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SAMMANFATTNING

Som ett led i en Översyn av VVs regler för linjeföringsstandard

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

körningsbeteende. Undersökningens syfte är att kartlägga hur

omkörnings- och passeringsbeteendet beror av vägbredd, sikt-

längd, hastighet, trafikmängd och fordonstyp.

Uppdraget är utfört med hjälp av videofilmning från helikopter.

Från videofilmerna analyseras trafikanternas beteende beträff-

ande vägrensutnyttjande och omkörningar. Mätningarna är gjorda i

dagsljus och med bra väderleksförhållanden.

Projektet är uppdelat i två etapper. I den första etappen, redo-

visad i Notat T 78, studerades omkörningsbeteendet på 13 m-väg.

Etapp 2, som redovisas i detta notat, behandlar beteendet på

8-9 m-väg. Detta notat är således en sammanfattning av resul-

taten från etapp 2.

Fyra mätsträckor har valts ut för studier på 8-9 m-väg. Det

.gäller E4 vid Skillingaryd, E3 Öster om Eskilstuna, Rv 55 söder

om Katrineholm samt E3 nordost om Laxå. Hastighetsbegränsningen

är 90 km/h på alla fyra mätsträckorna.

Mätningarna täcker ett relativt stort intervall av trafikflöden,

från 470 f/h som lägst upptill 1 200 f/h som mest.

Vid analysen har materialet delats upp i fyra grupper. För om-

körning av personbil har en indelning gjorts efter det upphunna

fordonets hastighet, över 90 km/h eller under 90 km/h. Lastbilar

har delats upp i en grupp med lastbilar utan släp och en grupp

lastbilar med släp.

I korthet visar resultaten att omkörning av personbil i genom-

snitt kräver en siktsträcka på 440 m till 510 m beroende på om

hastigheten hos det upphunna fordonet är lägre eller högre än

90 km/h.
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II

För omkörning av lastbil krävs ytterligare något längre sikt-

sträckor, 500 m för lastbil utan släp och 590 m för fordon med

släp.

Om man studerar de 15% mest försiktiga förarna, som kräver de

längsta siktlängderna för omkörning, ökar kraven på siktsträcka

markant. För omkörning av personbil behövs en siktlängd på

700-800 m. Vid omkörning av lastbil med släp krävs en siktlängd

på mer än 920 m för att de mest försiktiga förarna skall genom-

föra omkörning.

Resultaten visar att vägar med hög lastbilsandel måste utformas

med goda siktförhållanden.

Om trafikens timflöden är så höga att köbildning äger rum, måste

vägen utformas med mycket goda siktförhållanden.

Slutsatsen blir att vägprojektören skall sträva efter att bygga

8-9 m-vägar så att tillräckligt långa omkörningssträckor åter-

kommer med minst 1 500 meters intervall. Dessa omkörningssträc-

kor bör vara minst 800 m långa.
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1 BAKGRUND

I Notat T 78 redovisas bakgrunden till det projekt för studier

av omkörningsbeteendet, som VTI bedrivit i samarbete med VV

under en följd av år.

Denna studie är uppdelad i två etapper. I den första etappen,

redovisad i Notat T 78, studerades omkörningsbeteendet på 13 m-

väg. I etapp 2, som redovisas i detta notat, studeras omkör-

ningsbeteendet på 8-9 m väg.

Detta notat avser enbart att vara sammanfattning av resultat

från etapp 2. En mer fullständig rapportering skall utges

senare, där en mer ingående analys av resultaten görs.

2 BESKRIVNING AV OHKÖRNINGSFÖRLOPPET sm BEGREPPSFÖR-

namnen

I ovan nämnda Notat T 78 finns en utförlig beskrivning av tra-

fikförloppet på landsvägar i samband med omkörning.

Här upprepas de beskrivningar och definitioner, som är relevanta

för 9 m-väg.

När ett snabbare fordon närmar sig ett långsammare framförvaran-

de fordon sker ett upphinnande. Detta upphinnande definieras för

den tidpunkt då det bakomvarande är tillräckligt nära (ca 50 -

80 m) för att det måste börjar anpassa sin hastighet.

