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FÖRORD

Avsikten med detta Meddelande är att sammanställa tillgänglig

kunskap från olika svenska delutredningar inom området

siktutformning - linjeföringsstandard.

Med stöd av denna kunskap har förslag lagts om generella råd för

siktutformning på landsbygdsvägar.

Arbetet har bedrivits på uppdrag av Vägverket (VV). Kontaktman

har varit Karin Renström, sektionen för trafikteknik. Hon och

Torsten Bergh, vid samma sektion, har aktivt och engagerat del-

tagit med synpunkter och förslag till skrivning av detta Med-

delande. Det gäller främst kapitel 1 och 8 jämte sammanfatt-

ningen.

I övrigt har författaren ensam utformat texten och sammanställt

tabeller.

Simuleringarna, som en stor del av innehållet bygger på, har

utförts av Ewa Stenberg på VTIs VAX minidatorsystem.

Utskriften har förtjänstfullt gjorts av Ann-Christin Thuresson

och figurerna har gjorts av Johnny Pettersson, båda vid VTI.
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LINJEFÖRING OCH OMKÖRNINGSSIKT

av

Arne Carlsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Som ett led i en översyn av Vägverkets (VVs) utformningsråd om

linjeföringsstandard har VTI fått i uppdrag att klargöra hur

framkomligheten påverkas av siktförhållandena.

Det material som arbetats fram är av två slag. Dels en studie av

omkörningsbeteende på olika vägtyper (13 m-väg med traditionell

vägmarkering och 9 m-väg) som VTI genomförde i slutet av 1980-

talet och dels en analys av olika siktutformningar.

Den empiriska studien kartlade trafikanternas val av sikt-

sträckor för olika typer av omkörning på de två vägtyperna. Ur

dessa mätningar skapades så kallade sannolikhetsfunktioner för

olika omkörningstyper, vilka anger sannolikheten för påbörjad

omkörning som funktion av tillgänglig siktlängd. Dessa sannolik-

hetsfunktioner har ersatt äldre funktioner i VTIs trafiksimu-

leringsmodell för landsbygdstrafik.

Analysen av siktutformningar består av en stor serie av trafik-

simuleringar vid skilda trafikflöden. Effekterna på framkom-

ligheten av olika siktutformningar på 9 m- och 13 m-=vägar har

studerats. Frekvensen av siktlängdsmaxima längs vägen har va-

rierats tillsammans med storleken av dessa siktmaxima.

Vid analysen har de olika siktutformningarna indelats i sikt-

klasser enligt VVs planeringsmodell. Ur simuleringarna har för

varje siktklass beräknats ett genomsnittligt värde på olika

framkomlighet smått .
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I korthet visar resultaten att 13 m-vägar har god framkomlighet

oavsett siktutformning. Även vid ett timflöde på 1 600 fordon/h

är reshastigheten för personbilar över 90 km/h. Omkörningskvoten

är hög och andelen hindrad restid är enbart ca 15 % vid detta

timflöde även för siktklass III. Dessa resultat gäller vid dags-

ljus och barmarksförhållanden.

På 9 m-vägar beror framkomligheten i hög grad på siktutform-

ningen. För reshastighet över 80 km/h för personbilar vid flödet

725 fordon/h fordras siktklass I eller II. Andel hindrad restid

är därvid något mindre än 60 %. Vid flödet 1 000 fordon/h är

reshastighen klart under 80 km/h för personbilar oavsett siktut-

formning. Andelen hindrad restid är över 60 %.

För att värdera resultaten har ett antal kriterier föreslagits

för att definiera god trafikavveckling enligt följande samman-

ställning:

1. Reshastigheten för personbilar skall vara lika med eller

överstiga 80 km/h. Alternativt kan sägas att restidsför-

dröjningen skall understiga 5 sek/km.

2. Omkörningskvoten för pb skall överstiga 0,1 omkörning per

pbkm vid flöden över 300 fordon/h. Detta innebär för medel-

fordonet en omkörning per 10 km färd.

3. Andel hindrad restid (tid i kö) för personbilar bör ej vara

mer än 60-65 %. Det innebär ett värde just över nedre

gränsen för Level-of-service nivå D enligt HCM 85 (Highway

Capacity Manual 85) .

4. Genomsnittlig efterliggningstid för personbilar i kö bör ej

vara högre än 3,5-4,0 minuter för varje upphinnande som

leder till kökörning. Detta motsvarar en färdlängd på 4,5-

5,5 km vid en hastighet på ca 80 km/h.

Ovanstående kriterier antages gälla vid ett dimensionerande

trafikflöde, som valts till 12 % av ÅDT (årsdygnstrafik) .

Med stöd av trafiksimuleringarna och med resultat från den em-

piriska omkörningsstudien erhålles följande generella utform-

ningsråd för 9 m- och 13 m-vägar.
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III

Vägar med ÅDT över 7 000 fordon bör förses med 13 m-sektion.

Härvid bör man tillse att minimisiktlängderna längs vägen är

höga, helst ej under 350-400 m. För att undvika köbildning i

mörker under höst och vinter bör vägen även förses med långa

siktsträckor.

I ÅDT-intervallet 5 000-7 000 fordon kan 9 m-väg väljas. Sikt-

utformningen måste då vara mycket bra och genomtänkt. Vid _ÅDT

5 000 måste en bra siktklass I-utformning väljas med 80-90 %

sikt över 300 m. Därtill skall finnas långa siktlängdsmax på

800-900 meter, återkommande i genomsnitt mer än en gång per

kilometer.

Vid ÅDT-värden upp mot 7 000 fordon måste siktutformningen vara

extremt bra. All sikt bör vara över 500 m och därtill måste

finnas siktmax på upp till 1 000 m längd. Också här skall frek-

vensen på dessa siktmax vara hög, 1,5 till två gånger per kilo-

meter väg.

Kan inte dessa krav på siktlängder uppfyllas är ett alternativ

att välja 13 m-sektion. Därvid är kraven på god siktutformning

lägre.

Vid ÅDT på 3 000 fordon på 9 m-väg kan kraven på siktutformning

sänkas och ändå uppfylla ställda kriterier. Här duger siktklass

II med 50-60 % sikt över 300 m. Detta innebär ett långt siktmax

per kilometer med ca 800 m längd eller två kortare med 550-600 m

längd.

Ovanstående råd bör kompletteras med det faktum att långdragna

vägelement med stora horisontal- eller vertikalradier skall

undvikas på 9 m-väg. Dessa utformningar ger i regel siktlängder

i intervallet 300-500 m utan distinkta siktmaxima.

Kan inte siktkraven uppfyllas på en 9 m-väg kan den alternativt

förses med stigningsfält. Dessa bör vara minst 1,5 km långa.
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IV

De föreslagna kriterierna med dimensionerande trafiksituation

illustrerar hur "funktionella framkomlighetskriterier" kan

ställas på en väg.

Kriterierna och den dimensionerande trafikssituationen är sköns-

mässigt föreslagna. Andra typer av och värden på kriterier, t ex

för minimering av frekvensen okontrollerade trefordonsmöten på

13 m-vägar, kan leda till andra typsektions- och siktut form-

ningsförslag.
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ROAD ALIGNMENT AND OVERTAKING SIGHT

by
Arne Carlsson

Swedish Road and Transport Research Institute (VTI)

S-581 95 LINKÖPING, Sweden

SUMMARY

In a review of the Swedish National Road Administration's (VV)

design guidelines on alignment standard, the VTI has been

commissioned to clarify how trafficability is influenced by

sight conditions.

The material produced is of two types. One is a study of over-

taking behaviour on different types of road (a 13 m road with

conventional road markings and a 9 m road), which the VTI con-

ducted in the late 19805, and the other is an analysis of

different sight designs.

In the empirical study, road users" choice of sight distance for

different types of overtaking on the two road types was sur-

veyed. From these measurements, probability functions were

created for different types of overtaking, which indicate the

probability of an initiated overtaking as a function of the

available sight distance. These probability functions replace

earlier functions used in the VTI's traffic simulation model for

rural roads.

