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SAMMANFATTNING

Som ett led i en översyn av VVs regler för linjeföringsstandard

har VTI fått i uppdrag att öka kunskapen om trafikanternas om-

körningsbeteende. Undersökningens syfte är att kartlägga hur

omkörnings- och passeringsbeteendet beror av vägbredd, sikt-

längd, hastighet, trafikmängd och fordonstyp.

Uppdraget är utfört med hjälp av videofilmning från helikopter.

Från videofilmerna analyseras trafikanternas beteende beträffan-

de vägrensutnyttjande och omkörningar.

Projektet är uppdelat i två etapper. I denna första etapp

studeras omkörningsbeteendet på 13 m-vägar med såväl låga som

höga trafikflöden. I etapp 2 studeras enbart omkörningsbeteende

på 9 m-väg.

Detta notat är en sammanfattning av resultaten från etapp 1. En

mer fullständig rapport kommer under år 1990 med en mer ingående

analys av resultaten.

Fyra mätsträckor har valts ut för studier på 13 m-väg. Det

gäller E4 vid Jönåker, E66 söder om Söderköping, Rv 40 väster om

Jönköping samt Rv 40 väster om Borås. Hastighetsbegränsningen är

110 km/h på tre av sträckorna och den fjärde, Rv 40 väster om

Borås, har 90 km/h.

Mätningarna täcker ett stort intervall av trafikflöden, från 200

f/h som lägst upptill 1 400 f/h som.mest.

Resultaten beträffande vägrensutnyttjande visar att i genomsnitt

85 % av de upphunna fordonen går ut på vägrenen, för att bakom-

varande fordon skall kunna passera i eget körfält, utan att

behöva ta hänsyn till den mötande trafiken.



II

Med växande trafikflöde ökar bilisternas vilja att använda

vägrenen, så att siffran 85 % är ännu något högre vid stora

trafikflöden.

Detta innebär att situationer med tre fordon i bredd ingalunda

är ovanlig, det vill säga att möte förekommer samtidigt som

passering äger rum Som.mest förekommer detta i 66 % av samtliga

passeringar vid de höga trafikflödena.

I de fall där framförvarande fordon inte går ut på vägrenen blir

det tal om en vanlig omkörning. Det visar sig att en förare gör

omkörning på 13 m-väg vid förvånansvärt små siktsträckor. 50 %

av förarna accepterar en siktsträcka på 250 m för omkörning av

personbil, och enbart 15 % förkastar en siktsträcka på 425 mm Nå-

got längre siktsträckor krävs dock för omkörning av lastbil, 300

m respektive 600 m.i stället för 250 m och 425 m enligt ovan.

Eörklaringen till de korta siktsträckorna måste i hög grad vara

dét faktum, att mötande fordon underlättar omkörning genom att

utnyttja sin vägren helt eller delvis.

Med siktsträcka menas antingen avståndet till siktslut påvägen,

dbn så kallade mötessikten, eller avstånd till närmast synligt

mötande fordon, om ett sådant finns.

Slutligen skall påpekas att resultaten ovan enbart gäller för

dagsljus och barmarksförhållanden.



1. BAKGRUND

Inom Vägverket har under senare år diskuterats både i enstaka

fall, såsom t ex de nya motortrafikledsbitarna på E4 vid Jönåker

och Gävle, riksväg 21 förbi Klippan i Skåne med flera, och i mer

generella termer vilken "omkörningsstandard" trafikanterna skall

erbjudas på olika vägtyper och i olika trafiksituationer.

VVs nuvarande utformningsråd från 1981 innebär att kraven på

minimisikt sänktes markant. Skälet härtill var en allmänt sänkt

vägstandard som följd av samhällsekonomiska lönsamhetsbedömning-

ar.

Sedan 1984 rekommenderas en omkörningssikt på 600 m, men helst

800-1000 m, minst en gång per 3 km.för vägar med 9 m bredd eller

smalare. Några rekommendationer om sikt med hänsyn till omkör-

ningsförloppet för 13 mrväg har dock aldrig funnits.

