (0,87) Gul (0,83) Gul (0,87)

* Grön - god separering 0,9 i sep. grad 5 1,0

Gul - mindre god separering 0,7 i sep. grad < 0,9

Röd - dålig separering 0 _<_ sep. grad < 0,7

** Se figur 3.3
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Tabell 3.3 Förändring (°/o) i antal oseparerade CRC-trafikanter i
Finspångs centrala delar till följd av vidtagna åtgärder.

Vägavsnitt*
(inkl korsning) Gående Cyklister Totalt

1-2 -65°/o -70°/o -65°/0

3-6 -48% 40% mil-6%

7-9 I -3% + 1 0% +8°/o

12-13 -100% -100% -100%

TOTALT -50% -40% 44%

* Se figur 3.3

Förändring i antal skadade och i skaderisk

Den förväntade förändringen i antalet skadade GC-trafikanter och i GC-

trafikanternas skaderisk beräknas utifrån förändringen i antalet osepare-

rade GC-trafikanter.

Det antas råda linjärt samband mellan antal oseparerade GC-trafikanter

och antal kollisioner mellan GC-trafikanter och motorfordon.

Totalt förväntas de vidtagna åtgärderna minska antalet skadade cyklister

och skadade fotgängare med 40 % respektive 50 % - se tabell 3.4. Detta

innebär 6-7 skadade cyklister och lika många skadade fotgängare färre per

10 år på det studerade väg-/gatunätet. Det innebär också att antalet

skadade cyklister minskar från 1.5 till 0.9 skadade cyklister i genomsnitt

per korsning och 10 år samt att antalet skadade fotgängare minskar från

1.0 till 0.5 skadade fotgängare i genomsnitt per korsning och 10 år.

Under samma antagande om linearitet uttrycker den relativa förändringen

i separeringsgrad även den relativa förändringen i skaderisk. Dessa

resultat framgår av tabell 3.5.

Totalt förväntas cyklisternas skaderisk minska med 24 %, vilket innebär

minskning från 0,24 till 0,18 skadade cyklister per miljon cyklister.
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Fotgängarnas skaderisk på det studerade väg-/gatunätet förväntas minska

med 46 % vilket innebär minskning från 0,22 till 0,12 skadade fotgängare

per miljon fotgängare.

Skaderisknivån för (EC-trafikanterna i Finspångs tätortskärna förväntas

som resultat av vidtagna åtgärder (förbifart, GC-bro, GC-tunnlar, cykel-

banor m m) sålunda sjunka till en relativt låg nivå.

Av tabellen framgår också förväntade förändringar i skaderisknivån på

olika avsnitt av det studerade väg-/gatunätet. Enligt resultatet förväntas

100%-ig reducering av skaderisken på vägsträcka 12-13 (sträckan mellan

Bergslagsvägen och Linköpingsvägen) där GC-bro och GC-tunnel anlades.

Detta resultat bygger på det förhållande att samtliga GCI-trafikanter var

separerade från biltrafiken vid eftermätningen och att alla GC-trafikan-

ter använde GC-bron eller GC-tunneln som passageväg.

Tabell 3.4 Förväntad förändring i antal skadade* GCI-trafikanter per 10
år i Finspångs centrala delar till följd av vidtagna åtgärder.

Vägavsnitt**
(inkl korsning) Gående Cyklister Totalt

1-2 -0,7 -65% -2 ,9 -70% -3 ,6 -65%

3-6 -5,1 418% -1,6 410% -6,7 416%

7-9 0,0 -3% +0,7 +10% +0,7 +23%

12-13 -O,7 -lOO°/o -3,0 -100°/o -3,7 -100%

TOTALT -6,5 -50% -6,8 40% _13,3 44%

* Skadade i polisrapporterade kollisionsolyckor med motorfordon som

motpart.

** Se figur 3.3
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Tabell 3.5 Förväntad förändring i GC-trafikanternas skaderisknivå i
Finspångs tätortskärna till följd av vidtagna åtgärder.

Vägavsnitt* Gående Cyklister
(inkl korsning)

1-2 -6#% -59%

3-6 48% -l'4%

7-9 -22% +14%

lZ-l3 -lOO% -lOO%

TOTALT 46% -23°/o

* Se figur 3.3

Kommentarer till erhållna resultat

Avsnitt 1-2 (Bergslagsvägen mellan korsningarnamed Smedsvägen och

 

Hyttvägen).

På detta avsnitt förväntas såväl antalet skadade fotgängare som antalet

skadade cyklister reduceras med ca 2/3 (0,7 skadade fotgängare och ca 3

skadade cyklister mindre per 10 år).

Huvuddelan av minskningen av antalet skadade fotgängare förväntas ske i

korsning 2 (Bergslagsvägen - Hyttvägen) till följd av den där införda

signalregleringen av GC-överfarten tvärs Rv 51.