The sight design analysis consists of a large series of traffic

simulations in different traffic flows. The effects on traffic»

ability resulting from different sight designs on 9 m and 13 m

roads have been studied. The frequency and length of the sight

distance maxima along the road have been varied.

In the analysis, the various sight designs have been divided

into sight classes according to the National Road Admini-

stration's planning model. From the simulations, an average
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value relating to each measure of trafficability has been cal-

culated for each sight class.

Briefly, the results show that 13 m roads have good traffic-

ability, regardless of the sight design. Even at a flow of 1,600

vehicles/h, the journey speed for cars is over 90 km/h. The

overtaking ratio is high and the proportion of constrained

journey time is only about 15 % at this flow, even for sight

class III. These results apply to daylight and dry road surface

conditions.

On 9 m roads, trafficability depends largely on the sight

design. Sight class I or II is required for a journey speed over

80 km/h for cars at a flow of 725 vehicles/h. The proportion of

constrained journey time is thereby somewhat less than 60 %. At

a flow over 1,000 vehicles/h, the journey speed is clearly lower

than 80 km/h for cars, regardless of sight design. The propor-

tion of constrained journey time is over 60 %.

To evaluate the results, a number of criteria have been proposed

for defining efficient traffic dispersion. They are as follows:

1. The journey speed of cars must be 80 km/h or higher. Alter-

natively, the journey time delay must not exceed 5 sec/km.

2. The overtaking ratio for cars must be greater than 0.1 over-

takings/car km at flows of over 300 vehicles/h. For the

average car, this means one overtaking per 10 km travelled

distance.

3. The proportion of constrained journey time (time in a

platoon) for cars should not exceed 60-65 %. This means a

value just above the lower limit for Level-of-service D

according to HCM 85 (Highway Capacity Manual 85) .

4. The average tailing time for cars in a platoon should not

exceed 3.5-4.0 minutes for each catching-up that leads to

queueing. This means a trip length of 4.4-5.5 km at a speed

of about 80 km/h.

The above criteria are assumed to apply to a design traffic flow

of 12 % of AADT.
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A number of general design guidelines for 9 m and 13 m roads

have been proposed on the basis of the traffic simulations and

the results of the empirical study of overtaking.

Roads with an AADT over _7,000 vehicles should be built with a

width of 13 m. The minimum sight distances along the road should

be high, preferably not less than 350-400 m. To avoid platoon

formation in darkness during autumn and winter, the road should

also be provided with long sight distances.

For an AADT range of 5,000-7,000 vehicles, a 9 m road can be

chosen. In this case, the sight design must be very good and

well-planned. At an AADT of 5,000 vehicles, a good sight class I

design must be chosen with 80-90 % sight over 300 m. In addi-

tion, long sight distance maxima of 800-900 m must be provided

on the average at least once per kilometre.

At an AADT approaching 7,000 vehicles, the sight design must be

extremely good. All sight should be over 500 m and in addition

sight maxima up to 1,000 m must be provided. Also in this case

the frequency of the sight maxima must be high, with 1.5 to 2

per kilometre.

If these requirements on sight distances cannot be met, an al-

ternative is to choose a 13 m width instead. The requirements on

good sight design will then be lower.

At an AADT of 3,000 vehicle on a 9 m road, the requirements on

sight design can be reduced and still satisfy the criteria set.

Here, sight class II with 50-60 % sight over 300 m is accept-

able. This means one long sight maximum per kilometre with a

length of about 800 m or two shorter maxima with a length of

550-600 m.

To the above guidelines should be added the need to avoid long

elements with large horizontal or vertical radii on a 9 m road.

Such designs usually lead to sight distances in the range 300-

500 m with no distinct sight maxima.
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If the sight requirements on a 9 m road cannot be met, climbing

lanes can be provided as an alternative. These should be at

least 1.5 km long.

The proposed criteria and design traffic situations illustrate

how "functional trafficability criteria" can be applied to a

road.

The criteria and design traffic situations are proposed as

examples. Other types and values of criteria, e.g. for mini-

mising the frequency of uncontrolled three-vehicle meetings on

13 m roads, may result in different width and sight design pro-

posals.
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1 . BAKGRUND

Inom Vägverket (VV) har under många år diskuterats vilken "om-

körningsstandard" trafikanterna skall erbjudas på olika vägtyper

och i olika trafiksituationer.

VVs nuvarande utformningsråd för linjeföring från 1981 innebär

att kraven på minimisikt ändrades från dubbel stoppsikt till

enbart stoppsikt för tvåfältiga vägar.

Ett flertal förslag till rekommendation om val av siktstandard

med hänsyn tagen till framkomlighet och säkerhet utarbetades

också. Någon enighet kunde dock inte nås om vilka rekommenda-

tioner som borde gälla.

Vid projekteringskonferenser 1984 rekommenderades en omkörnings-

sikt på 600 m, men helst 800-1000 m, minst en gång per 3 km för

vägar med 9 m bred eller smalare. Valet av 600-1 000 m som "di-

mensionerande omkörningssikt" baserades på dåvarande omkörnings-

modeller i VTIs trafiksimuleringsmodell. 600 m svarade mot ca

40 % omkörningsbenägenhet för accelerande omkörning av lastbil

där sikthinder utgöres av terrängen. 1 000 m motsvarade på samma

sätt ca 80 % omkörningsbenägenhet (60 % vid 800 m siktlängd) .

Några rekommendationer om sikt med hänsyn till omkörningsför-

loppet för 13 m-väg har aldrig funnits. VV konstaterade att vid

ÅDT-värden över 5 000 f/årsdygn "förstörs" siktsträckorna i hög-

trafik av mötande fordon. Skälet till detta är att omkörningar

på 13 m-vägar sker med "möte". Sannolikheten för att en omkör-

ningssträcka är upptagen av mötande fordon är i storleksord-

ningen 70-80 % vid motriktade flöden på 200-300 f/h.

Som ett led i en översyn av VVs råd för linjeföringsstandard har

VTI fått i uppdrag att öka kunskapen om trafikanternas omkör-

ningsbeteende. Undersökningens syfte var att kartlägga hur om-

körnings- och passeringsbeteende beror av vägbredd, siktlängd,

hastighet, trafikmängd och fordonstyp.
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Uppdraget utfördes med hjälp av videofilmning från helikopter.

Från videofilmerna analyseras trafikanternas beteende beträf-

fande vägrensutnyttjande och omkörningar.

Denna studie var uppdelat i två etapper. I den första etappen

studerades omkörningsbeteende på 13 m-=väg med såväl låga som

höga trafikflöden. I en efterföljande etapp 2 studerades enbart

omkörningsbeteendet på 9 m-väg.

Resultatet av ovanstående studier finns publicerad i VTI

Notat T 78 (för 13 m-vägar) och T 95 (för 8-9 m-vägar). I

nästföljande kapitel finns en sammanfattning av resultaten.

Som ytterligare underlag har effekterna av olika siktutform=-

ningar studerats med hjälp av VTIs trafiksimuleringsmodell.

Därvid har frekvensen av siktlängdsmaxima längs vägen varierats

tillsammans med storleken av dessa siktmaxima. Ur simuleringarna

erhölls vissa effektmått såsom reshastighet, andel restid i kö

och omkörningsfrekvenser.

Resultatet av dessa två undersökningar sammanfattas i detta

Meddelande för att utgöra underlag till anvisningar för omkör-

ningssikt.
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2 . SAMMANFATTNING AV EMPIRISKA STUDIER

2.1 13 m-vägar

Fyra mätsträckor valdes ut för studier på 13 m-väg. Det gäller

E4 vid Jönåker, E66 söder om Söderköping, Rv 40 väster om

Jönköping samt Rv 40 väster om Borås. Hastighetsbegränsningen

var 110 km/h på tre av sträckorna och den fjärde, Rv 40 väster

om Borås, hade 90 km/h. Mätningarna täckte ett stort intervall

av trafikflöden, från 200 f/h som lägst upptill 1 400 f/h som

mest .

