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Regleringsåtgärder och trafikantbeteende

av Birger Nygaard

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

REFERAT

För att förbättra kunskapen om hur trafikanter uppfattar trafiksystemets

olika regleringsformer och hur det inverkar på beteendet har man i sju

olycksdrabbade kurvor med olika reglering i kontrollerade försök registrerat

körsättet hos passerande personbilar. I fem av dessa kurvor har sedan utförts

systematiska förbättringar av den befintliga regleringen och man har åter

analyserat körbeteendet beträffande graden och karaktären av eventuella

förändringar.

I allmänhet tycks fordonsförare öka körradien och hastigheten genom att'i

högerkurvor dra sig mot höger ju närmare man kommer kurvans mittpunkt.

Liknande placeringsförskjutning mot vänster märks i vänsterkurvor. Störst

effekt på beteendet' uppnås om man med* s k feedback tidigt försöker

informera trafikanten om hans. (dåliga) hastighetsanpassning eller felaktiga

placering i kurvan.

Blinkande lyktor monterade på befintlig bakgrundsmarkering ger viss effekt.

Kantlinjer med bullereffekt visar både en effekt som vanliga vägkantlinjer

och även som kantavgränsning av refuger, I ett fall tycks den nyuppställda

varningsskylten för kurva bidra till högre körhastighet genom kurvan.
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Control measures and road user behaviour

by Birger Nygaard

Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 Linköping, Sweden

ABSTRACT

In order to improve the knowledge of road users' perception of the various

control techniques in the traffic system and its influence on behaviour,

driver behaviour of passing private cars was studied at seven accident-prone

road bends controlled differently. Systematic improvements of the existing

' control were then carried out .in five of these bends and driver behaviour as

regards degree and character of possible changes was then analysed.,

Generally, vehicle drivers in Sweden (= right driving) seem to increase the

driving radius and speed by pulling to the right the closer they get to the

centre of the bend. Similar displacement towards the left is noticed in left-

hand bends. The greatest effect on behaviour is achieved by trying to inform

the road user* as early as possible of his/her (bad) speed adaptation or

incorrect position in the bend by so-»called feedback.

Flashing lights installed on existing background markings have some effect.

Lines with noise effects proved to be effective both as edge lines and in

delineating traffic islands.. In one case a recently installed warning sign

seemed to contribute to higher driving speed through the bend...
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Regleringsâtgärder och trafikantbeteende

av Birger Nygaard

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Vägverket har med projektet "Regleringsåtgärder och trafikantbeteende"

velat studera samspelet mellan traditionellt använda regleringsformer på

svenska vägar och fordonstrafikanternas uppfattning av och reaktion på

dessa.

Man har i synnerhet velat undersöka den ev relation mellan vissa åtgärder i

vägkurvor och det körbeteende som ofta konstateras riskfyllt och medför

olyckor.

Vidare har man velat prova ett antal förbättrade eller helt nya reglerings-

former för att på sikt få en katalog över effektiva regleringsåtgärder för

olika typer av vägkurvor.

Därför har man i projektet genomfört en inventering av kurvor på det

allmänna svenska vägnätet. Med beaktande av olycksbild, trafikbelastning,

kurvutformning, reglering etc har man sedan valt ut totalt sju kurvor för

närmare undersökning.

Med löpande registrering av hastighet och vägbaneplacering hos passerande

personbilar har man för de enskilda kurvorna kunnat beskriva en typisk

körprofil och i allmänhet bedöma dess kvalité med hänsyn till inbromsning,

placering, körteknik, olycksrisk etc.

Om man analyserar dessa kurvor ses en tydlig benägenhet hos fordonsförare

att först senti kurvförloppet, drygt 50-0 m från kurvans mittpunkt (O-punkt)

inleda kraftigaste inbromsning och styrning. Man ser också en utpräglad

tendens att söka maximera kurvradien genom att "skära" insidan av kurvan i

högerkurvor och utsidan i vänsterkurvor.

En samlad bedömning av körbeteendet i de sju kurvorna avslöjar allmänt

höga ingångshastigheter, sen inbromsning och körtekniskt olyckligt genom-

förande av styr- och bromsmanöver under samma tid.
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IV

Fem av vägkurvorna har sedan ingått i uppföljande undersökningar, där man

har sökt förbättra regleringen med förbättrade eller helt nya åtgärder.

Man har t ex uppnått reella minskningar av hastigheten och tidigare

inbromsning i en kurva genom att förse pilmarkeringarna i vägkanten vid

kurvans O-punkt med s k feedback-blink. Man har genom direkt analys av

körhastigheten eller hastighetsminskningen hos anländande fordon startat

upp' blinkningen när fordon närmat sig där hastigheten antingen bedömts för

hög i relation till kurvgeometrin eller hastighetsminskningen för låg föratt

uppnå säker inbromsning före kurvans O-punkt.

Genom att inbygga bullereffekt vid påkörning av kurvornas eller mittrefu-

i gens kantlinjer har man också uppnått effekter på placering och hastig-

hetsanpassning.

Med denna regleringsform uppnås att fordonsförarna i högre grad följer

kurvgeometrin och ändrar inbromsningen.

I kurva med påmålad mittrefug uppnås inverkan på körbeteendet först när

trafikdelare uppställs och effekten förstärks när kantlinjerna förses med

bullereffekt. Fram till dess följer trafikanterna i stort sett samma körSpår

som före etablering av mittrefug'. Man får emellertid beakta att effekterna

på 'inbromsning och placering innebär en kraftigare reaktion i vissa punkter

jämfört med läget före förändringen. Detta kan i vissa fall innebära ökad

risk.

I allmänhet kan man mot bakgrund av dessa analyser av körbeteendet anta

att fordonsförarna har en relativt dålig förmåga att på avstånd bedöma

kurvgeometrin korrekt och kommer förmodligen ganska sent vid kurva

passagen att utföra ofta förhållandevis kraftiga korrektionsmanövrer.

än tidigare man kan "presentera" kurvgeometrin för bilföraren för att han

ska hinna justera och anpassa körbeteendet desto större effekt kan tänkas

uppnås på olyckssidano

I, försökskurvan där man satte upp en förvarningsskylt för kurvan hade detta

en annan effekt än väntat., Man såg härefter en tendens till höjda

hastigheter, en ganska svårförkiarad effekt.
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Sammanfattningsvis kandet konstateras att man med traditionella regle-

ringsåtgärder endast i begränsad omfattning lyckas få alla trafikanter att

anpassa körbeteendet korrekt och säkert till befintlig kurvgeometri.

Man ser emellertid också vissa förbättringar vid användning av s k feedback-

tekniker även om vissa överreaktioner kan tänkas förekomma.
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Control measures and road user behaviour

by Birger Nygaard

Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 Linköping, Sweden

SUMMARY

The aim of the project "Control measures and road user behaviour", initiated

by the National Road Administration, was to study the interaction between

traditionally used control techniques on Swedish roads and road users'

perception of and reactions on these techniques.

