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Referat

Standardkraven för och målsättning med röjning och slåtter är dåligt underbyggda. Kunskapsnivån är

bristfällig med avseende på bland annat trafikanteffekter som framkomlighet och trafiksäkerhet.

Syftet med projektet begränsades till att studera hur sikten påverkas av röjning och slåtter och om tra-

fikanterna förändrar sitt beteende med avseende på hastighet och sidolägesplacering.

Fem försökssträckor valdes 1995. Dessa röjdes enligt ordinarie plan. En kontrollsträcka, där röjning ej

utfördes, valdes dessutom ut.

Sikten mättes in före och efter röjning på de fem försökssträckorna. Före röjning kunde mellan 74 och

96 % av vägarnas längd mätas in med minst enkel stoppsikt (110 m). Efter röjningen kunde en förhöjning

av siktsträckorna på i genomsnitt 8 procentenheter mätas in. Motsvarande värden för dubbel stoppsikt

(220 m) var mellan 22 och 63 % med en förbättring på i genomsnitt 16 procentenheter.

Reshastigheten mättes både på försökssträckor och kontrollsträckan före och efter röjning. Punkthas-

tigheten och sidoläget mättes på försöksvägarna dels på en raksträcka och dels i en vänsterkurva.

Undersökningen gav följande resultat:

för reshastigheterna har ingen signifikant ökning kunnat registreras

punkthastigheterna ökade på raksträcka och i kurva efter röjning

mitt i och i utgången av vänsterkurvor körde bilarna närmare vägmitten efter röjning

i ingång till vänsterkurvor och på raksträckor ändrades inte bilarnas sidoläge efter röjning.
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Abstract

The standard requirements for and the aims of vegetation/verge clearing and mowing are poorly founded.

There is not sufficient knowledge about for instance effects such as trafficability and traffic safety.

The aim of the project was limited to studying the impact of vegetation/verge clearing and mowing on

sight distances and whether road users change their behaviour with respect to speed and lateral position.

In 1995, five test sections were chosen. These were cleared according to a regular plan. A control

section where clearing was not performed was also chosen.

Sight distances was measured before and after clearing the five test sections. Before clearing, between

74% and 96% of the distances were measured with at least a single stopping sight distance (110 m). After

clearing, an increase in sight distances of approximately eight percentage units was measured. The

corresponding values for double stopping sight distances (220 m) were between 22% and 63%, with an

improvement of approximately 16 percentage units.

Journey speed was measured on both test sections and the control section before and after clearing.

Spot speed and lateral position were measured on the test roads both on straight sections and on left-hand

curves.

The result of the study was as follows:

- no significant increase in journey speeds was observed

- spot speeds increased on straight sections and on curves after clearing

- in the middle of and when leaving left-hand curves, cars were closer to the middle of the road after

clearing

- at the entrance to left-hand curves and on straight sections, the lateral position of cars was not

changed after clearing.
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Förord

Föreliggande redogörelse utgör slutredovisning av det uppdrag VTT fick att stu-

dera förändringar i sikt samt förändringari trafikantens hastighet och sidoläge före

och efter röjning och slåtter. Uppdragsgivare och finansiär var Vägverket.

Stort tack till Nikol Nielsen Gulis som varit med i planeringen av projektet och

varit Vägverkets projektledare. VTTI:s projektledare har varit Hans Sävenhed.

Jan-Åke Karlsson, VV Region Sydöst och Göran Andersson, VV Region

Mälardalen lämnade förslag på lämpliga mätsträckor.

Tack till AB Slagkraft för fotografiet till omslaget.

Värdefulla synpunkter på mätförfarande och utvärdering har lämnats av föl-

jande kollegor på VTT, Arne Carlsson, Pontus Matstoms, Staffan Möller och

Gudrun Öberg.

Vid den statistiska bearbetningen har Mats Wiklund lämnat mycket värdefulla

synpunkter.

Sven-Åke Lindén och Jerry Wallh har utfört sidoläges- och hastighetsmätning-

arna.

Gunilla Sörensen har bearbetat restidsmätningarna.

Tack till Siv-Britt Franke och Annette Karlsson som renskrivit manuskriptet.

Linköping i november 1996

Projektledaren
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Röjningsstandard. Effekt på siktsträcka, fordons sidoläge och hastighet.

av Hans Sävenhed och Peter Wretling

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Standardkraven för och målsättning med röjning och slåtter är dåligt underbyggda.

Kunskapsnivån är bristfällig med avseende på bland annat trafikanteffekter som

framkomlighet och trafiksäkerhet. Det är dessutom inte alldeles enkelt att följa

upp och kvalitetssäkra det arbete som utförs. I praktiken är det medelstilldelningen

som i stor utsträckning avgör vilken standard som är möjlig att uppnå.

Den allmänna kunskapsnivån om de effekter som olika standard på röjning och

slåtter medför för trafikanten är egentligen för dålig.

Tänkbara förändringar av trafikeffekter:

- längre restider,

- större olycksrisk,

- större halkrisk,

- större risk för viltolyckor,

- sämre komfort.

Syftet med projektet begränsades till att studera hur sikten påverkas av röjning

och slåtter och om trafikanterna förändrar sitt beteende med avseende på hastighet

och sidolägesplacering.

Fem försökssträckor valdes 1995. Dessa röjdes enligt ordinarie plan. En kon-

trollsträcka, där röjning ej utfördes, valdes dessutom ut. Samtliga sträckor är loka-

liserade strax norr om Ljungby i Småland.

Sikten mättes in före och efter röjning påde fem försökssträckorna, i båda rikt-

ningarna. Före röjning kunde mellan 74 och 96 % av vägarnas längd mätas in med

minst enkel stoppsikt (110 m). Efter röjningen kunde en ökning av väglängden

med minst enkel stoppsikt på i genomsnitt 8 procentenheter mätas in. Motsva-

rande värden för dubbel stoppsikt (220 m) var mellan 22 och 63 % med en ökning

av väglängden på i genomsnitt 16 procentenheter. Sikten över 300 meter har inte i

lika stor utsträckning påverkats av röjningen vilket troligen beror på den relativt

dåliga linjeföringen.

