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FÖRORD

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har på uppdrag av vägför-

valtningen i Älvsborgs län (VFP) utfört denna studie. Kontaktman

vid VFP har varit Kenneth Jonsson.

Mätning på Rv 40 har utförts av personal från VTI's trafikavdel-

ning under ledning av Sture Rigefalk.

Ola Junghard har svarat för programmering och datorutvärdering

för beräkning av reshastighet och omkörningskvot. Kompletterande

datorkörningar har utförts av Gunilla Sörensen.

Manuell utvärdering av vissa delar av mätmaterialet har gjorts

av Leif Karlsson.

Notatet är i sin helhet författat av Arne Carlsson. Renskrivning

av manus har utförts av Gisela Bjärhusen och Siv-Britt Franke.
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SAMMANFATTNING

Hela vägsträckan av Rv 40 i Älvsborgs län mellan Borås och läns-

gränsen mot O-län är motortrafikled, det vill säga 13 m-väg utan

plankorsningar. Sträckan har en hastighetsbegränsning på 90 km/h.

På försök har stora delar av sträckan mellan Bollebygd och Borås

målats som trefältsväg, dels ett avsnitt vid Grönkullens trafik-

plats och dels ett avsnitt mellan Råddeby och Viared.

Däremellan finns ett ca 5 km långt avsnitt, där vägen fortfaran-

de är tvåfältig med breda vägrenar.

Frågan är om beteendet på denna 5 km-sträcka har förändrats. In-

väntar bilisterna omkörningsmöjligheterna på trefältsavsnitten,

i stället för att köra om.med hjälp av vägrenen.

Sedan en tidigare undersökning är beteendet på 13 m-väg väl

kartlagt. På Rv 40 går 85-95 % av de upphunna fordonen ut på

vägrenen _för att underlätta omkörning. I de fall där framför-

varande fordon inte går ut på vägrenen sker vanliga omkörningar

'med utnyttjande av mötande körfält. Det visar sig att en förare

gör omkörning vid förvånansvärt små siktsträckor, i många fall

beroende på att mötande fordon underlättar omkörning genom att

utnyttja sin vägren helt eller delvis.

VTI har fått i uppdrag av Vägförvaltningen i Älvsborgs län att

följa upp beteendet på ovan nämnda vägsträcka. För detta ändamål

har VTI genomfört en så kallad restidsmätning.

Trafiken har mätts samtidigt i tre mätsnitt. Ankomsttid och

punkthastighet har registrerats för varje passerande fordon i

vardera av de tre mätsnitten. Samtidigt har fordonen filmats med

video. Med datorhjälp sker sedan hopparning av varje fordon i

alla tre mätsnitten. Därigenom kan reshastighet och omkörnings-

kvot över varje delsträcka beräknas.



II

Mätsträckan har valts så att en delsträcka är vanlig tvåfältsväg

med breda vägrenar. Den andra delsträckan är trefältsväg med ett

körfält mot Borås och två körfält i riktning mot Göteborg.

Vid mätningen, som ägde rum.en fredagseftermiddag i september

uppmättes ett genomsnittligt trafikflöde på 1 320 f/h, fördelat

på 615 f/h mot Borås och 705 f/h mot Göteborg.

Resultatet av mätningen visar att reduktionen av reshastighet i

det enfältiga partiet jämfört med vanlig 13 m-väg är ganska

måttlig, ca 2 km/h för personbilar. Det är de snabbaste fordonen

med hastighet över 90 km/h som hamnar i kö. Man kan uppskatta

att ca 20-30 % av personbilar' blir hindrade i köer och får en

fördröjning på ca 10-15 sekunder över det 3,1 km långa enfältiga

partiet.

De tyngsta fordonen (lastbilar med släp, s k långtradare) håller

avsiktligt en hög hastighet för att undvika köbildning.

Över det tvåfältiga partiet i motsatt riktning finns inga tecken

till uppskruvad hastighetsnivå, utan hastigheten är ungefär lika

stor som på vägen i övrigt.

Omkörningsbeteendet har förändrats. På det kvarvarande tvåfälti-

ga avsnittet genomföras inte omkörningar i lika hög grad som

innan vägens ommålning. Detta beror på att man avsiktligt invän-

tar en trefältssträcka för omkörning, eller så är förklaringen

att vägrenen inte utnyttjas för omkörning i lika stor utsträck-

ning som tidigare.



l BAKGRUND

Hela vägsträckan av Rv 40 i Älvsborgs län mellan Borås och läns-

gränsen mot O-län är motortrafikled, det vill säga 13 m-väg utan

plankorsningar. Hastighetsbegränsningen är 90 km/h.

