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SAMMANFATTNING

Vid omarbetning av anvisningarna i TV124 eftersträvar Vägverket

en ökad uppmärksamhet på oskyddade trafikanters situation även i

landsbygdsmiljö. Därvid har VTI fått i uppdrag att inom ovan-

nämnda område:

- samla in befintliga regler och råd om GC-utformning i våra

nordiska grannländer (Danmark, Norge, Finland)

- göra en litteraturstudie avseende forskning om GC-trafikanters

säkerhet, framförallt i korsningar av typ A-D (enligt TV124

och ARGUS).

I uppdraget har konstaterats att både vad gäller forskning och

råd/anvisningar avseende GC-trafik är det påfallande lite som

specifikt berör landsbygdsmiljö. Några utformningsråd, varav

vissa uttryckligen är avsedda för landsbygdsmiljö, erhölls dock

från Norden. Dessa har vidarebefordrats till Vägverket.

Även litteratursökningen via IRRD och ROADLINE gav publikationer

som innehöll relevanta anvisningar eller förslag till dito.

Dessa, samt de i litteraturen erhållna FoU-resultaten, redovisas

i föreliggande publikation.

Råd och FoU-resultat som vid närmare granskning visat sig om-

fatta endast rent urbana miljöer redovisas ej.

Kriterier för vilken standard (cykelbana, cykelfält eller inget-

dera) som ska gälla på sträckor bygger vanligen på trafikdata

för cykel- och motorfordonstrafik. Anvisningar för cykelbanans

utformning berör bl.a.:

- bredden

- avståndet till bilvägen

- linjeföringen

- beläggning och markeringar

- underhåll

- cykelöverfart.

Vidare anges i litteraturen råd för hur vanliga (ej signalregle-

rade) korsningar och cirkulationsplatser ska utformas med hänsyn

till cyklister i körbanan och på eventuella cykelöverfarter.



II

Utformning för fotgängare (Övergångsställe och nyttjande av

cykelbana) berörs i liten omfattning.

Litteratursökningen har givit ett antal forskningsrapporter

innehållande olycksanalys avseende GC-åtgärder på sträckor.

Det inkom en samnordisk före-efter-studie om effekt av GC-vägar.

Vidare två med-utan-studier, en dansk och en holländsk, avseende

utformningens inverkan på cykelolyckor (inkl. mopedolyckor).

Norska och brittiska resultat föreligger avseende cirkulations-

platser. Holländska olycksanalyser som innefattar även vanliga,

ej signalreglerade korsningar har erhållits.



1 BAKGRUND OCH SYFTE

Inför omarbetning av Vägverkets publikation TV124, "Trafikleder

på landsbygd" har ett av målen varit att ägna mera uppmärksam-

het på säkerheten för cyklister och fotgängare (GC-trafik).

Hittills har forskning och studier avseende åtgärder för GC-

trafik främst varit inriktad på tättbebyggda områden. Nu efter-

lyses även kunskap om regler och forskningsresultat somberör

utformning för oskyddade trafikanter inom landsbygdsbetonad

miljö i vanliga ej signalreglerade korsningar (typ A-C enligt

TV124 och ARGUS) och i cirkulationsplatser (typ D enligt TV124

och ARGUS, mdnirondeller ingår ej). Även GC-anpassning av

sträckorna mellan korsningarna är av intresse.

Därvid har VTI fått i uppdrag av Vägverket att inom ovannämnda

område:

- samda in befintliga råd och regler om GC-utformning från våra

nordiska grannländer (Danmark, Norge, Finland)

- genomföra en litteraturstudie avseende forskning om trafik-

säkerheten vid olika GC-utformning.



2 GENOMFÖRANDE

En förfrågan till de danska, norska och finska vägverken samt

dito forskningsmyndigheter gav dels utdrag ur befintliga regel-

verk och dels hänvisningar till aktuella FoU-resultat.

Vid litteraturstudien genomfördes en sökning i databasen IRRD.

