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Bakgrund, syfte

 

VTI utförde under 1987 en större undersökning av de gåendes och

cyklisternas trafik- och trafiksäkerhetssituation i Örebros cen-

trala delar (VTI meddelande 595). Detta gjordes på uppdrag av

tekniska förvaltningen i Örebro.

Ett 25-tal korsningar ingick i undersökningen där bl a syftet var

att bedöma trafiksäkerhetsläget i de enskilda korsningarna och

diskutera och föreslå åtgärder.

Syftet med föreliggande undersökning har varit att följa upp

trafiksäkerhetsläget efter vidtagna åtgärder i tre korsningar,

som ingick i undersökningen 1987. Dessa åtgärder var i första

hand riktade åt cyklisterna. Denna undersökning har också genom-

förts på uppdrag av tekniska förvaltningen i Örebro.

De undersökta korsningarna var:

- korsningen Skolgatan - Södra Greve Rosengatan.

- korsningen Skolgatan - Järnvägsgatan.

- Hertig Karls plan (korsningen Hertig Karls allé - Ekersgatan -
Malmgatan.

Tillvägagångssätt

 

Åtgärdseffekten studeras via före-efterstudier.

Förstudien genomfördes i augusti/september 1987. Efterstudien

genomfördes i juni 1988, veckan innan skolan slutade.

Effektstudien genomfördes med den metod VTI brukar använda vid

praktiska undersökningar av de gåendes och cyklisternas (GC-tra-

fikanternas) trafik- och trafiksäkerhetssituation.

Normalt videofilmas då trafikanterna, vilket också skedde i denna

undersökning. Utvärdering och bedömning av trafik- och trafik-

säkerhetssituationen görs utifrån det filmade materialet.



Två mått används för att bedöma cyklisternas och de gåendes tra-

fiksäkerhet i enskilda platser - här de tre korsningarna:

o Separeringsgraden för GC-trafikanter.

o Antalet oseparerade GC-trafikanter.

Separeringsgraden anger i det här fallet andelen cyklister som är

separerad från biltrafiken vid färd genom korsning. För denna

andel cyklister finns ingen risk för kollision med bilar.

Om separeringsgraden är ett anger detta att det inte finns någon

kollisionsrisk för någon cyklist vid passage genom korsningen.

Om exempelvis separeringsgraden är 0,7 är risken för kollision

obefintlig för 70 % av cyklisterna medan det för resterande 30 %

föreligger risk för kollision med bilar.

Separeringsgraden är ett indirekt mått på kollisionsrisken mellan

cyklist och bilar.

Följande indelning av separeringsgraden används:

Separeringsgrad 0,9-1 god separering

Separeringsgrad 0,7-0,9 mindre god separering

Separeringsgrad 0 -0,7 dålig separering.

Antalet oseparerade cyklister är ett indirekt mått på mängden

kollisioner mellan cyklister och bilar. Ju fler oseparerade cyk-

lister desto fler kollisioner.

Det normala tillvägagångssättet är att varje vald plats (kors-

ning) filmas under dagtid vid fem olika tillfällen fördelat över

dagen. Så har också tillvägagångssättet varit i denna undersök-

ning, med undantag av filmningen av Hertig Karls plan som skedde

eftermiddagstid.



Resultat

Korsningen Skolgatan-Södra Greve Rosengatan.

Denna korsning var signalreglerad.

Den åtgärd som vidtogs här var att anlägga en dubbelriktad cykel-

bana söder om korsningen längs Skolgatans västra sida med marke-

rad cykelöverfart tvärs Södra GreveRosengatan. Cykelbanan fort-

satte även norrut, på samma sida som Skolgatan.

Följande flöden och separeringsgrader (S) förelåg vid för- och

eftermätning för de cyklister som passerade korsningen från Skol-

gatan. (Cykeltrafik var förbjuden längs Södra Greve Rosengatan).
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Som framgår av figurerna var antalet cyklister vid för- och

eftermätning ungefär lika stort. Även biltrafiken var lika stor.

Åtgärden har medfört en något högre (förbättrad) separeringsgrad

för cykeltrafiken söderifrån.



Dock använde inte alla dessa cyklister cykelöverfarten - 1/6 cyk-

lade som tidigare på Skolgatans högra sida. För dem var separe-

ringsgraden densamma som vid förmätningen (0,67).

Kanaliseringen av cykelpassagerarna till den anlagda cykelöver-

farten tycks också ha förbättrat separeringsgraden något för de

norrifrån kommande cyklisterna.

Den trots allt låga separeringsgraden på cykelöverfarten orsaka-

des i huvudsak av den svängande biltrafiken från Skolgatan. Sär-

skilt ofta konfronterades cyklisterna söderifrån med den höger-

svängande biltrafiken norrifrån.

Man kan också konstatera att rödcyklandet och rödgåendet var

större vid eftermätningen, 9 % respektive 15 % jämfört med vid

förmätningen 3 % resp 10 %.

De gåendes separeringsgrad kan inte sägas ha förändrats, den var

0,73 vid förmätningen och 0,72 vid eftermätningen.

Då det gäller cyklisterna kan man sammanfattningsvis säga att

resultatet tyder på enviss förbättring av trafiksäkerheten. Det

finns skäl att förvänta en minskning av antalet cykelolyckor med

10 %. Denna siffra kan förbättras om.man får alla cyklister att

använda cykelöverfarten, ger dem längre gröntid och försöker

tidsseparera dem från svängande trafik - i första hand från den

norrifrån kommande högersvängande biltrafiken.

Korsningen Skolgatan - Järnvägsgatan

I denna korsnings norra del avslutades den dubbelriktade cykel-

bana som anlades längs Skolgatans västra sida söder om korsningen

mellan Skolgatan - Södra Greve Rosengatan.