På försök har stora delar av sträckan mellan Bollebygd och Borås

målats som trefältsväg. Vid Grönkullens trafikplats finns två

körfält i riktning mot Borås och ett körfält mot Göteborg°

Mellan Råddeby och Viared strax väster om Borås finns två av-

snitt med trefältsväg, vardera ca tre km. långt. Byte av det

extra körfältet mellan körriktningarna sker momentant. Det väst-

ra avsnittet vid Råddeby har två körfält i riktning 2 mot

Göteborg medan det östra avsnittet närmast Viared har två kör-

fält i riktning 1 mot Borås.

Mellan Grönkullen och Råddeby finns ett ca 5 km långt avsnitt

'där vägen fortfarande är tvåfältig med breda vägrenar.

Frågan är om beteendet på denna 5 km-sträcka har förändrats. In-

väntar bilisterna omkörningsmöjligheterna på trefältsavsnitten,

i stället för att köra om med hjälp av vägrenen.

2 BETEENDET på TVÅFÄLTIG 13 M-VÄG

VTI utförde våren 1988 helikoptermätningar på en 1,5 km lång

sträcka mellan Råddeby och Viared. Mätningarna utfördes i hög-

trafiktid på eftermiddagen dagen före Kristi Himmelsfärdsdag.

Från dessa mätningar är beteendet på 13 m-väg väl kartlagt.

Resultaten visar att vid upphinnande går 85-95 % av de upphunna

fordonen ut på vägrenen för att underlätta omkörning. (se VTI

Notat T 78). När trafikflödet ökar stiger andelen, som utnyttjar
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vägrenen. Man kan anta att en förare känner sig mer eller mindre

tvungen att utnyttja vägrenen.

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

vanliga omkörningar med utnyttjande av mötande körfält. Det vi-

sar sig att en förare gör omkörning vid förvånansvärt små sikt-

sträckor. 50 % av förarna accepterar en siktsträcka på 240 m för

omkörning av personbil. Något längre siktsträckor krävs dock för

omkörning av lastbil, 290 m som genomsnitt för omkörning av alla

typer av lastbil.

Förklaringen till de korta siktsträckorna måste i hög grad vara

det faktum, attmötande fordon underlättar omkörning genom att

utnyttja sin vägren helt eller delvis.

Totalt sett leder ovanstående beteenden till att ingen köbild-

ning förekommer, ty fordonen gör omkörning eftery mycket korta

efterliggningstider. Trafiken kan betraktas som i stort sett

fri, där varje fordon kan köra efter sitt hastighetsval.

3 MÅMTOD FÖR STUDIE PÅ TREFÄLTSVÅG

301 .Mâümetod

VTI har fått i uppdrag av Vägförvaltningen i Älvsborgs län att

följa upp beteendet på sträckan mellan Bollebygd och Borås. För

detta ändamål har VTI genomfört en så kallad restidsmätning.

Trafiken har mätts samtidigt i tre mätsnitt. Ankomsttid och

punkthastighet har registrerats för varje passerande fordon i

>vardera av de tre mätsnitten. Samtidigt har fordonen filmats med

video. Med datorhjälp sker sedan hopparning av varje fordon i

alla tre mätsnitten. Därigenom kan reshastighet och omkörnings-

kvot beräknas.



För varje mätsnitt erhålles dessutom punkthastigheter och tid-

luckor. Mätdata erhålles uppdelat på personbilar och lastbilar.

Möjlighet finns att komplettera den automatiska datautvärdering-

en, genom att manuellt gå igenom vidoefilmerna från varje mät-

snitt, och göra en komplett hopparning av alla fordon.

3 .2 Måtsnitt och måttidpunkt

Tre mätsnitt, benämnda A, B och C, har valts ut mellan Grönkul-

len och Viared.

Station A ligger 1,7 km.öster om Grönkullens trafikplats på van-

lig 13 m-väg med vägrenar.

Station B ligger' där trefältig sektion börjar med enbart ett

mätsnitt i ostlig körriktning, och där två körfältupphör i

västlig körriktning. Mätstationen är belägen 70 m öster ombro

861.

