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Bakgrund

Förbifarten förbi Kopparberg på väg 60 öppnades för trafik i

september 1988. På försök har denna målats med en kantlinje av

Centraleuropeisk modell, d.v.s. linjen är heldragen och 20 cm

bred, i stället för intermittent (1 m linje, 2 m lucka) och 10

cm bred.

Ett holländskt experiment har visat att kontinuerlig kantlinje

ger lägre hastighet tvärs vägen än streckad, vilket skulle re-

sultera i en lägre spridning i trafikens sidoläge. Man fann

också att ökad körfältsbredd och höjd hastighet ger större

spridning i sidoläget [1]. En amerikansk undersökning visar att

man kör längre ifrån en bred linje än en smal [2].

Det kan vara av intresse att undersöka om den breda linjen på

väg 60 har påverkat trafiken med avseende på spridning i sido-

läge, sidolägesplacering och hastighet. Mätningar av dessa para-

metrar gjordes 1988-10-05 i dagsljus och mörker på aktuell väg

samt på en del av denna som var målad på konventionellt vis.

SXfte

Syftet med mätningarna var att undersöka huruvida risken för

spårbildning förändras om man målar en väg med heldragen, bred

kantlinje, istället för smal, intermittent linje.

För att spårbildning ska undvikas är det viktigt att slitaget

från trafiken fördelas jämnt över körbanan. Primärt har därför

sidolägets varians undersökts. En liten varians indikerar att

risken för uppkomst av spår är större än omvariansen är stor.

Även trafikens sidoläge och hastighet uppmättes.



Mätplatser

 

Mätningar gjordes dels på det avsnitt där den nya typen av mål-

ning har utförts, dels på ett nyöppnat avsnitt där målningen var

av konventionell typ. Den förstnämnda mätsträckan var belägen ca

1 km söder om avfarten "Kopparberg N", medan den andra låg ca 2

km söder om samma avfart. Båda mätplatserna låg på raksträckor

utan störande objekt på eller i närheten av vägen.

Tyvärr hade vägarna vid de två mätplatserna inte samma bredd,

vilket försvårar tolkningen av resultaten. En jämförelse har

därför gjortsmed mätningar på väg 50, förbifarten vid Medevi,

där vägbanan har samma bredd som det avsnitt vid Kopparberg där

linjen har målats heldragen.

Hastighetsbegränsningen var vid samtliga tre mätplatser 90 km/h

och trafikflödet av klass D (1500-7000 ÅDT) enligt den skala som

Vägverket använder vid underhållsplanering.

De tre mätplatserna defineras i tabell 1 nedan.

Tabell 1. Vägens mått vid de tre mätplatserna

 

benäm- kör- kant- väg- vägens
mätplats ning banans linjens renens totala

bredd bredd bredd bredd

 

väg 60 sö 60H 3.68 0.20 0.64 9.04
avfart Kopp.

väg 60 norr 60I 3.21 0.10 0.20 7.02
avfart Kopp.

väg 50 förbi- 50 3.42 0.10 1.06 9.16

fart Medevi

   

 

   

 



Mätmetod

För registrering av ovan nämnda parametrar har en vid VTI fram-

tagen utrustning använts - Portable Traffic Analyser. Denna an-

vänder tre kablar - två parallella tvärs vägen och en diagonalt

mellan dessa. Tider för fordonspassager registreras och en dator

beräknar hastighet (från de parallella kablarna) och sidoläge

(från diagonalen).

Resultat

I tabellerna 2 och 3 redovisas resultaten från mätningarna på de

tre vägarna för lätta respektive tunga fordon; väg 60 med inter-

mittent linje (601), väg 60 med heldragen linje (60H) och väg 50

med intermittent linje (50). Med tungt fordon avses ett fordon

vars spårvidd är större än 1.7 m och avstånd mellan första och

sista axel är större än 3.3 m.

Följande beteckning används:

n antal fordonspasager
hö medelvärdet av högra hjulets avstånd från kantlinjen för n

fordon (meter).
vä medelvärdet av vänstra hjulets avstånd från mittlinjen för

n fordon (meter).

var medelvärdet av variansen för höger och vänster hjul för n
fordon (meterz).

v medelvärdet av hastigheten för n fordon (km/h).

I tabellerna har även angivits ett mått, m, vilket talar om hur

fordonen har placerat sig i förhållande till mitten av körbanan.

m defineras som:

m = (vä-hö)/(vä+hö)

Ekvationen innebär att ett fordon som ligger alldeles på kant-

linjen har m=1, ett som ligger på mittlinjen har m=-1 och ett

som ligger mitt i körfältet har m=0.



