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Lauridsen och 8-0 Lundkvist. Trafikantintervjuerna gjordes av
Berit Nilsson och Sixten Nolén. Studien av trafikantbeteende
gjordes av Gabriel Helmers och uno Ytterbam.

Databearbetningen har gjorts av 5-0 Lundkvist och uno Ytterbam.
Intervjuundersökningen har utformats och sammanställts av Berit
Nilsson.

Gabriel Helmers skrev om trafikantbeteende. Övriga avsnitt är
skrivna av 5-0 Lundkvist.
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Heldragen kantlinje på motortrafikled

av Sven-Olof Lundkvist, Gabriel Helmers, Berit Nilsson, Uno
Ytterbom, Lennart Runersjö, Ib Lauridsen
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Svenska motortrafikleder har i dag en sektion som innebär att

körfälten är 3.75 meter breda och vägrenarna 2.75 meter. Körfält

och vägren åtskiljs med en 10 cm bred, intermittent kantlinje.

Denna sektion är unik för Sverige och har även fått en del kri-

tik. Vägrenskörningen leder till konflikter; vissa trafikanter

försöker tvinga ut framförvarande på vägrenen, medan andra kän-

ner sig tvugna att använda vägrenen trots att det kanske är

olämpligt och man känner sig osäker.

Ett alternativ till det konventionella sättet att markera motor-

trafikled kan vara att utföra den med bredare körfält och smala-

reå vägrenar. E4 förbi Ljungby har målats med körfältsbreden 5.5

meter, vilket innebär att vägrenarna blir vardera 1.0 meter.

Körfält och vägrenar åtskiljs av en 30 cm bred, heldragen kant-

linje av typ "Kamflex".

Denna nya sektion har studerats med avseende på bland annat si-

dolägesplacering, sidolägesspridning, hastighet samt trafikant-

beteende och -attityder. Vad beträffar sidoläge och hastighet

har dessa parametrar jämförts före och efter ommarkering. Denna

jämförelse har även korrigerats för förändringar på enkontroll-

sträcka.

Resultaten visar att fordonens sidolägesplacering förändrades så

att man efter ommâlning har ett längre lateralt avstånd till mö-

tande. Detta borde innebära mindre risk för mötesolyckor. Vidare

var sidolägesplaceringens fördelning över körbanan jämnare, vil-

ket bör betyda mindre risk för spårbildning. Hastigheterna för
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II

personbilar har ökat, vilket kan leda till allvarligare konsek-

venser av en olycka.

Trafikantintervjuer visade att en majoritet av de tillfrågade

föredrar den nya sektionen framför den konventionella. Till stor

del förklaras detta av att man tycker att den nya sektionen

fungerar bättre i samband med omkörningar. Detta bekräftas även

av beteendestudien.

De data som redovisas i denna studie har insamlats omedelbart

efter det att vägen har ommarkerats. Långtidseffekter av den nya

sektionen kommer att studeras under våren/sommaren 1991.
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1 BAKGRUND

Europaväg 4, förbifarten Ljungby, har fått en förändrad sektion,

vilken innebär att körfälten har breddats till 5.5 meter och

vägrenarna minskats till 1.0 meter. Körfält och vägren åtskiljs

av en 30 cm bred, heldragen kantlinje av typ Kamflex i stället

för, som brukligt, en intermittent 10 cm bred linje.

Anledningen till förändringen är främst EG-anpassning - i Europa

används nästan genomgående heldragna kantlinjer. Vidare är det

ett visst missnöje med motortrafikledernas nuvarande sektion -

uttrycket dödens väg" förekommer ofta i samband med motortra-

fikleder. Om Sverige ska harmonisera med övriga Europa, var på

körbanan ska då den heldragna kantlinjen ligga? Ett konventio-

nellt, 3.75 meter brett körfält med heldragen kantlinje skulle

innebära sänkt kapacitet på vägen, eftersom den heldragna linjen

inte bör överskridas. Detta är oftast oacceptabelt på motortra-

fikleder, eftersom dessa vanligen har ett förhållandevis högt

trafikarbete. Det återstår i så fall att bredda körfältet för

att på så sätt utnyttja större del av körbanan.

2 SYFTE

Denna studie har syftat till att undersöka i vilken utsträckning

brett körfält och bred, heldragen kantlinje på motortrafikled

påverkar trafiken. Det primära målet var att få en uppfattning

om och i så fall hur sidolägesplaceringen, sidolägesspridningen

och hastigheten förändrades. Av intresse var även trafikantatti-

tyder, omkörningsbeteende, köer och visuell ledning.
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3 STUDIENS UTFORMNING

Försöket har designats som en före-/efterstudie med en prov- och

en kontrollsträcka. Provsträckan var E4 utanför Ljungby, medan

E4 utanför Värnamo var kontrollsträcka. Sträckorna är lika va-

randra så tillvida att båda är motortrafikleder med hastighets-

begränsningen 110 km/h med ungefär samma trafikarbete (6300

resp. 8000 ÅDT år 1987). Körbanebredden är 13 meter och båda

vägarna går i nord/sydlig riktning genom skogsmarker.

Förmätningar gjordes i maj 1990, medan eftermätningar gjordes i

augusti samma år. Vid båda mättillfällena var vädret övervägande

soligt och vägbanorna torra.

Vid förmätningarna hade båda sträckorna asfaltbetongbeläggning.

Provsträckans beläggning var dock något mer spårig än kontroll-

sträckans. Vid eftermätningen hade provsträckan en alldeles ny

asfaltbetongbeläggning, medan kontrollsträckans beläggning var i

stort sett oförändrad sedan förmätningen. I tabell 1 beskrivs

sektionen vid de båda mättillfällena.

Tabell 1. Prov- och kontrollsträcka i maj 1990 (före åtgärd)
och augusti 1990 (efter åtgärd). I tabellen anges
körfältsbredd/vägrensbredd, kantlinjebredd samt kant-
linjetyp (H=heldragen, I=intermittent) för var och en
av de fyra betingelserna.