Station C ligger i övergången från ett till två körfälti ostlig

körriktning (ungefär vid Kolsjöarna ).

Delsträcka A-B är således vanlig tvåfältsväg med breda vägrenar

i båda riktningarna och är 5,0 km lång.

Delsträcka B-C har enbart ett körfält i ostlig riktning mot

Borås med dubbla spärrlinjer. I västlig riktning finns två hela

körfält, föregånget av ett körfält (byte sker i station C).

Längden av delsträckan är 3,1 km.

Mätningen ägde rum fredagen den 8 september 19.9 mellan kl 15.00

och 18.00. Olyckligtvis fungerade inte en av detektorerna vid

station A i västlig riktning. Inga fordon finns således regi-

strerade i station A i riktning 2.



4 UPPMÅTTA TRAFIKFLÖDEN

NedanStående tabell visar uppmätta trafikflöden. Riktning 1 är

mot Borås och riktning 2 är mot Göteborg.

Tabell 1: Uppmätta trafikflöden på mätsträcka Borås.

  

Klockan Timflöde Timflöde Timflöde

R 1 f/h R 2 f/h R 1 + R 2 f/h

15.00-16.00 530 610 1140

16.00-17.00 635 750 1385

17.00-18.00 675 750 1425

15.00-18.00 615 705 1320

    

  

Lastbilsandelen är genomsnittligt 8 % i riktning 1 och 7 % i

riktning 2.

De uppmätta trafikflödena motsvarar nästan maximitimmarna under

året. Det är bara fredagseftermiddagar i juli som torde ha högre

trafikflöden.

5 RESULTAT

Resultatredovisningen är uppdelad i två tidsavsnitt. Dels redo-

visas resultat från hela mättiden kl. 15.00-18.00 och dels redo-

visas sista timmen kl. 17.00-18.00 för sig. Orsaken till detta

är att denna timme har det största trafikflödet enligt ovanstå-

ende tabell.

I riktning 1 mot Borås har en fullständig manuell utvärdering

gjorts för sista timmen. Dessa resultat är helt korrekta och kan

jämföras med dem, som erhålles från den automatiska datautvärde-

ringen.



5.1 Resultat kl. 15.00-18.00 (hela måttiden)

Nedanstående tabell visar reshastigheten med sin standardav-

vikelse för varje delsträcka uppdelat på olika fordonstyper.

Tabell 2: Reshastighet (km/h) med standardavvikelse för res-

pektive delsträcka, uppdelat på fordonstyper.

 

 

 

    

Delsträcka Fordonstyp Riktning 1 Riktning 2

Reshast. Stand.av;'Reshast. Stand.av.
km/h km/h km/h km/h

A-B 8,8 - -

13 m.våg Lb utan släp 86,7 7,1 - -
Lb med släp 79,6 5,3 - -

B-C Pb 89,0 7,5 90,9 8,5
3-fältsväg Lb utan släp 84,5 6,0 88,3 8,8

Lb med släp 81,1 4,5 81,5 4,4

    

 

Inga resultat kan hittills erhållas på delsträcka A-B i riktning

2, på grund av att fordonen ej har registrerats i mätsnitt A.

Som synes är reduktionen i reshastighet ganska måttlig på del-

sträcka B-C i riktning 1 jämfört med delsträcka A-B. Reduktionen

är 1,5 km/h för personbilar och 2,2 km/h för lastbilar utan

släp. För lastbilar med släp ökar medelhastigheten med 1,5 km/h.

Standardavvikelsen minskar avsevärt för alla fordonsgrupper,

vilket innebär att hastighetsspridningen mellan olika fordon

blir mindre.

Vid studie av hastighetsfördelningarna framgår att minskningen i

standardavvikelse är en följd av att de högsta reshastigheterna

för personbil och lastbil utan släp har reducerats. Antalet for-

don med reshastighet över 100 km/h respektive 90 km/h har redu-

cerats med ca hälften.



För lastbilar med släp däremot är förklaringen den, att de lång-

sammaste fordonen har ökat sin hastighet. Långtradarna strävar

efter att hålla farten uppe för att förhindra köbildning.

För riktning 2 mot Göteborg kan noteras att hastigheten över

delsträcka B-C med två hela körfält är i stort sett lika stor

som för riktning 1.

