
 

VTlnotat

  

Nummer: TF 54-10 Datum: 1991-01-17

Titel: FÖRBÃTTRAD KÖRANPASSNING? Effekt av några nya trafikregler

Författare: Birger N ygaard

Avdelning: Trafikant- och fordon

Projektnummer: 543L12-1

Projektnamn: Ändrade regler i vägtrafikkungörelsen

Uppdragsgivare: Trafiksäkerhetsverket

Distribution: gi_ / nyförvärd /begränsad/

1

m .. . Statens väg- och trafikinstitut '
3F Väg:00/7 af/k' Pa: 581 01 Linköping. Tel. 013-204000. Te/ex 50125 VTISGIS. Telefax 013-141436
'Institutet Besök: Olaus Magnus väg 32 Linköping

 



FÖRBÄTTRAD KÖRANPASSNING?
Effekt av några nya trafikregler

av Birger Nygaard
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

BAKGRUND

Vägtrafikkungörelsen (VTK) innehåller den uppsättning regler och anvis-

ningar som för den enskilde trafikanten syftar till att bl a tala om hur hon

eller han skall bete sig i trafiken och anpassa sitt körsätt gentemot andra

trafikanter.

Trafiken och vägsystemet är under ständig utveckling och förändring.

Då och då kan man konstatera att det i trafiken har utvecklats ett körsätt

som trots avsaknad av regelanvisningar i VTK både kan tyckas naturligt

och som förbättrar trafikavvecklingen.

Med ändringen av paragraferna 21 och 56 i VTK (1985:330) per den i april

1986 var avsikten att legalisera redan befintligt beteende och ytterligare

underlätta köranpassningen i vissa situationer.

Med syfte att underlätta omkörningar och därmed främja såväl säkerhet

som framkomlighet i trafiken har man med ändringarna i 21 § VTK

legaliserat den vägrenskörning som faktiskt skedde. Att samtidigt möjlig-

göra ett naturligt utnyttjande av ett befintligt utrymme av vägen (när

inte fotgängare, cyklister, långsamtgående trafik etc finns där) var ett

ytterligare motiv för denna regeländring.

Ändringen i 56 § syftade till en form av "kugghjulsprincip" vid byte av

körfält (typisk vid tillfarter på motorvägar och huvudleder). Tidigare

bestämmelser lade - förenklat uttryckt - allt ansvar på den som bytte

körfält. Det tillfördes en skyldighet för den som färdas i ett körfält som

någon annan avser att köra in i, att underlätta inkörningen genom att

anpassa hastigheten. Denna regeländring innebär ett delat ansvar mellan

inblandade trafikanter.



Trafiksäkerhetsverket (TSV) önskade av olika skäl mäta ev förändringar i

trafikbeteendet över en l-årsperiod i samband med införandet av dessa

nya regler. Bl a kunde den ökade allmänna fokuseringen på vägrenskörning

tänkas bidra till ett oavsiktligt ökat antal omkörningar med samtidigt

möte på 2-filiga vägar med vägren.
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Fig. 1

(Den omkörande tar på detta sätt i anspråk båda vägrenarna genom att

tvinga både mötande och omkörande fordon att byta till vägrenen för att

möjliggöra omkörningen. En omkörning som före regeländringen inte

skulle ha inletts i samband med möte).

På uppdrag av TSV genomförde VTI på dessa grunder ett antal mätningar

och registreringar av fordonstrafiken på utvalda vägar under perioden

mars 1986 till april 1987.

Vid en påfart till en motorväg (E6 i Malmö) och en påfart till en riksväg

(E66 i Rolsberg) registrerades samtidiga hastighetsförlopp hos "flätande"

fordon under tre tidsperioder.

Under samma tid mättes fordonspassager i enkel körriktning i sju punkter

på fem jämförbara vägsträckor med vägren i Östergötland, Halland,

Blekinge och Malmöhus län.

Det sena påbörjandet i mars månad 1986 strax före tillämpningen av de

nya reglerna den 1 april samma år är en bland många orsaker till att

resultaten av mätningarna måste tolkas med vissa förbehåll.



