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FÖRORD

Detta projekt har bekostats gemensamt av Vägverket och Svenska

Trafikmarkeringsföreningen (STMF). Kostnaderna för experimentets

genomförande (planering, fältmätningar, utvärdering, rapporte-

ring) har delats lika, medan Vägverket har svarat för ny belägg-

ning på provsträckorna.

För fältmätningarna har Uno Ytterbom och 3-0 Lundkvist ansvarat,

medan Berit Nilsson var ansvarig för undersökningen av trafi-

kantattityder.

Tack till Torgny Augustsson, Vägverket i Södermanlands län och

Bo Larsson, STMF, vilka har engergerat sig i planering och utfö=

rande av experimentet. Ett speciellt tack även till Polisen i

Nyköping, som ställde upp vid vägkantintervjuerna.
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Heldragen kantlinje på 9 meter bred tvåfältsväg

av 3-0 Lundkvist, Uno Ytterbom, Lennart Runersjö
Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMHÅNEÅITNING

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av bred, hel-

dragen kantlinje samt breddat körfält med avseende på bland an-

nat sidolägesplacering, sidolägesvarians (risk för spårbildning)

och hastighet.

Experimentet har utformats som en före/efterstudie med en kont-

rollsträcka och två provsträckor. Kontrollsträckan var i princip

oförändrad under försökstiden, provsträcka 1 fick ny beläggning

och bredare körfält, medan provsträcka 2 fick ny beläggning,

bredare körfält och bred, heldragen kantlinje.

Resultaten visar att sidolägesplaceringen på vägen med breddat

körfält och heldragen kantlinje påverkas så att det laterala

avståndet till mötande fordon ökar. Detta förväntas minska ris-

ken för mötesolyckor.

Jämfört med den konventionellt målade vägen hade trafiken på

vägen med heldragen kantlinje större sidolägesvarians. Denna

ökade spridning av trafiken över körbanan innebär mindre risk

för spårbildning.

Medelhastigheten var lägre på sträckan med heldragen linje än på

den konventionellt målade. Detta innebär mindre slitage på väg-

ytan och sannolikt lägre olycksrisk.

För trafikanten bör den heldragna linjen innebära ökad komfort,

framför allt i mörkertrafik eftersom den visuella ledningen har

förbättrats. Undersökningen visade också att en övervägande del

av personbilsförare föredrar heldragen framför intermittent

kantlinje.
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Kostnaden för markeringsmaterial ökar med en faktor 6. Detta

förväntas motverkas av att andelen fordon som körde på linjen

minskade med en faktor 10.

Slutsatsen blir sålunda att den heldragna kantlinjen och det

breddade körfältet på 9 meter bred tvåfältsvâg bör vara gynnsamt

både för väghållaren och för trafikanten.

Fortsättningsvis bör heldragen kantlinje på 13-metersväg och på

motortrafikled studeras. Speciellt bör då förändringar i omkör-

ningsbeteende beaktas.
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Continuous edgeline on nine-metre-wide two-lane roads

by Sven-Olof Lundkvist, Uno Ytterbom, Lennart Runersjö
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The aim of this study was to test the effects of a wide, con-

tinuous edgeline and a widened lane on, for instance, lateral

position, variation of lateral position (risk of rutting) and

speed.

The experiment was designed as a before-and-after study with one

control section and two test sections. The control section was

unchanged during the test period, while test section 1 was re-

paved and the lanes widened, and test section 2 was repaved with

widened lanes and a wide continuous edgeline.

The results show that lateral positioning on the road with

widened lanes and continuous edgelines is influenced in such a

way that the lateral distance to oncoming vehicles increases,

which is expected to reduce the risk of head-on accidents.

Compared with conventional paintingof the road, the traffic on

roads with continuous edgelines had larger variations of lateral

position. The increased distribution of traffic on the roadway

implies a reduced risk of rutting.

The average speed was lower on the section with continuous lines

than on the conventionally painted section. The result is

reduced wear of the road surface and probably a lower accident

risk.

The continuous edgeline should mean increased comfort to the

road user above all in night-time traffic as the visual guidance

has been improved. The study also showed that the majority of

the passenger car drivers preferred continuous edgelines to

intermittent lines.
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The cost of road marking material increases by a factor of 6.

This is expected to be compensated for through the decrease by a

factor of 10 in the number of vehicles driving on the line.

The conclusion is thus that a continuous edgeline and the widenw

ed lane on a nine-metremwide two-lane road should be favourable

both to road management authorities and road users.

The continuous edgelines on thirteen-metre roads and major roads

should be studied further. Changes in overtaking behaviour in

particular should be observed.
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1 BAKGRUND

Sverige är ett av de få länder i Europa som har intermittent

kantlinje på tvåfältsvägar. Övriga Europa använder heldragen

linje, som i viSsa fall dessutom är bredare än de 10 cm.som den

svenska är. En eventuell harmonisering med EG, skulle med stor

sannolikhet innebära Övergång från streckad till heldragen kant-

linje.

Kantlinjens uppgift är dels att avgränsa körfältet, dels att

förbättra vägens visuella ledning. Det senare gäller i synnerhet

i mörker på vägar utan stationär belysning.

