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FÖRORD

Detta projekt 'har bekostats gemensamt av Vägverket och Svenska

Trafikmarkeringsföreningen (STMF). Kostnaderna för själva expeu

rimentets genomförande (planering, fältmätningar, utvärdering,

rapportering) har delats lika, medan Vägverket har svarat för ny

beläggning på provsträckan.

Fältmätningarna har gjorts av SUO Lundkvist, Uno Ytterbom och

Magnus Fernlund, medan vägkantintervjuerna har gjorts av Berit

Nilsson och Eva Wirén på VTI/TF.

Tack till Torgny Augustsson, Vägverket i Södermanlands län och

Bo Larsson, Svenska Trafikmarkeringsföreningen, som har engarem

rat sig i planering och utförande av provsträcka. Ett speciellt

tack även till Polisen i Nyköping, som ställde upp vid inter»

vjuernao



1o BAKGRUND

Undantaget motorvägar används i Sverige på belagda vägar inter-

mittent kantlinje, vilket är ovanligt i det Övriga Europa. EG

kommer med stor sannolikhet att fastställa heldragen kantlinje

som. standard, vilket skulle innebära en övergång från intermitm

tent till heldragen kantlinje, om.Sverige ska harmonisera med

EGwländerna.

Hur kommer en heldragen kantlinje att påverka trafiken? Man kan

befara att en förstärkt kantlinje ska ge mer spårbunden trafik,

vilket skulle leda till ökad risk för uppkomst av längsgående

spår, Tidigare erfarenheter har visat att en ny beläggning ger

ökade hastigheter. När den nya beläggningen förses med en bred

kantlinje skulle man kunna tänka sig ytterligare höjda hastighe-

ter, framförallt i mörker eftersom den heldragna linjen har

bättre synbarhet än den traditionella, intermittenta._

2. SYFTE

Detta försök ska främst ses som ett förförsök till ett huvud-

försök med heldragen kantlinje på 13-metersväg. Syftet med pi-

lotstudien på 9-metersvägen har varit att studera hur en heldra-

gen kantlinje påverkar trafiken med avseende på hastighet och

grad av spårbunden trafik samt hur den upplevs av trafikanten.

Vidare skulle försöket ge erfarenheter rörande metoden med

före-/eftermätningar på två provsträckor och en kontrollsträcka

inför ett kommande huvudförsök.



3. rönsöxzrs ursonquNG

Experimentet har utformats som en före/efterstudie med två prova

sträckor och en kontrollsträcka enligt tabell 10

Tabell 1. Prov- och kontrollsträckors utformning före och efter
beläggning och målningo För kantlinje anges intermitm
tent (I) eller heldragen (H) samt bredd i cm. För bem
läggning anges gammal (G) eller ny (N) samt typ, ytbe-
handling (Yl) eller asfaltbetong (MAB). Körfälts- och
vägrensbredder är angivna i metere P1 och 92 avser
provsträcka 1 respektive 2, medan K avser kontroll=

 

sträckano

kantm belägga körfälts= vägrensu
linje ning bredd bredd

 

sträcka före efter före efter före efter före efter

 

K 1/10 G/Yl 3.42 0.42

 

P1 I/lO G/MAB N/MAB 3.33 3.88 1010 0.73

 

122 I/lO 11/20 G/MAB N/MAB 3045 4°10 1002 0.46

    

 

 

 

Av tabell 1 framgår att kontrollsträckan har varit oförändrad

från första till andra mättillfället (dock hade ny kantlinje

målats). Provsträcka 1 fick ny beläggning, ny intermdttent kantm

linje och bredare körfält än tidigare, medan provsträcka 2 fick

ny beläggning, bred, heldragen kantlinje och ett bredare kör-

fält. De åtgärder som gjordes på prova ochkontrollsträckor kan

således sammanfattas:

Kontrollsträcka Ny, intermittent kantlinje
Provsträcka 1 Ny, intermittent kantlinje, ny belägg=

ning, bredare körfält V
Provsträcka 2 Ny, heldragen kantlinje, ny beläggning,

bredare körfält

Samtliga sträckor har varit belägna på riksväg 55. Provsträckoru

na låg strax söder om.Malmköping, medan kontrollsträckan låg

strax norr om denna ort°



Provsträcka 1 var 1 km lång, medan provsträcka 2 var 9 km lång.

Kontrollsträckan hade en naturlig begränsning av Strängnäs i

norr och Malmköping i söder.

4. Mmm

Mätningar av sidolägesplacering och hastighet har gjorts med en

på VTI utvecklad utrustning, PTA Analyser. Denna bygger i prin-

cip på att två parallella kablar vinkelrät mot körriktningen

samt en diagonal mellan dessa ger hastighet respektive sidolä-

gesplacering, Vad gäller sidoläge har speciellt dess varians

studerats; denna kan anses vara ett direkt mått på trafikens

spårbundenhet och är en av de parametrar som kvantifierar risken

för uppkomst av spår.

Meddelst vägkantintervju har även trafikanternas upplevelse av

och åsikter dm den nya målningen (bred, heldragen kantlinje och

bredare körfält) registrerats.

°Önskan var vidare att mäta den visuella ledningen före och efter

ommålning. Tyvärr saknas ett objektivt mått på den visuella led-

ningen, varför denna endast har bedömts subjektivt. Dock har

vägbanornas och vägmarkeringarnas specifika luminans (ljushet i

fordonsbelysning) mätts upp. Även vägkantintervjun har givit

viss information om vägens synbarhet.

Mätningar gjordes samtidigti på prov- och kontrollsträckorna i

torrt väglag före och efter ommålning/nybeläggning under ungefär

ett dygn 1989-06-13/14 respektive 1989-10-04/05. Tyvärr blev

mätningarna så försenade att förmätningarna nattetid måste utgå;

de ljusa juninätterna innebar att endast 10-20 observationer

kunde göras i mörker.



