
VTI natat

  

Titel:

Författare:

Avdelning:

Projektnummer:

Projektnamn:

Uppdragsgivare:

Distribution:

Nr T 133 - 1992

Beteendeeffekter av olika företrädesregle-
ringar

Anna Anund

Trafik

72363-5

Beteendeeffekter av olika företrädesregle-
ringar

Vägverket

;ri/nyförvärv/begränsad

 

 

(än
  Vä -øcll Trafik-

'Ins'lllitutet



FÖRORD

Projektet har bekostats utav Vägverket. Britt Freiholtz har som

kontaktperson visat ett stort intresse och jag vill tacka henne
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Beteendeeffekter av Olika företrädesregleringar

av Anna Anund
Statens Väg- och Trafikinstitut
581 82 Linköping

SAMMANFATTNING

Projektet har drivits som en pilotstudie med syftet att se om

det är möjligt att jämföra farliga beteenden i två korsningar

med olika företrädesregleringar.

De effekter som kan innehålla farliga skillnader i beteenden är

många, i arbetet har följande behandlats;

- Krav på tidlucka

- Tid att genomföra korsningsmanövern

- Väntetider

Under arbetets gång har flera olika aspekter och problem som hör

samman med variabler som.mäter effekterna belysts.

För att utföra en jämförande mätning i två korsningar söktes det

efter två trevägskorsningar som liknade varandra, utom vad avser

företrädesregleringen. Det var stora svårigheter att finna dessa

och den fortsatta studien bör genomföras som en experimentell

studie av typen före - efterstudie.

Mycket arbete har även lagts ned för att skapa ett fungerande

system för fältmätning och beräkning av intressanta tider.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är möjligt att mäta

skillnader i beteende i korsningar med olika företrädesregle-

ringar.

Innan en forsatt experimentell studie inleds krävs det ytter-

ligare arbete för att lösa återstående metodfrågor, bestämma

urvals storleken samt utföra själva urvalet.
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l SYFTE OCH BAKGRUND

I VTI meddelande nr 640 "Ändring från stopplikt till väjnings-

plikt i korsningar på statliga huvudvägnätet" visar Ulf Brüde

och Jörgen Larsson att trafiksäkerheten försämras då företrädes-

regleringen ändras från stopplikt till väjningsplikt. Givetvis

finns det beteendeskillnader i en stopp- och i en väjningskors-

ning, men var i ligger de "farliga" skillnaderna i beteende?

Denna undersöknings syfte var att studera möjligheterna att mäta

skillnader i trafikantbeteende vid korsningar med företrädes-

regleringarna stopp och våjning. Undersökningen har genomförts

som en pilotstudie.

Svaret på följande frågor belyser eventuella skillnader i be-

teende som kan vara farliga;

- Hur stor skillnad är det i trafikanternas krav på tidlucka,
när de ska genomföra en manöver i en korsning med stopp-

kontra väjningsplikt?

- Hur stor skillnad är det i väntetid i en korsning med väj-
ningsplikt jämfört med en korsning med stopplikt?

- Hur mycket längre tid tar det att genomföra en manöver i en
korsning med stopplikt än i en med väjningsplikt?

- Är de oskyddade trafikanternas säkerhet olika beroende på
vilken företrädesreglering som gäller?

- Är trafikanternas uppmärksamhet olika i korsningar med stopp-
plikt jämfört med väjningsplikt.

Frågorna pekar på olika effekter, vilka kan summeras enligt

nedan.

- Krav på tidlucka till motorfordon

- Krav på tidlucka till oskyddade trafikanter

- Manövertid

- Väntetider

- Uppmärksamhet

- Efterlevnad av stopplikt

- "Vägrenskörning"
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Dessutom kan vägkantsintervjuer göras, för att ta reda på om

trafikanterna upplever skillnader och i så fall vad för skill-

nader, i de två korsningstyperna.

Ekonomiska medel för insamling och analys av samtliga effektmått

fanns ej. Studier av uppmärksamheten och vägkantsintervjuer är

kostnadskrävande och har inte täckts i projektet.