Våra kunskaper om omkörningsbeteendet baserar sig främst på

studier från 1960-talet. Som ett led i en översyn av VVS regler

för linjeföringsstandard har VTI fått i uppdrag att öka kunskap-

en om trafikanternas omkörningsbeteende. Undersökningens syfte

är att kartlägga hur omkörnings- och passeringsbeteende beror av

vägbredd, siktlängd, hastighet, trafikmängd och fordonstyp.

Uppdraget är utfört med hjälp av videofilmning från helikopter.

Från videofilmerna analyseras trafikanternas beteende beträffan-

de vägrensutnyttjande och omkörningar.

Projektet är uppdelat i två etapper. I denna första etapp

studeras omkörningsbeteendet på 13 m-väg med såväl låga som höga

trafikflöden. I etapp 2 studeras enbart omkörningsbeteende på 9

m-väg.

Detta notat är en sammanfattning av resultatet från etapp 1. En

mer fullständig rapport kommer under år 1990 med en mer ingående

analys av resultaten.



2. BESKRIVNING AV TRAFIKFÖRLOPPET SAMT

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

VTI har sedan flera år tillbaka en grundläggande modell, som

beskriver trafikförloppet på tvåfältig väg. I denna modell antas

att trafikprocessen är uppdelad i ett antal händelser, vilka

beskriver trafikförloppet. Dessa händelser är beskrivna och

definierade i texten nedan. Utfallet av en speciell händelse är

slumpmässigt och styr det fortsatta förloppet.

Låt oss se vad som händer på 13 m-väg när ett snabbare fordon

närmar sig ett långsammare framförvarande fordon. Ett upphin-

nandg definieras för den tidpunkt, då det bakomvarande är till-

räckligt nära (ca 50-80 m) för att det måste börja anpassa sin

hastighet.

Det framförvarande fordonet har vid upphinnandet möjlighet att

gå ut på sin vägren och påbörja vägrenskörning. Med vägrenskör-

 

ning menas att mer än halva fordonsbredden har korsat kantlinjen

och finns på vägren.

Om ovanstående inträffar kan nu det bakomvarande fordonet göra

en passering, vilket innebär att det passerar det framförvarande

i eget körfält. Mer än hälften av fordonet måste finnas på eget

körfält.

Om inte framförvarande fordon går ut i sin vägren får bakomr

varande ett tillfälle till omkörning. Med omkörning menas att

bakomvarande fordon använder mötande körfält för att komma för-

bi. Mer än hälften av fordonsbredden skall inkräkta på mötande

körfält.

Man kan definiera olika slag av omkörning. Ett upphinnande, där

framförvarande ej går ut i vägren, ger tillfälle till flygande

gmkörning. Detta innebär att ett fordon kör om direkt utan att

först ligga i kö bakom.



Förkastas detta första tillfälle 'till omkörning måste bakom-

varande fordon påbörja följning, det vill säga anpassa hastig-

heten och ligga i kö på lämpligt avstånd. Ett fordon, som är

följare, får tillfälle till acgelegegande gmkörning, vilket'

innebär att det måste öka sin hastighet under omkörningen.

Tillfälle till âcgelegerad omkörning erbjudes dels där vägens

siktprofil har ett maximum i siktlängd och dels, beroende på

omständigheterna, efter varje möte.

Om ett tillfälle till omkörning, flygande eller accelererande,

med synligt mötande fordon förkastas får föraren nämligen

tillfälle till accelererande gmkögning direkt efter mötet med

det synliga fordonet. Finns inget synligg fordon får han vänta

till ett siktmaximum, där tillfälle alltid ges till omkörning.

.Dessa förhållanden skapar alltså fyra olika omkörningsfall, två

typer av omkörning med vardera två slag av siktbegränsning.

Slutligen skall påpekas, att ovanstående definitioner på väg-

renskörning och omkörning kan medföra att en samtidig vägrens-

körning och omkörning inträffar. Normalsituationen är dock att

ett framförvarande fordons vägrenskörning leder till passering

från bakomvarande. Likaså är det tänkbart med omkörning strax

före ett möte, om det mötande fordonet gått ut på sin vägren.

För beskrivning av siktlängden görs följande definitioner.