Tabell 2.

Tabell 3.

Resultat från mätningar av sidoläge och hastighet för
lätta fordon. hö, vä och v avser medelvärdet av av-

ståndet höger hjul till höger kantlinje, vänster hjul
till mittlinje respektive hastighet för n stycken upp-
mätta fordon. m anger fordonens position i förhållande -
till mitten av körbanan och var sidolägets varians.

      

      

väg n hö vä m var v

D 601 518 1.02 0.74 -O.16 0.066 94.2
A
G 60H 291 1.21 1.03 -0.08 0.152 98.2

50 380 0.67 1.32 0.33 0.145 91.8

N

A 601 117 1.14 0.62 -O.30 0.075 91.7
T

T 60H 63 1.34 0.91 -O.19 0.117 94.0

Resultat från mätning av sidoläge och hastighet för
tunga fordon. vä och v avser medelvärdet av av-

 

ståndet höger hjul till höger kantlinje, vänster hjul
till mittlinje respektive hastighet för n stycken upp-
mätta fordon. m anger fordonens position i förhållande
till mitten av körbanan och var sidolägets varians.

       

 

 

 

 

väg n hö vä m var v

D 601 129 0.61 0.57 -0.03 0.037 82.2

2 60H 81 0.86 0.81 -0.03 0.056 85.6

50 68 0.26 1.14 0.63 0.116 81.9

N
A 601 80 0.82 0.34 -O.41 0.102 83.0

i 60H 54 0.97 0.70 -O.16 0.060 85.9
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I figur 1 åskådliggörs sidolägesplacerings varians i dagsljus

för de tre vägarna uppdelat på lätta och tunga fordon.
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Figur 1. Sidolägesplaceringens varians (meter) i dagsljus för
lätta och tunga (streckad stapel) fordon.

Kommentarer

 

Beträffande sidolägesplaceringen indikerar en jämförelse mellan

de två 9-metersvägarna att den heldragna linjen har inneburit

att trafiken har flyttats till vänster, mot mittlinjen. Man fin-

ner även att respekten för den heldragna linjen var stor - en-

dast 3 fordon av totalt 372 (<1%) har kört på eller överskridit

den heldragna linjen. Motsvarande siffror för den streckade lin-

jen var 41 av 468 fordon (ca 9%). Mätningarna visade även att

trafiken håller längre till vänster i mörker än i dagsljus. Det-

ta gäller både lätta och tunga fordon på båda avsnitten av väg

60.



Hastigheten var högre på väg 60 med heldragen linje än på den

del som har streckad linje. Detta gällde både dag och natt. Det

är dock vanskligt att dra några slutsatser av detta; körbanan

var bredare där linjen var heldragen.

Med hänsyn taget till spårbildningen är sidolägets varians spe-

ciellt intressant. En väg där alla fordon kör i exakt samma si-

dolägesposition utvecklar naturligtvis spår snabbare än en väg

där slitaget fördelas jämnt över vägytan. F-test på 5%nivån har

kunnat konstatera följande signifikanta skillnader (60H=väg 60,

heldragen kantlinje; 601=väg 60, intermittent linje; 50=väg 50

intermittent linje):

Lätta fordon: Större spridning på väg 60H än på väg 601 i både
dagsljus och mörker.

 

Ingen skillnad i spridning mellan väg 50 och 60H i
dagsljus.

Tunga fordon: Större spridning i dagsljus på väg 50 än på både
väg 60H och 601.

 

Större spridning i dagsljus på väg 60H än på väg
601.

Större spridning i mörker på väg 601 än på väg
60H.

För lätta fordon är skillnaderna ganska entydiga; ingen skillnad

mellan de två jämförbara vägarna 50 och 60H. Däremot en skill-

nad, som mycket väl kan bero på vägbredden, mellan 60H och 601.

För tunga fordon är resultaten något motsägelsefulla; på väg 50

var spridningen större än på den jämförbara väg 60H i dagsljus,

vilket kan förklaras av en större andel vägrenskörning (se

ovan). I dagljus var liksom för lätta fordon spridningen större

på 60H än på 601. Däremot var i mörker förhållandet tvärtom,

spridningen på 60H var nu mindre än på 601. Kan det möjligen

vara så att den tunga trafiken i mörker har följt den förstärkta

högra kantlinjen? Och varför har i så fall inte den lätta tra-

fiken gjort detsamma?