Redan under mars 1986 hade informationsverksamheten runt de nya

reglerna inletts i massmedia. En ostörd mätning av trafiken innan

ändringarna kunde tänkas påverka trafikanternas beteende borde sålunde

ha genomförts dessförinnan. Sen beställning av uppdraget jämte snö och

ostadigt väglag gjorde det emellertid omöjligt att inleda användbara

mätningar i ett tidigare skede.

Vid jämförelse med de uppföljande kontrollmätningarna får man alltså

komma ihåg inverkan av ev störningseffekter på förmätningarna från de

då redan inledda informationskampanjerna.

Självklart har sådan begränsad eller total avsaknad av uppgifter om ett

stabilt föreläge förödande 'betydelse vid studier av denna typ, där just en

ev förändring mellan körsättet före och efter regeländringen utgör den

primära frågeställningen.

Också valet av mätteknik, delvis orsakad av begränsade resurser för

effektmätningarna och mycket kort planeringstid, skulle sedan visa sig

påverka utvärderingen avsevärt speciellt av vägrenskörningen. Fel och

justeringsproblem m m hos mätutrustningen vid förmätningarna i mars 86

innebar att endast en begränsad analys kunde göras av vissa mätplatser

och mätperioder.

Trots stora ansträngningar med förnyad analys av tillgängliga rådata med

olika metoder kan det numera konstateras att endast delar av detta

material är användbara för objektiv analys och dragande av slutsatser.

Detta innebär också att man i samband med analysen av vägrenskörningen

inte, som ursprungligen planerats, närmare kunnat granska beteendet i

samband med omkörning, med eller utan möte. "Endast" allmänna fördel-

ningar av flödets placering och passage har visat sig användbara.

I det följande redovisas resultatet av de två olika undersökningarna av ev

effekter av de nya VTK-reglerna rörande "flätningar" vid påfarter till

huvudled och vägrenskörning under en 1-årsperiod våren 1986 till våren

1987 i Sverige.



A. FLÄTNINGAR VID PÅFARTER

Påfarter kan beskrivas som övergångssträckor mellan sidoled och huvud-

led. Genom sin utformning skall de medverka till att trafikanten från

sidoleden under inkörningen på huvudleden löpande kan anpassa sin hastig-

het och därvid sin placering i förhållande till ev trafik på huvudleden.

Oftast genom att accelerera men självklart kan också inbromsningar eller

växelvisa hastighetsvariationer underlätta denna s k flätning mellan de

två trafikströmmarna.

I motsats till inkörning i vanliga 3- och 4-vägs korsningar, där inkörande

fordon oftast startar från stopp och så småningom uppnår samma hastig-

het som trafiken på huvudleden, eftersträvar man med hjälp av påfarter

att den inkörande trafiken redan under flätningen har uppnått huvudledens

hastighetsnivå.

På motorvägar och motortrafikleder finns inte plankorsningar och påfar-

ter är då det-enda sätt man från sidoled kan ta sig in på dessa vägar.

Med ändringen i VTK 56 § ville man främst underlätta den inkörande

trafikantens flätning genom att ge skyldighet om medverkan av samtidig

trafik på huvudleden.

Den ändrade bestämmelSen skulle enligt TSV's hypoteser (Ref l) leda till

- "ett ökat ömsesidigt hänsynstagande i form av exempelvis färre

hastiga (ofrivilliga) inbromsningar på "huvudvägen" och färre stopp/

jämnare acceleration i en påfart samt

- bättre utjämning av hastighetsskillnaderna mellan fordon på "huvud-

vägen" och i påfarten ..."



METOD

Att registrera det samspel mellan enskilda trafikanter som pågår under

flätning förutsätter registrering av både inkörande fordon och fordon som

på huvudleden samtidigt kommer fram mot flätpunkten.

På motorvägar och andra höghastighetsleder kan dessa flätsträckor vara

upp emot 1000 m långa.

