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FÖRORD

Detta projekt har genomförts på uppdrag av Vägverket, vars kon-

taktman har varit Bengt Carlsund. Ansvarig för mätning av res-

hastighet, omkörningsfrekvens och medelkölängd var Arne Carls-

son, VTI/T. Mätningarna genomfördes av Trafikavdelningens mät-

laboratorium under ledning av Sture Rigefalk.

För övriga mätningar i detta projekt har S-0 Lundkvist, VTI/TF,

ansvarat. Intervjustudien har utformats av Berit Nilsson,

VTI /TF .

Vid trafikantintervjuerna är det viktigt att den intervjuade är

avslappnad och snabbt glömmer det obehagliga i att bli stoppad

av polisen. Detta har Polisen i Ljungby, Trafikavdelningen, med

Roland Barkow i spetsen, skött på ett fantastiskt sätt. Ett tack

till alla polismän som har ställt upp!
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SAMMANFATTNING

Motortrafikleder i Sverige är 13 m breda och utförs med 3,75 m

breda körbanor och 2,75 m breda vägrenar. Körbanor och vägrenar

åtskiljs av en 10 cm bred, intermittent kantlinje. Förbifarten

på E4 vid Ljungby har som prov utförts med 5,50 m breda körfält

och 1,00 m breda vägrenar, åtskiljda av 30 cm breda, heldragna

kant linjer.

Provsträckan utanför Ljungby har studerats i ett experiment som

delvis är utfört som en före-/efterstudie. Detta innebär att

mätningar på provsträckan har gjorts innan och efter ommålning.

Dessutom har samma mätningar gjorts vid samma tidpunkter på en

kontrollsträcka, förbifarten på E4 vid Värnamo, vilken har varit

oförändrad under provtiden.

I före-/efterstudien har parametrarna sidolägesplacering, sido-

lägesplaceringens varians, punkthastighet, omkörningsbeteende

och olyckor studerats. Dessutom har reshastighet, omkörningstät -

het, medelkölängd, upphinnandebeteende, visuell ledning och tra-

fikantattityder undersökts på prov- och kontrollsträckan efter

åtgärden på provsträckan.

Resultaten visar att sidolägesplaceringen har förändrats så att

personbilar efter ommålningen framförs längre till höger på väg-

banan än innan ommålning. Vidare har sidolägesplaceringens va-

rians ökat, vilket torde innebära minskad risk för spårbildning.

Medelhastigheten i en punkt i en riktning på provsträckan har,

efter kompensation för hastigheten på kontrollsträckan, ökat för

både lätta och tunga fordon från före- till eftermätningen. En

restidsmätning efter åtgärd visar emellertid att reshastigheten

var något lägre på provsträckan än på kontrollsträckan, vilket

är något motsägelsefullt. Slutsatsen blir att trafikanterna av

någon anledning har haft lägre hastighetsanspråk på prov-

sträckan. Mätning av omkörningstäthet och kölängder visar ingen

märkbar skillnad i dessa mått mellan prov- och kontrollsträcka.
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II

Således kan man inte påstå att framkomligheten försämrats på

provsträckan.

Omkörnings- och upphinnandestudierna visade att andelen olämp-

liga omkörningar har ökat efter ommålning. Emellertid placerar

sig en större andel trafikanter långt till höger på vägbanan,

varför detta sannolikt inte innebär ökad risk för omkörnings-

eller mötesolyckor.

Trafikanterna är till stor del nöjda med den nya målningen. Ett

år efter ommålning föredrar 83 % den nya målningen framför den

konventionella. De intervjuade pekar främst på att det har bli-

vit lättare att köra om och att bli omkörd.

Olycksstudien har inte visat på några signifikanta effekter,

vilket inte heller var väntat; provsträckan har än så länge fun-

nits alltför kort tid.

Slutsatserna av studien är övervägande positiva: Provsträckan

har förbättrats med avseende på sidolägesplacering, risk för

spårbildning, visuell ledning i mörkertrafik och beteende i sam-

band med omkörningar. Några negativa effekter av betydelse av-

seende framkomlighet och hastighet har inte kunnat påvisas.

Det skall dock påpekas att trafikflödet på provsträckan är rela-

tivt måttlig. Man skall vara försiktig med att generalisera de

uppmätta resultaten till vägar med väsentligt högre timflöden.
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L II

SUMMARY

In Sweden, major roads are 13 m wide with 3.75 m wide lanes and

2.75 m wide shoulders. Lanes and shoulders are separated by a 10

cm wide intermittent edgeline. The bypass on the E4 at Ljungby

has 5.5 m wide lanes and 1 m wide shoulders separated by 30 cm

wide continuous edgelines.

The test section outside Ljungby has been studied in an experi-

ment, partly carried out as a before-and-after study, in which

measurements on the test section were carried out before and

after repainting. Furthermore, the same measurements were

carried out simultaneously on a control section, the bypass on

the E4 at Värmano, which was unchanged during the test period.

Parameters such as lateral distribution, variance of lateral

distribution, spot speed, overtaking behaviour and accidents

were studied. Furthermore, journey speed, overtaking fiequency,

average platoon length, rear-end behaviour, visual guidance and

road user attitudes were studied on the test and control sec-

tions after changing the test section.

The results show that lateral positioning was changed, i.e.,

after repainting, passenger cars were positioned further to the

right on the roadway than was the case before repainting.

Furthermore, the variance of the lateral position was increased,

which should imply a reduced risk of rutting.

After compensation for the speed on the control section, the

average speed at a certain point and in one direction on the

test section has increased for both light and heavy vehicles

compared with the before-and-after measurement. The result of

one measurement of travelling time carried out when measures had

been taken, proved, however, that the journey speed was somewhat

lower on the test section than on the control section, which is

somewhat contradictory. The conclusion is that, for some reason,

road users had lower speed demands on the test section. Measure-

ments of overtaking frequency and platoon lengths show that
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IV

there was no noticeable differences of these measures between

test and control sections. Consequently, trafficability was not

impaired on the test section.

Overtaking and rear-end studies showed that the number of

incorrect (illegal) overtakings increased after repainting. The

majority of road users are, however, positioned far to the right

on the roadway, so this is not likely to cause an increased risk

of overtaking accidents or accidents with oncoming vehicles.

Road users are mainly satisfied with the new painting. One year

after repainting, 83 % prefer the new painting method to the

conventional method. The main reason is that it has been easier

to overtake and be overtaken.

As expected, the accident study has not shown any significant

effects; the test section has not been in use long enough.

The conclusions of the study are mainly positive: the test

section was improved with respect to lateral position, risk of

rutting, visual guidance in night-time traffic and overtaking

behaviour. No negative effects of importance concerning traffi-

cability and speed were found.

It should be observed though, that the traffic flow on the test

section is quite moderate. One should be careful, however, not

to generalize the measured results to roads with considerably

higher hourly volumes.
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1 BAKGRUND

En provsträcka med breda körfält och heldragen kantlinje på mo-

tortrafikled utfördes sommaren 1990. Denna utvärderades bland

annat med avseende på sidolägesplacering, punkthastighet och

omkörningsbeteende omedelbart efter utförandet, i augusti 1990,

vilket har rapporterats i referens (1).

I slutet av september 1990 utfördes en s k reshastighetsmätning

på provsträckan. Härvid mättes trafikantbeteendet över en ca

5 km lång sträcka.

Omedelbart efter provsträckans utförande råder ganska speciella

förhållanden; asfaltbeläggningen är mycket mörk och

na är ovana vid den nya sektionen. Detta motiverar att göra yt-

terligare studier då beläggningen har blivit ljusare och åtmins-

tone en del av trafikanterna har vant sig vid det nya. Således

gjordes under sommaren/hösten 1991 ytterligare mätningar av

punkthastighet och sidoläge. Dessa mätningar har även komplet-

terats med en upphinnandestudie samt en olycksstudie.

2 SYFTE

Syftet med studierna har varit att undersöka hur breda körfält

och heldragen kantlinje på motortrafikled påverkar trafiken,

främst med avseende på sidolägesplacering, hastighet och fram-

komligheten, mätt som antal omkörningar och kölängder.

VTI MEDDELANDE 687



3 STUDIERNAS UTFORMNING

Studierna har utformats som före-/efterstudier med prov- och

kontrollsträcka. Detta innebär att vid förstudien var både prov-

och kontrollsträcka målade standardmässigt, med 3,75 m breda

körfält och 2,75 m breda vägrenar. Därefter fick provsträckan ny

beläggning och utfördes med 5,50 m breda körfält och en heldra-

gen kantlinje av typ Kamflex. Kontrollsträckan var oförändrad.