Reshastigheten mättes på både försökssträckor och kontrollsträckan före och

efter röjning. Punkthastigheten och sidoläget mättes på försöksvägarna dels på en

raksträcka och dels i en vänsterkurva. I kurvan mättes hastigheten i ingången av

kurvan, mitt i kurvan och i utgången av kurvan.

Undersökningen gav följande resultat:

- för reshastigheterna har ingen signifikant ökning kunnat registreras,

- punkthastigheterna ökade på raksträcka och i kurva efter röjning,

- mitt i och i utgången av vänsterkurvor körde bilarna närmare vägmitten efter

röjning,

- i ingång till vänsterkurvor och på raksträckor ändrades inte bilarnas sidoläge

efter röjning.
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Förslag på fortsatt FoU är:

- liknande undersökning på bredare vägar med högre ÅDT för att se om

samma förändringar erhålls,

- ta fram en lämplig metod med syfte att följa upp att ställda standardkrav

uppfylls,

- genomföra en risk- och olyckstudie.
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Clearing standard. Effects on visibility distances, lateral positions of vehicles

and speed

by Hans Sävenhed and Peter Wretling

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

The standard requirements for and the aims of vegetation/verge clearing and

mowing are poorly founded. There is not sufficient knowledge about for instance

effects such as trafficability and traffic safety. Furthermore, it is not very simple to

follow-up and assure the quality of the performed work. In practice, the allocation

of funds is of main importance for the standard that can be attained.

The general knowledge level of the effects of different standards on clearing

and mowing is not sufficient.

Conceivable changes in traffic effects are:

- longer journey times,

- increased accident risk,

- increased skidding risk,

- increased risk of wildlife accidents,

- reduced comfort.

The aim of the project was limited to studying the impact of vegetation/verge

clearing and mowing on sight distances and whether road users change their

behaviour with respect to speed and lateral position.

In 1995, five test sections were chosen. These were cleared according to a

regular plan. A control section where clearing was not performed was also chosen.

All sections are located just north of the townof Ljungby in south Sweden.

Visibility was measured before and after clearing the five test sections, in both

directions. Before clearing, between 74% and 96% of the sight distances were

measured with at least a single stopping sight distance (110 m). After clearing, the

measured increase in distances with at least single stopping sight distances was on

an average eight percentage units. The corresponding values for double stopping

sight distances (220 m) were between 22% and 63%, with an increase in distances

of 16 percentage units on an average. Sight distances exceeding 300 m were not

influenced to the same extent by clearing, which is probably due to the

comparatively poor alignment.

Journey speed was measured on both test sections and the control section

before and after clearing. Spot speed and lateral position were measured on the

test roads both on straight sections and on left-hand curves. Speed was measured

when entering the curve, in the middle of the curve and when leaving the curve.

The result of the study was as follows:

- no significant increase in journey speeds was observed,

- spot speeds increased on straight sections and on curves after clearing,

- in the middle of and when leaving left-hand curves, cars were closer to the

middle of the road after clearing,
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- at the entrance to left-hand curves and on straight sections, the lateral

position of cars was not changed after clearing.

Proposals for continued R&D are:

- to perform similar studies on wider roads with higher ADT to observe

whether the same changes are obtained,

- to develop a suitable method for following up compliance with standard

requirements,

- to carry out a risk and accident study.
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1 Bakgrund

Standardkraven för och målsättning med röjning och slåtter är dåligt underbyggda.

Kunskapsnivån är bristfällig med avseende på bland annat trafikanteffekter som

framkomlighet och trafiksäkerhet. Det är dessutom inte alldeles enkelt att följa

upp och kvalitetssäkra det arbete som utförs. I praktiken är det medelstilldelningen

som i stor utsträckning avgör vilken standard som är möjlig att uppnå.

Den allmänna kunskapsnivån om de effekter som olika standard på röjning och

slåtter medför för trafikanten är egentligen för dålig. Hur röjning och slåtter skall

utföras och med vilka maskiner är ganska väl känt ute i produktionen. Maskiner-

nas kapacitet och kostnaden för utfört arbete är också ganska väl undersökt och

oftast dokumenterat. Kunskapsnivån om hur olika röjningsstandard påverkar väg-

kroppen, miljön, trafiken och trafiksäkerheten är däremot inte tillfredsställande.

Eftersom effekterna av röjning är dåligt utredda är risken uppenbar att arbetet

utförs oekonomiskt både ur väghållar- och samhällsperspektiv.

Vägverkets intresse för skötsel av slänter och diken har ökat och vidgats under

de senaste åren. Bland annat har man studerat hur och när slåtter och röjning bäst

skall utföras i floravårdande syfte. Uppmärksamheten för hur viktig vägkanten är i

detta avseende har ökat markant under senare år. Olika försök och studier har

genomförts för att öka kunskapen. Vägkanten är den i särklass största arealen

ogödslad slåttermark i landet, ca 200 000 hektar. Mera floravänliga metoder har

studerats, bland annat har man studerat hur floran påverkas om höet tas bort efter

slåttern.

Röjning och slåtter utförs av flera skäl. Diken och slänter måste skötas för att

vattnet skall kunna transporteras bort så att upptorkning kan ske och så att väg-

kroppen inte undermineras. Både vägkroppens bärighet, vägytans förslitning och

trafikanten påverkas av röjningsstandarden.

Följande förändringar av beteende hos enskilda trafikanter och för hela trafik-

strömmen, skulle kunna vara tänkbara vid sämre röjningsstandard:

- körning närmare vägmitt på raksträcka, men tvärtom i kurva?