Ett viktig mått i studierna är siktsträcka eller siktlängd. Med

detta avses här och i följande kapitel alltid avståndet till

synligt mötande fordon eller om sådant ej finnes mötessikten.

Mest frapperande med resultaten av omkörningsstudien på 13 m-

vägar är den höga andelen av vägrensutnyttjande. Resultaten

visar att för dagsljusförhållanden kör i genomsnitt 85 % av de

upphunna fordonen ut på vägrenen, för att bakomvarande fordon

skall kunna passera i eget körfält, utan att behöva ta hänsyn

till den mötande trafiken.

Detta innebär att situationer med tre fordon i bredd är vanliga

speciellt om trafikflödet är högt. Som mest observerades att

66 % av passeringarna i en mätriktning skedde med samtidigt

möte .

Viljan att använda vägren kan inte påvisas vara beroende av

korta siktlängder eller korta avstånd till mötande fordon. Vid

siktsträckor under 200 m är vägrenskörningen över 85 %. På långa

siktsträckor däremot minskar vägrensutnyttjandet något. Sikt-

sträckor över 800 m har mindre än 70 % vägrenskörning.

I de fall där ett upphunnet fordon inte går ut på vägrenen blir

det aktuellt med vanlig omkörning. En omkörning definieras som

att mer än hälften av fordonet kört över i mötande körfält. I

annat fall räknas det som passering. Det visar sig att förarna-i

genomsnitt utför omkörningar vid förvånansvärt korta sikt-
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sträckor i dagsljusförhållanden. 50 % av förarna accepterar en

siktsträcka på 250 m för omkörning av personbil. För omkörning

av lastbil med släp krävs dock något längre siktsträckor, ca

325 m i genomsnitt.

15 % av förarna förkastar en siktsträcka på 425 m för omkörning

av en personbil med hastighet över 90 km/h. Motsvarande värde

för omkörning av lastbil med släp är 650 m.

Anledningen till de i många fall korta siktsträckorna är med

stor sannolikhet det faktum, att mötande fordon ibland under-

lättar omkörning genom att helt eller delvis köra ut på sin

vägren.

Vid mörkerförhållanden gäller andra resultat. Då sjunker väg-

rensutnyttjandet avsevärt. En enkel studie i mörker på en av

mät sträckorna visade att endast ca 30 % av personbilarna och

40 % av lastbilarna utnyttjar vägrenen vid upphinnande.

Beträffande längd på siktsträckor för omkörning i mörker finns

ingen känd kunskap eller kända resultat.

2 . 2 8-9 mvägar

Studierna på 8-9 m-väg genomfördes på fyra mätsträckor. Det

gäller E4 vid Skillingaryd, E3 öster om Eskilstuna, Rv 55 söder

om Katrineholm samt E3 nordost om Laxå. Hastighetsbegränsningen

var 90 km/h på alla fyra mätsträckorna. Mätningarna täckte ett

relativt stort intervall av trafikflöden, från 470 f/h som lägst

upptill 1 200 f/h som mest.

På 8-9 m-vägar är förhållandena helt annorlunda än på 13 m-=väg.

I korthet visar resultaten att 50 % av förarna vid omkörning av

personbil kräver en siktsträcka på 440 m till 510 m beroende på

om hastigheten hos det upphunna fordonet är lägre eller högre än
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Fi r 1 Genomsnittlig omkörningssikt på 13 m- och 9 m-väg.
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90 km/h. För omkörning av lastbil krävs ytterligare något längre

siktsträckor, 500 m för lastbil utan släp och 590 m för fordon

med släp.

Figur 1 visar skillnaden i krav på omkörningssikt på 13 m

respektive 8-9 m-väg. Figuren visar valet av minsta siktlängd

för omkörning av olika typer av fordon. En kurva visar den

genomsnittliga föraren _(50-percentilen) och den andra kurvan

visar data för 85-percentilen, vilket innebär att 15 % av

förarna förkastar angiven siktlängd.

På 8-9 m-vägar är dessutom skillnaden i kravet på siktlängd

mellan olika typer av omkörningar mycket markant. Detta illust-

reras i figur 2, som visar krav på minsta siktlängd för olika

typer av omkörning. Det är en väsentlig skillnad mellan s k

flygande och accelerande omkörning. Finns dessutom ett synligt

mötande fordon i samband med aécelerande omkörning växer kravet

på tillänglig siktlängd än mer. För omkörning av lastbil med

släp krävs siktlängder på över 850 m för att mer än hälften av

förarna skall acceptera ett sådant omkörningstillfälle.
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Omkörningssikt vid olika omkörningstyper på 9 m-=väg.
Fi r 2
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3 ANALYS AV EMPIRISKA RESULTAT

3.1 13 m-vägar

Utifrån resultaten i föregående kapitel kan man dra några slut-

satser beträffande siktutformning av 13 m-väg och motortrafik-

led. Slutsatserna gäller endast för dagsljus och barmarksför-

hållanden.

Generellt sett är siktutformningen ingen kritisk faktor för

framkomligheten. Det är ingen fördel ur

att eftersträva siktlängder över 600 m. Dels minskar trafikan-

ternas vilja att utnyttja vägrenen något vid långa siktsträckor.

Dels är sannolikheten stor att en lång siktsträcka är belagd av

mötande fordon. På grund av vägrensutnyttjandet bildas nämligen

aldrig några nämnvärda köer i trafiken. Detta leder vid högre

flöden till korta avstånd till mötande fordon, vilket medför att

långa siktsträckor är belagda med mötande fordon.

I mörkertrafik råder dock andra förhållanden. Här blir beteendet

mer likt det för 8-9 m-väg. Det innebär att om trafiken under

mörka timmar har timflöden som medför köer, skärps kraven på

långa siktsträckor. Man bör därvid eftersträva siktlängder över

800 m. En rimlig bedömning är att detta inträffar vid timflöden

över 500 f/h, vilka således fordrar bättre siktutformning.

Som tumregel kan sägas att timflöden på högst 8 % av ÅDT er-

hålles på vardagseftermiddagar 17-18 i november-januari. Ungefär

samma timflöden erhålles tidigare på hösten i september-oktober

mellan kl 18-19.

Vägar med årsdygnstrafik på 7 000 fordon och mer ger således

timflöden som väsentligt överstiger 500 f/h. I dessa fall bör

man eftersträva långa siktsträckor längs vägen, över 800 m sikt-

maxima .
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3.72 8-9 m-vägar

På 8-9 m-vägar finns ett mycket markerat behov av långa sikt-

sträckor vid accelererad omkörning av lastbilar och speciellt

lastbilar med släp. Enligt figur 2 behövs siktlängder på 700-

900 m för att hälften av förarna skall genomföra en sådan om-

körning.

Detta innebär att siktutformningen skall ge föraren klara indi-

kationer, när en omkörning kan påbörjas. Av detta skäl bör så

kallad dilemmasikt i området 250-500 m undvikas. Dessa sikt-

längder skapas i allmänhet som följd av långdragna horisontal-

kurvor med stor radie. Visserligen användes detta siktintervall

för flygande omkörningar. Men det är bättre att förarna erbjudes

distinkta längre siktlängder på mer än 500 m, men helst över

800 m långa. Siktminima bör vara korta, 200-250 m i längd, och

ge en tydlig signal om att omkörning inte är möjlig.

Det kan vara intressant att studera hur stor "chansen" är att en

omkörningssträcka är fri från mötande fordon, när en förare som

ligger i kö kommer till ett siktmaximum. En enkel analytisk be-

räkning utifrån medelkölängd och tidluckor i mötande trafikström

har gjorts.

Figur 3 redovisar sannolikheten att en maxsiktsträcka på 550-

600 m är fri från mötande fordon som funktion av motriktat

trafikflöde. Längden 550-600 m har valts eftersom en sådan

siktsträcka enbart ger ett omedelbart tillfälle till omkörning.

Två olika siktklassutformningar redovisas.