Syftet var här att studera effekten på cyklisternas trafiksäker-

het av att cykelbanan mynnade ut" i korsningen.

Vid eftermätningen kunde av tekniska skäl endast tre av de fem

filmtillfällena utvärderas - morgontillfället och kvällstillfäl-



_let utgick. Detta medför en större osäkerhet i materialet.

Följande figurer visar cykelflödet (de huvudsakliga strömmarna)

genom korsningen vid för- och eftermätning.

man kan konstatera att cykelflödet längs Järnvägsgatan var

ungefär detsamma vid för- och eftermätning medan cykelflödet

längs Skolgatan var mindre vid eftermätningen.

Cyklisterna på Skolgatan var till stor del skolelever. Skillnaden

i flödet kan därför vara en effekt av annorlunda skoltider.
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Resultatet indikerar en försämrad separeringsgrad för de cyklis-

ter som färdas norrut och som använder den dubbelriktade cykel-

banan. Två cyklister av fem använde dock inte denna utan cyklade

längs Skolgatans högre sida. Resultatet pekar på att separerings-

graden för dessa är oförändrad.

En viss förbättring i separeringsgraden inträffade också för de

cyklister som kom västerifrån och cyklade norrut på cykelbanan.

Dessa konfronterades i mindre utsträckning med biltrafiken.

Man kan också av resultatet konstatera att cykelbanan gav upphov

till ett antal diagonalpassager i korsningen (7 per timme) med

låg separeringsgrad. Det var ofta de cyklister som kom österifrån

på cykelbanan längs Järnvägsgatan som passerade korsningen diago-

nalt för fortsatt färd på cykelbanan norrut.

Det är här svårt att renodla effekten av cykelbanans avslutning i

korsning eftersom cykelflödet var så olika mellan för- och efter-

mätning. En viss uppfattning om effekten kan man få om man använ-

der förmätningens cykelflöde på eftermätningens separeringssitua-

tion. Resultatet av detta visar en 8 %-ig ökning av antalet ose-

parerade cyklister. Omsatt i olyckor innebär detta en förväntad

ökning av antalet olyckor mellan cyklister och bilar med samma

storleksordning.

Hertig Karls plan - korsningen Hertig Karls allé - Ekersgatan -

Mahmgatan.

Till denna korsning var sex gatuben anslutna. Korsningen hade i

sin utformning vissa likheter med en cirkulationsplats. Filmning-

en av denna plats genomfördes under eftermiddagstid (1300-1700).

Cyklisterna färdades i huvudsak längst Ekersgatan och Malmgatan.

Totalt färdades där 350 cyklister per timme vid förmätningen och

caa 370 per timme vid eftermätningen.

Vid förmätningen fanns en dubbelriktad cykelbana, som började/-

slutade vid Ekersgatans södra anslutning och löpte längs östra



sidan av denna gata norrut. Markerad cykelfart fanns tvärs Hertig

Karls allé i korsningens Östra del.

Som framgår av figuren cyklade vid förmätningen en stor andel av

de väster ifrån kommande cyklisterna i gatuutrymmet mot bilarnas

färdriktning istället för att använda den dubbelriktade cykel-

banan.

Den åtgärd som vidtogs var att anlägga en dubbelriktad cykelbana

längs Ekersgatans södra sida väster om korsningen och igenom

korsningen fram till Ekersgatans östra anslutning.

Denna åtgärd fick till följd att samtliga cyklister som kom

Ekersgatan västerifrån (med något undantag) använde den nyanlagda

cykelbanan och cykelöverfarten. Ca 10 % av de cyklister som cyk-

lade Ekersgatan västerut cyklade i gatuutrymemt då de passerade

genom korsningen.

Följande tabell visar förändringen mellan för- och eftermätning i

 

 

separeringsgrad och genomsnittligt antal cyklister/h.

Separeringsgrad Cyklister/h

Förmätn Eftermätn Förmätn Eftermätn

Ekersgatan:

Västerifrån 0,60 0,67 129 138

Österifrån 0,46 0,69 164 179

Malmgatan:

Österifrån 0,43 0,66 56 50

 

Totalt 0,51 0,67 349 367

 



Av tabellen framgår att separeringsgraden förbättrats och att

antalet oseparerade cyklister minskat med ca 30 % och att det

därför finns skäl att förvänta en minskning av antalet olyckor

mellan cyklist och bil med storleksordningen 30 %.

Som framgår av resultatet är det de cyklister som kommer öster-

ifrån som separeringssituationen förbättats mest för.

En orsak till förbättringen är att dessa cyklister efter åtgärden

slipper konfronteras med den högersvängande biltrafiken från

Ekersgatan österifrån då de passerar Hertig Karls allé. Innan

åtgärden "kämpade" ofta svängande bil och cyklist om samma tids-

lucka.

En annan positiv effekt av åtgärden som också har effekt på sepa-

reringsgraden är att cyklisterna efter åtgärden cyklade mer en-

ligt reglerna, cyklade mindre ofta i bredd och uppträdde allmänt

mindre oförutsägbart för bilisterna.

Den något förbättrade separeringsgraden för cyklisterna som kom

västerifrån hade sin orsak i att de genom åtgärden icke längre

cyklade mot mötande biltrafik och att de i viss utsträckning

också separerades från svängande biltrafik.

Dock skall sägas att separeringsproblem fortfarande kvarstår i

korsningen. Förutom den låga separeringsgraden (ca 0,75) som

enligt resultatet föreligger vid passage över Hertig Karls allé

kvarstår separeringsproblem för de cyklister som kommer öster-

ifrån på Ekersgatan och Malmgatan då de skall ut på cykelbanan.
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HERTIG KARLS PLAN
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