A study of particular interest was the possible relation between certain

measures in road bends and driver behaviour often observed as risky and

resulting in accidents.

Furthermore, the aim was to test a number of improved or totally new

control techniques in order to establish a catalogue of effective control

measures for various types of roads bends.

The project thus comprises an inventory of bends on the general Swedish

road system. With respect to accident picture, traffic flow, bend design,

control etc., a total of seven bends were then chosen for closer examination.

Current recordings of speed and road positions of passing passenger cars

made it possible to describe a typical driving profile of the separate bends

and to assess its quality with regard to braking, position, driving technique,

accident. risk, etc.

An analysis ofthese bends shows a clear tendency of the driver tostart the

most powerful braking and steering very late in the course of the bend,

slightly more than 50-0 m from the centre of the bend (zero point). There is

also a pronounced tendency to try to maximise the curve radius by "cutting"

the inner part of the bend in right-»hand bends and the outer part in left-hand

bends (right driving).
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A total estimation of the driver behaviour in the seven bends generally

reveals high entrance speeds, late braking, and regarding driving technique

unfortunate performance of steering and braking manoeuvres during the

same period.

Five of the bends were then included in follow-up studies where efforts were

made to improve the control with improved or quite new measures.

Actual speed reductions and a sooner application of the brakes in a bend

were obtained by furnishing the arrow markings in the edge line at the zero

point of the bend with so-called feedback-flashing. By a direct analysis of

driving speed or speed reduction of arriving vehicles, the flashing was

started when the vehicle speed was either estimated as too high in relation

to the curve geometry or the speed reduction too low to reach safe braking
/

before the zero point of the curve.

By adding noise effects (rumble) when hitting the edge lines of the bends or

central traffic islands, effects on position and speed adaptation were also

obtained,

The result of this control technique is that drivers follow the curve geometry

to a greater extent with certain speed reduction as a consequence.

In a road bend with a painted central traffic island, influence on driver

behaviour was obtained only when a traffic divider sign was installed on the

island. Further effect was found when the edge lines were furnished with

noise effects. Until the central traffic island was installed, road users

mainly followed their previous track. It should be observed though, that the

effects on braking and position means a stronger reaction in certain

positions compared to conditions prior to the change. In certain cases this

might increase the risk.

Based upon these analyses of driver behaviour, it could generally be assumed

that at a distance, drivers have a comparatively low ability to estimate

curve geometry correctly, and will probably comparatively late in the

passing of the bend often perform quite forceful correctional manoeuvres.
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VIII

The sooner it is possible to "present" the curve geometry to the driver, thus

giving him/her time to adjust and adapt the behaviour, the larger the effects

on accident statistics.

In the test bend where a warning sign was installed this had an unexpected

effect., The tendency was to increase the speed, an effect hard to explain.

To summariSe, it can be stated that by using traditional control measures it

is only to a limited extent possible to make all road users adapt their driving

behaviour correctly and safely to existing curve geometries.

Some improvements are, however", possible to observe when using the so-

called feedback technique even though certain overreactions may occur.
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l REGLERINGSÅTGÄRDER OCH TRAFIKANTBETEENDE

Genom förbättrad utformning av vägsystemet och tillämpning av regler

och föreskrifter m m söker man från samhällets sida att löpande motverka

ett av destörsta negativa problemen vid vägtrafiken, trafikolyckorna.

Från en ständigt växande erfarenhetsbas har man lärt sig en rad strategier

för hur man skall utforma vägmiljön och reglera olika trafikströmmar

under olika förhålllanden och villkor.

Givet är då också att vi numera klarar av växande trafikmängd utan

motsvarande ökning av antalet olyckor. Givet är emellertid också att

antalet olyckor och konsekvenserna härav fortfarande är mycket höga när

man t ex jämför med andra transportformer som luft- och järnvägstrafik.

En självklar orsak till denna skillnad är vägtrafikens stora grad av

individuella rörelser och mångfaldigheten av olika element som ofta vistas

tillsammans och på litet utrymme.

Reglering av dessa, rörelser och anpassning av regleringen till de olika

elementens karakteristika är härvid ett nyckelbegrepp.

Om vi lyckas utforma vägmiljön och regleringen optimalt efter trafikens

behov och villkor ser vi oftast en låg olycksrisk som resultat härav. Pâ

motorvägar klarar vi bättre av mycket trafik och höga hastigheter därför

att geometri och vägutformning, avsaknad av plankorsningar och mötande

trafik etc. reducerar felhandlingarna och konsekvenserna av dessa.

På samma sätt har man med signalreglering i plankorsningar förbättrat

säkerheten avsevärt därför att en till synes för svår uppgift för trafikan-

terna (att överblicka och anpassa eget körsätt till andras) utan denna

reglering har varit för svår under förhållanden med hög hastighet

och/eller trafik etc.

Att vi fortfarande inte är olycksfria har många orsaker. Dels vet vi i

grunden ganska lite om olycksorsaker, dels räcker vår befintliga katalog

av regleringsåtgärder bara en viss bit.
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Speciellt två villkor för vårt moderna trafiksystem tycks påverka hur

långt vi kan nå med nuvarande regleringsåtgärder.

-= vi har mycket blandtrafik och en växande andel trafik som mer eller

mindre fritt kan röra sig kors och tvärs på vägen (fotgängare, cyklister

etc).a

-o vi har stora individuella friheter för val av hastigheter under körning

(bra vägar, bra fordon etc)

Men också inom det "uppnåbara" konstateras ofta markanta skillnader i

effekter på olyckor av olika regleringsformer. Skyltad information med

varningar och anvisningar uppvisar mycket varierande effekt, hastighets-a

begränsningar efterlevs bara under vissa förhållanden osv.

Detta projekt syftar i sin grunduppläggning till att närmare utreda vissa

av dessa samspelsförhållanden mellan reglering och trafikantbeteende.

Man har utgått från ett antagande att vissa olyckor eller konflikter vid

körning på vägarna uppstår när en av vägbyggaren vald regleringsåtgärd

som hos honom syftar till att uppnå ett visst beteende hos trafikanterna,

ger upphov till en annan tolkning eller reaktion.

Ett enkelt exempel kan åskådliggöra detta., När vägbyggaren vill varna för

olycksrisk på grund av talrika kollisioner med älg sätter han upp skylten

med älg längs den olycksdrabbade vägsträckan. Han förväntar sig (i alla

fall i teorin) att trafikanten ser skylten, bromsar in och kör långsammare,

är mer* uppmärksamlpå risken för älg vilket ger ökad möjlighet att undvika

kollision om den finns.

Trafikanten däremot ser mycket sällsynt någon älg över huvud taget och

förväntar sig knappast något möte med älg, även om han ser väghållarens

skylt., Om han reagerar är hans inbromsning eller hastighetsanpassning

oftast för dålig för att undvika kollision.