Även VTIs interna databas ROADLINE har utnyttjats.

I första hand har publikationer från 1980 och framåt bedömts

vara av intresse.

'Den holländska litteraturen har översatts och sammanställts av

Cornelis Harders på K-Konsult Infrastruktur AB.

Kontaktman på Vägverket har varit Lars Johansson.

Ulf Brüde har haft ansvaret som projektledare på VTI.



3 NORDISKA REGLER OCH RÅD

Under hösten 1992 inkom svar påVTIs förfrågan till de nordiska

grannländernas vägmyndigheter om befintliga råd och regler för

GC-utformning i landsbygd.

Från det danska Vejdirektoratet erhölls utdrag ur regler som

direkt berör korsningar i landsbygd. Utformningsförslag för

cykelbanor i korsningar redovisades. Vad gäller fotgängare

hänvisas de normalt till att nyttja cykelbana när sådan finnes.

Från det norska Vegdirektoratet inkom delar av nya normer som

berör:

- GC-utformning på sträckor för olika vägkategorier (hovedveg,

samleveg)

- helt friliggande GC-väg i spridd bebyggelse

- vägkorsningars anpassning till GC-trafik.

Vägstyrelsen i Finland påpekade i sitt svar att man inte har

några separata landsbygdsinriktade anvisningar avseende GC-

trafik. Samma tekniska lösningar som i tätort tillämpas. Utdrag

ur generellt regelverk bifogades.

Det nämndes också i svaret att inga specificerade flödesgränser

finns för när separata GC-vägar ska byggas.

De erhållna reglerna och råden har vidarebefordrats till VV och

redovisas inte närmare här.



4 RESULTAT ÄV LITTERATURSTUDIE

Målet med litteratursökningen var främst att inom det aktuella

ämnet hitta forskningsresultat (olycksanalyser). Den erhållna

litteraturen har dessutom innehållit råd och anvisningar (även

utomnordiska) som ansetts värda att återge här.

Både vad gäller forskning och råd/anvisningar avseende GC-trafik

är det dock påfallande hur lite som specifikt berör landsbygds-

miljö. De flesta publikationer behandlar antingen en uttalad

eller underförstådd urban miljö. Det är ovanligt med publika-

tioner som direkt avser förhållanden utanför tättbebyggt område.

Ibland påstås råd vara allmängiltiga eller synas gälla åtmin-

stone i randbebyggelse (förutom tätort).

Resultat som bygger på studier som visat sig omáatta endast

tätortskärnor (ofta dessutom i storstäder) har exkluderats.

Resultaten berör mest cykeltrafik. Regler, råd och analyser

avseende gångtrafik i landsbygd är sällsynta.

Förutom litteratursökningen via databaserna IRRD och ROADLINE

gjordes en direkt förfrågan om nya eller snart färdiga FoU-

resultat till Vejdirektoratet i Danmark, TøI i Norge och VTT i

Finland.

I Danmark pågick 1992 ett antal projekt om cyklisters säkerhet i

tätort. Några undersökningar om oskyddade trafikanter på lands-

bygd var dock inte aktuella. Från Norge angavs ett antal FoU-

rapporter, men ingen av dem berör specifikt GC-trafik i lands-

bygdsmiljö. Detsamma gäller Finland.

4.1 Råd och anvisningar

En tidigare svensk litteraturstudie (1), ett examensarbete av Bo

Ludvigsson på KTH, publicerades 1983. Den är främst en genomgång

av normer och rekommendationer från olika länder avseende när

och hur cykelvägar ska byggas på landsbygd. Förutom de nordiska

länderna har bl a Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och



USA studerats. De två sistnämnda länderna ansågs ha de mest

genomarbetade normerna. Vad gäller underhåll (sommar respektive

vinter) berör publikationen förhållanden i de nordiska länderna.

De råd som här återges från denna publikation härrör endast från

Ludvigssons egna förslag.