Underlaget för att mäta "krav på tidluckor till oskyddade trafi-

kanter" var bristfälligt, då korsningarna i studien inte trafi-

kerades av gc-trafik i någon större utsträckning. Därför har

effekter kopplade till gc-trafik inte analyserats.

Av de ovan beskrivna effekterna har följande tre behandlats;

krav på tidlucka, tid att genomföra korsningsmanövern samt

väntetider. Metodfrågor och fältmätningsstrategi har varit de

centrala delarna.
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2 METOD

2.1 Frågeställning och variabel definition

För att se om ämnet behandlats tidigare inleddes arbetet med en

begränsad litteratursökning. Endast en av de erhållna artiklarna

behandlade någon av effekterna utifrån sekundärvägstrafikens

synvinkel, se referens 2. Artikeln beskriver ett möjligt sätt

att beräkna krav på tidluckor.

Studier av effekterna; krav på tidlucka, krav att genomföra

korsningsmanövern samt väntetider kräver att en eller flera

variabler som speglar dessa och som dessutom är möjliga att jäm-

föra för en stopp- och en väjningskorsning definieras.

2.1.1 Krav på tidlucka

Trafikanternas krav på tidlucka för att köra ut från en sekun-

därväg till en primärväg beror av flera tänkbara orsaker. Den

fråga som avses här är om trafikanter har olika krav på tid-

luckor till primärvägstrafiken när de ska köra ut i en korsning

med stopplikt än när de ska köra ut i en korsning med väjnings-

plikt.

När ett fordon ska köra ut från en sekundärväg till en primärväg

och det kommer ett fordon på primärvägen kan föraren antingen

"acceptera tidluckan" eller "inte acceptera tidluckan". För att

beräkna dessa krävs vetskapen om tiderna som fordon kommer till

olika platserna i korsningen. I figur 1 har intressanta platser

markerats och tiderna som fordonen ankommer dit har kallats för

tl-t5. För att beräkna de "accepterade tidluckorna" krävs vet-

skap om avfartstiden (t2), och tiden då fordonen på primärvägen

passerade korsningen (t5). När de "inte accepterade tidluckorna"

beräknas krävs dessutom vetskapen om ankomsttiden till kors-

ningen. "Accepterad tidlucka" beräknas som avfartstiden (t2) -

tiden som nästa fordon på primärvägen passera sekundärvägen

(t5). "Inte accepterad tidlucka" beräknas som ankomsttiden -
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tiden då nästa fordon passerar på primärvägen (t5). Ankomsttiden

till en väjningskorsning är omöjlig att mäta, men kan eventuellt

skattas med hjälp av tl.

'(5

 

  

  

_73'__\

   

Figur 1 Passagetider vid olika platser, där tl är ankomst-
tiden strax före och strax efter korsningen, t2 är
avfartstiden, t3 och t4 är passagetider vid punkter
före korsningen och t5 är den beräknade ankomsttiden
till korsningen, för de fordon som har passerat både
t3 och t4.

Den enklaste korsningen att mäta i är en stoppkorsning. Där är

det möjligt att enkelt definiera en ankomsttid och en avfarts-

tid. I en väjningskorsning uppstår problemet att definiera en

ankomsttid till korsningen eftersom trafikanterna redan från

början kör på olika sätt i en väjningskorsning. Vissa påbörjar

korsningskörningen 40 meter före och anpassar hastigheten fram

till korsningen för att slippa stanna för hindrande trafik.

Andra trafikanter kör fram till korsningen och stannar, oavsett

om det finns hindrande trafik på primärvägen eller inte, det

vill säga de kör som om det var en stoppkorsning. Detta beskrivs

i figur 2. Problemet har även visat sig i en tidigare studie, se

referens 4.

VTI NOTAT T 133



V=Hostighet

A
B

C

40 0 Meter före korsningen

Figur 2 Exempel på olika körbeteende fram till en trevägs-
korsning med företrädesregleringen väjningsplikt. A
är ett fordon som minskar sin hastighet fram till
korsningen för att stanna innan det kör medan B är
ett fordon som ca 20 meter före korsningen bestämmer
sig för att köra ut i korsningen utan att stanna och
därför åter ökar hastigheten. Fordon C kör hela vägen
med en låg hastighet fram mot korsningen, men har
inte för avsikt att stanna före det kör ut i kors-
ningen.