 

FÖRE EFTER

PROVSTRÃCKA 3 84/2.62 5.54/0.90
(Ljungby) 10 cm I 30 cm H

 

KDNTROLLSTRÃCKA 3.82/2.78 3.82/2.78
(Värnamo) 10 cm I 10 om I

 

 

 

 

 

Hur provsträckan såg ut omedelbart efter ommålning framgår av

figur 1.
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Figur 1. Provsträckan omedelbart efter åtgärd. Körbanan har en

mycket mörk asfaltbetongbeläggning och 20 cm bred,
heldragen kantlinje.

4 FRÅGESTÃLLNINGAR

Avsikten med försöket var primärt att undersöka hur den nya sek-

tionen påverkar trafiken med avseende på sidolägesplacering och

hastighet. Förändras trafikenssidolägesplacering och i så fall

hur? Åndras spridningen över körbanan och därmed risken för upp-

komst av längsgående spår? Åndras hastigheten? Av intresse är

också att undersöka omkörningar. Förändras andelen felaktiga

(olagliga) omkörningar? Vägens kapacitet har möjligen föränd-

rats. Förändras kölângderna? Vägens visuella ledning har sanno-

likt förändrats. Hur har specifika luminansen för vägbeläggning

och vägmarkeringar förändrats?

Trafikanternas attityder till den nya sektionen är viktiga. Vad

tycker fordonsförarna om att köra på vägen med det breda kör-

fältet och med den heldragna kantlinjen?

Har trafikantbeteendet förändrats - speciellt i samband med om-

körningar?

Hur ser olycksbilden ut?
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5 DAIAINSAMLING

I tabell 2 redovisas de parametrar som har uppmätts samt de mät-

metoder som har använts.

Tabell 2. Uppmätta parametrar jämte metod för datainsamling.

  

parameter datainsamlingsmetod

sidolägesplacering PTA Analyser
hastighet PTA Analyser
sidolägesvariation PTA Analyser
medelkölängd PTA Analyser
omkörning visuell observation
visuell ledning LTL 800 reflektometer
trafikantattityder intervjuer
trafikantbeteende visuell observation
olyckor polisrapporterade i VDB

 

 

 

 

Sidolägesplacering, sidolägesspridning, hastighet och medelkö-

längd har uppmätts med PTA Analyser. Detta mätsystem är utveck-

lat på VTI och bygger i princip på att tider för hjulpassager

över tre kablar registreras. Två av kablarna ligger parallellt,

tvärs Över körbanan och den tredje diagonalt mellan de två and-

ra. De parallella kablarna ger hastighet och medelkölängd, medan

den diagonala ger sidoläget. Mätningar av dessa parametrar gjor-

des både dagtid och nattetid, i mörker. Antalet uppmätta fordon

redovisas i tabell 3.
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Tabell 3. Antal uppmätta fordon som har varit underlag för be-
räkning av sidoläge, sidolägesspridning, hastighet
och medelkölängd. "före" och "efter" avser före- res-
pektive eftermätning.

 

lätta tunga

 

före efter före efter

 

.LJUNGBY dagsljus 607 758 229 238
mörker 88 132 136 137

VÄRNAMO dagsljus 514 685 201 191
mörker 73 118 154 134

  

   

 

Omkörningar har studerats visuellt. Från en bro har en 700 meter

lång raksträcka observerats, varvid varje förbikörning har klas-

sats i korrekt eller felaktig omkörning alternativt korrekt el-

ler felaktig passering; Med omkörning avses då att mer än hälf-

ten av det omkörande fordonet har passerat mittlinjen. Har mind-

re än hälften av fordonet passerat mittlinjen har förbikörningen

klassats som passering. Omkörning eller passering är felaktig så

snart vänster hjulpar har passerat mittlinjen samtidigt som den

omkörande har haft möte.

Vägens visuella ledning har bedömts utifrån mätningar av vägba-

nans och vägmarkeringarnas specifika luminans. De två sistnämnda

parametrarna har mätts med en reflektometer av typ LTL 800. Den-

na simulerar realistiska belysnings- och observationsavstånd för

en personbilsförare som kör i mörker på en väg utan stationär

belysning.

Trafikantattityder har studerats medelst intervjuer. För att

erhålla representanter för både lokal- och fjärrtrafik stoppades

slumpmässigt valda personbilar i slutet av den nya sektionen,

varvid föraren fick svara på ett antal frågor rörande den väg

som han/hon nyss hade kört på. Långtradarchaufförer intervjuades
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på enrastplats där de ändå hade stannat; bland dessa kan endast

fjärrtrafik anses förekomma.

Trafikantbeteende har studerats genom att färdas på provsträckan

i olika hastigheter. Observationer angående omkörningsbeteende,

sidolägesplacering mdm. har gjorts.

Olyckor har studerats i Vägdatabanken.

6 DAIABEARBETNING

De statistiska test som omtalas nedan har gjorts på nivån 5%.

Detta innebär att en påvisad signifikant effekt är sann med san-

nolikheten 95%.

För varje enskild parameter har fyra analyser gjorts - lätta

respektive tunga fordon i dagsljus respektive mörker. Vid både

för- och eftermätning avser analysen i dagsljus mätningar från

klockan 1250 till 1800 och i mörker från 2130 till 0030.

Data har analyserats enligt följande:

Sidolâgesplacering: Variansanalys, där interaktionseffekten mel-

lan plats (Ljungby/Värnamo) och tid (före/efter ommålning) är av

speciellt intresse. Är denna signifikant har nämligen sidoläges-

placeringen varierat, men varierat olika på prov- och kontroll-

sträcka. Vi har i så fall haft en effekt av den nya markeringen.