Reduceringen av antalet skadade cyklister är också till stor del en effekt

av deninförda signalregleringen av GC-överfarten i korsning 2 men också

av den anlagda cykelbanan längs Rv 51, SV om detta vägavsnitt.

Avsnitt 3-6 (Bergslagsvägen mellan korsningarna med Brinells väg Sta-

 

tionsvägen).

På detta avsnitt förväntas såväl antalet skadade fotgängare, som fot-

gängarnas skaderisk reduceras med ca hälften.
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Antalet skadade fotgängare förväntas reduceras med 5 stycken per 10 år

varav drygt 4 i de fotgängarfrekventa korsningarna 5 och 6 (korsningarna

mellan Bergslagsvägen och Kalkugnsvägen samt Stationsvägen).

Antalet skadade cyklister förväntas reduceras med 40 % (reduktion med 2

skadade/ 10 år) medan skaderisken för cyklister förväntas reduceras betyd-

ligt mindre, med 14 %.

Med hänsyn till den minskade motorfordonstrafiken (minskning med 2/3)

och den minskade cykeltrafiken (minskning med 1/3) på detta avsnitt -

direkta effekter av förbifart och GC-bana - kan den förväntade minsk-

ningen av speciellt antalet skadade cyklister men även av skaderisken för

cyklister tyckas liten. Den separering som skett mellan cyklister och

motorfordonstrafik på detta avsnitt har i huvudsak skett mellan cyklister

och motorfordon som färdats rakt fram längs Bergslagsvägen. Separering

har så att säga skett mellan parallella trafikströmmar. Antalet oseparare-

rade cyklister bland dessa cyklister var relativt sett få. Däremot var

antalet oseparerade cyklister bland de som svängde från eller ut på

Bergslagsvägen stort. Detta antal cyklister var inte mindre snarare större

vid eftermätningen jämfört med vid förmätningen.

Avsnitt 7-9 (Bergslagsvägen mellan Gästgivarevägen och Östermalms-

 

vägenl

Endast en mindre reducering av fotgängarnas skaderisknivå erhölls på

detta avsnitt, trots den icke ringa minskningen av motorfordonstrafiken

(minskning med 40 °/o).

Cyklisternas skaderisk förväntas öka på denna sträcka - enligt resultatet

med 14 %. Aven antalet skadade cyklister förväntas öka - enligt resulta-

tet med 10 % eller med 0,7 skadade cyklister per 10 år. Riskförsämringen

för cyklisterna kan hänföras till korsning 7 (Bergslagsvägen - Gästgivare-

vägen) på den där markerade GC-överfarten. Denna cykelöverfart var

enkelriktad men användes flitigt av cyklister i båda färdriktningarna.

Detta förhållande i kombination med ökat trafikflöde på Gästgivarevägen

orsakade en stor del av osepareringarna bland cyklisterna.
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Ökningen av antalet skadade cyklister på detta avsnitt förväntas ske i

korsning 7 p g a ökad skaderisk och_ i plats 9 (cirkulationSplats) p g a ökat

antal cyklister. -

Avsnitt 12-13 (Rv 51 mellan Bergslagsvägen och Linköpingsvägen).

I mätplatserna 12 och 13 :förväntas antalet skadade fotgängare samt

antalet skadade cyklister reduceras närmast fullständigt till följd av de

vidtagna separeringsâtgärderna där - GC-tunnel och GC-bro tvärs Rv 51.

Antalet skadade fotgängare förväntas därför minska med knappt en (0,7)

per 10 år medan antalet skadade cyklister förväntas minska med 3-5

skadade per 10 år.
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4 SÖDERKÖPINGSUNDERSÖKNINGEN

Syftet med denna undersökning var att studera förändringen i GC-

trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation efter vidtagna kors-

ningsinriktade åtgärder på genomfart - E 66 genom Söderköping. Till skill-

nad från den åtgärd som vidtogs i Finspångs tätortskärna att ändra

genomfartsleden (Rv 51) till förbifart behöll genomfartsleden i Söder-

köping sin ursprungliga sträckning.

4.1 Åtgärder

Följande huvudsakliga trafik- och trafiksäkerhetsåtgärder vidtogs på E 665

sträckning genom Söderköping (tätorten):

0 Fem av korsningarna (korsningarna 1-3, 5-6 i figur 4.1) signalreglera-
des och separata vänstersvängsfickor för motortrafiken på E 66 an-
lades. E 66 breddades också i dessa korsningar.

Sedan tidigare fanns dock två signalregleradeövergångsställen ikors-
ningarna på E 66 - ett, det västra tvärs E 66, i korsningen mellan Ostra
Rydsvägen och ett, det västra tvärs E 66, i korsningen med Ringvägen.

0 Korsningen mellan E 66 - Storgatan/Storängsgatan (korsning 4) av-
stängdes för motorfordonstrafik på anslutande gator till E 66 och en
GC-överfart för dubbelriktad cykeltrafik tvärs E 66 anlades där.