4.1.1 Cykelbana, cykelfält eller ingetdera

I valet mellan att bygga en separat cykelväg (cykelbana) eller

anlägga cykelfält i körbanan eller nöja sig med att hänvisa

cyklister till eventuella befintliga Vägrenar används trafikens

storlek som underlag för att fastställa vilken ambitionsnivå som

ska gälla. Ludvigsson ger exempel på hur olika länder använder

trafikdata för cykel och motorfordon för att välja utformning.

Även lastbilsandel, tillåten hastighet och cyklisternas ålder är

faktorer som påverkar prioriteringen. Vad gäller de nordiska

länderna, se kapitel 3.

I en nyzeeländsk publikation (2) finns en guide för vilken

standard som bör gälla vid olika cykel- och motorfordons-

trafik. Separat cykelväg kan bli aktuell när cykeltrafiken är

minst 20 per dag, men då krävs en motorfordonstrafik (ADT) Över

5000 per dag. Se nedanstående figur.
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Källa: Referens (2).



Departement of Transport (DTp) i Storbritannien (3) rekommen-

derar cykelbana om cykeltrafiken är "stor" och andelen tung

trafik överskrider 15 procent. Detsamma gäller om cykeltrafiken

är i storleksordningen 200 eller fler per dag.

I Holland (4) har presenterats ett förslag till riktlinjer för

när cykelvägar ska anläggas. Se figur 2.
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Figgr 2 Förslag ti; 'iktlinjer för byggande av GC-vägar.
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4.1.2 Cykelbanebredd

En separat cykelbana bör vara dubbelriktad anser Ludvigsson.

Den kan med fördel göras 2,5 meter bred, en nedre gräns om 1,5

meter kan gälla vid små trafikmängder. I backar och kurvor bör

bredden ökas.

AASHTO (5) i USA rekommenderar en bredd på 3 meter för dubbel-

riktad bana. Ibland kan man tänkas gå ned till 2,4 meter om

"låg" cykeltrafik, få eller inga gående, samt god linjeföring.

(Detta torde gälla i många svenska landsbygdsmiljöer). I annat

fall råder AASHTO att bredden ökas till 3,7 meter.

Minimibredden för enkelriktad bana är 1,5 meter. Man påpekar



dock att enkelriktad bana ofta används som dubbelriktad och ska

i så fall designas som sådan.

Enligt DTp i Storbritannien kan en kombinerad GC-väg som är 2

meter bred klara flöden upp till 100-200 GC per timme.

Ett minimimått om 1,5 meter anges. Minst 0,5 meter yta fri från

föremål på varje sida om cykelvägen rekommenderas.

I Nya Zeeland anses att cykelvägen bör vara dubbelriktad och

finnas helst på båda sidor för att minimera antalet cykel-

passager över bilvägen. För urban (såväl som landsbygdsbetonad)

ndljö anges ett absolut minimimått på 1,2 meter vid GC-flöden

upp till 100/dag. Vid GC-flöden 100-500 krävs 1,5 meter och vid

högre flöden 2,0-3,0 meter.

I Holland (4,6) anger normerna en bredd på 2,5 meter för

enkelriktad GC-väg och 3,5 meter för dubbelriktad. Minimimåttet

är 2,0 meter.

4.1.3 Avstånd till intilliggande väg

Ludvigsson påpekaratt "cykelvägen kan med fördel läggas c:a 10

meter från väg för motorfordon".

AASHTO anger ett allmänt önskemål om att cykelvägen ska vara

väsentligt skild från bilvägen. Om avståndet är mindre än 1,5

meter bör någon fysisk vägdelare (stängsel eller dylikt) med

höjden 2 1,4 meter anordnas.

' Brittiska DTp anger avstånd z 2 meter som idealt.

I Nya Zeeland uppmärksammas tunga fordons hastigheter som en

anledning till att öka avståndet till mer än 2 meter.

I Holland ska remsan mellan GC-väg och bilväg helst vara bredare

än 3,0 meter, minimimåttet är dock 2,0 meter.