Under senare år har problemen med spårbildning varit stora på

svenska vägar. Spåren orsakas främst av slitage från personbi-

larnas dubbdäck. Man kan misstänka att en heldragen kantlinje

skulle styra trafiken mer än en streckad, vilket i så fall skul-

le innebära ökad risk för uppkomst av spår. En möjlighet att

motverka detta skulle kunna vara att göra körfältet bredare.

2 SYFTE

Denna studie har syftat till att undersöka hur trafikanterna

upplever en heldragen linje och breddat körfält på 9-metersväg

samt om och i så fall hur beteendet påverkas. Härvid har bland

annat sidolägesplacering, hastighet och visuell ledning stude-

rats.

3 TIDIGARE BRFARENHETER

Heldragen kantlinje finns, som tidigare nämnts, i de flesta

europeiska länder. Någon jämförelse mellan heldragen och inter-

mittent (streckad) linje har dock inte gått att finna i litte-

raturen.
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Ett första försök med heldragen kantlinje på tvåfältsväg gjordes

i Sverige 1987 på väg 180 nordväst om Borås. Någon egentlig ut-

värdering gjordes inte, men man kunde konstatera att allmänhe-

tens inställning till den, som man upplevde, förstärkta kant-

linjen var positiv.

En pilotstudie i Kopparbergs län 1988, vid förbifarten förbi

Kopparberg [1], kunde inte påvisa några negativa effekter av

heldragen kantlinje. Studien indikerade större spridning i sido-

läge, vilket borde ge mindre spårbildning. Vidare fann man att

antalet hjulpassager på själva linjen reducerades kraftigt, vil-

ket borde ge mindre slitage på linjen och därmed längre livs-

längd och bättre synbarhet°

4 . FRÅGESrÅLLNINGAR

Detta är det första störreförsök som har gjorts i Sverige med

heldragen kantlinje på 9-metersväg. En central frågeställning

har varit om och hur sidolâgesplaceringen och dess varians för-

ändras. Generellt kan man anta att en större separering av mö-

tande fordon i sidled innebär minskad risk för mötesolyckor.

Således börman ur den synvinkeln sträva efter att ha ett stort

avstånd mellan mötande fordon. Samtidigt innebär förmodligen en

alltför smal vägren större risk för singelolyckor och olyckor

med GCM-trafikanter.

Sidolâgesvariansen är ettmått på hur trafikens spridning i sid-

led är. En hög varians innebär minskad risk för spårbildning.

Man bör således sträva efter ett högt värde på sidolägesplace-

ringens varians.

Hastigheten är också av intresse. Man vet sedan tidigare under-

sökningar [2] att sambandet mellan antalet polisrapporterade

olyckor och medianhastigheten är approximativt kvadratiskt. An-

talet dödade är ungefär proportionellt mot hastigheten upphöjt

till fyra. Även hastighetsspridningen är av intresse. En låg
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spridning bör innebära färre omkörningar och därmed minskad

olycksrisk.

Vägens visuella ledning är ett mått på vilken möjlighet trafi-

kanten har att avgöra vägens sträckning framöver. Speciellt i

mörker är det viktigt att vägmarkeringarna har god synbarhet.

Trafikantattityder är inte oväsentliga och kan möjligen förklara

eventuella förändringar i sidoläges- och hastighetsval.

Olyckor har studerats. Emellertid är den sträcka som har fått

heldragen linje för kort för att eventuella effekter ska kunna

säkerställas. Utan att lägga några aspekter på statistisk sig-

nifikans har antalet olyckor under perioden 1985-11-01 till

1989-06-30 jämförts med perioden 1989-11-01 till 1990-06-30.

Vad gäller sidoläge och hastighet redovisas här endast person-

bilar i dagsljus. Motivet för detta är att det primärt är per-

sonbilar som svarar för spårbildningen samt att största delen av

trafikarbetet sker i dagsljus. För tung trafik och mätningar i

mörkertrafik hänvisas till [3].

5 momm; AV FÖRE-/EFTERSTUDIE PÅ RV 55

Studien i Södermanlands lån på rv 55, har utformats som en före-

/efterstudie med en kontrollsträcka och två provsträckor. Kon-

trollsträckan var oförändrad under hela tiden, frånsett att be-

läggningen slets ganska hårt under vintern 1989/90. Kantlinjen

förbättrades enligt det ordinarie underhållsprogrammet i septem-

ber 1989. Provsträcka 1 fick i oktober 1989 ny beläggning, bre-

dare körfält, men konventionell kantlinje. Provsträcka 2 erhöll

samtidigt ny beläggning, bredare körfält och en 20 cm bred, hel-

dragen kantlinje. Kontroll- och provsträckornas utformning under

försökstiden, juni 1989-juni 1990, framgår av tabell 1.

Att kantlinjen i juni 1989 och juni 1990 inte var ny, innebar

inte att den hade sämre synbarhet i dagsljus. Inte på någon mät-

VTI MEDDELANDE 635



sträcka var kantlinjerna bortslitna, utan de var hela och hade

.en reflektans (vithet) som bedömdes uppfylla BYA's normer.

Spårdjupet har inte uppmätts. Med "något spårig" i tabell 1 av-

ses att spåren var synliga, men inte så djupa att de kändes i

ett fordon (Volvo 245 med stålradialdäck). Kontrollsträckan hade

i juni 1990 djupa, synliga spår som kändes i fordonet och bedåm-

des påverka trafikens sidolägesplacering.