0 I korsningen mellan E 66 och Ringvägen (korsning 6) anlades en GC-
tunnel tvärs E 66 på östra sidan om korsningen.

0 Den befintliga dubbelriktade cykelbanan söder om E 66 och väster om
Östra Rydsvägen (plats 3) förlängdes, med fortsatt sträckning pa-
rallellt med E 66 och söder om den, till korsningen med Ringvägen
(plats 6).

4.2 Undersökningens genomförande

 

Samtliga sex korsningar längs E 663 sträckning genom Söderköping (tät-

orten) studerades under förmätnfngen och eftermätningen. Under för-

mätningen studeras därtill ytterligare 8 korsningar belägna i väg-/gatu-

nätet på ömse sidor om E 66.
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Figur 4.1 Karta över Söderköping med de korsningar utmärkta som
ingick vid för- och eftermätning (1983 respektive 1986). Vid
eftermätningen ingick dock bara korsningarna längs E66
(korsningarna l-6). n

Trafiken i korsningarna videofilmades på det sätt och med den metod som

beskrivits inledningsvis.

Mätningarna genomfördes under tre vardagar den första veckan i juni 1983

och upprepades 1986 under samma vecka och veckodagar och under

samma tidpunkt på dagen i respektive korsning. Under förmätningen var

vädret soligt medan det under eftermätningen var växlande molnighet

med tendens till duggregn under en förmiddag.

Förmätning och eftermätning genomfördes också under eftermiddag/kväll

fredagen och söndagen de veckoslut i juli 1983 och 1986 då industri-

semestern inleddes. Tre korsningar studerades då på E 66, korsningarna 3,

4 och 5. Även här genomfördes förmätning och eftermätning under samma

tider i respektive korsning. Väderleksförhållandena var likvärdiga vid för-

och eftermätningen - växlande molnighet.
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4.3 Resultat

4. 3.1 Trafiksituationen

4.3.1.1 Trafikens storlek

Biltrafiken

Biltrafiken var drygt 2 % större genomsnittligt sett i de sex korsningarna

vid eftermätningen juni 1986 jämfört med förmätningen 1983 - personbils-

trafiken var 3 % större och den tunga trafiken drygt 3 % mindre.

Enligt resultatet ökade antalet personbilspassager ut på och av från E 66.

Vid eftermätningen var antalet sådana personbilspassager nästan 10 0/o

större jämfört med förmätningen. Samma typ av passager med lastbil

eller buss var dock oförändrat i antal.

Resultatet tyder sålunda på att den lokala personbilstrafiken på E 665

sträckning genom Söderköping ökat i storlek - till följd av signalreglering-

en eller spontant - medan den övriga, ej lokala, personbilstrafiken ej gjort

detta.

PERSONBILAR

   

Figur 4.2 Genomsnittligt antal bilar/h dagtid vardag (06.30 - 18.30) på
väg- gatunätet i Söderköping. Resultat från förmätningen juni
1983.
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Mc/mopedtrafiken

Totalt sett var mc/mopedtrafiken 1/3 mindre vid eftermätningen juni

1986 jämfört med vid förmätningen 1983. Antalet mc/mopedister som

körde ut på eller svängde av från E 66 minskade dock mindre - med 1/4.

Exklusive korsning 4 var mc/mopedtrafiken ut på och av från E 66 samma

vid för- och eftermätning och också grovt sett oförändrad i respektive

korsning. Genom att korsning 4 ändrades till GC-överfart eliminerades

mc-trafiken på de anslutande gatorna till E 66. Även mopedtrafiken

minskade på överfarten.

566 _MC/_MOPEDISTER
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Figur 4.3 Genomsnittligt antal mc, mopedister/h dagtid vardag (06.30 -
18.30) på väg-/gatunätet i Söderköping. Resultat från för-
mätningen 1983. _

Cykeltrafiken

Totalt sett var cykeltrafiken 10-15 % större vid eftermätningen juni 1986

jämfört med förmätningen 1983. Speciellt ökade den tvärsgâende cykel-

trafiken på E 66, enligt resultatet 20-25 %. Denna ökning fördelade sig på

tre platser - GC-tunneln (platsnr 6), den icke signalreglerade GC-

överfarten vid Storgatan/Storängsgatan (platsnr 4) samt den signalregle-

rade GC-överfarten vid Kvarngatan (platsnr 2). I resterande tre under-

sökta korsningar var antalet cykelpassager tvärs E 66 oförändrat.
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Figur 4.4 Genomsnittligt antal cyklister/h dagtid vardag (06.30 - 18.30)
på väg-/gatunätet i Söderköping. Resultat från förmätningen
1983.

