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EFFEKT AV HELDRAGEN KANTLINJE PÅ TRE VÃGTYPER

av 8-0 Lundkvist, Uno Ytterbom,
Lennart Runersjö, Berit Nilsson
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I Sverige utförs vanligen 13 meter breda vägar med körfält som är

3,75 m och vägrenar som är 2,75 m. Vägrenarna delas då av den

snabbare fordonstrafiken och GCM-trafiken. På försök har ett

antal lB-metersvägar utförtsmed 5,50 m breda körfält och 1,00 m

breda vägrenar, där körfält och vägren åtskiljs av en heldragen

kantlinje. Två av dessa provvägar, E4 norr om Traryd och rv 41

norr om Varberg, har studerats i en före-/efterstudie med prov-

och kontrollsträcka.

Vägarna med breda körfält och heldragna kantlinjer har undersökts

med avseende på fordonens sidolägesplacering, sidolägesplace-

ringens varians, hastighet och medelkölängd. Dessutom har trafi-

kanternas attityd till det nya utförandet undersökts medelst

vägkantintervjuer. Slutligen redovisas polisrapporterade olyckor

på fyra provsträckor - en 9-metersväg, en motortrafikled och ovan

nämnda två l3-metersvägar.

Resultaten från de två lB-metersvägarna visar att det laterala

avståndet mellan mötande lätta fordon har ökat. Detta borde inne-

bära minskad risk för mötesolyckor. För den tunga trafiken har

ingen skillnad kunnat påvisas.

Sidolägesplaceringens varians för lätta fordon som kör i körfäl-

tet (ej på vägrenen) har ökat. Detta bör innebära mindre risk för

uppkomst av längsgående spår. För den tunga trafiken har ingen

statistiskt säkerställd skillnad uppmätts.
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II

Medelhastigheten för såväl lätta som tunga fordon minskade på E4.

På rv 41 kunde ingen signifikant skillnad påvisas, även om ten-

densen var lägre hastigheter. De lägre medelhastigheterna kan

tolkas som försämrad framkomlighet. Mot detta talar att medelkö-

längderna har förändrats endast obetydligt. Minskade hastigheter

bör innebära lindrigare skadeföljd av en eventuell olycka.

En majoritet av de intervjuade trafikanterna tyckte att det efter

ommålning till breda körfält hade blivit lättare att både köra om

och själv bli omkörd. 69% föredrog det nya utförandet, medan 15%

ville ha tillbaks de traditionella breda vägrenarna.

Av de vägar där olyckorna studerades hade den 10 km långa sträc-

kan på rv 55 mellan Flen och Malmköping funnits längst tid - 25

månader. Trots att den skattade olyckreduktionen är stor, så

innebär den begränsade sträckan och tiden att effekten ej är

signifikant. Några slutsatser av olycksutvecklingen på prov-

sträckorna får därför absolut inte dras.

Det föreslås att man i en kommande undersökning studerar GCM-

trafikens förutsättningar på provvägarna.
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1 BAKGRUND

Tidigare har gjorts försök med heldragna kantlinjer och breda

körfält på 9-metersväg och motortrafikled [1], [2]. Resultaten

har varit så pass intressanta att det finns anledning att gå

vidare.

Försöken har nu fortsatt på 13-metersvägar, sådana vägar som

tidigare har varit utförda med 3,75 m breda körfält och 2,75 m

breda vägrenar, åtskilda av en 10 cm bred, intermittent kant-

linje. GCM-trafiken har delat vägrenen med bilister som har haft

anledning att utnyttja denna.

Ett flertal lB-metervägar i Sverige har under 1991 målats med

breda körfält (ca 5,50 m) och heldragen kantlinje. Av dessa vä-

gar har två valts att ingå i denna studie.

2 SYFTE

Liksom i tidigare undersökningar på 9-metersväg och motortrafik-

led har syftet primärt varit att studera sidolägesplacering,

sidolägesspridning, hastighet samt trafikanternas attityder till

den nya målningen.

Syftet har dessutom varit att studera tidigare utförda prov-

sträckor på 9-metersväg och motortrafikled med avseende på

olyckor.

3 STUDIENS UTFORMNING

Bland de vägar som under 1991 målades med breda körfält valdes

E4 söder om Ljungby samt rv 41 norr om Varberg att ingå i stu-

dien. Liksom i försöket på motortrafikled gjordes på vardera väg

mätning på en prov- och en kontrollsträcka före och efter det
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att provsträckan hade målats om (våren 1991 respektive hösten

1991).

Båda vägarna är 13 m breda och har tidigare haft körfält med

standardbredd (ca 3,75 m) och förhållandevist breda vägrenar.

Provsträckan och kontrollsträckan på E4 har hastighetsbegräns-

ningen 110 bm/h och trafikflödet 7800 respektive 8800 ÅDT, medan

motsvarande på rv 41 är 90 km/h och 4200 respektive 4500 ÅDT

(ÅDT uppmätt 1987). Båda vägarna hade vid vårmätningen något

slitna asfaltbetongbeläggningar. Vid höstmätningen var belägg-

ningen på E4 ca 3 veckor gammal och den på rv 41 ca 8 veckor,

båda asfaltbetongbeläggningar.