Att studera förekomsten av olyckor och konflikter i vägtrafiken beroende

på ev skillnader i förväntan om uppfattning och reaktion på regleringsåt-
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gärder mellan vägbyggare/hållare och trafikanter har inledningsvis varit

det övergripande målet för projektet.

Ett så öppet och omfattande problemområde går emellertid inte att

handskas effektivt med om man (som fallet är) önskar studera problemen i

trafiken under experimentella förhållanden och ytterligare önskar komma

fram till nya eller förbättrade regleringsformer med högre effekt och

anpassning av beteendet till vägen och olycksproblemet.

Man har därvid i ett tidigt skede enats om att avgränsa undersökningarna

till ett specifikt olycksdrabbat_ område där också stora problem med

regleringarnas utformning och effekt konstaterats.
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2 PROBLEM

Övergång från körning på en raksträcka till en annan går genom kurvan.

Vid alla tider i trafikens historia har just denna övergångssträcka gett

upphov till problem. Primärt därför att den nödvändiga korrektionen av

körriktningen förutsätter ett visst ingripande och kontroll från föraren

och att fordonets väggrepp utnyttjas i hög grad vid kurvkörning.

Traditionellt ser vi då också från olycksstatistiken många singelolyckor

där kontrollen över fordonet förloras p g a hastighet, väder, synbarhet,

trötthet, alkoholpåverkan, bristfällig rutin, liten kurvradie, fel tvärlutning

(skevning), dålig friktion etc i olyckligt samspel.

Sammanfattningsvis kan det konstateras

a att man från vägbyggarsidan försöker anpassa kurvutformning och

radie så mycket som möjligt till trafiken och vägens hastighetsnivå

(ökad bredd och radie för ökad volym och hastighet)

-= att man från väghållarsidan försöker markera kurvor och göra dem

synliga med skyltar, att genom hastighetsbegränsningar få ner körhasa

tigheten och tillgodose optimalt Vägunderhåll

-= att man generellt söker förbättra körtekniken genom fordonsteknik,

däckval, körutbildning etc.

Men man konstaterar samtidigt också att åtgärderna bara i begränsad

omfattning räcker till att påverka kurvolyckorna.

Projektet har huvudsakligen koncentrerats på. väghållarens problem, där

utgångsläget oftast rör sig om en befintlig kurVa, där geometrin och de

yttre trafikvillkoren är bundna och bara i mycket begränsad omfattning

låter sig förändrase

Att påverka olycksrisken i dessa kurvor innebär därvid för väghållaren

som regel ett val bland befintligt utbud av regleringsåtgärder efter

passande inspektion och diskussion.,
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Man väljer här ofta bland en hierarki av åtgärder:

- kurvvarningsskylt

-= omkörningsförbud

- hastighetsbegränsning

- bakgrundsskärmar med pilmarkering

- mittrefuger med trafikdelare

- förändrad kurvgeometri

En grundläggande fråga vid val av åtgärd vid en specifik kurva är att» på

förhand bilda sig en uppfattning om hur en förändrad reglering skall kunna

påverka olycksrisken, med andra ord att försäkra sig om att ett steg uppåt

i åtgärdshierarkin också resulterar i ett förändrat körbeteende med lägre

olycksrisk som följd.,

Väghållaren har för detta val knappast någon annan modell att använda än

en blandning av tidigare erfarenheter, sunt förnuft och s k "trial and

error".

Trafikanten å sin sida baserar sin körning på en rad faktorer:

m förväntan om kurvgeometri i relation till upplevd vägstandard

- tidigare upplevt samband mellantutformning, grad av reglering etc och

det faktiska problemet vid passage

«- syfte med resan, tidsnöd, nöjeskörning etc.

Hans behov är därvid mycket nära kopplat till att så tidigt och entydigt

som möjligt få information om kurvans krav på anpassning och på samma

sätt någon sorts "kvitto" på, i ett så tidigt skede som möjligt, att hans

anpassning är korrekt.

I vilken mån denna balans uppnås med befintliga regleringssystem har

genom fältförsök i ett antal svenska vägkurvor undersökts närmare.
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3 'I FÖRSÖKSUPPLÄGGNING

Mot bakgrund av det dubbla syftet att generellt studera kurvkörning under

olika grad och typ av reglering och komma fram till användbara rekom-

mendationer om val av regleringsåtgärder kan självklart endast en begrän-

sad del av kurvproblematiken undersökas. Man får med andra ord begränsa

sig till ett fåtal kurvor representerande typiska olycksproblem, jämför-

bara vägsträckor med olika åtgärdstyper, rimligt trafikerade vägar,

användbara för kontrollerad mätning och förändring etc.

När man sedan beaktar resursmässiga begränsningar och projektets i

sanning mycket komplexa karaktär framkommer en resulterande försöks-

uppläggning som beskrivs nedan. Med stort stöd av projektets referens-n

grupp och ett antal vägförvaltningar gjordes en inventering av vägkurvor

på 50, 70 och 90-vägar i Sverige.

Enligt ett brett. kriterium "att aktuella olycksproblem av någon storlek

skulle förefinnas", med ett rimligt trafikflöde runt 2-3000 per årsdygn,

jämte existerande olika grad av reglering och möjlighet att nya eller

ändrade regleringar skulle kunna provas. ostört* under försöksperioden

valdes totalt fem tvåfältiga, 608 m breda vägkurvor från Östergötland och

Kalmar län. (Detaljerad beskrivning följer i senare kapitel).

Typiska befintliga regleringar var skyltar med kurvvarning eller hastig-

hetsbegränsning, bakgrundsskärmar med markeringspilar (sergeantvinklar)

och mittrefug. Mot bakgrund av registrering och analys av körbeteendet i

dessa kurvor skulle man sedan prova ett antal nya åtgärder för att

påverka och ändra körningen i kurvan. Nya åtgärder för en kurva kunde

bestå av en förstärkt regleringsåtgärd enligt tidigare hierarkisk uppdel-

ning. (En kurva med befintlig kurvvarningsskylt kunde sålunda förstärkas

med bakgrundsskärm).

Man enades emellertid också om. att göra. det möjligt att prova ny

regleringsmetoder där den på föregående sida omtalade önskvärda "kom-

munikationen" med den anländande bilföraren om hans anpassning skulle

försöka åstadkommas genom s k feedback.
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4 METOD

Trafik är i princip rörelseförändringar. Att beskriva trafik är därvid i sin

enklaste (i praktiken ganska svåra) form att registrera ,och tolka dessa

rörelser och förflyttningar.

Man kan tala om accelerationer och retardationer/bromsningar i längsled

och sidledsförskjutningar som det sätt på vilket en trafikant kan förändra

sin position och faktiskt påverka/uttrycka sin önskan om förändring när

han rör sig' i trafiken.

Genom att registrera dessa förändringar medan de pågår kan vi utifrån

bilda oss en uppfattning om trafikantbeteende, i viss mån förklara vissa

rörelser och förflyttningar och uppställa vissa regler för beteende, men

självklart långt ifrån förstå och förklara varför trafikanten gör som han

gör.