På grund av den inkörande trafikantens ofta långsammare hastighet (han

accelererar under flätningen) samspelar han ofta med flera fordon på

huvudleden under flätningen. Hastighetsskillnaden gör att huvudledsfordon

i början finns bakom honom, vilka sedan under flätningen passerar förbi

honom och avslutningsvis finns framför honom, ev med nya uppdykande

fordon bakifrån.

Det är med andra ord svårt att utifrån peka ut vilka fordon som stegvis

under flätningen samspelar om det finns mycket trafik på vägen.

Påfarter har i vanliga fall bara ett körspår och trafikanten kan endast

genom hastighetsändringar justera sin placering mot andra fordon vid

flätningen.

På motorvägar och vissa huvudleder finns flera körfält och trafikanten

kan här ytterligare justera placeringen genom förflyttning till annat kör-

spår.

För att så entydigt som möjligt registrera de ev ändringar vid genom-

förandet av flätningar kring den fysiska punkten där två mötande vägar,

dvs körfält, övergår i en, valdes observationsplatser där hastighetsjuste-

ringar var det enda möjliga reaktionssättet under flätningen för båda

parter. (Motorväg med samtidig hög trafik i båda körfälten som i stort

sett omöjliggjorde filbyte och tvåfältsvägar med omkörningsförbud på

flätsträckan).

En mätutrustning användes som på samma tid kan klassificera och mäta

hastighet m m hos passerande fordon i fem olika punkter.



Genom att strategiskt fördela dessa fem mätpunkter över den mest aktiva

flätsträckan skulle man efter hand i analysen relativt djupgående kunna

beskriva hastighetvariationer hos flätande trafikströmmar och vidare

genom att koppla enskilda par av fordon i olika snitt under flätningen, få

en viss bild av samspelet och ev förändringar till följd av VTK-regeländ-

ringen.

Inledande förmätningar genomfördes under mars 1986 omedelbart före nya

regelns tillämpning den 1 april 1986 vid en motorvägspåfart och en påfart

på tvåfältsväg.

Uppföljande kontrollmätningar gjordes på samma platser ett halvt år

senare (september 1986) och även i mars 1987, ett år efter införandet av

den nya regeln.

MÄTPLATSER

Enbart flätsituationer skulle observeras vid dessa undersökningar och de

utvalda påfarterna skulle därför med hänsyn till tid och kostnadsskäl

kunna uppvisa ganska höga frekvenser av registrerbara flätningar, ostörda

av annan trafik, väderled, vägutformning etc.

Man hittade i Malmöhus län två lämpliga påfarter, en på motorväg E6 vid

infarten till Malmö och en på riksväg E66 vid Rolsberg.

Mätpunkterna placerades parallellt vid påfart och huvudled före, vid och

strax efter flätpunkten för att uppnå den önskade (men starkt förenklade)

beskrivningen av flätningen.

I figur 2 och 3 nedan visas påfarterna i Malmö respektive Rolsberg med

angivande av mätpunkternas placering.

I bild 1 och 2 nedan visas de två utvalda mätplatserna.



Figur 2 och 3
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Man använde s k IR-detektorer till att registrera fordonspassage och

hastigheter. Dessa fungerar med osynligt ljus, är ganska små och därvid

dolda för trafikanterna.

Också nödvändig teknisk utrustning och observatörer var placerade på

något avstånd från vägen dolda för passerande trafik.

RESULTAT

Att i statisk form beskriva och analysera ett dynamiskt och ständigt

föränderligt förlopp på ett enkelt sätt är en i och för sig olöslig uppgift.

Under den tid man observerar de flätande fordonen är åtminstone det

inkörande under acceleration och det andra kanske under någon förändring

av hastigheten.

Med andra ord kommer två fordon som samtidigt finns bredvid varandra

vid inledandet av flätningen inte att vara bredvid eller i direkt närhet av

varandra under avslutandet av flätningen.