Fotgängartrafiken

Det totala antalet fotgängarpassager var större vid eftermätningen juni

1986 än vid förmätningen 1983. Vid eftermätningen registrerades ett

flertal skolklasser som fotgängare. Dessa korsade E 66 i platserna nr 2, 5

och 6. Oaktat dessa fotgängare var antalet fotgängarpassager av samma

storlek vid för- och eftermätning.

EL FOTGÄNGARE

 

Figur 4.5 Genomsnittligt antal fotgängarpassager/h dagtid vardag
(06.30 -l8.30) på väg-/gatunätet i Söderköping. Resultat från
förmätningen 1983.
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4.3.1.2 Väntetider, rödgående

Fotgängarnas väntetider vid passage över E 66 mättes i korsning nr 5

(E 66 - Nybrogatan) dels under vardagsmätningen i juni dels under vecko-

slutsmätningen i juli.

Vid förmätningen i juni 1983 då signalreglering inte förelåg i korsningen

var den genomsnittliga väntetiden per fotgängare för passage tvärs E 66

7 sekunder. Vid eftermätningen i juni 1986 då signalreglering införts var

väntetiden 15 sekunder d v 5 ungefär dubbelt så lång. Det genomsnittliga

motorfordonsflödet i korsningen var vid dessa väntetider 700 fordon/h.

Vid veckoslutsmätningen 1983, då signalreglering inte förelåg i kors-

ningen, var den genomsnittliga väntetiden för fotgängare för passage

tvärs E 66 12' sekunder. Vid eftermätningen då signalreglering införts var

motsvarande väntetid 30 sekunder d v 5 drygt dubbelt så lång. Motor-

fordonsflödet var vid veckoslutsmätningen ca 1 200 fordon/h i genomsnitt.

Rödgåendet var nära 20 % tvärs E 66 i korsning 5 vid vardagsmätningen

och nära 30 % vid veckoslutsmätningen.

4.3.2 Trafiksäkerhetsituationen

4.3.2.1 Före vidtagna åtgärder

Av tabell 3.1 framgår erhållna skaderisknivåer för trafikantkategorierna

på E 66 innan åtgärderna vidtogs. Skaderisknivån för cyklisterna och fot-

gängarna (0,55 och 0,58 skadade cyklister respektive fotgängare per

miljon passager genom korsning) var betydligt högre än i Finspångs

tätortskärna innan förbifarten anlades och övriga åtgärder vidtogs där och

även betydligt högre än Skaderisknivån för cyklisterna och fotgängarna i

resterande tre tätortsmiljöer i tabellen, vilka medtagits som jämförelse

pga deras olika karaktär.

Skaderisknivån för GC-trafikanterna var sålunda hög på E66 genom

Söderköping innan de planerade åtgärderna vidtogs.
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Separeringssituationen före åtgärderna framgår av tabell 4.1 i följande

avsnitt.

4.3.2.2 Efter vidtagna åtgärder

Förändring i separeringssituationen

Följande två tabeller visar skillnad i separeringsgrad och antal oseparera-

de GC-trafikanter mellan förmätning och eftermätning för de undersökta

korsningarna på E 66.

Som resultatet i tabellerna visar förbättrades separeringsgraden för såväl

fotgängare som cyklister markant - totalt från rött till gult. Förbättring

av separeringsgraden erhölls i samtliga sex studerade korsningar. Det vill

säga risken för konfrontation mellan GC-trafikanter och motorfordon

minskade betydligt till följd av devidtagna åtgärderna.

Även antalet oseparerade fotgängare och cyklister-GC-trafikanter i

konfrontation med motorfordon - minskade icke obetydligt till följd av

åtgärderna. Totalterhölls en ungefärlig halvering av antalet oseparerade

GC-trafikanter.

Tabell 4.1 Separeringsgrad* för fotgängare och cyklister i de undersökta
korsningarna på E 66 genom Söderköping vid för- och efter-
mätning juni 1983 respektive juni 1986.

Kors- Gående Cyklister
ning Förmätn Eftermätn Förmätn Eftermätn

1 - - Röd (0,68) Gul (0,75)

2 Röd (0,60) Grön (0,95) Gul (0,74) Grön (0,94)

3 Gul (0,80) Gul (0,86) Röd (0,45) Gul (0,74)

4 Röd (0,45) Gul (0,76) Röd (0,51) Gul (0,74)

5 Röd (0,60) Gul (0,87) Röd (0,52) Gul (0,82)

6 Gul (0,67) Grön (0,95) Röd (0,55) Grön (0,95)

TOTALT Röd (0,65) Gul (0,85) Röd (0,55) Gul (0,84)

* Grön - god separering 0,9 : sep.grad _<_ 1,0

Gul - mindre god separering 0,7 : sep.grad < 0,9

Röd - dålig separering 0 _<_ sep.grad < 0,7
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Tabell 4.2 Förändring i antal oseparerade GC-trafikanter (%) i de under-
sökta korsningâarna på E 66 genom Söderköping som resultat
av vidtagna tgärder. Förmätning juni 1983, eftermätning
junil986.