En metodmässig svårighet är att trafikanten knappast själv heller kan

beskriva vad han gör och varför han gör det. Han gör det bara, man kan

säga som någon undermedveten handling, automatiserad sedan lång tid och

i princip på ett sätt där vanligt språkbruk och beskrivningssätt är

otilllräckligt.

Visst har vi numera med vissa mer eller mindre expressiva metoder kunnat

få information om t ex informationssökning, reaktionstider, riskuppfatt-

ning etc, men dels återstår mycket validering av dessa metoder, dels

grundar de sig på tolkningen av uppmätta data som de sker genom

observatörens ögon, hypoteser och förväntan.

Genom att mäta förändringar i hastighet och placering uppnår man en hög

grad av objektivisering då just vid' kurvkörning samspelet mellan dessa två

parametrar under hela passerandet av kurvan har avgörande betydelse för

utfallet av körningen.

Trots stor tolerans skall man bromsa och styra i de flesta kurvor om man

skall undvika att hamna i diket. Med vår växande kunskap om fordonstek-
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nologi och friktion blir det också alltmer tydligt när och hur denna

bromsning och styrning skall ske, om olyckor skall undvikas.

Bl a på dessa grunder har man i projektet primärt satsat på att studera

trafikantbeteendet genom att mäta hastighets- och sidolägesförändringar

och sedan basera tolkningarna på skillnader i före-och efterstudier och

jämförelser mellan trafikanterna.

Beträffande trafikanter har man av kostnadsskäl enbart valt att analysera

personbilförare. I och för sig omfattar registreringarna också andra

fordonskategorier såsom lastbilar och motorcyklar.

' Deras trafikandel är emellertid* liten (runt 10-20 96 på försökssträckorna)

och det skulle därvid öka mätkostnaden 5-10 ggr om man skulle plocka in

tillräckligt material för analys av dessa fordonskategorier.

Normalt får man: vid insamlandet av data från 100-200 personbilar

tillräckligt med underlag för statistisk analys. Stickprov» av denna storlek

har då också. varit' typiska vid mätningarna i detta projekt.

Också antalet före/efteromätningar har man måst begränsa. Dels av

ekonomiska skäl men också därför att man vid trafikmätningar ständigt är

i konflikt med trafikens egen utveckling och förändring över tid, Yttre

förhållanden typ hastighetsförändringar, reglering, lagstiftning, säsong etc

spelar in och är i stort sett omöjliga att kontrollera om försöken sträcker

sig över längre tidsperioder.

För att förenkla mätningarna och den efterföljande jämförande analysen

har samma utrustning och design för mätprogrammet använts i de olika

kurvorna.

En fältmätutrustning där man i 5 eller 6 punkter i rad kan mäta ett och

samma fordons hastighet och sidoläge i förhållande till vägkanten eller

annan referens har använts.:
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I förhållande till kurvans mittpunkt eller O-punkt har man placerat

mätpunkterna på ett fast avstånd 0, 25, 50, 100 och 200 m härifrån (se

också figur 1 nedan). Förstudier har visat att för de vägtyper som ingår

har fordonen ännu inte påbörjat inbromsning eller placeringsförändringar

på 200 meters avstånd från kurvans nollpunkt, och första mätpunkt tjänar

därvid också som intern referens till den efterföljande inbromsnings/pla-

ceringsförändringen senare i kurvan.

100 rn

  

- 200m

l

Figur 1 Placering av mätpunkter i vänsterkurva

Man uppnår med denna uppläggning av givarna en växande registrerings-

täthet fram mot kurvans nollpunkt och optimerar sålunda noggrannheten i

mätningarna i takt med trafikanternas anpassning och manöver. Som

jämförelse kan nämnas att ett fordon som kör med 70 km/h förflyttar sig

knappt 20 meter per sekund.,

Noggrannheten hos VTI's mätutrustning är ganska hög motsvarande en

osäkerhet på mindre än 1 km/tim i hastighet och några få cm i sidoläge.

Detta innebär att även små förändringar går att konstatera och prova för

statistisk signifikans.,
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5 PLATSBESKRIVNING

Försökskurvorna valdes, som tidigare omtalats, ut bland ett stort antal.

I beskrivningen nedan uppsummeras basuppgifter för enskilda ingående

kurvor. Foton av kurvorna visas i, bilaga A.

Kurva:

Plats:

Vägbredd:

Mätpositioner:

Mätriktning:

Reglering:

Årsdygnstrafik:

Hastighetsbegränsning:

Ny åtgärd:

Kurva:

Plats:

Vägbredd:

Mätpositioner:

Mätriktning:

Reglering:

Årsdygnstratik:

Hastighetsbegränsning:

VTI MEDDELANDE 588

A

KÄLLTORP RV210, 1-2 km väster om V. HUSBY

6,0 m

0, 25, 50, 100, 200 m

Båda

Kurvvarningsskylt, 2 x markeringspil

(sergeantvinklar)

154800

70 km/tim

Marketingspil med blinkande lampor

B

Som A, anslutande kurva

5,9 m

0, 25, 50, 100, 200 m

Båda

Ingen

15-1800

70 km/tim



Kurva:

Plats:

Vägbredd:

Mätpositioner:

Mätriktning:

Reglering:

Årsdygnstrañk:

Hastighetsbegränsning:

Kurva:

Plats:

Vägbredd:

Mätpositioner:

Mätriktning:

Reglering:

Årsdygnstrafik:

Hastighetsbegränsning:

Ny åtgärd:

Kurva:

Plats:

Vågbredd:

Mätpositioner:

Mätriktning:

Reglering:

Årsdygnstrafik:

Hastighetsbegränsning:

Ny åtgärd:

VTI MEDDELANDE 588
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C

NORRBOTORP RV210, 2 km öster om V. HUSBY

5,9 m

0, 25, 50, 100, 200 m

Enkel, mot väst

Kurvvarningsskylt för flera kurvor

l5-1800

70 km/tim

D

RYNINGSNÄS RV34, vid avfart FÅGELFORS

6,5 m

0, 25, 125, 150, 200, 300 m

Enkel, mot öst

1 x markeringspil i l kurvhalva

2500.