I sista skedet av flätförloppet är hastighetsskillnaden mellan fordonen som

minst och man kan rimligen anta att den ömsesidiga justeringen och

anpassningen är som störst.

Man får därför troligen den bästa uppfattningen om det dynamiska

samspelet mellan fordonen från de registrerade hastigheterna om man

försöker analysera utifrån denna sista del av flätningen.

De i följande figurer redovisade resultaten baserar sig på följande

framställningsteknik.

Man tar som utgångspunkt de tre parvisa mätpunkterna strax före, vid och

strax efter flätpunkten, se figur 2 och 3.
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För var och en av dessa tre punkter söker man nu upp par av fordon (ett

fordon vid påfart och ett på huvudled) som finns samtidigt inom ett

avstånd av 5-10 m i de två spåren.

Detta görs inte bara för själva mätpunkterna utan också för punkter om 2

x 50 m på båda sidor om mätpunkten där samtidigheten beräknats utifrån

extra polering eller interpolering utifrån de i punkterna uppmätta hastig-

heterna och tiderna.

Härvid framkommer för varje parvis kopplad mätpunkt (s k givargrupp)

fem beskrivningar av kopplade fordonspar. Totalt 15 sådana beskrivningar

för varje mätplats per mätomgång. (100 m före till 100 m efter givarpunk-

ten för varje mätning).

Varje beskrivning innehåller sedan medelhastigheter för den grupp av

kopplade par som inledningsvis möts i den utvalda beskrivningsstartpunk-

ten på så sätt att deras hastighetsförlopp följs över hela flätsträckan.

Vid granskning av de redovisade figurerna får man alltså beakta att varje

beskrivning baserar sig på just den grupp av kopplade fordon som möts vid

den utvalda utgångspunkten i steg om 50 m från flätstart till flätslut över

mätpunkt l, 2 och 3.

Som anförts tycks det mest relevant att granska beskrivningarna nära

mätpunkt 3 omkring flätslutet.

Om man från dessa figurer väljer första beskrivningsposition 50-100 m

före mätpunkt (givargrupp) 3 får man grafiska och tabellariska beskriv-

ningar av de flätande personbilarnas inbördes hastighetsanpassning under

flätningen för förmätningen och de två efterföljande kontrollmätningarna.

I figur 4 och 5 visas dessa utvalda resultat för Malmö resp Rolsberg.
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SLUTSATSER

Med tillämpningen av den nya flätregeln skulle man enligt TSV's förväntan

bättre kunna jämna ut hastighetsskillnaderna mellan de flätande och

minska antalet snabba bromsningar och accelerationer på sidoleden.

Det sena igångsättandet av förundersökningarna och den allmänt spar-

samma tillgången på empiriskt underlag och beskrivningar av hur flät-

ningar genomförts före regeländringen försvårar en entydig tolkning av

resultaten.

Om man grundar sin analys på figurerna 4 och 5 som visar utvecklingen i

en punkt för motorvägen i Malmö och riksvägen i Rolsberg ser man något

olika utfall.

Trafikanterna på motorvägen i Malmö bromsar in och anpassar sin

hastighet efter trafikanterna som anländer från påfarten. Detta beteende-

sätt, som är i bra överensstämmelse med den nya flätregeln, syns redan i

mars 1986 på riksvägen. Kanske förknippas regeländringen först med

motorvägskörning av trafikanterna?

Antalet fordon som ingår i mätningarna på riksvägen i Rolsberg är

begränsat och präglas i vissa fall av några ovanligt långsamt körande

fordon.

Troligen hittar man vid granskningen av resultaten från motorvägspåfar-

ten de mest allmänna uttryck för nya regelns ev inverkan på körbeteendet

hos de två trafikströmmarna.
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Sammanfattningsvis kan man anta:

l. Omkring och något tid efter regeländringen medverkar trafikanterna

på vägen genom nedbromsning till att anpassa hastigheten till sidoleds-

trafikantens acceleration så att de i flätpunkten har uppnått samma

hastighet, något långsammare (cirka 6 km/h) än den ursprungliga

körhastigheten på motorvägen i detta spår.