4.1.4 Linjeföring

AASHTO påpekar att det finns många likheter mellan designkrite-

rier för cykelväg resp bilväg vad gäller exempelvis horisontell

krökning, vissa siktkrav, markeringar och skyltning.

I tabellen nedan visas hur minsta horisontalkurva ska väljas vid

olika dbmensionerande hastighet och friktion på vägen.

Tabell 1 Minimd-radie för belagd cykelbana. Tvärfall 2 %.

Dimensionerande Friktions-faktor Minimi-radie (feet)

hastighet (mph) (1 ft=0,3 m)

20 0,27 95
25 0,25 155
30 0,22 250
35 0,19 390
40 0,17 565

Lutningen på cykelvägen bör ej överstiga 5 procent. Beroende på

beläggningstyp kan den gränsen ibland behöva minskas till 3 pro-

cent.

I VTI-Rapport 280 (7) föreslås att cykelvägens vertikalprofil

ska vara minst lika bra som intilliggande gatas och gångbanas".

4.1.5 Markeringar, beläggning och underhåll

Brittiska DTp påpekar att markeringar i cykelbanan ej bör vara

högre än 6 mm. Vidare påpekas att vid anslutning till bilväg kan

i vissa fall 1,2 meter höga stolpar behöva sättas upp med 1,8

meters mellanrum för att förhindra okynnesparkering av bilar och

jordbruksmaskiner.

AASHTO anser det väsentligt med mittlinje på dubbelriktad cykel-

bana, speciellt om:

hög cykeltrafik, eller obelyst men nattrafik förekommer, eller

i kurvor med begränsad sikt.



För rationell mekanisk snöröjning krävs i Holland att GC-vägens

bredd är åtminstone 2,5 meter (Jämför 4.1.2). Utrymme för att

lägga upp snön ska också finnas utmed kanten av GC-vägen.

Genom mörka skogspartier bör ljusa typer av beläggning användas.

4.1.6 Cykelöverfart/övergångsställe

AASHTO påpekar att cykelöverfarten ska vara på ett tillräckligt

stort avstånd från en korsning mellan bilvägar för att inte på-

verkas alltför mycket av denna.

Vid höga flöden och flerfältsväg är det viktigt med mittrefug,

speciellt när signalanläggning saknas.

Överfarten bör ha en relativt plan omgivning.

DTp visar ett urbant exempel som under lämpliga omständigheter

kan användas även för GC-väg i landsbygd. Det innebär då att

på mittrefugen ordnas en av stängsel omgiven viloplats som ger

en förskjutning av cyklistens färdväg på 4-15 meter. Själva

mittsträngen ska vara minst 2,5 meter bred, helst c:a 4 meter.

Liknande chikaner, men utan skyddsräcken eller stängsel, fram-

hålls i Nya Zeeland som ett sätt att låta cyklar passera fler-

fältsväg med mittremsa. Se figur 3.

 

 

Figur 3 Exempel på cykelöverfart med hjälp av chikan .
Obs vänstertrafik!
Källa: Referens (4).
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En mindre trafikerad bilväg kan avsmalnas inom c:a 20 meter på

båda sidor om cykelöverfarten. Dessutom kan bilvägen i detta

avsnitt förses med en annorlunda beläggning för att ytterligare

markera korsningen.

Enligt DTp är det ej vanligt med stängsel utmed gångväg/trottoar

vid obevakade övergångsställen i landsbygdsmiljö. Avsikten med

en sådan åtgärd är att styra fotgängarna till vissa platser där

det är lämpligt att korsa vägen. Det bör vara minst 10 meter

staket eller stängsel på varje sida om övergångsstället. Staket

i vägmitt bör dock användas med försiktighet, det anses effek-

tivare om det finns mellan vägen och gångvägen. Staketen får

inte vara siktskymmande (se figur 4).

   

  

   

 

  

  

   

Figur 4 Exempel på olika siktförhållanden vid obevakat över-
gångsställe.
Källa: Referens (3).