- lägre hastigheter,

- färre omkörningar, dvs. större andel hindrad trafik,

- mer stressad körning.

Tänkbara förändringar av trafikeffekter:

- längre restider,

- större olycksrisk,

- större halkrisk (sämre upptorkning),

- större risk för viltolyckor,

- sämre komfort.
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1.1 Sikt

Definitioner och fakta har hämtats från Vägverkets publikation 1994.052. Det

finns tre olika mått på sikt: enkel stoppsikt, dubbel stoppsikt och omkörningssikt.

Enkel stoppsikt är den sträcka som erfordras för att fordonsförare skall kunna

stanna sitt fordon för ett lågt hinder på egen körbana. Den hinderhöjd som definie-

rats för enkel stoppsikt är 0,2 meter. Hinderhöjden vid dubbel stoppsikt och

omkörningssikt är definierad som 0,6 meter.

Dubbel stoppsikt är den siktsträcka som erfordras för att två mötande fordon

skall hinna stanna inför varandra.

Tillgänglig omkörningssikt i en punkt är den längsta vägsträcka på en tvåfälts-

väg inom vilket en personbilsförare i kö bakom ett köledande fordon kan se ett

mötande fordon.

1.2 Litteraturstudie

Sökning har gjorts i ROADLINE, IRRD och TRIS.

De flesta referenser som erhölls handlar om praktiska och tekniska anvisningar

för skötsel av sidoområdet. När trafiksäkerhet nämns så är det i samband med

konsekvensen vid singelolyckor och krockobjekt vid sidan av vägen.

En intressant undersökning har dock hittats. I en norsk rapport (Vegdirektoratet

Driftsavdelningen, 1991) presenteras resultat från undersökningar på 8 lands-

bygdssträckor där omfattande siktröjningar utförts i kurvor. Erfarenheterna från

dessa försök är så positiva att siktförbättrande röjning anbefalls systematiskt där

terrängförhållanden och geometri inte är ett hinder i sig.

På 8 landsbygdssträckor (1,;7-5,0 km långa) med hastighetsbegränsningen 80

km/h genomfördes en omfattande röjning i innerkurvor. Syftet var att studera

effekter på trafiksäkerhet och framkomlighet. En liten hastighetsökning uppmättes

efter röjning, dock inte större än att slutsatsen blev att ökningen inte torde påverka

trafiksäkerheten (hastighetsmätningarna är endast utförda i vänsterkurvor i tre

mätsnitt per kurva). Omkörningsfrekvensen ökade med mellan 30 och 86 %. I

mätsnittet mitt i kurvan mättes en förändring i sidoläge på 2-9 cm för personbilar

och 3-11 cm för lastbilar.

En intervjuundersökning av trafikanter genomfördes också. Denna visade att

10 till 30 % av trafikanterna påstod sig ha lagt märke till röjningen. (Uppmätta

förändringar i sidoläge skulle således kunna tolkas att förändringen i beteende sker

omedvetet, författarnas anmärkning.)

En olycksstudie med 54 månaders föreperiod och 17 månaders efterperiod

visade inte på någon ökad olycksrisk efter röjning. (Små olyckstal medför stora

svårigheter att dra säkra slutsatser.)

Den litteraturstudie som presenterades i den norska undersökningen pekade på

stora kunskapsbrister vad det gäller olycksrisk och siktförhållanden vid olika röj-

ningsstandard.
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2 Syfte

Syftet med projektet begränsades till att studera hur sikten påverkas av röjning och

slåtter och hur därmed trafikanterna förändrar sitt beteende med avseende på has-

tighet och sidolägesplacering. Dessa trafikanteffekter är en del av den kunskap

som väghållaren behöver för att bättre kunna precisera en röjningsstandard, som är

optimerad så att både samhällsekonomiska och produktionstekniska vinster

erhålls.
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3 Metodik

Vägar med låga trafikflöden har valts för studien. Dessa vägar är oftast smalare än

7 meter och är sällan byggda enligt de senaste byggnormerna.

Hösten 1994 gjordes en första mätning av sikt på väg 694 mellan Hälleforsnäs

och Eskilstuna i Södermanland. Avsikten var att testa och välja mätmetodik inför

de mätningar som planerades 1995.

Fem försökssträckor lokaliserade strax norr om Ljungby i Småland valdes ut. I

detta arbetsområde slås vägkanten med 1 meters bredd varje år och 6 meters bredd

vart annat år med slaghack. Utförligare beskrivning redovisas i bilaga 3. Försöks-

sträckorna valdes bland de vägar som röjdes med 6 meters bredd 1995. Mätning-

arna före röjning är således utförda på vägar där slänterna har tvåårig växtlighet.

En kontrollsträcka, där röjning ej utfördes, valdes dessutom ut.

På dessa sträckor mättes sikten in både före och efter röjning. Vidare mättes

trafikanternas hastighet och sidoläge in dels på en raksträcka och dels i en väns-

terkurva på respektive väg.

Föremätningarna genomfördes i slutet av augusti och eftermätningarna i slutet

av september 1995.
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4 Resultat

4.1 Pilotförsök hösten 1994

En dryg mil (10 400 meter) av väg 694 mellan Hälleforsnäs och Eskilstuna har

använts för ett pilotförsök. Vägen har hastighetsbegränsning 70 km/h och en

belagd bredd som varierar mellan 5,55 och 6,20 meter. Trafikflödet är ca 900 for-

don per årsdygn. Röjningen utfördes i slutet av oktober. Vägen kantades av

mycket sly som växte nära vägbanan på många ställen. Räknat från Hälleforsnäs

röjdes med 4 meters bredd i 5 820 meter medan resterande 4 580 meter röjdes med

bredden 6 meter räknat från beläggningskant.

Vägen videofilmades i båda riktningarna före och efter röjningen. Siktlängden

mättes med två bilar utrustade med tripmätare avläsningsbara för varje meter.