90 km/tim

Markeringspil + varningsskylt för flera kurvor

E

HÖGSBY RV34, 1 km öster om HÖGSBY

6,9 m

0, 25, 50, 100, 200 m

Enkel, mot öst

Ingen

2500

70 km/tim

Mittrefug med stolpar, kantlinjer med buller-

effekt (LONGFLEX)
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Kurva: F

Plats: RUDA RV34, i centrum

Vägbredd: 7,7 m

Mätpositioner: 0, 25, 50, 75, 150 m

Mätriktning: Båda

Reglering: Kurvvarningsskylt, tätplacerade kantstoplar

Årsdygnstrafik: 1900

Hastighetsbegränsning:

Ny åtgärd:

Ny åtgärd:

50 km/tim

Förstärkt kantlinjemarkering med bullereffekt

(LONGFLEX)

Kurva: G A

* Plats: KOLSBYGDSKURVAN RV31, 5 km öster' om

ORREFORS

Vägbredd: ca 7,5 m, bredare i kurvan

Mätpositioner: 0, 25, 50, 75, 200 m

Mätriktning: Enkel, mot öst

Reglering: Kurvvarningsskylt, markeringspilar, refug med

kantstolpar

Årsdygnstrafik: 2500

Hastighetsbegränsning: 70 km/tim

markeringspil med blink

Alla utom kurva F (Ruda) belägna på öppna sträckor på. landsbygden med

växlande plantering och' synbarhet längs vägen.

Bortsett från regleringen är vägytan och linjemarkeringen i stort sett av

samma typ och utformning på, samtliga platser. Hastighetsgränsen är på

de flesta platser inte särskilt anvisad men den för sträckan rådande,

oftast 70 km/h,

I ett enda fall, kurva E (Högsby) innebär en ny åtgärd en förändring av

kurvgeometrin i samband med införandet av mittrefugen.

Detta innebär att medan man i övriga kurvor relaterar fordonsplaceringen

(sidoläget) till höger framhjuls avstånd från vägkanten, använder man i

kurva. F (Ruda) vänster framhjuls avstånd till mittrefugen som mätt för

placeringen.,
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6 RESULTAT OCH DISKUSSION

Utifrån de genomförda före- och eftermätningarna av personbilars

hastighet och placering vid passage av försökskurvorna kommer ett antal

intressanta resultat och analyser att redovisas.

Enligt körtekniska teorier skall man vid kurvkörning undvika att styra och

bromsa på samma tid. Dä vägkurvor normalt är utformade med ständigt

minskande radie innebär det ett ständigt ökande behov av styrning ju

närmare man kommer kurvans noll-punkt.

Man bör med andra ord först bromsa och sedan styra vid kurvkörning.

Om man granskar figurerna 2 och 3, där en jämförelse av retardationer

och sidolägesförändringar visas, upptäcks vissa tendenser till andra

körsätt.

I figur' 2 a+b visas storleken på. hastighetsförändringarna för höger-resp

vänsterkurvor i försöket. Siffrorna. vid position 200 m anger ingångshastig-

heten för respektive kurva i denna punkt. (I höger-kurvan med ingångshas-

_tigheten 51 km/h är; hastigheten vid kurvans noll-punkt sålunda 51-9 = 42

km/h.

Man ser typiska retardationer i storleken 5-20 km/h och speciellt i den

sista tredjedelen eller fjärdedelen av kurvan fram mot noll-punkten.
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Figur 2 a' Hastighetsförändring i högerkurvor
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Figur 2 b Hastighetsförändring i, vänsterkurvør
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I figur 3 a+b ses motsvarande förändringar av placering i förhållande till

höger vägkant.

Om fordonen följer vägens linjeföring skall inga förändringar synas, dvs

graferna skall uppvisa raka linjer. (I högerkurvan med ingångspositionen

117 cm från höger vägkant har fordonen vid noll-punkten kommit drygt

50 cm närmre höger vägkant. Å andra sidan har fordonen som vid ingången

till vänsterkurvan kör med ett avstånd av 46 cm från höger vägkant ökat

sitt avstånd till denna med 130 cm).

Acm

150 "°

100 '-

" 814. -

50 --117 "

 

 

 

" Blue-7

0 .L

70 /

200 100 50 25 0 meter
Figur 3 a Avstånd från höger vägkant i högerkurvor
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Acm

" 200 100 50 25 Ometer

   

'100 är

-i 4.6

'150 av

 

Figur 3 b Avstånd från höger vägkant i vänsterkurvor

Sammanfattningsvis kan man från dessa resultat konstatera ett par

typiska drag för kurvkörning:

-== styrning och bromsning pågår på, samma tid och med växande styrka ju

närmare man kommer kurvans nollpunkt

-=. i högerkurvor närmar man' sig gradvis höger vägkant medan man i

vänsterkurvor gradvis ökar avståndet till denna

== man kör generellt ganska fort på 70-leder.

En sannolik förklaring av detta körsätt är bilistens önskan att köra både

fort och komfortabelt.: Fort i den .meningen att han önskar bromsa så lite

som möjligt vid passage av kurvan, och komfortabelt på så sätt att han

utsätts för minsta möjliga sidopâverkan.

Detta uppnår han genom att "skära" kurvan och därvid på ett konstlat sätt

öka kurvradiene
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Den konstaterade sena bromsningen kan tyda på vissa allmänna problem

med rätt bedömning av kurvans geometri under framfart.

Som jämförelse visas i figur 4 en teoretisk modell för optimal bromsning

och styrning i en kurva enligt ovanstående tänkesätt.:

 

 

I ' I
I I : >

200 100 50 25 0 meter

'--l 'HASTIGHET

I Ibn-4 PLACERINGx

Figur' 4 Teoretisk "idealkurva"

Den största inbromsningen pågår i kurvans början och sidoplaceringen

förändras inteunder genomfarten.

Mot bakgrund av dessa mer .allmänna konstateranden redovisas i det

efterföljande resultatet av deförstärkta regleringsåtgärder som i projek-

tet har provats i olika kurvor.

Kurva A (KÄLLTORP) och kurva G (KOLSBYGDEN)

Kurvorna representerar olika grad av regleringsgrad, delvis p g a trafik

och olycksbild och kanske också p g a placeringen i olika län.

Medan det både i kurva A och kurva G redan finns förstärkt reglering med

kurvvarningsskylt och markeringspilar är dessutom mittrefug med kant-

stolpar installerad i kurva G.
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Försöken i dessa kurvor har syftat till att ytterligare förstärka denna

reglering, främst genom visuella åtgärder.

Från studier av visuella siktpunkter hos bilförare har man lärt att

markeringsskärmar placerade som bakgrundsutmärkning i kurvan observem

ras hos de flesta när de kör fram mot kurvano Man har med andra ord en

bra punkt för överföring av ytterligare visuell information om* man

placerar den i samband med markeringspilarna.

Att blinka med gula lyktor har en lång tradition i trafiken för att varna

för onormala omständigheter, risk eller behov av ökad uppmärksamhet. En

vanlig* reaktion hos bilförare är då också att observera blinkandet, även

om reaktionerna, speciellt vad angår retardatiOn, är mycket varierande

och diffusa.

Det är emellertid tänkbart att om en fortkörande får signalerat gult

blinkande ljus när han kommer fram till en kurva, kommer han att uppfatta

detta som en varning om kurvan. Man kan även förvänta sig att om samma

trafikant över ett antal passager kommer att' se blinkandet dyka upp

relaterat till hans aktuella körhastighet, dvs att när han överskrider en viss

tröskel börjar det att blinka, kommer han att lära sig tolka blinkningen som

speciellt inriktad mot och styrd av honom..