Siktbegränsningen för en förare är antingen vägens linjeföring,

den så kallade mötessikten, eller ett mötande fordon, en fri-

siktssträcka.

Mötessikt i en punkt är den längsta vägsträcka inom vilken en

förare kan se ett mötande fordon. Man antar härvid en ögonhöjd

på 1.1 m hos föraren och en fordonshöjd på 1.35 m hos mötande

fordon.



Frisiktssträckan definieras som avståndet från enpunkt till

 

närmaste synliga mötande fordon. Finns inget synligt möte blir

frisiktssträckan samma som mötessikten.

Mötessikten har erhållits ur videomätning från en personbil.

Kantstolparna med höjden 1 m har då tagits som riktmärke vid

siktutvärderingen. Detta innebär att i konvexa vertikalradier

med små radier har en liten underskattning av mötessikten

gjorts. Men detta gäller bara ca 350 m på mätsträcka Jönköping.

Siktsträckan för en förare i en slumpmässig vald punkt är

 

aktuell sikt d v 3 frisikåsgtgägkân eller mötegsikten i punkten.

3 MÅTSTRÃCKOR

För studier på 13 m-väg har fyra olika mätsträckor valts ut. De

fyra sträckorna är:

1. Nybyggd del av E4 norr om Jönåker i D-län. Vägen blev öppnad

för trafik hösten 1986 och är motortrafikled med hastighets-

begränsning 110 km/h. Vid VVs trafikmätning under 1987 er-

hölls ett beräknat trafikflöde på 11 200 axelpar/årsdygn.

2. E66 söder om Söderköping i E-län. Vägen är byggd som vanlig

13 m-väg i början på 1960-talet. Den har också 110 km/h som

hastighetsbegränsning och trafikflödet är 4 800 axelpar/års-

dygn år 1987.

3. Rv 40 väster om Jönköping i F-län. Vägen är ursprungligen

byggd som vanlig 7 m-väg med grusvägrenar. Senare under 60-

talet har dessa grusvägrenar blivit belagda. Även denna

sträcka har 110 km/h och trafikflödet är 8 500 axelpar/års-

dygn år 1987.



4. Rv 40 väster om Borås i P-län. Vägen är motortrafikled med

hastighetsbegränsning 90 km/h. Vägen var ursprungligen

projekterad som.motorväg, men byggdes som.halv motorväg (ML)

i slutet av 1970-talet. Trafikflödet är 10 600 axelpar/års-

dygn år 1987.

Mätningarna på tre av mätsträckorna har ägt rum på eftermid-

dagarna på vanliga vardagar med förhållandevis låga trafik-

flöden. Det gäller Nyköping, Söderköping och Jönköping. Dessutom

har mätning ägt rum. i höga flöden på fredagseftermiddagar på

sträckorna Nyköping och Borås. Väderleksbetingelserna har varit

goda med solsken eller halvklart väder och med sommarväglag vid

alla mätningar.

Trafikflödena vid filmningarna i lågtrafikförhållanden varierade

från 200 fordon/tim upp till 700 fordon/tim. Tabellen nedan

visar vilka trafikflöden som registrerats vid de olika mät-

passen.

Tabell 1. Uppmätta trafikflöden på olika mätsträckor vid filmr
ningar i lågtrafik.

 

 

Sträcka Mätpass Trafikflöde f/h
nr Riktn 1 Riktn 2 Tot

Nyköping 1 288 222 510
2 378 288 666

Söderköping 1 144 288 432
2 90 105 195
3 132 216 348
4 250 430 680

Jönköping 1 222 252 474
2 138 210 348

    

 

Som synes har trafiken genomgående varit snedbelastad med undan-

tag av ett mätpass i Söderköping.



Vid mätningar på fredagseftermiddagarna uppmättes högre trafik-

flöde. Tabell 2 nedan visar förhållande vid mätpass på högflö-

  

desdagar.

Tabell 2. Uppmätta trafikflöden vid filmning i högtrafiktid.