Bilarna var förbundna med radiokommunikation. Föraren av den bakre bilen stop-

pade via radion den främre bilen när en punkt bak på bilen, belägen 0,6 m ovanför

marken (0,6 meter är den hinderhöjd som definierats för dubbel stoppsikt), inte

längre kunde observeras. Via radion noterades båda bilarnas position på vägen.

Detta förfarande upprepades för den bakre bilen var 50:e meter över hela sträckan

i båda riktningarna. Med hjälp av längdmätningen för de båda bilarna kunde sedan

siktlängden enkelt beräknas. Skillnaden i sikt före och efter röjning beräknades för

varje 50-metersobservation. Medelvärden och spridning för dessa beräkningar

redovisas i nedanstående tabell. Denna teknik med mätvärden var 50:e meter har

endast använts vid detta pilotförsök. Jämförelser gjordes med den vedertagna

metoden där max- och minsiktpunkter mäts in (Björketun, 1987). Beslut togs att

använda denna metod, eftersom den andra metoden underskattar sikten i maxsikt-

punkterna respektive överskattar sikten i minsiktpunkterna.

Tabell 1 Skillnad i siktlängdföre och efter röjning.

 

 

   

Siktförbättring (m) Röjningsbredd

-4 m 6 m

Hälleforsnäs- Medelvärde 35 46

Eskilstuna Standardavvikelse 33 61

Eskilstuna- Medelvärde 36 39

Hälleforsnäs Standardavvikelse 31 59   

4.2 Mätsträckor hösten 1995

För de fem vägar som valdes ur Vägverkets ordinarie årsprogram hade 6 meters

röjning/slåtter beställts. Genomgående är det främst gräs som tagits bort. Hastig-

hetsbegränsningen var 70 km/h på samtliga vägar.

Även dessa vägar videofilmades i båda riktningarna före och efter röjning.

Vägbredden är beräknad som medelvärdet av vägbredden i de båda reshastig-

hetsmätpunkterna i början respektive slutet på sträckorna.

Följande mätsträckor ingick i försöket.
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Tabell 2 Beskrivning av de fem vägsträckor som studerades 1995, samt kon-

 

     

 

     

 

trollsträckan.

Vägnr |Mätsträcka Väglängd Belagd vägbredd ÄDT

(km) (m)

Försökssträckor

557 Guddarp-Bolmsö 5,5 5,1 340 (95)

556 Guddarp-Hövdinge 7,4 5,0 190 (89)

557 | 5.0 5,4 600 (89)

622 Hörda-Lagan 8,2 6,2 340 (95)

625 Klövaryd-Väg 623 3,5 4,0 110 (95)

Kontrollsträcka

623 |Borsna-Väg 625 | 2,8 l 4,5 | 200 (95)   

4.2.1 Siktsträckor
Sikten mättes in före och efter röjning på de fem försökssträckorna, i båda rikt-
ningarna. Mätningarna utfördes med två bilar på samma sätt som beskrivits för
pilotförsöket, med den skillnaden att max- och minsiktpunkter mättes in i stället
för att sikten mättes var 50:e meter. I tabell 3 redovisas genomsnittlig siktförbätt-
ring i mätpunkterna efter röjning för varje mätsträcka och riktning.

 

 

Tabell 3 Genomsnittlig siktförbättring i mätpunkterna efter röjning.

Mätsträcka Riktning Siktförbättring
(m)

Guddarp-Bolmsö 1 17
2 15

Guddarp-Hövdinge 1 45
2 55

Lagan-Guddarp 10 59
2 44

Hörda-Lagan 1 48
2 28

Väg 623 1 54
2 52     

I tabell 4 redovisas hur stor andel av vägen som uppfyller enkel stoppsikt (110
m), dubbel stoppsikt (220 m) och 300 meters sikt (300 meters sikt är ett begrepp
för indelning i siktklasser). Alla värden redovisas före och efter röjning och för
båda riktningarna. Dessutom redovisas med hur många procentenheter som sikten
har förbättrats efter röjning i respektive siktklass.

Eftersom mätningarna är gjorda med en hinderhöjd på 0,6 m blir siktlängderna
som redovisas för enkel stoppsikt något överskattade. (Hinderhöjd för enkel
stoppsikt är 0,2 m.)

Före röjning kunde mellan 74 och 96 % av vägarnas längd mätas in med minst
enkel stoppsikt. Efter röjningen kunde en förhöjning av vägarnas längd på i
genomsnitt 8 procentenheter mätas in. Motsvarande värden för dubbel stoppsikt
var 22 och 63 % med en förbättring på i genomsnitt 16 procentenheter och för sikt
över 300 meter mellan 5 och 50 % med en förbättring på i genomsnitt 10 procent-
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enheter. Jämfört med dubbel stoppsikt har sikt över 300 meter inte i lika stor

utsträckning påverkats av röjningen vilket troligen beror på den relativt dåliga

linjeföringen.

Tabell 4 Andel av vägen som har enkel stoppsikt, dubbel stoppsikt och minst

300 meters sikt, samt ökningen i procentenheter efter röjning.