Ovanstående resultat och resonemang styrks av resultaten över

uppmätta snitthastigheter. Tabell 3 nedan visar punkthastig-

heterna i de tre mätsnitten.

Tabell 3: Punkthastigheter (km/h) med standardavvikelse för
vardera mätsnittet.

 

 
   

Fordonstyp Mätsnitt Riktning 1 Riktning 2

Punkthast Stand.av. Punkthast Stand.av.
km/h km/h km/h km/h

Pb A 13 mrväg 91,7 8,9 - -
B 3-fältsväg

börjar 90,2 9,0 95,1 9,4
C 3mfä1tsväg

skiftning 89,4 7,5 89,4 7,3

Lb A 13 m-väg 86,9 10,4 - -
utan släp B 3-fältsväg

börjar 83,3 8,7 89,7 9,7
C 3wfältsväg

skiftning 86,1 7,9 88,1 9,2

Lb A 13 m-väg 79,4 7,1 - -
med släp B 3mfältsväg

börjar 78,2 6,6 83,8 5,5
C 3-fältsväg

skiftning 80,7 4,8 83,6 5,4

 

 

   

   

För personbilar i riktning 1 sjunker punkthastigheten från A

till B till C. Standardavvikelsen minskar också mellan mätsnitt

B och C.



Detta beror på att andelen personbilar med punkthastighet över

100 km/h har halverats.

Lastbilar både med och utan släp har ökat sin punkthastighet

mellan station B och C, beroende på att de långsammaste fordonen

kör fortare i station C.

Således visar resultaten för punkthastigheterna samma tendens

som reshastigheterna.

Av stort intresse är att studera omkörningskvoten för person-

bilar (antalet utförda omkörningar per personbilskilometer) för

de två delsträckorna.

Tabell 4 nedan visar omkörningskvoten för respektive delsträcka.

Omkörningskvoten gäller alltsåför personbilar och är uppdelad

på omkörning pb-pb och pb-lb.

Tabell 4: Omkörningskvot för personbilar, antal per pbkm.

 

Delsträcka Omkörn. Omkörningskvot

 

 

 

typ Antal/pbkm

R1 R2

A-B pb-pb 0,193 -
13 m-väg pb-lb 0,028 -

pb totalt 0,22 -

B-C pb-pb 0,073 0,293
3-fältsväg pb-lb 0,004 0,049

pb totalt 0,08 0,34

   

 

  

Egentligen bör inga omkörningar äga rum på delsträcka B-C i

riktning 1. Den omkörningskvot som beräknats är följden av fel-

aktiga hopparningar i programmet. För sista timmen av mättiden

är en manuell hopparning giord, vilken redovisas i nästa av-

snitt.



Innebörden av ovanstående siffror i tabell 4 framgår vid en jäm-

förelse med det teoretiska omkörningsbehovet. Detta beräknas som

om alla fordon gör omkörning omgående vid upphinnande av ett

framförvarande fordon och således ingen köbildning äger rwm.

Följande värden på det verkliga omkörningsbehovet har beräknats

för delsträcka A-B i riktning l.

pb-pb: 0,35 omk/pbkm

pb-lb: 0,048 omk/pbkm

pb totalt: 0,40 omk/pbkm

Dessa siffror är högre än motsvarande tal i tabell 4. Detta

innebär att bilisterna avsiktligt avstår från omkörning och för-

lägger den till ett senare tillfälle (till parti med två hela

körfält). Det sänkta antalet omkörningar kan också bero på att

bilisterna har minskat sin benägenhet att utnyttja vägrenen.

För delsträcka B-C i riktning 2 har följande teoretiska omkör-

ningsbehov beräknats.

pb-pb: 0,38 omk/pbkm

pb-lb: 0,05 omk/pbkm

pb totalt: 0,43 omk/pbkm

Som synes utförs inte alla omkörningar som borde ske mellan

pb-pb. För pb-lb blir dock omkörningsbehovet tillgodosett.

I avsnitt 5 finns ytterligare en analys utförd med hjälp av tid-

luckor som, visar samma sak. I riktning 1 växer kölängderna

succesivt längs mätsträckan. I riktning 2 kommer inte köerna i

station C att hinna avvecklas fullt ut till station B. Det gäl-

ler dock köer med personbil som köledare, ej lastbilar.



5.2 Resultat kl 17.00-18.00

Den mest belastade timmen är den mellan kl 17.00 och 18.00. Time

flödet är då 1 425 f/h fördelat 675 i riktning 1 och 750 i rikt-

ning 2.