Effekten kvantifieras med m2. Följande ungefärliga tolkning av

m? kan enligt Keppel [l] användas:

m2 2 0.15 stark effekt

0.06 S m2 < 0.15 medelstark effekt

0.01 5 m2 < 0.06 svag effekt
m2 < 0.01 försumbar effekt

För att uttrycka förändring i sidolägesplacering (meter) på

provsträckan har kompensation för kontrollsträckan gjorts. Här-

vid har transponering gjorts. Vi inför följande beteckningar:
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P(F) Sidolägesplacering på Provsträckan Före ommålning.
P(E) Sidolägesplacering på Provsträckan Efter ommålning.
K(F) Sidolägesplacering på Kontrollsträckan Före ommålning.
K(E) Sidolägesplacering på Kontrollsträokan Efter ommålning.

Förändringen i sidolägesplaceringens medelvärde har då beräknats

som:

A = [P(E) - P(F)] ' [K(E) ' K(F)]

Hastighet: Medelhastigheten har studerats på samma sätt som si-

dolägesplaceringen. Således har variansanalys visat om en even-

tuell förändring i medelhastighet var signifikant eller ej, me-

dan mz har kvantifierat effektens storlek. Förändringen har se-

dan beräknats i km/h på samma sätt som har beskrivits ovan.

Sidolägesvariation: Variationen i sidoläge beskrivs vanligen med

sidolägesplaceringens varians eller standardavvikelse. Då väg-

renskörning förekommer avviker emellertid sidolägesplaceringen

något från nonmalfördelningskurvan. På den traditionellt marke-

rade motortrafikleden har vi en stor andel trafik i körfältet,

medan (beroende på trafikmängd) en mindre andel kör på vägrenen.

Detta innebär att sidolägesspridningen har två toppar - en i

körfältet och en på vägrenen - eller åtminstone en topp i kör-

fältet med en svans utåt vägrenen. Detta innebär i sin tur att

sidolägesvariansen blir överdriven. Även om exempelvis 99% av

samtliga fordon kör i egakt samma spår i körfältet och 1% kör på

vägrenen, så kommer sidolägets varians att få ett förhållandevis

högt värde. Man kan då luras att tro att eftersom variansen är

hög, så är risken för spårbildning liten. I stället för varian-

sen har i den följande analysen sidolägets 50, 60, 70, 80 och 90

percentiler redovisats. Dessa fem percentiler tillsammans be-

skriver väl hur fördelningen av trafiken har varit i sidled.

Medelkölângd: Ett fritt fordon har definierats som ett fordon

som har en tidslucka på minst 6 sekunder till både framför- och

bakomvarande fordon. Detta anses vara en kö om ett fordon. Alla

andra fordon ligger i köer om fler än ett fordon.
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Omkörningar: Omkörningar har, som tidigare nämnts, indelats i

fyra kategorier. För varje kategori redovisas frekvensen omkör-

ningar/fordonskilometer. Skillnader före/efter har inte stude-

rats statistiskt.

Visuell ledning: För att kvantifiera den visuella ledningen har

dels den totala ljusmängden (CIL-värdet) för kantmarkeringen

inom 50 meters avstånd framför egna fordonet beräknats, dels

kontrasten mellan kantmarkering och vägbeläggning. För beräkning

av CIL-värde och kontrast hänvisas till [2].

Trafikantattityder: Intervjuer har gjorts endast efter ommål-

ning. Någon jämförelse mellan attityder före-/efter åtgärd kan

således inte göras. I resultatdelen anges andelen erhållna svar

i procent för de olika svarsalternativen.

Trafikantbeteende: Beteendet, speciellt i samband med omkör-

ningar, beskrivs.

Olyckor: Olyckstalen har inte bearbetats statistiskt eftersom

materialet är alltför begränsat.

7 RESULTAT

7.1 Sidolâgesplacering

I tabellerna 4-7 redovisas sidolägesplaceringens medelvärde för

höger och vänster hjulpar. För höger hjul är det angivet som

avstånd från kantlinjen, medan det för vänster hjul är angivet

som avstånd från mittlinjen. Effekten anges av A och har beräk-

nats enligt formeln på sidan 7.
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Tabell 4. Sidolägesplacering för vänster/höger hjulpar avseende
lätta fordon i dagsljus. I variansanalysen har den
oberoende variabeln tid nivåerna FÖRE/EFTER och va-
riabeln plats nivåerna LJUNGBY/VÄRNAMO. Variansanaly-
sen avser vänster hjulpar, d.v.s. avståndet till
mittlinjen. A anger effekt efter transponering.

FÖRE EFTER A

LJUNGBY l.60/0.82 2 34/1 75
+0.65/+1.01

VÄRNAMO 1.64/O.73 l.73/0.65

varians- tid F=234.06 sign. m2=0.076
analys plats F=133.93 sign. mü=0.043

t*p F=127.36 sign. aF=0.041

Tabell 5. Sidolägesplacering för vänster/höger hjulpar avseende
tunga fordon i dagsljus. I variansanalysen har den
oberoende variabeln tid nivåerna FÖRE/EFTER och va-
riabeln plats nivåerna LJUNGBY/VÄRNAMO. Variansanaly-
sen avser vänster hjulpar, d.v.s. avståndet till
mittlinjen. A anger effekt efter transponering.

FÖRE EFTER A

LJUNGBY 2.64/-0.80 2.63/0.88
" -0.18/+1.83

VARNAMO 2.61/-0.83 2.78/-0.98

varians- tid F= 2.65 ej sign.
analys plats F= 1.88 ej sign.

t*p F= 3.80 ej sign.
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Tabell 6. Sidolägesplacering för vänster/höger hjulpar avseende
lätta fordon i mörker. I variansanalysen har den
oberoende variabeln tid nivåerna FÖRE/EFTER och va-
riabeln plats nivåerna LJUNGBY/VÄRNAMO. Variansanaly-
sen avser vänster hjulpar, d.v.s. avståndet till
mittlinjen. A anger effekt efter transponering.

