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Trafiksäkerhets- och beteendestudie på riksväg 27 genom Bor

av Hans Thulin och Alexander Obrenovic

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Enkla åtgärder kan redu-

cera trafiksäkerhetsrisker

30-gräns, avsmalningar och målade cykelfält upp-

skattas ha minskat gång- och cykeltrafikanters risk

att komma till skada med storleksordningen 20 %,

deras risk att dödas med 40 0/0 och deras risk att ska-

das svårt (inklusive dödas) med nästan 30 %.

Vägverket Region Sydöst gav Statens väg- och transport-

forskningsinstitut i uppdrag att följa upp effekterna av de

åtgärder som vidtagits på riksväg 27 genom Bors sam-

hälle i Värnamo kommun. Den skyltade hastighetsgrän-

sen hade sänkts till 30 km/h. Tre avsmalningar av väg-

banan hade anlagts och cykelfält målats.

Undersökningen fokuserades på motorfordonens

beteende vid avsmalningarna, de oskyddade trafikanter-

nas förekomst, deras säkerhet och framkomlighet.

Sträckan videofilmades under en dag. Med det

filmade materialet som underlag registrerades andelen

motorfordon som bromsade vid avsmalningarna liksom

deras sidoläge vid passage genom avsmalningarna då

möte ägde rum och då möte inte ägde rum. Antal möten

i avsmalningarna registrerades liksom antalet uteblivna

sådana på grund av att fordon saktade ned hastigheten

eller stannade. Alla gående- och cykelströmmar kart-

lades. Gång- och cykeltrafikantemas (Gc) väntetider och

motorfordonens beteende vid övergångsställe registrera-

des. Bedömning gjordes av gc-trafikantemas trañksäker-

het.

Som trafiksäkerhetsmått användes:

0 Separeringsgraden, som anger hur stor andel av gc-

trafikanterna som fritt kan röra sig i trafiknanön utan

risk för konfrontation och kollision med bilar. Måttet

användes för att skatta skaderiskens förändring.

0 Antalet oseparerade gc-trafikanter. Måttet användes

för att skatta antalet kollisionsolyckor mellan bilar

och gc-trañkanter och antalet skadade gc-trañkanter.

0 Andelen dödade och svårt skadade gc-trafikanter i

30- och 5O-miljö användes för att skatta förändringen

i risken för dödlig och svår personskada.

Väntetiden för gc-trafikantema vid passage över vägen

i avsmalningarna var något längre än vad som kunde för-
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väntas med hänsyn till motorfordonsflöde och passage-

längd. Orsaken till detta var den höga andelen tung

trafik. Gc-trafikantema valde som regel en längre tids-

lucka, större tidsmarginal, för passage om ett tungt

fordon nalkades än om en personbil nalkades.

Avsmalningarna reducerade gc-trafikantemas pas-

sagetid med cirka 20 %. En betydande del av fordonen

stannade inom avsmalningarna för att låta gående och

cyklister passera. Detta skedde oftare i den mittersta,

längsta, avsmalningen. I platsen för den södra avsmal-

ningen skedde en icke obetydlig del av passagerna utan-

för själva avsmalningen. Denna avsmalning var betydligt

kortare än den mittersta.

Avsmalningarna minskade antalet möten inom det

avsmalnade området med 20 %. Möten mellan tunga for-

don reducerades kraftigt och upphörde när det gällde

möte mellan tunga fordon med släp. Avsmalningen

tvingade dessa fordon att stanna eller att anpassa sin

hastighet så att möte undveks. Det var inte heller ovan-

ligt att personbilar stannade eller anpassade sin hastig-

het så att möte undveks på avsmalningen. Beteendet var

så frekvent att det ofta hade en reducerande verkan på

hastighetsnivån inom området. Det motsatta beteendet att

fordon accelererade för att komma före mötande fordon

in i avsmalningen framkom inte i det videofilrnade mate-

rialet.

En ytterligare avsmalning av körbanan som exempel-

vis fick möten mellan tunga fordon att upphöra skulle

kunna sänka hastighetsnivån ytterligare och samtidigt

underlätta, göra situationen mindre komplex, för gc-

trafikanterna vid passage över vägen.

Den erhållna separeringsgraden för 30-området

visade liten risk för kollisionsolycka mellan gc-trafikant

och motorfordon. De vidtagna åtgärderna uppskattas ha

minskat gc-trafikanternas risk att komma till skada med

storleksordningen 20 %, deras risk att dödas med 40 %

och deras risk att skadas svårt (inklusive dödas) med

nästan 30 %. Det finns resultat som tyder på att trafik-

säkerhetseffekten kan vara ännu större. Cykelfälten har

exempelvis fått till följd att många cyklister cyklar i fel

riktning i dessa för att slippa korsa riksvägen. Sett från

trafiksäkerhetssynpunkt är beteendet positivt. En åtgärd

vore att ta fasta på detta beteende och upphöja cykel-

fälten till trottoarnivå och tillåta dubbelriktad cykling.

Denna åtgärd skulle ytterligare minska antalet onödiga

passager över riksvägen.
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Traffic safety and behavioural studies on Highway 27 through Bor

by Hans Thulin andAlexander Obrenovic

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-58195 Linköping Sweden

Summary

Simple measures can

reduce traffic safety risks

It is estimated that, for pedestrians and cyclists, a 30

km/h speed limit, narrowings and painted cycle lanes

reduced the risk of being injured by around 20 %, the

risk of being killed by 40 % and the risk of being

seriously injured (including fatalities) by almost

30 %.

The South-East Region of the Swedish National Road

Administration commissioned the Swedish National

Road and Transport Research Institute to observe the

effects of the measures taken on Highway 27 through Bor

village in Värnamo Municipality. The speed limit had

been reduced to 30 km/h. The carriageway had been

narrowed in three places, and cycle lanes had been

painted.

The investigation focused on the behaviour of motor

vehicles in the narrowings, the number ofvulnerable road

users and on their safety and case of access.

The section was video filmed over a day. With the fil-

med material as the basis, the proportion of motor

vehicles which braked at the narrowings, and their late-

ral positions when driving through these, both when pas-

sing and not passing another vehicle, were registered.

The number of vehicles passing each other in the

narrowings was registered, as well as the occasions when

vehicles did not pass because one ofthe vehicles slowed

down or stopped. All pedestrian and cycle flows were

charted. The waiting times of pedestrians and cyclists,

and the behaviour of motor vehicles at the crossings,

were registered. An assessment was made of the traffic

safety ofpedestrians and cyclists.

The following traffic safety indices were used:

0 Degree of segregation, which indicates what propor-

tion ofpedestrians and cyclists can freer move in the

trañic environment without the risk of confrontation

and collision with vehicles. This index was used in

estimating the change in the risk of injury.

0 The number ofunsegregated pedestrians and cyclists.

This index was used in estimating the number of
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collision accidents between cars and pedestrians and

cyclists and the number of injured pedestrians and

cyclists.

The proportions ofpedestrians and cyclists killed and

seriously injured in the 30 and 50 km/h environments

were used in estimating the change in the risk of being

killed and seriously injured .

The time spent waiting by pedestrians and cyclists to

cross the road in the narrowings was a little longer than

might have been expected in view of motor vehicle flow

and the length of crossing. The reason for this was the

high proportion ofheavy traffic. Pedestrians and cyclists

generally waited for a longer gap, a larger time margin,

before crossing if a heavy vehicle was approaching than

if a car was coming up.