Sträcka Mätpass Trafikflöde f/h
nr Riktn 1 Riktn 2 Tot

Nyköping 1 370 665 1035
2 610 790 1405

Borås 1 325 250 575
2 415 435 850
3 440 830 1270

   

 

 

Första mätpasset i Borås ägde rum vid lunchtid. Trafiken var då

inte så hög som senare under eftermiddagen. De övriga mätpassen

har alla trafikflöde över 800 f/h och med markant snedfördelad

trafik, förutom andra mätpasset i Borås med lika riktningsför-

 

delning.

4 . RESULTAT

4.1 Resultat av vägrenskörning (passeringar)

4.1.1 gesultat_för_lågâ flöden

Tabellen på nästa sida visar hur stor andel av fordonen som vid

upphinnandet går ut i vägren, och därmed gör det möjligt för

bakomvarande att passera i eget körfält. Andelen vägrenskörning

är naturligtvis räknat i relation till antal upphinnanden, vilka

också redovisas i tabellen. Resultatet är uppdelat på personbil

och lastbil och gäller för de mätpass som beskrivs i tabell 1.



Tabell 3. Antal upphinnanden och genomsnittlig andel vägrens-
körning vid upphinnande, uppdelat på fordonsslag (%).

  

Antal upphinnanden Andel vägrenskörning (%)
Sträcka Fordons-

slag Riktn 1 Riktn 2 Riktn 1 Riktn 2 Tot

Ny- Pb 109 51 79 90 82
köping Lb 80 41 68 83 73

Alla 189 92 74 87 78

Söder- Bb 76 226 88 81 83
köping Lb 24 31 71 90 82

Alla 100 257 84 82 83

Jön- Pb 39 40 90 75 82
köping Lb 40 33 97 79 89

Alla 79 73 94 77 86

  

 

   

Resultaten är relativt samstämmiga för alla tre mätsträckorna.

Drygt 80% av fordOnen använder vägrenen vid upphinnanden. Last-

bilarnas vägrenskörning varierar mellan olika sträckor, medan

personbilarnas i stort sett är konstant.

Ett oviktat medelvärde för alla tre sträckorna ger för person-

bilar 82 % och för lastbilar 81 % vägrenskörning.



4.1.2 geâultat_f§r_h§ga flöden

På motsvarande sätt som i föregående avsnitt presenteras i

tabell 4 nedan resultaten för de mätningar som utfördes i

högflödestrafik (se tabell 2).

Tabell 4. Antal upphinnande och genomsnittlig andel vägrens-
körning vid upphinnande, uppdelat på fordonsslag (%).

  

Antal upphinnanden Andel vägrenskörning (%)
Sträcka Fordons-

slag Riktn 1 Riktn 2 Riktn 1 Riktn 2 Tot

Ny- Pb 194 491 91 82 85
köping Lb 66 204 94 95 95
pass l+2 Alla 260 695 92 86 88

Borås Pb 39 51 82 80 81
pass l Lb 34 26. 91 96 93

Alla 73 77 86 86 86

Borås Pb 197 154 98 94 96
pass 2+3 Lb 96 73 99 96 98

Alla 293 227 98 95 97

 

     

Som synes är andelen vägrensutnyttjare nu högre än vid de lägre

flödena. Borås mätpass 1 är separatredovisat i tabellen ovan och

visar de klart lägsta siffrorna.

Således ökar bilisternas användning av vägrenen med ökande

trafikflöde. Detta gäller speciellt för lastbilar, som har

mycket stor andel vägrenskörning vid höga flöden.

Tabellen på nästa sida sammanfattar resultaten från tabell 3 och

4 till ett medelvärde för varje mätsträcka, gällande båda rikt-

ningarna. Därvid har totala antalet passeringar dividerats med

totala antalet upphinnande, varje mätsträcka för sig. Nyköping

är dock delat på lågflödes- och högflödesmätning.



Tabell 5. Sammanfattande resultat för vägrenskörning i % av an-
talet upphinnanden.

   

Sträcka Flöde Andel vägrenskörning i %

båá: riktn. Pb Lb

Jönköping 350- 475 82 89

Söder-
köping 200- 680 83 82

Nyköping 510- 670 82 73

Borås 575-1270 93 96

Nyköping 1030-1400 85 95

Medelvärde,

oviktat 200-1400 85 87

  

 

  

Som ett genomsnittligt resultat över alla trafikflöden gäller

att 85 % av fordonen använder Vägren vid upphinnande. För

lastbilar finns dock en tydlig variation med högre andel

vägrenskörning vid ökande trafikflöde.