Om vägen har tillåten hastighet över 60 km/h bör staketets änd-

punkter förses med skyddsräcke. Layout, se figur 5.

Gapet mellan staket och skyddsräcke ska vara mindre än 25 om för

att hindra barn att gå emellan.

Figur 6 visar lämpligt utförande om utrymmet är begränsat.
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4.1.7 Cykelfälts utformning

Cykelfält är antagligen ovanligt förekommande i ren landsbygds-

miljö, ofta är cyklisten hänvisad till eventuellt förekommande

vägren.

I VTI-Rapport 280 föreslås att vägren bör finnas om cykeltrafik

finns. Det är då väsentligt att beläggningen har en standard

likvärdig med bilisternas körbana. Grova beläggningar typ YlG är

olämpligt. Dessutom föreslås i nämnda rapport en omformulering

av lagtext så att inte bilister annat än ytterst tillfälligt vid

omkörningar använder vägrenen.

Ludvigsson anser att vägrenen kan vara 1,0 meter bred om bara

cyklister använder den. Om gående utgör en del av trafikanterna

bör vägrenen vara 1,75 meter bred.

AASHTO anger en minsta bredd om 1,2 meter. Om hastighetsgränsen

är över 55 km/h eller andelen tung trafik är hög eller fritids-

trafiken är omfattande eller sidohinder förekommer bör vägrenen

vara bredare. Dessutom påpekas att cykelfält alltid ska vara

enkelriktade.

I Nya Zeeland rekommenderas cykelfält/vägren ha bredden 1,5

meter.

Brittiska DTp anser att cyklisters användande av envägren på 1

meter är acceptabel om inga andra alternativ är möjliga, men

pekar på vikten av god underhållsstandard.

I Holland gäller att för cykelfält bör ofta övervägas om dess

beläggning ska få er avvikande färg. Oftast tillämpas röd färg

för ett stråk.
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4.1.8 Utformning i korsningstyp A,B,C

Vägledning för hur cykelfält ska markeras i korsningar med

högersvängskörfält finns i AASHTOs publikation. Det verkar dock

sällan handla om ren landsbygdsmiljö.

I denna publikation hänvisas för övrigt ofta till MUTCD

(Manual of Uniform Traffic Control Devices).

I Nya Zeeland ska cykelfält normalt upphöra före korsningen, de

ska fortsätta in i korsningen bara om cyklisterna är tillåtna

till andra rörelseriktningar än Övriga fordon.

I Sverige (VTI-Rapport 280) har föreslagits att linjer för

stopp- resp väjningsplikt på sekundärvägens körbana anpassas

till korsande cykelväg när sikten så medger. Se figur 7.

    

 

3 X7»

Y

Figur 7 Väjningsplikt på sekundärväg anpassad till korsande
cykelväg. Källa: referens (7).

 

I nedanstående figurer visas holländska (8) exempel på rekom-

menderad utformning av cykelbana i korsningar med resp utan

högersvängskörfält. Cykelbanan antas vara enkelriktad.

Om något av följande gränsvärden (fordon per dygn) överskrids

ska utformning enligt figur 8 eller figur 9 väljas.
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A. Produkten av det högersvängande biltrafikflödet och det

parallellt gående cykelflödet som korsar detta är 2 302 500 och

samtidigt produkten av vänstersvängande biltrafik i huvudström-

men och det parallellt korsande cykelflödet är 2 302 500.

B. Produkten av biltrafikflödet på sekundärvägen och det

korsande cykelflödet är 2 562 500.

C. Biltrafikflödet på sekundärvägen 2 2000.

   

 

 

 

 

  

 

 

Figur 8 Exempel på GC-överfart med optimal bredd på skilje-
remsa och uppställningsplats i korsning utan höger-
svängskörfält. Källa: Referens (8).
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Figur 9 Exempel på GC-överfart med optimal bredd på skilje-

remsa och uppställningsplats i korsning med höger-
svängskörfält. Källa: Referens (8).