The narrowings reduced the time of crossing by

pedestrians and cyclists by about 20 %. A considerable

proportion ofvehicles stopped before the narrowings to

allow pedestrians and cyclists to cross. This occurred

more often at the central, longest, narrowing. At the site

of the southem narrowing a not inconsiderable propor-

tion ofpedestrians and cyclists crossed outside the actual

narrowing. This narrowing was appreciably shorter than

the central one.

The narrowings reduced the number of vehicles pas-

sing each other within the narrowed section by 20 %.

There were far fewer heavy vehicles passing each other,

and none when heavy vehicles with trailers were

involved. The narrowings compelled these vehicles to

stop or to adjust their speed so that they would not have

to pass each other. Nor was it unusual for cars to stop or

to adjust their speed so as to avoid passing. This

behaviour was so usual that it often had the effect of

reducing the level of speed within the area. The opposite

behaviour, that vehicles accelerated to get through the

narrowing before the oncoming vehicle, was not found

in the filmed material.

Further narrowing of the carriageway which would,

for instance, stop heavy vehicles passing each other

would further reduce the level of speed and would at the

same time make it easier, less complicated, for

pedestrians and cyclists to cross the road.

It was found that due to the degree of segregation

achieved in the 30 km/h area there was little risk of
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collision accidents between pedestrians, cyclists and

motor vehicles. It is estimated that the measures taken

have reduced the risk of pedestrians and cyclists being

injured by about 20 %, their risk ofbeing killed by 40 %,

and their risk of being seriously injured (including

fatalities) by ahnost 30 %. There are results which sug-

gest that the trañic safety effect may be even greater. For

instance, provision of the cycle lanes has had the effect

12

that many cyclists cycle in the wrong direction to avoid

having to cross the highway. From the standpoint of

trañic safety, this is positive behaviour. One measure

would be to make use of this behaviour and raise the

cycle lane to footway level, and allow two-way cycling.

This would further reduce the number of unnecessary

crossings over the highway.
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1 Bakgrund och syfte

Vägverket Region Sydöst gav Statens väg- och transport-

forskningsinstitut (VTI) i uppdrag att analysera trafik-

och traflksäkerhetssituationen på ett avsnitt av riksväg 27

genom Bors samhälle i Värnamo kommun.Avsnittet var

cirka 500 meter långt och hade hastighetsbegränsats till

30 km/h. Samtidigt hade vissa fysiska åtgärder vidtagits.

Dessa åtgärder bestod i två kortare avsmalningar vid

ingångama till 30-området om cirka 15 meter vardera och

en längre avsmalning i mitten av 30-zonen om cirka 55

meter. I den längre och i en av de kortare avsmahiingama

fanns övergångsställe. Mellan avsmalningama hade

cykelfält målats.

Syftet med uppdraget bestod i att utvärdera effekten av

vidtagna åtgärder. Framkomna resultat skulle användas

för att utvärdera funktionen av de åtgärder som genom-

förts och för att kunna anlägga en permanent funktionell

och trañksäker lösning. De konkreta frågeställningar

som skulle belysas var följ ande:

VTI MEDDELANDE 855

0 Samspelet mellan fordon och gång- och cykel-

trafikanter samt väntetider för dessa vid passage över

vägen.

0 Var passerar oskyddade trafikanter vägen? Använder

man cykelfälten vid cykling längs vägen?

0 Antalsräkningar av oskyddade trafikanter längs och

tvärs vägen.

0 Fordonens rörelsemönster vid passage utan möte

genom avsmalningen som placering i vägbanan,

ytterligare inbromsning vid passagen etc.

0 Fordonens rörelsemönster vid passage med möte

genom avsmalningen. Avvaktar man andra fordon?

För övrigt samma som i föregående punkt.

0 Anmärkningsvärda händelser som påverkar trafik-

säkerheten.

Trañksäkerhets- och beteendestudien skulle ske vid två

delområden, vid den södra och mellersta avsmalningen.
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2 Metodik och genomförande

Videofilmning användes för att samla in erforderlig infor-

mation. Området (sträckan) täcktes in med fem video-

kameror. Två kameror placerades vid in- och utgången

till den södra avsmalningen. En kamera placerades vid

infarten norrifrån vid ingången till den norra avsmal-

ningen. Två kameror placerades vid in- och utgången till

den mittersta avsmalningen. Placeringen av kamerorna

gjordes så att det var möjligt att studera fordonsbeteendet

innan avsmalningen och följa det genom avsmalningen.

Kameraplaceringen gjorde det också möjligt att följa ett

enskilt fordon genom området. En sjätte kamera place-

rades ett lOO-tal meter norr om den norra avsmalningen.

14

Syftet med detta var att följa upp hur trafiken betedde sig
då den lämnade området. Vid den södra avsmalningen

placerades en kamera så att man kunde följa trafiken

cirka 200 meter söder om avsmalningen.

Kamerorna var placerade på drygt 3 meter höga

stativ. Fihnningen genomfördes under en dag, måndagen

den 25 maj 1998 och höll på mellan kl. 6-21. Vädret var

mestadels mulet med duggregn under kortare tider under

en morgonperiod och en kvällsperiod.

Följ ande figur 1 visar de platser som var föremål för

videoñlmning och hur kamerorna var placerade. Se också

bilaga 1.
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Tillvägagångssättet vid utvärderingen, som baserade sig

på filrnmaterialet, var följande:

0 Trafiken räknades och förekommande trafikströmmar

kartlades.

0 Väntetider togs fram för gående och cyklister (gc-

trafikanterna), som passerade riksväg 27 vid den

södra och mittersta avsmalningen. Indelning gjordes

i ålderskategoriema barn, skolungdom och vuxna.

Räkning gjordes av hur många fordon som passerade

och som orsakade väntetid, av hur många fordon som

saktade farten för att möjliggöra passage och av hur

många fordon som stannade för att släppa över gå-

ende och cyklister.

0 Trafiksäkerheten kartlades. Separeringsgraden och

antalet oseparerade gående och cyklister användes

som trafiksäkerhetsmått.

0 Antal fordon som bromsade (med synligt bromsljus)

räknades vid infarten till området norr och söder ifrån

samt vid den södra utfarten och mittersta

avsmalningen. Hänsyn togs till om fordonet var fritt

eller om det var andra omständigheter som kunnat

orsaka inbromsningen som möte, förekomst av gc-

trafikant, framförvarande fordon etc.

0 Fordonens sidoläge vid passage genom avsmahiingen

studerades och registrerades vid möte och vid ej

möte. Indelning gjordes på fordonskategori. De sido-

lägeskategorier, sju stycken, som användes var föl-

jande:

l. Fordonet körde mitt emellan målad ytterlinje och

(tänkt) mittlinje,

2. fordonet körde närmre ytterlinj en än mittlinjen,

3. fordonet körde på ytterlinj en,

4. fordonet körde närmre mittlinjen än ytterlinj en,

5. fordonet körde vid eller på mittlinjen,

6. upp till en fjärdedel av fordonen körde över mitt-

linjen,

7. mer än en fjärdedel av fordonet körde över mitt-

linj en.

0 Fordonens beteende vid möte i avsmalningarna regi-

strerades. Här studerades det södra och den mittersta

avsmahiingen. Antal mötande fordon räknades. Indel-

ning gjordes på fordonskategori i möte mellan person-

bilar, personbil och lastbil med släp, mellan lastbilar

etc. Antal situationer då fordon bromsade in för att

undvika möte på avsmalningen räknades, liksom

situationer då fordon stannade för att undvika möte.