För en utförligare beskrivning av studiernas och mätsträckornas

utformning hänvisas till referens (1). Beträffande reshastig-

hetsmätningen utfördes dock inte någon förstudie innan prov-

sträckan målades. Detta beroende på ett stort vägarbete (ny

sträckning av E4) strax norr om den aktuella mätsträckan. Så-

ledes har reshastighetsmätning enbart gjorts i eftersituationen

med prov- och kontrollsträcka.
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4 UNDERSÖKTA PARAMETRAR

Studierna omfattar följande parametrar:

Sidolägesplacering. En förändring av sidolägesplaceringen kan 

förväntas påverka risken för mötesolyckor. Uppmätt med den på

trafikant - och fordonsavdelningen utvecklade PTA (Portable

Traffic Analyser) .

Sidolägesplaceringens varians. En förändrad sidolägesvarians

betyder sannolikt förändrad risk för uppkomst av längsgående

spår.

Punkthastighet. Hastigheten i en punkt på vardera prov- och kon- 

trollsträcka har uppmätts före och efter ommålning. Konsekvensen

av en olycka förändras med hastigheten. Uppmätt med PTA.

Reshastighet. Hastigheten över en sträcka 5-6 km lång har upp- 

mätts på prov- och kontrollsträcka efter åtgärd. Reshastigheten

visar hur framkomligheten har ändrats. Uppmätt med den på tra-

fikavdelningen utvecklade TA 89 (Trafikanalysator, modell 89),

kompletterad med videokamera.

Omkörningstäthet . Antalet omkörningar per km väg och timmes tra- 

fik har beräknats ur reshastighetsmätningarna. Genom att jämföra

resultaten mellan prov- och kontrollsträcka erhålles information

huruvida omkörningsfrekvensen har förändrats på grund av åtgär-

den .

Medelkölängd. Kölängden anger tillsammans med reshastigheten 

vägens framkomlighet. Uppmätt med TA 89.

Omkörningsbeteende. Visuell bedömning av andel fordon som på en 

ca 700 m lång sträcka företar korrekta omkörningar.

Upphinnandebeteende. Visuell bedömning av hur trafikanter som 

blir upphunna av ett fordon beter sig.
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Trafikantattityder. Trafikanternas inställning till den nya sek- 

tionen studerades medelst vägkantintervjuer.

Visuell ledning. Fysikalisk mätning av kantlinjens retroref- 

lexion, gjord med LTL-800.

Olyckor. Olycksstudie med data från vägdatabanken (VDB) .

Det skall påpekas att punkthastighet, sidolägesplacering, sido-

lägesvarians, trafikantattityder, olyckor

och visuell ledning har uppmätts med samma metoder som i första

efterstudien vilken finns redovisad i referens (1).

Reshastighet, omkörningstäthet och medelkölängd har uppmätts med

TA 89 kompletterad med en videokamera. Härvid har trafiken stu-

derats under tre timmar under en fredagseftermiddag. Den upp-

mätta sträckan var 5,1 km lång på provsträckan och 6,2 km på

kontrollsträckan. Mätmetoden beskrives kortfattat i nästa av-

snitt.

Upphinnandebeteende studerades på så sätt att observationsfordo-

net framfördes i 130 km/h (enligt dispens) på mätsträckorna, som

är hastighetsbegränsade till 110 km/h. Subjektivt bedömdes på ca

300 m avstånd om ett upphunnet fordon framfördes till höger, i

mitten eller till vänster i det tillåtna körutrymmet (körfält +

vägren på kontrollsträckan, endast det breda körfältet på prov-

sträckan). Samma bedömning gjordes därefter just innan omkör-

ningen skulle påbörjas.

Samt liga mätningar har gjorts i dagsljus. Vid reshastighetsmät -

ningen föll ett lätt duggregn under halva mättiden. För övriga

mätningar rådde uppehållsväder med torr vägbana.
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5 MÄTMETOD FÖR RESHASTIGHETSMÄTNING

5.1 Mätmetod

Trafiken på prov- och kontrollsträcka har mätts samtidigt i två

olika mätsnitt. Ankomsttid och punkthastighet har registrerats

för varje passerande fordon i de två mätsnitten. Samtidigt har

fordonen filmats med video. Med datorhjälp sker sedan hopparning

av varje fordon i de två mätsnitten. Därigenom kan reshastighet

och omkörningstäthet beräknats.

För varje mätsnitt erhålles dessutom punkthastigheter och tid-

luckor. Ur tidluckorna kan medelkölängden beräknas. Mätdata er-

hålles uppdelat på personbilar, lastbilar och lastbilar med

släp. Metoden för datorutvärdering finns utförligt redovisad

i referens (2) .

För ungefär hälften av mätmaterialet har den automatiska dataut-

värderingen kompletterats med en manuell genomgång av videofilm-

erna. Härvid har alla felaktigheter i den automatiska utvärde-

ringen rättats och slutresultatet blir ett material som är helt

korrekt beträffande reshastighet och omkörningsfrekvenser.

5 . 2 Mätsträckor och mättid

Provsträckan är förbifarten vid Ljungby (E4) i G-län och kallas

i fortsättningen för "LJUNGBY". Kontrollsträckan är förbifarten

vid Värnamo (E4) i F-län och kallas i fortsättningen för "VÄRNA-

MO" .

Både prov- och kontrollsträckan är mycket flacka utan några upp-

förslutningar. Horisontalkurvorna har mycket stora radier. Sikt-

förhållandena är på båda sträckorna extremt goda. Flera sikt-

sträckor med mer än 1 000 m sikt förekommer.

På provsträckan är avståndet mellan de två mätsnitten 5 110 m.

Motsvarande distans på kontrollsträckan är 6 760 m. Mätningen

ägde rum fredag den 28 september 1990 mellan kl 15.00 och 18.00.
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För mätmaterial mellan ca kl 16.30 och 18.00 har en fullständig

manuell genomgång av videofilmerna gjorts. Varje hopparning som

skett med datorprogrammet har därvid kontrollerats. På detta

sätt erhålles ett hundraprocentigt korrekt material.
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6 DATAANALYSEN

Punkthastighet, sidolägesplacering, omkörningsbeteende och tra-

fikantattityder har i princip utvärderats som i referens (1).

Vad gäller punkthastigheten och sidolägesplaceringen, så redo-

visas förändringarna mellan före-/eftermätningarna på prov-

sträckan A(P) och kontrollsträckan, A(K) . Liksom i referens (1)

redovisas dessutom den transponerade förändringen, A=A (P) -A (K) .

Sidolägesvariansen har analyserats på samma sätt som i refe-

rens (3). Detta innebär att på kontrollsträckan har variansen

studerats separat för fordon i körfältet och för fordon på väg-

renen. Då erhålles inte en sammansatt, "överdriven", varians,

utan en som bättre förväntas spegla risken för uppkomst av spår.

Reshastigheten har beräknats som medelvärde och standardavvikel-

se. Tre olika fordonstyper användes, personbilar, lastbilar samt

lastbilar med släp. Dessa tre typer har skilda hastighetsgrän-

ser, nämligen 110 km/h, 90 km/h respektive 70 km/h. Jämförelse

görs av reshastigheten på prov- och kontrollsträcka för tidsin-

tervall med jämförbara timflöden. Härvid behandlas varje rikt-

ning för sig.

Omkörningstätheten beräknas för både prov- och kontrollsträcka.

Den uppmätta omkörningstätheten jämföres därefter med den maxi-

malt teoretiskt möjliga omkörningstätheten, d v s det antal om-

körningar, som skulle ske om varje upphinnande åtföljs av en

omkörning. Skillnaden mellan maximal omkörningstäthet och den

uppmätta jämföres för prov- och kontrollsträckan.

På liknande sätt analyseras kölängderna. De uppmätta fordons-

köerna (egentligen andel fria fordon med en tidlucka större än

6 sek) jämföres med en optimal trafik, där tidluckorna är pois-

sonfördelade. Kvoten mellan uppmätt andel fria fordon och an-

delen för "poissontrafiken" jämföres mellan prov- och kontroll-

sträckan.

VTI MEDDELANDE 687



Med ovanstående analyser kan man bedöma om framkomlighet och

kölängder skiljer sig mellan de två sträckorna.

Olycksmaterialet har, liksom tidigare, tagits fram ur Vägdata-

banken. I denna analys har viltolyckor studerats separat. Skill-

naden i olycksantal mellan före-/efter på prov- och kontroll-

sträcka har utvärderats med logoddskvotmetoden. Mycket kort in-

nebär denna att man bildar oddset för olycka på provsträckan

före ommålning, vilket är antalet olyckor på provsträckan divi-

derat med antalet olyckor på kontrollsträckan. Ett likadant odds

bildas för tiden efter ommålning. Kvoten mellan oddset före om-

målning och oddset efter ommålning är oddskvoten. Denna kvot

logaritmerad är y?-fördelad, och huruvida kvoten är skild från 1

kan testas med ett y*?-test.