Det snabbare fordonet får nu ett tillfälle till omkörning, det

vill säga att det måste använda mötande körfält för att komma

förbi.

I denna studie arbetar vi med olika slag av omkörning. Vid upp-

hinnandet får bakomvarande fordon tillfälle till flygande_omk§r-

ning. Detta innebär att ett fordon kör om direkt utan att först
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ligga i kö bakom, och att hastigheten inte reduceras till fram-

förvarande fordons hastighet.

Förkastas detta första tillfälle till omkörning måste bakomvar-

ande fordon påbörja följning, det vill säga anpassa hastigheten

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

får tillfälle till acgelererande gmkörning, vilket innebär att

det måste öka sinhastighet under omkörningen.

.Tillfälle till âcgelererad gmkörning erbjudes dels där vägens

siktprofil har ett maximum i siktlängd och dels, beroende på

omständigheterna, efter varje möte.

Om ett tillfälle till omkörning, flygande eller accelererande,

med synligt mötande fordon förkastas får föraren nämligen till-

fälle till gegelererandg gmkögning direkt efter mötet med det

synliga fordonet. Finns inget synligt fordon får han vänta till

ett siktmaximum, där tillfälle alltid ges till omkörning.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns fyra olika fall av

omkörningar. Två typer av omkörning med två slag av siktbegräns-

ning för varje fall.

För beskrivning av siktlängden görs följande definitioner.

Siktbegränsningen för en förare är antingen vägens linjeföring,

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

siktssträcka.

Mötessikt i en punkt är den längsta vägsträcka inom vilken en

förare kan se ett mötande fordon. Man antar härvid en ögonhöjds-

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

mötande fordon.

Frisiktssträckan definieras som avståndet från en punkt till

 

närmaste synliga mötande fordon. Finns inget synligt möte blir

frisiktssträckan lika lång som mötessikten, annars är den alltid

kortare än mötessikten.
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Mötessikten har erhållits ur videomätning från en personbil, som

kört längs mätsträckan. Kantstolparna med höjden 1 m har då

tagits som riktmärke vid siktutvärderingen. Detta innebär att i

konvexa vertikalradier med små radier görs en liten underskatt-

ning av mötessikten. Men på våra mätsträckor finns inga verti-

kalradier av detta slag. Alla siktbegränsningar består nästan

undantagslöst av horisontalkurvor.

Siktsträckan för en förare i en slumpmässig vald punkt är aktu-

 

ell sikt d v 8 frisikåsstgägkan eller mötessikten i punkten.

3 MÅTS'I'RÃCKOR

För studie av omkörningsbeteendet på 9 m.väg har fyra olika mät-

sträckor valts, alla med hastighetsbegränsningen 90 km/h. Dessa

fyra sträckor är:

1. E4 söder om Skillingaryd i F-län. Mätsträckan är en vanlig

8 m-väg belägen norr om Klevshult, 4-5 km söder om den

korsning, där ny förbifart Skillingaryd börjar. Sträckan är

mycket flack, omgiven av skog, och med en del horisontal-

kurvor. Siktförhållandena är dock övervägande bra. Vid VVs

trafikräkning 1987 skattades trafikflödet till 7 900 axel-

par/årsdygn.

2. E3 öster om Eskilstuna i D-län. Vägen är 9 m bred och mät-

sträckan ligger mellan Kjula och Barva. Linjeföringen är

mycket bra med exceptionellt goda siktförhâllanden, beroen-

de på sparsamt med sikthämmande vegetation kring vägen.

Trafikflödet har skattats till 10 200 axelpar/åd år 1987.

3. Rv 55 söder om Katrineholm i D-län. Detta är också en 9 m-

sträcka belägen norr om Strångsjö. Mätsträckan ligger

parallellt med järnvägen och Siktförhållandena är mycket

goda. Trafikflödet är mätt till 5 400 år 1987, men det är

en mycket höglastbilsandel.
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4. E3 nordost om Laxå i T-län. Vägbredden är 8 m och sträckan

börjar 1 km efter det att 13 m-sektionen upphör vid en bro

Över järnvägen nordost Laxå. Mätsträckan är en lång rak-

sträcka med bra sikt och med en horisontalkurva i varje

ände. Trafikflödet skattas till 7 400 axelpar/åd år 1987.