5. RESULIET

I detta avsnitt redovisas resultaten kortfattat utan beräkw

ningar. Den som är intresserad av metoden och beräkningarna hän=

visas till bilaga Ao

5 . 1 . Sidolâgesplacering

Tabell 2 redovisar sidolägesplacering för höger hjulpar och dess

varians samt sidolägesplaceringen för vänster hjulpar. Sidoläw

gesplaceringen är för höger hjulpar angiven från vägrenen, det

vill säga från den sida av kantlinjen som är in mot mitten av

körfältet (kantlinjen anses till hela sin bredd ligga på väg-

renen). För vänster hjulpar är den angiven från mitten av mitt-

linjen (från mitten av körbanan)o

Antal observationer har dagtid varit 800w1800 och nattetid 150-

300. Det finns inga avtagsvägar (förutom några enskilda vägar)

mellan de två provsträckorna, varför exakt samma fordon kan an-

ses ha uppmätts på dessa två sträckor vid vart och ett av de två

måttillfällenao Kontrollsträckan är belägen strax norr om,Malms

köping, vilket innebär att ca 75% av trafiken är densamma här

som på de båda andra sträckorna.



Tabell 2. Sidolägesplaceringen och dess varians uttryckta i m
respektive m2. sh avser ett aritmetiskt medelvärde för
höger hjulpar räknat från kantlinjen, sv för vänster
hjulpar räknat från mittlinjen samt var(s) höger hjul-
pars sidolägesvarians. Endast personbilar utan släp.

 

 

  

 

  

 

FÖRE EFTER

sh sv var(s) sh sv var(s)

K dag 1.09 0.91 0.103 1.14 0.88 0,098
natt - - m . 1.20 0.80 0.114

P1 dag 0.91 0.97 0.151 1.22 1.26 0.102
natt - - - 1.23 1.20 0.084

?2 dag 0.99 1.02 0.153 1.42 1.24' 00127
. natt - - - 1.57 1.08 0.144

  

I tabell 2 är sidolägesplaceringens varians speciellt intres-

sant, eftersom. den kan sägas vara ett mått på hur spårbunden

trafiken är. Medelvärdena av höger och vänster hjulpars sidolä-

gesplacering är av mindre intresse ur spårbildningssynvinkel,

emellertid kan det ändå vara av visst intresse att se hur en

flyttning av endast kantlinjen (ej mittlinjen) flyttar trafiken.

För att se hur den heldragna kantlinjen har påverkat sidoläget

och dess varians skall man kompensera för de förändringar som

har erhållits på kontrollsträckan. Dessa beräkningar redovisas

utförligt i bilaga A, avsnitt A.l och resultaten återfinns i ta-

bell 3.

De åtgärder som avses i tabellerna 3 och 5 är:

åtgärd 1 ny beläggning, bredare körfält, ny intermittent
kantlinje -

åtgärd 2 ny beläggning, bredare körfält, ny 20 cm bred,
heldragen kantlinje



Tabell 3. Sammanfattning av uppmätta skillnader i sidolägesvam
rians. Ash, Asv och Avar(s) avser skillnad mellan
före» och eftermätning (efter åtgärd.mdnus före åts
gärd) för höger hjulpars sidoläge (räknat från kanta
linjen), vänster hjulpars sidoläge (räknat från mittm
linjen) respektive höger hjulpars sidolägesvarianso
AsmhW Asmv och Avar(sm) avser motsvarande skillnader
mellan mörker och dagsljus (mörker minus dagsljus).
Enheter för sidoläget är m, och för variansen m2.

 

åtgärd Ash Asv Avar(s) Asmh Asmv Avar(sm)

 

1 +0626 +O.32 00044 -0.05 +0.02 0.034

2 +0038 +O°25 0.021 +0009 -0.08 +0.001

    

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ny beläggning och bred-

dat körfält ger en minskad sidolägesvarians för personbilar,

oberoende om.vägen målas med intermittent eller heldragen kant

linje. Dock blev variansminskningen mindre för provsträcka 2 m

den med den breda, heldragna kantlinjen. I mörker har vi på vä-

gen med intermittent kantlinje erhållit mindre sidolägesvarians

än i dagsljus. På vägen med heldragen kantlinje kunde ingen

skillnad mellan mörker och dagsljus påvisas°

För den tunga trafiken, dagtid, förändrades sidolägesvariansen

med "0.0340 och -0.0297 m2 på provsträcka 1 respektive 2. Båda

variansminskningarna är signifikanta på 5%-nivån. För tunga for-

don i mörker är materialet alltför litet för analys.

502. Hastighet

För samma observationer som ovan, redovisas i tabell 4 uppmätta

hastigheter före och efter beläggning och ommålning.



Tabell 4. Hastigheter före och efter beläggning och ommålning på
prov- och kontrollsträckor i dagsljus och mörker. v15,
v50 och v85 anger att 15%, 50% respektive 85% av trafi-
kanterna körde under angiven hastighet. vmed är has-

   

 

 

 

 

 

  

tighetens aritmetiska medelvärde och var(v) dess van
rians. Hastigheten angiven i km/h och dess varians i
(km/h)2.

FÖRE EFTER

v15 v50 v85 vmed var(v) v15 v50 v85 vmed var(v)

K dag 81.1 92.1 107.8 93.8 190 81.8 91.8 105 6 93.4 174
natt - - - - - 80.4 92.3 106.5 93.6 195

P1 dag 77.2 8862 101.1 89.1 162 79.0 89.6 100.6 90.0 130
natt - - - - - 78.3 90.2 103.4 90.8 164

P2 dag 83,3 93.8 107.1 94.8 163 84.5 94.2 105.9 95.1 144
natt - m - - - 81.4 92.3 10695 93.9 171

De uppmätta hastighetsförändringarna sammanfattas i tabell 5.