I tabell 1 redovisas körfälts- och vägrensbredder för de två

Vägarnas prov- och kontrollsträckor vid för- och eftermätning.

Före åtgärd (våren 1991) var samtliga 4 sträckor (2 prov- och 2

kontrollsträckor) målade med 10 cm bred, intenmittent kantlinje.

Efter åtgärd (hösten 1991) var de två kontrollsträckorna oför-

ändrade, medan de två provsträckornas kantlinjer var utförda med

kantlinje av typ Kamflex , heldragen och 30 cm bred.

Tabell 1. Prov- och kontrollsträckor på E4 och rv 41 i maj 1991
(före åtgärd) och i oktober 1991 (efter åtgärd). I
tabellen anges körfältsbredd/vägrensbredd uttryckt i

 

 

 

meter.

PROVSTRÃCKA KONTROLLSTRÃCKA

E4, FÖRE 3,54/2,95 3,74/2,65

E4, EFTER 5,52/1,15 3,74/2,65

Rv41, FÖRE 3,66/2,86 3,75/2,68

RV41, EFTER 5,50/O,98 3,75/2,68
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FRÅGESTÅLLNINGAR

studien har följande parametrar studerats:

Sidolägesplacering. Det är önskvärt att möte sker på ett så

stort lateralt avstånd som möjligt. Ett större avstånd vid

möte borde kunna innebära minskad risk för mötesolyckor.

Sidolâgesvarians. Man vill fördela slitaget jämnt över körba-

nan. Ett större spridning av sidolägesplaceringen borde inne-

bära minskad risk för spårbildning.

Hastighet. En ändrad medelhastighet kan innebära förändrad

olycksrisk och även förändrade konsekvenser av en olycka. Sam-

tidigt innebär en ändrad medelhastighet förändrad framkomlig-

het.

Hastighetsspridning. En låg spridning av hastigheten innebär

färre upphinnanden och därmed minskad risk för omkörnings-

olyckor.

Mbdelkölångd. En stor andel fria fordon bör minska risken för

upphinnandeolyckor. En låg medelkölängd tyder också på god

framkomlighet.

Trafikantattityder. Trafikanternas åsikt och uppfattning av

den nya målningen är viktig.

Olyckor. En ökning av antalet olyckor är oacceptabel.

DAIAINSAMLING OCH -BEARBETNING

Databearbetning och dataanalysen har gjorts på samma vis som i

tidigare studier på 9-metersväg och motortrafikled [1], [2] och

redovisas utförligt i dessa rapporter. Kortfattat har följande

metoder använts:
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Mätningar av sidolägesplacering med dess varians, hastighet med

dess varians och medelkölängd har gjorts med PTA Analyser, medan

trafikantattityder har undersökts medelst vägkantintervjuer.

Olyckor har studerats i VDB.

Inför följande beteckningar:

PV(F) Variabeln v's värde på provsträckan före ommålning.
PV(E) Variabeln v's värde på provsträckan efter ommålning.
KV(F) Variabeln v's värde på kontrollsträckan före ommålning.
KV(E) Variabeln v's värde på kontrollsträckan efter ommålning

Effekten av ommålningen till brett körfält med bred, heldragen

kantlinje av typen Kamflex har då beräknats som:

A = [PV(E) ' PV(F)] ' [KV(E) ' KV(F)], där

v är sidolägesplaceringen eller dess varians, medelhastigheten

eller dess varians eller medelkölängden.

Resultaten har vidare bearbetats med variansanalys. I denna ana-

lys har v varit beroende variabel medan plats (försöks-/prov-

sträcka) och tid (före/efter ommålning) har varit oberoende va-

riabler. Speciellt intressant har då interaktionen mellan de två

oberoende variablerna varit; om denna är signifikant innebär

detta att beroendevariabeln v har varierat från före- till ef-

termätningen, men den har varierat olika på prov- och kontroll-

sträcka.

Storleken av effekten har skattats med m2. Denna variabel skat-

tar hur stor del av den totala variansen som kan förklaras av

aktuell effekt. Om vi exempelvis har funnit en signifikant has-

tighetsförändring (p<.05) och har skattat m2 till 0,05 innebär

detta att av den totala variansen i mätningarna, så beror 5% på

ommålningen. Övriga varianser har vi från skillnad mellan före-

och eftermätning, skillnad mellan prov- och kontrollsträcka,

skillnad mellan enskilda fordon och mätfel som kan tillskrivas

väder, trafikens sammansättning, mätsystemet, etc.
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På båda vägarna har både före- och eftermätningarna gjorts en

vardag eftenmiddag (ej fredag) mellan ca 1200 och 1700. Körbanan

har alltid varit torr och det har varit uppehållsväder. I data-

analysen har lätta och tunga fordon separerats. Något förenklat

kan man säga att fordon vars hjulbas hade större bredd än 1,80 m

har klassats som tunga och Övriga som lätta. Personbilar med

släp ingår inte i analysen. Vid varje enskild mätplats och vid

varje enskilt mättillfälle har antalet uppmätta lätta fordon

varit ca 800 på E4 och ca 900 på rv41. Motsvarande för tunga

fordon var ca 250 respektive ca 100.