I riktning 1 mot Borås .har en fullständig utvärdering av alla

fordon gjorts med hjälp av videofilmerna. Resultatet kan jäm-

föras med den automatiska utvärderingen, vilket ger en uppfatt-

ning om precisionen i den senare.

Tabellen nedan visar reshastigheten och dess standardavvikelse

för varje delsträcka.

Tabell 5: Reshastighet (km/h) med standardavvikelse för den
mest belastade timmen.

 

Delsträcka Fordonstyp Riktning 1 automa- Riktning 1 manuell

 

 

    

  

 

tisk utvärdering utvärdering

Reshast. Stand.av. Reshast. Stand.av.
km/h km/h km/h km/h

A-B Pb 91,0 9,0 92,0 7,4
13 m väg Lb utan släp 88,2 7,8 89,0 7,1

Lb med släp 78,6 7,0 79,3 6,3

B-C Pb 88,8 7,2 88,4 6,2
3-fältsväg Lb utan släp 86,0 5,7 87,2 5,8

Lb med släp 82,9 5,2 82,5 5,2

Delsträcka Fordonstyp Riktning 2

B-C Pb 89,8 8,8
3-fältsväg Lb utan släp 89,6 7,6

Lb med släp 79,9 3,5

      

Tendensen är samma som i tabell 2 men nu mer markerat. En viss

minskning av reshastigheten över delsträcka B-C i riktning 1 för

personbilar och lastbilar utan släp, beroende på att de allra

snabbaste fordonen i varje kategori tvingas minska sin hastig-
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het. Lastbilar med släp däremot ökar sin reshastighet markant

från delsträcka A-B till delsträcka B-C (enfältiga partiet utan

omkörningsmöjlighet). Skillnaden i resultat mellan automatisk

utvärdering och fullständig manuell utvärdering är ganska margi-

nell.

För riktning 2 mot Göteborg gäller att reshastigheten över del-

sträcka B-C med två hela körfält är ungefär lika stor som i

riktning 1. Det tvåfältiga partiet driver således inte upp has-

tigheten.

Tabell 6 nedan visar punkhastigheten i de tre mätsnitten för

timmen 17.00-18.00. Resultatet ska jämföras med dem i tabell 3.

Här är det ingen skillnad på manuell och automatisk utvärdering.

Tabell 6: Bunkthastigheter (km/h) med standardavvikelse för
vardera mätsnittet. Mestbelastade timmen.

 

 

  

  

   

Fordonstyp Mätsnitt Riktning 1 Riktning 2

Punkthast Stand.av. Punkthast Stand.av.
km/h km/h km/h km/h

Pb A 13 m-väg 92,5 9,2 - -
B 3-fältsväg

börjar 91,1 9,0 95,8 9,0
C 3-fä1tsväg

skiftning 87,9 7,9 88,7 7,4

Lb A 13 m-väg 93,2 11,3 - -
utan släp B 3-fältsväg

börjar 85,8 9,2 90,8 7,7
C 3-fältsväg

skiftning 85,3 13,7 87,3 6,2

Lb A 13 m-väg 78,1 9,5 - -
med släp B 3-fältsväg

börjar 80,5 7,3 82,4 5,7
C 3-fältsväg

skiftning 81,3 6,8 82,6 5,6
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Resultaten visar samma tendens, som för dem gällande hela mät-

tiden i tabell 3. Dessutom skall påpekas att punkthastigheter

och reshastigheter visar samma mönster och resultaten styrker

varandra.

Omkörningskvoten för den mest belastade timmen framgår nedan av

tabell 7. '

Tabell 7: Omkörningskvot för personbilar, antal per pbkm, för
mest belastade timmen.

     

  

Delsträcka OmkörnQ Omkörningskvot
typ Antal/pbkm

R 1 R 1 R 2

autom. manuell autom.

A-B pb-pb 0,198 '0,190 -
13 m-väg pb-lb 0,018 0,026 -

pb totalt 0,22 0,22 -

B-C 'pb-pb 0,082 0,001 0,292
3-fä1tsväg pb-lb 0,001 0,000 0,049

pb totalt 0,08 0,001 0,34

    

För delsträcka A-B är skillnaden i omkörningskvot obetydlig mel-

lan den automatiska och manuella utvärderingen. På det enfältiga

partiet däremot visar en noggrann utvärdering att enbart två

omkörningar har ägt rum. En snabb jaguar kör om två personbilar

på sträckan.