2. Ett halvår eller något senare har trafikanterna på huvudled minskat

denna hastighetsreduktion medan den flätande trafikanten har ökat sin

acceleration något (troligen för att hinna fatt).

3. Efter ett år har den flätande trafikanten ökat sin hastighet och

acceleration så mycket att också trafikanten på vägen har börjat

accelerera.

Man kan med andra ord med utgångspunkt från dessa data från motorvägs-

flätningen föreslå följande effekt av regeländringen:

Bilisten på vägen reagerar på regeln genom att först uttrycka sitt

medagerande genom inbromsning för attge plats för den flätande bilisten

vid påfarten.

Han medverkar i fortsättningen till detta samspel under nästa år, nu

emellertid genom att köra från bilisten vid påfarten.

Denne i sin tur följer efter, dock utan att uppnå tillräcklig acceleration

vid påfarten för att helt kunna hinna ifatt.

Så vad har enligt denna beskrivning hänt över året efter regeländringen.

Man har förändrat anpassningsbeteendet hos båda parter och nettoökat

hastigheten i flätpunkten med 7-10 km/h.

Hur generellt giltig är denna beskrivning? Trots att man endast har kunnat

undersöka trafikanternas körsätt på två olika vägar bedöms denna tendens

vara sannolik även för andra vägar i Sverige.
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B. VÃGRENSKÖRNING

En s k vägren är ett kör5pår som finns till höger om det ordinarie

körfältet på en huvudled.

Vägrenen har sålunda körfältskaraktär men är ursprungligen främst avsedd

för långsam trafik som fotgängare, cyklar, traktorer och dyligt.

Under årens lopp har så småningom utvecklats ett beteende där också

omkörda fordon tillfälligt har använt vägrenen för att underlätta omkör-

ningen.

För att legalisera detta utnyttjande av vägrenen har ändringen i VTK 21 §

(1985:380) tillkommit "... om det behövs för att underlätta framkomlig-

heten för annan trafik får vägrenen användas ..."

Enligt TSV's hypoteser (Ref. 1) skulle regeländringen inte leda till

i. "... ett markant ökat nyttjande av vägrenen av fordon som får

framföras i hastigheter över 30 km/h,

2. ett ökat antal omkörningar som företas med fordon som förs över på

vänster sida i färdriktningen (i tron att mötande trafik skall använda

vägrenen)

3. en ökning av medelhastighet som fordon framförs med ..."

METOD

Guds öga eller i alla fall någon dold observationspost i fältet runt

omkörningarna på vägar med vägren torde vara det idealiska sättet att

skaffa fram information om ev förändringar i omkörningsbeteendet i

samband med regeländringen.

Att från körande fordon eller från luften registrera omkörningar i

tillräckligt antal ansågs inte genomförbart av båda tids- och kostnadsskäl.
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(Se senare i detta Notat en annan undersökning där observationer av

trafiken har gjorts från helikopter).

Istället valdes att använda registreringar av passerande trafik i ett snitt

på representativa punkter på vägar med vägren och rimlig trafik.

Genom att i avgränsade snitt av körbanan fortlöpande registrera tider och

placeringar för axel och hjulpassager kan man i princip uppnå beskriv-

ningar av det passerande trafikflödets fordonskategorier, placering i

vägren och körfält, hastighet, tidsluckor och ytterligare isolera pågående

omkörningar i och omkring snittet.

Från tidigare undersökningar har VTI erfarenhet av mätningar och utrust-

ning av denna typ, men som inledningsvis nämnts visade sig sedan

oförutsedda problem både med mätutrustningen och den tekniska analysen

av data.

Först och främst har mera fordonsspecifika beskrivningar av omkörningar

måst slopas och i vissa fall har antalet användbara mätningar varit så

begränsat att mätpunkten helt har slopats från analysen.

Det återstår härvid analyser av person och lastbilars körhastighet, deras

noggranna placering i vägren eller körfält i en körriktning.