6 RESULTAT

6.1 Beteckningar

I resultatredovisningen används följande beteckningar:

sh Medelvärdet för avståndet mellan höger hjulpar och
kantlinjen [m].

var(sh) Variansen för höger hjulpars sidolägesplacering [m2].

sv Medelvärdet för avståndet mellan vänster hjulpar och
mittlinjen [m].

v Medelhastigheten [km/h].

var(v) Hastighetens varians [(km/h)2].

A Skillnad för en variabel mellan före-/eftermätning
med justering (transponering) för kontrollsträckan.

k Medelkölängd. Ett fritt fordon (minst 6 s till fram-
förvarande och efterföljande) är en kö om 1 fordon.

F F-kvoten. F>3,84 innebär att aktuell effekt är signi-
fikant på 5%-nivån.

m2 Skattar styrkan av effekten. Anger andelen av den
totala variansen som kan tillskrivas aktuell effekt.

6.2 Sidolâgesplacering

I tabellerna 2 och 3 redovisas sidolägesplaceringen för lätta

respektive tunga fordon på de båda provvägarna.
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Tabell 2. Sidolägesplaceringen för vänster/höger (sv/sh) hjulpar
avsende lätta fordon. A anger förändring i sidoläge
efter transponering. Variansanalysen avser vänster
hjulpar, d.v.s. sidoläget med avseende på mittlinjen.

  

 

sv/sh A

FÖRE EFTER

E4 PROVSTRÃCKA 1,74/0,34 2,65/l,40
E4 KONTROLLSTRÅCKA 1,75/0,55 1,77/0,52 +0,89/+1,09

   

tid F=185,91 sign. aF=0,08O
E4 variansanalys plats F=190,04 sign. mä=0,081

t*p F=162,51 sign. uF=0,070

  

Rv41 PROVSTRÃCKA 1,85/0,36 2,45/1,59
Rv41 KONTROLLSTRÃCKA 1,69/0,61 1,74/0,56 +0,55/+1,28

 

   

tid F=225,4O sign. a?=0,049
RV41 variansanalys plats F=404,93 sign. a#=0,088

t*p F=179,46 sign. mP=0,039

   

Tabell 3. Sidolägesplaceringen för vänster/höger (sv/sh) hjulpar
avsende tunga fordon. A anger förändring i sidoläge
efter transponering. Variansanalysen avser vänster
hjulpar, d.v.s. sidoläget med avseende på mittlinjen.

 

 

 

sv/sh A

FÖRE EFTER

E4 PROVSTRÄCKA 2,90/-1,39 2,91/0,57
E4 KONTROLLSTRÃCKA 2,61/-0,88 2,67/-O,96 -0,05/+2,04

 

 
 

tid F= 1,14 ej sign. w2=0,000
E4 variansanalys plats F= 17,98 sign. w2=0,046

t*p F= 0,38 ej sign. a 2=0,000

  

Rv41 PROVSTRÄCKA 2,62/-0,98 2,51/0,96
Rv41 KONTROLLSTRÃCKA 2,34/-0,61 l,96/-0,22 +0,27/+1,55

  

 

 

tid F= 10,05 sign. mä=0,019
RV41 variansanalys plats F= 27,81 sign. m*=0,057

t*p F= 3,05 ej sign. 02=0,004
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Figurerna 1 och 2 visar sidolägesplacerings fördelning på prov-

sträckan före och efter ommålning för lätta respektive tunga

fordon.

    

Figgr 1. Sidolägesplaceringens fördelning för lätta fordon före
(överst) och efter (nederst) ommålning. Observera att
vägkanten har samma position i de båda figurerna, så
förändringen i sidoläget kan jämföras direkt. Heldrag-
na linjen avser vänster hjulpar och streckade linjen
höger hjulpar.
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Figur 2. Sidolägesplaceringens fördelning för tunga fordon före
(överst) och efter (nederst) ommålning. Observera att
vägkanten har samma position i de båda figurerna, så
förändringen i sidoläget kan jämföras direkt. Heldrag-
na linjen avser höger hjulpar och streckade vänster

hjulpar.

För lätta fordon (personbilar) har man enligt tabell 2 funnit en

signifikant

riablerna tid (före-/efter åtgärd)

(p<.05) interaktionseffekt mellan de oberoende va-

och plats (prov-/kontroll-

sträcka). Detta innebär således att fordonens placering relativt

mittlinjen har varierat mellan före- och eftermätningen, men den
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har varierat olika på prov- och kontrollsträcka. Vi ser i tabel-

len att för kontrollsträckan har uppmätts en förändring på +0,02

m och +0,05 m från förmätningen till eftermätningen på E4 res-

pektive rv41. Motsvarande förändring på provsträckan var +0,91 m

respektive +0,60 m. Detta ger efter transponering, på E4 +0,89 m

och på rv41 +0,55 m4 Man har således flyttat trafiken bort från

ndttlinjen med dessa avstånd.