Även här gjordes indelning på fordonskategori. För

jämförelse med antalet möten på avsmalningarna räk-

nades också antalet möten på en 24 meter lång sträcka

utanför avsmalningarna. Erhållna värden jämfördes

också med teoretiskt förväntade. De teoretiska vär-

dena baserades på fordonsflödets storlek och

motorfordonens reshastigheter.
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Separeringsgraden - riskför kollisionsolycka, risk att

komma till skada

Separeringsgraden är ett indirekt mått på de gåendes och

cyklistemas (gc-trafikanternas) risk att kollidera med

motorfordon. Den anger hur stor andel av gc-trafikan-

terna i trafikmiljön, som fritt kan röra sig utan risk för

sammanstötning med bilar. VTI har använt separerings-

graden som trafiksäkerhetsmått i en mängd undersök-

ningar, som gällt de gåendes och cyklistemas trafik- och

trafiksäkerhetssituation. Dessa undersökningar har ge-

nomförts i olika miljöer i tätort i såväl stora som små tät-

orter - se referenser. I undersökningarna har video-

tekniken utnyttjats, vilket möjliggjort omfattande och

detaljerade studier.

Den separerade situationen innebär att gc-trañkan-

terna och bilistema riskfritt kan ta sig fram i trafikmilj ön

utan att behöva ta notis om varandra. Icke separering -

oseparering - föreligger i den stund bilisten och den gå-

ende eller cyklisten samtidigt gör anspråk på samma ut-

rymme. För att undvika sammanstötning måste någon

agera, vilket exempelvis kan ta sig uttryck i att fotgäng-

aren, som är på väg ut i gatan tvingas ta ett steg tillbaka

eller skynda sig över eller att annalkande bil måste

bromsa. Det avgörande är om det finns ett samtidigt an-

språk på samma utrymme eller inte. Står fotgängaren el-

ler cyklisten och passivt väntar vid sidan av gatan sam-

tidigt som bilar passerar tolkas detta inte som icke se-

parerad . Det måste finnas en aktiv strävan, tecken som

visar att han eller hon vill över gatan för att bedömningen

skall bli icke separerad . Det räcker inte heller med att

bilisten stannar av egen ñi vilja för att släppa fram den

gående eller cyklisten. Bilistens stopp måste ha framkal-

lats av den gående eller cyklisten genom tecken som

visar att hon vill över gatan.

Som regel är bedömningen given. Det finns två typ-

fall. I det ena typfallet är bilar inte i en sådan närhet att

det finns risk för sammanstötning. I det andra typfallet är

den gående eller cyklisten ute i eller på väg ut i det ge-

mensamma gatuutrymmet. Man kan då tydligt se den

gående, cyklisten eller bilisten agera för att undvika sam-

manstötning. Då bedömning gjorts utifrån dessa två typ-

fall kvarstår som regel ett mindre antal fall, som kräver

mer ingående bedömning. Vid bedömningen av dessa

utgör videoñlmningen ett värdefullt hjälpmedel genom att

situationen kan repeteras och genom att situationen kan

bedömas av olika bedömare. De felklassificeringar som

trots allt görs blir mer av slumpkaraktär och ger ingen

systematisk påverkan på resultatet.

Separeringsgraden antar värden mellan 0 och 1. Ju

högre separeringsgrad, andel separerade gc-trafikanter,

desto lägre risk för kollision mellan gc-trafikanter och

motorfordon. Värdet 1 innebär att fullständig separering

föreligger och någon risk att sammanstöta med bilar finns
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inte. Vid exempelvis separeringsgraden 0,8 år 80 % av

gc-trafikanterna separerade. Resterande 20 % löper risk

att kollidera med bilar även om denna risk inte är särskilt

hög.

Fullständig separering kan åstadkommas genom att

göra gc-passagen planskild. Detta förutsätter att ge-

trafikanterna utnyttjar planskildheten fullständigt, vilket

i realiteten sällan är fallet. Om exempelvis separerings-

graden är 0,60 vid passage i gatuplanet och om 30 % av

gc-trañkanterna väljer att passera i gatuplanet i stället för

genom tunneln blir den totala separeringsgraden 0,88 i

stället för 1, som skulle varit fallet om alla gc-trafikan-

ter använt tunneln.

Separeringsgraden påverkas av alla åtgärder och för-

hållanden som förändrar antalet situationer där bilister

och gc-trafrkanter gör samtidigt anspråk på samma

utrymme i trafiken. Det innebär allt från omfattande till

mindre omfattande åtgärder såsom anläggande av förbi-

fart för biltrafiken, reducering av biltrafik i tätortscentra,

förbud mot genomfart, planskildheter, signalreglering,

stopp/väj ning, enkehiktning, förbud mot vänster-/höger-

sväng, flyttning av busshållplats, minskad gatubredd,

refuger, trañköar etc. Även åtgärder som förändrar has-

tigheten kan påverka separeringsgraden. Men det behö-

ver inte alltid vara så att minskad hastighet medför

högre separeringsgrad dvs. mindre risk för sammanstöt-

ning. Mer entydig är regeln att lägre hastighet leder till

mindre allvarlig olycks- och skadekonsekvens.

Baserat på resultat från undersökningar i olika trafik-

miljöer, bör acceptablavärden på separeringsgraden ligga

i intervallet 0,9-1. Vården i intervallet 0,7-0,9 anger att

risksituationen inte är riktigt tillfredsställande och bör

föranleda överväganden om åtgärder. Värden under 0,7

anger att risksituationen är oacceptabel. Åtgärder bör ges

hög prioritet.

Figur 2 visar separeringsgraden för gående och cyklis-

ter på gång- och cykelpassager över gator med biltrafik

i olika tätortsmiljöer. Indelning har gjorts efter storlek på

passerande bilflöde. Materialet, härrör från undersök-
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ningar, somVTI gjort och där separeringsgraden använts

som trañksäkerhetsmått. Det kan ses som ett represen-

tativt urval av miljöer i tätort där gång- och cykeltrafiken

korsar bilnätet och innehåller förekommande korsnings-

typer, planskildheter, signalregleringar, stopp/väjning,

förekommande typer av hastighetsreducerande åtgärder

etc.

Regeln är att högre bilflöde medför lägre separerings-

grad dvs. högre risk för kollision. Vidtagna åtgärder

bryter dock denna regel. Det framgår av, som visar att

separeringsgraden varierar betydligt i storlek för givna

bilflöden.

I figur 2 är en kurvlinje inlagd. Den visar en teoretisk

separeringsgrad som är lika med sannolikheten att en tid-

lucka mellan två passerande fordon är 3 sekunder eller

större givet olika bilflöden. Sannolikheten eller den

teoretiska separeringsgraden baseras på ett antagande om

exponentiellt fördelade tidluckor enligt sambandet EXP

f *t där t anger tidluckan, som här är lika med 3
sekunder och f anger passerande bilars flöde uttryckt

i antal fordon per sekund. Modellen förutsätter oberoende

tidluckor, vilket i strikt bemärkelse sällan kan sägas vara

uppfyllt. Det redovisade sannolikhetssambandet beskri-

ver mycket väl sambandet mellan separeringsgrad och

bilflöde under de förhållanden då antagandet gäller, dvs.

då flödet kan anses flyta fritt utan påverkan av förhål-

landen i miljön, vidtagna åtgärder, komplexitet i trafik-

situationen etc. En sådan flödessituation kan anses ha

förelegat på den undersökta sträckan genom Bor före det

att åtgärderna i form av avsmalningar och sänkt Skyltad

hastighet vidtogs. Den separeringsgrad som gällde då,

torde med god säkerhet kunna skattas med hjälp av det

redovisade sambandet i figuren. Detta tillvägagångssätt

utnyttjas i denna undersökning eftersom förstudie och

empiriskt bestämt värde på separeringsgraden före det att

åtgärderna vidtogs saknas. Vid bilflödet 300 bilar per

timme ger sambandet separeringsgraden 0,78. Detta

värde anger den nivå på separeringsgraden som bedöms

gällde för riksvägen genom Bor innan åtgärder vidtogs.
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Separeringsgrad vid gång- och cykelpassager

 

 

     

'O

2
5)
en
D)

.E

E
CU
O.
0
en

0,2 -

0,1 -

0,0 I I I I I I | I 7 I I I r l | I I

0 500 1000 1500 2000

Antal bilar per timme

Figur 2 Separeringsgradför gående och cyklister i undersökta miljöer i tätort. Indelning efter bilflöde. Resultat

från VTIJS undersökningar av gc-trafikanternas trafik- och trafksäkerhetssituation i tätort.