Alla mätningar ägde rum på fredagseftermiddagar under sommar-

halvåret, med för sträckorna höga timflöden. I Kjula på E3

gjordes också en mätning en torsdagseftermiddag. Väderleksbe-

tingelserna var genomgående goda, solsken eller halvklart väder,

och med sommarväglag vid alla mätningarna.

Mätsträckan vid Skillingaryd mättes vid två tillfällen under

1988, dels en fredagseftermiddag i juni och dels en fredags-

eftermiddag i augusti.

Mätsträckan vid Kjula på E3 filmades också två gånger, dels

dagen före pingstafton i maj 1988 och dels en torsdagsefter-

middag i september. De andra två mätsträckorna mättes enbart vid

ett tillfälle vardera, varsin fredagseftermiddag i september

1988.

Tack vare mätdagarnas karaktär och mätsträckornas olika års-

dygnstrafik erhölls, som Önskvärt är, viss spridning i timtra-

fikflöden. Tabellen på nästa sida visar vilka trafikflödensom

registrerats vid de olika mätpassen på mätsträckorna.
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Tabell 1. Uppmätta trafikflöden på de olika mätsträckorna.

Sträcka Mätpass Månad Trafikflöde f/h
nr Riktn 1 Riktn 2 Totalt

E4 Skillingaryd 1 juni 250 520 770
2 aug 300 430 730
3 aug 270 580 850

E3 Kjula 1 maj 440 665 1 105
2 maj 485 720 1 205
3* sept 295 330 625
4* sept 425 540 965

Rv 55 Strångsjö 1 sept 220 250 470
2 sept 280 250 530

E3 Laxå 1 sept 290 340 630
2 sept 375 470 845

   

* Dessa två mätpass var en torsdagseftermiddag. Övriga mätpass
är fredagar.

Som synes är trafiken kraftigt snedfördelad

Kjula,

mellan riktningarna.

4 RESULTAT

4.1 uppdelning av mätmaterialet

i Skillingaryd och

medan Strångsjö och Laxå har jämnare trafikfördelning

Vid slutlig analys av omkörningsbeteendet har data för samtliga

fyra mätsträckor i tabell 1 ovan slagits ihop. En fortlöpande

kontroll har gjorts, för att undersöka om någon sträcka skiljer

Detta är inte fallet,sig markant från de övriga.

skillnader

mätsträckor, kan betraktas som normala slumpmässiga

Det hopslagna materialet har sedan uppdelats efter

personbil och omkörning av lastbil. För lastbilar

i omkörningsbeteende som konstaterats

utan de små

mellan olika

variationer.

omkörning av

har ytterli-

gare en uppdelning skett efter omkörning av lastbil med respek-
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tive utan släpvagn. På grund av skillnad i fordonslängd är det

helt skilda betingelser vid omkörning av lastbil med släp jäm-

fört med utan släp.

Omkörningar av personbil är i sin tur uppdelade efter det upp-

hunna fordonets hastighet. Hastigheter över 90 km/h för köleda-

ren utgör en grupp, medan hastigheter under 90 km/h bildar en

andra grupp.

Ett omkörningstillfälle resulterar antingen i att omkörningen

påbörjas eller att föraren ej accepterar tillfället. I det

senare fallet leder detta till ett nytt tillfälle till omkörning

längre fram längs vägen, se definitioner i kapitel 2.

I tabell 2a och 2b redovisas förhållanden vid registrerade om-

körningsförsök beträffande hastighet för upphunnet fordon och

siktsträckans längd. Siktsträckan är mötessikten eller frisikt-

sträckan beroende på omständigheterna. Accepterade och förkas-

tade tillfällen redovisas var för sig inom varje grupp av fordon

enligt ovan. Dessutom redovisas resultatet även för alla person-

bilar oberoende av hastighet och alla lastbilar, både med och

utan släp.
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Tabell 2a. Beskrivning av omkörningsförhållanden beträffande
hastighet vid registrerade omkörningsförsök.