För dentunga trafiken (bussar, lastbilar och långtradare) har

ingen signifikant (p<.05) förändring i sidolägesplacering kunnat

påvisas.

Figur 1 visar ganska tydligt dels hur den lätta trafiken har

flyttat åt höger i körbanan, dels hur spridningen har ökat. Av

figur 2 ser vi att förändringen för den tunga trafiken var obe-

tydlig.

6.3 Sidolâgesplaceringens varians

I tidigare studie [2] fann man att man ska vara försiktig med

att använda sidolägesplaceringens varians som ett mått på risken

för uppkomst av längsgående spår. På en väg med bred vägren har

man nämligen två toppar (se figur 1), en för körfältet och en

för vägrenen. För hela körbanan kan man då få en stor sidoläges-

varians, trots att variansen både i körfältet och på vägrenen är

liten och risken för spårbildning därför stor.

I tabell 4 och 5 har därför angivits sidolägesplaceringens va-

rians för körfältet separat och för vägrenen separat. Detta

tillsammans med andelen som utnyttjar vägrenen ger en god bild

av trafikens laterala fördelning. Med vägrenskörning avses nedan

att åtminstone höger hjulpar har varit på vägrenen.
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Tabell 4. Sidolägesplaceringens varians, var(sh), för lätta for-
don i körfält, KF, och på vägren, VG. A.avser andelen
av lätta trafiken som har utnyttjat vägrenen. Varians
angiven med fet stil anger att mer än 50% av fordonen
har kört på denna del av vägen (körfält eller vägren).
A avser skillnaden i varians på provsträckans körfält
efter transponering.

 

  

 

 

var (sh) A

FÖRE EFTER

KF VG A KF VG A

E4 PROV 0,16 0,33 0,23 0,65 - 0,00

E4 KONTROLL 0,22 0,13 0,16 0,20 0,17 0,18 +0,51

RV41 PROV 0,14 0,31 0,18 0,54 - 0,00
RV41 KONTROLL 0,15 0,34 0,11 0,14 0,44 0,08 +0,41

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Sidolägesplaceringens varians, var(sh), för tunga for-
don i körfält, KF, och på vägren, VG. A.avser andelen
av tunga trafiken som har utnyttjat vägrenen. Varians
angiven med fet stil anger att mer än 50% av fordonen
har kört på denna del av Vägen (körfält eller vägren).
A avser skillnaden i varians på provsträckans körfält
efter transponering.

 

 

var (sh) A

FÖRE EFTER

KF VG A KF VG A

E4 PROV 0,18 0,20 0,94 0,18 0,00 0,03
E4 KONTROLL 0,14 0,13 0,87 0,14 0,09 0,88 +0,02

RV41 PROV 0,06 0,27 0,85 0,30 - 0,00
RV41 KONTROLL 0,11 0,24 0,67 0,11 0,26 0,40 +0,01

    

 

 

Ur tabell 4 ser Vi att det breda körfältet har inneburit en av-

sevärd ökningav Sidolägesplaceringens varians för lätta fordon.

Samtidigt kan man säga att trafikarbetet i körfältet har ökat.
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Innan ommålning körde på E4 provsträcka 23% av alla personbilar

på vägrenen, medan ingen gjordet det efter ommålning. Således

har det 5.52 m breda körfältet 23% högre trafikarbete än det

förutvarande 3,54 m samtidigt som sidolägesvariansen har fyr-

dubblats.

Ett sätt att beskriva detta är med begreppet spårbredd, vilket

har definerats i [1]. Om vi med spårbredd (I) avser den bredd

som 90% av fordonen som använder körfältet, placerar höger hjul-

par 1, kan denna beräknas som:

I = 2°1,645°o + 0,14 m

På E4 provsträcka erhåller vi före ommålning I=2,23 m och efter

ommålning I=3,09 m. Motsvarande för rv41 provsträcka år före

ommålning I=2,14 m och efter ommålning I=2,96 m. Således har man

erhållit en jämnare spridning efter målning till breda körfält.

Man ska dock observera att antalet fordon inom ovan angivet om-

råde har ökat med 23% på E4 och med 18% på rv41 eftersom någon

vägrenskörning inte längre förekommer.

För den tunga trafiken har inte någon skillnad i sidolägesva-

rians uppmätts.

6.4 Hastighet

I tabellerna 6 och 7 redovisas medelhastigheter för lätta res-

pektive tunga fordon. Man bör observera att hastighetsbegräns-

ningen på E4 är 110 km/h, medan på rv41 är 90 km/h. Vidare kan

påpekas att gruppen tunga fordon innefattar både sådana som får

köra 70 km/h och sådana som får köra 90 km/h.
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Tabell 6. Medelhastighet, v, för lätta fordon. A avser skillnad
i medelhastighet efter transponering.