Hur dessa har beräknats redovisas i bilaga A, avsnitt A.2. Åt-

gärd 1 och 2 som ovan.

 

  

 

Tabell 5. Sammanfattning av uppmätta skillnader i hastighet.
AVIS, A50 och Av85 avser skillnad mellan före- och
eftermätning (efter åtgärd minus före åtgärd) för has-
tighetens 15:e, 50:e och 85:e percentil, med Avmed
avser skillnad i medelvärde. AvmlS, Avm50, Avm85 och
Avmmed avser motsvarande skillnader mellan mörker och
dagsljus (mörker minus dagsljus). Hastigheterna är
angivna i km/h.

åtgärd Av15 AVSO Av85 Avmed Avm15 Avm50 Avm85 Avmmed

1 +160 +1.6 +1°6 +1.2 +0.8 +0.2 +2,0 +0.7

2 +0,4 +0.7 +1,0' +0,6 -1.6 -2.4 :0.0 -1.3
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Sammanfattningsvis konstaterar vi att i dagsljus har hastighem

terna ökat. Dock har den heldragna kantlinjen inneburit en mindm

re hastighetsökning än den intermittenta° I mörker har vi på

provsträckan med heldragen kantlinje lägre hastighet än i dagsm

ljus, medan förhållandet är det omvända på provsträckan med

streckad kantlinje. Den enda skillnad som.var signifikant på

5%-nivån var Ökningen dagtid på provsträcka 10 Övriga skillnader

kan bero på slumpfel.

För den tunga trafiken kunde dagtid ingen signifikant effekt på

hastighet noteras. Materialet för mörkertrafik är otillräckligt

för_analys.

5.3. Visuella ledningen i.mörkertrafik

Vägens visuella ledning kan inte mätas objektivt, inte heller

vet man vilken storhet som bäst skulle kvantifiera den visuella

ledningen. Rv 55 är försedd med vägkantstolpar, vilka på långt

avstånd ger en ganska god bild av vägens fortsatta sträckning.

Man kan därför säga att i helljus (utan möte) förändras knappast

möjligheten att på långt avstånd (>1OO m) avgöra vägenslinjew

föring då man förbättrar synbarheten av kantlinjen° Däremot törs

man nog påstå att vid förhållandevis korta avstånd framför det

egna fordonet (<100 m), får man en bättre bild av vägrummet och

en eventuell kurva dm kantlinjen har god synbarhet.

För att på något sätt kvantifiera vägens synbarhet uppmättes

kantlinjens och vägbanans specifika luminans (SL) före och efter

beläggning/målningo SL mättes med en reflektometer av typ LTLG

800, vilken arbetar med ett simulerat observationsw och belysm

ningsavstånd på ca 50 meter för en personbil (strålkastarhöjd

0.65 m, ögonhöjd 1.20 m). Dessa resultat redovisas i tabell 6. I

denna tabell anges också kantlinjens CIL-värde (jfr reflexer).

Detta kan sägas vara ett mått på dentotala ljusmängd som ref-
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lekteras tillbaks mot fordonsföraren från området under halvlju-

sets ljus/mörkergräns. CIL-värdet har således beräknats som lin-

jens specifika luminans multiplicerad med arean. Här har halva

ljusets Aljus/mörkergräns satts till 60 meter, varför arean av

konventionell kantlinje (O.l*1.0 m, 2 m lucka) blir 2.0 mF. Den

breda, heldragna linjen (0.2 m bred) har arean 12.0 m2 inom om-

rådet omedelbart framför fram till 60 m framför egna fordonet.

Kontrasten mellan vägmarkering och vägbana har beräknats som:

C 2 (SLm « SLV)/SLV,

där SLm och SLv är specifika luminansen för markering respektive

vägbana.

Tabell 6. Kantlinjens och vägbanans specifika lumdnans (SL),
uttryckt i (mcd/mZ)/lux, kontrasten mellan kantlinje
och vägbana (C) samt kantlinjens CIL-värde i med/lux
före och efter beläggning/ommålning.

 

FÖRE EFTER

 

. SL C CIL SL C CIL

 

K kantlinje 74 304 149 193 12 386
vägbana 17 14

 

P1 kantlinje 86 4.9 172 208 259 416
vägbana 14 v 1

 

P2 kantlinje 90 4.9 179 170 243 2050
;vägbana 15 l

     

Ur tabell 6 kan man således utläsa att efter beläggning och måla

ning har kontrasten mellan kantlinje och vägbana ökat med unge-

fär en faktor 50. Man ser även att den heldragna linjen innebar

att totala ljusmängden tillbaks till fordonsföraren har ökat med

nästan en faktor 6 jämfört med den intermittenta, vilket natur-

ligtvis beror på att linjens area har ökat sex gånger.
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Provstrâckan har också videofilmats både före och efter ommålm

ning i dagsljus och mörker. Några försök att göra subjektiva

bedömningar av den visuella ledningen i mörker gjordes utan

större framgånga Subjektivt kunde man endast konstatera att

bättre synbarhet av kant= och mittlinjer gav en bättre inramning

av vägen. Vad detta betyder för den visuella ledningen är dock

svårt att säga. Se vidare om detta i avsnitt 603.