Korsning Gående Cyklister

l - -55 %

2 -50 % -63 %

3 -32 0/6 -48 %

4 -36 % _34 %

5 -55 % -67 %

6 -65 % -85 %

TOTALT -50 °/o -60 0/o

Förändring i antal skadade och i skaderisk

Tabellerna 4.3 och 4.4 visar den förväntade förändringen i antal skadade

GC-trafikanter och den förväntade förändringen i GC-trafikanternas

skaderisknivåer som resultat av åtgärderna, dock utan speciell justering

för en allmän icke åtgärdsbetingad förändring i GC-trafikanternas expo-

nering.

Den förväntade förändringen i antalet skadade GC-trafikanter och i

skaderisken beräknas utifrån förändringen i antalet oseparerade GC-

trafikanter.

Det antas råda linjärt samband mellan antal oseparerade (IC-trafikanter

och antal kollisioner mellan GC-trafikanter och motorfordon.

Totalt förväntas de vidtagna åtgärderna minska antalet olyckor mellan

GC-trafikanter och motorfordon med omkring 50 0/0, vilket innebär reduk-

tion med 5-6 skadade GC-trafikanter per 10 år (skadade GC-trafikanter i

polisrapporterade olyckor). Antalet skadade fotgängare och antalet skada-

de cyklister förväntas reduceras med omkring 2 stycken respektive 3-4

stycken per 10 år. Resultatet innebär också att antalet skadade fot-
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gängare förväntas minska från 0.9 till 0.5 skadad fotgängare i genomsnitt

per korsning och 10 år och att antalet skadade cyklister förväntas minska

från 1.0 till 0.5 skadad cyklist i genomsnitt per korsning och lO år.

Detta resultat förväntas under förutsättning att faktorer som påverkar

separeringen inte tillkommer eller ändras exempelvis att förändring sker i

rödgåendet, rödkörandet, i GC-tunnelns användningsfrekvens etc. Störst

minskning av antalet skadade CRC-trafikanter förväntas i korsningarna 3, 5

och 6 (l-2 skadade GC-trafikanter mindre per 10 år i reSpektive korsning).

Störst förväntas reduceringen av antalet skadade fotgängare bli i korsning

5, ca en skadad fotgängare färre per 10 år. I övriga fyra korsningar

förväntas antalet skadade fotgängare minska med O,2-O,4 skadade per 10

år och korsning. Det förtjänar påpekas att den anlagda tunneln i korsning

6 betydligt ökade antalet fotgängarpassager i denna korsning och kan

därför sägas ha medfört en potentiell större trafiksäkerhetseffekt än vad

det O,2-O,4 färre förväntade antalet skadade fotgängare per 10 år antyder.

Om antalet fotgängarpassager i korsning 6 varit lika stort vid förmätning-

en som det var vid eftermätningen hade det förväntade antalet skadade

fotgängare i stället reducerats med ca en skadad fotgängare per 10 år.

Störst förväntas reduceringen av antalet skadade cyklister bli i korsning 6,

minskning med drygt en skadad cyklist per 10 år samt i korsningarna 3 och

5 minskning med ca 0,8 skadade cyklister per 10 år i respektive korsning.

Tabell 4.3 Förväntad förändring i antal skadade GC-trafikanter per 10
år på E 66 genom Söderköping (tätorten) som resultat av
vidtagna åtgärder.

Korsning Gående Cyklister Totalt

1 0,0 (-) -0,1 (-55%) -0,1 (-55%)

2 -0,3 (-50%) -0,3 (-63%) -O,6 (-56%)

3 -0,3 (-32%) -O,8 (-48%) -1,1 (-42%)

4 -0,4 (-36%) -0,3 (-34%) -0,7 (-35%)

5 -1,1 (-55%) -O,8 (-67%) -1,9 (-59%)

6 -0,2 (-65%) -152 (-85%) -1,4 (-82%_)

TOTALT -2,3 (-50%) -3,5 (-60%) -5,8 (-54%)
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Under antagandet att linearitet råder mellan antal oseparerade GC-

trafikanter och antal olyckor mellan CSC-trafikanter och motorfordon

uttrycker den relativa förändringen i separeringsgrad också den relativa

förändringen i GC-trafikanternas skaderisk - se tabell 4.4.

Totalt förväntas sålunda GC-trafikanternas skaderisknivå minska med

storleksordningen 60 % som resultat av devidtagna åtgärderna. Skaderisk-

nivån förväntas minska med samma storlek för fotgängare och cyklister.

Det innebär att skaderisken vid passage genom korsning för fotgängarna

förväntas minska från 0,58 till 0,25 skadade fotgängare per miljon

passager (förbi korsning) och skaderisken för cyklister förväntas minska

från 0,55 till 0,21 skadade cyklister per miljon cykelpassager. Denna

skaderisknivå överensstämmer med den skaderisknivå som erhölls för GC-

trafikanterna i Finspångs tätortskärna innan förbifarten anlades och

övriga åtgärder vidtogs där, samt är också av samma storleksordning som

skaderisknivån för GC-trafikanterna i Åtvidabergs centrala delar och i

Norrköpings tätortskärna - (se tabell 3.1).