 

 

 

Mät- Tillfälle Riktning Enkel Ökning Dubbel Ökning Sikt Ökning

sträcka stoppsikt procent- stoppsikt procent- minst procent-

(% ) enheter (%) enheter enheter
300 m

(%)

Guddarp- Före 1 83 31 9

Bolmsö Efter 1 92 9 39 8 14 5

Före 2 79 24 8

Efter 2 93 | 4 42 18 16 8

Guddarp- Före 1 91 63 46

Hövdinge Efter 1 96 5 69 6 50 4

Före 2 90 56 42

Efter 2 96 6 66 10 50 8

Lagan- Före 1 96 42 22

Guddarp Efter 1 99 3 59 17 37 15

Före 2 94 45 23

Efter 2 98 4 64 19 35 12

Hörda- Före 1 87 22 5

Lagan Efter 1 95 8 42 20 12 7

Före 2 91 24 5

Efter 2 96 5 42 18 18 13

Klövaryd- Före 1 80 24 6

Väg 623 Efter 1 91 1 1 44 20 21 15

Före 2 74 r 24 10

Efter 2 89 15 45 21 25 15         

Siktkurvor före och efter röjning redovisas i bilaga 1. Siktkurvorna före och

efter har lagts in i samma figur för respektive mätsträcka. I figurerna syns tydligt

de siktförbättringar som erhållits efter röjning. Dessutom visas också andel sikt-

sträcka som överstiger x meter i båda körriktningarna, (från 0 till 300 meter), för

respektive sträcka.

4.2.2 Reshastighet

Reshastighetsmätningarna är utförda med VTTI:s TA-89-system (se VTT aktuellt nr

4-5/95 för en närmare presentation). Reshastigheten beräknas för båda riktning-

arna.

Reshastigheten mättes på både försökssträckor och kontrollsträckan före och

efter röjning (i bägge fallen på raksträcka). På detta sätt kunde eventuella skillna-

der i tiden mellan före- och eftersituationen kontrolleras. Analysen av reshastig-

heterna grundar sig på den ljusa tiden under ett dygn (05.30-18.15). Endast per-

sonbilar analyseras.
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Hastighetsvärdena i tabellen är medelvärdet av reshastigheterna i de båda rikt-

ningarna för respektive väg, medan antal fordon är summan i de bägge riktning-

 

 

 

     

 

arna.

Tabell 5 Resultat av reshastighetsmätningarna.

Sträcka Antal pb (st) Reshastighet (km/h)

Före Efter Före Efter Skillnad

(stdv) (stdv)

Försökssträckor

Guddarp-Bolmsö 122 123 08,4 72,3 + 3,9

(9,4) (10,4)

Guddarp-Hövdinge 108 97 75,2 79,3 + 4,1

(11,9) (16,1)

Lagan-Guddarp 119 140 75,7 73,7 - 2,0

(10,3) (11,8)

Hörda-Lagan 183 143 74,8 75,9 |+ 1,1

- (10,4) (11,5)

Klövaryd-Väg 623 20 32 61,4 64,7 + 3,3

(11,2) (9,8)

Kontrollsträcka

Borsna-Väg 625 111 92 61,3 61,4 |+ 0,1

(8,2) (10,2)        

I genomsnitt ökade reshastigheten på försökssträckorna efter röjning med 2,1

km/h. Studeras varje riktning för sig visar det sig att reshastigheten på försöks-

vägarna fyra och fem och på kontrollsträckan minskat i riktning 2 men ökat i

riktning 1. Reshastigheten har på väg tre minskat i bägge riktningarna och ökat i

bägge på vägarna ett och två.

Resultat av signifikansanalysen visar att skillnaden mellan reshastigheterna på

försöksvägarna inte skiljer sig signifikant från reshastigheten på kontrollsträckan.

För reshastigheterna har ingen signifikant ökning kunnat registreras.

Mätsystemet medger givetvis även studier av punkthastighet, samtidigt som

reshastigheten studeras. Om punkthastigheterna i bägge riktningarna och i båda

ändarna för de fem försökssträckorna jämförs med motsvarande punkthastigheter

på kontrollsträckan erhålls en signifikant skillnad.

Att reshastigheten på kontrollvägen inte förändrades tyder på att det inte före-

ligger någon hastighetsförändring över tiden, utan de resultat som uppnåtts torde

kunna hänföras till de siktförbättringar som uppnåtts efter röjning.

4.2.3 Punkthastighet

Punkthastighetsmätningarna och sidolägesmätningarna är utförda på samma mät-

snitt med VTTI:s PTA-system (se VTTI:s informationsblad).

Punkthastigheten mättes på försöksvägarna dels på en raksträcka och dels i en

vänsterkurva (raksträckorna låg ej i direkt anslutning till kurvorna). I kurvan mät-

tes hastigheten i ingången av kurvan, mitt i kurvan och i utgången av kurvan.

Utmärkning av mätsnitt i kurvorna gjordes direkt på respektive mätplats. Ingången

och utgången av kurvorna bestämdes med hjälp av kantlinjernas krökning och
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därefter mättes kurvmitten ut med hjälp av ett mäthjul. Eftersom kurvlängden

varierar mellan mätsträckorna så blir avstånden mellan mätsnitten i kurvorna

olika. Resultatet av mätningarna redovisas i tabell 6.

 

 

         

Tabell 6 Resultat av punkthastighetsmätningarna.

Mätsträcka Mätsnitt Antal pb (st) Punkthastighet (km/h)

Före Efter Före Efter Skillnad

0 (sidv) (stdv)

Guddarp-Bolmsö Ingång 88 99 67,2 70,7 + 3,5

(10,5) (14,0)

Mitt 92 102 61,6 63,8 + 2,2

(11,6) (13,7)

Utgång 83 94 62,7 64,8 + 2,1

(11,2) (15,4)

Raksträcka 51 60 68,8 75,3 + 6,5

(11,6) (10,8)

Guddarp-Hövdinge Ingång 77 59 66,3 72,6 + 6,3

" (13,0) (10,6)

Mitt 80 57 63,1 70,7 + 7,6

(12,8) (10,1)

Utgång 85 63 65,2 71,2 + 6,0

(12,0) (11,4)

Raksträcka 717 60 76,5 83,0 + 6,5

(13,7) (14,3)

Lagan-Guddarp Ingång 98 1 14 72,0 75,9 + 3,9

(12,0) (11,7)

Mitt 99 116 71,4 75,5 + 4,1

(12,4) (12,2)

Utgång 101 110 71,9 75,9 +4,0

(12,3) (12,5)