5.4; Trafikanternas uppfattning om vägen

Under en och samma dag gjordes vägkantintervjuer av 96 trafikan-

ter m 63 i dagsljus och 33 i mörker. Intervjuerna gjordes under

en dag med torrt väder och god sikt. Eftersom inga större skill=

nader noterades mellan svar i dagsljus och svar i mörker, så

behandlas hela materialet tillsammans. Intervjuer gjordes endast

efter ommålning med heldragen kantlinje och endast på prov-

sträcka 2. Trafikanterna stoppades omedelbart efter att de hade

kört provstrâckan, på en väg med konventionell målning.

41% av de intervjuade kan anses vara pendlare - de körde

sträckan minst en gång i veckan. 44% kan anses vara mycket kör=

vana e de kör mer än 3000 mil/åre

De inledande tre frågorna undersökte trafikanternas uppmärksam?

het. Följande frågor och svar gavs:

1) Märkte du något speciellt på vågstråckan som du nyss har kört
på?

Ja, något med vägbeläggningen 38%
Ja, något med vägmålningen 2%
Ja, heldragen kantlinje 1%
Ja, något annat . 13%
Nej 46%

De 99% som,inte sade sig ha lagt märke till den heldragna kant»
linjen fick frågan:



13

2).Hårkte du något speciellt på själva vägbanan?

Ja, ny/bättre beläggning 20%
Ja, sämre vägbeläggning 7%
Ja, ny målning 5%
Ja, bred väg 1%
Ja, något annat 2%
Nej 65%

Detta hjälpte ingen att minnas den heldragna kantlinjen, varför
samtliga fick frågan:

3) Hårkte du något speciellt med vågmålningen?

Ja, heldragen kantlinje 13%
Ja, bred kantlinje - 7%
Ja, bra/tydlig målning 7%
Ja, ny målning 6%
Ja, dålig målning 4%
Ja, övrigt 5%
Nej 58%

Således har knappt hälften av de intervjuade överhuvudtaget
märkt att vägen hade en för Sverige annorlunda målning. Nästa
fråga gällde körsättet:

4) Tror du att ditt sätt att köra skulle påverkas av heldragen
kantlinje?

Ja, kör säkrare i mörker 20%
Ja, kör ej på kantlinjen 5%
Ja, kör fortare 1%
Ja, kör längre till vänster 1%
Ja, annat 28%
Nej ' 45%

Nästa fråga rörde hastighetsval:

5) Tror du att du skulle ändra din hastighet om.vågen hade
heldragen i stället för streckad kantlinje?

Ja, sänka hastigheten 10%
Ja, öka hastigheten i mörker « 4%
Ja, jämnare hastighet 2%
Nej 77%
Vet ej 7%

Nästa fråga behandlade vad trafikanterna skulle föredra på våra
vägar - heldragen eller streckad kantlinje?
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6) Skulle du föredra heldragen eller streckad kantlinje?

Heldragen 57%
Streckad 25%
Spelar ingen roll 18%

6. DISKUSSION

Syftet med denna förstudie var att undersöka vad en heldragen

kantlinje och breddat körfält skulle innebära för sidolägesm

varians, hastighet och visuell ledning i mörkertrafik. Intervjun

skulle försöka förklara orsaken/orsakerna till eventuella effek-

ter samt ge en uppfattning om hur trafikanterna upplevde den

heldragna linjen.

6.1. Sidolågesplacering

Om.man ser på fordonens placering i körfältet, så finner man för

personbilar i dagsljus, att den ökade körfältsbredden har inne»

burit att avståndet från höger hjulpar till kantlinjen har ökat

ungefär lika mycket sdm avståndet från vänster hjulpar till

mittlinjen. Man ligger ungefär mitt i körfältet oavsett kör=

fältsbredden.

Ny beläggning och bredare körfält innebar att sidolägesvariansen

minskade, oavsett typ av kantlinje, vilket är svårt att förkla=

ra. Spåren i körbanan innan nybeläggning var inte speciellt ut-

talade, utan trafikens sidolägesplacering var ungefär normalför-

delad och fullt jämförbar med andra uppmätta 9-metersvägar. Ef-===

ter nybeläggning och ommålning har den sjunkit, trots det breda

re körfältet. När beläggningen är alldeles ny är den mycket

mörk, varför kontrasten mellan markering och körbana blir stor i

både dagsljus och mörker. Det är möjligt att detta påverkar si-

dolägesvariansen, men något belägg för det finns inte. En mät-

ning efter något år, då beläggningen har blivit ljusare, skulle
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dock visa om.variansen fortfarande var låg, eller om detta var

speciellt för endast väg med ny beläggning.

Variansminskningen var' signifikant på 5%-nivån på båda prov-

sträckorna, dock var den inte så kraftig på sträckan med hel-v

dragen kantlinje. Även detta är något förvånande; den breda,

heldragna linjen har bättre synbarhet och borde "styra" trafiken

mer än den smala, intermittenta. Även här voredet intressant

att se om effekten kvartstår efter något år, eller om den endast

var en nyhetseffekt.

I mörker hade provsträcka 1 - den med intermittent kantlinje -

lägre sidolägesvarians efter åtgärd. Så var dock inte fallet på

provsträcka 2, där ingen signifikant skillnad mellan dagsljus

och mörker kunde konstateras.

Resultaten av sidolägesmätningarna visar således på mer spårbun-

den trafik på väg med ny beläggning och bredare körfält, oavsett

typ av kantlinje. Står man som väghållare inför valet att måla

en nylagd väg som provsträcka 1 eller 2, dvs med intermittent

eller heldragen kantlinje, bör han med tanke på spårbildning

välja heldragen linje eftersom denna hade den lägre varians-

minskningen.

Observera att ovanstående resultat kan inte generaliseras att

gälla annat än nya beläggningar.