4 - 1 - 3 Baåsårins meg samtidig: nöta

När passering äger rum samtidigt med ett möte, uppstår en situa-

tion med tre eller fler fordon jämsides på vägen. Detta är en

inte alltför ovanlig situation, som av den enskilde bilisten kan

upplevas som obehaglig och konfliktfylld.

Om antalet situationer med tre eller fler fordon i bredd be-

räknas som andel av samtliga utförda passeringar, erhålles

resultat enligt tabell 6 på nästa sida.
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Tabell 6. Antal utförda passeringar samt andelen med samtidigt

 

 

möte.

Sträcka och riktning Antal utförda Andel med sam-
passeringar tidigt möte (%)

Nyköping Riktn 1 140 39
lågt flöde Riktn 2 80 39

Söderköping Riktn 1 84 38
Riktn 2 212 20

Jönköping Riktn 1 74 30
Riktn 2 56 34

Borås Riktn 1 351 45
Riktn 2 281 48

Nyköping Riktn 1 238 66
högt flöde Riktn 2 598 40

    

 

Resultatet är givetvis starkt beroende av trafikflödet. Nyköping

på högflödesdagen, som har det högsta flödet, uppvisar störst

andel "trefordonssituationer". I riktning 1 på denna stäcka är

värdet 66 %, vilket innebär att 2/3 av alla passeringar sker med

samtidigt möte.

Notera den stora obalansen på denna sträcka, som beror på det

snedfördelade trafikflödet (ca 40/60). I riktning 1 utförs många

passeringar med samtidigt möte av fordon i riktning 2, eftersom

denna riktning är mest belastad.

Slutligen skall påpekas att alla resultat i detta avsnitt gäller

för dagsljus och barmarksförhållanden.
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4.2 Resultat av omkörningar

4.2.1 geskrivning av_mätmateriâlgt

Som framgår av ovanstående resultat i avsnitt 4.1 registreras

inte många omkörningar på de studerade mätsträckorna. För att få

ett tillräckligt stort material att analysera, har omkörnings-

tillfällena från alla fem. mätsträckorna slagits samman. Det

finns inte skäl att anta att omkörningsbeteendet skiljer sig

mellan de olika mätsträckorna.

Den uppdelning av materialet som skett, är en indelning i om-

körning av personbil och omkörning av lastbil, dels utan släp

'och dels med släpvagn. Denna uppdelning är funktionellt riktig,

eftersom det är helt skilda betingelser vid omkörning av dessa

fordonsslag. Omkörning av personbil är i sin tur uppdelad efter

det upphunna fordonets hastighet. Hastigheter över 90 km/h utgör

en grupp, medan hastigheter under 90 km/h hos upphunnet fordon

utgör en andra grupp.

Ett omkörningstillfälle resulterar antingen i att omkörningen

påbörjas eller att föraren ej accepterar tillfället. I det

senare fallet leder detta till ett nytt tillfälle till omkörning

längre fram längs vägen.

I tabell 7a och 7b redovisas förhållandena vid registrerade

omkörningsförsök beträffande hastighet för upphunnet fordon och

siktsträckans längd. Siktsträckan är mötessikten eller frisikt-

sträckan beroende på omständigheterna. Accepterade och förkast-

ade tillfällen redovisas var för sig inom varje grupp av fordon

enligt ovan.
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Tabell 7a. Beskrivning av omkörningsförhållanden beträffande
hastighet vid registrerade omkörningsförsök.

 

   

 

   

Fordons- Utfall Antal Medelhast Standardav-
slag till- framförv vikelse i

fällen fordon hastighet
(km/h) (km/h)

Omk Pb
hastigh. Förkastat 31 84,1 4,4
<90 km/h Accepterat 67 82,6 7,2

Omk Pb
hastigh. Förkastat 108 104,1 9,8
>90 km/h Accepterat 163 104,0 8,2

Omk Lb Förkastat 15 87,0 5,6
utan släp Accepterat 32 85,2 7,6

Omk Lb Förkastat 65 81,0 5,9
med släp Accepterat 49 79,2 9,2

 

Som synes är skillnaden i hastighet mellan accepterade och

förkastade utfall relativt måttlig, som.mest 1,8 km/h. Detta

innebär att inte i någon grupp finns en signifikant hastighets-

skillnad mellan förkastade och accepterade utfall. I tabell 7b

nedan redovisas siktsträckans längd.