För hela mätperioden kl. 15.00-18.00 torde antalet omkörningar

vara färre än tio.

Jämföres sista timmen med hela mätperioden, se tabell 4, är re-

sultaten nästan identiska, trots att timflödet nu är något högre

än det genomsnittliga flödet för hela mättiden. Som följd härav

är också det teoretiska omkörningsbehovet högre, men också något

omfördelat på grund av ändrad lastbilsandel.



12

Nedan visas det teoretiska omkörningsbehovet för sista timmen.

R1 A-B R2 B-C

pb-pb 0,40 _ 0,445

pb-lb 0,041 0,048

pb totalt 0,44 0,49

Vid jämförelse med tabell 7 framgår att i riktning l avstår ca

hälften av förarna att utföra omkörning, för att istället genom-

föra den senare längs vägen i ett tvåfältigt parti. Alternativt

kan sägas att bilisterna inte utnyttjar vägrenen för att under-

lätta omkörning i samma höga utsträckning som tidigare.

I riktning 2 på det tvåfältiga avsnittet genomföres inte alla

omkörningar som behövs mellan pb-pb, medan omkörningsbehovet för

pb-lb tillgodoses. Orsaken torde vara att en del omkörningar

utföres av lastbilar. Dessa blockerar härvid omkörningsfältet

under den tid omkörningen varar. Följden blir att en del person-

bilar inte kan utföra de omkörningar som behövs för att full-

ständigt lösa upp alla köer.

6 ANALYS .AV KÖFÖRHÅLLANDEN

Som framgår av föregående avsnitt utföres inte alla de omkör-

ningar som borde genomföras, för att förhindra köbildning längs

vägen. Detta kan också belysas genom att studera tidluckorna i

trafiken och härur härledda kölängder.

Ett lämpligt mått att använda är andelen fordon med tidlucka

till framförvarande fordon större än sex sekunder. Med denna

tidlucka kan ett fordon betraktas 'som helt fritt, och föraren

kan välja hastighet utan påverkan från framförvarande fordon.



13

För andelen fordon med tidlucka större än sex sekunder kan en

medelkölängd för trafiken över mätsnittet beräknas. (Medelkö-

längden är inventerade Värdet på andelen tidluckor större än sex

*sekunder). Tabell 8 nedan visar dessa mått. Resultaten gäller

för dettotala fordonsantalet, personbilar och lastbilar ihop-

slagna.

' Tabell 8: Andel tidluckor större än sex sekunder och motsvaran-

de medelkölängd.

 

  

 

Mättid Mätsnitt Riktning 1 Riktning 2

Andel tid- Medelkö- Andel tid- Medelkö-
1uckor > längd luckor > längd
6 sek (%) 6 sek (%)

15.00 - A 13 mrväg 32,3 3,10 - -
18.00 B 3-fältsväg .

börjar 29,9 3,34 27,0 3,70
C 3-fältsväg _

skiftning 25,1 3,98 24,6 4,07

17.00 - A 13 mrväg 27,6 3,62 - -
18.00 B 3-fä1tsväg

börjar 28,5 3,51 25,8 3,87
C 3-fältsväg

skiftning 21,3 4,70 23,7 4,21

 

 

   

 

 

 

Om samtliga fordon genomförde erforderliga omkörningar och ingen

kötillväxt äger rum erhålles följande teoretiska siffror:

 

 

  

Mättid Riktning 1 Riktning 2

Andel tid- Medelkö- Andel tid- Medelkö-
1uckor > längd luckor > längd

6 sek (%) 6 sek (%)

15.00 -
18.00 35,9 2,79 30,6 3,26

17.00 - .
18.00 32,3 3,10 28,4 3,53
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Vid jämförelse med tabell 8 kan följande slutsatser dras:

För riktning l: Köerna är längre än vad som kan förväntas vid

helt fri trafik. På tvåfältiga avsnittet A-B ökar kölängderna

måttligt (dock ingen ökning kl. 17.00-18.00). I enfältiga

partiet B-C ökar kölängderna markant speciellt i högtrafiktim-

men .

För riktning 2: Alla köer som finns i mätsnitt C (slutet på ett

enfältigt parti) hinner inte avvecklas över sträckan 8-0 med två

körfält. En del köer kvarstår. Detta gäller dock inte köer med

lastbil som köledare.