6.2. Hastighet

Tidigare erfarenheter har visat att ny beläggning ökar medelhas-

tigheten med l.0-l.5 km/h. Man kunde därför befara att hastighe-

ten på provsträckan skulle öka mer än detta, eftersom man för-

utom ny beläggning även har fått en bättre inramning av vägen.
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Fören/eftermätningarna visade att provsträcka 1, med ny belägg»

ning och bredare körfält, i dagsljus hade fått en hastighetsökw

ning på\ 1.2 km/h (medelhastighet)o Provsträcka 2 hade däremot

fått en Ökning på endast 006 km/h, vilket således innebar att

hastighetsökningen var 006 bm/h lägre på sträckan med heldragen

kantlinje än på den med intenmittent kantlinje. tmtest på 5%-

nivån visar att hastighetsökningen på provsträcka 1 är signifi=

kant, medan den på provsträcka 2 ej är signifikant utan kan bero

på slumpmässiga mätfel.

I mörker har hastigheten på provsträcka l ökat med 0.7 km/h jäm-

fört med dagsljus, medan den på provsträcka 2 har minskat med

l°3 bm/h. Detta senare resultat är överraskande: tidigare mäta

ningar på andra vägar har alltid givit högre hastigheter i mörw

ker. Förklaringen skulle möjligen kunna vara att trafikanten

upplever den heldragna linjen som lugnare än den intermittenta,

sem ger en blinkande effekt i ögonvrån. Dessa två-hastighetsw

skillnader är ej signifikanta på 5%=nivån, utan kan bero på

slumpmässiga mätfel.

6.3. Visuell ledning

Vägens visuella ledning är egentligen ett begrepp som.inte är

definierat. Man tänka sig tre mått på den visuella ledningen:

* Möjligheten att på stora avstånd se eventuella kurvor eller
backkrön. Detta gör det möjligt att planera körningen, t.exo
sänka hastigheten i god tid innan en kurva, avstå från omkörm
ning, etc. Denna typ av visuell ledning får trafikanten främst
från vägkantstolpar samt eventuellt från naturen, t.ex. kan
skogen framstå som en siluett mot himlen.

* Möjligheten att på korta avstånd se kurvor. Detta är viktigt
framförallt vid möte, då siktlängden är begränsad. Här är den
visuella ledningen inte främst en hjälp för planeringen av
körningen, utan snarare en hjälp åt föraren att hålla fordonet
kvar på vägen. Den visuella ledningen på dessa avstånd ges
främst av vägmarkeringarna, men också av själva vägbelägg-
ningen och vägrenen.
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* Vägmarkeringen har dessutom.ytterligare en uppgift, nämligen
att hjälpa föraren att placera fordonet korrekt i körfältet.
Denna hjälp fås genom det perifera seendet; i ögonvrån ser man
.kantlinjen och skaffar sig en uppfattning om var i körfältet
fordonet är placerat.

Det är ganska troligt att, eftersom vägen är försedd med väg-

kantstolpar, den visuella ledningen på långa avstånd inte på-

verkas av kantlinjen. Lika troligt är det att den visuella led-

ningen på kortare avstånd har förbättrats. Detta beror främst på

att kontrasten mellan vägbana och kantmarkering har ökat kraf-

tigt och även på att linjens reflekterande yta har ökat med en

faktor 6. Huruvida den heldragna linjen ger bättre möjlighet att

placera fordonet rätt på körbanan är osäkert. Det är möjligt att

en intermittent linje ger en bättre feed-back genom den frekven-

ta ljussignal man får i ögonvrån. Något belägg för detta finns

dock inte°

6 ., 4 ., Intervjustudien

Av de 96 intervjuade trafikanterna var den endast en som utan

att få någon ledtråd mindes den heldragna kantlinjen. Först ef-

ter lite hjälp kunde drygt 33% ange att det var något speciellt

med målningen på vägen. Således har mer än 60% av trafikanterna

kört den 9 km långa sträckan utanatt notera den nya målningen.

Detta förklaras säkert av att man inte har något egentligt behov

av att mdnnas den heldragna kantlinjen. Man registrerar omedve-

tet linjen bland all annan infonmation man får under körningen,

men har därefter ingen anledning att lägga den på minnet.

Mot bakgrund till att ganska få i efterhand kunde minnas den

heldragna linjen, så är det något förvånande att över 50% säger

sig föredra en heldragen framför streckad linje. Likaså tror 10%

att man skulle köralångsammare med heldragen linjen. Vad grun-

dar man detta på? Kan det vara så att man har försökt svara som

man har trott att intervjuaren ville att man skulle svara? Det



18

är även möjligt att någon eller några har syftet på 13°metersväg

när man har angivit fördelar Och nackdelar med heldragen kantw

linje°

6050 Allmänt

De effekter som här har påvisats är sanna såtillvida att några

av de fysikaliska mätningarna har givit signifikanta skillnader.

Det finns dock alltid anledning att vara försiktig med tolk»

ningen.

Vi skulle egentligen önskat ha kontroll-3 och provsträckor med

gågåg samma bredd, och som för övrigt också har varit identiska

med avseende på relevanta parametrar. Provsträckorna skulle sen

den ha breddats 25352 lika mycket med en väglinje sam hade gåâgg

samma specifika lwminans. Här har provsträcka 1 och provsträcka

2 breddats relativt sett lika mycket, och detta förutsätter ju

att eventuella effekter är linjära med avseende på körfältsw

bredd° Vidare hade ju den specifika lumdnansen på kontrollw

sträckan varierat både för vägbana och vägmarkeringar. Detta är

en variation som måste anses oundviklig i fältförsök.

I fältförsök år det alltid svårt att hålla kontroll på alla

tänkbara variablero Här kan man säga att provsträcka l nästan

. faller ur rameno Dels ligger den i en svag nedförsbacke, dels

ligger den endast ca 1 km.från en 50-sträcka. Att detta skulle

kunna påverka de absoluta värdena av hastigheterna är troligt.