Tabell 4.4 Förväntad förändring i GC-trafikanternas skaderisknivå (°/o) i
respektive undersökt korsning på E 66 genom Söderköping
som resultat av genomförda åtgärder.

Korsning Gående Cyklister

l - -21%

2 -87°/o -77%

3 -30% -53%

4 -56% 47%

5 -67% -63%

6 -85% ?89%

TOTALT -57°/o -63%
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5 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

5.1 Trafiksituationen

 

Som framgått av resultaten medförde signalregleringen av korsningarna

på E 66 genom Söderköping och den nyanlagda GC-tunneln där tvärs E 66

en ökning av antalet GC-passager ut på och av från E66. Detta

förhållande gällde också antalet bilpassager. Antalet cykelpassager ökade

betydligt mer än vad som kan tillskrivas den generella ökningen av

cyklandet.

Den nyanlagda tunneln tvärs E 66 genererade dels "nya" GC-passager

samtidigt som den i icke obetydlig utsträckning användes som alternativ

till tidigare använda passagevägar.

I Finspångsundersökningen var situationen något annorlunda. Där iordning-

ställdes samtidigt med förbifarten separata GC-banor som avlastade en

del av GC-trafiken i tätortskärnan på den före detta genomfartsleden

(Bergslagsvägen). Trots detta förändrades inte eller t o m ökade antalet

GC-passager ut på eller av från Bergslagsvägen efter det förbifarten

tagits i bruk. Det vill säga i likhet med förhållandet på E 66 i Söderköping

var tendensen den att antalet GC-passager ökade på den före detta

genomfartsleden i Finspång.

Förbifarten till tätortskärnan i Finspång gav som effekt betydligt minskad

väntetid för CSC-trafikanterna vid passage över den före detta genom-

fartsleden (Bergslagsvägen). På genomfartsleden, E 66, i Söderköping re-

sulterade signalregleringen i stället i betydligt förlängda väntetider för

CSC-trafikanterna vid passage över E 66. Detta framgår av resultatet i

figur 5.1, som visar hur väntetiden för fotgängare i oreglerad korsning

samt i signalreglerad korsning på E 66 i Söderköping varierade med motor-

fordonsflödets storlek.

Signalregleringen medförde fördubblad väntetid för fotgängarna jämfört

med då signalreglering inte förelåg. Förbifarten mer än halverade fot-

gängarnas väntetider.
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Figur 5.1 Väntetider för fotgängare vid passage över gata vid olika

motorfordonsflöden. Resultat från undersökningar i Söder-
köping och Finspång.

5.2 Trafiksäkerhetssituationen

 

Jämförelse Finspång - Söderköping

Som framgår av resultatet förväntas de vidtagna åtgärderna reducera

antalet skadade fotgängare med hälften på såväl det undersökta väg-

gatunätet i Finspång som på E 66 i Söderköping. Antalet skadade cyklis-

ter förväntas enligt resultatet dock minska mer på E66 i Söderköping än i

Finspån - med dry t 60 % jämfört med 40 % i Fins ån .8 8 P 8

Sett i procent framstår sålunda de två åtgärdspaketen, signalreglering och

GC-tunnel på E 66 i Söderköping och förbifart samt GC-tunnlar/-bro och

GC-banor i Finspång, som likvärdiga då det gäller att förbättra fotgängar-

nas trafiksäkerhet. Cyklisternas trafiksäkerhet förväntas däremot för-

bättras procentuellt mer på E 66 i Söderköping än i Finspång. Orsaken till

detta beror i huvudsak på följande: mindre andel på- och avsvängande

samt tvärsgående cykeltrafik på det undersökta gatu- vägnätet i Finspång

jämfört med på E 66 i Söderköping. Förbifarten och cykelbanorna avveck-

lade i huvudsak den icke svängande bil- och cykeltrafiken genom tätorts-

kärnan. Dessa trafikströmmar var som regel separerade från varandra.
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Man kan därför inte säga generellt att den typ av åtgärdspaket (korsnings-

inriktade åtgärder) som vidtogs på genomfarten i Söderköping ur trafik-

säkerhetssynpunkt vore att föredra jämfört med att ändra genomfart till

förbifart. Om som exempel i stället E 66 genom Söderköping byggts om

till förbifart (som enda åtgärd) och motorfordonstrafiken minskat med 2/3

som i tätortskärnan i Finspång hade det förväntade antalet skadade

fotgängare respektive cyklister minskats med ca 50-60 0/0. Det bör också

påpekas att risknivån för GC-trafikanterna även efter åtgärdernas genom-

förande var högre på genomfarten i Söderköping än i Finspång.