För att kunna jämföra resultaten från en stoppkorsning och en

väjningskorsning krävs det att effektmåtten kan beräknas för

båda korsningarna. Eftersom ankomsttiden till en väjningskors-

ning inte kan definieras fanns det två lösningar. Den ena var

att skatta ankomsttiden. Det är teoretiskt möjligt då vi vet

medelhastigheten ca 40 meter före korsningen samt längden på

sträckan från mätpunkten fram till korsningen. Hur väl skatt-

ningen predikterar ankomstiden kan däremot inte valideras. Detta

talar för att ett annat effektmått än "inte accepterade tid-

luckor" bör användas. Den andra lösningen var att beräkna

"accepterade tidluckor". Det innebär antal sekunder från det att

bilen på sekundärvägen kör ut i korsningen (t2) tills nästa

fordon på primärvägen passerar sekundärvägen (t5). Vid analysen

definierades avfartstiden (t2) som tiden då fordonet påbörjade

utkörning på primärvägen. Om korsningarna var identiska skulle

"accepterade tidluckor" i korsningarna kunna jämföras. Tyvärr

finns det inte två identiska korsningar och en jämförelse är

inte möjlig. Om "accepterade tidluckor" kan ställas i relation

till de tidluckor som erbjuds av primärvägstrafiken är en jäm-

förelse mellan väjningskorsningen och stoppkorsningen av större

intresse. Detta kräver stora mängder data.
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När fordon på sekundärvägen ska köra ut på primärvägen har de en

mängd krav på tidluckor till primärvägstrafiken. De kan

sammanfattas som i figur 3.

  

Figur 3 Sekundärvägstrafikens krav på tidluckor. Al öhar krav
på tidlucka till El och A2 har krav på tidlucka till
Bl, D och C.

Kraven är följande;

Al. - Krav på tidlucka till Bl

A2. - Krav på tidlucka till D

- Krav på tidlucka till C

Krav på tidlucka till Bl

Sekundärvägstrafiken delas upp i två olika händelser. Det ena är

då fordonen ska svänga vänster och det andra är då fordonen ska

svänga höger. Det senare fallet är enklare att hantera då de

utkörande fordonen endast behöver ta hänsyn till trafik från

vänster på primärvägen. När det gäller de fordon på sekundär-

vägen som ska svänga vänster krävs det vetskap om primärvägs-

trafiken både från höger och vänster däribland de som, från

primärvägen ska svänga vänster in på sekundärvägen.

2.1.2 Manövertid

 

Manövertiden mäts från det att fordonet passerar ut på primär-

vägen t2, tills det när ett visst märke på primärvägen, t3

alternativt t4, se figur 1. Önskvärt vore att mäta den tid det

tar tills de uppnått den hastighet som den övriga trafiken har,
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men rent praktiskt kommer det att bli till en mätpunkt på vägen,

vid vilken fordonen uppskattas ha uppnått samma hastighetsnivå

som den övriga trafiken. I en korsning med 70 km/h på primär-

vägen bör mätpunkten ligga ca 100-150 meter efter korsningen.

Där beräknas en stor del av trafiken ha uppnått en hastighet på

70 km/h och hindrar då inte Övrig trafik.

2.1.3 Väntetider

 

Effektmått på väntetiden kan definieras på flera sätt, tre av

dem är;

- Passagetid

- Proportionen väntande

- Genomsnittlig väntetid

Passagetiden är tiden det tar från det att fordonet på sekundär-

vägen passerar en plats i nära anslutning till korsningen tex

platsen där tiden tl registreras tills det når en plats på pri-

märvägen där det inte längre hindrar primärvägstrafiken t ex där

tiden t4 registreras. Detta kräver att platserna där tiderna t1,

t3 och t4 registreras finns på lika avstånd till sekundärvägen i

väjningskorsningen och i stoppkorsningen.