Tabell 1. Kontroll- och provsträckornas utformning vid mättill-
fälle 1, 2 och 3 i juni 1989, oktober 1989 respektive

 

     

 

juni 1990.

Sträcka Tidpunkt utformning/förändring

Kontroll (K) juni 1989 Beläggning Yl, något spårig.
Gammal kantlinje, streckad, 10 cm bred°
Körfält 3.42 m, vägren 0.42 m.

okt 1989 Ny kantlinje, streckad, 10 cm.bred.

juni 1990 Belåggningen.mycket spårig.

Prov 1 (P1) juni 1989 Beläggning MAB12, något spårig.
Gammal kantlinje, streckad, 10 om.
Körfält 3.33 m1 vägren 1.10 m.

okt 1989 ny beläggning; MBBlZ.
ny kantlinje, streckad, 10 cm.bred.
Körfält 3.88 m, vägren 0.73 111.

juni 1990 Ingen förändring.

Prov 2 (P2) juni 1989 Beläggning MABlZ, något spårig.
Gammal kantlinje, streckad, 10 cm bred.
Körfält 3.45 m, vägren 1.02 m.

okt 1989 Ny beläggning; MBBIZ.
ny kantlinje, heldragen, 20 cm.bred.
Körfält 4.10 m, vägren 0.46 m.

juni 1990 Ingen förändring.
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De åtgärder som har vidtagits på de tre sträckorna mellan mät-

tillfälle 1 och 2 kan sammanfatts:

Kontrollsträckan Ny intermittent kantlinje.

Provsträcka 1 Ny beläggning och ny intermittent kantlinje.
Breddning av körfältet med 17%.

 

Provsträcka 2 Ny beläggning och ny, bred heldragen kant-

linje. Breddning av körfältet med 19%.

 

Figurerna 1 och 2 visar provsträcka 2 före respektive efter om-

målning.

 

\ .láøäfñtlf
"än- J 1 :'<_._v»
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Figgr 2. Provsträcka 2 efter ommålning. Det breddade körfältet

och vägrenen åtskiljs av en 20 cm bred, heldragen
kantlinje.
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Kontrollsträckan var belägen på rv 55 norr om Malmköping. Denna

väg har delvis likartad standard som provsträcka 2. Vägbredden

varierar mellan 7 och 9 meter, delvis är den kurvig, delvis nå-

got rakare. Hela sträckan Malmköping-Strängnäs (korsningen med

E3), 33 km, har använts för olycksstudien.

Provsträcka 1 var belägen på rv 55 strax söder om Malmköping.

Denna sträcka var dock endast ca 1 km lång. Omedelbart söder om

denna låg provsträcka 2, sam var ca 10 hm lång.

6 MÅ'IMETODER

De variabler som studerades var:

Sidolägesplacering
Sidolägesvarians
Hastighet
Hastighetsvarians
Visuell ledning
Trafikantattityder
Olyckor:

e
m
m
a
-
:
e
n
a
-

Sidolågesplacering' med sidolägesvarians samt hastighet med has-

tighetsvarians har mätts i ett snitt på var och en av de tre

sträckorna. Mätningarna gjordes med ett på VTI/TF utvecklat in-

strument, PTA-Analyser. I princip bygger detta på att tider för

elektriska impulser från tre kablar registreras. Två av kablarna

ligger parallellt, vinkelrät mot körriktningen och ger bland

annat hastigheten och antal axlar för varje enskilt fordon. Den

tredje ligger diagonalt över körfältet och ger sidoläget.

Något objektivt mått på visuell ledning finns inte. I dagsljus

är problemen med visuell ledning små; man ser oftast på långt

avstånd vägens fortsatta sträckning eftersom själva vägbanan och

dess omgivning har god synbarhet. Behovet att mäta visuell led-

ning i dagsljus är därför litet.

I mörker och fordonsbelysning är det däremot viktigt att vägen

har en god visuell ledning. För att kunna göra en bedömning av

kontroll- och provsträckornas visuella ledning har specifika
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luminansen (SL) för vägbanor och vägmarkeringar uppmätta. SL

mättes med en reflektometer av typ LTL-800, vilken simulerar en

personbilsförare som observerar vägen 50 meter framför egna for-

donet.

Trafikantattityder har registrerats med vägkantintervjuer. Tra-

fikanter som nyss har kört sträckan med heldragen linje har

stoppats och fått svara på ett antal frågor om vägens utform-

ning. Intervjuerna har gjorts efter ommålning.

Polisrapporterade olyckor före ommålning har jämförts med anta-

let olyckor efter ommålning på provsträcka 2 och på kontroll-

sträckan.

7 DAIAANALYSEN

I dataanalysen för jämförelse av mättillfälle l (före) och 2

(omedelbart efter) har en förändring i parametrarna sidoläges-

placering, sidolägesvarians, hastighet och hastighetsvarians på

någon av provsträckorna korrigerats med avseende på förändringen

på kontrollsträckan. Denna korrigering har gjorts med transpone-

ring, d.v.s. förändringen på kontrollsträckan har adderats till

eller subtraherats frånförändringen på provsträckan. Detta in-

nebär att datamaterialets fördelning har blivit oförändrad efter

korrigering. Den har dessutom antagits vara normalfördelad.

För studie av långtidseffekter har i en andra dataanalys mät-

omgång 2 (omedelbart efter) och 3 (nio månader efter) jämförts.