Upphinnandebeteendet har testats med y?-test. Det upphunna for-

donets sidolägesplacering (höger, mitten eller vänster) på prov-

sträckan har testats mot sidolägesplaceringen på kontroll-

sträckan. Denna test har gjorts ca 300 m före upphinnandet och

omedelbart innan omkörning uppdelat på upphunna lätta och upp-

hunna tunga fordon.
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7 RESULTAT

7.1 Sidolägesplacering

I tabellerna 1-6 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. Förändringen på provsträckan anges

som A(P) och förändringen på kontrollsträckan som A(K) . Den

transponerade förändringen har beräknats som A=A (P) -A (K) . Resul-

taten från förmätningen jämföres dels med första eftermätningen

och dels med andra eftermätningen. Dessutom jämföres de två

eftermätningarna med varandra.

Tabell 1 Sidolägesplacering för vänster/höger hjulpar avseende

lätta fordon i dagsljus. Jämförelse förmätning med

första eftermätning. I variansanalysen har den oberoende

variabeln tid nivåerna FÖRE/EFTER1 och variabeln plats

nivåerna _LJUNGBY/VÄRNAMO. Variansanalysen avser vänster

hjulpar, d v s avståndet till mittlinjen. A(P) och A (K)

anger förändring på prov- respektive kontrollsträckan

och A förändring efter transponering.

 

 

   

 

FÖRE EFTER! A (P) och A (K) A

LJUNGBY 1; 60/0, 82 2, 34/1 ,;75 +0 , 74 /+0 , 93

+0 , 65 /+1, 01

VÄRNAMO 1; 64/0, 73 1, 73/0, 65 +0,09/-0, 08

varians- tid F=234,06 sign. 02 =0 , 076

analys plats F=133,93 sign. 02 =0 , 043

t*p F=127,36 sign. 0=0,041
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Tabell 2

10

Sidolägesplacering för vänster/höger hjulpar avseende

lätta fordon i dagsljus. Jämförelse förmätning med andra

eftermätning. I variansanalysen har den oberoende

variabeln tid nivåerna FÖRE/EFTER2 och variabeln plats

nivåerna _LJUNGBY/VÄRNAMO. Variansanalysen avser vänster

hjulpar, d v s avståndet till mittlinjen. A(P) och A (K)

anger förändring på prov- respektive kontrollsträcka och

A förändring efter transponering.

 

FÖRE EFTER2 A (P) och A (K) A

 

LJUNGBY

VÄRNAMO

1, 60/0, 82 2,16/1 , 91 +0,56/+1, 09

+0,43/+1,21

1, 64/0, 73 1,77/0 , 61 +0,13/-0,12
    

varians=-

analys

 

tid F= 169,82 sign. 02 =0 , 062

plats F= 44,62 sign. 0? =0 , 016

t*p F= 67,47 sign. 0 =0 , 025
  

Tabell 3 Sidolägesplacering för vänster/höger hjulpar avseende

lätta fordon i dagsljus. Jämförelse första eftermätning

med andra eftermätning. I variansanalysen har den

oberoende variabeln tid nivåerna EFTER1/EFTER2 och va-

riabeln plats nivåerna LJUNGBY/VÄRNAMO. Variansanalysen

avser vänster hjulpar, d v s avståndet till mittlinjen.

A (P) och A(K) anger förändring på prov- respektive

kontrollsträcka och A förändring efter transponering.

 

EFTER] EFTER2 A (P) och A (K) A

 

LJUNGBY

VÄRNAMO

2 ,34/1,;75 2 ,16/1, 91 -0,18/+0,16

-0 , 22/+0, 20

1,73/0, 65 1,77/0, 61 +0,04/-0, 04
    

 

varians-

analys

 

tid F= 8,85 sign. 0? =0 , 003

plats F= 346,87 sign. 02 =0 , 011

t*p F= 14,07 sign. 0 =0 , 004
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Tabell 4 Sidolägesplacering för vänster/höger hjulpar avseende

tunga fordon i dagsljus. Jämförelse förmätning med

första eftermätning. I variansanalysen har den oberoende

variabeln tid nivåerna FÖRE/EFTER1 och variabeln plats

nivåerna _LJUNGBY/VÄRNAMO. Variansanalysen avser vänster

hjulpar, d v s avståndet till mittlinjen. A(P) och A (K)

anger förändring på prov- respektive kontrollsträcka och

A förändring efter transponering.

FÖRE EFTER! A (P) och A (K) A

LJUNGBY 2, 64/-0 , 80 2, 63/0, 88 -0 , 01/+1, 68

-0,18/+1, 83

VÄRNAMO 2 , 61/-0, 83 2,718/-0,;98 +0,17/-0,15

varians- tid F= 2,65 ej sign.

analys plats 1,88 ej sign.

t*p F= 3,80 ej sign.

Tabell 5 för vänster/höger hjulpar avseende

tunga fordon i dagsljus. Jämförelse förmätning med andra

eftermätning. I variansanalysen har den oberoende

variabeln tid nivåerna FÖRE/EFTER2 och variabeln plats

nivåerna _LJUNGBY/VÄRNAMO. Variansanalysen avser vänster

hjulpar, d v s avståndet till mittlinjen. A(P) och A (K)

anger förändring på prov- respektive kontrollsträcka och

A förändring efter transponering.

FÖRE EFTER2 A (P) och A (K) A

LJUNGBY 2 ;, 64/-0 , 80 2 , 64/0, 85 +0,00/+1, 65

-0,31/+1,94

VÄRNAMO 2 , 61/-0 , 83 2,92/-1,12 +0,31/-0,29

varians- tid F= 14,52 sign. 0? =0 , 013

analys plats 14,16 sign. 02 =0, 013

t*p F= 13,72 sign. & =0, 013
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Tabell 6 Sidolägesplacering för vänster/höger hjulpar avseende

tunga fordon i dagsljus. Jämförelse första eftermätning

med andra eftermätning. I variansanalysen har den ob-

eroende variabeln tid nivåerna EFTER1/EFTER2 och variab-

eln plats nivåerna Variansanalysen

avser vänster hjulpar, d v s avståndet till mittlinjen.

A (P) och A(K) anger förändring på prov- respektive

kontrollsträcka och A förändring efter transponering.

 

 

   

 

EFTER] EFTER2 A (P) och A (K) A

LJUNGBY 2, 63/0, 88 2, 64/0, 85 +0 , 01 /-0, 03

-0,13/+0,11

VÄRNAMO 2,18 98 2, 92/-1,12 +0 , 14/-0, 14

varians- tid F= 4,96 sign. 0? =0 , 004

analys plats F= 40,76 sign. 02 =0 , 039

t*p F= 1,97 ej sign.
   

Från tabellerna 1-3 ser man att den förändring i sidoläge på

0,65 m som uppmättes för lätta fordon omedelbart efter ommål-

ning, har efter ett år krympt till 0,41 m. Trafiken har således

flyttats något mot mittlinjen. En möjlig förklaring kan vara att

kontrasten mellan kantlinje och vägbana har minskat, vilket ger

kant linjen något sämre synbarhet. Variansanalyserna visar att

samt liga förändringar mellan de tre mättillfällena är signi-

fikanta på 5 %-nivån, även den intressanta interaktionseffekten

mellan tid och plats avseende mättillfället omedelbart efter

ommålning och ett år efter. Efter det att vägbanan har åldrats

och trafikanterna delvis har vant sig vid nyheten, har trafiken

flyttats mot mittlinjen 0,22 m.

För den tunga trafiken har vi situationen att denna knappast

alls har ändrat sidolägesplacering på provsträckan, men av någon

anledning gjort det på kontrollsträckan. Här krävs försiktighet

vid tolkning av resultaten, och man bör nöja sig med att konsta-

tera att några förändringar av vikt inte har förekommit.

VTI MEDDELANDE 687

 



 

7 , 2
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Punkthastighet

I tabellerna 7-12 redovisas medelvärdet för punkthastigheterna.

Hastighetsförändringen anges av A(P) på provsträckan och av A (K)

på kontrollsträckan. A har beräknats som A=A (P) -A (K) . Mät ning

har skett på den trafik som färdas i riktning söderut.

 

 

   

   

 

 

 

   

 

Tabell 7 Medelhastigheten för lätta fordon i dagsljus på prov-

och kontrollsträcka vid för- och eftermätning. Jämfö-

relse förmätning och första eftermätning. I varians-

analysen har den oberoende variabeln tid nivåerna

FÖRE/EFTER1, medan variabeln plats har nivåerna

LJUNGBY/VÄRNAMO. -A(P) och A(K) anger hastighetsför-

ändring på prov- respektive kontrollsträcka och A

förändring efter transponering.