Proportionen väntande är andelen fordon som inte accepterar den

första erbjudna tidluckan och dessutom står still och väntar.

Genomsnittlig väntetid är den tid som de "väntande", enligt

definitionen ovan, väntar.
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2.2 Måtplatser

Arbetet fortsattes med att sätta upp krav för hur ett kors-

ningspar i pilotstudien skulle se ut.

Med hjälp av VTI:s korsningsregister och personer på Vägverket

genomfördes en sökning efter två korsningar, vilka skulle upp-

fylla vissa grundförutsättningar.

2.2.1 Grundförutsättningar

För att studera skillnader i två korsningar med olika före-

trädesregleringar krävs det att korsningarna som jämförs är lika

varandra i alla andra avseenden. Följande krav ställdes på kors-

ningarna i pilotstudien:

- Primärväg (PV) Flöde > 4000

- Sekundärväg (SV) Flöde > 1000

- En trevägskorsning med separat vänstersvängsficka

- Hastighetsbegränsningen 90 km/h eller 70 km/h på primärvägen

- Hastighetsbegränsningen 50-, 70-, eller 90-km/h på sekundär-
vägen

- G/C-trafik ska finnas

- Lika fördelade flöden i korsningarna

Målet är attmetoderna ska kunna användas för att studera en

komplicerad typ av korsning tex fyrvägskorsningar med separat

vänstersvängsficka. För att ta fram metoder och mätstrategi

räcker det, att i pilotstudien, mäta effekterna i en mindre

komplicerade korsningstyp tex trevägskorsning. Resultaten kan

sedan användas i andra korsningstyper. I pilotstudien har en

trevägskorsning med separat vänstersvängsficka använts, se figur

4.
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Figur 4 Trevägskorsning med separat vänstersvängsficka.

2.2.2 Urval

Vid urvalet av korsningar har VTIs register över alla korsningar

som finns på det statliga vägnätet använts. Ur detta register

har en sökning efter en korsning med väjningsplikt och sedan

efter en korsning med stopplikt gjorts.

Trots registret och mycket arbete har inte ett korsningspar

hittats där båda korsningarna uppfyller alla de krav som ställts

och redovisats i kapitel 2.2.1.

Det som har försvårat arbetet avsevärt är att korsningarna

skulle ligga på det statliga vägnätet. Vid en eventuell forstatt

studie bör inte ett sådant krav ställas. Ytterligare en svårig-

het har varit att hitta korsningar där sekundärvägstrafiken lika

ofta svänger höger som vänster. I pilotstudien har inte heller

det kravet uppfyllts.

För att minimera kostnaderna skulle korsningarna vara placerad i

Östergötland eller i närliggande län. De valda korsningarna

ligger i Östergötland och i Södermanland. Väjningskorsningen

finns söder om Motala, korsningen mellan rv50 och lv987 och

stoppkorsningen finns söder om Eskilstuna.
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Svårigheterna att finna korsningspar har gett oss erfarenheten

och insikten att de fortsatta studierna måste genomföras som en

experimentell studie av typen före - efter studier.

2.3 Apparatur

VTI har en hastighetsmätningsutrustning kallad TA89 (trafik-

analysator från 1989), se bilaga 2. Med hjälp av den och video-

filmning har ett system utvecklats för att registrera passage-

tider och utifrån dem beräkna hastigheter, fordonstyper samt

restider över en sträcka. Vid mätning i en trevägskorsning

placeras mätutrustningen som i figur 5.

Video-
kamera

L

' 100.0 m T

  

  

    

  

[ ToB

27.8 m

To C

ToA \

 

 

 

  

Figur 5 Placering av trafikanalysatorer och videokamera vid
mätningen i en trevägskorsning. Vid Ta A registreras
tiden t3, vid Ta B registreras tiden t4, och vid Ta C
registreras tiden tl. Med hjälp av videofilmen
noteras tiden t2. Avstånden som anges kan varieras
något.