Som synes av figuren är sannolikheten ungefär 0,35 för att en

väg med siktklass I skall vara fri från möte på en siktsträcka.

För en väg med siktklass III är motsvarande värde ca 0,55. vär-

dena gäller för motriktade flöden på 250-600 f/h. Den sämre

siktklassen ger större kölängder varvid sannolikheten ökar för

att en siktsträcka skall vara fri från möte.
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Figur 3 Sannolikheten att en siktsträcka skall vara ;ri f

mötande fordon som funktion av mot riktat trafikflöde.
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11

I siktklass I kan en förare i kö således bara utnyttja ungefär

ett av tre tillfällen för omkörning, medan man för siktklass III

kan utnyttja drygt hälften av antalet omkörningstillfällen.

Detta understryker att ett siktmax inte bara skall vara till-

räckligt långt, utan måste också återkomma tillräckligt ofta.
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4 SIMULERING AV OLIKA SIKTUTFORMNINGAR

4 , 1 Inledning

I avsikt att erhålla större förståelse och kunskap om siktut-

formningens inverkan på trafikavvecklingen har en serie trafik-

simuleringar genomförts. Detta har gjorts med VTIs trafiksimu-

leringsmodell, som är en mikromodell och beskriver varje fordon,

när det färdas i en trafikström. Genom att studera hur olika

trafikeffekter varierar med siktutformning och trafikflöde

erhålles underlag för en mer djupgående analys av siktutform-

ningen.

I simuleringsmodellen användes de sannolikheter för vägrensut-

nyttjande och omkörningar som erhållits i den empiriska studien.

4 , 2 Väg- och siktutformning

Analysen görs för en 9 m- och en 13 m-=väg. För att renodla

effekten av siktutformningen användes inga linjeföringselement,

som reducerar hastigheten (det innebär att horisontalkurvorna

har över 1 000 m radie och ingen vertikallutning överstiger

1,5 %). Således kan vägen sägas vara rak och plan. Hastighets-

begränsningen har genomgående valts till 90 km/h.

Siktlängdsprofilen (mötessikt) har varierats genom att välja

olika storlek på siktmaxima och olika antal siktmaxima per km

väg. Tabell 1 nedan visar de siktutformningar som använts i

simuleringarna. Dessutom visar tabellen motsvarande sikt-

klassmått, bestämt som andel sikt över 300 m.
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Tabell 1 Beskrivning av olika siktutformningar för simulering

 

 

Siktlängds| Antal max Andel sikt |Siktklass-

max m per km över 300 m |mått

%

1 000 2 100 I

1 70 I

0 ; 5 35 III

800 2 100 I

1 50 II

0 ; 5 25 III

600 2 60 II

1 30 III

0 ; 5 15 IV

400 3 30 III

2 20 IV

1 10 IV
      

Som minimisiktvärden har genomgående valts 200 m. Av fysiska

skäl går inte detta vid 2 siktmax per km och siktlängdsmax

1 000 m respektive 800 m. För dess två utformningar är sikt-

minimum 600 m respektive 400 m. Alla övriga fall har siktminimum

200 m.

4 , 3 Trafikflöden

För 13 m-vägen har fyra olika timflöden valts för simulering. Se

beskrivning i tabell 2 nedan.
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Tabell 2 Beskrivning av trafikflöden för simulering på

 

 

13 m-väg.

Timflöde Andel Riktn.-

båda riktn. lastbilar fördeln.

£/n % %

450 15,5 50/50

800 12,5 50/50

1 150 11 55/45

1 600 10 60/40

     

Om timflödet skall representera ett genomsnittligt timflöde

under året (motsvarande 6,3 % av ÅDT), motsvarar flödena i

tabell 2 ÅDT-värden på 7 000 upp till 25 000 f/dygn.

Om man istället låter timflödet representera en topptrafiktimme

under året erhålles andra ÅDT-värden.

Ett värde på 12,5 % av ÅDT motsvarar trafikflödet en genomsnitt-

lig fredagseftermiddag mellan kl 16 och 18 under sommarmåna»-

derna. Detta värde överstiges bara under ca 150 timmar per år.

Trafikflödena i tabell 2 motsvarar då ÅDT-värden på 3 600 upp

till 12 800 f/dygn.

Även för 9 m-vägar har fyra olika timflöden valts för simule-

ring. Dessa framgår av tabell 3 nedan.
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Tabell 3 Beskrivning av trafikflöden för simulering på

 

 

9 m-väg.

Timflöden Andel Riktn.

båda riktn. lastbilar fördeln.

£/n % %

200 15 50/50

450 12 50/50

725 10,5 85/45

1 000 10 60/40
     

För en genomsnittlig timme på året motsvarar ovanstående tim-

flöden ÅDT-väden på 3 000 upp till nästan 16 000 f/dygn.

Skall timflödena i tabell 3 spegla en topptrafiktimme blir mot-

svarande ÅDT-värden 1 600 upp till 8 000 f/h.

För vardera vägtypen (13 m och 9 m) görs även en frifordons-

simulering för att spegla de hastighetsanspråket som användes i

simuleringen.

Varje siktlängdsprofil i avsnitt 4.2 ovan simuleras med de fyra

timflödena (olika för 9 m- och 13 m-väg). De studerade trafik-

effekterna kan beskrivas som funktion av både trafikflöde och

siktut formning.

4 , 4 Trafikeffekter

Ur de skilda simuleringarna analyseras följande trafikeffekter:

1. Reshastighet för personbilar och lastbilar. Detta mått anger

framkomligheten på aggregerad nivå. Som alternativ kan även

restidsfördröjningen beräknas. Denna anger skillnaden i res-

tid för trafik i ett visst flöde och restiden för fria for-

don. Således ett direkt mått på den tillkommande restid, som

orsakas av trafikinteraktioner.

2. Omkörningskvot för personbilar. Detta mått anger antal om-

körningar för pb (omkörning pb-pb och pb-lb) dividerat med

antalt pb-kilometer.

VTI MEDDELANDE 712



16

3. Andel hindrad restid för personbil och lastbil. Detta mått

anger hur stor andel av den totala restiden, som utgörs av

körning i fordonsköer. Detta är ett vanligt mått på Level-

of-service.

4. Efterliggningstid för personbilar per följning. Detta mått

anger den genomsnittliga restid en personbil ligger i kö

innan en accelerad omkörning kan genomföras. Förutsättningen

är därvid att ett upphinnande har skett, som inte har följts

av en omedelbar flygande omkörning.

För simuleringar på 13 m-väg har inte efterliggningstiden enligt

punkt 4 ovan beaktats. Orsaken är att en följning kan upphöra

genom att framförvarande fordon kör ut på den breda vägrenen och

låter bakomvarande fordon passera i eget körfält. För närvarande

finns ingen särredovisning i trafiksimuleringsmodellen av denna

händelsetyp.
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5 RESULTAT SIMULERING 13 M-VÄG

5.1 Resultatredovisning

De simulerade resultaten indelas i tre grupper efter siktklass

enligt tabell 1. Således tre siktutformningar i siktklass I, två

stycken i siktklass II och fyra stycken i siktklass III. Sikt-

klass IV har inte använts på 13 m-väg på grund av den olämpliga

siktutformning som detta skulle medföra.

För varje grupp beräknas medelvärdet för de trafikeffekter som

analyseras.

Tabell 4 nedan visar simulerade reshastigheter för personbilar

och lastbilar.

Tabell 4 Reshastighet (km/h) vid olika timflöden och sikt-

klasser

 

Reshastighet km/h

Flöde Siktklass I Siktklass II Siktklass III

£/h Ph Lb Pb Lb Pb Lb
 

0 93,3 82,2 93,3 82,2 93,3 82, 2

450 93,2 82,1 93,1 82,1 93,1 82,1

800 93,1 82,0 93,0 82,0 92,9 81,9

1150 92,2 81,1 91,9 80,8 91,8 80,8

1600 91,0 79,8 90,6 79,4 90,5 79 , 4
      

Av tabellen framgår två viktiga omständigheter. Hastighetsflö-

dessambandet är mycket flackt, först vid flöden över 800 f/n

böjer kurvan märkbart av. Den andra omständigheten är den svaga

inverkan siktutformningen har. Skillnaden mellan siktklasserna är

marginell. Siktklass I har något högre värden än klass II och III.
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RESHASTIGHET
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Detta framgår av figur 4, som visar diagram över hastighets-

flödessambandet. I figuren har siktklass II och III slagits

ihop, eftersom skillnaden dem emellan är obetydlig.