Separerings graden är relaterad till risken för kollisions-

olycka. Måttet antalet oseparerade gc-trañkanter är

relaterat till antalet kollisionsolyckor mellan go-trañkan-

ter och bilar.

Omvandlingstal finns mellan antal oseparerade gc-

trañkanter och antal kollisionsolyckor. Resultat från un-

dersökningar med metoden Visar att en polisrapporterad

gc-olycka med personskada i genomsnitt inträffar per 1

miljon oseparerade gc-trañkanter. Det innebär som rikt-

märke en olycka per vart 10:e år om antalet oseparerade

gc-trañkanter är 25 per timma (under dagtid) - se figur

3. Sambandet i figur 3baseras på aggregerade data,

områdesdata, från studier i olika tätortsmiljöer, se refe-

renser.

Antal kollisionsolyckor mellan gc-trafikanter och bilar
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Figur 3 Förväntat antalpolisrapporterade kollisionsolyckor medpersonskada per 10 år mellan gc-trafikanter och

bilar i tätortsmiljö somfunktion av antal oseparerade gc-trafikanter. Sambandet grundaspå resultatfrån aggregerade

data från VTI:s undersökningar av gc-trafikanternas separeringsgrad i olika tätortsmiljöer.
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Risk att dödas eller skadas svårt

Separeringsgraden användes som mått för att ange den

risk, som föreligger för gående och cyklister att kollidera

med bilar och komma till skada. För att bestämma risken

för dödlig eller svår skada används dessutom information

från olycksstatistiken. Det gäller information om

skadekonsekvensen. Som mått på skadekonsekvensen

användes andelen dödade gående och cyklister av total-

antalet skadade gående och cyklister och andelen svårt

skadade eller dödade gående och cyklister av totalantalet

skadade gående ochcyklister . Dessa två andelar kan ses

som skattningar av sannolikheten för att den inträffade

skadan skall vara dödlig respektive svår (inklusive död-

lig).

De två sannolikhetema multiplicerade med skaderisken

ger uttryck för risken att dödas respektive risken att ska-

das svårt (inklusive dödas), vilket framgår av följande:

Skaderisken (S-risk) = antal skadade gc-trañkanter/ antal

gc-trafrkanter.

Dödsrisken (D-risk) = antal dödade gc-trañkanter /

antal gc-trañkanter.

Risken för svår skada, Ss-risk = antal svårt skadade

(inklusive dödade) gc-trafrkanter / antal gc-trafrkanter.

Sannolikheten att skadan är dödlig, P(D) = antal dödade

gc-trafikanter / antal skadade gc-trañkanter.

Sannolikheten att skadan är svår, P(Ss) = antal svårt

skadade (inklusive dödade) gc-traflkanter / antal gc-

trafikanter.

Av detta följ er:

D-risk = S-risk * P(D).

Ss-risk = S-risk * P(Ss).

Av figur 4, som baseras på polisrapporterade olyckor,

framgår att sannolikheten att skadan är svår eller dödlig

(andel dödade eller svårt skadade per antal skadade) är

drygt 0,2 för gc-trañkanter som skadats i kollisionsolycka

med bil i miljö där hastighetsgränsen är 30 krn/h. Av

figuren framgår också att sannolikheten att skadan är

dödlig är 25 % lägre i miljö med hastighetsgräns 30

km/h jämfört med i miljö med hastighetsgräns 50 km/h.

Vidare Visar resultatet att sannolikheten att skadan är svår

inklusive dödlig är 10 % lägre i miljö med hastighets-

gräns 30 km/h än vad som gäller i miljö med hastighets-

gräns 50 km/h.

Man kan också konstatera att det statistiskt sett inträf-

far 0,2 svåra skadefall eller dödsfall med gc-trafikanter

per 10 år vid det angivna antalet 25 oseparerade gc-tra-

fikanter per timma. Omskn'vet i heltal motsvarar detta ett

dödsfall eller svårt skadefall med gc-trañkant per stor-

leksordningen 50 år.

Man kan också konstatera att risken för att en bilist

skall skadas i miljö med hastighetsgränsen 30 km/h är

liten, betydligt mindre än för den oskyddade trafikanten.

Risken att bilisten därtill skall skadas svårt eller dödligt

är nära noll.
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Figur 4 Gående och cyklister: Sannolikhet att trafikskada som inträffar i kollision med motorfordon i tätortsmiljö

med skyltad hastighetsgräns 30 km/h, 50 km/h eller 70 km/h är svår eller dödlig. (Sannolikheten skattad med andelen

dödade eller svårt skadade av totalantalet skadade). Källa: Vägverkets informationssystemför trafiksäkerhet, VITS. Data

från åren 1 994-1997.

VTI MEDDELANDE 855 19



Tillvägagångssätt för bestämning av åtgärdernas

trañksäkerhetseffekt

20

Separeringsgraden innan åtgärderna vidtogs skattas

via sambandet i figur 2. Det antas att bilflödet var lika

stort vid före- och eftersituationen.

Separeringsgraden efter det att åtgärderna vidtogs

bestäms empiriskt med hjälp av undersökningsmate-

rialet.

Effekten på antalet skadade gc-trafikanter till följd av

vidtagna åtgärder erhålls genom att jämföra

separeringsgraden före och efter vidtagna åtgärder.

Komplementet till separeringsgraden (l-separerings-

graden) utnyttjas då. Den relativa förändringen i detta

mått utgör skattningen av åtgärdernas effekt.

Åtgärdernas effekt på antal dödade gc-trañkanter
skattas genom att multiplicera den relativa effekten på

antalet skadade enligt föregående punkt med den re-

lativa förändringen i sannolikheten för att skadan är

dödlig. Därvid används resultatet i figur 4 som visar

att sannolikheten att skadan är dödlig är 25 % lägre i

miljö med hastighetsgräns 30 km/h jämfört med i

miljö med hastighetsgräns 50 km/h.

Åtgärdernas effekt på antal svårt skadade (inklusive
dödade) gc-trafikanter skattas genom att multiplicera

den relativa effekten på antalet skadade enligt före-

gående punkt med den relativa förändringen i sanno-

likheten för att skadan är dödlig. Därvid används re-

sultatet i figur 4 som visar att sannolikheten att ska-

dan är svår eller dödlig är 10 % lägre i miljö med has-

tighetsgräns 30 km/hjämfört med i miljö med hastig-

hetsgräns 50 km/h.