Genom att studera fördelningarna för reshastigheten kan man

kartlägga vid vilka hastighetsintervall fordonen i första hand

kommer i kösituation. Tabellen på nästa sida visar den andel av

personbilar, som har reshastighet 90-100 km/h och andelen med

reshastighet över 100 km/h.

För lastbil utan släp redovisas den andel, som har reshastighet

över 90 km/h. Vidare redovisas för lastbil med släp den andel,

som har reshastighet under 80 km/h. Tabellen gäller för hela

mättiden..
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Tabell 9: Andel fordon i olika reshastighetsintervall för re-
spektive delsträcka. Hela mättiden.

    

 

   

Delsträcka Fordonstyp Reshastig- Andel fordon
hetsinter- %
vall

Riktning Riktning
km/h 1 2

A-B Pb 90-100 44,2 -
13 m-väg > 100 13,6 -

Lb utan släp > 90 30,9 -
Lb med släp < 80 56,8 -

B-C Pb 90-100 44,2 42,1
3-fältsväg _ > 100 6,5 15,2

Lb utan släp > 90 19,4 47,8
Lb med släp < 80 39,0 32,8

  

 

I den mest belastade timmen är antalet lastbilar fåtaliga och

tillåter ingen analys. Enbart jämförelse på personbilar kan

göras. Tabell 10 visar data för tiden 17.00-18.00 för riktning 1.

Tabell 10: Andel personbilar i olika reshastighetsintervall kl.
17.00-18.00. Enbart riktning 1.

 

Delsträcka Fordonstyp Reshastig- Andel fordon

 

 

 

hetsinter- %

vall

Automatisk Manuell
km/h utvärdering utvärdering

A-B Pb 90-100 41,8 45,9

B-C Pb 90-100 39,1 36,3
3-fältsväg > 100 3,2 4,4

 

 

  

 

  

Skillnaden i andelar mellan de två delsträckorna är något större

vid manuell utvärdering jämfört med automatisk.

Slutsatsen av tabell 9 och 10 är följande. Den köbildning som

äger rum över det enfältiga partiet i B-C drabbar till över-

vägande del de snabbaste personbilarna. Man kan uppskatta att ca
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20-30 % av personbilarna hamnar i kösituation och får förlängda

restider. Lastbilar med släp motverkar denna tendens genom att

köra fortare över partiet B-C.

Skillnaden i medelreshastighet mellan A-B och B-C är 1,5 km/h

enligt tabell 2. Det sanna värdet torde vara drygt 2 km/h, om

hänsyn tages till den skillnad som erhållits genom.manuell ut-

värdering under sista timmen, se tabell 5. Över sträcka B-C, som

är 3,1 km.lång, motsvarar detta en restidsförlängning med i me-

deltal 3,0 sek. Om denna restidsförlängning enbart berör 20-30 %

av personbilarna innebär detta ca 10-15 sek längre restid per

hindrad personbil över sträcka B-C, jämfört med A-B. .

7 SLUTSATSER

Ur ovan presenterade mätresultat kan som.sammanfattning följande

slutsatser dras.

Bilisterna har förändrat sitt beteende vid införande av tre-

fältsväg.

På det kvarvarande tvåfältiga avsnittet genomföres inte omkör-

ningar i lika hög omfattning som tidigare. Detta beror på att

man avsiktligt inväntar en trefältssträcka för omkörning eller

att vägrenen inte utnyttjas i lika hög utsträckning som. tidi-

gare.

Köbildningen över det enfältiga partiet är mindre än förväntat

och drabbar till största delen de snabbaste personbilarna med

hastighet över 90 km/h. Ca 20-30 % av antalet personbilar kan

uppskattas bli hindrade.

De tyngsta lastbilarna (långtradare) håller avsiktligt hög has-

tighet för att undvika köbildning.
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Ovanstående medför att medelhastigheten för personbilar sjunker

relativt lite över det enfältiga partiet, drygt 2 km/h.

Över det tvåfältiga partiet i motsatt riktning finns inga tecken

till uppskruvad hastighetsnivå. Dessutom avvecklas inte alla

fordonsköer fullt ut över det tvåfältiga partiet. Förklaringen

är troligen att omkörningsfältet i viss utsträckning är blocke-

rat av omkörande lastbilar.