Tabell 7b Beskrivning av omkörningsförhâllanden beträffande
siktsträcka vid registrerade omkörningsförsök.

       

Fordons- Utfall Antal Median för Skillnad mellan
slag till- siktsträcka 1:a och 3:e

fällen (m) kvartil (m)

Omk Pb
hastigh. Förkastat 31 150 196
<90 km/h Accepterat 67 404 298

Omk Pb
hastigh. Förkastat 108 ,160 211
>9O km/h Accepterat 163 476 331

Omk Lb Förkastat 15 113 317
utan släp Accepterat 32 449 342

Omk Lb Förkastat 65 138 274
med släp Accepterat 49 496 482
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Som synes finns i tabell 7b en markant skillnad i siktsträckor

mellan förkastade och accepterade omkörningsförsök. Dessutom är

spridningen i siktsträcka större för accepterade försök.

Det är alltså, inom varje fordonsgrupp, siktförhållandena som

avgör om ett omkörningstillfälle accepteras eller ej. Observera

dock att de registrerade värdena på siktsträckan är beroende av

trafikflödet för mötande trafik och mätsträckornas siktprofiler.

Innebörden är att siktlängden är en förklarande faktor för om-

körningsutfallet.

I nästa avsnitt redovisas resultaten nedbrutna i olika intervall

av siktsträckor.

4.2.2 kaörningar uppdelat_efter_siktförhållânden

I tabell 8a och 8b har utfallen av ett omkörningsförsök(accept-

erat eller förkastat) sorterats efter siktsträckans längd. Sikt-

sträckorna är klassindelad i grupper om 200 m längd per grupp.

Tabell 8a. Fördelning av omkörningsutfall efter siktsträckans
längd. Omkörning personbil.

 

   

Fordons- Frisikts- Antal % Utfall
slag sträcka till- Accepterat Förkastat

(m) fällen

0 - 200 26 27 5 21
200 - 400 34 35 28 6

Omk Pb 400 - 600 21 21 19 2
hastigh. 600 - 800 10 10 9 1
<90 km/h 800 - 7 7 6 1

Totalt 98 100 67 31

0 - 200 72 27 7 65
200 - 400 87 32 53 34

Omk Pb 400 - 600 56 21 50 6
hastigh. 600 - 800 37 14 35 2
>90 km/h 800 - 19 7 18 1

Totalt 271 100 163 108
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-Det är värt att notera att ca 60 8 av alla omkörningstillfällen

inträffar vid siktsträckor under 400 m. Detta är dock en följd

av att trafikflödet har varit i medeltal ca 500 f/h.

Vid siktsträckor över 400 m längd accepteras i de flesta fall

ett tillfälle till omkörning. Endast i ca 10 % av fallen

förkastas omkörningstillfället. Även vid sikter på 200-400 m er-

hålles förvånansvärt höga andelar av påbörjade omkörningar, ca

60-80 8,,beroende på upphunnet fordons hastighet.

Tabell 8b nedan visar utfallet för omkörning av lastbil.

Tabell 8b Fördelning av omkörningsutfall efter siktsträckans
längd. Omkörning lastbil.