Provsträcka 1 har härvid jämförts med provsträcka 2 och föränd-

ringar på den sistnämnda har korrigerats med avseende på den

förstnämnda. Korrigeringen har gjorts på samma sätt som ovan.

Beteckna resultatet på sträcka K, P1 respektive P2 vid mättill-

fälle i, i=1,2,3 med K(i), Pl(i) och P2(i). Vi inför vidare:

APl Skillnaden på provsträcka 1 omedelbart efter ommålning
och nyasfaltering jämfört med före, korrigerad för kont-
rollsträckan.
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A22 Skillnaden på provsträcka 2 omedelbart efter ommålning
och nyasfaltering jämfört med före, korrigerad för kontu
rollsträckan.

AP2L Skillanden på provsträcka 2 nio månader efter ommålning
och nyasfaltering jämfört med omedelbart efter, korrige-
rad för provsträcka 1°

Matematiskt, med beteckningar enligt ovan, blir detta:

APl = [P1(2)-P1(1)] - [K(2)-K(1)]

APZ = [P2(2)-P2(1)] - [K(2)-K(1)]

APZL = [P2(3)-P2(2)] - [P1(3)-P1(2)]

Dessa tre parametrar redovisas för sidolägesplacering och medel-

hastighet med varianser nedan i avsnitt 8.2 - 8.4. Eventuell

avvikelse från 0 har vad gäller sidolägets ochhastighetens me-

delvärde testats på 5%-nivån med t-test. Sidolägets och hastig-

hetens varians har testats på samma nivå med Futest.

Antalet uppmätta fordon har varit 800-1800 beroende på mättill-

fälle och mätsträcka.

Dataanalysen beskrivs utförligare i bilaga A i [3].

8 RESULIAI

8.1 Allmänt om resultatredovisningen

Studien är designad som en före-/efterstudie med kontroll- och

provsträckor. Detta gäller sidolägesplacering med varians, has-

tighet med varians samt visuell ledning. Trafikantattityder har

studerats endast efter ommålning och endast på provsträcka 2,

den med heldragen linjen Olyckor har studerats endast på kontv

rollsträckan och provsträcka 2.

I tabellerna redovisas dels absolutvärdena av varje variabel,

dels förändringarna API, APZ och AP2L för variablerna sidoläges-

placering, sidolägesvarians, hastighet och hastighetsvarians.
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Sist i detta avsnitt redovisas trafikantattityder och olycks-

studien.

8.2 Sidolâgesplacering

Sidolägesplaceringen för de tre mättillfällena samt ovan defi-

nierade förändringar redovisas nedan i tabell 2.

Tabell 2. Personbilars sidolägesplacering för höger hjulpar och
för vänster hjulpar angiven i meter från kant- respek-
tive mittlinje. Relativa sidoläget är avvikelse i me-
ter från mitten av körfältet. Ett "+" innebär att man
ligger till höger i körfältet, ett -" till vänster.
Nederst i tabellen redovisas förändringarna i sidolä-
ge, APl, AP2 och APZL, vilka har definierats ovan. De
avvikelser från mitten av körfältet samt de skillnader
mellan mättillfälle som är signifikanta (p<.05) har
angivits med fet stil.

 

SIDOLÃGE, HÖGER SIDOLÃGE, VÄNSTER SIDOLÃGE, REL

 

mättillfälle mättillfälle mättillfälle
1 2 3 1 2 3 1 2 3

 

K 1.09 1.14 0.94 0.91 0.88 1.08 -0.09 -0.13 +0.17

P1 0.91 1.22 1.27 0.97 1.26 1.17 +0.03 +0.02 :0.00

P2 0.99 1.42 1.34 1.02 1.24 1.32 +0.01 -O.14 -0.0l

 

API + 0.26 + 0.32

AP2 + 0.38 + 0.25

AP2L - 0.13 + 0.17

 

     

Man ser att sidolägesplaceringen har förändrats på kontroll-

sträckan från mättillfälle 1 till 3. Detta beror troligen på de

spår som har bildats under vinterns dubbdäckssäsong. Trafikan-

terna har då valt att lägga sig till höger om spåren.

På provstrâcka 1 har fordonets avstånd till både kant- och mitt-

linje ökat efter ommålning, vilket beror på den ökade körfälts-
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bredden. Man har vid samtliga mättillfällen legat ungefär i mitn

ten av körfältet.

På provstråcka 2 verkar det som.man har en långtidseffekt. Innan

ommålning låg man mitt i körfältet, medan man omedelbart efter

ommålning till heldragen kantlinje låg till vänster. t-test på

5%-nivån visar att skillnaden är signifikant. Knappt ett år ef-

ter ommålningen har trafiken återgått att ligga ungefär mitt i

körfältet. Breddningen av körfältet har då inneburit Ökat av-

stånd till både kant- och mittlinje.

Mätningarna på provsträcka 2 visade vidare att före ommålning

körde 100% av fordonen på eller utanför kantlinjen. Efter det

att vägen hade målats med heldragen kantlinje var denna siffra

0.1%.