  

 

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

fällen fordon hastighet

(km/h) (km/h)

Omk Pb
hastigh. Förkastat 638 82,1 7,0
<90 km/h Accepterat 458 80,8 7,2

Omk Pb
hastigh. Förkastat 405 96,1 4,9
>90 km/h Accepterat 186 95,1 4,6

Omk Lb Förkastat 178 80,6 7,5
utan släp Accepterat 86 81,7 8,2

Omk Lb Förkastat 461 79,5 6,0
med släp Accepterat 165 78,1 6,5

Omk Pb Förkastat 1 043 87,5 9,3

Totalt Accepterat 644 84,9 9,2

Omk Lb Förkastat 639 79,8 6,5
Totalt Accepterat 251 79,4 7,3

       

Som synes finns det en liten skillnad i hastighet mellan för-

kastade och accepterade utfall, som mest 1,4 km/h. Skillnaden är

liten men dock signifikant för alla grupper utom lastbilar utan

släp. Det skall dock noteras att värdena för förkastade till-

fällen inte är oberoende. Ett förkastat tillfälle leder till ett

nytt omkörningsförsök längre fram längs vägen. Innebörden av

detta är att medelvärdet för förkastade tillfällen troligtvis är

något för högt.

Slutsatsen beträffande inverkan av hastigheten hos upphunnet

fordon på omkörningsutfallen är mycket svår att belysa. Det här

insamlade materialet är inte tillräckligt omfattande för att

belysa denna inverkan mer i detalj. Finns det någon inverkan

inom varje fordonsgrupp torde den dock vara svag.

På nästa sida görs motsvarande redovisning av siktsträckans

längd vid registrerade omkörningsförsök.
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Tabell 2b. Beskrivning av omkörningsförhållanden beträffande
siktsträcka vid registrerade omkörningsförsök.

  

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

fällen (m) kvartil (m)

Omk Pb
hastigh. Förkastat 638 235 236
<90 km/h Accepterat 458 568 295

Omk Pb
hastigh. Förkastat 405 241 280
>9O km/h Accepterat 186 573 338

Omk Lb Förkastat 178 275 278
utan släp Accepterat 86 571 294

Omk Lb Förkastat 461 292 268
med släp Accepterat 165 619 293

Omk Pb Förkastat 1 043 236 257
Totalt Accepterat 644 570 310

Omk Lb Förkastat 639 284 271
Totalt Accepterat 251 595 309

 

 

  

 

 

 

Som framgår av tabell 2b finns en mycket markant skillnad i

siktsträckor mellan förkastade och accepterade omkörningsförsök.

Dessutom är spridningen i siktsträcka något större för accepte-

rade försök. Det kan vidare utläsas att omkörning av lastbilar

kräver längre siktsträckor än omkörning av personbilar.

Om. man jämför resultaten i de två tabellerna finner man, inom

varje fordonsgrupp, att det till största delen är siktförhål-

landena som avgör om ett omkörningstillfälle accepteras eller

ej. Observera dock att de här registrerade värdena på sikt-

sträckan är beroende av trafikflödet för mötande trafik och mät-

sträckornas siktprofiler. Slutsatsen blir att siktlängden är en

förklarande faktor för omkörningsutfallet.

I nästa avsnitt redovisas resultaten nedbrutna i olika intervall

av siktsträckor.
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4.2 Omkörningar uppdelade efter siktförhållanden och

omkörningstyp

I tabell 3a och 3b har utfallen av ett omkörningsförsök (accep-

terat eller förkastat) sorterats efter siktsträckans längd.

Siktsträckorna är klassindelad i grupper om 200 m längd per

grupp.

Tabell 3a. Fördelning av omkörningsutfall efter siktsträckans
längd. Omkörning personbil.

 

 

 

 

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

(m) fällen

0 - 200 268 24 3 265
200 - 400 322 29 93 229

Omk Pb 400 - 600 271 25 168 103
hastigh. 600 - 800 151 14 121 30
<90 km/h 800 -1000 63 6 52 11

1000 - 21 2 21 0

Totalt 1 096 100 458 638

0 - 200 165 28 1 164
200 - 400 167 28 32 135

Omk Pb 400 - 600 156 26 67 89
hastigh. 600 - 800 57 10 42 15
>90 km/h 800 -1000 28 5 27 1

1000 - 18 3 17 1

Totalt 591 100 186 405

   

 

 

 

 

Det kan konstateras att ca 55% av alla tillfällen till omkörning

(definierat enligt kapitel 2) inträffar vid siktsträckor under

400 m1 vilket är en följd av det trafikflöde som funnits vid

mättillfällena.