Om, och i så fall hur det har påverkat de relativa skillnader

(före/efter) sem vi var >intresserade av är mer osäkert. Med

största sannolikhet har det inte betytt något, men man kan ald-

rig vara helt säkero

Man bör dessutom ha i minne att vi inte vet något om huruvida

effekterna kommer att kvarstå. Kände sig trafikanterna ovana med

den annorlunda målningen? Hur kommer effekterna påverkas av att

vägbeläggningen ljusnar med tiden, samtidigt som kantlinjen blir

sämre?
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Resultaten i detta försök kan endast generaliseras att gälla

9-metersvägar (vägar med smal vägren). Vidare kan man på detta

stadium endast generalisera resultaten att gälla omedelbart (2

veckor) efter ommålning. Hur det kommer att se ut senare är osäm

kert.

7. SLUTSATSER

Av detta förförsök kan man, med reservation för vad som har

sagts ovan (punkt 6.5), dra följande slutsatser:

Ny beläggning, bredare körfält och ny väglinjemålning ger mer

spårbunden trafik. Med heldragen kantlinje är dock denna effekt

mindre uttalad, varför denna typ av kantlinje bör föredras med

tanke på spårbildning.

Ny beläggning har i dagsljus också inneburit hastighetshöjning.

Även här bör dock heldragen kantlinje_föredras, eftersom den har

givit en mindre höjning än den streckade linjen. Med heldragen

linje har också lägre hastigheter uppmätts i mörker än i dags-

ljus.

Trafikanterna var till övervägande del positiva till heldragen

kantlinje.

Slutligen innebar den heldragna, breda kantlinjen bättre synbara

het av och inramning av vägrummet, Vilket ger en bättre komfort

för trafikanten.

Hur olyckor påverkas vet vi inte. Man kan konstatera att prov-

sträckorna var alltförkorta för att singifikanta olycksdiffe-

renser ska kunna säkerställas.

Den totala kostnaden för bred, heldragen kantlinje är mycket

svår att förutsäga. Sex gånger så mycket vägmarkeringsmaterial
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åtgår, men å andra sidan kommer förmodligen slitaget på*linjen

att bli mindre. Minskar vi spårbildningen är naturligtvis mycket

vunnet.

Om lägre hastighet och förbättrad visuell ledning ger minskade

olycks- och skadekvoter har samhällskostnaderna för trafiken

kunnat reduceras med en förhållandevis billig åtgärd.

8 o I 30mm STUDIER

Sal. Fältförsök på 13emetersvåg

Som, tidigare nämnts kommervi på 13mmetersväg att stöta på ett

alldeles speciellt problem. med heldragen kantlinje, eftersom

denna kommer att innebära att vägrenskörning inte är tillåten.

Hur brett ska vi göra körfältet för att optimera trafiksäkerhet

och framkomlighet?

Efter de resultat och erfarenheter som hittills har dragits av

försöket på 9-metersväg, så känns det angeläget att gå vidare

med ett försök på en13mmetersväg. Designen bör vara liknande

den som har beskrivits ovan, dvs fören/eftermätningar på prova

och kontrollsträckor enligt:

Kontrollsträcka 13-metersväg med körfältsbredd 3.75 m, som får
' vara oförändrad under hela försöksperioden.

Provsträcka 1 13mmetersväg, likadan som kontrollsträckan, som
får ny beläggning och heldragen kantlinje. Kör-
fältsbredden ska vara oförändrad, 3.75 m.

Provsträcka 2 13mmetersväg, likadan som kontrollsträckan, som
får ny beläggning, heldragen kantlinje samt
bredare körfält (>3°75 m)°

Förutom. de mätningar som har gjorts i ovan beskrivna förstudie,

bör även omkörningsbeteende, kölängder och restider studeras.
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Mätningar ska göras innan, omedelbart efter samt ungefär ett år

efter ommålning/nybeläggning.

Slutligen bör resultaten i ovan redovisade förförsök bekräftas

gendm fysikaliska mätningar på samma kontroll- och provsträckor

under våren/sommaren 1990.

8.2. Simulatorförsök

För att kunna variera olika beroende variabler (vägmarkeringar,

. vägbana, etc) systematiskt bör även simulatorstudier inledas. I

simulatorn kan man undersöka hur förares beteende förändras med

olika åtgärder på gåakt samma vägsträcka, med identiska yttre

förhållanden. Oberoendevariablerna kan varieras systematiskt så

att lämplig statistisk modell kan appliceras på data.

Ett simulatorförsök skulle kunna ha en design enligt följande:

Ett antal (5-10 st) försökspersoner får köra samma vägsträcka

flera gånger. Vägsträckan varieras med avseende på kantlinje

(t.ex. 3 typer) och körfältsbredd (t.ex. 2 bredder), vilket ger

6 betingelser. Varje betingelse bör upprepas 4 ggr, varför varje

försöksperson kommer att köra vägsträckan 24 ggr.

'Sam beroendevariabler (effektvariabler) används hastighet, sido-

lägesplacering och rattrörelser. Designen lämpar sig utmärkt för*

variansanalys; man kan påvisas och statistiskt säkerställa en

eventuell effekt av vägmarkering eller körfältsbredd på hastig-

het, sidolägesplacering eller rattrörelser.
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Bilaga A.