Antalet skadade gc-trañkanter erhålls genom att ut-

nyttja sambandet mellan antal oseparerade gc-trañ-

kanter och antal skadade gc-trañkanter i kollision

med bil som redovisas i figur 3 (antal skadade är

approximativt lika med antal olyckor).
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3 Resultat

3.1 Antal motorfordon

Motorfordonsflödet nådde sitt maxvärde mellan kl.

16-17, se figur 5. En topp rådde också mellan kl. 7-8.

Den tunga trañken var störst mitt på dagen med toppar

500 -

  

mellan kl. 11-12 och 14-15. Andelen tunga lastbilar ut-

gjorde 13 % av antalet motorfordon som passerade un-

der mättiden kl. 6-21, se tabell 1.
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Figur 5 Antalfordon per timma på riksväg 27 genom Bars samhälle.

   

Tabell 1 Genomsnittligt antalfordon per timma un-

der den totala mättiden kl. 6-21.

Fordon/h
Fordonskategori Antal %
Bussar 4 1
Personbilar (inkl. lätta lastbilar) 239 84
Personbilar med släp 5 2
Tunga lastbilar 11 4
Tunga lastbilar med släp 25 9

Totalt 284 100

 

En viss motorfordonstrañk förekom i de korsningar eller

anslutningar som finns längs undersökningssträekan - se

figur 6. I mätplats 1, vid den södra avsmalningen, var det

genomsnittliga motorfordonsflödet på den anslutande
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vägen elva fordon per timme jämnt fördelat på de fyra

svängande fordonsströmmama. I korsningama eller

anslutningarna i mätplatserna 2, 3 och 4 förekom också

en viss fordonstrafik, i genomsnitt 5-10 fordon per timma

under den studerade tiden kl. 6-21. I korsningen i mät-

plats 5, som låg strax norr om den norra avsmalningen

var det genomsnittliga flödet i de svängande fordons-

strömmama 96 fordon per timma, 7 % var tunga fordon.

De flesta fordonen svängde av åt vänster från riksvägen

och åt höger från den anslutande vägen. Ett visst problem

vållade de vänstersvängande bilarna som orsakade stopp

och siktproblem för fordon som skulle ta sig in i 30-

området.
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Figur 6

3.2 Gc-trafikanter - förekomst, väntetid, separeringsgrad

Genomsnittligt antal fordon/hpå anslutningar till riksväg 27 i det undersökta området. Mättid: kl. 6-21.

Det genomsnittliga timflödet Över den totala mättiden var 19 gående per timma och 26 cyklister per timma. Högllödes-

period var tiden mellan kl. 7- 9 samt mellan kl. 13-18, se figur 7.
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genom Bors samhälle.
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3.2.1 Den mittersta avsmalningen

Totalt passerade 132 gående och cyklister över riksväg

27 inom den mittersta avsmalningen, se tabell 2. Det inne-

bär i genomsnitt 10 gående och cyklister per timma.

Passagema skedde med få undantag på övergångsstället.

Tre fjärdedelar av de gående och cyklistema var Skolung-

domar. Mindre än 10 % var barn i förskoleåldem eller

yngre. Då bam i förskoleåldern eller yngre passerade

över vägen skedde det nästan undantagslöst tillsammans

med någon vuxen.

Tabell 2 Antal gc-trafikanter som passerade över

riksväg 27 inom den mittersta avsmalningen under mät-

tiden kl. 7-2030.

      

Gående Cyklister Totalt
Antal % Antal % Antal °/o

Barn 7 9 3 5 10 8
Skolungdom 55 73 40 70 95 72
Vuxna 1 3 1 7 14 25 27 20
Totalt 75 100 57 100 132 100

 

Väntetider m.m.:

Två tredjedelar av gc-trafikanterna kunde passera över

riksvägen utan att behöva vänta för passerande bilar, se

tabell 3. Den tredjedel som tvingades vänta, väntade i

genomsnitt 19 sekunder. Den maximala väntetiden för

cyklister var 58 sekunder.

  

Tabell 3 Väntetiderförgående och cyklister vidpas-

sage över riksväg 27 inom den mittersta avsmalningen.

Gående gyklister Totalt
Väntetid per 6 sekunder 7 sekunder 6 sekunder

gående
och cyklist

Antal 21 22 43
väntande 28 °/o 39 °/o 33 °/o
gående
och cyklister

Väntetid per 20 sekunder 18 sekunder 19 sekunder
väntande
gående
och cyklist

Maximala väntetiden för cyklist var 58 sekunder, för gående 45
sekunden

    

Tabell 4

Den genomsnittliga väntetiden 6 sekunder är något

högre än vad som kan förväntas med hänsyn till

trañkflödets storlek och passagesträckans längd för

gående och cyklister. Om man enbart beaktar dessa två

för väntetiden betydelsefulla förhållanden vore 4 sekun-

der ett mer rimligt värde på den genomsnittliga vänte-

tiden. Den längre väntetiden kan förmodligen förklaras

av den höga andelen tung trafik. De gående och cyklis-

terna valde en längre tidlucka , större säkerhetsmargi-

nal, vid passage över vägen då tung lastbil eller buss

nalkades än då personbil nalkades. Avsmalningen bör

också ha minskat väntetiden något eftersom passage-

sträckans längd minskat. Denna genomsnittliga minsk-

ning, med bibehållen säkerhetsmarginal, kan uppskattas

till 1 sekund. Samtidigt bör den minskade passage-

sträckan och den minskade tiden för exponering även

minskat risken för olycka.

Av gång- och cykelpassagema över riksvägen skedde

57 % då bilar inte passerade eller var i närheten - se

tabell 4. Av de totalt 18 fordon, som stannade för att

släppa över gående och cyklister, var två tunga lastbilar

med släp och tre bussar. Övriga var personbilar. Av

tabell 4 framgår att skolungdomama var den grupp, som

oftast konfronterades med biltrafiken då de skulle över

vägen. De passerade oftare under högtrafikförhållande.

Men det var oftast för skolungdomama bilarna stannade.

Ur tabell 4 kan man också utläsa att av de bilar (43 %)

som skulle passera samtidigt som gående eller cyklist

stod och väntade på att korsa vägen stannade 40 % för

att släppa över dessa. Gc-traflkantema i dessa fall var

nästan undantagslöst Skolungdomar. Av bilarna saktade

20 % ned farten för att möjliggöra passagen för gc-

trañkantema. Av bilarna passerade 40 % utan att ta notis

om väntande gående och cyklister.

Antal gående och cyklister, som passerade Över riksväg 27 inom den

mittersta avsmalningen samt körbeteende hos samtidigt passerande bilister.

 

Kategorier Ingen bil Bil Bil Bil Totalt
av gående fanns i passerade bromsade stannade för

och cyklister närheten väntande för att låta att låta
gående eller gående eller gående eller

  

cyklist cyklist cyklist
passera passera

Barn 7 1 2 0 10
Skolungdom 49 18 6 22 95
Vuxna 19 4 3 1 27
Totalt 75 23 1 1 23 132

57 % 17 % 9 % 17 % 100 %
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Separeringsgrad:

Separeringsgraden var 0,83 för de gående och cyklistema

som passerade över riksvägen inom den mittersta

avsmalningen - se ñgur 10 och plats nr 4 i bilagan. Det

innebär att värdet ligger något under den gräns som anges

för god separering. I genomsnitt passerade två

oseparerade gående och cyklister per timme över

avsmalningen. Det innebär att man statistiskt kan för-

vänta en polisrapporterad personskadeolycka per stor-

leksordningen 100 år.

  

Figur 10 Separeringsgradför gående och cyklister

som passerade Över riksväg 27 1' den mittersta

avsmalningen (plats 4).