8.3 Sidolâgesvarians

I tabell 3 redovisas den för spårbildningen betydelsefulla sido-

lägesvariansen. Den är ett direkt mått på hur trafikens sprid-

ning över körfältet är. Variansen är dock ett något abstrakt

begrepp. För att-konkretisera det, kan man bilda ett 90% tvåsi-

digt konfidensintervall runt sidolägets samplemedelväre med ek-

vationen:

I = i S * to_05(n-1), där

I år intervallets storlek, 3 är samplets standardavvikelse

(kvadratroten ur variansen), t är t-värdet för 0.05 och n är

antalet observationero Eftersom n är stort (>800) kan man app-

roximera med normalfördelningen och få:

I = i 6 * 20.05 = i 6.* 1.645,

där 0 är populationens standardavvikelse och 2 erhålls ur nor-

malfördelningstabellen. Om man dessutom antar att medelvärdet av
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däckens kontaktyta är 0.14 m, så har man att 90% av alla fordons

högra hjulpar rullar inom.ett intervall som har bredden:

I = 2 * 1.645 * 0 + 0.14 meter

För exempelvis kontrollsträckan vid mättillfälle 1 innebär detta

att 90% av alla personbilar placerar höger hjulpar så att däcket

sliter ett spår med bredden 2 * 1.645 * 0.321 + 0.14 meter -

1.20 meter, förutsatt att vi antar att samplets standardavvikel-

se är den "sanna" (populationens). Vi benämner detta spårbred-

den, och redovisar detta mått i tabell 3.

Tabell 3. Sidolägesplaceringens varians för personbilars högra
hjulpar samt spårbredden. Nederst i tabellen redovisas
förändringen i sidolägesvarians, APl, AP2 och APZL,
vilka har definierats ovan. De skillnader som är sig-
nifikanta (p<.05) har angivits med fet stil. Varian-
serna är angivna i m2 och spårbredden i m.

 

sIDOLÅGstmIANs SPÅRBREDD

 

mättillfälle mättillfälle
1 2 < 3 l 2 3

 

K 0.103 0.098 0.095 1.20 1.17 1.15

P1 0.151 0.102 0.094 1.42 1.19 1.15

P2 0.153 0.127 0.155 1.43 1.31 1.44

 

APl -0.044 -0.20

APZ -0.021 -0.09

AP2L +0.036 +0.17

  

 

  

Av tabell 3 framgår att sidolägesvariansen minskade när vägen

fick ny beläggning; både APl och AP2 fick lägre varians. På

provsträcka 2 hade vi dock en långtidseffekt. Efter ett år är

variansen ungefär lika som den var innan ommålning.

Efter en vinter var spårbredden 1.15 meter på både kontroll-

sträckan och provsträcka 1, medan den på provsträcka 2 var 1.44

meter. Slitaget sprids således på större del av vägbanan på

provsträcka 2 än på de båda andra sträckorna.
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8.4 Hastighet

Medelhastigheterna på de tre mätplatserna redovisas i tabell 4.

Tabell 4. Medelhastigheter med varianser på kontroll- och prova
sträckor vid de tre mättillfällena. Enhet km/h respek-
tive (km/h)2. Nederst i tabellen anges hastighetsförw
ändringarna APl, AP2 och AP2L, definierade ovan. Sign
nifikant (p<.05) förändring i medelhastighet har an-
givits med fet stil.

 

 

HÄSTIGHET 'VARIANS

mättillfälle mättillfälle
1 2 3 1 2 3

 

K 93,8 93.4 91.5 190 174 139

P1 89.1 90.0 89.9 162 130 120

P2 94.8 95.1 93.6 163 144 131

 

API +1.2 -13

APZ +0.6 - 3

APZL -1.4 - 3

    
 

Vi ser i tabell 4 att om en väghållare står i begrepp att ge en

9-metersväg ny beläggning och ny målning, så ger konventionell

målning en hastighetshöjning med 1.2 km/h, medan bredare körfält

och heldragen kantlinje endast ger höjningen 0.6 km/h. En lång-

tidseffekt finns också - efter 9 månader har medelhastigheten på

provsträcka 2 sjunkit med 1.4 km/h.

Den hastighetssänkning som har erhållits på kontrollsträckan

mellan mättillfälle 2 och 3 kan med stor sannolikhet förklaras

av de djupa spår som.hade uppkommit under vintern. Detta är Skäm

let till att denna inte användes som kontroll vid beräkning av

APZL; kontrollsträckan var helt enkelt inte oförändrad mellan

mättillfälle 2 och 3, vilket däremot provsträcka 1 var.

Någon signifikant förändring av medelhastighetens varians har

inte kunnat påvisas.
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8.5 Vägens visuella ledning

Vägens synbarhet eller vägens visuella ledning kan hjälpligt

kvantifieras med vägmarkeringarnas och vägbanans specifika lumi-

nans (SL). Tillsammans ger dessa mått kontrasten i mörker och

fordonsbelysning. Kontrasten beräknas som skillnaden i SL mellan

vägmarkeringarna och vägbanan, dividerat med vägbanans SL. Ef-

tersom ögats känslighet är proportionell mot logaritmen av kont-

rasten, har i tabell 5 tiologaritmen av kontrasten fått repre-

sentera den skillnad i ljushet mellan vägbana och markering som

en förare upplever i fordonsbelysning.