15

4.1.9 Utformning i korsningstyp D

I en brittisk litteraturstudie 1991 (9) påpekas att nuvarande

regler otillräckligt beaktar cyklisternas säkerhet i cirkula-

tionsplatser. I många fall kan en cirkulationsplats anses vara

direkt olämplig.

Det påpekas att s.k. "mini-roundabouts" endast förekommer i ur-

ban miljö med hastighetsgräns 30 mph.

I "vanliga" cirkulationsplatser gäller att små "entry-angles"

S40° kan göra att inkommande bilist försummar företrädesregle-

ringen och dessutom inte upptäcker en cirkulerande cyklist.

I litteraturstudien varnas också för sikthinder (skyltar, stol-

par o. dyl.) på refugerna.

Separata vänstersvängskörfält (d.v.s. högersvängskörfält i

Sverige) kan medföra svårigheter för både raktframkörande och

högersvängande (d.v.s. vänstersvängande) cyklister.

Det konstateras dessutom att ingen riktigt bra metod hittills

har framkommit för att reducera olycksrisken för cyklister som

befinner sig inne i cirkulationen.

I Nya Zeeland rekommenderas cyklisterna att placera sig som om

de vore motorfordon. Detta ska då ske i avsmalnande infarter med

bredd s 3,2:meter.

Om separat cykelväg finns bör eventuell överfart ske en bit från

själva cirkulationen. (se figur 10 )

l

 

 

  

 

     

Figur 10 Cykelöverfarter i cirkulationsplats.
Källa: Referens (2).
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I en SINTEF-rapport (10) anges (ej specifikt för landsbygd) att

såväl cykelöverfart som Övergångsställe ska ligga 10-12 meter

in i tillfarten (figur 11). Körbanan ska då korsas före en even-

tuell utvidgning skett av densamma.

 

Figur 11 Cykelöverfart/övergångsställe i cirkulationsplats.
Källa: Referens (10).

Om cykelbana och Överfart ej finnes bör man vid tillräckligt

stor cykeltrafik märka upp ett cykelfält i cirkulationens

periferi (figur 12). Enligt SINTEF ska cyklar köra i perife-

rin, men kan välja annan väg om biltrafiken är obetydlig.

Motorfordon har väjningsplikt vid utkörning ur cirkulationen för

såväl cyklister i periferin som fotgängare på övergångsställe.

Belysning rekommenderas i cirkulationsplatser.

 

 

Figur 12 Cykelfält i cirkulationsplats. Källa: Referens (10).
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Brittiska DTp har sponsrat flera experiment i cirkulations-

platser (dock i en ganska urban miljö). Man har hittills ej

fått tillfredsställande resultat avseende olycksreduktion.

I en australisk publikation (11) ges designråd enligt nedan:

- Vid hög cykeltrafik är det tänkbart att omdirigera den från

korsningen

- Belysning bör finnas inte bara i rondellen utan också på

tillfarterna

- Reduktion av inkommande motorfordons hastigheter kan göras med

en lämplig avböjning vidinfarten

- "Vilo-refuger" vid övergångar ska vara så stora som.möjligt

- Övergångsställen ska ligga så nära cirkulationen som möjligt,

annars får inte fotgängare företräde framför svängande fordon

(jämför Norge, referens 10).

I Holland (12) anses att vid låga bil- och cykelflöden kan cyk-

lister köra nära övrig trafik i cirkulationen. Lösningen är ett

cykelfält som ligger i utkanten av bilarnas körfält och har en

bredd 2 2,0 meter. Helst bör det ha en avvikande färg och delas

av från övrig trafik med en heldragen linje. Vid större flöden

kan det övervägas att skilja bil- och cykeltrafik på ett ännu

mera markerat sätt (se figur 13).

 

Figur 13 Cykelfält i cirkulationsplats.