Separeringsgraden var 0,82 för gående och 0,85 för

cyklister, som passerade över riksvägen inom

avsmalningen. För cyklisternas vidkommande kan man

konstatera att separeringsgraden var lägst för de som pas-

serade vägen från öster till väster. Här var separerings-

graden 0,78 jämfört med 0,93 i den motsatta riktningen.

En bidragande orsak till den högre separerings graden vid

passage i väst/östlig riktning var den grind som cyklis-

tema där hade att passera igenom och som gjorde att man

inte direkt kunde cykla ut på vägen utan att först stanna.

Någon sådan grind fanns inte på motsatta sidan.

Gc-passager i anslutning till den mittersta

avsmalningen:

Några fotgängarpassager förekom inte vid sidan av den

mittersta avsmalningen. Då det gäller cyklister kan man

konstatera att det skedde en del sådan trafik norr om

avsmahiingen. Det var cyklister som färdades ut på riks-

vägen från anslutningen på den västra sidan. Dessa

cyklister svängde åt vänster, norrut. Totalt rörde det sig

om 16 cyklister. Sju av dessa korsade vägen och fortsatte

via det östra cykelfältet norrut. Nio av cyklistema kor-

sade inte vägen utan fortsatte färden norrut via det

västra cykelfältet. Några av dessa valde att korsa vägen

längre fram innan den norra avsmahiingen (plats 5), se

figur lldvs. fortfarande inom 30-området. Några valde

att korsa vägen utanför 30-området. Två andra vänster-

svängande cyklister valde att korsa gatan inom den
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mittersta avsmalningen i stället för att cykla som de sju

andra vänstersvängande cyklisterna. 21 cyklister kom

norr ifrån och svängde av åt höger på den västra anslut-

ningen. Sex av dessa kom cyklandes på trottoaren, de

övriga i cykelfältet.

Det vore trañksäkerhetsmässigt önskvärt att få de

cyklister som behöver korsa riksvägen att göra detta inom

30-området. Det vore också önskvärt att undvika onö-

diga passager över riksvägen genom att tillåta dubbel-

riktad cykeltrañk på båda sidor om riksvägen.

 

 

Figur 11 Antal cyklister som cyklade ut på och av

från anslutningen norr om den mittersta avsmalningen

(plats 4).

3.2.2 Den södra avsmalningen

Totalt passerade 73 gc-trafikanter, 5 per timma, över riks-

väg 27 inom den södra avsmahn'ngen - se tabell 5. Vuxna

var härden största gruppen gc-trañkanter. Ett mindre

antal barn passerade över vägen. Detta skedde tillsam-

mans med någon vuxen. Som framgår av tabell 6 passe-

rade en hel del gc-trafikanter utanför avsmalningen men

i anslutning till denna. Det var ofta gående, som var på

väg till eller ñån någon av de busshållplatser, som låg på

ömse sidor om avsmalningen. Det var bekvämare att

snedda över gatan än att gå via övergångsstället i

avsmalningen. Det var cyklister som cyklade över riks-

vägen i den mindre korsningen som låg nära

avsmalningen norr om denna. Merparten av de gc-trañ-

kanter som passerade utanför avsmalningen var Skolung-

domar.

Tabell 5 Antal gående och cyklister, som passerade

Över riksväg 27 inom den södra avsmalningen under

mättiden kl. 6.30-20.30.

   

Gående Cyklister Totalt
Antal % Antal % Antal %

Barn 4 8 0 O 4 5
Skolungdom 20 41 12 50 32 44
Vuxna 25 51 12 50 37 51
Totalt 49 1 00 24 1 00 73 1 00
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Tabell 6

avsmalningen under mättiden kl. 6.3W203 0.

Antal gående och cyklister: som passerade

över riksväg 27 utanför men i anslutning till den södra

   

Gående Cyklister Totalt
Antal % Antal % Antal %

Barn 2 15 0 O 2 4
Skolungdom 7 54 23 66 30 63
Vuxna 4 31 12 34 16 33
Totalt 13 100 35 100 48 100

 

Väntetider m.m.:

Drygt hälften av de gående och cyklistema kunde pas-

sera över riksvägen utan att behöva vänta för passerande

bilar. De som tvingades vänta gjorde detta i genomsnitt

11 sekunder. Den längsta väntetiden var 64 sekunder -

se tabell 7.

Som framgår av tabellerna 7 och 8 var andelen

gående och cyklister som tvingades vänta innan de pas-

serade över gatan mindre utanför avsmalningen än inom.

De gc-trañkanter som befann sig utanför avsmalningen

korsade vägen där om man kunde göra det utan någon

längre väntetid. I annat fall begav man sig till

avsmalningen och korsade Man använde så att säga

en del av väntetiden för att förflytta sig till

avsmalningen. Därigenom blev andelen väntande gc-tra-

frkanter större och väntetiden längre inom avsmalningen

än utanför. Till en del är detta också förklaringen till att

andelen väntande och väntetiden per gc-trafrkant var

något längre i den södra avsmalningen än i den mitter-

sta. Fordonens hastigheter var också något högre vid

den södra avsmalningen än i den mittersta, vilket kan ha

bidragit till något längre väntetider. Ett annat förhållande

var den högre andelen skolbarn, yngre sådana, vid den

mittersta avsmahiingen, vilka i allmänhet väntade något

längre innan de passerade över vägen än vad övriga gc-

trañkanter gjorde.

Liksom i den mittersta avsmalningen förorsakade

även i den södra avsmalningen den höga andelen tung

trafik längre väntetider. Gc-trañkantema valde längre

tidlucka , större säkerhetsmarginal, vid passage över

vägen då tung lastbil eller buss nalkades. Även i denna

avsmalning kan den genomsnittliga minskningen av

väntetiden uppskattas till 1 sekund.
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Tabell 7 Väntetiderför gående och cyklister vidpas-

sage över riksväg 27 inom den södra avsmalningen.

  

Gående Cyklister Totalt

Väntetid per 5 sekunder 5 sekunder 5 sekunder
gc-trafikant

Antal 21 10 31

väntande 43 °/o 42 % 42 °/o
gc-trafikanter

Väntetid per 11 sekunder 11 sekunder 11 sekunder
väntande

gc-trafikant
Maxvärdet för gående var 64 sekunder och för cyklister 32
sekunden

Tabell 8 Väntetiderförgående och cyklister vidpas-

sage över riksväg 27 utanför, men i anslutning till den

södra avsmalningen.

  

Gående Cyklister Totalt
Väntetid per 15 sekunder 3 sekunder 7 sekunder
gc-trafikant

Antal 4 10 14

väntande 31 % 29 % 29 °/o
gc-trafikanter

Väntetid per 48 sekunder 12 sekunder 22 sekunder
väntande

gc-tratikant
Väntetiden för gående kan hänföras till en samtidig passage
av två vuxna med två barnvagnar.
Den längsta tiden för väntande cyklist var 32 sekunder.

Av tabell 9 framgår att 59 % av gc-passagerna över

vägen skedde då bilar inte passerade eller fanns i när-

heten, dvs. samma relation gällde som i den mittersta

avsmalningen. Som framgår av tabell 10 lämnade betyd-

ligt fler bilister gc-trafikanterna företräde inom

avsmalningen än i anslutning till den. Jämförelse med

förhållandet i den mittersta avsmalningen visar att en

större procent av bilarna där saktade ned farten eller stan-

nade för att släppa fram gc-trañkantema. En förklaring är

att fler barn och Skolungdomar passerade över vägen i den

rrrittersta avsmalningen. Bilarna stannade oftare eller sak-

tade ned farten för att släppa fram dessa,
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Tabell 9 Antal gående och cyklister; sompasserade över riksväg 27 inom och i anslutning till

den södra avsmalningen samt körbeteende hos samtidigt passerande bilister.