 

    

FÖRE EFTER A

LJUNGBY 1.52/0.88 2.10/l.98
+0.58/+1.08

VÄRNAMO l.66/0.70 1.66/O.72

varians- tid F= 20.95 sign. aF=0.043
analys plats F= 10.96 sign. m1=0.022

t*p F= 18.96 sign. aF=0.039

 

   

Tabell 7. Sidolägesplacering för vänster/höger hjulpar avseende
tunga fordon i mörker. I variansanalysen har den
oberoende variabeln tid nivåerna FÖRE/EFTER och va-
riabeln plats nivåerna LJUNGBY/VÄRNAMO. Variansanaly-
sen avser vänster hjulpar, d.v.s. avståndet till
mittlinjen. A anger effekt efter transponering.

 

  

 

 

FÖRE EFTER A

LJUNGBY 1.80/0.03 2 08/1 40
+0.42/+l.21

VÄRNAMO 1.88/-O.ll 1.74/0.05

varians- tid F= 1.45 ej sign.
analys plats F= 4.15 ej sign.

t*p F= 12.14 sign. uF=0.019

 

  
 

Det intressanta är avståndet till mittlinjen, eftersom denna

ligger oförändrat - i mitten av vägbanan - på båda platserna vid

de båda mättillfällena. För lätta fordon ser vi i tabellerna 4

och 6 att sidolägets medelvärde har ökat med mer än 0.5 meter i

både dagsljus och mörker. Variansanalyserna visar att föränd-

ringen är signifikant, men att effekten är svag (m2<0.050).
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För tunga fordon är förändringen i dagsljus inte signifikant,

vilket sannolikt förklaras av att redan innan ommålning låg den

tunga trafiken i stor utsträckning på vägrenen dagtid. I mörker

är emellertid andelen lätta fordon lägre och man utnyttjar inte

vägrenen i samma utsträckning. Detta har visat sig i resultaten;

förändringen i mörker är signifikant även om effekten är svag.

Resultaten visar vidare att trafiken efter ommålning går längre

från kantlinjen. Detta är ganska naturligt, eftersom kantlinjen

har flyttats cirka 1.7 meter ut mot vägkanten. Någon variansana-

lys för detta redovisas inte.

7.2 Hastighet

I tabellerna 8-11 redovisas medelhastigheter. Hastighetsföränd-

ringen anges av A och har beräknats enligt formeln på sidan 7.

Tabell 8. Medelhastigheten för lätta fordon i dagsljus på prov-
och kontrollsträcka vid för- och eftermätning. I
variansanalysen har den oberoende variabeln tid ni-
våerna FÖRE/EFTER, medan variabeln plats har nivåerna
LJUNGBY/VÄRNAMO. A anger hastighetsförändring efter

     

transponering.

FÖRE EFTER A

LJUNGBY 108.6 108.6
+2.2

VÄRNAMO 110.4 108.2

varians- tid F= 4.22 sign. wk=0.001
analys plats F= 1.32 ej sign.

t*p F= 5.29 sign. a9=0.002
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Tabell 9. Medelhastigheten för tunga fordon i dagsljus på prov-
och kontrollsträcka vid för- och eftermätning. I
variansanalysen har den oberoende variabeln tid ni-
våerna FÖRE/EFTER, medan variabeln plats har nivåerna
LJUNGBY/VÄRNAMO. A anger hastighetsförändring efter
transponering.

FÖRE EFTER A

LJUNGBY 85.0 85.4

+1.4
VÄRNAMO 85 .2 84 . 2

varians- tid F= 0.27 ej sign.
analys plats F= 0.77 ej sign.

t*p F= 1.68 ej sign.

Tabell 10. Medelhastigheten för lätta fordon i mörker på prov-
och kontrollsträcka vid för- och eftermätning. I
variansanalysen har den oberoende variabeln tid ni-
våerna FÖRE/EFTER, medan variabeln plats har nivåerna
LJUNGBY/VÄRNAMO. A anger hastighetsförändring efter
transponering.

FÖRE EFTER A

LJUNGBY 111.9 109.9
+6,9

VÄRNAMO 117.0 108.1

varians- tid F= 9.90 sign. ml=0.021
analys plats F= 0.31 ej sign.

t*p F= 4.32 sign. uF=0.008
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Tabell 11. Medelhastigheten för tunga fordon.i mörker på prov-
och kontrollsträcka vid för- och eftermätning. I
variansanalysen har den oberoende variabeln- tid ni-
våerna FÖRE/EFTER, medan variabeln plats har nivåerna
LJUNGBY/VÄRNAMO. A anger hastighetsförändring efter

 

 

 

  

transponering.

FÖRE EFTER A

LJUNGBY 84.8 83.5

-0.6
VÄRNAMO 84 . 0 83 .3

varians- tid F= 3.37 ej sign.
analys plats F= 0.88 ej sign.

t*p F= 0.18 ej sign.

 

 

  

För lätta fordon kan vi konstatera en hastighetshöjning i både

dagsljus och mörker, på 2.2 respektive 6.9 km/h. Effekterna är

dock mycket svaga - m2 är lägre än 0.01. Noteras bör även den

signifikanta huvudeffekten som indikerar att hastighetsnivån har

sjunkit från för- till eftermätningen.

För tunga fordon har inte någon signifikant hastighetsförändring

kunnat påvisas.