Raksträcka 99 -- 108 78,3 82,8 + 4,5

(14,0) (14,0)

Hörda-Lagan Ingång 151 105 72,71 77,4 + 4,7

(13,5) (12,9)

Mitt 93 129 73,6 76,5 + 2,9

(10,8) (12,2)

Utgång 115 123 73.4 79,4 + 6,0

(12,8) (11,9)

Raksträcka 177 150 77,5 82,8 + 5,3

(12,1) (11,5)

Klövaryd-Väg 623 Ingång 23 29 57.1 58,7 + 1,6

(13,8) (12,1)

Mitt 20 31 55,1 57,9 + 2,8

(13.6) (10,1)

Utgång 17 3 1 60,4 60,6 + 0,2

(9,2) (10,2)

Raksträcka 22 33 64,8 65,3 + 0,5

(13,3) (12,2)
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Stora skillnader i antalet passerande fordon mellan mätsnitten i kurvorna för

respektive mätsnitt beror på bortfall. Stora skillnader mellan raksträckorna och

kurvorna för respektive mätsnitt kan bero dels på bortfall men också på avsväng-

ande fordon.

I det signifikanstest som genomförts har hänsyn tagits till spridning både inom

varje mätsnitt och mellan mätsnitten. Först testades hypotesen att förändringen var

samma för alla mätsträckorna. Resultatet redovisas i tabell 7. Om hypotesen ej

kunde förkastas testades huruvida förändringen för respektive mätsnitt var signifi-

kant. Resultatet av signifikanstesten för punkthastigheten redovisas i tabell 8. För

signifikant skillnad: t > 2. Hur signifikansanalysen är utförd redovisas i bilaga 2.

Tabell 7 Resultat av hypotesprövningen att förändringen av punkthastig-

heten var sammaför alla mätsträckorna.

 

 

    

Mätsnitt F df;//df; " sign

Ingång 0,44 4/833 0,00

Mitt 1,09 4/898 0,00

Utgång 0,78 4/396 0,00

Raksträcka 0,65 4/833 0,00  

Det framgår av tabell 7 att hypotesen att förändringen av punkthastigheten var

samma för alla mätsträckorna ej kunde förkastas för samtliga mätsnitt.

Tabell 8 Resultat av signifikanstesten för punkthastigheten samt genom-

snittligförändring av punkthastigheten efter röjning.

 

 

    

Mätsnitt t Förändring

(km/h)

Ingång 4,95 + 4,0

Mitt 5,40 | + 3,9

Utgång 3,90 + 3,7

Raksträcka 5,90 + 4,7 

En signifikant ökning av punkthastigheterna efter röjning kunde konstateras i

alla tre mätsnitten i kurvorna och på raksträckorna.

4.2.4 Sidoläge

Förändringen i sidoläge har mätts från belagd vägkant, varför en ökning i sidoläge

innebär en förflyttning av fordonet in mot vägmitt.

Samtidigt som punkthastigheterna mättes in registrerades fordonens sidoläge i

respektive mätsnitt, både i kurva och på raksträcka. Resultaten redovisas i tabell 9.

 

Antalet frihetsgrader (df;) är antalet vägar minus ett och (df;) totala antalet passerande fordon

före och etter röjning minus antalet vägar multiplicerat med 2.
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Tabell 9 Resultat av sidolägesmätningarna.

Mätsträcka Mätsnitt Antal pb (st) Sidoläge (cm)

Före Efter Före Efter Skillnad

(stdv) (stdv)

Guddarp-Bolmsö Ingång 88 99 89 91 + 2

(29) (32)

Mitt 92 102 100 115 +15

(34) (46)

Utgång 83 94 112 133 +21

(36) (51)

Raksträcka 51 66 80 87 + 7

(21) (22)

Guddarp-Hövdinge Ingång 717 59 90 95 +5

(27) (37)

Mitt 80 57 162 172 + 10

(46) (42)

Utgång 85 63 100 102 + 2

(33) (32)

Raksträcka 77 60 107 110 + 3

(35) (34)

Lagan-Guddarp Ingång 98 114 108 109 + 1

(27) (30)

Mitt 99 116 113 119 + 6

(37) (36)

Utgång 101 110 118 125 + 7

(35) (30)

Raksträcka 99 108 103 93 - 10

(32) (29)

Hörda-Lagan Ingång 151 105 116 115 - 1

(30) (31)

Mitt 93 129 141 144 + 3

(35) (37)

Utgång 115 123 147 156 + 9

(37) (40)

Raksträcka 177 150 84 717 - 7

(26) (27)

Klövaryd-Väg 623 Ingång 23 29 8 1 85 + 4

(27) (24)

Mitt 20 31 155 170 + 15

(59) (50)

Utgång 17 31 97 123 +26

(27) (30)

Raksträcka 22 33 90 94 + 4

(33) (31)        
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På samma sätt som med punkthastigheterna har signifikansanalys gjorts med

avseende på skillnader i sidoläge. Resultaten redovisas i tabellerna 10 och 11.

Tabell 10 Resultat av hypotesprövningen attförändringen av sidoläget var

sammaför alla mätsnitten.

 

 

     

Mätsnitt F dfj/df; sign

Ingång 0,25 4/833 0,00

Mitt 0,40 4/898 0,00

Utgång 2,55 4/396 © 0,10

Raksträcka 2,59 4/833 © 0,10
 

Det framgår av tabell 10 att hypotesen ej kunde förkastas för samtliga mätsnitt.

Tabell 11 Resultat av signifikanstesten för punkthastigheten samt genom-

snittligförändring av punkthastigheten efter röjning.