.A.1. Sidolågesplaceringen och dess varians

Det primära syftet med experimentet var att undersöka hur den
heldragna linjen hade påverkat sidolägesplacerings varians, vila
kan kan anses vara ett indirekt mått på risken för spårbildning.
Vi inför följande beteckningar:

var(K/F) sidolägesvariansen på kontrollsträckan före åtgärd.
var(K/E) sidolägesvariansen på kontrollsträckan efter åtgärd.
Avar(K) skillnad i sidolägesvarians före/efter åtgärdpr

Avar(K) = var(K/E) w var(K/F).

var(Pi/F) sidolägesvariansen på provsträcka i före åtgärd.
var(Pi/E) sidolägesvariansen på provsträcka i efter åtgärd.
Avar(Pi) skillnad i sidolägesvarians före/efter åtgärd,

Avar(Pi) = var(Pi/E) - var(Pi/F).

På de tre sträckorna får vi i dagsljus följande differenser:

Avar(K) = 0.098 é 0.103 = -0.005 m2
Avar(Pl) = 0.102 s 0,151 = -0.049 m2
Avar(P2) = 0.127 s 0.153 = '0.026 m2

Avar(x) = GOGOOS innebär således att trots att inga åtgärder har
vidtagits på sträckan, så har variansen sjunkit med 5%. Detta
kan tillskrivas sådana parametrar som inte har varit konstanta
från före- till eftermätningen, t.ex. vädret eller mätfelo

Avar(Pl) : -0.049 visar att den nya belåggningen samt en ökning
av körfältsbredden har inneburit att, om de övriga parametrar
hade varit konstanta från före till eftermätningen, variansen
hade förändrats med -0°O49 - (-0.005) = 0.044 m? eller minskat
med 29%0 Vi har således kompenserat för den förändring sam upp
mättes på kontrollsträcka 1.

Avar(PZ) = -OQOZG visar att den heldragna, breda kantlinjen, ny
beläggning, samt en ökning av körfältsbredden har förändrat van
riansen meds 00026 w (ø0.005) : -00021 m? eller inneburit en
minskning med 17%0

Tyvärr saknas förmätningar nattetid. Emellertid kan vi studera
skillnad mellan dagsljus och mörker efter åtgärd. Vi finner att
utan-åtgärd (K) så ökar sidolägesvariansen från 0.098 till 0.114
eller med 0.016 m? då det blir mörkt.
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Den nya beläggningen och det bredare körfältet (Pl) samt mörker
innebar en förändring med -0.018 1112 . Med kompensation på samma
sätt som ovan innebar således ny beläggning och bredare körfält
i realiteten en förändring av variansen med =0.018 - 0.016 =
-0.034 m8 eller en minskning med 27%.

På provsträcka 2 förändrades variansen med 0.017 m2. Bred, hel-
dragen kantlinje, ny beläggning och bredare körfält har därför
inneburit en förändring med 0.017 - 0.016 = 0.001 mn eller en
ökning med 1%.

Kvoten mellan två varianser är F-fördelad. Emtest på 5%nivån
visar att samtliga förändringar utom den sistnämnda (provsträcka
2, mörker) är signifikanta.

För de absoluta sidolägesplaceringarna får man för höger hjulpar
med kompensation enligt ovan (avstånd till kantlinjen):

Ash(K) = 1.14 - 1.09 = +0.05 m
Ash(Pl) = 1.22 - 0.91 = +O.31 m
Ash(P2) = 1.42 - 0.99 = +0.43 m

Således har på provsträcka 1 sidoläget för höger hjulpar föränd-
rats med 0.31 - 0.05 = 0.262m_ På provstråcka 2 var motsvarande
förändring 0.43 - 0.05 = 0.38 m.

Vidare får man för vänster hjulpar (avstånd till mittlinjen):

Asv(K) = 0.88 - 0.91 = -0.03 m
ASV(P1) = 1.26 - 0.97 = +0.29 m
ASV(P2) = 1.24 - 1.02 = +0.22 m

Således har på provsträcka 1 sidoläget för vänster hjulpar för-
ändrats med O.29 - (-0.03) = 0.32 m. På provsträcka 2 var mot-
svarande förändring O.22 - (-0.03) = 0.25 m.

Förändringen mellan mörker och dagsljus (mörker minus dagsljus)
var för höger hjulpar (avstånd till kantlinjen):

Asmh(K) = 1.20 - 1014 = +0.06 m
AsmmÅPl) = 1.23 - 1.22 = +0.01 m
Asmh(P2) = 1 57 - 1 42 = +0 15 m

Således har på provsträcka 1 i mörker jämfört med dagsljus sido-
läget för höger hjulpar förändrats med 0.01 - 0.06 = -0.05 111. På
provstråcka 2 var motsvarande förändring 0.15 - 0.06 = 0.09' m.

Förändringen mellan mörker och dagsljus (mörker minus dagsljus)
var för vänster hjulpar(avstånd till mittlinjen):

Asmv(K) = 0.80 - 0.88 = -0.08 m
Asmv(P1) = 1 20 - 1.26 = -0.06 m
Asmv(P2) = 1 08 - 1.24 = -O.16 m
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Således har på provstråcka 1 sidOläget i mörker jämfört med
dagsljus förändrats med 0.06 - (-0908) = 0.02 m. På provstrâcka
2 var motsvarande förändring -0.16 - (-0.08) = -0.08 m.,

A92. Hastigheten

På samma sätt som i avsnitt A.1 inför vi differenserna Av(K),
Av(P1) och Av(P2)° I beräkningarna redovisas hastigheterna med
två decimaler, för att inte avrundningsfel ska fortplanta sign
Vi får för de aritmetiska medelvärdena:

Avmed(K) = 93.45 = 93.76 = -0.31 km/h a -0.3 km/h
Avmed(P1) = 89095 - 89.10 = 0.85 km/h s +008 bm/h
Avmed(92) = 95.10 a 94676 = 0ø34 km/h s +003 km/h

Med resonemang enligt ovan får vi att ny beläggning och bredare
körfält har inneburit en hastighetförändring med 0.85 - (-0.31)
3 1.16 km/h s 1.2 hm/hø Bred, heldragen kantlinje, ny beläggning
och bredare körfält förändrade hastigheten med 0034 m (°Oo31) =
0065 km/h s 0.6 kmdh. t-test på 5%mnivån visar på signfikant
effekt för provsträcka 1, medan den för provsträcka 2 uppmätta
hastighetsdifferensen inte är signifikant.