De flacka sambanden är givetvis en följd av det höga vägrensut-

nyttjandet, som medför många omkörningar och fåtaliga samt korta

fordonsköer .

Tabell 5 nedan visar simulerade omkörningskvoter för person-

bilar. Det innebär omkörningar pb-pb och pb-lb ställt i relation

till trafikarbetet. I antalet omkörning ingår både passeringar

med hjälp av vägren och vanliga omkörningar.

Tabell 5 Omkörningskvot för personbilar (omk/pbkm)

 

Omk. kvot omk/pbkm

 

    

Flöde

f/n Siktklass I Siktklass II Siktklass III

0 0 0 0

450 0, 178 0; 177 0; 178

800 0 , 291 0 , 285 0 , 289

1150 0 , 424 0 , 423 0 , 418

1600 0 ; 601 0 ; 603 0 , 594
 

Av tabellen framgår att siktutformningen inte har någon eller

 

mycket ringa inverkan på antalet omkörningar.

Det är enbart för högsta flödet, 1 600 f/h, som siktklass III

uppvisar en marginell reduktion av antalet omkörningar.

Av omkörningskvoten i tabell 5 ovan är bara 13-15 % rena om-

körningar medan resten är passeringar. Det innebär många situa-

tioner med minst tre fordon i bredd. Vid högsta flödet 1 600 f/h

kan man beräkna att ca 60-65 % av alla passeringar sker med

mötande fordon (tre i bredd-situationer) .
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ANTAL OVMKÖORNINGAR

per

PERSONBILSKILOMETER

Vägbredd: 13 meter
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Figur 5 Omkörningskvot för pb som funktion av trafikflödet.

13 m-väg.
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I figur 5 har omkörningskvoten ritats som funktion av flödet.

Alla tre siktklasserna har slagits samman till en kurva på grund

av de närmast slumpmässiga skillnaderna i tabell 5. Av figuren

framgår det rätlinjiga sambandet mellan omkörningskvot och

trafikflöde, vilket innebär att samtliga upphinnanden leder till

omkörning, oavsett siktutformning. En viss efterliggningstid i

korta köer förekommer dock vid dåliga siktförhållanden och höga

flöden. Detta framgår av nästa tabell, som visar andelen hindrad

restid för personbilar och lastbilar.

Tabell 6 Andel hindrad restid i % vid olika timflöden och

 

 

siktklasser.

Andel hindrad restid %

Siktklass I Siktklass II Siktklass III

Flöde Pb Lb Pb Lb Pb Lb

0 0 0 0 0 0 0

450 0 , 8 0 ; 3 1, 4 0 , 4 1,7 0 , 6

800 2 , 6 1; 1 3, 4 1,2 4 , 4 1, 4

1150 6 ; 0 2 , 0 7,8 2 , 4 9, 0 2 , 8

1600 13,3 5;5 15,0 6;0 15,3 6 ; 1
      

Som hindrat fordon räknas enbart kökörning bakom framförvarande

fordon, som ligger kvar i körfältet och där siktsträckan är för

kort för omkörning. Således räknas inte situationer med två for-

don i bredd (passering). Vid en passering anses båda fordonen

vara fria.

Ånyo framgår de små differenserna mellan olika siktutformningar.

Siktklass I har dock genomgående något bättre (lägre) värden än

siktklass II och III. I figur 6 finns sambanden uppritade som

funktion av timflödet. I konsekvens med figuren för reshastighet

har siktklass II och III slagits samman.

Som sammanfattning av alla resultat i tabell 4-6 kan sägas att

siktutformningen har liten inverkan på trafikavvecklingen på

13 m-väg.
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ANDEL RESTID | KO

Vägbredd: 13 meter
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trafikflödet. 13 m-väg.
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6 RESULTAT SIMULERING 9 M-VÄG

6 . 1 Resultatredovisning efter siktklass

På samma sätt som i kapitel 5 indelas simuleringsresultaten i

grupper efter siktklass. På 9 m-väg användes även siktklass IV

med tre olika utformningar enligt tabell 1.

För varje siktklassgrupp beräknas ett medelvärde för varje redo-

visad effekt. Skillnaden mellan olika siktutformningar i samma

siktklass är dock nu på 9 m-=väg mer markant än för 13 m-vägen. I

nästa avsnitt görs därför en redovisning av resultat inom en och

samma siktklass.

På grund av att bästa siktutformningen, 1 000 m siktlängd med 2

max per km, är extremt god har resultaten från dessa simule-

ringar viktats med faktorn 0,5 vid medelvärdesbildningen. På

detta sätt erhålles ett mer representativt resultat för

siktklass I.

Nedan i tabell 7 redovisas reshastigheten för pb och lb vid de

olika flödena och siktklasserna.

Tabell 7 Reshastighet (km/h) vid olika timflöden och sikt-

klasser.

 

 

     

Reshastighet km/h

Flöde Siktklass I Siktklass II Siktklass III Siktklass IV

f/h Pb Lb Pb Lb Pb Lb Pb Lb

0 89,7 79,1 89,7 79,1 89,7 79,1 89,7 79,1

200 89,3 78,9 88,7 78,7 87,7 78,3 86,8 78,0

450 85,9 78,1 84 , 3 77 ,; 6 82,7 17 , 3 81,7 76, 8

725 81,3 75,9 80,0 75,6 78,7 75,2 77,8 74 , 6

1000 77,6 713,9 76,3 73,4 75,1 72,9 74,2 ___ 712,3
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Reshastighet

Vägbredd: 9 m
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Figur 7 Reshastighet för pb och lb som funktion av trafik-
flödet. 9 m-väg.
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Tabellen är illustrerad i figur 7, som visar hastighetsflödes-

samband på 9 m-väg.

Man erhåller nu väsentligt brantare samband än på 13 m-väg.

Skillnaden mellan olika siktklasser är också uppenbar, speciellt

i medelhöga flöden kring 500 f/h.

För den enskilda trafikanten innebär trafikinteraktioner och

efterliggningar längre restid. Ett alternativt mått till res-

hastighet är att studera restidsfördröjningen, dvs den ökade

restid som trafikinteraktionerna medför, jämfört med restiden

som fritt ensamt fordon. I tabell 7 ovan jämförs alltså restiden

vid nollflöde, fria fordon, med restiden vid aktuellt timflöde.

Tabell 8 nedan visar resultaten för personbilar.

Tabell 8 Restidsfördröjning _(s/km) för pb vid olika timflöden

och siktklasser.

 

 

Fördröjning f/km

Flöde Siktklass I| Siktklass II| Siktklass III| Siktklass IV

f£/n

0 0 0 0 0

200 0; 18 0 , 45 0,92 1,34

450 1,78 2,57 0000 3,40 3,93

725 4,15 4 , 87 5; 61 6 , 14

1 000 6; 26 7,05 7 , 80 8,38
       

Som synes av tabellen ovan ökar fördröjningar med trafikflödet

och siktklassvärdet. En intressant iakttagelse kan göras. Från

flöden på 450 f/h och högre finns en konstant ökning av för-

dröjningen med ca 0,8 sek/km, när siktklassmåttet försämras från

I till II och III. Ökningen mellan siktklass III och IV är kons-

tant med ca 0,55 sek/km. Detta beror dock på att medelvärdet av
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siktandel över 300 m är 15 % i stället för önskade 10 % (se ta-

bell 1). Om medelvärdet varit 10 % hade fördröjningen blivit upp

mot 0,8 sek/km.