FÖRE EFTER1 A (P) och A (K) A

LJUNGBY 108,6 108,6 +0,0

+2 , 2

VÄRNAMO 110,4 108, 2 -2,2

varians- tid F= 4,22 sign. 0?=0 , 001

analys plats _F= 1,32 ej sign.

t*p F= 5,29 sign. c =0 , 002

Tabell 8 Medelhastigheten för lätta fordon i dagsljus på prov-

och kontrollsträcka vid för- och eftermätning. Jämfö-

relse förmätning med andra eftermätning. I varians-

analysen har den oberoende variabeln tid nivåerna

FÖRE/EFTER2, medan variabeln plats har nivåerna

LJUNGBY/VÄRNAMO. -A(P) och A(K) anger hastighetsför-

ändring på prov- respektive kontrollsträcka och A

förändring efter transponering.

FÖRE EFTER2 A (P) och A (K) A

LJUNGBY 108,6 110,8 +23 , 2

+2 , 9

VÄRNAMO 110, 4 109,7 -0 , 7

varians- tid F= 3,23 ej sign.

analys plats _F= 0,40 ej sign.

t*p F= 9,33 sign. 0 =0 , 003
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Tabell 9
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Medelhastigheten för lätta fordon i dagsljus på prov-

och kontrollsträcka vid mätning omedelbart efter och

ett år efter åtgärd. Jämförelse första eftermätning

med andra eftermätning. I variansanalysen har den

oberoende variabeln tid nivåerna EFTER]l/EFTER2, medan

variabeln plats har nivåerna LJUNGBY/VÄRNAMO. A (P)

och A(K) anger hastighetsförändring på prov- respek-

tive kontrollsträcka och A förändring efter transpo-

nering.

 

EFTER1 EFTER2 A (P) och A (K) A

 

LJUNGBY

VÄRNAMO

108,6 110,8 +2 , 2

+0 , 7

108, 2 109,7 +1 , 5
   

varians-

analys

  

tid F=

plats F=
tip F:

15,54 sign.

2,17 ej sign.

0,70 ej sign.

02 =0 , 005

 
 

Tabell 10 Medelhastigheten för tunga fordon i dagsljus på prov-

och kontrollsträcka vid för- och eftermätning. Jämfö-

relse förmätning med första eftermätning. I varians-

analysen har den oberoende variabeln tid nivåerna

 

FÖRE

LJUNGBY/VÄRNAMO .

ändring på prov-

medan variabeln plats har

A (P) och A (K)

förändring efter transponering.

nivåerna

anger hastighetsför-

respektive kontrollsträcka och A

 

FÖRE EFTER] A (P) och A (K)

 

LJUNGBY

VÄRNAMO

85,0

85,2

85, 4

84, 2

  

+0 , 4

=1 ; Q

+1 , 4

 

varians-

analys

 

tid F=

plats =

t*p F

0,27 ej sign.

0,77 ej sign.

1,68 ej sign.
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15

Medelhastigheten för tunga fordon i dagsljus på prov-

och kontrollsträcka vid för- och eftermätning. Jämfö-

relse förmätning med andra eftermätning. I varians-

analysen har den oberoende variabeln tid nivåerna

FÖRE/EFTER2, medan variabeln plats har nivåerna

LJUNGBY/VÄRNAMO. -A(P) och A(K) anger hastighetsför-

ändring på prov- respektive kontrollsträcka och A

förändring efter transponering.

 

FÖRE EFTER2 A (P) och A (K)
 

LJUNGBY

VÄRNAMO

85,0

85,2

85,6

84,0
  

+0,6

-1 , 2

+1 , 8

 

 

varians-

analys

 

tid F=

plats F=

t*p F=

ej sign.

ej sign.

sign. ©? =0 , 003

  

Tabell 12

 

Medelhastigheten för tunga fordon i dagsljus på prov-

och kontrollsträcka vid mätning omedelbart efter och

ett år efter åtgärd. I variansanalysen har den obe-

roende variabeln tid nivåerna medan

variabeln plats har nivåerna LJUNGBY/VÄRNAMO. A (P)

och A(K) anger hastighetsförändring på prov- respek-

tive kontrollsträcka och A förändring efter trans-

ponering.

 

EFTER] EFTER2 A (P) och A (K) A

 

LJUNGBY 85.4 85.6 +0 , 2

+0 , 4

VÄRNAMO 84 . 2 84 .0 -0 , 2

   

 

tid F=

plats F=

t *P F=

varianse-

analys

0.02 ej sign.

10.05 sign.

0.26 ej sign.

a?= 0.009

   

Av tabell 11 framgår att medelhastigheten för lätta fordon har

ökat med 2,9 km/h ett år efter ommålning. Skillnaden i punkthas-

intetighet mellan första eftermätningen och efter ett år var

signifikant. %? visar att effekten av ommålning på punkthastig-

heten är mycket svag, varför de uppmätta skillnaderna ska tolkas

med försiktighet. Exempelvis var hastigheten på provsträckan

lika vid före- och första eftermätningen. Däremot hade den sjun-

kit med 2,2 km/h på kontrollsträckan. Detta sistnämnda faktum
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skulle kunna bero på någon faktor som inte är tillfullo kontrol-

lerad (t ex polisövervakningen vid Värnamo veckan innan mät-

ning) .

Medelhastigheten för tunga fordon har ökat med 1,8 km/h från

förmätningen till mätningen efter ett år. Denna ökning är signi-

fikant på nivån 5 %.

7.3 Sidolägets variation

På en väg där ingen vägrenskörning förekommer kan sidolägespla-

ceringens varians förväntas avspegla risken för uppkomst av

längsgående spår väl. Förekommer vägrenskörning, däremot, så bi-

drar de ofta ganska få fordon som framförs på vägrenen kraftig

till att öka variansen eftersom variansen är proportionell mot

kvadraten på sidolägesplaceringens medelvärde. Dessa förhållan-

devis få fordon gör att variansen blir kraftigt överdriven. I

tabell 13 och 14 redovisas därför varianserna för körfält och

vägren separat. Dessa mått tillsammans med andelen trafik som

har framförts på vägrenen bör spegla risken för spårbildning

bra.

Tabell 13 Sidolägesplacerings varians, var(sh), för lätta for-

don i körfält, KF, och på vägren, VG före och omedel-

bart efter åtgärd. A avser andelen av den lätta tra-

fiken som har utnyttjat vägrenen. A(P) och A(K) avser

skillnad i varians på provsträckans respektive kont-

rollsträckans körfält och A skillnad efter transpo-

 

 

nering.

KF VG A KF VG A A (P) A (K) A

FÖRE EFTER1

LJUNGBY 0,20 0,20 0,11 0,58 - 0,00 +0, 38 +0 , 37

VÄRNAMO 0,17 0,13 0,11 0,18 0,23 0,14 +0 , 01

 

 

 

FÖRE EFTER2

LJUNGBY 0,20 0,20 0,11 0,50 - 0,00 +0 , 30 +0 , 29

VÄRNAMO 0,17 0,13 0,11 0,18 0,17 0,11 +0 , 01

EFTER! EFTER2

LJUNGBY 0,58 - 0,00 0,50 - 0,00 -0, 08 -0,08

    
VÄRNAMO 0,18 0,23 0,14 0,18 0,17 0,11
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Tabell 14 Sidolägesplacerings varians, var(sh), för tunga for-

don i körfält, KF, och på vägren, VG före och omedel-

bart efter åtgärd. A avser andelen av den tunga tra-

fiken som har utnyttjat vägrenen. A(P) och A(K) avser

skillnad i varians på provsträckans respektive kont -

rollsträckans körfält och A skillnad efter transpo-

nering.

KF VG =- A KF VG A A (P) A (K) A

FÖRE EFTER1

LJUNGBY 0,14 0,14 0,83 0,30 - 0,00 +0, 16 +0 , 16

VÄRNAMO 0,08 0,13 0,84 0,08 0,13 0,88 +0 , 00

FÖRE EFTER2

LJUNGBY 0,14 0,14 0,83 0,25 - 0,00 +0, 11 +0, 12

VÄRNAMO 0,08 0,13 0,84 0,07 0,15 0,93 -0 , 01

EFTER]! EFTER2

LJUNGBY 0,30 -- 0,00 0,25 - 0,00 -0 , 05 -0, 05

VÄRNAMO 0,08 0,13 0,88 0,07 0,15 0,93 -0 , 01
     

Från tabellerna 13 och 14 ser man att sidolägesplaceringens va-

rians för de fordon som framförs i körfältet har ökat markant.