Samtliga mätningar har genomförts med dold utrustning under dagtid på

vardagar i torrt väglag och klart väder.

Den ev inverkan på trafiken av regeländringarna har man sökt konstatera

med totalt tre mättillfällen med ett halvt års mellanrum i varje mät-

punkt.

5 k förmätningar under våren 1986 (mars) och uppföljande kontrollmät-

ningar hösten 1986 (september/oktober) och våren 1987 (mars/april).
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MÄTPLATSER

Man fick vid valet av mätplatser koncentrera sig på större vägar med

rimlig trafik i sydliga delen av Sverige. (Snö och väderleksförhållande

förhindrade vid de givna tidpunkterna placering av mätpunkter på nordli-

gare platser i Sverige).

Bild 3 och 4 visar typiska positioner för mätningar i Blekinge och

Östergötland.





l9

Endast från 4 av de 7 valda mätplatserna lyckades man erhålla tillräckliga

och användbara resultat som täcker alla 3 tidsperioderna.

I tabell 1 nedan beskrivs översiktligt de ingående mätplatserna, och den

ungefärliga årsdygnstrafiken.

Samtliga mätningar har genomförts under dagtid, fortlöpande från cirka

8-16.

De flesta vårmätningarna under 1986 och -87 pågick under april månad, en

del dock i slutet av mars. Höstmätningarna främst under oktober och i

slutet av september.

  

Tabell 1

Plats Årsdygnstrafik

A. E4-Norsholm 14 000
mot Linköping

B. Eli-Nordholm 14 000
mot Norrköping

C. Eä-Checkpoint S. 8 000
mot Jönköping

D. E66 Oskarshamn 6 000
mot Norrköping

   

RESULTAT

Resultatet av hastighets- och placeringsmätningarna framgår av

tabellerna 2a och 2b nedan.

I materialet har passerande fordon klassificerats som antingen

PERSONBILAR eller LASTBILAR. Personbilar med släp har borttagits.

(X-hast = medelhastighet, S.D. = standardavvikelse, ant = antal fordon, X-

plac = medelavstånd av höger hjul från höger vägkant).
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Tabell 2a Resultat av hastighetsmätnlngar

 

Plats Tid Personbilar Lastbilar

X-hast S.D. ant. X-hast S.D. ant.

 

vår 86 10007 11.3 242 79.2 6.4 87

A.E.4 höst 86 94.5 10.9 521 77.8 8.5 195

vår 87 95.0 11.6 1043 79.5 7.7 355

vår 86 93.8 10.1 504 81.7 7.8 82

5.154 höst 86 97.2 10.5 887 83.2 8.5 212

vår 87 96.8 10.2 1399 83.1 7.1 349

vår 86 97.4 9.8 478 81.6 6.9 287

C.E4 höst 86 104.4 12.3 1576 84.5 7.5 477

vår 87 103.3 12.6 829 83.6 7.6 279

vår 86 96.8 12.7 684 81.7 8.6 94

D.E66 höst 86 99.3 13.7 1060 83.1 8.7 161

vår 87 101.2 14.2 1099 83.2 7.6 159
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Tabell 2 b Resultat av placeringsmätningar

  

Plats Tid Personbilar Lastbilar

X-hast S.D. ant. X-hast S.D. ant.

vår 86 279 55 242 152 64 87

A.E4 höst 86 386 71 521 214 101 195

vår 87 362 103 1043 205 94 355

vår 86 320 67 504" 218 83 82

B.E4 höst 86 353 75 887 239 92 212

vår 87 351 59 1399 251 82 349

vår 86 326 67 478 209 81 287

C.E4 höst 86 338 66 1576 217 85 477

vår 87 344 65 829 218 79 279

vår 86 264 48 684 194 62 94

D.E66 höst 86 344 65 1060 268 92 161

vår 87 355 68 1099 267 87 159

   

Hastighetsskillnaderna (runt 15 km/tim) mellan personbilar och lastbilar

framgår tydligt av tabell 2a.