7.3 Sidolägets variation

Figur 2 visar lätta fordons sidolägesplacering för höger hjulpar

på provsträckan efter ommålning och på kontrollsträckan vid sam-

ma tid. Variansen för Ljungby är 0.58 och för Värnamo 0.50, en

ganska obetydlig skillnad. Tittar man emellertid på kurvorna, så

tycks kontrollsträckan ha en betydligt smalare fördelning än vad

provsträckan har. Dock har kontrollsträckan den för 13-metersväg

typiska "svansen" - fordon som har kört på vägrenen. Denna svans

gör att variansen är ett dåligt mått på spridningen - variansen

är nämligen proportionell mot kvadraten på avståndet till medel-

värdet. Några få fordon som avviker mycket från medelvärdet hö-

jer således variansen kraftigt.
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Figur 2. Sidolägesplaceringens fördelning på prov- (överst) och
kontrollsträcka (nederst) efter ommålning. Heldragen
och prickad kurva avser vänster respektive höger hjul-
par. Skalan är avstånd från kantlinjen i cm.

För att få ett grepp om risken för uppkomst av spår undersöker

vi i stället för variansen, olika percentiler för sidoläget.

Detta redovisas i tabell 12. Denna tabell ska tolkas så här: På

provsträckan är värdet för 80%-percentilen före ommålning 1.69.

Detta innebär att inom ett område somär 1.69 meter brett place-

rar 80% av samtliga fordon sitt högra hjulpar. Efter ommålning

hade samma percentil värdet 1.94, vilket innebär att 80% av alla

fordon nu placerade höger hjulpar inom ett 1.94 meter brett om-

råde.
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Tabell 12. Percentiler för sidolägesplaceringen på prov- och
kontrollsträcka före och efter ommålning. Percenti-
len, P, avser andelen fordon som har placerat höger
hjulpar inom angiven bredd.

 

LJUNGBY VÄRNAMO

 

P före efter före efter A

 

50 0.69 0.99 0.64 0.68 +0.26

 

60 0.92 1.26 0.81 0.87 +0.28

 

70 1.15 1.55 1.04 1.15 +0.29

 

80 1.69 1.94 1.49 1.80 -0.06

 

90 2.41 2.42 2.15 2.51 -0.35

     

 

  

Vi ser att förändringen för 50, 60 och 70 percentilerna är unge-

fär lika - en ökning med 0.26, 0.28 respektive 0.29 m. Däremot

är förändringen för 80 och 90 percentilerna negativ. Detta här-

rör främst från en förändring på kontrollsträckan vilken med

stor sannolikhet beror på att trafiken var tätare vid eftermät-

ningen än vid förmätningen - fler har utnyttjat vägrenen.

Exakt vad resultaten i tabell 12 innebär för spårbildningen är

svårt att säga. Man ser emellertid att innan ommålning på prov-

sträckan placerade hälften av samtliga fordon höger hjulpar inom

ett 0.69 meter brett område. Om vägen har trafikarbetet 6300

ÅDT, innebär detta att 3150 axelpar/dygn passerar i detta 0.69

breda spår. Efter ommålning till brett körfält var motsvarande

siffra 0.99 meter. Detta innebär med största sannolikhet att

risken för uppkomst av spår har minskat, eftersom man nu har en

jämnare slitagefördelning än innan ommålning.

Fördelningen för sidoläget visade vidare att före ommålning kör-

de 32.5% av alla fordon med något hjulpar på kantlinjen, medan

motsvarande siffra efter ommålning var 0.2%. På kontrollsträckan

var dessa värden 31.6% respektive 32.6%. Slitaget på kantlinjen

kan således förväntas minska avsevärt.
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7.4 Medelkölängd

Medelkölängden redovisas i tabell 13.

Tabell 13. Medelkölängder på prov- och kontrollsträcka före och
efter ommålning.

 

 

FÖRE EFTER A

LJUNGBY 1.36 1.85

+0 . 14
VÄRNAMO 1.29 1. 64

  

    

Medelkölängden har ökat på både prov- och kontrollsträckan.

Detta kan bero på den ökade trafikvolymen.

7.5 Omkörningar

Omkörningar studerades under 2 timmar vid för- och eftermätning.

Resultaten redovisas i tabell 14.

Tabell 14. Proportionen korrekta omkörningar och passeringar, KO
respektive KP, samt felaktiga omkörningar och passe-
ringar, FO respektive FP vid för- och eftermätning.
Mätningarna avser tiden 1430-1630 en vardagseftermid-
dag och omfattar 280-450 fordon. Enheten är antalet
förbipasseringar/fordonskilometer.

 

KP KO FP F0

F E F E F E F E

 

LJUNGBY 0.13 0.13 0.15 0.21 0.05 0.03 0.02 0.01

VÄRNAMO 0.11 0.12 0.09 0.10 0.04 0.02 0.02 0.01

     

  

Förändringarna vad gäller omkörningar har inte varit stora. Vi

har en tendens till att antalet korrekta omkörningar har ökat på

provsträckan, men någon statistisk säkerhet finns inte i detta.
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7.6 Visuell ledning

Specifika luminansen för kantmarkering och vägbana redovisas i

tabell 15.

Tabell 15. Kantmarkeringarnas specifika luminans (SL) uttryckt i

(mcd/mZ)/lux, den logaritmerade kontrasten mellan
kantmarkering och vägbana (log(C)) samt kantmarke-
ringens CIL-värde i mod/lux.

 

SL log(C) CIL

 

FÖRE EFTER FÖRE EFTER FÖRE EFTER

 

LJUNGBY 99 324 0.68 1.90 198 5830

VÄRNAMO 68 96 0.76 0.81 136 192

      

Vi ser att framför allt CIL-värdet för kantmarkeringen har ökat.

Detta beror dels på den förbättrade specifika luminansen, dels

på att markeringens area har ökat med en faktor 9. Att kontras-

ten har ökat kan delvis tillskrivas den nya vägbeläggningen, som

är mycket mörk.

7.7 Trafikantattityder

Av 100 intervjuade trafikanter var 18% pendlare. Övriga hade

innan de blev intervjuade kört en längre sträcka (mer än 40 km).