Man ska emellertid observera att en del av trafikarbetet utförs

i vägrenen då vägen har sådan. Om vi exempelvis jämför prov-

sträckan före ommålning med ett år efter ommålning, så använde

83 % av fordonen körfältet och variansen var 0,14 m? . Efter om-

målning körde 100 % med variansen 0,25 m?. Variansen har alltså

nästan fördubblats, men även trafikarbetet i körfältet har ökat.

Det är svårt att värdera vad ovanstående betyder för spårbild-

ningen exakt, men torde dock stå klart att risken för uppkomst

av spår har minskat.
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7 . 4 Reshastighet

7 . 4 . 1 Uppmätta trafikflöden

Nedanstående tabell visar uppmätta trafikflöden och lastbils-

andelar på provsträckan (Ljungby) . Riktning 1 är norrut mot

Jönköping och riktning 2 är söderut mot Helsingborg.

Tabell 15 Uppmätta trafikflöden och lastbilsandelar på prov-

 

 

 

sträckan.

Riktning 1 Riktning 2

Klockan Timflöde| % Lb Klockan Timflöde| % Lb

f/n £f/n

15.00-16.30 291 10,7 15.00-16.30 401 17,8

16.30-18.05 295 9, 6 16.30-17.00 368 11, 4

17.00-18.05 402 17,8

|293-| 10,1| 15.00-18.05|396| 16,9
        

Som synes är variationen i timflöde väldigt liten på prov-

sträckan. Det finns en halvtimme när trafikflödet sjunker något

i riktning 2, varvid det blir ungefär lika högt som på kontroll-

sträckan. Andelen tunga fordon är genomgående högre i riktning 2

(söderut). Perioden 15.00 - 16.30 har enbart automatisk utvärde-

ring.

Nästa tabell visar motsvarande data för kontrollsträckan (Värna-

mo) . Riktning 1 och 2 är samma som för provsträckan.
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Tabell 16 Uppmätta trafikflöden och lastbilsandelar på kon-

 

 

 

trollsträckan.

Riktning 1 Riktning 2

Klockan Timflöde| % Lb Klockan Timflöde| % Lb

£/n f/n

15.05-16.00 245 10, 2

16.00-16. 40 306 10,3 15.00-16.55 355 17,6

17.05-18.05 246 8,9 16.55-18.05 362 15,9

|265|9,3| 15.00-18.05|359| 16,5
        

De uppmätta timflödena på kontrollsträckan är genomgående något

lägre än för provsträckan, medan andelen tunga fordon är den-

samma .

I riktning 1 har 40 min med något högre flöde särbehandlats för

att jämföras med det flöde som finns på Ljungbyvägen. Första

tidsperioden till 16.00 (16.55) har enbart automatisk utvärde-

ring.

7 . 4 , 2 Jämförelse av reshastigheter 

Nedan i tabell 17 jämföres reshastigheten mellan prov- och kon-

trollsträckan för trafiken i riktning 1 norrut. För kontroll-

sträckan Värnamo användes ett extra tidsintervall för att er-

hålla en period med samma trafikflöde som på Ljungbysträckan.

Reshastigheten anges för vardera av de tre fordonstyperna per-

sonbilar, lastbilar och lastbilar med släp.

Dessutom anges värden för perioden 15.00 - 16.00 (16.30). Dessa

hastigheter är resultatet av den automatiska datorutvärderingen

och har inte samma noggrannhet som den manuella utvärderingen.

Osäkerheter i medelvärdet kan uppskattas till * 1,5 km/h.
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Tabell 17 Reshastigheten på prov- och kontrollsträcka. Rikt-

ning 1 norrut.

LJUNGBY VÄRNAMO

Tid Fordons-|Reshast km/h |Tid Fordons-|Reshast km/h

typ v s typ v s

Tim- Tim=-

flöde flöde

15.00- [Pb 104,0 11,3 |15.05- |Pb 106,2 13,5

16.30 91,1 9,8 |16.00 [Lb 90, 4 6, 9

Aut Lb släp 80,7 5;3 [Aut Lb släp 81,0 3,7

291 f/h 245 f£/n

16.30- |Pb 103,0 12,1 |16.00- [Pb 105,9 11,4

18.05 |Lb 87,2 8,0 [16.40 89,0 10,7

295 f/h/Lb släp 80,7 5,2 |306 f/h/Lb släp 81,8 5,1

17.05- |Pb 108,9 11,5

18.05 |Lb 86,4 10,3

246 f/hlLb släp 83,8 3 ; 9

Av tabellen framgår att reshastigheten genomgående är något hög-

re på kontrollsträckan. Skillnaden är signifikant för personbi-

lar för alla tidsperioder. För lastbilar finns dock ingen signi-

fikant skillnad.

På

ning 2 söderut.
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Tabell 18 Reshastigheten på prov- och kontrollsträcka. Rikt-

ning 2 söderut.

LJUNGBY VÄRNAMO

Tid Fordons-|Reshast km/h |Tid Fordons-|Reshast km/h

typ v ) typ v s

Tim- Tim-

flöde flöde

15.00- [Pp 102,2 12,5 |15.00- [Pb 105,4 11,8

16.30 |Lb 94,3 9,4 [16.55 |Lb 92,9 11,9

Aut Lb släp 81,2 5,0 [Aut Lb släp 81,2 4 , 7

401 f/nh 355 f/n

16.30- [Pb 104,1 11,4

17.00 84,9 8,0

368 f/h/Lb släp 83,9 3; 6

17.00- |Pb 105,3 12,1 |16.55- [Pb 108,1 11,1

18.05 |Lb 89,9 10,0 [18.05 |Lb 92,3 11,6

402 f/h/Lb släp 83,4 5,2 1362 f/h/Lb släp 82,8 6, l

Som synes är även i riktning 2 reshastigheterna något högre på

kont Skillnaden är signifikant för personbilar un-

der alla tidsperioder. Lastbilar visar ingen signifikant skill-

nad i reshastighet.

Ovanstående resultat för riktning 1 och 2 skulle kunna tyda på

att framkomligheten är sämre på provsträckan. Det borde då åter-

spegla sig i lägre antal omkörningar. Resultatet för omkörningar

redovisas nedan i nästa avsnitt.

7.5 Omkörningstäthet

I vardera mätsnittet på varje mätsträcka kan fordonsföljden stu-

Genom att räkna antalet förändringar i fordonsföljden

ett mätsnitt till

deras.

från nästa erhålles information om antalet

omkörningar. För att jämföra omkörningsfrekvensen på prov- och

kontrollsträckan användes måttet omkörningstäthet, vilken be-

tecknar antalet omkörningar per km väg och timmes trafik.
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Den uppmätta tätheten jä: föres med den maximalt möjliga omkör-

ningstätheten vid det upp: tta flödet. Denna beräknas genom for-

meln;

o r e hU ch _.st

där; U är antalet upphinnanden per km och h

0 är standardavvikelsen i reshastighetsfördelningen i km/h

k är trafikens täthet i fordon/km

är den uppmätta standardavvikelsen

Q är det uppmätta trafikflödet i f/h

v är den uppmätta medelhastigheten i km/h

CA

På detta sätt beräknas den maximala omkörningstätheten och jäm-

föres med den uppmätta. Resultatet för riktning 1 framgår nedan

av tabell 19.

Enbart tidsperioder med manuell utvärdering användes. Den auto-

matiska utvärderingen ger alltför stora osäkerheter för att kun-

na användas för jämförelser.

Tre olika slag av omkörningar redovisas. Först omkörning mellan

två personbilar (Pb/Pb). Sedan omkörning personbil av lastbil,

vilken kan vara både med och utan släp, betecknas (Pb/Lb). Slut-

ligen redovisas de totala antalet omkörningar oavsett fordons-

slag, betecknas (Alla).
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Tabell 19 Omkörningstäthet på prov- och kontrollsträcka. Rikt-

ning 1 norrut.
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LJUNGBY VÄRNAMO

Tid Typ av |Omkörnings- Tid Typ av |Omkörnings-

omkörn |täthet omkörn |täthet

Tim- Antal/km o h |Tim- Antal/km o h

flöde Uppmätt Max Uppmätt Max

16.30- Pb/Pb 43,4 45,7 |16.00- Pb/Pb 35,7 42 , 7

18.05 Ph/Lb 17,3 17,8 [16.40 Pb/Lb 22,2 21 , 4

295 f/h| Alla 60,9 63,9 |306 f/h| Alla 58,6 64 , 8

17.05- Pb/Pb 27,4 27,5

18.05 Pb/Lb 10, 2 12,5

246 f/h| Alla 38,5 40 , 9

Som synes ligger den uppmätta tätheten mycket nära den maximalt

tänkbara både på prov- och kontrollsträckan. Det är enbart om-

körningar Pb/Pb kl 16.00 - 16.40 i Värnamo som visar någon nämn-

värd avvikelse.