Källa: Referens (12).
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Vid separata GC-vägar utanför cirkulationen ska Överfarten ligga

på ett avstånd om c:a 5 meter in i tillfarten (figur 14). Detta

innebär att bilar får en "väntplats" före infart i cirkulationen

och därmed kan väjningsplikt som i Sverige gälla i cirkulations-

platsen.

Om överfarten ligger väsentligt längre än 5 meter från cirkula-

tionen finns också risken att cyklisterna använder bilarnas kör-

fält istället.

  

 

Figgr 14 Cykelöverfart i cirkulationsplats.
Källa: Referens (12).
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4.2 Olycksanalyser

4.2.1 Sträckor

I en samnordisk före-efter-studie har trafiksäkerhetseffekten av

gång- och cykelvägar som anlades 1971-1978 studerats (13). Antal

objekt i studien var 218 och ett kontrollmaterial fanns i olika

omfattning i länderna. Många (178 objekt) låg i Finland eller i

Norge. I mindre byar eller utmed landsväg återfanns 165 objekt.

GC-vägarna anlades endast på ena vägsidan och fick därigenom en

dubbelriktad GC-trafik. Merparten försågs med belysning antingen

utmed bilvägen eller separat för GC-vägen.

Resultat av byggnationen blev att både cykel- och fotgängar-

olyckorna (med personskada) minskade med c:a 40 procent. Störst

blev effekten för:

- mörker

- låg ÅDT

- skiljeremsa mot bilväg z 3 meter

landsbygd (gäller C-olyckor)

cykelvägens längd översteg 500 meter.

För cykelolyckorna var minskningen 44 % och den var signifikant

skild från noll i Finland och Norge. Se figur 15.

Fotgängarolyckorna minskade med 37 %, signifikant i Finland,

medan en ökning konstaterades i Danmark och Sverige (figur 15).

Författaren påpekar risk för regressionseffekt i Finland p.g.a.

att vissa byggnationer motiverats av höga olyckstal.

REDUCTION REDUCTlON
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00 77
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2309

Figur 15 GC-vägs inverkan på antal cykel- resp fotgängar-
olyckor med personskada. Konfidensintervall 95%.
Kalla: Referens (13).
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I Danmark (14) har en analys utförts avseende Olika förekommande

utformning på 3250 km landsväg i fem län. Där inträffade åren

1976-1978 totalt 780 personskadeolyckor där minst en cykel eller

moped var inblandad. Miljön var landsbygd eller små tätorter med

mindre än 1200 invånare.

För sträckor har följande signifikanta effekter på olyckskvoten

för cyklister (inkl. mopedister) konstaterats:

- breda vägrenar (2 0,6 m) i landsbygd minskar risken 60 %

- cykelbanor i landsbygd längs smala vägar (bredd s 7,2 m)

minskar risken med 30-60 %

- både vägrenar och cykelbanor i småorter på vägar med bredden

27,3 m ger en riskminskning på 25-40 %, högst för cykelbana.

Se även nedanstående tabeller.

Tabell 2a Olyckskvotsreduktion vid förändrad körbanebredd.

Körbanebredd

Före Efter Landsbygd Småorter

6 m 7 m -20% ?

7 m 8 m -30% liten
8 m. - liten ?

Tabell 2b Olyckskvotsreduktion vid anläggande av vägren.

Vägrensbredd Landsbygd Småorter

m -20% -25%
m -60% -50%

Tabell 2c Olyckskvotsreduktion vid anläggande av cykelbana.

Cykelbanor landsbygd (ej småorter)
Körbanebredd bredd52,0 m. bredd22,l m

36,2 m -50% -60%
6,3-7,2 m -30% -50%

27,3 m. 0% -25%

Det påpekas också att olyckornas allvarlighet minskar när cykel-

bana anlagts.
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I holländska olycksanalyser (4) av 2439km landsbygdsväg har man

funnit att trafikflödet har en mycket större inverkan på cykel-

trafikens säkerhet än variabler som beskriver utformningen.