8% körde sträckan för första gången, medan 20% svarade att de

kör sträckan åtminstone en gång i veckan. 78% hade god körvana -

de körde mer än 1500 mil/år. Vidare var 10% av de intervjuade

långtradarchaufförer. Av samtliga var 85% var män och 15% kvin-

nor. 16% var yngre förare (yngre än 30 år), medan lika många var

Över 60 år. 25% hade någon gång kört sträckan i mörker efter

ommålningen. I tabell 16 presenteras svarsfördelningen för de

frågor som direkt berörde provsträckan.
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Tabell 16. Intervjuer angående brett körfält och heldragen kant-
linje på motortrafikled.

 

 

 

 

  

   

fråga svar

Märkte du något speciellt på Ja, breddat körfält och/
sträckan som du just körde? eller ovanlig kantlinje 49%

Ja, annat 25%
Nej 26%

Märkte du något speciellt Ja 77%
med väglinjemâlningen? Nej 23%

Var på vägbanan kör du i Mot kantlinjen 59%
förhållande till kant- och Mot mittlinjen 21%
mittlinje? Sam på vanlig väg 7%

Vet ej 13%

Påverkar denna typ av målning Ja, lättare/säkrare 42%
ditt sätt att köra om? Ja, svårare/osäkrare 13%

Nej 37%
Vet ej 8%

Påverkar denna typ av målning Ja, bättre/säkrare 32%
ditt körsätt i samband med Ja, sämre/svårare 8%

Ja, övrigt 6%
att du blir omkörd? Nej 44%

Vet ej 10%

Har du ändrat din hastighet Ja, kör fortare 19%
på väg med denna målning? Ja, kör långsammare 5%

Ja, kör jämnare 5%
Ja, övrigt 3%
Nej 66%
Vet ej 2%

Vilken typ av målning före- Denna, nya typ 72%
drar du? Den konventionella 17%

Vet ej 11%

    

Vi ser att en majoritet av de tillfrågade är positiva den nya

typen av sektion med brett körfält och heldragen kantlinje. Det-

ta kan möjligen tillskrivas omkörningsmöjligheterna; många

tyckte att det hade blivit bättre både att köra om och att bli

omkörd.

De som tycker att det har blivit bättre att köra om anser att

detta beror på att framförvarande fordon håller åt höger i stör-

re utsträckning vilket resulterar i bättre sikt. De som tycker
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att det har blivit sämre anser att det nu är för smalt samt att

man inte har någon linje att följa.

De som anser att det nu är bättre i samband med att de själva

blir omkörda, tycker att detta beror på att man redan ligger

till höger, samt att man slipper att köra på vägrenen. De som

tycker att det har blivit sämre menar att detta beror på att man

inte kan gå ut på vägrenen eller att det känns obehagligt att

köra på kantlinjen.

Nästan hälften av dem som skulle föredra den nya målningen fram-

för den gamla tycker att det känns lugnare att köra vägen med

heldragen kantlinje. En tredjedel av dem tycker att mörkerkör-

ning har blivit lättare (dock gjordes alla intervjuer i dags-

ljus). De som föredrar den gamla målningen saknar vägrenen eller

är ovana vid den annorlunda målningen.

7.8 Trafikantbeteende

Trafikantbeteendet studerades samtidigt med att trafikantinter-

vjuerna utfördes onsdagen den 29 augusti 1990. Eftersom en polis

vinkade in trafikanter för att intervjuas på en rastplats kan

detta ha påverkat trafikantbeteendet åtminstone i den södra

färdriktningen under observationsperioden. Någon varning för

polis (genom ljusblink) kunde inte observeras när vi färdades i

motsatt riktning.

Vädret var soligt och det var varmt för årstiden. Trafiken flöt

lungt och trafikintensiteten var låg. Andelen fortkörare som

observerades var anmärkningsvis låg. I vilken utsträckning detta

berott på tillfälligheter eller på förväntad övervakning vet vi

inte.

Trafikantbeteendet registrerades av två personer, dels i form av

egna introspektiva upplevelser vid körning på provsträckan jämte

dess fortsättning söderut, och dels i form av bedömning och re-

gistrering av omkörningsbeteenden hos andra trafikanter som kör-
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de om eller blev omkörda av bedömarnas bil. Vid sidan av detta

intervjuades två trafikpoliser, som var förtrogna med provsträc-

kan, om vad de tyckte och hur de upplevde att köra på vägsträck-

an med den nya målningen under det att de framförde ett civilt

fordon i olika hastigheter.

Upplevelse. Våra observationer inleddes med att registrera hur

 

vi själva upplevde att köra på vägen med den nya målningen vid

en jämförelse med den gamla genom att köra några kilometer sö-

derut på vägen med traditionell målning i anslutning till prov-

sträckan.

Vi upplevde först och främst, att den nya målningen var mycket

"tydligare" än den gamla också i fullt dagsljus. De breda hel-

dragna kantlinjerna på den svarta nyasfalterade vägen gav en

mycket god visuell ledning. Samtidigt gav den heldragna kant-

linjen trafikanten klara och entydiga besked om var han/hon

skulle ligga på vägen vid en jämförelse med den gamla målningen.

Kör man sakta, kan man inte göra annat än att ligga i körfältet

nära kantlinjen. Det ankommer då helt på den omkörande, att av-

göra lämpligt tillfälle för passage eller omkörning. Man frestas

inte att köra på linjen p.g.a. det buller, som då skapas av kam-

flexlinjen. Att ligga med ena hjulparet utanför linjen var hel-

ler inte att tänka på då asfaltsträngen här var för smal och

sådan körning därför fordrade stor koncentration. Ligger man

nära kantlinjen är avståndet till vägräckena också tillräckligt

stort för att sidoläget inte skall påverkas.

Kör man fort, lägger man sig mitt i körfältet. När man närmar

sig en framförvarande bil, går man ut mot mittlinjen som tecken

på att man vill passera. I de allra flesta fall uppmärksammas

detta av den framförvarande, som lägger sig vid kantlinjen. På

detta sätt kan två personbilar passera varandra utan att någon

del av mötande körfält tas i anspråk.