Bakom värdena för reshastighet och fördröjning döljer sig dock

stora skillnader i kvaliteten på trafikavvecklingen. Detta visar

sig vid studium av andra trafikeffekter.

Nästa tabell visar omkörningskvoten för personbilar, dvs omkör-

ning pb-pb och pb-lb per personbilskilometer. Nu på 9 m-väg

gäller det enbart renodlade omkörningar, där fordonen använder

körfältet för mötande trafik.

Tabell 9 Omkörningskvot för personbilar (omk/pbkm)

 

 

Omk. kvot omk/pbkm

Flöde Siktklass I Siktklass II Siktklass III Siktklass IV

f£/n

0 0 0 0 0

200 0, 075 0, 073 0, 063 0; 052

450 0; 125 0 ; 105 0 ; 075 0; 058

725 0 ; 109 0 ; 085 0; 069 0 ; 046

1000 0; 111 0; 076 0 ; 047 0 ,; 032

       

Sambanden finns illustrerade i figur 8, där omkörningskvoten

ritats som funktion av trafiklödet.

Av tabell och figur framgår stora variationer av omkörningskvot

efter flöde och siktklass. Detta medför att kölängder och andel

hindrad restid också varierar högst avsevärt. Det kan noteras

att det bara är i siktklass I, som man erhåller en omkörnings-

kvot större än 0,1 vid höga trafikflöden.
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Antal omkörningar

per

personbilskilometer

Vägbredd: 9 m

Omkörningskvot
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Figur _8 Omkörningskvot för pb som funktion av trafikflödet.
9 m-väg.

VTI MEDDELANDE 712



28

Tabell 10 nedan visar andelen hindrad restid i procent uppdelad

på pb och lb.

Tabell 10 Andel hindrad restid

siktklasser.

i % vid olika timflöden och

 

 

Andel hindrad restid %

Siktklass I Siktklass II Siktklass III Siktklass IV

Flöde Pb Lb Pb Lb Pb Lb Pb LD

0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 5; 2 3,2 8,5 4,6 14,0 7,8 18,0 11,3

450 26,5 13,0 33,8 16,9 42,9 20,7 48,3 24,5

725 51; 1 33; 7 57 , 4 38,3 62 , 6 41 ; 3 67 , 9 47 , 3

1000 67,7 50,6 72,7 54,3 78,5 60,3 81,6 62, 8

       

Andelen hindrad restid är ett i många länder etablerat mått på

Level-of-service i trafiken, som skall spegla de fördröjningar

och frustrationer en förare upplever i fordonsköer. Av tabellen

ovan framgår att spridningen i detta mått är avsevärd, beroende

på trafikflöde och siktutformning. Speciellt för medelhöga flö-

den i området 400-700 f£/h är det ett markant beroende av sikten.

Detta framgår av figur 9, som visar andelen hindrad restid som

funktion av trafikflödet och siktklass.

Ett värde på 30 % hindrad restid motsvarar en medelkölängd i

trafiken på 1,3-1,4 fordon, medan värdet 60 % svarar mot 2,3-2,4

fordon i medelkölängd.

Ett ytterligare mycket känsligt effektmått är efterliggningstid

per hindrat fordon. Det innebär medelvärdet av den tid ett for-

don ligger i kö innan en omkörning kan fullföljas. Förutsätt-

ningen är då att fordonet blivit hindrat av ett framförvarande

fordon och inte kan utföra en omedelbar flygande omkörning.
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Andel restid i kö
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Figur 9 Andel hindrad restid för pb och lb som funktion av

trafikflödet. 9 m-väg.
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Tabell 11 nedan visar detta mått för personbilar mätt i minuter

(decimalerna anger hundradels minut ej sekunder).

Tabell 11 Genomsnittlig efterliggningstid för hindrade person-

bilar mätt i minuter.

 

Tid per följning (min)

 
Flöde Siktklass I Siktklass II Siktklass III Siktklass IV

0 0 0 0 0

200 1,10 1, 62 2,50 4 ;, 00

450 2,73 3,78 6 ; 09 8,63

725 5; 39 7, 07 9,95 15,05

1000 8,21 10,95 18,06 27,60

       

Tabellen är illustrerad i figur 10. Ur tabell och figur framgår

det mycket starka beroendet, som trafikflöde men framförallt

siktklass har på detta framkomlighetsmått. En efterliggningstid

på 6 min vid hastigheten 80 km/h motsvarar en sträcka på 8 km.

Således blir det vid höga flöden och dåliga siktutformningar

mycket långa sträckor av körning i kö som hindrat fordon.

6 . 2 Resultat inom en siktklass

Av ovanstående redovisning framgår att flera effektmått är käns-

liga för siktutformningen. I detta avsnitt görs därför en jäm-

förelse av trafikeffekterna vid enskilda siktutformningar inom

samma siktklassområde.

Till en början kan det vara intressant att jämföra den bästa

siktutformningen, 1 000 m siktlängd med 2 max per km (1 000/2),

med den sämsta i siktklass I, nämligen 1 000 m med 1 max per km

(1 000/1). Tabell 12 gör en sådan jämförelse för personbilar.

Det är främst för de höga flödena en sådan jämförelse är intres-

sant .
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Tid i kö

per

följning och personbil

Vägbredd: 9 m
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Figur 10 Efterliggningstid för hindrade pb. 9 m-väg.
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Tabell 12 Jämförelse av trafikeffekter för pb vid två olika

siktutformningar i siktklass I.

 

Timflöde f/h

 

 

Trafikeffekt 725 1 000

1 000/2 1 000/1 1 000/2 1 000/1

Reshast Ph km/h 81 , 9 80,6 78,5 76,8

Fördröjn. Pb s/km 3,82 4,53 5,73 6 ; 74

Omk. kvot Pb 0, 123 0 ; 096 0 ; 135 0 ; 090

Andel hindrad 47 , 3 54,5 63 , 7 70,5

restid Pb %

Efterliggn.tid 4 , 42 . 6, 24 6 ; 26 9, 79
per följn. (min)

     

Vid jämförelse med tabellerna nr 7-11 framgår att skillnaderna

ovan i trafikeffekter är lika stor eller större än den, som

finns mellan genomsnittet för siktklass I och II. Generellt sett

kan sägas att 1 000/2 ger en relativt god trafikkvalitet även

vid flödet 1 000 f/h. Hastigheten för pb är strax under 80 km/h

och andel hindrad restid är drygt 60 %, vilket motsvarar något

mer än nedre gränsen hos Level-of-service nivå D. Denna nivå

brukar betecknas försvarlig och är lägsta godkända servicenivån

vid högtrafik. Övre gränsen i nivå D är 75 % hindrad restid.

Det skall tilläggas att effekterna för en väg med siktut form-

ningen 800/2 i stort sett ligger mitt emellan de för 1 000/2 och

1 000/1, dock med viss dragning till de bättre värderna för

1 000/2.

Förbättringen beror naturligtvis på att det finns ytterligare

ett siktmax per km väg för omkörningar. Dessutom medför detta

faktum också att minimisiktlängden ökar väsentligt.
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Det kan vara intressant att rent generellt studera om flera

kortare siktmax är bättre än färre långa. Nedan ges en redo-

visning av resultaten för 1 000/1, 600/2 och 800/1. Observera

dock att andelen sikt över 300 m inte är lika i de tre fallen,

utan det skiljer 10 procentenheter mellan vardera utformningen.

Trots det kan en del intressanta slutsatser dras.

Tabell 13 Jämförelse av trafikeffekter för pb vid tre olika

 

 

siktutformningar.