     

v A

FÖRE EFTER

E4 PROVSTRÃCKA 109,4 108,8
E4 KONTROLLSTRÄCKA 104,7 107,3 -3,2

 

tid F= 5,27 sign. coZ=O,001
E4 variansanalys plats F=45, 59 sign . m2 =0 , 013

t*p F=12, 42 sign. m2=0, 003

 

 

  

 

Rv41 PROVSTRÃCKA 99,4 97,1
Rv41 KONTROLLSTRÃCKA 96,5 95,5 -1,3

tid F=18,72 sign. w2=0,005
RV41 variansanalys plats F=39, 21 sign. m2=0, 010

t*p F 2,61 ej sign. mz=0,000

    

Tabell 7. Medelhastighet, v, för tunga fordon. A avser skillnad
i medelhastighet efter transponering.

 

 

   

    

 

v A

FÖRE EFTER

E4 PROVSTRÃCKA 83,9 83,1
E4 KONTROLLSTRÄCKA 82,4 84,1 -2,5

tid F= 0,76 ej sign. w2=0,000
E4 variansanalys plats = 0,51 ej sign. w2=0,000

t*p = 6,96 sign. (02:0,006

RV41 PROVSTRÃCKA 86,1 85,0
RV41 KONTROLLSTRÅCKA 84,1 85,4 -2,4

tid F= 0,05 ej sign. m2=0,000
RV41 variansanalys plats F= 1,11 ej sign. m2=0,000

t*p F= 2,12 ej sign. aP=0,003
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Från tabellerna 6 och 7 ser man att på E4 har uppmätts lägre

medelhastigheter efter ommålning. Detta gäller både lätta och

tunga fordon. Minskningen var 3,2 km/h för lätta och 2,5 km/h

för tunga fordon. Den signifikanta interaktionseffekten mellan

tid och plats visar att dessa hastighetsreduktioner med 95% sä-

kerhet var skilda från 0. Effekten är dock svag; av den totala

variansen i mätningarna kan mindre än 1% härledas från denna

interaktionseffekt.

På rv41 har inga signifikanta (p<.05) skillnader i medelhastig-

het kunnat påvisas, vare sig för lätta ellertunga fordon. Ten-

densen är dock densamma som på E4 - en sänkning av hastigheten.

Åtminstone för tunga fordon kan den uteblivna signifikansen del-

vis förklaras av att antalet uppmätta fordon var lågt - ca 100.

6.5 Hastighetens varians

I tabellerna 8 och 9 redovisas uppmätta hastighetsvarianser för

lätta respektive tunga fordon.

Tabell 8. Medelhastighetens varians, var(v), för lätta fordon. A
avser skillnad i standardavvikelse efter transpone-

 

 

 

 

ring.

var (v) A

FÖRE EFTER

E4 PROVSTRÃCKA 162 162
E4 KONTROLLSTRÃCKA 169 145 +24

RV41 PROVSTRÃCKA 129 118
Rv41 KONTROLLSTRÃCKA 136 132 - 7

     

 

VTI MEDDELANDE 673



14

Tabell 9. Medelhastighetens variansen, var(v), för tunga fordon.
A avser skillnad i standardavvikelse efter transpone-

 

 

  

ring.

var (v) A

FÖRE EFTER

E4 PROVSTRÄCKA 49 43
E4 KONTROLLSTRÄCKA 73 56 +11

Rv41 PROVSTRÃCKA 57 60
Rv41 KONTROLLSTRÄCKA 118 61 +60

     

 

Resultaten i tabellerna 8 och 9 är svåra att värdera. Föränd-

ringarna är små, men signifikanta.

6.6 Mbdelkölângder

Medelkölängder för samtliga fordon (lätta och tunga) redovisas i

tabell 10.

Tabell 10. Medelkölängder för samtliga fordon. A avser skillnad
i kölängd efter transponering.

  

 

 

 

  

 

k A

FORE EFTER

E4 PROVSTRÅCKA 1,47 1,56
E4 KONTROLLSTRÄCKA 1,53 1,47 +0,15

RV41 PROVSTRÄCKA 1,39 1,42
RV41 KONTROLLSTRÄCKA 1,42 1,42 +0,03

 

 

Av tabell 10 framgår att medelkölängden har förändrats obetyd-

ligt. Det har funnits endast en tendens till ökad kölängd på de

två provvägarna.
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6.7 Trafikantattityder

På E4 provsträcka har trafikanter intervjuats och fått ge sin

syn på den nya väglinjemålningen. Totalt stoppades 93 förare av

personbil eller lätt lastbil i dagsljus. Av de intervjuade upp-

gav 52% att man körde sträckan åtminstone varje månad. 67% kan

anses vara vana bilförare; de uppgav att de kör mer än 1500

km/år. Spontant hade 42% lagt märke till att väglinjemålningen

var annorlunda. Efter att intervjuaren nämnde att målningen var

annorlunda uppgav 92% att de hade uppmärksammat detta.

Beträffande körning på den nymålade vägen framkom följande:

* 53% uppgav att man kör närmast kantlinjen och 12% kör närmast
mittlinjen. Ovriga ligger ungefär mitt i körfältet.

* 62% tyckte att det har blivit lättare att köra om, medan 9%
tyckte att det har blivit svårare. Övriga tyckte att det inte
hade blivit någon skillnad.