En siktsträcka mindre än 400 m är dock i allmänhet för kort för

att genomföra en omkörning. Om sikten däremot är 400 - 600 m

lång, accepterar ca 60% av förarna detta för omkörning av fordon

med hastighet under 90 km/h, och ca 40% gör det för omkörning av

fordon som kör fortare än 90 km/h. Vid siktsträckor över 600 m

längd accepterar ca 80% av förarna ett omkörningstillfälle.
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Tabell 3b nedan visar på samma sätt utfallet för omkörning av

lastbil.

Tabell 3b. Fördelning av omkörningsutfall efter siktsträckans
längd. Omkörning lastbil.

    

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

(m) fällen

0 - 200 60 23 0 60
200 - 400 83 31 15 68

Omk Lb 400 - 600 78 30 36 42
utan släp 600 - 800 24 9 18 6

800 -1000 13 5 12 1
1000 - 6 2 5 1

Totalt 264 100 86 178

0 - 200 171 27 1 170
200 - 400 179 29 11 168

Omk Lb 400 - 600 140 22 64 76
med släp 600 - 800 86 14 52 34

800 -1000 39 6 27 12
1000 - 11 2 10 1

Totalt 626 100 165 461

    

 

  

Av tabellen 3b framgår att kraven på siktlängd för omkörning av

lastbil är högre än de för omkörning av personbil.

Vid en siktlängd på 400 - 600 m accepterar 45% omkörning av

lastbil, både med och utan släp.

Vid siktlängder över 600 m accepterar ca 80% av förarna omkör-

ning av lastbil utan släp, men enbart 65% accepterar ett till-

fälle för omkörning av lastbil med släp.

Utfallet av ett omkörningstillfälle beror, förutom av siktlängd-

en, även av vilken typ av omkörning som är aktuell. I avsnitt 2

definierades fyra olika typer av omkörning. Nästa tabell visar

hur fördelningen är på de olika typerna. Dessutom redovisas an-

talet accepterade och förkastade utfall för varje typ.
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Tabell 4a. Fördelning av omkörningar uppdelat på olika typer
samt dess utfall. Omkörning personbil.

  

 

Fordons- Omkörnings- Antal % Utfall
slag typ Accepterat Förkastat

Acceler. ej 201 18 107 94
synl. möte

Flygande ej 191 17 182 9
Omk Pb synl. möte
hastigh.
<90 km/h Acceler. med 520 47 61 459

synl. möte

Flygande med 184 17 108 76
synl. möte

Totalt 1 096 100 458 638

Acceler. ej 112 19 47 65
synl. möte

Flygande ej 66 11 63 3
Omk Pb synl. möte
hastigh.
>90 km/h Acceler. med 341 58 35 306

synl. möte

Flygande med 72 12 41 31
synl. möte

   

 

 

 

Totalt 591 100 186 405

 

Som framgår av tabellen ovan utgör accelererande omkörning med

synligt möte ca hälften av alla fall. Detta är samtidigt den typ

som är svårast att genomföra. I endast ca 10% av alla fall

accepteras ett försök till accelererande omkörning med möte.

I motsats till detta skall ställas fallet med flygande omkörning

utan synligt möte. Här förkastas nästan aldrig ett omkörnings-

tillfälle, enbart vid ca 5% av alla tillfällen. Vid flygande

omkörning med möte stiger andelen förkastade tillfällen till ca

40%.
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Tabell 4b nedan redovisar på samma sätt omkörningstyperna vid

omkörning av lastbil.

Tabell 4b. Fördelning av omkörningar på olika typer samt dess
utfall. Omkörning lastbil.