Tim- Siktut formning

Trafikeffekt flöde

f/h 1 000/1 600 /2 800/1

Reshast. Pb 450 85,2 84 , 4 84,3

km/h

725 80,6 79 , 9 80,0

1 000 76 ; 8 76,5 76,1

Fördröjn. Pb 450 2 , 12 2 , 52 2,57

s/km

725 4 , 53 4 , 92 4 , 87

1 000 6 , 74 6 ; 93 7,17

Omk. kvot Pb 450 0 ; 116 0 ; 110 0 ; 099

725 0 ; 096 0 ; 089 0 ; 080

1 000 0 ; 090 0 , 083 0 , 069

Andel hindrad 450 29 , 2 33 ; 4 34,3

restid Pb %

728 54,5 57,6 57,2

1 000 70,5 71 , 9 73,5

Efterliggn. 450 2 ; 99 3; 61 3; 96

tid per följ-

ning (min) 725 6 ; 24 6; 93 7 , 21

1 000 9,79 10,24 11; 66
       

Vid timflöden 450 och 725 f/h kan inte utformningen 600/2 sägas

ha nämnvärt bättre resultat än 800/1. De skillnader som finns

förklaras av att siktandelen över 300 m är 10 procentenheter

högre.
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Men vid flödet 1 000 f/h är tendensen annorlunda. För omkör-

ningskvot och efterliggningstid ligger resultaten närmare dem,

som gäller för 1 000/1 än vad som kan förklaras av siktandelen.

Det synes som att det vid höga flöden är bättre med fler och

något kortare siktmax än färre och längre. Vid låga och medel-

höga flöden finns dock inte detta samband. Siffrorna får dock

inte övertolkas till att det skulle vara generellt sämre med

långa siktmax. Bästa framkomligheten fås generellt om siktan-

delen över 300 m än hög.

För att ytterligare testa hypotesen om fler siktmax kan ytter-

ligare en jämförelser göras. Det gäller utformningen _600/1

jämfört med 400/3. Båda dessa har 30 % sikt över 300 m och är

siktklass III (se tabell 1). Skillnaden är tre siktmax mot ett

per km. Tabell 14 nedan visar en sådan jämförelse.

Tabell 14 Jämförelse av trafikeffekter för pb vid två olika

siktutformningar i siktklass III.

 

 

Tim- Siktutformning

Trafikeffekt flöde

f/n 400 /3 600 /1

Reshast. Ph 450 83,3 82,6

km/h 725 79 , 4 78 , 6

1 000 75,7 75 0

Fördröjn. Pb 450 3 ; 08 3 ; 45

s/km 725 5,21 5; 67

1 000 7 , 42 7 87

Omk. kvot Pb 450 0 , 084 0 ; 076

725 0 , 079 0 ; 065

1 000 0 , 059 0 , 043

Andel hindrad 450 40 , 0 42 , 7

restid Ph % 725 59,5 63 , 7

1 000 76 0 78,8

Efterliggn. - 450 4 , 75 5; 97

tid per följ- 725 7 , 95 10,08

ning (min) 1 000 13,00 18,20
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Som framgår av tabellen ovan är det en icke föraktlig skillnad

mellan siktutformningarna gällande samtliga trafikeffekter. Vid

en jämförelse med tabellerna 7-11 kan konstateras att utform-

ningen 600/1 har ungefär samma värden som siktklass III i genom-

snitt för samtliga trafikeffekter. Utformningen 400/3 har värden

som är samma eller något sämre än medelvärdet av siktklass II

och III. Således betyder tre siktmax i stället för ett att man

vinner "en halv siktklass". Detta understryker att flera kortare

siktmax är bättre än färre och längre siktmax. Detta gäller vid

höga trafikflöden.

Det skall anmärkas att enligt kapitel 3.2 skall siktlängder i

intervallet 250-500 m undvikas. Men då menas i första hand

sådana siktlängder, som erhålles av långdragna horisontalkurvor

eller vertikalkurvor, båda med stora radier. I den siktutform-

ning som redovisas ovan är det tydliga siktmax, där sikten mo-

mentant ökar från 200 m till 400 m. Men generellt sett skall man

vara försiktig med korta siktlängder. Analysen belyser för-

hållandet att flera och kortare siktmax är att föredra framför

färre och längre i samma siktklassintervall. Detta är mest mar-

kant vid höga trafikflöden.
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7 VÄRDERING AV SIMULERINGSRESULTAT PÅ 9 m-vÄG

7.1 Kriterier på god trafikavveckling

För att kunna värdera resultaten redovisade ovan i kapitel 6

behövs kriterier på studerade trafikeffekter, som kan sägas ge

godtagbar trafikavveckling. Dessutom måste dessa kriterier gälla

vid ett .trafikflöde, som är en vald dimensionerande andel av

årsdygnstrafiken (ÅDT) .

Som förslag till dimensionerande trafik väljs i detta avsnitt

12 % av ÅDT. Det innebär en topptrafiktimme under året, som

överskrides under 125-200 timmar beroende på typ av trafik.

För denna dimensionerande timme kan som exempel följande kri-

terrier föreslås:

1. Reshastigheten för pb skall vara lika med eller överstiga

80 km/h. Alternativt kan sägas att restidsfördröjning skall

vara mindre än eller lika med 5 s/km.

2. Omkörningskvoten för pb skall överstiga 0,1 omk. per pbkm

vid timflöden över 300 f/h. Detta innebär för medelfordonet

en omkörning per 10 km färd.

3. Andel hindrad restid (tid i kö) för personbilar bör ej vara

mer än 60-65 %. Det innebär ett värde just över nedre

gränsen för Level-of-service nivå D enligt HCM 85.

4, Efterliggningstid för personbilar bör ej vara högre än

3,5-4,0 min. Detta motsvarar en färdlängd på 4,5-5,5 km vid

en hastighet på ca 80 km/h.

7 . 2 Tillämpning av kriterier

Nuvarande anvisningar för typsektion anger 5 000 fordon/årsdygn

som högsta värde när 9 m-väg kan vara aktuell (se TV 124 avsnitt

3.1.2.02) . Väg med ÅDT-värde över detta kan också utformas som

9 m, men då skall särskild utredning genomföras.
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Tillämpningsexempel:

Som första tillämpning väljs ÅDT 5 000 fordon. Detta innebär

enligt 7.1 ovan ett timflöde på 0,12 - 5 000 = 600 f/h. Ur

figurerna 7-10 avläses resultaten för timflödet 600 f/h. Ta-

bellen nedan sammanfattar dessa resultat.

Tabell 15 Trafikeffekter vid flödet 600 f/h på 9 m-väg vid

olika siktklasser.

 

 

Trafikeffekt Siktutformning

' Sikt- Sikt- Sikt- Sikt-

klass I klass II |klass IIIT]klass IV

Reshast. Pb km/h 83,4 81,8 80,5 79, 6

Fördröjn. Pb s/km 3,0 3; 9 4 , 6 5,1

Omk. kvot Pb 0 ; 117 0 ; 097 0 , 074 0 ; 053

Andel hindrad res- 40 47 54 60

tid Ph %

Efterliggn. tid 4 , 0 $, 5 8,0 11,8

per följning (min)
       

Som synes är det bara siktklass I som uppfyller alla kriterier,

dock ligger efterliggningstiden precis på 4,0 min. Således måste

en siktutformning för en trafik på 600 f/h vara en god siktklass

I. Nedre delen (70-75 % sikt över 300 m) är ej tillfyllest utan

siktandelen måste komma upp i 80-85 %.

Om man bara går efter kriterierna reshastighet för pb och andel

hindrad restid kan siktkraven sänkas radikalt. Man kan då nöja

sig med siktklass III. Det är omkörningskvoten och efterligg-

ningstiden, som är extremt känsliga för siktutformningen och

fäller utslaget.

Ytterligare tillämpningsexempel:

Under senare år har 13 m-sektionen kommit att byggas för lägre

och lägre trafikmängder. Detta beror ofta på ett systemtänkande,
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som innebär att ett visst slag av vägnät skall ha en viss stan-

dard, oavsett trafikflödet på enskilda ingående länkar.

Det synes som om den praktiska övre gränsen idag är 3 000-3 500

fordon i ÅDT för 9 m-sektion. Dimensionerande flöde blir då 360-

420 f/h. På samma sätt som ovan beräknas effekterna vid flödet

400 f/h. Utfallet blir enligt följande tabell.