* 69% tyckte att det har blivit lättare att bli omkörd. 43% sade
att man nu går åt sidan, vilket man ej gjorde på vägar med den
gamla målningen. 9% tyckte att det hade blivit svårare att bli
omkörd och resten upplevde inte någon förändring.

* 18% påstår att man kör fortare på den nymålade vägen. 2% säger
att man kör långsammare. Resten säger sig inte ha förändrat
sin hastighet.

* 69% föredrar den nya typen av målningen, medan 15% vill ha
kvar den gamla indelningen i körbana och bred vägren. 16%
tycker inte att det har någon betydelse.

Trafikanterna är som synes övervägande positiva till den nya

målningen. Som skäl har man angett främst att det blir bättre

framkomlighet, blir lättare att gå ut mot vägkanten samt att det

finns mer plats på vägen. De som är negativa har som skäl angi-

vit att de inte kan gå ut på vägrenen.
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7 OLYCKOR

Hittills har fyra provsträckor med heldragna kantlinjer och bre-

da körfält studerats, bland annat med avseende på sidolägespla-

cering och hastighet. I tabell 11 redovisas dessa kortfattat.

Tabell 11. De fyra provsträckor som hittills har studerats. I
tabellen anges vägnummer, provsträckans längd, väg-
typ, hastighetsbegränsning, körfältsbredd efter om-
målning samt den tid provsträckan har funnits per

  

1991-10-01.

sträcka väg längd typ hast. bredd tid

1. Flen-Malmk. 55 10 km 9-m. 90 4,1 m 25 mån

2. Ljungby förb. E4 23 km ML 110 5,5 m 16 mån

3. norr Traryd E4 14 km 13-m. 110 5,5 m 2 mån

4. norr Varberg 41 5 km 13-m 90 5,5 m 2 mån

         

Som framgår av tabell 11 har åtminstone två provsträckor funnits

så länge att det kan vara meningsfullt att studera olyckor på

dem" I tabellerna 12-15 redovisas antalet olyckor på de fyra

provsträckorna med tillhörande kontrollsträckor. För varje par

av prov- och kontrollsträcka kan oddset för olycka på prov-

sträcka före respektive efter ommålning beräknas. Beteckna anta-

let olyckor på provsträckan före ommålning med p(f) och på kont-

rollsträckan k(f). Oddset för olycka på provsträckan före ommål-

ning definieras då som sannolikheten för en olycka på prov-

sträckan dividerat med sannolikheten för olycka på kontroll-

sträckan:

P(f)/[P(f)+k(f)]

k(f)/[P(f)+k(f)]
0(f) =
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På motsvarande sätt kan oddset för olycka efter ommålning, O(e),

beräknas. Oddskvoten för sträckan kan därefter beräknas som

O(f)/O(e). Man ser att om antalet olyckor på provsträckan (med

kompensation för kontrollsträckan) inte har förändrats blir

o=l, om effekten av åtgärden är positiv (färre olyckor på prov-

sträckan) blir o>1 och om effekten är negativ blir o<1. Via lo-

garitmering kan man med xZ-test undersöka om o(i) är signifikant

skild från 1, d.v.s. om.man har erhållit en signifikant effekt

av åtgärden (ommålningen). Effektens storlek kan även skattas.

Metoden för skattning av effekt samt signifikanstest finns ut-

förligt återgiven i [3]. I tabellerna 12-15 redovisas, förutom

olyckorna, även olyckskvot, skadekvot samt ovan definierade

oddskvot och skattad effekt.

Tabell 12. Olyckor fem år före ommålning, F, och 25 månader ef-
ter ommålning, E, på provsträcka 1. TOT avser totala
antalet olyckor, exklusive viltolyckor, PS, antalet
olyckor med personskada och 5, antalet skadade to-
talt. Olyckskvoten, OK, har angivits som antalet per-
sonskadeolyckor per 100 miljoner fordonskilometer och
skadekvoten, SK, som antalet skadade per 100 miljoner
fordonskilometer. o avser oddskvoten och e en skatt-
ning av effektens storlek.

     

 

pnov KONTROLL

F E F E 0 e

TOT 35 11 24 12 1,59 -0,37
PS 12 4 8 5 1,88 -0,47
3 15 4 14 11 2,95 -0,64

OK 14,3 11,4 13,5 20,2
SK 17,8 11,4 23,6 44,5
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Tabell 13. Olyckor fem år före ommålning, F, och 16 månader ef-
ter ommålning, E, på provstrâcka 2. TOT avser totala
antalet olyckor, exklusive viltolyckor, PS, antalet
olyckor med personskada och S, antalet skadade to-
talt. Olyckskvoten, OK, har angivits som antalet per-
sonskadeolyckor per 100 miljoner fordonskilometer och
skadekvoten, SK, som antalet skadade per 100 miljoner

fordonskilometer. o avser oddskvoten och e en skatt-
ning av effektens storlek.