Den trafiksäkerhetseffekt som erhölls för GC-trafikanterna på E66 måste

också betraktas som mindre stabil än den som erhölls i Finpång. Antalet

GC-passager, rödkörandet och rödgåendet är därvid faktorer, som om de

förändras, starkt påverkar trafiksäkerheten. Negativt för trafiksäkerheten

är det också om (EC-trafikanterna etablerar nya passagevägar i stället för

de åtgärdade. Risken för detta är icke obetydlig på genomfarten (E 66) i

Söderköping.

5. 2.1 Generella åtgärdseffekter

Förbifart

Då förbifart anläggs kombineras denna åtgärd inte sällan med andra

åtgärder. I Finspång exempelvis anlades samtidigt med förbifarten GC-

banor, GC-tunnlar och GC-bro. Det är därför svårt att renodla en

förbifarts specifika trafiksäkerhetseffekt. Det är också vanskligt att söka

ange en generell effekt av förbifart på GC-trafikanternas trafiksäkerhet

beroende på att GC-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation

varierar från miljö till miljö. GC-trafikens storlek varierar. Var, när, hur

och i vilken utsträckning de uppträder tillsammans med biltrafikanterna

varierar etc. Dessa varierande förhållanden medför också ett brett varia-

tionsområde kring en genomsnittlig eller generell effekt av förbifart på

GC-trafikanternas trafiksäkerhet.

Tabell 5.1 visar förväntade förändringar i antal olyckor mellan GC-

trafikanter och bilar baserat på dels förändring i antal oseparerade GC-

trafikanter dels på skattningar enligt två modeller där hänsyn tagits till

VTI MEDDELANDE 554



34

förändring i GC-flöde och bilflöde. I den skattning av olycksförändringen

som grundas på förändringen i antalet oseparerade CSC-trafikanter tas

hänsyn till samtliga åtgärder som separerar GCI-trafikanterna från bil-

trafiken medan de förändringsskattningar som baseras på de två modeller-

na endast beaktar effekt av åtgärder som påverkar GC-flödet och

bilflödet - här förbifart och GC-bana.

Skattningarna enligt de två modellerna bör ses som riktvärden för vad som

kan erhållas då trafikflödena ändras - den ena skattningen för vad som

genomsnittligt sett kan vara rimligt att erhålla, den andra för vad som

maximalt kan vara rimligt att erhålla då trafikflödena ändras.

Resultaten i tabellen härrör från Finspångsundersökningen.

Då det gäller den "renodlade" effekten av förbifarten framgår den bäst

för vägavsnitt 3-6 och då för fotgängare. På denna sträcka vidtogs

exklusive förbifart och GC-bana inga speciella åtgärder. Antalet fot-

gängarpassager var storleksmässigt samma vid för- och eftermätning.

Endast bilflödet ändrades. Som synes förväntas antal kollisioner mellan

fotgängare och bilar minska med 51 % (i det närmaste enbart beroende på

förbifarten). Detta är en betydligt kraftigare minskning än vad som

generellt förväntas med hänsyn till förändringen i bilflödet - enligt resul-

tatet i tabellen generell minskning med 39 %.

Då det gäller cyklisterna på sträcka 3-6 visar resultatet en mindre

minskning i antal kollisioner mellan cyklister och bilar, minskning med

40 %, än vad som generellt kan förväntas med hänsyn till minskning i

cykelflöde och bilflöde, minskning med 47 %. Separering av "parallella"

trafikströmmar var här orsak till att den erhållna trafiksäkerhetseffekten

för cyklister blev mindre än den generellt förväntade.

På väg- gatusträcka 7-9 vidtogs inte heller några särskilda separeringsåt-

gärder exklusive förbifarten. Antalet fotgängarpassager var något större

(gäller speciellt passager över före detta genomfartsleden) vid efter-

mätningen jämfört med förmätningen. Även cyklandet ökade tvärs den

före detta genomfartsleden bl a på den anlagda GC-överfarten i plats nr

7. Som framgår av resultatet i tabellen förväntas, till stor del beroende av

denna förändring i cyklandet, antalet kollisioner mellan cyklister och

VTI MEDDELANDE 554



35

motorfordon inte minska på denna sträcka, vilket generellt kunnat förvän-

tas med hänsyn till förändringen i trafikflödet.

På sträckorna 1-2 och 12-13 vidtogs separata separeringsåtgärder - GC-

bana, GC-tunnel, GC-bro och signalreglering av GC-överfart. Dessa

åtgärder förbättrade trafiksäkerheten för såväl fotgängare som cyklister

och eliminerade också den försämrade trafiksäkerhet som annars skulle

inträffat på sträcka 12-13 som följd av förbifartens sträckning.