Rent subjektivt upplevde vi körningen på den nymålade vägen vara

"mindre stressande", "skönare" och "lugnare". Vi upplevde att vi
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hade mera plats". Vi tyckte att den gamla målningen inte alls

guidade förarbeteendet på samma entydiga sätt. Vid den gamla

målningen upplevde vi att det ankom på föraren själv, att ut-

forma sin körning i direkt samspel med övrig trafik. Vägrens-

körningen kan då utvecklas att vara en rättighet för den snabba

trafiken och ett tvång för den långsammare. Samtidigt som förut-

sättningarna för vägrenskörning kan vara ogynnsamma genom dålig

sikt, mörker etc..

Bedömning av trafikantbeteenden. De trafikantbeteenden, som är

mest kritiska att studera är, hur trafikanterna samspelar med

varandra vid omkörning samt hur vägen utnyttjas vid denna man-

över. En anledning till detta är att vägens framkomlighet är

direkt avhängig av möjligheterna att köra om långsammare trafik.

Observationer gjordes av de omkörningar, som gjordes av vår per-

sonbil när vi körde med normal långtradarfart d.v.s. 80-85 km/h.

Vårt sidoläge var hela tiden alldeles innanför kantlinjen. Obe-

roende av om vi hade möte eller ej var huvuddelen passeringar

vid vilka ingen del av mötande körfält togs i anspråk. Endast

vid ett tillfälle utan möte gjordes en omkörning d.v.s.den om-

körande bilen överskred mittlinjen till mer än hälften av sin

bredd.

När vi körde i maximalt tillåten hastighet d.v.s. 110 km/h kunde

vi regelmässigt passera framförvarande personbilar utan att in-

kräkta på mötande körfält. Endast vid ett tillfälle låg den

framförvarande kvar mitt i körfältet, vilket orsakade en omkör-

ning. Lastbilar kunde däremot inte passeras utan att delar av

mötande körfält togs i anspråk.

Polisens bedömning. Man upplevde att trafiken flöt bättre och

 

lugnare på vägen efter att den målats med breda körfält. Man

hade dock observerat att en del semestertrafikanter inte hade

legat så långt ut mot kantlinjen, som man skulle önskat. Det

enda problem.man befarade var i dåligt väder, när fordon p.g.a.

haveri måste stanna och att de då inkräktar på körfältet.
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7.9 Olyckor

I tabell 17 redovisas antalet olyckor med tillhörande olyckskvot

uttryckt i antal/lOOMfordonskm.

Tabell 17. Antal olyckor på prov- och kontrollsträcka under en
5-årsperiod innan ommålning, 1985-01-01 - 1989-12-31.
Olyckskvoten är uttryckt i antal personskadeolyckor
per 100 miljoner fordonskilometer. Skadekvoten är ut-
tryckt i antalet skadade (lindrigt/svårt/dödade) per
100 miljoner fordonskilometer.

 

 

 

LJUNGBY VÄRNAMO

Olyckor totalt 132 160
Personskadeolyckor 30 31
Antal skadade/dödade 63 62

Olyckskvot 9.1 11.6
Skadekvot 19.2 23.1

     

Från tabell 17 ser man att under 5-årsperioden 1985-1989 har det

i medeltal inträffat 2.2 olyckor/månad (132 olyckor, 60 månader)

på provsträckan och 2.7 olyckor/månad på kontrollsträckan.

Efter ommarkering har av naturliga skäl endast tidsperioden

1990-07-01 - 1990-09-15 kunnat studeras. På denna tid borde det,

med hänsyn till tidigare olyckstal, inträffa 5-6 olyckor på

provsträckan och 6-7 olyckor på kontrollsträckan. Statistik från

VDB visar att det i verkligheten inträffade 1 olycka på prov-

sträckan och 5 på kontrollsträckan.
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8 DISKUSSION

I det följande diskuteras varje enskild parameter för sig; hur

resultatet kan tolkas och vad det kan tänkas betyda för trafi-

kant och väghållare.

Sidolägesplaceringens medelvärde visade att personbilar efter

ommålning till breda körfält kör längre från mittlinjen än in-

nan. Detta visar att trafikanterna har utnyttjat vägbanan som

det var tänkt; man placerar fordonet till höger i det breda kör-

fältet. Förflyttningen var drygt en halvmeter i dagsljus och

knappt en halvmeter i mörker. Tunga fordon körde knappt en halv-

meter längre från mittlinjen i mörker, medan någon signifikant

skillnad i dagsljus inte kunde påvisas.

Ovanstående resultat borde innebära mindre risk för mötesolyckor

eftersom det laterala avståndet mellan mötande fordon har ökat.

Möjligen minskar även risken för omkörningsolyckor, om det för-

ändrade sidoläget leder till bättre sikt framåt och därmed säk-

rare omkörningar.

Hastigheten för personbilar har ökat i både dagsljus och mörker.

m2 visar att effekten dock är liten. Detta innebär att den has-

tighetsvarians som har uppmätts till största del förklaras av en

variation mellan fordon, mellan mättillfälle och mellan mät-

plats. Endast 0.2% av den totala variationen i dagsljus och 0.8%

i mörker förklaras av åtgärden - nyasfaltering och ommålning.

För den tunga trafiken har ingen hastighetsförändring kunnat

påvisas.