Passageplats Ingen bil vari Bil passerade Bil bromsade Bil stannade Totalt
närheten väntande för att låta för att låta

gående eller gående eller gående eller
cyklist cyklist cyklist

passera passera
Inom avsmalningen 39 18 3 ' 13 73

Utanför avsmalningen 33 13 2 0 48

Totalt 72 31 5 13 121
59% 26% 4% 11% 100%

 

Tabell 10 Körbeteende hos bilister som skulle passera där gående och

cyklister väntade på att gå över den södra avsmalningen. Beteendealternativ:

bil passerade utan att släppafram de gående eller cyklisterna, bil bromsade

(utan att stanna) och bil stannade för att låta de gående och cyklisterna pas-

   

sera.

Passageplats Bil Bil Bil Totalt
passerade bromsade stannade

lnom avsmalningen 53 9 38 100

Utanför avsmalningen 87 13 0 100

Totalt 63 % 10 °/o 27 % 100 %

 

Separeringsgrad:

Separeringsgraden var respektive 0,83 och 0,80 för

gående och cyklister som passerade över riksväg 27 inom

den södra avsmalningen - se figur 12 och plats nr 1 i

bilagan, den totala separeringsgraden var 0,82. Det inne-

bär även i denna avsmalning värden som ligger något

under den gräns som anges för god separenng. De gående

och cyklister som passerade riksvägen i anslutning till

avsmalningen hade något högre separeringsgrad än de

som passerade inom avsmalningen. Den högre

separeringsgraden (0,87 för gående och 0,82 för cyklis-

ter) berodde på att man ofta valde att korsa vägen utan-

för avsmalningen då det var mindre fordonstrafik. Totalt

handlade det om cirka två oseparerade gc-trañkanter i

genomsnitt per timme i (och i anslutning till) denna

avsmalning dvs. samma förhållande som i den mittersta

avsmalningen.

  
 

Figur 12 Separeringsgradför gående och cyklister

som passerar inom den södra avsmalningen (plats I).
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3.2.3 Övriga delar av 30-0mrådet
Passage över riksvägen:

Det skedde enbart ett fåtal passager över riksvägen

utöver de som skedde inom den mittersta och södra

avsmalningen (och i anslutning till dessa).

Sex cykelpassager skedde över riksvägen i kors-

ningama i måtplatsema 2 och 3. I dessa korsningar kunde

man också konstatera att några cyklister från anslutning-

arna valde att cykla norrut på det västra cykelfältet i stäl-

let för att korsa riksvägen och cykla på det östra cykel-

fältet norrut. Nio fotgängare korsade riksvägen i dessa

två korsningar.

Mellan den mittersta avsmahiingen (och i anslutning

till den) och den norra korsade 4 cyklister och 11 fotgäng-

are riksvägen.

Cykling längs riksvägen:

59 cyklister cyklade längs riksvägen mellan den norra

avsmalningen och den mittersta.

35 av dessa cyklade söderut. Av dessa använde 26 det

västra cykelfältet, 6 den västra trottoaren, 2 den östra

trottoaren, l använde det västra cykelfältet men valde att

cykla ut i gatan vid passage av den mittersta

avsmalningen.

24 cyklade norrut. Av dessa använde 14 det östra

cykelfältet, 9 det västra cykelfältet och 1 den Västra trot-

toaren.

Söder om den mittersta avsmalningen och den södra

avsmalningen cyklade totalt cirka 30 cyklister, ungefär

lika många i båda riktningama. Utefter denna sträcka

fanns förutom korsningama i måtplatsema 2 och 3
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mindre utfarter där cyklister svängde av och svängde ut.

Cykling i gatuutrymmet förekom inte utom i ett fall då

cyklisten lämnade cykelfältet och cyklade ut i gatan då

han passerade den södra avsmalningen. Även längs

denna sträcka förekom cykling på trottoaren. Det gällde

i första hand den västra trottoaren som användes av 5

cyklister. Även den östra trottoaren användes av ett par

cyklister. Även längs denna sträcka användes i några fall
cykelfalten dubbelriktat.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att inget cyk-

lande skedde i gatuutrymmet förutom de 2 cyklister som

valde att passera avsmalningarna i gatuutrymmet. Av

cyklandet skedde 17 % på trottoar. Av cyklandet skedde

20 % i fel riktning i cykelfält eller på trottoar - se

tabell 1 1 .

Tabell II Procent cyklister som cyklade längs riksväg

27 inom 3 0-0mrådet och som cyklade i cykelfält eller på

trottoari fel eller rätt riktning.

   

Rätt Fel Totalt
riktning riktning

Cykelfält 70 1 3 83

Trottoar 10 7 17

Totalt 80 20 100 %

 

3.2.4 Riksvägen utanför 30-området

Inga omkömingar skedde mellan bilar på den sträcka om

cirka 100 meter som studerades norr om 30-sträckan. Inte

heller fanns det tecken på att hastigheterna ökade på

något påfallande sätt eller på andra arm1ärkningsvärda

beteenden hos bilisterna På sträckan söder om 30-områ-

det skedde totalt 34 omkörningar, dvs. cirka tre

omkörningar i timmen, vilket inte kan sägas vara särskilt

anmärkningsvärt. Inte heller här skedde någon påfallande

förändring av motorfordonens hastigheter.

På sträckan norr om 30-området Videofilmades två

korsningar (se mätplatserna 5 och 6). I de två korsning-

arna och på sträckan mellan dem passerade 45 gående

tvärs riksvägen. Separerings graden var 0,95 . För-

klaringen till detta höga värde var att en stor del av

passagerna skedde under lågtrafikförhållande, att en del

av fotgängama valde att passera riksvägen inom 30-om-

rådet och att en del passerade på sträckan mellan

korsningarna då lämpligt tillfälle yppade sig.

För cyklistema som begav sig ut på riksvägen i dessa

två korsningar var separeringsgraden betydligt lägre

(0,74) än för fotgängama. Resultatet visar också att det

var relativt sett få cyklister som valde att ge sig ut på riks-

vägen i dessa två korsningar - se bilagan sidan 5 och 6.

För att slippa ge sig ut på riksvägen valde man att cykla

dubbelriktat i cykelfälten eller på trottoaren.

I korsningen i mätplats 5 orsakade den svängande

motorfordonstrañken från riksvägen problem för de

gående och cyklistema. Värdet på separeringsgraden var

så lågt som 0,68. Även om osäkerheten i värdet är stor

är det en antydan om att situationen inte är tillfredsstäl-

lande.

3.2.5 Sammanfattning av separeringssituationen

inom 30-området
Tabell 12 visar separeringsgraden, antal oseparerade gc-

trafikanter (ge-trafikanter under risk), antal gc-traflkan-

ter i 30-området totalt och i delområden.

Inom området fanns totalt 54 oseparerade gc-trafikan-

ter. Det innebär cirka 5 stycken per timma under den

studerade tiden. Omsatt i antal kollisionsolyckor mellan

gc-trañkanter och motorfordon innebär det en

polisrapporterad personskadeolycka per vart 75 :e år.

Separeringsgraden var 0,89 inom hela 30-området.