I nästa tabell visas omkörningstätheten för riktning 2 söderut.

Tabell 20 Omkörningstäthet på prov- och kontrollsträcka. Rikt-

ning 2 söderut.

 

 

 

 

LJUNGBY VÄRNAMO

Tid Typ av |Omkörnings- Tid Typ av |Omkörnings-

omkörn |täthet omkörn |täthet

Tim- Antal/km o h |Tim- Antal/km o h

flöde Uppmätt Max |flöde Uppmätt Max

16.30- Pb/Pb 69,7 63,1 |16.55- Pb/Pb 45,9 49,4

17.00 Ph/Lb 39,5 31,0 |18.05 Ph/Lb 47 , 4 44 , 7

368 f/h| Alla 111,5 95,3 [362 f/h| Alla 96,0 96, 8

17.00- Pb/Pb 59,3 67,0

18.05 Ph/Lb 59,3 55,4

402 f/hl| Alla 121,6 |125,4
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Även för riktning 2 kan konstateras att inga väsentliga skill-

nader finns. Det är till och med tvärtom på provsträckan, där

tidsperioden 16.30 - 17.00 har fler uppmätta omkörningar än för-

väntat. Detta är dock en slumpmässig effekt beroende på det kor-

ta tidsintervallet.

Det är intressant att notera att omkörning Pb/Lb har mycket höga

värden, både på prov- och kontrollsträckan. Detta torde innebära

att lastbilarna ligger långt till höger på vägbanan och därmed

underlättar omkörning. Detta framgår även av resultatet i av-

snitt 7.1.

7 . 6 Kölängder (andel fria fordon)

För att ytterligare analysera framkomligheten i trafiken har

tidluckorna i varje mätsnitt studerats och ur dessa härledda

kölängder.

Ett lämpligt mått är andelen fordon med en tidlucka till fram-

förvarande fordon större än sex sekunder. Med denna tidlucka kan

ett fordon betraktats som helt fritt, och föraren kan välja has-

tighet utan påverkan från framförvarande fordon.

Med hjälp av andelen fordon med tidlucka större än sex sekunder

kan en medelkölängd för trafiken över mätsnittet beräknas.

(Medelkölängden är inverterade värdet av andelen tidluckor

större än sex sekunder.) Tabell 21 nedan visar dessa mått för

prov- och kontrollsträckan. Resultatet gäller för det totala

fordonsantalet, personbilar och alla lastbilar ihopslagna.

De uppmätta värdena jämföres med de värden som erhålles om samt-

liga fordon omedelbart genomför omkörning och ingen kötillväxt

äger rum, s k poissonfördelad trafik. I tabellen är också dessa

teoretiska värden angivna.
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Tabell 21 Andel fria fordon och medelkölängder på prov- och

kontrollsträcka. Riktning 1 norrut.

 

 

 

Sträcka Andel fria fordon % Medelkölängd

Stn A Stn B Medelv Teore-| Medelv Teore-

Tid A, B tiskt A, B tiskt

LJUNGBY

16.30-18.05| 55,5 54,7 55,1 61, 2 1,81 1; 63

VÄRNAMO

16.00-16.40| 51,5 55,0 53,2 60,0 1; 88 1,67

17.05-18.05| 58,1 57,0 57,5 66, 4 1,74 1,51
     

Tabell 22 nedan visar motsvarande data för riktning 2.

Tabell 22 Andel fria fordon och medelkölängder på prov- och

kontrollsträcka. Riktning 2 söderut.

 

 

 

Sträcka Andel fria fordon % Medelkölähgd
Stn A Stn B Medelv Teore-| Medelv Teore-

Tid A,B tiskt A,B tiskt

LJUNGBY
16.30-17.00] 45,7 41,5 43 , 6 54, 2 2 , 29 1,85

17.00-18.05| 40,8 44 , 8 42 , 8 51,2 2 , 34 1; 95

VÄRNAMO
16.00-18.05| 46,9 49,0 48,0 54,7 2,08 1 , 83

     

Vid jämförelse av prov- och kontrollsträcka och med beaktande av

det teoretiska värdet är kölängderna något längre på kontroll-

sträckan i riktning 1 men i riktning 2 är förhållandena tvärtom.

Generellt sett är dock "trafikkvaliteten" god på både prov- och

kontrollsträcka. Detta kan illustreras genom att beräkna kvoten

mellan uppmätt andel fria fordon och den teoretiskt tänkbara.

Dessa beräkningar visas i tabell 23.
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Tabell 23 Kvot mellan uppmätt och teoretisk andel fria fordon.

 

 

 

 

Riktning 1 Riktning 2

Sträcka! Andel fri trafik % Sträcka! Andel fri trafik %

Uppmätt Teore- Kvot Uppmätt Teore- Kvot

Tid medelv tiskt Tid medelv tiskt

LJUNGBY LJUNGBY

16 .30- 16 .30-

18.05 55,1 | 0;90] 17.00 43 ,; 6 54, 2 0 ; 80

17. 00-

18.05 42 , 8 51, 2 0 , 84

VÄRNAMO VÄRNAMO

16.00- 16.55-

16.40 53,2 60 ,; 0 0;89| 18.05 48 , 0 54,7 0 , 88

17 .05-

18.05 57,5 66 ; 4 0 ; 87
      

Av tabellen framgår att trafikkvaliteten är något högre (större

kvot) på Ljungbysträckan i riktning 1 men tvärtom i riktning 2.

Skillnaderna är dock obetydliga.

Det är intressant att konstatera att kvoten uppmätt/teoretiskt

ligger mellan 0,80 och 0,90. Det motsvarar nämligen exakt den

andel förare som kör ut på vägrenen vid ett upphinnande enligt

de studier som VTI genomfört, se referens (4). På kontroll-

sträckan kör således ett upphunnet fordon ut på vägrenen i de

allra flesta fall vid upphinnande. På provsträckan motsvaras

detta beteende av att föraren kör långt till höger i körfältet

nära kantlinjen.

Slutsatsen av resultaten i avsnitt 7.4 - 7.6 är att ingen som

helst skillnad i framkomlighet kan påvisas mellan prov- och kon-

trollsträckan.
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7,7 Omkörningsbeteende

Omkörningsbeteende har studerats enligt samma metod som tidiga-

re, se referens (1). Omkörningar på en ca 700 m lång raksträcka

har klassats som korrekta omkörningar, felaktiga omkörningar,

korrekta passeringar eller felaktiga passeringar. Omkörning har

definerats så att mer än halva fordonet är över i motsatt kör-

fält. Om något hjul har varit i motsatt körfält i samband med

möte har passeringen eller omkörningen klassats som felaktig.

Observationerna gjordes 1991-06-20, d v s sista arbetsdagen

innan midsommar - en stor resdag. Resultaten redovisas i tabell

24 .

Tabell 24 Andel korrekta passeringar (KP), korrekta omkörningar

(KO), felaktiga passeringar (FP) och felaktiga omkör-

ningar. Totalt observerades 491 omkörningar på prov-

sträckan (efter ommålning) och 488 på kontroll-

sträckan.

 

plats tid KP KO FP FO n
 

LJUNGBY 10-12 0,68 0,16 0,11 0,05 213

15-17 0,80 0,10 0,09 0,01 375
 

VÄRNAMO 10-12 0,67 0,24 0,07 0,02 192

15-17 0,73 0,17 0,07 0,03 299
         

yl-test på 5 %-nivån visar att fördelningen mellan korrekta och

felaktiga omkörningar och passeringar skiljer sig mellan prov-

och kontrollsträckan. Detta gäller såväl under tiden 10-12

(x?=8,55) som under tiden 15.00-17.00 (x2=14,25) . För prov-

sträckan gäller att y?=17,12 om man jämför hög- och lågtrafik.

På kontrollsträckan är motsvarande %2=5,57. För signifikans

krävs yx2>7,82 för df=3.

En jämförelse mellan prov- och kontrollsträckan visar att i låg-

trafik ligger skillnaden främst på omkörningarna; andelen felak-

tiga omkörningar är större på provsträckan än på kontrollsträck-

an. Vidare visar analysen att under högtrafik ligger skillnaden

främst i att andelen omkörningar - korrekta och felaktiga - är
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färre på provsträckan än på kontrollsträckan. Detta kan bero på

ett högre mötande trafikflöde på provsträckan, vilket försvårar

omkörning.