Ur vägmarkeringarnas specifika luminans har även deras CIL-värde

beräknats. Detta kan sägas vara ett mått på den totala ljusmängd

som markeringen ger tillbaks mot fordonsföraren. Med beteckning-

arna SL för markeringens specifika luminans, B för dess bredd

samt 3 för avståndet från fordonets strålkastare till en punkt

på markeringen, samt med antagandet att halvljusets ljus/mörker-

gräns ligger 60 meter framför fordonet har vi:

60

CIL = B * J. SL(s) ds [mod/lux]
s=0

SL(s) är beroende av vägmarkeringsmaterialet och dess slitage-

tillstånd och är okänd. Vi tillåter oss att anta att den är kon-

stant, d.v.s. att SL(s) är oberoende av 3 i intervallet 0 till

60 meter och får då:

CIL = B * 60 * SL [mcd/lux],

CIL-värdet har då approximerats med linjens specifika luminans

för s=50 meter multiplicerad med arean fram, till halvljusets

ljus-/mörkergräns, vilken antas ligga 60 meter framför fordonet.

Den intermittenta kantlinjen har endast 20 meters markerings-

längd fram till ljus/mörkergränsen, varför dess CIL-värde blir:

CIL = B * 20 * SL [mcd/lux]
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I tabell 5 redovisas vägmarkeringarnas specifika luminans, den

logaritmerade (loglo) kontrasten mellan vägmarkeringar och väg-

bana samt CIL-värdet.

Tabell 5. Vägmarkeringarnas specifika luminans, SL, uttryckt i
enheten (mcd/m?)/lux, kontrasten, log(C), mellan väg-

markeringar och vägbana (sortlös) samt vägmarkeringar-
nas CIL-värde (mcd/lux). Samtliga vården är medelvär-
den av 10 enskilda mätningar.

 

sr. log (C) 011.

 

mättillfälle mättillfälle mättillfälle
l 2 3 1 2 3 1 2 3

 

K 74 193 110 0.5 1.1 0.7 149 386 221

P1 86 208 171 0.7 2.4 1.4 172 416 342

P2 90 170 178 0.7 2.4 1.2 179 2050 2130

  

   

 

På både kontrollsträckan och provsträcka 1 har SL sjunkit mellan

mättillfâlle 2 och 3, vilket sannolikt beror på slitage från

dubbdäckstrafik [4]. t-test visar att förändringen är signifiu

kant på 5%-nivån. För den heldragna linjen har inte någon signi-

fikant (p<.05) skillnad kunnat påvisas°

Att kontrasten mellan vägmarkering och vägbana är låg på kont-

rollsträckan, beror på att beläggningen är förhållandevis ljus -

det är en Yl-beläggning med ljust stenmaterial. På de båda prov-

sträckorna är kontrasten vid mättillfälle 2 stor, vilket beror

på att beläggningen är ny och mörk. Till mättillfälle 3 har den

ljusnat, varför kontrasten sjunkit.

CIL-värdet på provsträcka 2 har stigit kraftigt från mättillfäl-

le 1 till 2, vilket främst beror på att arean markeringsmassa

har ökat med en faktor 6, och även på att den nya linjen har

högre SL-värde än den gamla.
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8.6 Trafikantattityder

Intervjuer av 96 trafikanter som nyligen hade passerat prov-

sträcka 2 - sträckan med heldragen kantlinje - gjordes cirka 2

veckor efter ommålningen. Resultaten redovisas utförligt i [3]

och kan sammanfattas således:

På frågan "Märkte du något speciellt med vägmålningen?" svarade

58% nej. 42% hade märkt något, men endast 20% hade uppmärksammat

att kantlinjen var bred eller heldragen. 77% trodde inte att

deras sätt att köra skulle påverkas om man allmänt övergick till

heldragen kantlinje, men 57% skulle föredra heldragen framför

intermdttent kantlinje.

8.7 Olyckor

Detta försök är alltför begränsat för att signifikanta olycksef-

fekter ska kunna påvisas. Med syfte att ändå få en uppfattning

om olyckstalen på sträckorna har polisrapporterade olyckor re-

gistrerats med uppgifter från Vägdatabanken. Provsträcka 1 har

här helt uteslutits, eftersom den är mycket kort. Provsträcka 2

är 10.0 km. och som kontrollsträcka har använts rv 55 mellan

korsningen med rv 53 (Malmköping) och korsningen med E3 (Sträng-

näs). Denna sträcka är 33.0 km lång. Perioderna 1/11-30/6 åren

1985/86, 1986/87, 1987/88 och 1988/89 har jämförts med samma

period 1989/90. .
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Tabell 6. Totala antalet polisrapporterade olyckor, 0, och antal
. personskadeolyckor, P, på kontrollsträckan Malmköpingw

Strängnäs (33.0 km) och provsträcka 2 Flen-Malmköping
(10.0 km). För att samma period ska jämföras har för
varje år 1985/86 " 1989/90 endast perioden 1/11n30/6
medtagits. Provsträcka 2 har haft heldragen linje från

  

  

1/11 1989.

. kontrollsträcka provsträcka 2
ar

O P 0 P

1985/86 36 2 6 l

1986/87 31 5 6 0

1987/88 22 2 6 1

1988/89 43 3 18 3

__1989/90_ _i_ :6- _ _6_ _ _ _9_ _ _0_ _-

 

 

 

 

 

Från tabell 6 ser man att i medeltal under 1985/86-1988/89 in-

träffade 33 polisrapporterade olyckor på kontrollsträckan, medan

antalet 1989/90 var 46. På provsträcka 2 var motsvarande siffror

9 respektive 9. Antalet olyckor är dock alldeles för litet för

att några slutsatser ska kunna dras.