  

 

 

 

 

PROV KONTROLL

F E F E 0 e

TOT 102 18 91 18 1,12 -0,11

PS 30 6 31 7 1,13 -0,11

8 63 13 62 9 0,70 +0,42

OK 9,1 6,7 11,6 10,0

SK 19,2 14,5 23,1 12,8

    

 

Tabell 14. Olyckor fem år före ommålning, F, och 2 månader efter
ommålning, E, på provstrâcka 3. TOT avser totala an-
talet olyckor, exklusive viltolyckor, PS, antalet
olyckor med personskada och S, antalet skadade to-
talt. Olyckskvoten, OK, har angivits som antalet per-
sonskadeolyckor per 100 miljoner fordonskilometer och
skadekvoten, SK, som antalet skadade per 100 miljoner
fordonskilometer. o avser oddskvoten och e en skatt-
ning av effektens storlek.

 

 
 

   

PROV KONTROLL

F E P E 0 e

TOT 81 0 86 5 - -

PS 23 0 27 1 - -

S 43 0 42 3 - -

OK 11,3 - 10,0 -

SK 21,1 - 15,5 -
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Tabell 15. Olyckor tre år före ommålning, F, och 2 månader efter
ommålning, E, på provstrâcka 4. TOT avser totala an-
talet olyckor, exklusive viltolyckor, PS, antalet
olyckor med personskada och 8, antalet skadade to-
talt. Olyckskvoten, OK, har angivits som antalet per-
sonskadeolyckor per 100 miljoner fordonskilometer och
skadekvoten, SK, som antalet skadade per 100 miljoner
fordonskilometer. o avser oddskvoten och e en skatt-
ning av effektens storlek.

 

 

 

  
 

PROV' KONTROLL

F E F E 0 e

TOT 16 1 18 1 - -

PS 6 O 6 1 - -

S 9 0 7 2 - -

OK 26,1 - 27,5 -

SK 39,2 - 32,1 -

  

 

  

Olycks- och skadekvot vid eftermätningarna på E4 Traryd och rv

41 har inte beräknats eftersom.materialet är litet.

Vi ser att för de två 13-metersvägarna (tabellerna 14 och 15)

har alltför kort tid gått sedan ommålning för att en olycksana-

lys ska vara meningsfull.

Tabell 12 visar på en ganska kraftig olyckssänkning på 9-meters-

vägen. xz-test visar dock att ingen skillnad är signifikant på

5%-nivån. Skillnaderna kan således bero på slumpen.

Tabell 13 visar på en tendens till sänkning av totala antalet

olyckor och antalet personskadeolyckor på motortrafikleden, men

en tendens till en ökning av antalet skadade. Några signifikanta

resultat kan dock inte påvisas.

Att studera speciella olyckstyper separat kan inte anses vara

meningsfullt med det ganska begränsade material som finns till-

gängligt.
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8 DISKUSSION

Mätningarna på de två provvägarna har givit mycket lika resultat

vilka för personbilar kan sammanfattas:

* Sidolägesplaceringen har ändrats så att det laterala avståndet
till mötande har ökat. Detta borde minska risken för mötes-
olyckor.

* Sidolägesplaceringens varians har ökat, vilket borde minska
risken för spårbildning.

* Medelhastigheten har minskat på E4. På rv4l fanns en tendens
till lägre hastighet. Detta borde minska konsekvensen av en
eventuell olycka.

* Hastighetens varians har ökat. Detta leder till fler upphin-
nanden, vilket kan Öka risken för omkörningsolyckor.

* MEdelkölängden har ökat, vilket tyder på att framkomligheten
har blivit sämre. Risken för upphinnandeolyckor har sannolikt
ökat därmed.

* Trafikanterna är till övervägande del positiva till den nya
målningen. Till stor del säger man sig också utnyttja vägen
som tänkt; man håller till höger och underlättar omkörningar.

* Det finns en tendens till att antalet olyckor, liksom att an-
talet personskadeolyckor har minskat. Förändringarna är dock
inte signifikanta, varför inga slutsatser kan dras av detta.

Resultaten är till stor del förväntade. Ökar man körfältsbred-

den, så kan man förvänta sig att avståndet mellan fordonen vid

möte ska öka, liksom Sidolägesplaceringens varians. Medelkö-

längden har ökat, vilket också är rimligt, eftersom tillgänglig

körbanebredd har minskat (vägrenen får ej utnyttjas). Att tra-

fikanterna skulle vara positiva var väntat; den traditionella

vägrenskörningen upplevs av många trafikanter som obehaglig.

För lätta fordon har medelhastigheten minskat, vilket kan verka

överraskande. Intuitivt har man en känsla av att det breda kör-

fältet ska inbjuda till högre hastighet, samtidigt som man av

erfarenhet vet att ny vägbeläggning ger ökad medelhastighet med

uppemot 1,5 km/h [4]. På E4 har vi nu erhållit en signifikant

(p<.05) lägre medelhastighet, medan vi på rv 41 hade en tendens
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i samma riktning. Dessa resultat ligger helt i linje med tidie

gare resultat från 9-metersväg, men motsäger resultaten från

motortrafikled. I tabell 16 görs en sammanfattning av vissa mät-

resultat frånde hittills studerade fyra provsträckorna.