Från undersökningar av s k feedback har denna mekanism kunnat konstate-

ras i flera trafiksammanhang, med hastighetsreduktioner som resultat. (Se

närmare i t ex rapporter från TFB/TFD rörande feedback i trafiken).

. En sådan åtgärd har provats vid enskilda fall i vägkurvor i Kolsbygden ochi

Källtorp.

Kurvan i Kolsbygden (G) är relativt högt trafikerad jämfört med Källtorp (A)

och antalet olyckor också störreo Man har etablerat 70 km hastighetsbe-

gränsning i båda kurvorna och dessutom finns två markeringspilar inställda

nära A-kurvans O-punkt.

Under försöken monterades på dessa, gula blinklyktor som tändes när ett

anländande fordon passerade 150 meterspunkten för kurvans O-punkt med en

hastighet på mer än 70 km/h
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I syfte att "kvittera" om en fordonsförare retarderade tillräckligt så att han

vid ankomsten till kurvans O-punkt skulle ha nått en hastighet av 55 km/h,

släckte man blinklyktorna. 55 km/h var den hastighet som kunde bedömas

säker och rekommendabel för denna punkt i kurvan.

Före dessa förändringar av utmärkningen hade man i andra perioden mätt

körhastigheterna i kurvorna hos passerande trafik. Gemensamt för alla prov

var att man registrerade endast i en körriktning antingen vänster- eller

högersvängande, under dagtid på vardagar, i torrt väder.

I analyserna ingår bara personbilar.

Vidare bör man observera att man i Kolsbygden (G) har registrerat

vänstersvängande fordon, i Källtorp (A) högersvängande.

I tabell 1 a nedan visas medelhastigheterna för de fem mätpunkterna i

Kolsbygdskurvan vid olika mätbetingelser. (En förmätning och två

mätningar med blink). För varje medelhastighet anges också spridningen

härav och totala antalet mätta fordon visas.

Tabell 1 a Kurva G. Mot NYBRO.. Medelhastigheter och spridning (km/h)
i fem punkter för personbilar FORE och EFTER förstärkning
av pilmarkering med BLINKANDE LJUS

200 m 100 m 50 m 25 m 0 m Antal

FÖRE (maj 1986) 80/ 10.8 72/8.6 66/74 64/7.1 62/7.2 l56

EFTER, 1 (maj -86) 81/ll.l 7l/8.9 64/8.0 61/84 60/8.5 264

EFTER, 2 (maj -86) 83/12.l 74/9.4 65/7.8 61/7.6 60/7.7 130

Som synes konstateras en viss effekt på körhastigheten på ett antal km/h.

Hastighetsskillnaden skall enligt systemets styrsätt visa sig först efter

100-»meterspunkten och vara störst i 25-meterspunkten och i O-punkten.
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På motsvarande sätt visas i tabell 2 a nedan resultaten från kurvan i

Källtorp.

Tabell 2 a Kurva A. Mot V. HUSBY. Medelhastigheter och spridning
(km/h) i fem punkter för personbilar FORE och EFTER
förstärkning av pilmarkering med BLINKANDE LJUS

200 m 100 m 50 m 25 m 0 m Antal

FÖRE (okt 1986) 81/12.7 73/10.l 66/8.5 62/8.1 59/8.0 120

EFTER (okt 1986) 8l/lO.8 73/8.6 65/7.5 61/7.0 58/7'.0 180

7 Den här uppmätta skillnaden är ganska liten vid mätningarna med

blinkande markeringspilar..

Motsvarande resultat' för fordonens sidoförflyttningar i de två kurvorna

framgår av tabellerna i b och 2 b nedan.

I kurva Å (tabell 2 b) finns ingen mittrefug och det ges visst utrymme för

sidoläges förskjutningar. Påslagningen av blinket har styrts. manuellt. och

det är vid analysen inte möjligt att urskilja om de uppmätta ändringarna

av sidoläget beror på. blinkandet eller andra faktorer i samband härmed.

I kurva G (tabell 1 b) konstateras (som kan förväntas i en kurva med

mittrefug) inga stora förändringar av placeringen.

Tabell 1 b Kurva G. Mot NYBRO. Medelsidoläge och spridningjcm från
höger vägkant) i fem punkter för personbilar FORE och
EFTER förstärkning av pilmarkering med BLINKANDE LJUS

200 m 100 m 50 m 25 m 0 m Antal

FÖRE (maj 1986) 89/29 51/28 119/35 159/35 219/39 156

EFTER, 1 (maj _86) 91/32 48/29 116/31 153/35 212/34 264

EFTER,2(maj-=86) 85/19 41/28 118/33 155/35 209/38 130
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Tabell 2 b Kurva A. Mot V. HUSBY. Medelsidoläge och spridning (cm
från höger vägkant) i fem punkter för personbilar FORE och

EFTER förstärkning av pilmarkering med BLINKANDE LJUS

200 m 100 m 50 m 25 m 0 m Antal

FÖRE (okt 1986) 99/30 98/33 76/40 61/36 25/46 120

EFTER (okt 1986) 110/31. 104/36 75/47 66/29 28/29 180

Samma information går att utläsa från figur 5 (kurva G) och 6 (kurva A). Man

har här integrerat resultaten för både hastighet och sidoläge, före och efter

uppställningenv av blink i samma figur.

   

km/tirn :\§ . I cm

son \ \§ Hastighet ,7 4-200

_. \\ \\ /
70 -- \\'\ / --150 .

\\

_I_ o 00 \\\-L. .

60 \ Sidologe / "' "10°
/

/7

\T\ ' 4/ --4 FÖRE (MAJ-86)
- Qi/7 +---*EFTER,1(MAJ-86)-- 50

? ---aEFTER,2(MAJ-86 ?

260 160 50 2'5 6

Figur 5 Kurva G (Kolsbygden) '
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km/tirn cm

80°-==- 100

' 70 -- --» 75

60 -=-- 50

n-m-a FÖRE (OKT.°86)

:ml-m: EFTER (OKTZ) __ 25

  

260m ' 100 50 2% 0

Figur 6. Kurva A (Källtorp)

Någon enkel tolkning av dessa resultat är inte möjlig på dessa grunder. Varje

uppmätt bilförare har troligen bara förekommit en gång i mätningarna och vi

har inte tillgång till information om vilken inverkan de blinkande skyltarna

har haft på. hans uppmärksamhet Har han sett dem, har han tolkat dem som

uppmaning att sänka hastigheten, menar han att han har kört för fort etc.?

Typiska obesvarade frågor.

Emellertid kvarstår att' signifikanta förändringar går att konstatera,

åtminstone i Kolsbygden, och bakom dessa hastighetsreduktioner ligger en

aktiv bromsning som indikerar en Uppmärksamhetshöjning och beslutsfat=

tande om manöver hos bilföraren., Allt som allt en Säkerhetsfrämjande

effekt.
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Kurva E (HÖGSBY)

Fysiska hinder och avsmalning av vägbanan ger en klar minskning av

körhastigheten. Emellertid uppstår vid användning av sådana åtgärder ev

också säkerhetsproblem, genom att man kör på det fysiska hindret.