Tabell 5.1 Förändring (%) i antal polisrapporterade olyckor mellan GC-
trafikanter och bilar utifrån förändring i antal oseparerade
GC-trafikanter (A) samt utifrån förändring baserad på två
modeller (B, C). (Finspångsundersökningen).

Gående Cyklister

Vägavsnittl) A BZ) C3) A BZ) C3)

1-2 -65% -10% -20% -70% -32% -54%

3-6 -51% -39% -62% 410% 47% -72%

7-9 -3% -10°/o -19% +10% -21% -38%

12-13 -100% +20% +43% -100% +20% +43%

TOTALT -50% -15°/o -20% 41% -22°/o -39%

1) se figur 3.3

2) Ant GC-olyckor = konst- (GC-flöde- flöde)å'

3) Ant GC-olyckor = konst - (GC-flöde ° bilflöde)

Signalreglering

Som framgår av nedanstående figur är variationsområdet för CSC-trafikan-

ternas separeringsgrad i korsning stor. I det materialet som figuren

baseras på är medelvärdet för de signalreglerade korsningarna 0.84, vilket

innebär gulklassificerad separeringsgrad eller mindre god separering.

Separeringsgraden för signalreglerad korsning varierar enligt resultatet i

figuren mellan 0.5 och 1.0. Det vill säga trots intentionen att via

signalreglering separera GC-trafikanter och biltrafik åt erhålls i många

fall mindre god eller tom dålig separering. I endast ca 1/4 av de
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signalreglerade korsningarna i figuren kunde separeringen betecknas som

god (grön separeringsgrad). I nästan 1/10 av korsningarna var separeringen

direkt dålig (röd separeringsgrad) och i övriga 2/3 av korsningarna var

separeringssituationen mindre god (gul separeringsgrad).

Avgörande för separeringsgradens storlek är storleken på det motorfor-

donsflöde som (SC-trafikanterna konfronteras med i korsningen. Den

svängande trafikens storlek spelar därvid stor roll liksom rödgåendet,

rödkörandet, fassättning, fastider, trafikens fördelning i korsningen,

tillåtna/förbjudna färdriktningar, antal anslutande gator och fordonshas-

tighet. Därtill är GC-trafikantens exponeringstid eller exponeringssträcka

av betydelse för separeringsgradens storlek. Dessa två storheter bestäms

' av faktorer som gatubredd, antal körfält, förekomst av refug.

Att ange en generell effekt av signalreglering på separeringsgraden är

sålunda förenat med betydande osäkerhet.

Av figuren framgår de separeringsgrader som erhölls vid för- och efter- '

mätning på E 66 i Söderköping för de korsningar som enbart signalreglera-

des. De separeringsgrader som erhölls då signalregleringen införts ligger

samtliga nära eller relativt nära medelvärdet i figuren.

VTI MEDDELANDE 554



37

Rött . Gult _9 Grönt
dolig seporemng i i mindre god <tjöd se-E

seporenn porering  
68 % 24%

           

LJVE I I I I 896 I li
0.0 0.3 0.5 0.7 M 0.9 0 1.0

Korsningor på E66 i Söderköping: x->o separer'ngsgmd
x=SGD.QFGd vid förmöfn; ej signal x x :0.
0= sepgrod vid eftermötç. ; signal \. 1/x_>°
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signalregl. vid för- x . 7x.
möiningen

Figur 5.2 Exempel på frekvensfunktion för GC-trafikanternas separe-
ringsgrad i signalreglerade korsningar samt separeringsgrader
för fotgängare resp cyklister i korsning på E66 i Söderköping
före och efter signalreglering.

GC-bro, GC-tunnel

Trafiksäkerhetseffekten av en GC-bro eller GC-tunnel är självklart av-

hängig dess användningsfrekvens. För att nå en hög sådan måste GC-

bron/-tunneln vara naturlig eller attraktiv att använda för GC-trafikan-

terna. Det innebär exempelvis att GC-bron/tunneln inte får innebära en

omväg jämfört med alternativa passagevägar eller att brons/tunnelns

höjd- respektive djupnivå avviker alltför mycket från markplanet.

Då användningsfrekvensen inte är *fullständig innebär detta att separe-

ringen mellan GC-trafikanter och bilar inte heller är fullständig. För de

(SC-trafikanter som inte använder bron/tunneln är separeringsgraden

oförändrad eller t 0 sämre jämfört med den separeringsgrad som rådde

innan bron/tunneln anlades.
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Användningsfrekvensen för GC-bro och GC-tunnel i Finspång var 100 %.

Dessa anläggningar framstår därför som exempel på lyckade åtgärder för

att förbättra GC-trafikanternas trafiksäkerhet. Användningsfrekvensen

för GCI-tunneln tvärs E 66 i Söderköping var 80 0/0 d v 5 20 % av GC-

trafikanterna valde att inte använda tunneln. Som alternativ passageväg

till tunneln fanns skall sägas ett signalreglerat övergångsställe.
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