Tre trafikanalysatorer samt en trafikanalysator kopplad till

videon har alla kalibrerats så att de har samma tid. På video-

filmen kan man sedan avläsa tiden på sekundnivå.
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2.4 Utvärdering

Från mätningen erhölls data i form av en fil för varje mätpunkt

med tiden då fordonet passerade mätpunkten, hastigheten samt

fordonstypen. Dessutom erhölls en videofilm av alla fordon som

körde ut från sekundärvägen. Manuellt kodades vilket klockslag

(sekund nivå) som fordonet passerade ut i korsningen, avfarts-

tid, samt om fordonet var väntande och i så fall dess väntetid.

Med hjälp av dessa data var det sedan möjligt att beräkna accep-

terade tidluckor, väntetider, proportionen väntande och manöver-

tiden. Nedan ses ett exempel där hastighetsdatafilerna från för-

studien med hjälp av ett restidprogram har parats ihop för att

erhålla en restidshastighet, vilken krävs för att beräkna t5.

Mätpunkt A registrerar, den i figur 1 definierade, tiden t3 och

mätpunkt B registrerar tiden t4. Dessa tider är grunden för att

beräkna restiden från A till B. Restiden har sedan använts för

att beräkna vilken tid fordonet passerar mitt för sekundärvägen.

Mätpunkt A
NR Rikt Tid A Ford kod Hast Ant Axel

axl avstånd

1 1 15:30:42:654 12 58.7 2 2.453

2 2 15:30:43:032 12 67.1 2 2.927

3 l 15:30:44zl48 12 60.6 2 2.559

4 2 15:30:52z892 12 68.3 2 2.447

Mätpunkt B
NR Rikt Tid B Ford kod Hast Ant Axel

axl avstånd

1 1 15:30:57zl95 12 62.5 2 2.449

2 1 15:30:58z826 12 62.9 2 2.549

3 1 15:31:20z930 421 66.7 3 5.571 7.203

4 l 15:31:23:028 12 68.3 2 2.522

Restid

Ford NR kod Tid A Hast Reshast Axel NR Kod Tid B Hast

diff

12 1 1 153042 58 60 -4 1 0 153057 62

12 2 1 153044 60 60 -10 2 0 153058 62

421 3 1 153106 58 62 -2 3 0 153120 66

12 4 1 153109 59 63 16 4 0 153123 68

Ford kod betyder fordonskod och 12=personbil 421=tung lastbil

med enaXlat släp.
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I den första och andra tabellen kan man se passagetiderna vid A

respektive vid B för fyra fordon. I den tredje tabellen kan man

se den beräknade reshastighet. I analysen har de fordon på se-

kundärvägen som hindrats av vänstersvängande fordon på primär-

vägen tagits bort. Ytterligare arbete med programvaran krävs

eller en manuell bearbetning av videofilmerna för att dessa ska

kunna behandlas på ett bra sätt.
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3 RESULTAT

3.1 Accepterad tidlucka

Av pilotstudiens två korsningar genomfördes mätningar endast i

korsningen med väjningsplikt och för den det enklaste fallet det

vill säga när fordon på sekundärvägen kör höger ut på primär-

vägen och då endast har krav på tidlucka till fordon som kommer

från vänster på primärvägen. Kan metodproblem lösas för det

enklaste fallet kan resultaten enkelt föras över till de mer

komplicerade händelserna.

Generellt är det så att fordon kommer slumpmässigt till en kors-

ningen. Om ankomsttiden på en väg studeras i ett litet tidsin-

tervall, för ett lågt flöde, så är de poissionfördelade och tid-

luckorna mellan fordonen är exponentialfördelad. Om tidluckorna

mellan fordonen beskrivs som en kumulativ fördelning förväntas

de se ut som i figur 6.

Kununoüv
%

100 "'

  

0 Tidluckor

Figur 6 Exempel på en kumulativ fördelning för tidluckor
mellan fordon.