 

  

Fordons- Omkörnings- Antal % Utfall
slag typ Accepterat Förkastat

Acceler. ej 58 22 27 31
synl. möte

Flygande ej 27 10 27 0
Omk Lb synl. möte
utan släp

Acceler. med 146 55 14 132
synl. möte

Flygande med 33 13 18 15
synl. möte

Totalt 264 100 86 178

Acceler. ej 154 25 53 101
synl. möte

Flygande ej 67 11 65 2
Omk Lb synl. möte
med släp

Acceler. med 357 57 17 340
synl. möte

Flygande med 48 8 30 18
synl. möte

Totalt 626 100 165 461

   

 

  

 

Tendensen för omkörning av lastbilar är densamma som för person-

bilar i tabell 4a, dock ännu mer markant. Tillfälle till accele-

rerande omkörning med möte utgör nu ca 55% av samtliga fall men

andelen accepterade tillfällen är enbart 5-10%.

I fallet med flygande omkörning utan synligt möte accepteras

nästan samtliga tillfällen. Dessa utgör dock bara 10% av det

totala antalet. Vid flygande omkörning med möte sjunker andelen

accepterade tillfällen till ca 55-60%.
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Resultatet av tabellerna 3 och 4 kan mycket generellt samman-

fattas enligt följande. Vid ett upphinnande av ett långsammare

fordon genomföres nästan alltid en flygande omkörning, förutsatt

att inget mötande fordon syns. Förkastas detta första tillfälle

till omkörning, måste en förare räkna med att ligga i kö en

längre tid.

En accelererad omkörning accepteras endast om siktlängden är

fullgod, vilket innebär en siktsträcka längre än 600 m. För om-

körning av lastbil krävs ytterligare något längre siktsträcka.

En närmare analys av omkörningsförhållandena sker i nästa av-

snitt.

4.3 Skattning av omkörningsfunktioner

Precis som fallet var med 13 m-väg (se Notat T 78) används mät-

materialet till att skatta en omkörningsfunktion. Med en sådan

funktion kan man beräkna den andel förare som accepterat en om-

körningsmöjlighet, omkörningssannolikheten, som funktion av

siktsträckans längd.

Vi har antagit att denna funktion i stort sett ser ut som en

S-kurva, vilken dock skall vara gsymmetrisk. För korta sikt-

sträckor växer kurvan snabbt upp mot sin brantaste del. För

långa siktsträckor däremot växer kurvanmycket långsamt och

närmar sig asymptotiskt värdet ett. Figuren på nästa sida visar

principen för omkörningsfunktionens utseende.
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Figur 1. Principiell uppbyggnad av enS-kurva, som beskriver
omkörningssannolikhetens beroende av siktsträckan.

Vi har arbetat med en funktion som benämns Gompertz modell, se

N.Draper och H.Smith: Applied regression analysis, second edi-

tion kapitel 10.7.

Uttrycket för Gompertz funktion är

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

där m betecknar omkörningssannolikheten (andel förare som

accepterar omkörning)

A och k är konstanter

s är siktsträckans längd i meter.

Funktionen har som nämnts denegenskapen, att den inte är symr

metrisk omkring inflektionspunkten. Denna är alltid belägen i

värdet:

_ -1 _(oinf - e - 0,368

och med siktsträckan

s. = (ln A)/k
inf
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Startvärdet för s = 0 blir

(00:e

Detta värde måste med nödvändighet vara mycket litet för omkör-

ning pâ 9 mrväg, eftersom ingen förare utför omkörning på 8-9

m-väg om.siktsträckan är noll.

Medianvärdet 850: den siktsträcka där hälften av förarna accep-

terar och hälften av förarna förkastar ett omkörningstillfälle,

blir

ln (A/ln2) = ln (1,44 ° A)

k k

 

 

350

Även övriga percentilvärden kan mycket lätt beräknas.

Med hjälp av GLIM, ett standardprogram för statistiska beräk-

ningar, har konstanterna A och k skattats. Skattningarna sker

med den s k ML-metoden. Därvid utnyttjas det faktum att omkör-

ningsutfallet, i form av accepterade eller förkastade tillfäll-

en, är binomialfördelat med värdet 1 resp 0. Detta förfarande

ger en korrekt skattning av konstanterna.