Hastighetsökningen för personbilar kan delvis förklaras av den

nya beläggningen. Tidigare mätningar [3] har visat att ny be-

läggning ger hastighetsökningar på 1-1.5 km/h. I mörker har san-

nolikt även den förbättrade visuella ledningen bidragit till en

hastighetshöjning. Om hastighetshöjningen blir permanent kan

detta få konsekvenser för antalet olyckor och också för följden

av en olycka.
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Sidolâgesvariationen har förändrats så att man inte har den an-

samling av fordon vid mittlinjen som man hade förut. Som framgår

av figur 2 är spridningen över körfältet jämnare nu än innan

ommålningen. Detta kommer med största sannolikhet att innebära

ett mer jämnt fördelat slitage över körbanan och därmed minskad

risk för spårbildning. Denna effekt kan dock till viss del mot-

verkas av högre hastigheter.

Médelkölängden har ökat på både prov- och kontrollsträcka. Detta

förklaras med stor sannolikhet av den ökade trafikvolymen. Det

finns ingen anledning att misstänka att vägens kapacitet har

minskat, med hänsyn taget till hastighetsmätningar och omkör-

ningsobservationer.

Andel felaktiga och korrekta omkörningar och passeringar har

förändrats mycket lite mellan för- och eftenmätning. Materialet

var dock för litet för att en statistisk analys skulle vara me-

ningsfull.

Något objektivt mått på vägens visuella ledning finns inte.

Emellertid kan man fastslå att vägmarkeringarnas synbarhet har

blivit så mycket bättre att den visuella ledningen måste ha

förbättrats. Vad detta kommer att innebära för trafiksäkerheten

är dock svårt att säga. Man ser från hastighetsmätningarna att

medelhastigheten i mörker för personbilar har ökat ganska kraf-

tigt; något som sannolikt delvis kantillskrivas de förbättrade

synbetingelserna.

Trafikanternas attityd till den nya sektionen var övervägande

positiva. Många ansåg att det var både bättre att köra om och

att bli omkörd efter ommålningen. Positivt är att en stor andel

svarade att man håller mot kantlinjen, och inte mot mittlinjen.

De trafikantbeteenden, som observerats, har uppfyllt de krav som

kan ställas på ett trafiksäkert beteende och utgör en klar för-

bättring jämfört med de trafikantbeteenden, som observerats vid

den gamla typen av målning. Inga observationer har gjorts av

beteenden, som skulle kunna tyda på att trafikanterna haft svå-
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righeter att tolka den nya målningen. Däremot skulle vi vilja

föreslå att man vid påfarterna kompletterar målningen med pilar

rakt fram för att informera trafikanterna att de bör ligga kvar

utefter kantlinjen och inte gå ut mot mittlinjen.

En svårighet med den nya målningen kan vara att få en trafik-

säker uppställning av fordonet vid haveri (motorstopp, punkte-

ring, etc.). Detta gäller speciellt i mörker och vid dåliga vä-

derförhållanden. Personbilar kan och bör ställas upp helt utan-

för kantlinjen genom att man tar en del av vägslänten i anspråk.

För att minska risken bör reparation/däcksbyte ske efter bärg-

ning till en säker plats. Vid lastbilshaveri är problemen stör-

re. Här fordras att effektiva varningsignaler snabbt kommer till

användning.

Efter så kort tid som 2% månad kan man inte säga något om en

eventuell förändring av olycksbilden på den nymålade vägen. Vi

får på detta stadium nöja oss med att konstatera att det åtmins-

tone inte ser alarmerande ut.

Bland övrigt bör denheldragna kantlinjen av typ Kamflex disku-

teras. Denna linje är 30 cm bred, vilket innebär att den är 3

ggr så bred som en "vanlig" kantlinje på motortrafikled. Natur-

ligtvis innebär detta en fördyring vid utläggning. Detta kompen-

seras dock sannolikt med en längre livslängd. Kamflex är delvis

en plan linje, delvis en profilerad. Detta innebär om man kör på

linjen så får man, åtminstone i personbil, en akustisk signal

och en skakning i ratten. En enkel mätning visade att bullerni-

vån i en Volvo 245 med sommardäck höjs med 6-10 dB(A) beroende

på hastighet.

När man tolkar resultaten efter dessa två mätomgångar måste man

ha i minnet att inte endast sektionen och typ av kantlinje har

förändrats, utan även körbanans kvalitet. Från att vid förmåt-

ningen ha haft en ljus, något spårig körbana hade man vid efter-

mätningen en körbana som var extremt mörk och jämn. Det är där-

för mycket angeläget att göra ytterligare en mätning efter vin-

tern. Då har beläggningen blivit ljusare och även något sliten.
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En jämförelse med förmätningen kommer då att visa på effekter av

den förändrade sektionen med heldragen kantlinje, men med en

liknande beläggning som vid det första mättillfället.

9 SLUTSATSER

Efter de två mätomgångar som har genomförts (före och omedelbart

efter ommålning och nyasfaltering) kan följande slutsatser sam-

manfattas:

* Sidolägesplaceringen har förändrats så att det laterala av-
ståndet mellan mötande fordon har ökat. Detta kan innebära
mindre risk för mötesolyckor.

* Sidolägets variation har förändrats så att fördelningen över
vägbanan nu är jämnare. Detta betyder sannolikt mindre risk
för spårbildning.

* Hastigheterna för personbilar har ökat. Detta kan innebära
högre olycksrisk.

* Visuella ledningen i mörkertrafik har förbättrats. Detta kan
betyda säkrare mörkerkörning.

* Medelkölängden har förändrats obetydligt.

* Omkörningsfrekvensen har förändrats obetydligt.

* Trafikantattityderna är övervägande positiva.

* Trafikantbeteendet har förbättrats så att det nu är mera lag-
bundet och förutsägbart. Trafikanten upplever mindre stress
och en enklare köruppgift.

* Några slutsatser angående olyckor bör ej dras.

Några mer långtgående slutsatser bör ej dras av dessa första två

mätningar. Vi nöjer oss med att inget alarmerande vad gäller

trafiksäkerheten har framkommit. I stället indikerar de resultat

som har redovisats ovan att den nya sektionen kan komma att ge

positiva trafiksäkerhetseffekter.
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