Dock har det tydligt framkommit att förekomst av GC-väg medför

en lägre olyckstäthet än avsaknad. Detta gäller om biltrafik-

flödet är större än 2000 per dygn. Viktiga utformnings-

egenskaper var:

- avståndet mellan GC-väg och bilväg

- antal väganslutningar

- sikt

Avstånd 2 2,3 meter mellan GC-väg och bilväg är säkrare än

mindre avstånd.

Ju fler anslutningar av vägar, desto högre olycksrisk.

Ju sämre sikt, desto större risk.

En mindre inverkan konstaterades av:

- GC-vägens bredd

- bilvägens bredd (då GC-väg saknades)

- beläggningstyp ( " " )

För enkelriktade GC-vägar gav en bredd 2 2,2 meter god säkerhet.

För dubbelriktade var motsvarande bredd 2,7 meter.

Om GC-väg saknas hade bilvägens bredd en "farlighetstopp" i

intervallet 6-7 meter.

Beläggningstyp på GC-vägen hade ingen effekt, medan däremot

asfalt på bilvägen var säkrare än klinkers.
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4.2.2 Korsningar

I Norge har en undersökning (10) gjorts i 35 cirkulations-

platser, ej specifikt i landsbygdsmiljö. Olycksmaterialet är

mycket litet, endast 19 personskadeloyckor. Det konstateras att

varken olyckstal eller olyckstypsfördelning ger underlag för att

kunna fastslå att fotgängare skulle vara mera utsatta i cirkula-

tionsplatser än i andra korsningstyper.

Bilarnas hastighetsnivå i 3-vägskorsningarna (som var lägre än i

4-vägs) hade ett samband med utformningen så att:

- hastigheten Ökade med ökande inkörningsbredd, ökande sikt mot

vänster och ökande tillfartsbredd

- hastigheten sjönk med ökande inkörningsvinkel, Ökande av-

böjning och vid eventuell uppförslutning.

En brittisk studie (15,16) har utförts i 84 cirkulationsplatser,

alla var 4-vägs, 34 hade hastighetsgräns 2 50 mph (260 km/h).

Inga mini-roundabouts ingick. I hela materialet inträffade 210

personskadeolyckor med cyklister. Risken för cyklister befanns

vara 10-15 gånger högre än för såväl bilister som fotgängare.

Den vanligaste olyckstypen för cyklister var "cirkulerande cyk-

lister i konflikt med inkommande motorfordon". Regressionsanalys

utförd på denna olyckstyp visar att olycksantalet beror på dels

cykelflödet, dels de geometriska variablerna entry width" och

"entry path curvature" (tabell 3). För övrigt påpekas att

spridningen i olycksnivå är stor mellan enskilda korsningar, så

det borde ge god utdelning att åtgärda relativt få platser.

Tabell 3 Regressionssamband mellan cirkulerande cyklister i
konflikt med inkommande motorfordon -olyckor och
trafikflöde samt geometriska variabler.

Regressionskoefficient (Standard Error)

konstant -2,97 (0,92)
Inkommande motorfordon 0,69 (0,25)

Cirkulerande cyklister 0,49 (0,11)
Entry Path Curvature -34 (13,1)
Entry Width 0,14 (0,05)

Approach Width -0,005 (0,007)

Angle between arms -0,004 (0,006)



23

Vad gäller fotgängarolyckor så visade regressionsanalys inga

geometriska variabler som påverkade olycksutfallet (olyckor per

år). Endast trafikflöden för motorfordon och för cyklister var

förklarande.

Holländska resultat (8) visar att i vanliga korsningar (typ A, B

eller C) bör GC-vägen som ligger utmed primärvägen placeras som

cykelöverfart framför eventuell refug på sekundärvägen. Detta

för att göra det tydligt att cyklisten har företräde framför

trafiken på sekundärvägen.

Resultaten visar också att det är optimalt om cykelöverfarten är

3-5 meter från primärvägens kant.

Påverkan av trafikflödet på olycksrisken föreligger först vid

höga flöden (se utformningsförslag sid 13-14).
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