Vilken linje följer man egentligen som trafikant? Följer man

kantlinjen, mittlinjen eller möjligen något perspektiv som dessa

linjer skapar?

Antag att vi har en mycket extrem väg med endast mittlinje och

dessutom ett så kraftigt vänster hjulspår att samtliga trafikan-

ter väljer att placera fordonets vänstra hjulpar i detta hjul-

spår. Vi skulle då för ett antal fordon få vänstra hjulparets

varians lika med 0. Det högra hjulparets varians skulle däremot

vara skiljt från 0, eftersom fordonens bredd varierar. Resone-

manget för endast kantlinje och ett hjulspår nära denna skulle

bli det samma och ge en varians som var 0 för höger hjulpar. Med

stöd av ovanstående resonemang formulerar vi följande hypotes:

HO: trafikanterna följer ett perspektiv av mitt- och kantlinje,

varför variansen för vänster och höger hjulpar är lika.

H1: trafikanterna följer i stor utsträckning endera kant- eller

mittlinjen, varför variansen för vänster hjulpar är skild

från variansen från höger hjulpar.

Kvoten mellan två oberoende varianser är F-fördelad, varför

ovanstående hypotes kan testas med ett F-test.

I vårt fall kan det vara skäl att tro att den heldragna linjen

på väg 60 ger ett större tillskott till den visuella ledningen

än mittlinjen, varför variansen för höger hjulpars sidoläge

skulle vara lägre än för vänster hjulpars. En jämförelse av si-

dölägen för höger och vänster hjulpar görs för de två jämförbara

vägarna 60H och 50 i tabell 4.



Tabell 4. Jämförelse mellan sidovariansen för höger och vänster
hjulpar på väg 6OH och 50.

 

 

  

LÄTTA TUNGA

60H 50 60H 50

D höger 0.158 0.147 0.059 0.110

2 vänster 0.146 0.143 0.053 0.122

N

A höger 0.123 - 0.064 -

i vänster 0.110 - 0.057 -

   

 

  

  

Som framgår av tabell 4 är skillnaderna i varians mellan höger -

och vänsterhjul små och de är inte signifikanta på SZ-nivån. Vi

kan alltså inte dra slutsatsen att trafikanten i större ut-

sträckning följer kantlinjen om den är 20 cm bred och heldragen

än om den är av konventionell typ.

Slutsatser

 

En jämförelse mellan de två lika breda vägarna, 60H och 50, in-

dikerar att risken för uppkomst av spår på grund av dubbdäcks-

slitage inte torde förändras om man förser en väg med heldragen

kantlinje i stället för intermittent. För lätta fordon kunde

inte någon skillnad i sidolägesplaceringens varians mellan de

två vägarna påvisas.

För tunga fordon var emellertid variansen större på väg 50, vil-

ket kan förklaras av att vägrenskörning här förekom i betydligt

större utsträckning än på vägen med heldragen linje. Detta inne-

här att risken för spårbildning på grund av deformationer i väg-

kroppen skulle kunna bli större med heldragen linje.



Mätningarna har vidare visat att sidolägets varians minskar med

körbanebredd - på enbred körbana är risken för uppkomst av spår

mindre än på en smal körbana. Detta ligger helt i linje med re-

sultaten från den holländska undersökningen [1].

Subjektiv bedömning av vägens visuella ledning i mörkertrafik

på torr vägbana, indikerade att den heldragna, bredare kantlin-

jen gav en betydligt förbättrad visuell ledning jämfört med den

smalare, intermittenta linjen.

Den heldragna linjen har flyttat trafiken åt vänster, vilket

borde resultera i ett lägre slitage på linjen. Detta skulle del-

vis kompensera den ökade materialkostnaden vid övergång från

intermittent till heldragen linje.

Resultaten från mätningarna borde egentligen verifieras på någon

eller några andra vägar. Om det är så att en heldragen linje

knappast ökar risken för uppkomst av spår, men ger förbättrad

visuell ledning, borde ur trafiksäkerhetssynvinkel denna vara

att föredra framför den intermittenta. Från kostnadssaspekterna

för material (färg/markeringsmassa) bortses då helt.

Vidare undersökningar borde omfatta heldragen linje på 13-

metersväg där några olika körbandebredder (och därmed vägrens-

bredder) undersöks. Dessa borde jämföras med vägar som har exakt

samma bredd men konventionell målning.
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