De "accepterade tidluckorna" är beroende av flödet på primär-

vägen eftersom det är de tidluckorna som trafikanterna på

sekundärvägen erbjuds att välja. Om den kumulativa fördelningen

av erbjudna tidluckor på primärvägen ritas i samma diagram som

den kumulativa fördelning av accepterade tidluckor bör den se ut

som i figur 7.
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Kununcñv

%]00__ enjudno
accepterade

50

O Tküuckor

  

Figur 7 Exempel på kumulativa fördelningför accepterade och
erbjudna tidluckor mellan fordon.

Om vägar med flödeskrav på 4000 fordon eller mer studeras är det

knappast troligt att tidluckorna mellan fordonen är exponential-

fördelade. Anledningen till det är att när flödet ökar, ökar

även andelen hindrad trafik. Vilken fördelning de får är ovisst,

eventuellet en gammafördelning. Detta bör undersökas ytter-

ligare.

Data från de två uppmätta väjningskorsningarna har studerats.

Den ena korsningen ligger på det statliga vägnätet med 70 km/h

både påprimärvägen och sekundärvägen och den andra ligger i

tätort med 70 km/h på primärvägen och 50 km/h på sekundärvägen.

För effektmåttet "accepterade tidluckor" så avser alla figurerna

fordon som svänger höger ut på primärvägen. I figur 8 och figur

9 presenteras de "accepterade tidluckorna" och de erbjudna tid-

luckorna samtidigt för var och en av platserna.
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Figur 8 Kumulativa fördelningar för erbjudna och accepterade
tidluckor vid korsningen i tätort. Tidluckor på mer
än 30 sekunder har aggregerats.
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Figur 9 Kumulativa fördelningar för erbjudna och accepterade
tidluckor vid korsningen på det statliga vägnätet.
Tidluckor på mer än 30 sekunder har aggregerats.
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I figur 8 och 9 kan kopplingen mellan de accepterade tidluckorna

och alla erbjudna tidluckor på primärvägen ses. Kurvorna för

accepterade tidluckor och för erbjudna tidluckor har givetvis

olika skärning med x-axeln, men är för övrigt lika varandra.

Skärningen med x-axeln för kurvan med de accepterade tidluckorna

är den sk "kritiska punkten" och det är omkring denna punkt

intresset är. För att den fördelningen ska kunna skattas krävs

stora mängder data. I förstudien och i pilotstudien har endast

ett fåtal förare erbjudits dessa korta tidluckor och ett mått

som "proportionen accepterade tidluckor av de erbjudna" i en

viss tidlucka blir felaktigt. Men detta är en möjlig metod för

att beskriva krav på tidlucka, förutsatt att större datamängder

används.

Sammanfattningsvis finns det två möjliga vägar att belysa detta.

Den ena är genom att använda tillräckligt stora mängder

empiriska data, vilket är kostnadskrävande. Den andra är genom

att göra fördelningsantaganden och utföra parameterskattningar.

Det andra alternativet kräver ytterligare metodutredning.

3.2 Mänövertid

Tiden att genomföra korsningsmanövern har beräknats från det att

ett fordon kör ut på primärvägen, dvs avfartstiden (t2) tills

det när en plats på primärvägen i detta fall platsen där trafik-

analyssatorn finns, dvs t3 eller t4. Detta mått är enkelt att

jämföra för de två korsningstyperna eftersom de inte i samma

grad beror av flödet på primärvägen. Fördelningen för de olika

manövertiderna finns i figurerna 12 och 13.
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Figur 10 Manövertiden i korsningen på det statliga vägnätet,
med hastighetsgränsen 70 km/h på både primär- och
sekundarvagen.
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Figur 11 Fördelningen för manövertiden vid korsningen i
tätort, med hastighetsgränsen 70 km/h på primärvägen
och 50 km/h på sekundärvägen.