Tabell 16. Sammanfattning av vissa mätresultat från fyra prov-
platser avseende lätta fordon i dagsljus. I tabellen
jämförs resultat före ommålning med resultat omedel-
bart efter ammålning och nyasfaltering. I tabellen
avser Asv skillnad i sidolägesplacering för vänster
hjulpar, relativt mittlinjen. Avar(sv) avser skillnad
i sidolägesvarians och Av skillnad i medelhastighet.
Slutligen anges under "attityd" andelen trafikanter
som föredrar den nya målningen framför den gamla.
Siffror med fet stil innebär att de är signifikant
(p<.05) skilda från 0.

 

 

  

provsträcka Asv Avar(sv) Av attityd

rv 55, Flen +0,25 -0,02* +0,6 57%
9-metersväg

E4, Ljungby +0,65 +0,08* +2,2 72%
motortrafikled

E4, Traryd +0,89 +0,51 -3,2 69%
13-metersväg

 

rv 41, Varberg +0,55 +0,41 -1,3 -
13-metersväg

     

 

 

* = avser variansen för hela vägbanan (körfält och vägren)

Vi ser i tabell 16 att resultaten från de fyra provplatserna är

ganska lika: Man har flyttat bort trafiken från mittlinjen, ökat

sidolägesvariansen och trafikanterna föredrar den nya målningen

framför den gamla.

Medelhastigheten har ökat på motortrafikleden, medan den har

minskat på de båda 13-metersvägarna (dock inte signifikant i

Varberg). Detta kan möjligen förklaras av att motortrafikleden

har flera av- och påfarter där det på ganska långa sträckor är

förbjudet att köra om. Det bildas där lätt köer, vilket kan leda

till stresssituationer med höjd hastighet som följd.
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Sidolägesvarianserna från Flen och Ljungby är svåra att jämföra

med Traryd och Varberg, beroende på att metoden för utvärdering

har modifierats. I de två förstnämnda fallen beräknades sidolä-

gesplaceringens varians för hela körbanan. För en väg med bred

vägren är värdet av detta mått tveksamt, eftersom p.g.a. väg-

renskörning erhåller en kraftigt överdriven varians. Detta re-

sulterade på E4 Ljungby i att kontrollsträckan i både för- och

eftermätning hade en alltför hög varians, medan provsträckan

hade för hög varians endast i förmätningen. Slutresultaten blev

då att den variansförändring som beräknades blev kraftigt under-

skattad. En tendens till samma effekt kan man även ha fått i

Flen, där ändå en viss vägrenskörning förekommer på den 1 m bre-

da vägrenen.

Slutsatsen blir att man tveklöst har fått en jämnare spridning

av trafiken på motortrafikleden och de båda 13-metersvägarna,

medan förändringen på 9-metersvägen är obetydlig.

I det hittills gjorda arbetet har inte GCM-trafik studerats. På

motortrafikleden är detta inget problem, eftersom långsamgående

trafik inte ska finnas där. Men på en vanlig 13-metersväg kan

finnas cyklister, fotgängare. traktorer, etc. Hur fungerar den

nya sektionen m.a.p. dessa trafikantkategorier? Cyklister och

fotgängare har nu ett fredat område, 70 cm brett. Är detta till-

räckligt? Håller exempelvis långtradare tillräckligt avstånd

till cyklister?

Den visuella ledningen har inte studerats. Man törs påstå att

den har förbättrats, eftersom kantlinjen nu är 3 ggr så bred som

tidigare och dessutom heldragen. Men vad betyder detta för syn-

barheten av linjen?

Ännu har alltför kort tid gått för att en olycksanalys ska vara

riktigt intressant. Vi har funnit vissa tendenser, men några

slutsatser får absolut inte dras från dessa.

VTI MEDDELANDE 673



23

9 FÖRSLAG TILL FORTSATT STUDIE

Liksom på 9-metersväg och motortrafikled bör en uppföljning ef-

ter en vinter göras även på 13-metersväg. Man har då fått en

vägyta som mer liknar den som fanns innan ommålningen, varför

effekten av ny asfaltbeläggning har försvunnit.

Vidare bör GCM-trafiken studeras. Framför allt bör separeringen

mellan den snabbare trafiken och cyklar/fotgängare mätas. Even-

tuellt skulle en ny provsträcka med något bredare Vägren kunna

anläggas.

Vad gäller breda körfält och heldragna kantlinjer, så borde även

7 m breda vägar undersökas. Speciellt bör man då studera spår-

bildningen, vilken eventuellt skulle kunna bli allvarlig om det

är så att en heldragen linje styr trafiken hårdare än en inter-

mittent.

I framtiden är det önskvärt att bestämma sig för vilken design

vägar med olika bredd (och kanske olika trafikmängd) ska ha. Man

skulle t.ex. kunna tänka sig att 13-metersvägar förses med bre-

dare kantlinje än 7-metersvägar. Kanske lågtrafikerade vägar ska

behålla den intermittenta kantlinjen? För att fatta sådana be-

slut känns det angeläget att objektivt kunna mäta vad linjens

utformning betyder för synbarheten. Det vore således önskvärt

att utveckla en fysikalisk mätmetod för väglinjers synbarhet i

fodonsbelysning.
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