Å andra sidan har man i en rad studier observerat att också målade "hinder"

och avsmalningar på vägytan kan generera retardationer, om de följer vissa

perceptionspsykologiska grundregler och i övrigt är anpassade till trafikens

behov.

Ett sätt att få ner hastigheten är därför att etablera en avsmalning av vägen

i en kurva, och installation av en mittrefug är ett exempel härpå.

För att utvärdera effekter på körbeteendet vid olika utformningar av en

målad mittrefug genomfördes ett antal prov i en vägkurva i Högsby (E).

Refugen placerades med mittpunkten i kurvans O-punkt.

Egentlig avsmalning av vägen eller körfältet blev det av körtekniska skäl

inte tal om. Man tog i stället en bit av vägrenen till körfält, och uppnådde

därvid en förändrad kurvradie men en oförändrad körfältsbredd.

Med en mindre radie kunde man förvänta en kompensation av körhastigheten

hos fordonen bl a för att uppnå en oförändrad sidokraftspåverkan. Det är

allmänt accepterat att fordonsförare söker anpassa körningen mot en s k

komfortnivå, t ex genom att dra ner hastigheten eller skära av kurvan.

Emellertid påverkas denna strävan efter komfort också av ett annat

komfortsökande. Det är mindre besvärligt att styra än att bromsa, i övrigt

körtekniskt mindre riskfyllt i en kurva., Slitspår i kurvor berättar då också

tydligt att styrning över mitt- eller kantlinjer är ofta förekommande på

vägarna.

Undersökningarna i Högsby inriktade sig på att hitta utformningar av

mittrefug som å ena sidan inte innebar säkerhetsrisker vid påkörning och å
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andra sidan medverkade till att hastighetssänkningar verkligen uppstod och

inte försvann bort i kompenserande styrningar tvärs över den målade

refugen.

Utöver en kontrollerande förmätning före installation av refug har man

undersökt tre refugutformningarg

- Refug l: målad refug

- Refug 2: samma men med trafikdelare i start och slut på refugen

- Refug 3: målningen ersatt med s k "Longflex", dubbade reflektorer i

linjen som vibrerar och bullrar med en ton när man kör på dem.

i I tabell 3 a nedan redovisas hastigheterna. enligt samma beskrivningssätt

som använts tidigare.

Tabell 3 a Kurva E., Mot I<All.,,l\/lARe Medelhastigheter och spridning
(km/h) i fem punkter för* personbilar FÖRE och EFTER
uppbyggnad av MITTREFUG (1 = målad, 2 2 med trafikdelare,
3 2 med "Longflex" och trafikdelare)

200 m 100 m .50 m 25 m 0 m Antal

FÖRE (sept 1985) 70/996 70/9.l 68/8-.8 68/8.9 67/9.2 163

EFTER 1 (okt -s 86) 68/904 68/90 67/8.7 65/85 65/8.6 212

EFTER, 2 (okt a86) 69/9.4 65/85 64-83 62/8.0 62/8.l 310

EFTER, 3 (nov m86) 70/905 67/8.6 65/83 64.8.3 64.83 186

Skillnaderna i hastighet mellan förmätningarna och den målade refugen är

små, när de olika ingångshastigheterna beaktas. Å andra sidan märks klart

effekten av den uppställda trafikdelaren,

När "Longflex" ersätter den målade linjen märks en liten ökning av

hastigheterna men fortfarande en signifikant minskning i jämförelse med

förmätningen.

Särskilt intressant är att vid dessa prov följa refugutformningarnas inverkan

på fordonsplaceringarnaø
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I tabell 3 b nedan visas avständen i cm från vänster framhjul till mittlinjen

resp mittrefugens högra kant (kurvan i Högsby är i mätriktningen

vänstersvängande).

Tabell 3 b Kurva E. Mot KALMAR. Medelsidoläge och spridning (cm från
vänster framhjul till mittlinjen resp mittrefugens högra kant) i
fem punkter för personbilar FÖRE och EFTER uppbyggnad av
MITTREFUG (1 = målad, 2 = med trafikdelare, 3 = med
"Longflex")

200 m 100 m 50 m 25 m 0 m Antal

FÖRE (sept 1986) 128/29 100/28 72/37 71/42 70/42 163

EFTER 1 (okt -86) 134/28 80/29 4/39 18/43 45/42 212

EFTER, 2(okt -86) 134/28 114/24 31/37 49/37 95/32 310

EFTER, 3(nov -86) 130/27 116/29 41/34 62/39 97/35 186

En analys av dessa mätvärden visar det varierande avståndet av vänster

framhjul från mittlinjen/höger refugkant som minskar ju närmare man

kommer kurvans 0-punkt. Detta demonstrerar den tidigare omtalade

tendensen att skära kurvan. I denna vänsterkurva mot mittlinjen.

Värdena för EFTER 1 synnerligen intressanta. Här är refugen enbart

påmålad och det visar sig att en stor andel i punkten 50 m direkt kör på

deno Beräkningar avslöjar att fordonen i stort sett följer tidigare körlinje

och med andra ord endast följer nya högra kantiinjen i begränsad

utsträckning. Att enbart påmåla en refug är enligt dessa mätresultat föga

effektivt.

Å andra sidan märks tydligt effekten av trafikdelarna, EFTER 2, på

placeringen och därmed förklaras också den tidigare konstaterade hastig-

hetssänkningen vid denna åtgärd. Man bromsar in på grund av förändringen

av kurvradien, som uppstår därför att man följer den nya

kurvutformningen.

Kombinationen trafikdelare och "Longflex" ger också effekt, troligen på

grund av dess högre synbarhet och kanske också dess "alarm"-funktion.
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De registrerade spridningarna visar att ett antal har kört på linjerna,

vibrationerna har troligen bidragit till att de snabbt har styrt bort och därvid

bidragit till ett allmänt större köravstånd bort från mittrefugen.

Man ser en högre körhastighet, men samtidigt ett bromsningsförlopp som

närmar sig det för "ideal"= kur\°an beskrivna.

' I figur 7 är samtliga mätresultat för kurva E sammanfattade i en figur.

km/tirn

 

  

 

    

cm

70 -- Hastighet

65 --

.. -m 100

" ' hmm-4 FÖRE (SSW-86). \ \\, N*
\ ' /

»amma EFTER,1(0KTL-=86) \, \\\ / , -=- 50
\ ' / I

hmm-a EFTER,Z(OKT°°86) - \ v 1/
emma EFTER,3(NOV;°86) \ 2,/

\ ,I

: g 2 : : 0
200m 100 50 25 0

Figur 7 Kurva E (Högsby)

Någon långtidseffekt av den senaste åtgärden (EFTER 3) har tyvärr inte

kunnat genomföras inom projektets ram.