En jämförelse av resultaten i en stopp- och en väjningskorsning

kräver att avstånden mellan korsningens avfartspunkter och

trafikanalysatorerna är de samma i båda korsningar.
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3.3 Väntetider

Passagetider beräknas genom att ta tiden från det att fordonet

passerade en punkt på sekundärvägen, som är i nära anlutning

till korsningen tills det passerar en punkt på primärvägen där

det inte längre hindrar primärvägstrafiken. Sekundärvägstrafiken

delades upp i två grupper beroende på om fordonen ska svänga

höger eller vänster ut på primärvägen. För detta mått har inget

resultat tagits fram och inte heller för proportionen väntande

och deras genomsnittliga väntetid. Måtten är enkla att förstå

och att beräkna.
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4 FORTSATT ARBETE OCH DISKUSSION

Projektet har genomförts som en pilotstudie med avsikten att

studera möjligheterna att mäta skillnader i beteende i kors-

ningar med olika företrädesregleringar. Tre olika effekter har

behandlats; Krav på tidlucka, tid att genomföra korsnings-

manövern samt väntetider.

Vad avser "väntetiden" har tre variabler definierats; passage-

tiden, proportionen väntande samt den genomsnittliga väntetiden.

Dessa tre är enkla att beräkna, analysera och jämföra.

Som variabel för effekten "tid att genomföra korsningsmanövern"

har manövertid använts. Tiden från det att fordonet passerar ut

i korsningen tills det uppnått samma hastighetsnivå som den

övriga trafiken har skattats. Den föreslagna mätmetoden kräver

endast att mätutrustningen är placerad på samma avstånd från

korsningens mitt i de korsningar som ska jämföras. Metoden är

för övrigt okomplicerad och resultaten är enkla att beräkna och

tolka.

"Krav på tidlucka" är besvärligare att finna variabler som be-

skriver. "Inte accepterad tidlucka" förutsätter att en ankomst-

tid till korsningen kan definieras. Det är inte möjligt i en

korsning med väjningsplikt. "Accepterad tidlucka" kräver stora

data mängder för måttet ska bli en säker skattning och vara jäm-

förbart för olika korsingar. Alternativet är att göra ett för-

delningsantagande samt parameterskattningar, det kräver ytterli-

gare metodutredning.

Slutsatsen är att det är möjligt att mäta och jämföra skillnader

i beteenden, i korsningar med olika företrädesregleringar, men

att ytterligare arbete för att lösa metodfrågor krävs innanen

experimentell undersökning av typen före - efterstudie påbörjas.

Arbete med att bestämma hur många korsningar och vilka som ska

ingå i före - efter studien, bör föregå den experimentella

studien.
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Projektets problem att beskriva relevanta effektmått och kunna

jämföra dem presenterades för den sk "Trafikstatistikgruppen" på

Universitetet i Linköping den 23/11-92. Gruppen består av

forskare från Universitetet och VTI, alla med hög formell kompe-

tens och en stor erfarenhet av arbete med trafikfrågor. Gruppen

visade ett stort intresse för frågorna ochbedömde att det rent

teoretiskt bör kunna lösas. Eventuellt måste jämförelsen av re-

sultat mellan en stopp- och en väjningskorsning ske med någon

form av datorintensiv metod. Gruppen bedömde att frågor i ämnet

var av sådant intresse att de på sikt kan ligga till grund för

ett större akademiskt arbete.

Frågor som återstår att besvara är:

- Om proportionen accepterade tidluckor av de erbjudna tid-
luckorna i en korsning ska beräknas utifrån mätdatahur stora
mängder data krävs då för att få en rimligt säker skattning
och hur ser spridningen ut för ett sådant mått? Kan en sådan
proportion jämföras mellan två olika korsningar?

- Hur ska sannolikheten att acceptera en erbjuden tidlucka be-
räknas om fördelningsantaganden görs och hur många parameter-
skattningar kräver en sådan lösning. Kan sådana sannolikheter
jämföras mellan två korsningar.

Med tanke på att vi har information om när och hur trafiken på

primärvägen ankommer till korsningen samt avfartstiden, dvs när

fordonen lämnar sekundärvägen, bör detta gå att lösa. Ytterli-

gare teoretiskt arbete krävs för att erhålla effektmått som vi

vet vad de står för.