 

 

Mätsnitt t Förändring

(cm)

Ingång 0,72 + 2,2

Mitt 4,30 + 9,8

Utgång 3,60 + 13,0

Raksträcka -1,76 - 0,6     

I mitten av kurvan och i utgången av kurvan har en signifikant förflyttning in

mot vägmitten kunnat konstateras efter röjning. Sikten efter röjning har förbättrats

så pass mycket att trafikanterna har vågat gena mer och köra fortare i kurvorna. I

ingången till kurvan och på raksträcka har däremot ingen signifikant förändring av

sidoläget kunnat konstateras. På raksträcka stämmer därför inte hypotesen att man

kör närmare vägmitten vid sämre röjningsstandard.
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5 Diskussion

För att röjning och slåtter skall utföras på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt är

det viktigt att hänsyn även tas till de förändringar av trafikeffekter som olika röj-

ningsstandard medför.

Både resultaten från denna studie och resultaten från en norsk studie

(Vegdirektoratet Driftsavdelingen, 1991) visar att trafikanterna ändrar både has-

tighet och sidolägesplacering vid olika röjningsstandard (sikt).

Det bör påpekas att vid föremätningarna var det strålande solsken medan

eftermätningarna genomfördes vid mestadels mulet väder. Detta faktum kan

givetvis ha påverkat resultaten en del eftersom ljusflimret kan upplevas som stö-

rande för trafikanterna på vissa skogspartier vid föresituationen.

Undersökningen har gett följande resultat:

- siktsträckorna ökade efter röjning,

- punkthastigheterna ökade på raksträcka och i kurva efter röjning,

- trots att fyra av fem reshastigheter ökade kunde ingen signifikant ökning

registreras,

- mitt i och i utgången av vänsterkurvor körde bilarna närmare vägmitten efter

röjning,

- i ingång till vänsterkurvor och på raksträckor ändrades inte bilarnas sidoläge

efter röjning.

Är det möjligt att utifrån data från detta projekt värdera trafiksäkerhetseffekten

av röjning? Innebär den ökade hastigheten efter röjning att säkerhetsmarginalen,

relationen mellan siktsträcka och stoppsträcka före och efter röjning, ökat eller

blivit mindre?

Med uppmätta reshastigheter som utgångspunkt erhölls efter röjning i genom-

snitt en ökning av stoppsträckan på 1 till 4 meter (i ett fall minskade stopp-

sträckan). Siktsträckan har efter röjning i genomsnitt utefter vägen ökat med 20 till

50 meter. Säkerhetsmarginalen har alltså ökat efter röjning. Det bör dock påpekas

att reshastigheten inte förändrades signifikant efter röjning.

Sikten i respektive mätsnitt (ingången av kurva, mitt i och utgången av kurvan)

mättes in med max- och minsiktpunkter och inte exakt i den koordinat på vägen

där punkthastigheten mättes. Detta gör att en jämförelse av siktsträckan med

beräknade stoppsträckor blir alltför osäker.
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6 Fortsatt FoU

Studien har genomförts på lågtrafikerade (ÅDT=100-600) och smala vägar. En

liknande undersökning borde genomföras på bredare vägar med högre ÅDT för att

se om samma förändringar erhålls.

Föreliggande studie begränsades till att studera hur sikten påverkades av röj-

ning och slåtter och hur trafikanterna förändrade sitt beteende med avseende på

hastighet och sidolägesplacering. Det återstår att ta fram en lämplig metod med

syfte att följa upp att ställda standardkrav uppfylls. Metoden bör vara användbar,

inte kräva alltför dyr eller besvärlig utrustning och den bör dessutom vara objek-

tiv. Målet är att utvärderingen av olika uppföljningsmetoder ska resultera i en

rekommenderad metod som kan användas i avstämningen mellan beställare och

utförare. Det är fortfarande viktigt att detta genomförs.

Vidare borde en risk- och olyckstudie genomföras. För att en sådan skall kunna

genomföras krävs det dock att väldigt långa sträckor studeras. Tänkbara infalls-

vinklar skulle kunna vara att utnyttja att olika områden eller regioner har olika

röjningsstandard eller att för områden som har samma regler jämföra år 1 med

år 2.
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Bilaga 1

Sid 1 (11)

Siktsträckor

I den övre figuren redovisas siktsträckorna före och efter röjning för de 5

mätsträckor som studerades 1995.

Siktsträckan före röjning markeras med den streckade linjen medan siktkurvan

efter röjning markeras med den heldragna linjen.

Horisontella streckade linjer i figuren avser enkel och dubbel stoppsikt samt

stoppsikt 300 m.

I den undre figuren redovisas den andel av respektive väg som har siktsträcka

större än X m.
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Guddarp - Hövdinge, riktning 1
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Lagan - Guddarp, riktning 1
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Lagan - Guddarp, riktning 2
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Hörda - Lagan, riktning 1
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Hörda - Lagan, riktning 2
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Klövaryd - Väg 623, riktning 1
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Klövaryd - Väg 623, riktning 2
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Väg- och transport-

/Jforskningsinstitutet

Formler för signifikanstest av punkthastighet, sidoläge och

reshastighet

Nedanstående test genomförs på samma sätt för mätsnitten ingång till kurva, mitt i kurva och

utgång ur kurva.

Betrakta hypotesen att förändring av punkthastigheten, sidoläget eller reshastigheten är samma

på alla vägar:

Ho: A, =A, =A, = = A, = A

Beräkna för varje väg j

medelvärdet av punkthastigheten, sidoläget eller reshastigheten före åtgärd: x f

och

motsvarande efter åtgärd: x ;;

Låt

sg vara standardavvikelsen före och nr vara antal fordon före

respektive

sej vara standardavvikelsen efter och n; vara antal fordon efter

Låt

 
]

Leh
n ,. .
h # ej

A o
A; vara förändringen x e; - x, vilket är en skattning av A p Beräkna w =

(

A
vilket är vikter för sammanvägning av skattningarna A, . Under nollhypotesen Hg gäller att

K fu
A= --- är en skattning av A
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Beräkna

k n

SSB= > w,(A, - A)"

Om SSB är stor tyder detta på att förändringen skiljer sig mellan de olika vägarna.