En jämförelse mellan låg- och högtrafik visar att på provsträck-

an minskar andelen omkörningar - felaktiga och korrekta. Man

tenderar således att "tränga ihop sig" och undvika att passera

mittlinjen då trafiken tätnar. På kontrollsträckan kunde ingen

signifikant skillnad mellan hög- och lågtrafik påvisas (p4.05).

7 . 8 Upphinnandebeteende

I tabell 25 redovisas den klassning av upphinnandebeteende som

har gjorts. Den upphinnande fordonet var en BMW 320 utan spe-

ciella kännetecken. Den framfördes i 130 km/h, vilket inte kan

anses vara uppseendeväckande fort. En ännu högre hastighet

skulle kunna ha lett till irritation och därmed ett avvikande

beteende. Varje upphunnet fordon har klassats subjektivt m a p

sidolägesplacering ca 300 m innan upphinnandet och omedelbart

innan omkörningen.

Tabell 25 Sidolägesplacering för upphunna, lätta fordon. v, m

och h avser att det upphunna fordonet låg till väns-

ter, i mitten respektive till höger i vägbanan. An-

talet uppmätta fordon var 92 på provsträckan med bre-

da körfält och 75 på kontrollsträckan. På kontroll-

sträckan Värnamo innebär h att fordonet kör på väg-

  

  

  

    

renen.

LJUNGBY VÄRNAMO

under omk. under omk.

v m h v m h

i v 0 1 5 6 i v 2 10 27 39

n n

n m 0 B 46 54 n m 0 9 25 34

a a

n h 0 0 32 32 n h 0 0 2 2

0 9 83 92 2 19 54 75
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Tabell 26 redovisar motsvarande siffror för upphunna tunga for-

don (långtradare och lastbilar).

Tabell 26 Sidolägesplacering för upphunna, tunga fordon. v, m

och h avser att det upphunna fordonet låg till väns-

ter, i mitten respektive till höger i vägbanan. An-

talet uppmätta fordon var 43 på provsträckan med bre-

da körfält och 48 på kontrollsträckan. På Värnamo-

sträckan innebär h att fordonet kör på vägrenen.

  

  

  

    

LJUNGBY VÄRNAMO

under omk. under omk.

v m h v m h

i v 0 0 0 0 i v 1 1 2 4

n n

n m 0 1 3 4 n m 0 1 5 6

a a

n h 0 1 38 39 n h 0 0 38 38

0 2 41 43 1 2 45 48
        

Tabellerna tolkas sålunda: Av det 92 uppmätta personbilarna på

provsträckan (Ljungby), så låg innan upphinnandet sammanlagt 54

mitt i det breda körfältet. Omedelbart innan omkörningen hade av

dessa 46 flyttat sig till höger, medan återstående 8 låg kvar i

mitten. På kontrollsträckan (Värnamo) låg 39 personbilar till

vänster i vägbanan (körfält+vägren) . Omedelbart innan omkörning

låg 2 kvar, 10 flyttade sig mot mitten (så att höger hjulpar låg

nära kantlinjen) och 27 gick ut på vägrenen.

y?-test kan påvisa om det är någon skillnad mellan Ljungby och

Värnamo. För signifikans (df=8) på 5 %-nivån krävs x?>15,51. För

lätta fordon erhåller vi x?=56,08 och för tunga x2?=5,43. Vi har

alltså kunnat påvisa en skillnad mellan prov- och kontroll-

sträcka vad gäller sidolägesfördelningen för lätta fordon, men

ej för tunga. Studerar man x2?-analysen noggrannare finner man

att skillnaden främst består i att på provsträckan ligger många

bilister (35 %) redan innan upphinnandet till höger i körfältet.
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På kontrollsträckan, däremot, finner man endast 3 % på vägrenen

innan upphinnandet, medan återstående 97 % ligger i körfältet,

d v s mitt i eller till vänster i vägbanan.

Av speciellt intresse är att undersöka sidolägesplaceringen just

innan omkörningen. Detta framgår av nedersta raderna i tabeller-

na 25 och 26. För lätta fordon finner man att x?=10,08 och för

tunga x2=1,08. För signifikans (p4.05) krävs x?>5,99. Skillnaden

för lätta fordon består i att dessa i högre utsträckning ligger

till mitten och höger i vägbanan strax innan omkörningen. Resul-

tatet är dock beroende på om synligt mötande fordon har funnits

eller inte.

7.9 Trafikantattityder

På samma sätt som omdelbart efter ommålningen, har trafikanter-

nas åsikter om provsträckan undersökts ett år senare. 100 trafi-

kanter stoppades av polis och ombads svara på några frågor. Ne-

dan anges resultaten i procent. Inom parantes anges motsvarande

procenttal vid trafikantintervjun som gjordes omedelbart efter

ommålningen .

Av de intervjuade kan 19 % (18 %) anses vara pendlare; de hade

kört mindre än 40 km när de blev stoppade. 3 % (8 %) körde

sträckan för första gången och 17 % (20 %) kör den åtminstone en

gång i veckan. 80 % (78 %) kan anses ha god körvana; de sade sig

köra åtminstone 1500 mil/år. Av de intervjuade var 10 % (10 %)

långt 84 % (85 %) var män och 16 % (15 %) kvin-

nor. 14 % (16 %) var yngre förare - under 30 och 22 % (16 %)

över 60 år.

85 % (25 %) hade kört provsträckan i mörker någon gång och av

dessa hade 35 % kört vägen under de sista två månaderna.

"Märkte du något speciellt på den vägsträcka du precis körde?"

löd första frågan. 49 % (49 %) svarade att det var något spe-

ciellt med körfälten eller väglinjerna. De som inte hade märkt
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den annorlunda målningen, fick frågan: "Har du märkt något spe-

ciellt med väglinjemålningen?" Nu svarade ytterligare 19 %

(28 %) riktigt. På frågan om de hade märkt att körfältet var

breddat och kantlinjen var bredare än normalt samt heldragen

svarade 80 % "ja", 3 % var osäkra och 17 % hade inte märkt

något .

Beträffande sidolägesplaceringen, säger 64 % (59 %) att man

placerar fordonet närmast kantlinjen, 25 % (21 %) ligger mitt i

körfältet och 9 % (7 %) närmast mittlinjen. 3 % (13 %) kunde

inte säga var i körfältet man ligger.

Då man ska köra om, tycker 60 % (42 %) att den nya målningen är

bättre än den gamla. 10 % (13 %) tycker att det har blivit sämre

och 22 % (37 %) tycker inte att det är någon skillnad mot förr.

8 % (8 %) hade ingen åsikt.

Då man själv blir omkörd, tycker 55 % (32 %) att den nya mål-

ningen fungerar bättre. 7 % (8 %) tycker tvärtom och 28 % (44 %)

upplever ingen skillnad. 10 % (10 %) hade ingen åsikt i frågan.

Vad gäller egna hastighetsvalet, säger 8 % (19 %) att man nu kör

fortare, 3 % (5 %) kör långsammare och 87 % (66 %) kör i samma

hastighet som på konventionellt målade vägar. 2 % (10 %) vet

inte.

På frågan vad man föredrar för sektion, den med breda körfält

och heldragen kantlinje eller bred vägren och streckad kantlin-

je, vill 83 % (72 %) ha den förstnämnda, medan 9 % (17 %) vill

ha det som förr. 8 % (11 %) vet inte vad de föredrar.

Resultaten tycks entydigt visa att man efter ett år har anpassat

sig till den nya målningen. Fler ligger till höger i körfältet,

fler tycker att breda körfältet fungerar bättre både då de själ-

va kör om och då den blir omkörda. Och hela 83 % föredrar nu den

nya målningen.
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7.10 Visuell ledning

Någon direkt mätmetod för vägars visuella ledning i fordonsbe-

lysning finns inte. Man kan dock mäta vägmarkeringars och vägba-

nors retroreflexion och utifrån dessa åtminstone predicera en

förbättring eller försämring av den visuella ledningen.

Mätningar gjordes 1991-06-20, dels på ett år gamla kantmarke-

ringar på prov- och kontrollsträckan, dels på helt nya marke-

ringar på provsträckan. Resultat (medelvärde av tio mätningar):

Provsträckan, helt ny Kamflex 254 (mecd/m? ) /lux

Provsträckan, ett år gammal Kamflex 177 (med/m?) /lux

Kontrollsträckan, ett år gammal plan termoplast 89 (med/m?)/lux

Man ser att försämringen i retroreflexion efter ett år inte är

speciellt allvarlig på provsträckan. Kontrollsträckan, däremot,

uppfyller inte föreslaget CEN-krav på 100 (med/m?)/lux.