   

Fordons- Frisikts- Antal % Utfall
slag sträcka till- Accepterat Förkastat

(nn fällen

0 - 200 13 28 4 9
200 - 400 13 28 10 3

Omk Lb 400 - 600 10 21 7 3
utan släp 600 - 800 7 15 7 0

800 - 4 8 4 0

Totalt 47 100 32 15

0 - 200 49 43 7 42
200 - 400 31 27 13 18

Omk Lb 400 - 600 15 13 12* 3
med släp 600 - 800 10 9 9 1

800 - 9 8 8 1

Totalt 114 100 49 65

     

 

 

Resultaten i tabell 8b är i stor utsträckning samma som för

omkörning av personbil. Vid siktsträckor över 400 m accepteras

nästan alltid ett omkörningstillfälle. Endast i 15 % av fallen

förkastas tillfället. Vid sikter på 200-400 m längd registreras

mycket höga andelar av accepterade omkörningstillfällen, nämli-

gen ca 75 % för Lb utan släp och ca 40 % för Lb med släp.
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Resultaten för både personbil och lastbil tyder på att i flera

fall underlättas en omkörning, genom att ett mötande fordon del-

vis kör ut på sin vägren, och därmed lämnar mer utrymme för en

omkörning.

4.2.3 §kattning av_omkörning§funktiog

Materialet ovan i avsnitt 4.2.2 kan användas till att skatta en

så kallad omkörningsfunktion för 13 m-vägar. Det innebär att

beräkna den andel förare som påbörjat omkörning, omkörnings-

sannolikheten, som funktion av siktsträckans längd.

Nu behövs ett antagande om hur denna funktion för omkörnings-

sannolikheten ser ut. Jag har här antagit en S-kurva, som.är

QSXmEetrisk. Vänstra delen, vilken gäller för korta siktsträck-

or, växer snabbt upp mot sin brantaste del. Högra delen däremot

skall :växa mycket långsamt och asymptotiskt närma sig värdet

ett. Se figuren nedan som visar principen för omkörningsfunk-

tionens utseende.

Omkörnings-
sannolikhet

 

1,0 ...z-

OIS' /

 

sträcka

 

Figur 1. Principiell uppbyggnad av enS-kurva, som beskriver
omkörningssannolikhetens beroende av siktsträckan.
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En funktion som uppfyller ovanstående kriterier är Gompertz

modell, se N.Draper och H.Smith: Applied regression analysis,

second edition kapitel 10.7.

Uttrycket för Gompertz funktion är

co = exp (-A exp(-ks))

där m betecknar omkörningssannolikheten (andel förare som

accepterar omkörning)

A och k är konstanter

s är siktsträckans längd i meter.

Funktionen har som.nämnts den egenskapen, att den inte är sym-

metrisk omkring inflektionspunkten. Denna är alltid belägen i

värdet:

_-1_minf - e - 0,368

och med siktsträckan

S 0lnf = (ln A)/k

Startvärdet för s = 0 blir

Medianvärdet 350, den siktsträcka där hälften av förarna

accepterar och hälften av förarna förkastar ett omkörnings-

tillfälle, blir

3 = ln (A/ln2) = ln (1,44 - A)
50 k k

 

Med hjälp av minsta kvadratmetoden kan konstanterna A och k

skattas ur det uppmätta materialet.
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Tabellen nedan anger konstanterna för de fyra fordonsgrupperna.

Ett sammanlagt värde för personbilar respektive lastbilar anges

också.

Tabell 9. Skattade konstanter för beräkning av omkörnings-

 

  

funktionen

Fordons- Värde på konst.
slag A K

Pb -3
hast.<90 4,50 9,30 x 10

Pb -3
hast.>90 6,61 8,72 x 10

Pb -3
Totalt 5,30 8,48 x 10

Lb -3
utan släp 2,10 5,55 x 10

Lb -3
med släp 3,01 4,49 x 10

Lb -3
totalt 2,70 4,81 x 10

    

Med hjälp av konstanterna i tabell 9 kan hela omkörnings-

funktionen beräknas.

Tabell 10 på nästa sida sammanfattar dessa omkörningsfunktioner

med några karakteristiska data. Dessa data gäller siktsträckan

för inflektionspunkten, medianvärdet och 85-percentilen. Dess-

utom redovisas funktionens startvärde m0. Jämför med formlerna

på föregående sida.
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Tabell 10. Startvärde, inflektionspunkt samt 50- och 85-
percentiler i skattade omkörningsfunktioner.