KURVA D (RYNINGSNÄS)

Man har med detta prov velat konstatera den ev effekten av förvarningstav-

lan för \:'ä.gkur\=a som placeras på 150 m avstånd före kurvan.
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Kurvan i Ryningsnäs är relativt olycksdrabbad men år tills vidare bara

försedd med markeringspilar nära kurvans 0-punkt. Kurvan är lång och

pilarna syns :först när man har börjat svängningen.

Kurvans längd har medfört att man har mätt i 6 punkter. Tabell 4 a+b och fig

8 nedan visar resultatet av mätningarna.

Tabe114a Kurva D. Mot KALMAR. Medelhastigheter och spridning
(km/h) i sex punkter för personbilar FORE och EFTER
uppställning av varningsskylt för kurvor

300 m 275m 175 m 150 m 100 m 0 m Antal

FÖRE (okt 1985) 86/17.6 80/11.6 80.11.2 80/11.0 79.10.7 78/10.9 127

EFTER (sept 1986) 84/12.181/10.8 231/105 82/10.3 80/93 79/90 213

Tabell 4 b Kurva D; Mot KALMAR. Medelsidoläge och spridning (cm
från höger vägkant) i 6 punkter för personbilar FÖRE och
EFTER uppställning av varningsskylt för kurvor

300 m 275m 175 m 150 m 100 m 0 m Antal

FÖRE (okt 1985) 102/24120/30 146/43 151/47 130/35 107/34 127

EFTER (sept 1986) 102/26 127/39 153/41 155/41 133/42 115/37 218

   

krm/tim cm

90 =- i

°' -- 150

85 "m

.1.
" 125

80 M

.. ' n -- 100
----s FORE (OKT.-85)

1-==- -1 EFTER (SEPT.-86)

  

T1 .. . i?
| I | I

300m 2'75 * 175 150 100 0
Figur 8 Kurva D (Ryningsnäs)
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Det framgår klart av dessa mätresultat att ingen reduktion av körhastig-

heten kan spåras p g a uppsättandet av varningsskylt.

Tvärtom. En ökning i körhastigheten följs ofta av en ökning i placeringsav-

ståndet från höger vägkant. En sådan ökning syns i tabell 4 b och figur 8., '

Kanske bidrar skyltningen till en upplevd högre information om kurvan, som

direkt omsättes i en hastighetsökningl

Som gäller för övriga mätningar har andra observationsmetoder inte ingått

och man kan därför från resultaten inte direkt konstatera i vad mån

uppmärksamheten hos bilförarna har påverkats eller om skylten överhuvud

taget har observerats.

Kurva F (RUDA)

Man har med proven i Ruda också velat studera kurvkörning i bebyggt

område. Ruda är en mindre ort i Kalmar län där riksväg 34 passerar rakt

genom samhället i en kurva.

Trots vanligt skyltad 50 km/tim hastighetsbegränsning har man i Ruda

återkommande problem med olyckor i kurvan. På båda vägsidorna finns

gångbanor för fotgängare och talrika påkörningar av kantstenar vittnar om

att man ofta "skär" genom kurvan.

För att allmänt kunna påverka körningen och speciellt placeringen i

körspåret provades i båda körriktningarna effekten av förstärkta kantlinjer

med bullereffekt (Longflex).

Den kombinerade effekten på hastighet och placering kunde förväntas bli

mest utpräglad i högerkurvan (Kurva Fl) (jämför med' redovisningen av

körbeteende i höger» och vänsterkurvor tidigare i Meddelandet). Ett större

antal bilister kunde i högerkurvan förväntas köra på kantlinjen och reagera

härpå.

Resultaten redovisas i tabell 5 a och 5 b jämte figur 9.
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Tabell 5a Kurva Fl. Mot KALMAR. Medelhastigheter och spridning
(km/h) i fem punkter för personbilar FORE och EFTER
förstärkning av kantlinjer med "Longflex")

150 m 75 m 50 m 25 m 0 m Antal

FÖRE (maj 1987) 53/7.l 50/6.7 47/6.2 44/5.5 43/5.3 154

EFTER (juni 1987) 53/8.l 49/7.5 47/6.7 44/5.8 43/5.6 178

Tabell 5 b Kurva F1. Mot KALMAR. Medelsidoläge och spridning (cm
från höger vägkant) i fem punkter för personbilar FORE» och
EFTER förstärkning av kantlinjer med "Longflex")

150 m 75 m 50 m 25 m 0 m Antal

FÖRE (maj 1987) 46/40 109/34 118/31 159/32 192/43 154

EFTER(juni 1987) 40/37 108/34 lll/28 151/38 181/51 178

.km/tim cm

55 "  -- w200

    

50 -R -1- 150

45 "100

40 1"-_"1 FÖRE (MAJ '87) -E 50

i / 1--'---l EFTER (JUNI-87) J

1é0m 7% 51) 2% (3

Figur 9 Kurva F1 (Ruda)
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Det märks en viss förskjutning av sidoläget bort från kantstenen i vissa

punkter i kurvan. Den sänkta hastigheten pågår över hela sträckan och är

därvid svårförklarad.

Effekten i motsatt körriktning, vänsterkurva (F2) är som förväntat mindre

och går helt enkelt inte att konstatera med vanliga statistiska mått som

framgår av tabell 6 a+b och figur 10 nedan.

Tabell 6 a_ Kurva F2. Mot HÖGSBY. Medelhastigheter och spridning
(km/h) i fem punkter för personbilar FORE och EFTER
förstärkning av kantlinjer med "Longflex") *

150 m 75 m .50 m 25 m 0 m Antal

FÖRE. (maj 1987) 53/63 l#9/6.0 47/25 45/10 43/l1.7 72

EFTER (juni 1987) 52/63 l18/64 46/1,7 lIll/5.3 43/10 174

Tabell 6 b Kurva F2..., Mot HÖGSBY. Medelsidoläge och spridning (cm
från höger vägkant) i fem punkter för personbilar FÖRE och
EFTER förstärkning av kantlinjer med "Longflex")

150 m 75 m 50 m 25 m 0 m Antal

FÖRE (maj 1987) 71/26 146/39 177/39 96/34' 83/31 72

EFTER (juni 1987) 73/29 151/42 186/34 108/28 93/33 174
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km/lim. ' cm

55 -- ' ' 200

-- , Hastighet

 

50 -- -w- 150 ,

4.5 -=- -- 100

0--4 FÖRE (MAJ-87) 50

  

i--n-o EFTER (JUNI '87)

T. r

150m 75 50 25 0

Figur 10 Kurva F2 (Ruda)

Resultaten indikerar att man med systematisk användning av kantlinjer eller

troligen också, mittlinjer med bullereffekt, t ex typ "Longflex", kan uppnå

påverkan av placeringar i körfältet ev med hastighetssänkning som följd.
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