7 . 11 Olyckor

I tabell 27 redovisas olyckor fram till 1992-02-29, 19 månader

efter det att provsträckan utfördes.
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Tabell 27 Olyckor fem år före, F, och 19 månader efter, E, om-

målning på prov- och kontrollsträcka. TOT avser tota-

la antalet polisrapporterade olyckor, PS antalet per-

sonskadeolyckor och S antalet skadade. Viltolyckor

har exkluderats. OK har angivits som antalet person-

skadeolyckor 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.

LJUNGBY VÄRNAMO 0 &

F E F E

TOT 102 25 91 24 1,08 -0,07

PS 30 7 31 9 1,24 -0,20

s 63 14 62 14 1,02 -0,02

OK 9,1 6,5 11,6 10,9

SK 19,2 13,2 23,1 16,8

Test med logoddskvotmetoden visar att x? (TOT)=0,05, x? (PS)=0,15

och x*(S)=0,00. För signifikans (p4.05) krävs yx?>3,84. Således

kan man me

förändringa

dras.

d detta lilla material inte påvisa några signifikanta

r i antalet olyckor och några slutsatser kan inte
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8 DISKUSSION

Sidolägesmätningarna ett år efter det att motortrafikleden utan-

för Ljungby fick ny sektion har visat att det laterala avståndet

till mötande trafik har ökat. Skillnaden är inte så stor som den

var omedelbart efter ommålningen, vilket skulle kunna förklaras

av vägbanan har ljusnat, varför kantlinjens synbarhet har blivit

sämre. Effekten är önskvärd; ett ökat avstånd mellan mötande

fordon torde betyda minskad risk för mötesolyckor.

Sidolägesvariansen har likaledes ökat. Den väntade och önskade

spridningen av trafiken över körfältet har således kunnat påvi-

sas, vilket med största sannolikhet betyder mindre risk för

spårbildning.

Punkthastigheten för lätta fordon var densamma på provsträckan

före och omedelbart efter ommålning. På kontrollsträckan hade

den emellertid sjunkit med 2,2 km/h, vilket ger en signifikant

interaktionseffekt mellan de oberoende variablerna tid och plats

i variansanalysen. Denna signifikanta effekt kan dock, vilket

antytts tidigare, vara svår att tolka och den är svag. Ett år

efter ommålning var medelhastigheten 2,2 km/h högre än innan

ommålning. Denna förändring är signifikant (p4.05) även om man

inte transponerar den sänkning på 0,7 km/h som uppmättes på

kont rollsträckan.

För tunga fordon har den uppmätta skillnaden i punkthastighet

varit liten, och även om den efter ett år var signifikant, så är

den av ringa betydelse.

Reshastighetsmätningen ger som resultat att reshastigheten för

personbilar är något lägre på provsträckan jämfört med kontroll-

sträckan. Detta skulle kunna tas som intäkt för att framkomlig-

heten har försvårats.
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Men en analys av omkörningstäthet och kölängder visar att detta

inte är fallet. Ingen märkbar skillnad kan noteras i omkörnings-

frekvens och medelkölängd. Noterbart är det stora antalet omkör-

ningar personbil-lastbil på både prov- och kontrollsträcka.

Den lägre hastighetsnivån för personbilar måste ha andra orsaker

än den ändrade vägmålningen. Det synes som om hastighetsansprå-

ken för provsträckan generellt sett är något lägre under den tid

mätningen ägde rum.

Trafikantintervjuerna och upphinnandestudien bekräftar till stor

del de trafiktekniska mätningarna. En majoritet säger sig ligga

till höger i körfältet; uppmätta medelvärdet för lätta fordon

var 2,16 m från mittlinjen och 1,91 m från kantlinjen. Upphin-

nandestudien visade att innan omkörningen låg 6 % till vänster,

59 % mitt i och 35 % till höger i körfältet. Detta kan direkt

jämföras med trafikantintervjun, där motsvarande procenttal är

9 %, 25 % respektive 64 % med ett bortfall på 3 %.

Vad gäller hastigheten, så säger sig 8 % köra fortare med den

nya målningen och 3 % långsammare. Detta borde resultera i små

hastighetsskillnader mellan prov- och kontrollsträcka, vilket

också bekräftas av både reshastighetsstudien och mätningarna av

punkthastighet .

En klar majoritet säger vid intervjun att det har blivit bättre

både att köra om och att bli omkörd. Detta bekräftas av upphin-

nandestudien; samarbetet mellan omkörd och omkörande verkar

fungera bättre på provsträckan än på kontrollsträckan. Klass-

ningen av omkörningar i kapitel 7.7 kan tyckas peka åt motsatt

håll. Andelen felaktiga omkörningar är större på prov- än på

kont Detta är förmodligen inte allvarligt, eftersom

mötande fordon oftast har legat långt till höger och trots att

en (juridisk) felaktig omkörning har gjorts, så har trafiksäker-

heten inte åsidosatts.
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Resultaten av reshastighetsmätningen och de andra beteendestu-

dierna, som redovisas ovan i kapitel 7 kan generellt sammanfat-

tas enligt följande:

Det invanda beteendet på motortrafikled att köra ut på vägrenen

vid ett upphinnande har på provsträckan ersatts med att föraren

håller långt till höger i det breda körfältet. Ingen försämring

av framkomligheten kan noteras.

Olycksmaterialet är fortfarande alltför litet för att man ska

kunna få några signifikanta effekter. Man kan därför inte dra

några slutsatser av de olyckor som har inträffat under de 18

månader som provsträckan har funnits.
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kl SLUTSATSER

Generellt kan sägas att effekterna efter ett år är något mindre

än omedelbart efter ommålning. Detta kan sannolikt till viss del

förklaras av att kontrasten mellan vägmarkeringarna och vägbanan

har minskat. Det kan även bero på inlärningseffekter; trafikan-

ter som kör sträckan ofta har kanske funnit det körsätt som pas-

sar dem bäst på denna tvärsektion.

I nedanstående resultatsammanfattning kommenteras främst mät-

ningen ett år efter ommålning, eftersom den måste anses vara av

större intressen än den som gjordes omedelbart efter åtgärden.

Sidolägesplacering

Sidolägesvarians

Punkthastighet

Reshastighet

Omkörningstäthet ,

kölängd

Omkörningsbeteende
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Lätta trafiken kör längre från mittlinjen.

Tunga trafiken kör närmare mittlinjen - dock

längre från mittlinjen än den lätta trafi-

ken. Risken för mötesolyckor bör minska.

Spridningen i körfältet har ökat för både

lätta och tunga fordon. Bör innebära mindre

risk för spårbildning.

Medelhastigheten i en punkt på en raksträcka

har ökat för både lätta och tunga fordon.

Konsekvensen av en olycka bör öka.

Lägre reshastighet för personbilar. Detta

beror antagligen på lägre hastighetsanspråk.

Ingen skillnad mellan sträckorna.

Andelen felaktiga omkörningar har i lågtra-

fik ökat. I högtrafik har andelen omkör-

ningar- felaktiga eller korrekta - minskat.

Således har andelen passeringar ökat. Svår-

tolkat .
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Upphinnandebeteende Större andel av trafiken ligger till höger i

körbanan. Detta bör minska risken för omkör-

ningsolyckor.

Visuell ledning Den visuella ledningen har förbättrats. Det-

ta bör minska risken för singelolyckor i

mörker.

Trafikantattityder Trafikanterna har vant sig vid den nya sek-

tionen; hela 83 % föredrar denna framför den

konventionella.

Olyckor Av olycksmaterialet kan inte några slutsat-

ser dras.

Sammantaget ser resultaten lovande ut. Några direkta trafiksä-

kerhetseffekter, i form av reducerat antal olyckor, har visser-

ligen inte kunnat påvisas. Däremot talar flera indirekta mått

för en ökad trafiksäkerhet: Förändringen i lateral position bör

minska risken för mötesolyckor och omkörningsolyckor. Den för-

bättrade visuella ledningen bör minska risken för singelolyckor

i mörker. Trafikanterna upplever vägen som mer komfortabel än

innan ommålning, vilket förmodligen har en positiv inverkan på

trafiksäkerheten. Det enda frågetecknet kan man sätta för has-

tigheten. Om denna har ökat, vilket mätningen av punkthastighet

visar, så blir sannolikt konsekvenserna av en olycka värre. Res-

tidsmätningen visar emellertid inte detta, vilket skulle ge mot-

satt effekt på olyckorna.

Slutligen skall påpekas att trafikflödet på provsträckan är

relativt lågt. Det rör sig om timflöden under eftermiddags-

timmarna på högst 700-800 f/h. De i denna dokumentation redo-

visade resultaten kan inte generaliseras för att gälla timflöden

i storleksordningen 1 200 f/h och högre.
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