Beräkna felkvadratsumman enligt

k

SSEJ kna Z (nfj l)8fj2 + (nej 1)Sej2

/j=1

k

vars frihetsgradantal är: © = Z (nå- 1) + (Dej- 1)

/j=1

SSB
(?" i)

Teststatistiskan - , som under HÖ är fördelad F &.;. » antar stora värden när Ho är falsk.

Om Ho ej förkastas testa hypotesen Hg': A = 0

Teststatistiska , som under HÖ' är fördelad T » antar värden nära 0 när Ho är

sann.
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Anvisningar för skötsel av sidoområden

852

352. 1 Förutsäctningar 

Vägnätets indelning och omfattning, inklusive

GC-vägar, beskrivna i olika vinterstandardklasser

enligt DRIFT 96 framgår av bilagd förteckning och

karta.

Yegstationinom vägområdet

Siktbredden, mät: från vägbanekan©, ska uppgå till

- 10 m för belagd väg bredare än 11 m

8 m för belagd väg nr , deler

- 6 m för övriga vägar

där denna inte begränsas av vägområdets utbredning.

Vägområdet omfattar vägen(vägpanan), områden i

trafikplatser, områden utanför körbanan(gångbana ,

GC-väg, diken, inner- och ytterslänt, släntkrön) samt

områden fram till rtöjningsgräns. På vägar med '
viltstängsel omfartas vägområdet av områden fram till
och med viltstängsel + 1,0 m bakom viltstängslet i
skogsmark .

I vägskäl med normenliga sikttrianglar ska siktbreddgn'
uppfylla kraven enligt VU 94.

Grensågning, nögröjning ska utföras så att skador på
träden minimeras. Det är främst snittets närhet till
stam och tidpunkt då högröjningen utföres som påverkar
skadornas omfattning. Arbetet ska utföras på ett sätt
som tillgodoser estetiska och naturvårdande värden.
Särskilt sk vårdträd, allér och träd vid bebyggelse
ska beskäras på ett fackmannamässigt sätt. Arbetet ska
utföras i samförstånd med berörda markägare

När röjning utförs med sågande teknik ska det
avverkade materialet omhändertas.

Röjning på sidoområdet ska utföras upp till angiven
siktbredd, Till sidoomrtåde räknas mittremsa,
innerslänt, dike, ytterslänt samt tidigare röjd vca i
vägskäl och på släntkrön och områden i trafikplatser.

Stubbhö;den efter röjning får vara maximalt 15 cm.

Vid röjning och slåtter ska speciellt miljöpåverkan
och de estetiska värdena beaktas. Fridlyst flora får
inte avlägsnas och i övrigt ska arbetet bedrivas så
att en artrik flora gynnas. Artrixedomen gynnas genom
att utföra slåtter med för växterna skonsam utrustning
och vid rätt tidpunkt. Det är främst på lågtrafikerade
vägar i kulturlandskapet som artrikedomen ska gynnas.
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Restriktioner om slåttertidpunkt framgår av bifogad

förteckning.

Röjning får ej utföras på sådant sätt att häckar eller

träd tar skada.

Funktion

Siktbredden bestämd i 852.1 ska hållas fri från

vegetation som begränsar möjlighet att upptäcka vilt.

Mätmetod:; Codtagbar siktbredd anses föreligga då en

vit skiva, i storlek 1 x 1 m, som ställs i

sidoområdet kan upptäckas från höger vägkant
på ett avstånd som är lika med den skyltade
hastigheten.

" Verifikation, grundad på inspektion, ska ske en gång
per år under augusti månad.

Fri sikt

Fria sikten till vägmärken ska uppgå till minst
- 120 m vid tillåten haSCLghet 70 km/h
- 180 m "- >90 km/h,

där vägens geometri så medger.

Fria sikten mellan mötande fordon längs väg utan
spvärrlinje ska uppgå till minst

- 200 m mätt längs vägen_V1d tillåten hastighet
70 km/h

- 250 m mätt längs vägen vid tillåten hastighet
90 km/h, där vägens geometri så medger.

Fria sikten (från 1.1 m höjd över marken) till
annalkande fordons strålkastare (0.6 m höjd över
marken) i en trevägkorsning ska åt båda håll, 5 meter
in på den anslutande vägen, vara;
- 70 m vid tillåten hastighet 50 km/h
- 120 m o 70 km/h
- 180 n + " - >90 km/h

där vägens geometri så medger.

Verifikation, grundad på inspektion, ska ske en gång
per år, under augusti månad.

Fria rummetav- 400 --- my ===>

Fria höjden över vägbanan och 1 m utanför vägkant ska
vara minst 5 m över vägbanans nivå hela året. '

Verifikation, grundad på inspektion, ska ske en gång
per år under augusti månad.
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852.24 Rentvägområce

Vägområde enligt i 852.1 ska vara fritt från skräp och

främmande föremål. Vägområdet ska städas minst 2

gånger per år. Städning av vägområdet och GC-banor ska

vara avslutat senast 15 maj resp 15 september.

Soptunnor på rast- och parkeringsfickor ska hållas i

funktionsdugligt skick och tömmas senast innan de är

fyllda rill 90%, Parkeringen och området intill 25 m

utanför ska hållas fritt från skräp.

Städning efter trafikolycka ingår i entteprenaden och

ska samordnas med räddningstjänsten i resp kommun.

Verifikation, grundad på besiktning, ska ske två

gånger per år i maj och september månad.

8B52.3 Årgärd

8B52.31 Röjning/Slåtter

Slåtter om ett drag till en bredd av 1,2 m ska årligen

utföras på samtliga vägar där vägområdet så medger. På

vägar utsatta för snödrev ska slåtter utföras även

under hösten för att minska tisk för

drivbildning .
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