9 DISKUSSION

9.1 Sidolågesplacering

Eftersom körfältsbredden har Ökat på båda provsträckorna kan man

förvänta sig att avståndet till både kant- och mittlinje ska

Öka. Mätningarna bekräftar också detta.

På provsträcka 1 (konventionellt målad) har man vid alla tre

mättillfällen legat ganska precis mitt i körfältet, vilket na-

turligtvis innebär ökat avstånd till kant- och mittlinje.

På provsträcka 2 (heldragen kantlinje) låg man omedelbart efter

ommålning i medeltal 14 om till vänster i körfältet. Detta var

emellertid så brett att avståndet till mittlinjen ändå var stör-
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re än innan ommålning. Efter vintern hade medelvärdet förskju-

tits så att trafiken nu åter låg mitt i körfältet. Vi hade så-

ledes en långtidseffekt; det verkar som trafikanterna lärde sig

att utnyttja det bredare körfältet på ett bättre sätt genom att

öka det laterala avståndet till mötande fordon.

Det Ökade avståndet till mötande fordon måste anses positivt

eftersom det borde innebära minskad risk för mötesolyckor. Att

avståndet till kantlinjen har ökat är svårt att värdera. Avstån-

det till själva vägkanten (asfaltkanten) har ju minskat och det-

ta skulle kunna innebära större risk för singelolyckor. Om detta

motverkas av den förstärkta, breda kantlinjen är svårt att säga.

9.2 Sidolågesvarians

En linje med god synbarhet borde styra trafiken bättre än en med

dålig synbarhet och borde därför resultera i lägre sidolägesva-

rians och ökad risk för spårbildning. Det breddade körfältet

borde dock motverka detta.

Mätningarna på provsträcka 1 (konventionell målning) visade att

sidolägesvariansen sjönk omedelbart efter nyasfaltering och om-

målning, vilket var oväntat. En rimlig förklaring är att kont-

rasten mellan vägbana och vägmarkeringar ökade och dänmed styrde

trafiken kraftigare. Möjligt är även att trafikanterna innan

nybeläggningen valde att placera fordonet till vänster eller

höger om de spår som fanns, varför sidolägesvariansen blev rela-

tivt stor.

På provsträcka 2 (heldragen kantlinje) var tendensen densamma -

variansen minskade omedelbart efter nybeläggning och ommålning

om än inte lika mycket som på provsträcka 1. Nio månader efter

ommålningen hade emellertid variansen ökat och var nu lika stor

som innan. Vi hade nu ett medelvärde som innebar att trafiken

låg mitt i körfältet (se ovan) och en spridning som innebar att

risken för spårbildning inte hade ökat jämfört med innan ommål-

ning.
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En jämförelse mellan provsträckorna visar att en störe andel av

vägbanan utnyttjas på provsträcka 2 än påprovsträcka l. Sli-

taget är således mer jämnt fördelat på den förstnämnda. Från

spårbildningssynpunkt är därför målning som på provsträcka 2 att

föredra.

9.3 Hastighet

Tidigare erfarenheter har visat att nybeläggning av en väg inne-

här att medelhastigheten ökar 1-1.5 km/h [5]. Detta verifieras

av resultaten från provsträcka 1; hastigheten Ökade där med 1.2

bm/h. t-test på 5%-nivån visar att denna hastighetsökning är

signifikant.

På provstråcka 2 var hastighetsökningen 0.6 bm/h, vilket inte är

signifikant på 5%-nivån. Här hade man emellertid en signfikant

långtidseffekt - efter nio månader hade hastigheten sjunkit med

1.4 km/h. Denna sistnämnda effekt är kanske oväntad, men önsk-

värd. Om.man använder den tidigare omtalade olycksmodellen skul-

le sänkningen innebära en olycksreduktion på 4% och en reduktion

av dödsolyckor med 7% jämfört med den konventionellt målade,

provsträcka l. Anledningen till hastighetssänkningen är svår att

förklara. Kanske upplever man körningen som lugnare om.man inte

har den intermittenta linjen blinkande i ögonvrån. Några få hade

vid vägkantintervjun svarat att man kör saktare på väg med hel-

dragen kantlinje. Å andra sidan påstod några att man skulle kom-

ma att köra fortare. Tilläggas bör att vägen efter en vinter var

i det närmaste fri från spår.

Att hastigheten har sjunkit på kontrollsträckan mellan mättill-

fälle 2 och 3 förklaras av den kraftiga spårbildning som hade

uppstått under vintern. Vägbanan var i mycket dåligt skick vid

mättillfälle 3, varför sträckan inte kunde användas som referens

vid detta tillfälle. Kravet på kontrollsträckan är att den är i

det närmaste oförändrad mellan mättillfällena. Nu kunde emeller-

tid provsträcka l användas för att studera eventuella långtids-

effekter.
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Beträffande hastighetsvarianserna har inga signifikanta föränd-

ringar kunnat påvisas. Tendensen var dock att den sjönk på båda

provsträckorna.