I tabellen på nästa sida anges skattningarna av dessa två kon-

stanter för de fyra fordonsgrupperna. Ett gemensamt värde för

personbilar respektive lastbilar anges dessutom.
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Tabell 5. Skattade värden på konstanterna i omkörningsfunktio-

 

 

 

nen m.

Fordons- Värde på konst.
slag A k

Pb -3
hast.<90 6,94 5,28 x 10

Pb -3
hast.>90 7,84 4,78 x 10

Pb -3
Totalt 7,21 5,10 x 10

Lb -3
utan släp 9,30 5,20 x 10

Lb -3
med släp 9,30 4,41 x 10

Lb -3
totalt 9,30 4,63 x 10

    

Som synes är värdet på konstanten A lika stort för båda slagen

av lastbilar. Vid skattningen blev utfallet sådant att värdet

enbart skiljer i andra decimalen. Det är därför logiskt att

sätta samma värde för alla typer av lastbilar.

Med hjälp av konstanterna i tabell 5 kan hela omkörningsfunk-

tionen beräknas.

Tabell 6 på nästa sida sammanfattar de olika omkörningsfunktion-

erna med några karakteristiska data. Dessa data gäller sikt-

sträckan för inflektionspunkten, medianvärdet och 85-percentil-

en. Dessutom redovisas funktionens startvärde mb, vilket som

nämnts skall vara litet. Jämför med formlerna på föregående

sidor.

VTI Notat T 95



17

Tabell 6. Startvärde, inflektionspunkt samt 50- och 85- percen-
tiler i skattade omkörningsfunktioner.

  

 

Fordons- Start- Siktsträcka (m) för

slag värde

mb Sinf s50 s85

Omk Pb _4
hast.<90 9,7 - 10 367 436 711

Omk Pb _4
hast.>90 3,9 - 10 431 507 811

Omk Pb _4
totalt 7,4 - 10 388 460 744

Omk Lb _5
utan släp 9,1 - 10 429 499 778

Omk Lb _5
med släp 9,1 - 10 506 589 918

Omk Lb _5
totalt 9,1 - 10 481 560 874

     

Ur tabellen kan utläsas att siktsträckans medianvärde 350 för

omkörning av personbil ligger mellan 440 m och 510 m, beroende

på det omkörda fordonets hastighet. För omkörning av lastbil

krävs ytterligare något längre siktsträcka, 500-590 m.

De 15% mest försiktiga förarna, 85-percentilerna i tabellen

ovan, kräver i allmänhet ganska långa siktsträckor, längre än

700-800 m för omkörning av personbil.

Lastbil med släp urskiljer sig markant från de övriga grupperna.

85-peroentilen ligger här på ca 920 m i siktsträcka.

Tabellen ovan skall läsas samtidigt med tabell 2a, som visar

medelhastigheten för varje fordonsslag. Gruppen Pb > 90 km/h har

den klart högsta hastigheten, medan övriga tre typer i stort

sett håller samma hastighet. Det är alltså skillnaden i det om-

körda fordonets längd, som.medför att kraven på siktlängd skil-

jer sig åt.
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4.4 Omkörningsfunktioner för olika omkörningstyper

Den skattning av omkörningsfunktionen, som redovisas i ovanstå-

ende avsnitt, är en totalskattning, där alla fyra slag av om-

körningar ingår. Som väntat kan man observera att siktsträckan

för en accepterad omkörning varierar markant med typen av omkör-

ning. Flygande omkörning utan synligt möte accepteras vid rela-

tivt korta siktlängder, medan accelererad omkörning med möte

kräver mycket långa siktsträckor.

För att kartlägga skillnaden har omkörningarna av de fyra slag,

redovisade i avsnitt 2 och tabell 4, analyserats var för sig.

Nedan sammanfattas en del resultat.

Flygande omkörning är ej beroende av framförvarande fordons

hastighet vid omkörning av personbilar. Vad gäller lastbilar

finns heller ingen skillnad mellan fordon med släp och fordon

utan släp. Detta gäller för flygande omkörning både med och utan

synligt möte. Det finns dock en viss skillnad i krav på sikt-

längd för omkörning med synligt möte jämfört med utan möte, se

tabell 7 på nästa sida.