   

 

Fordons- Start- Siktsträcka (m) för
slag värde

o Sinf S50 . S85

Omk Pb
hast.<90 0,011 162 201 357

Omk Pb
hast.>90 0,001 216 259 425

Omk Pb
totalt 0,005 197 240 411

Omk Lb
utan släp 0,122 134 200 461

Omk Lb
med släp 0,049 245 327 650

Omk Lb
totalt 0,067 206 283 584

 

 

  

 

Ur tabellen kan utläsas att medianvärdet 350, ligger över 300 m

enbart för omkörning av lastbil med släp. För övriga grupper är

värdet 200 - 260 m.

De 15 % mest försiktiga förarna, 85-percentilen i tabellen ovan,

kräver en siktsträcka på drygt 400 m för omkörning av personbil

och 650 m.för omkörning av lastbil med släp.

Förklaringen till de relativt sett korta siktsträckorna måste i

hög grad vara det faktum, att mötande fordon underlättar omkör-

ning genom att använda sin vägren helt eller delvis.

Vid jämförelse mellan olika fordonsslag måste man komma ihåg att

medelhastigheten hos upphunna fordonsslag är olika enligt tabell

7a. Medelhastigheten varierar från 80 km/h för lastbil med släp

till 104 km/h för gruppen snabba personbilar.



19

4.2.4 gmkörningsfunktigngr_för_olika_omk§rning§typgr

I ovanstående avsnitt skattades en omkörningsfunktion, där alla

fyra slag av omkörningar ingår. Man kan förvänta sig att det är

en viss variation i omkörningssannolikheten, beroende på vilken

typ av omkörning som skall genomföras.

Om tabell 8a och 8b bryts ned på omkörningstyper erhålles

indikation på att flygande omkörning utan synligt möte inte

kräver långa siktsträckor. Mot detta kan ställas accelererad

omkörning med synligt möte, vilket torde kräva betydligt längre

siktsträckor.

För att undersöka detta har omkörningarna av de fyra slag som

redovisas i avsnitt 2 analyserats var för sig. Det visar sig då

att flygande omkörningar ej påverkats av om synligt möte finns.

Omkörningsfunktionen för flygande omkörning är oberoende av

synligt möte eller ej.

Dessutom visar acgelererag gmkörning med synligt möte ingen

nämnvärd skillnad för personbilar över och under 90 km/h. Samma

är fallet för lastbilar med och utan släp. Således är omkör-

ningsfunktionen för âcgelererag gmkörning med synligt möte upp-

delad enbart för personbil och lastbil.

Tabell 11 visar omkörningsfunktionen för olika typer av

omkörningar. Samma karaktäristiska data som i tabell 10

redovisas.
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Tabell 11. Funktionsvärden för olika typer av omkörning.

Fordons- Omkörn- Siktsträcka (m) för

Slag typ inf s50 s85

Flygande 91 121 242
omk

Omk Pb Acceler 303 359 577
hastighet med möte

<9° km/h Acceler 223 265 432
ej möte

Flygande 181 218 365
omk

Omk Pb Acceler 303 359 577
hastighet med möte

>9° km/h Acceler 245 290 466
ej möte

Flygande 44 78 214
omk

Omk Lb Acceler 414 519 937
utan släp med möte '

Acceler 265 340 640
ej möte

Flygande 138 207 479
omk

Omk Lb Acceler 414 519 937
med släp med möte

Acceler 297 372 672
ej möte

 

 
Av tabellen framgår att kraven på siktsträcka är olika för de

skilda slagen av omkörning.

För det mest ogynnsamma fallet, accelererad omkörning med

synligt möte, ligger medianvärdet på 360 m för omkörning av

personbil, och på 520 m för omkörning av lastbil.

En siktsträcka på 600 m är i de flesta fall tillräcklig för att

kunna genomföra omkörning av personbil oberoende av omkörnings-
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situationen. För omkörning av lastbil krävs över 900 m i sikt-

sträcka för att alla förare skall genomföra en omkörning.

5 ANALYS OCH SLUTSATSER

Mer ingånde analys och slutsatser av materialet presenteras i en

slutrapport, vilken är ämnad att utkomma till sommaren 1990.

Ånyo skall påpekas att resultaten ovan i kapitel 4 gäller enbart

för dagsljus och barmarksförhâllanden på 13 m-väg.