För de tre percentilerna (15%,50%,85%) får vi på samma sätt:

AV15(K) = 81.82 u 81008 = 0.74-kmjh,- +0.7 km/h
Av15(Pl) = 78.95 - 7725 g 1.70 kul/h :+1,7 km/h
AV15(PZ) = 84.51 0 83033 3 1.18 hm/h s +1.2 km/h

Detta innebär att på provstråcka 1 hade hastighetens 15:e perw
centil förändrats med 1070 - 0.74 = 0,96 bm/h s 1.0 km/h. På
provstråcka 2 var motsvarande hastighetsförändring 1.18 - 0.74 =
0,44 km/h x 0.4 km/h.

Av50(K) = 91084 u 92008 2 0.24 km/h - 0.2 bm/h
Av50(Pl) 2 89.55 w 88024 = 1,31 kth s +1.3 km/h
Av50(22) 2 94924 w 93075 = 0.49 hm/h s +O.5 km/h

Detta innebär att på provstråcka 1 hade hastighetens 50:e per_
centil (medianvärde) förändrats med 1.31 - (-0,24) = 1.55 bm/h =
1.6 km/h. På provstrâcka 2 var motsvarande hastighetsförändring
0.49 u (°0.24) = 0.73 km/h s 0.7 km/h.

Av85(K) = 105.57 m 107078 = -2921 kah e -2.2 km/h
Av85(Pl) 2 100056 m 101012 = 0056 kah s -006 km/h
Av85(P2) 3 105.88 m 107014.= -1026 km/h s -1.3 km/h

Detta innebär att på provstråcka 1 hade hastighetens 85:e per-
centil förändrats med w0656 -(-2.21) = 1.65 km/h = 1.6 kah. På
provstråcka 2 var motsvarande hastighetsförändring -1.26 -
(a2021) = 0095 km/h s 190 kmdh.
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En jämförelse mellan dagsljus- och mörkertrafik ger följande,
där Av anger hastighet i mörker minus hastighet i dagsljus:

0.11 lan/h . +0,1 km/hAvmedel(K) = 93.56 - 93945 =
Avmedel(P1) = 90.77 3 89.95 = 0.82 kah.s +0°8 hm/h
Avmedel(P2) = 93.88 - 95.10 = 1.22 kah = -1.2 km/h

Detta innebär att på provsträcka 1 har hastighetens medelvärde
förändrats med 0.82 - 0.11 = 0.71 km/h u 0.7 km/h.vid övergång
från dagsljus till mörker. På provsträcka 2 var motsvarande hasw
tighetsförändring -1.22 - 0.11 = -l.33 km/h s -1.3 km/h.'t-test
på 5%-nivån visar att ingen av dessa två hastighetsdifferenser
är signifikant.

Av15(K) = 80°36 0 81082 = -1.46 km/h.z 1.5 bm/h
Av15(P1) = 78.26 - 78.95 = -0069 kmdh.- °0.7 bm/h
AV15(P2) = 81.45 w 84.51 = -3.06 km/h x -3.1 km/h

Detta innebär att på provsträcka 1 har hastighetens 15:e per»
centil förändrats med -O.69 - (-1.46) = 0.77 km/h s 0.8 kth vid
övergång från dagsljus till mörker. På provsträcka 2 är motsva-
rande hastighetsförändring -3.06 - (-1.46) = -1.60 km/h = -1.6
kth.

AV50(K) = 92031 u 91.84 = 0ø47 hm/h.s +O.5 km/h
AVSO(P1) = 90.22 - 89.55 = 0.67 hm/h s +0.7 km/h
Av50(P2) = 92431 - 94.24 = -1.93 hMIh s -1.9 km/h

Detta innebär att på provsträcka 1 har hastighetens 50:e per-
centil (medianvärdet) förändrats med 0.67 - 0.47 = 0.20 km/h 3
-0.2 hm/h vid övergång från dagsljus till mörker. På provsträcka
2 var mötsvarande hastighetsförändring -1r93 - 0.47 = -2.40 km/h
= -2.4 km/h.

Av85(K) = 106.51 - 105.57 = 0.94 km/h - +0.9 bm/h
AV85(P1) = 103045 v 100.56 = 2.89 bm/h s +2.9 km/h
Av85(P2) = 106.51 " 105.88 = 0.73 kth.s +O.7 km/h

Detta innebär att på provsträcka 1 har hastighetens 85:e per-
centil förändrats med 2.89 - 0.94 = 1.95 bm/h = 2.0 km/h vid
övergång från dagsljus till mörker. På provsträcka 2 var mot-
svarande hastighetsförändring 0.73 - 0.94 = -0.21 km/h = -0.2
km/h.

För medelhastighetens varians gäller för skillnad mellan för-
och eftermätning dagtid:

Avar(K) = 174 - 190 = -16'(km./h)Z

Avar(P1) = 130 - 162 = -32 (km/h)2
Avar(P2) = 144 - 163 = -19 (km/h)2

Detta innebär för provsträcka 1 att variansen dagtid har föränd-
rats med -32 - (-16) = -16 (km/h)2. För prövsträcka 2 var mot-
svarande förändring -19 - (-16) = -3 (hm/h)2.