En tendens till smärre ökningar av hastigheten under mätperioden syns på

de flesta platser. Mest utpräglad hos personbilar och mest utpräglad

mellan för- och eftermätningarna under våren och hösten 1986. Variation i

andel fort/långsamt körande fordon vid de enskilda mättillfällena för-

klarar delvis dessa tendenser.

Hos lastbilarna syns ganska entydigt en tendens (tabell 2b) att öka

placeringsavståndet från höger vägkant, dvs förflytta sig bort från vägre-

nen mot höger körfält.
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SLUTSATSER

Sammanfattningsvis ger dessa resultat en något svårtolkad bild:

Man ser på ena sidan av placeringsresultaten en benägenhet att dra bort

från vägrenen och närmare vägmitten, främst hos lastbilar och på andra

sidan en tendens till ökning av körhastigheten också främst hos lastbilar.

Gemensamt verkar dessa ändringar vara relativt kortvariga. De är mest

synbara ett halvår efter regeländringen 1 april 1986.

TSV's första hypotes om ökad användning av vägren, går det inte med

dessa beskrivningar, som inte innehåller noggranna flödesberäkningar, att

bekräfta eller icke bekräfta entydigt. Benägenheten hos lastbilarna att

dra sig längre mot vägmitten kan indirekt uttrycka önskan att undvika

vägrenen så mycket som möjligt även då man på samma tid medverkar till

att underlätta passagen för omkörande trafik genom att använda vägre-

nen.

En videofilmning från helikopter av omkörningsbeteende på vissa svenska

13-m vägar hösten -87 (Ref 2) konstaterar att i genomsnitt 85 0/0 av de

upphunna fordonen går ut på vägrenen för att bakomvarande fordon skall

kunna passera i eget körfält utan att behöva ta hänsyn till den mötande

trafiken

Trots att helikopterundersökningarna inte har pågått på samma platser

och vid samma tidpunkt kan de bidra till beskrivningen av TSV's hypotes 2.

Regelförändringen tycks inte ha bidragit till höga frekvenser av omkör-

ningar över vägmitten i motsatt körfält. Den i närvarande undersökning

konstaterade benägenheten att dra mot vägmitten tycks sålunda inte bidra

till ökat antal omkörningar i motsatt körfält, utan att det helt entydigt

går att konstatera.

En liten ökning av medelhastigheten (hypotes 3) går att konstatera.

Om dessa resultat indirekt kan tolkas som ökning i antal omkörningar, där

fordonet tas över i motsatt körfält är svårt att bevisa. En körfältsbredd

på 350 cm kan "svälja" förflyttningar på 60-80 cm utan att mittlinjen

överskrids.
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

Man har med de 2 undersökta regeländringarna i VTK velat underlätta och

förbättra samspelet och anpassningen mellan flätande och omkörande

fordon på svenska vägar.

Har man lyckats?

Brister vid båda insamlingstidpunkterna och med insamlade data gör

entydiga slutsatser svåra.

Det tycks emellertid säkert att budskapet om regeländringen har nått

bilisterna som på olika sätt ändrat sitt beteende.

Bilförare som passerar påfarter tycks vilja förstärka sin "position" genom

att hastighetsmässigt "distansera" sig från anländande trafik från påfarten

och främst lastbilar önskar undvika vägrenskörning genom att placera sig

närmare körfältet i färdriktningen.

Man kan alltså - med utgångspunkt i denna analys - ställa sig frågan hur

eller om regeländringen har förbättrat dessa trafikmanövrar?

De konstaterade beteendeförändringarna kan tänkas bidra till smidigare

flätning och omkörning men en allmän riskökning som syns vid

hastighetsökningen bör också beaktas.

Ref l. PM från TSV (1987-05-27 /609-8603117 med bilaga) rörande

hypoteser om effekt av "Ändrade regler i vägtrafikkunggörelsen".

Ref.2 VTI Notat T78. Trafikantbeteende på 13 m-väg. Studie av

passeringar och omkörningar. Av Arne Carlsson.