4.1 Kostnad för en fortsatt studie

För att en fortsatt experimentell studie av typen före - efter

studie ska vara meningsfull krävs en metodutredning. En sådan

innebär ca en månads arbete för en matematisk statistiker och

kostar ca 80 000 kronor.
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Innan den experimentella studien påbörjas krävs även en utred-

ning av hur det kommmande korsningsurvalet ska se ut, hur många

korsningar som ska studeras osv. Arbetet med att utreda detta

och att välja korsningar beräknas ta ca en och en halv månad för

en statistiker och kostar ca 85 000 kronor.

Kostnaden för mätningarna, analyserna och dokumentationen är

givetvis beroende av hur många korsningar som anses behövas, men

en skattning är att den totala kostnaden är ca 300 000 kronor

under ett första års förstudier och 400 000 kronor under ett

andra års efterstudie. I den totala kostnaden inkluderas de

85 000 kronorna för urvalet av korsningarna.
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5 SLUTSATS

Att jämföra effekter som kan påvisa farliga skillnader i be-

teenden i korsningar med olika företrädesregleringar är möjligt.

En fortsatt studie bör genomföras som en experimentell studie av

typen före - efterstudie. Ett urval av väjningskorsningar

skyltas om till stoppkorsningar, efter att före mätningen ut-

förts. Eftermätningen bör ske minst ett halvår efter omskylt-

ningen, detta för att trafikanterna ska ha möjlighet att anpassa

sig den nya skyltningen.

De effekter som ska mätas är i första hand: krav på tidlucka,

tid att genomföra korsningsmanövern och väntetiden. Variabler

som mäter dessa är accepterade tidluckor i förhållande till de

erbjudna tidluckor, manövertid, passagetid, proportionen

väntande och genomsnittlig väntetid.

Ytterligare arbete med metod utveckling krävs för att vissa av

variablerna ska vara användbara.
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BILAGA 1

Sid 1 (2)

TABS beskrivning

Universellt
trafi kmätningssystem

TA-89 är ett trañkmätningssystem för kvalificerad analys av
vägtrafiken i olika avsnitt.

Med TA-89 kan man samtidigt mäta olika trafikvariabler. Man kan exempelvis få uppgift om

varje fordons hastighet, körriktning, passagetidpunkt. axelavstånd, sidolågeoch "typ" enligt

en speciell kod baserad på fordonets axelanangemang.

Som detektorer utnyttjas sådana typer
som påverkas av fordonshjul, exempelvis
gummislang. Varje gång ett hjulpar pas-
serar detektorn. registreras tidpunkten
för denna händelse. Denna information
lagras på ett minneskort.

Apparaten kan maximalt innehålla 5 st
minneskort rymmande 40 000 fordon
vardera. Detta ger en maximal kapacitet
på 200 000 fordon.

Under måtningens gång kan även en
mängd våderdata registreras såsom luft-
fuktighet. vågtemperatur, lufttemperatur.
nederbörd mm.

När en mätning är klar förs data över
till en PC' för vidare databehandling.

Hela utrustningen år batteridriven och
särskilda konstruktionslösningar har gjorts
för att minimera strömförbrukningen.

5 i7-0 . .n - .
- 5 4 , - . -

l ' '7(9-9318; ' ; '
i. ,;Sys-se. J . li
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Sid 2 (2)

Tekniska data

Spänningsförsörjning: ___________________________________ __ l2 V batterldnft

Strömförbrukning: _________________________________________ ._ < 50 mA

Gångtid utan battenbyte

- internt batten: ........ __ 6 dagar

- externt batteri: .......................................... .. 70 dagar

Datalagringskapacitet: .................................. .. 200 000 fordon (2.5 Mbyte)

Detektonngångar. .......................................... .. 6

Digitala in-/utgångan ...... .. lö

Analoga ingångar". ........................................... .e 8

Analoga utgångar. .......................................... .. 4

Temperaturområde: ..................................... .. -400 C tall +700 C

Fukttålighet: ........................................................ .. lPéS (kan ligga l vatten)

Givaravstånd (typiskt):................................ .. 3,3 rn

Vikt: .............................. ......................................... .. 5,7 kg

Mått:........................................................... .......... .. léx le29 cm
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