För accelererade omkörningar varierar värdet på konstanten A

mycket lite såväl inom gruppen personbilar som inom gruppen

lastbilar. Därmed blir funktionens startvärde e'A också i stort

sett lika för båda grupperna.

För personbilar ger accelererad omkörning med möte samma värde

på A oberoende av hastighet, medan värdet på A vid accelererad

omkörning utan möte varierar något med hastigheten. För lastbi-

lar är förhållandena i stort sett desamma, då man jämför lastbil

utan släp med lastbil med släp.

Tabell 7 på nästa sida sammanfattar omkörningsfunktionen för

olika typer av omkörningar. Samma data som i tabell 6 redovisas.
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Tabell 7. Funktionsvärden för olika typer av omkörning.

Fcrdons- Omkörn- Siktsträcka (m) för

Slag typ Sinf S50 S85

Flygande 202 232 351
utan möte

Omk Pb

Flygande 247 284 431
med möte

Flygande 244 269 367
utan möte

Omk Lb

Flygande 285 325 482
med möte

Acceler 399 508 943

Omk Pb utan möte

hastighet
(90 km/h Acceler 558 643 980

med möte

Acceler 460 576 1 033

Omk Pb utan möte

hastighet
>90 km/h Acceler 601 693 1 056

med möte

Acceler 460 548 893

Omk Lb utan möte

utan släp
Acceler 609 700 1 060

med möte

Acceler 584 695 1 133

Omk Lb utan möte

med släp
Acceler 748 852 1 263

med möte
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Av tabellen framgår först och främst den stora skillnaden i

kraven på siktsträckor mellan flygande och accelererande omkör-

ning. Flygande omkörningar har ett medianvärde på 230 m - 325 m,

beroende på fordonsslag och mötande fordon. En siktsträcka på

480 m är tillräcklig för att 85% av förarna skall genomföra en

omkörning av lastbil.

Accelererad omkörning kräver mer än dubbelt så långa sikt-

sträckor. Medianvärdet för omkörning av personbil ligger på

500-700 m beroende på hastighet och mötande fordon. För omkör-

ning av lastbil är motsvarande siktsträcka 550-850 m.

De 15% mest försiktiga förarna kräver mycket långa siktlängder.

För omkörning av personbil behövs mer än 1 000 m sikt för att

förarna skall acceptera ett tillfälle till accelererad omkör-

ning. Omkörning av lastbil kräver mer än 1 260 m i siktsträcka

för det mest ogynnsamma fallet.

I tabell 7 ovan kan vidare konstateras att skillnaden i sikt-

sträcka är mycket marginell mellan omkörning av personbil som

håller mer än 90 km/h och lastbil utan släp. Den större for-

donslängden hos lastbilar och den högre hastigheten hos person-

bilar har således likartad effekt på omkörningsbeteendet.

5 ANALYS OCH SLUTSATSER

Det skall påpekas att resultaten redovisade i kapitel 4 gäller

enbart för dagsljus och banmarksförhållanden på 8-9 m-väg.

Först och främst noteras den klara skillnad som finns beträffan-

de krav på siktlängd mellan omkörning av personbil och lastbil,

speciellt lastbil med släp. Det innebär att vägar med hög last-

bilsandel måste utformas med goda siktförhållanden.

Vidare skall understrykas den stora skillnad i krav på sikt-

sträcka, som gäller för första omkörningsförsöket, så kallad

flygande omkörning, jämfört med accelererad omkörning i kö bakom
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ett långsammare fordon. Det senare fallet kräver flera gånger

längre siktsträcka. Det innebär att en väg måste utformas med

mycket goda siktförhållanden, om trafikens timflöden är så höga

att köbildning äger rum.

Mot bakgrund av detta synes dagens rekommendationer om en omkör-

ningssikt på 600 m, dock helst 800-1000 m, minst en gång var

tredje km vara alltför knapphändiga för att ge en god trafikav-

veckling. Strävan bör vara att ge bilisterna fler siktsträckor

för omkörning. Dessa siktsträckor bör vara minst 800 m långa och

återkomma längs vägen med minst 1 500 meters intervall.
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