9.4 Vägens visuella ledning

Vägmarkeringarna erhåller största delen av retroreflexionen från

de reflekterande pärlor som finns på dess yta. Dessa pärlor

krossas eller slits bort i viss utsträckning, framförallt under

vintern, då slitage från dubbdäckstrafik förekommer. Man kan

förvänta sig att slitaget på kantmarkeringen på provsträcka 2 är

mdndre än påprovsträcka 1 och kontrollsträckan, dels därför att

den är heldragen och inte får passeras, dels för att den ligger

nära asfaltkanten. Detta verifieras också av sidolägesmätning-

arna. Resultaten har vidare visat att specifika luminansen på

både kontrollsträckan och provsträcka 1 sjönk mellan mättill-

fälle 2 och 3 (under vintern). På provsträcka 2 var den emeller-

tid konstant (den lilla ökning som har uppmätta härrör sannolikt

från slumpfel).

Exakt vad det kraftigt ökade CIL-värdet på provsträcka 2 betyder

för synbarheten är svårt att säga. Det råder dock inget tvivel

om att synbarheten i mörkertrafik förbättras, vilket torde re-

sultera i färre singelolyckor.

9.5 Trafikantattityder

Andelen trafikanter som har uppmärksammat att den väg som de

nyss körde på (provsträcka 2) var målad på ett för Sverige okon-

ventionellt sätt var endast 42% och endast 20% hade uppmärksam-

mat den breda, heldragna kantlinjen. Således var det svårt att

med vägkantintervjuernas resultat förklara de skillnader i sido-

läge och hastighet som har erhållits. Trots att ganska få lade

märke till kantlinjen, så påstod sig hela 57% föredra denna

framför intermittent linje. Vi törs därmed dra slutsatsen att
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trafikanterna (personbilsförarna) åtminstone inte är negativa

till denna annorlunda målning.

9.6 Olyckor

Som. tidigare nämnts är den sträcka som har målats med heldragen

linje alltför kort för att en meningsfull olycksstudie ska låta

sig göras. Detta hindrar dock inte att man ändå kan följa upp

olycksutvecklingen under den korta tid (nio månader) som den

heldragna linjen har funnits på provsträcka 2.

Med den olycksutveckling som var på kontrollsträckan och med det

antal olyckor som var tidigare på provsträcka 2, så borde det

under november 89 till juni 90 ha polisrapporterats 13 olyckor,

varav 2-3 personskadeolyckor på provsträckan med heldragen kant-

linje. Nu inrapporterades 9 olyckor, varav ingen med personska-

dor, till polisen. Dessa lägre olyckstal kan mycket väl bero på

slumpen och man kan därför absolut inte dra några slutsatser av

dem»

10 SLUTSATSER

Om man som väghållare står i begrepp att lägga ny beläggning på

en 9-metersväg, vad talar då för och emot att måla denna som

provsträcka 2 i detta experiment?

Fördelar:

* Sidolägesplaceringeny förändras så att avståndet mellan mö-
[Btande fordon ökar, vilket bör minska risken för mötes-
olyckor.

* Färre fordon kör på kantlinjen, vilket minskar slitaget på
densamma.

* Sidolägesvariansen minskar inte så mycket som då en nybelagd
väg målas på konventionellt vis. Detta bör innebära mindre
risk för spårbildning.

* Medelhastigheten för personbilar dagtid blir lägre än om
vägen hade målats med intermittent kantlinje. Detta bör
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minska antalet olyckor och även minska skadeverkan av en
olycka. Lägre hastighet innebär dessutom minskad spårbild-
ning.

* Den visuella ledningen i mörkertrafik förbättras, vilket ger
en bättre komfort och bör minska risken för singelolyckor i
mörker.

* Majoriteten av trafikanterna är positiva till en heldragen
kantlinje.

Nackdelar:

* Kantlinjen ligger närmare vägens asfaltkant, vilket innebär
att trafiken går närmare densamma. Detta skulle kunna inne-
bära Ökadrisk för singelolyckor.

* Vägrenen är så smal att den inte kan utnyttjas av GCM-tra-
fik. Detta kan leda till fler olyckor med påkörning av fot-
gängare, cyklister och mopedister.

* Kostnaden för linjen ökar eftersom det åtgår sex gånger så
mycket vägmarkeringsfärg eller -massa som till den smala,
intermittenta linjen.

Det är således ganska mycket som talar för den heldragna kant-

linjen och det breddade körfältet; fördelarna måste anses över-

väga.

Att trafiken går närmare asfaltkanten är knappast oroande. Den

breda, heldragna linjen markerar kanten betydligt kraftigare än

den smala, intermittenta.

Den smala Vägrenen kan vara ett problem på en väg med mycket

GCM-trafik. På en sådan väg ska nog heldragen kantlinje använ-

das, men körfältet bör inte breddas så att Vägrenen blir för

smal.

Kostnaden för själva kantlinjen ökar kraftigt. Emellertid bör

detta motverkas av det minskade slitaget på linjen.

Sammanfattningsvis så bör både Vägverket och trafikanterna ha

fördelar av att förse 9-metersvägar med heldragen kantlinje.

Vägverket kan räkna med minskat underhåll på både vägbana och

vägmarkeringar. Trafikanterna får ökad komfort och sannolikt

minskad risk för olyckor.
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11 FORTSAITA STUDIER

Fortsättningsvis bör även 13-metersvägar studeras. Vår huvud-

frågeställning blir då: Hur brett ska körfältet målas? "Vanlig"

körfältsbredd skulle innebära minskad kapacitet, eftersom vägre-

nen inte får utnyttjaso Ett något bredare körfält skulle kanske

förändra omkörningsbeteendet. Men skulle det förändra beteendet

i positiv eller negativ riktning?
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