Tabell 16 Trafikeffekter vid flödet 400 f/h på 9 m-väg vid

olika siktklasser.

 

 

Trafikeffekt Siktut formning

Sikt- Sikt- Sikt- Sikt-

klass I |klass II |klass IV

Reshast. Pb km/h 86,7 85,1 83,7 82,7

Fördröjn. Ph s/km 1,4 2 , 2 2 , 9 3 ; 4

Omk. kvot Pb 0 ; 124 0 ; 104 0 ; 075 0 ; 059

Andel hindrad res- 21 28 37 42

tid Pb %

Efterliggn. tid 2 , 4 3; 3 5 , 4 7,7

per följning (min)
       

Alla kriterier uppfylls nu av både siktklass I och II med god

marginal. Siktklass III och IV uppfyller bara kriterierna för

reshastighet och andel hindrad restid.

Tillämpningsexempel maxflöde:

Slutligen görs en analys av vilka maximala trafikflöden som är

möjliga i siktklass I för att de fyra olika kriterierna ska bli

uppfyllda. Dessutom görs för jämförelse samma sak med den abso-

lut bästa siktutformningen 1 000 m siktmax två per km. Man er-

håller följande data ur figurer och tabell 12.
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Tabell 17 Maximala trafikflöden i siktklass I och utformning

 

 

   

1 000/2.

Max timflöde f/h [Motsvarande ÅDT

Kriterie

Sikt- Sikt-

klass I 1 000/2 |klass I 1 000/2

Reshast. Pb =80 km/h|/ 825 875 6 900 7 300

Omk. kvot Ph =0,1 >1 000 >1 200 >8 000 >10 000

Andel hindrad res- 875 940 7 300 7 800

tid Pb =60 %

Efterliggn. tid 600 670 5 000 5 600

per följn. =4 min
    

Som synes är det kravet på kort efterliggningstid, som är det

starkaste kriteriet. Detta medför att största ÅDT-värdet är

5 000 fordon i siktklass I, 5 500 fordon om siktutformningen är

extremt god med många och långa siktmax (minst 1 000 m längd) .

Om kraven sänks till att i första hand gälla reshastighet över

80 km/h blir motsvarande ÅDT-värden något högre, 7 000 respek-

tive 7 500 fordon.

Dimensionerande trafikflöden blir härvid 840 respektive 900 f/h.

Dessa flöden ger följande efterliggningstider

840 f£/h i siktklass I 6,5 min

900 £/h vid utformning 1 000/2 5,6 min

Bästa utformningen 1 000/2 med flödet 840 f/h ger efterligg-

ningstiden 5,2 min.
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8 FÖRSLAG TILL RÅD FÖR SIKTUTFORMNING

I nedanstående avsnitt görs ett försök till att sammanfatta

resultaten från föregående kapitel med inriktning på att åstad-

komma konkreta anvisningar för omkörningssikt.

Största trafikmängden, grundat på förutsättningar som angivits i

kapitel 7, som kan avvecklas på en 9 m-väg är 7 000 fordon per

årsdygn. Därvid måste dock siktutformningen vara extremt bra.

All siktlängd bör vara över 500 m och därtill skall finnas sikt-

max på upp till 1 000 m längd. Frekvensen på dessa siktmax skall

vara hög, 1,5 till två per kilometer väg. Trots detta kan långa

efterliggningstider i köer uppkomma.

För 9 m-vägar med 5 000 i ÅDT bör siktutformningen ha ett bra

siktklass I-värde med 80-90 % av sikten över 300 m. Därtill

1,5-2 siktmax per kilometer med längder på upp till

800-900 meter.

Vid ÅDT på 3 000 fordon på 9 m-väg kan kraven på siktutform-

ning sänkas och ändå uppfylla föreslagna kriterier. Här duger

siktklass II med 50-60 % sikt över 300 m. Detta innebär ett

långt siktmax per km väg med ca 800 m längd eller två kortare på

550-600 m längd.

Som en god regel bör alltid minst siktklass II eller bra sikt-

klass III väljas. Annars kan framför allt ett upphinnande leda

till relativt lång efterliggningstid, även om trafikflödet är

lågt.

Som komplettering till ovanstående skall understrykas att lång-

dragna vägelement med stora horisontal- eller vertikalradier

skall undvikas på 9 m-väg. Dessa vägutformningar ger i regel

siktlängder i intervallet 300-500 m utan distinkta siktmax. Det

är därför bättre att införa mindre radier och mellanliggande

raksträckor, även om dessa inte är så långa. I sådana fall är

siktsträckor med längden 500-550 m ej oväsentliga.
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Kan inte ovan ställda krav på siktlängder uppfyllas för en

9 m-väg kan den alternativt förses med stigningsfält. Dessa bör

vara minst 1,5 km långa. Man skall dock beakta att ett stig-

ningsfält markant minskar kvaliteten på trafikavvecklingen för

det motriktade flödet. Orsaken är givetvis att köerna löses upp

och fordonen sprids längs vägen i den riktning, som är försedd

med stigningsfält. Detta medför minskade omkörningsmöjligheter

för det motriktade flödet. För att åstadkomma "balans" mellan

riktningarna bör därför stigningsfält införas parvis, ett för

vardera riktningen.

Som ett ytterligare alternativ för vägar med ÅDT 5 000 fordon

och mer med icke fullgod siktutformning kan man i stället välja

13 m-sektion. För 13 m-väg är kraven på fullgod siktutformning

lägre. Det är inte nödvändigt med långa siktsträckor över 600 m.

Det kan diskuteras om inte siktutformningen i stället bör in-

riktas mot att ha god standard på minimisiktnivån. Om mötesikten

inte understiger 350-400 m längs vägen, erbjuds goda passerings-

möjligheter för flertalet förare. Vid minimisiktlängd på 350-

400 m har en förare nästan alltid minst 6 sek i tidsavstånd till

ett mötande fordon. Detta gör det lättare för inblandade parter

att kontrollera en situation med tre fordon i bredd.

Ovanstående analys innebär en siktlängdsprofil som varierar

mellan 350 och upp till 600-700 m. Givetvis underlättar det

under mörkerkörning med längre sikt än 600 m, men några större

insatser vid besvärlig terräng bör inte göras. Däremot är det

mindre bra att råden från 1981 enbart kräver stoppsikt som

minimistandard.

För vägar med ÅDT på 7 000 fordon och högre bör 13 m-sektion

väljas. Vid dessa trafikmängder kan dock köbildning uppstå under

mörkerkörning höst och vinter. För att avveckla dessa köer bör

vägen utformas med långa siktsträckor liksom på 9 m-väg.

Ur framkomlighetssynpunkt finns ej någon speciell övre flödes-

gräns för 13 m-vägen. Simuleringarna visar att god trafikav-
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veckling erhålls ända upp till timflöden i storleksordningen

1 600-1 800 f/h. Detta motsvarar ÅDT-tal på 13 000-15 000 for-

don. Övre gränsen måste istället väljas utifrån trafiksäker-

het sskäl.

De föreslagna framkomlighetskriterierna med dimensionerande

trafiksituation illustrerar hur "funktionella framkomlighet s-

kriterier" kan ställas på en väg.

Kriterierna och den dimensionerande trafiksituationen är sköns-

mässigt föreslagna men sakligt underbyggda. Andra typer av och

värden på kriterier, t ex för minimering av frekvensen okont-

rollerade trefordonsmöten på 13 m-=vägar, kan leda till andra

typsektions- och siktutformningsförslag.

Det slutliga valet av linjeföring måste självklart vägas mot

andra effekter som trafiksäkerhet och i viss mån estetik. Stig-

ningsfält är ofta kostnadseffektiva, mer kostnadseffektiva än

profiljusteringar.

Resultaten i kapitel 5 och 6 kan användas till att formulera och

utvärdera andra framkomlighetskriterier. Man kan därvid tänka

sig olika kvalitetskriterier för olika vägnät (nationellt,

regionalt och övrigt vägnät).
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