Om man beaktar den statistiska osäkerheten kan man

med 95 % säkerhet säga att den sanna nivån på

separeringsgraden ligger i intervallet 0,86 till 0,92, dvs.

på gränsen till vad som anges som acceptabel

separeringsgrad. Även för de två avsmalningarna var för

sig ligger separeringsgraden på gränsen till vad som

anges som acceptabelt. Möjligen med undantag för en

något lägre nivå i den södra avsmalningen.

   

Tabell 12 (Fc-trafikanter inom 30-0mrådet i Bors samhälle. Antal och separeringsgrad.

Undersökningstid kl. 7-20.

Gående Cyklister Totalt
Antal Antal Antal

S.gr. Osep. Totalt Sáqr. Osep. Totalt S.gr. Osep. Totalt
Mittersta avsmalningen 0,88 13 107 0,90 12 1 17 0,89 25 224

Södra avsmalningen 0,86 10 70 0,84 14 88 0,85 24 158

Övrigt inom området 0,94 3 54 0,96 2 50 0,95 5 104

Totalt 0,89 26 - 231 0,89 28 255 0,89 54 486
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Separeringsgrad vid gång- och cykelpassage över rv 27
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Figur 13

För att få en uppfattning om vilken trafiksäkerhetseifekten

är av vidtagna åtgärder jämförs separeringsgraden med

den teoretiska eller förväntade separeringsgrad som anges

i figur 2. Det genomsnittliga timflödet på riksvägen var

284 motorfordon per timme - se tabell 1. Det ger den för-

väntade separeringsgraden 0,79. Mot denna separerings-

grad skall den uppmätta separeringsgraden vid passage

över riksvägen jämföras. Den var sammantaget 0,83.

De vidtagna åtgärderna - avsmalningarna, ändring av

den skyltade hastigheten från 50 km/h till 30 km/h, cykel-

fälten etc. har således medfört att separeringsgraden vid

passage över riksvägen storleksmässigt ökat från cirka

0,79 till cirka 0,83. Det innebär en riskminskning, minsk-

ning av risk för (polisrapporterad) personskadeolycka

mellan gc-trafikant och motorfordon, med cirka 19 %.

Det innebär också en minskning av gc-trafikantemas ska-

derisk med lika många procent.

Som framgick av resultatet i figur 4 var sannolikheten

att skadan var dödlig 25 % lägre i 30-miljö än i 50-miljö.

Sannolikheten att skadan var svår inklusive dödlig var

10 % lägre. Det ger vid handen att dödsrisken minskat

med 39 % och att risken för allvarlig skada (inklusive

dödlig) minskat med 27 %, inom 30-området till följd av

vidtagna åtgärder.
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Erhållen separeringsgraa' vidpassage Över riksväg 27 inom 30-0mrädet i Bars samhälle

och skattad separeringsgraa' innan åtgärder vidtogs.

3.3 Motorfordonens körbeteende m.m. vid

avsmalningarna

3.3.1 Inbromsningar

Som framgår av tabell 13 bromsade fyra fordon av fem

(med synligt bromsljus) vid infarten till området vid den

norra avsmalningen. En del av dessa inbromsningar kan

hänföras till inbromsning för möte och för framför-

varande fordon. I de två andra avsmalningama gällde

dessutom inbromsningar för passerande gc-trafikanter.

Om man justerar för detta och endast betraktar s.k. fria

fordon visar resultatet att 75 % av dessa bromsade före

ingången till den norra avsmalningen. Nedförsbacke

förelåg vid infarten vid den norra avsmalningen, vilket

förmodligen var en orsak till den höga bromsnings-

frekvensen. Nedförsbacken fortsatte mot den mittersta

avsmahiingen där var tredje fritt fordon bromsade. Lika

stor andel bromsade vid infarten vid den södra

avsmalningen. Endast några procent av de fria fordonen

eller 10 % av det totala antalet fordon som lämnade

området vid färd söderut bromsade vid den södra

avsmalningen. För samtliga studerade platser gällde att

lastbilar och bussar bromsade oftare än personbilar.
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Tabell 13 Procent avfordonen som bromsat inför passage genom avsmalningarna längs den stu-

derade sträckan. Frittfordon är lika medfordon som kunnat passera utan att behöva bromsaför

mötande trafik, ge-trafikant, framförvarande fordon etc.

 

Den mittersta Den södra avsmalningen
avsmalningen
Norra ingången

Den norra
avsmalningen

Infarten till området Infarten till området Utfarten från området

  

Totalt Fritt Totalt Fritt Totalt Fritt Totalt Fritt

fordon fordon fordon fordon

Personbil 78 69 40 29 47 34 9 2

Pb med släp 95 90 44 35 35 32 6 6

Tung lastbil 84 80 69 67 41 35 15 8

le med släp 94 92 83 80 49 46 11 8

Buss 84 71 55 50 53 50 29 9

Totalt 81 73 45 36 47 35 9 3

 

3.3.2 Mötessituationer

Antal möten räknades i den mittersta avsmalningen och

iden södra avsmalningen. Därtill räknades antal situatio-

ner där fordon bromsat för att förhindra möte på

avsmalningen och situationer där fordon stannat för att

förhindra möte på avsmalningen. Indelning gjordes på

fordonskategori.

Den mittersta avsmalningen:

Under den totala mättiden om 13,5 timmar inträffade 712

möten på den mittersta avsmalningen - se tabell 14. En-

dast två möten skedde mellan tunga fordon. Det var i

båda fallen två bussar som möttes. Genomsnittligt antal

möten per timma var 53.

Tabell 14 Antal möten mellan olikafordonskategorier

på den mittersta avsmalningen. Tid: kl. 7-20.30. Totalt

712 möten.

 

Person- Pb Tung Tung Buss

     

bil med lastbil lb med

släp släp

Personbil 525

Pb med släp 28 0

Tung lastbil 55 0

Tung Ib med släp 86 0

Buss 15 1 2

 

Genom att sakta in farten undvek 112 bilister möte - se

tabell 15. I tolv av dessa situationer saktade tungt fordon

(lastbil, buss) in för annat tungt fordon.

Tabell 15 Antal situationer därfordon bromsat vid in-

gången till den mittersta avsmalningen för att undvika

möte på avsmalningen. Tid kl. 7-20.30. Totalt 112 situa-

tioner.

 

Person- Pb Tung Tung Buss

     

bil med lastbil Ib med
släp släp

Personbil 31

Pb med släp 3 0

Tung lastbil 15 3 5

Tung lb med släp 41 2 2

Buss 5 O 1 1 1

 

VTI MEDDELANDE 855

Genom att stanna vid ingången till den mittersta

avsmalningen undvek 46 bilister möte - se tabell 16. I

elva av dessa situationer saktade tungt fordon (lastbil,

buss) in för annat tungt fordon. I 24 fall stannade person-

bil för att undvika möte med tung lastbil med släp på

avsmalningen.

Tabell 16 Antal situationer därfordon stannat vid in-

gången till den mittersta avsmalningen för att undvika

möte på avsmalningen. Tid kl. 7-20.30. Totalt 46 situatio-

ner.

 

Person- Pb Tung Tung Buss

     

bil med lastbil lb med

släp släp

Personbil 0

Pb med släp 1 0

Tung lastbil 1 1

Tung lb med släp 24 3

Buss 5 0 0 0

 

Den södra avsmalningen:

Under den totala mättiden om 14 timmar inträffade 178

möten på den mittersta avsmalningen - se tabell 17. Det

innebär 13 möten per timma. Den södra avsmalningenvar

mindre än hälften av den mittersta avsmalningens längd

och gav av det skälet ett mindre antal möten. Den kor-

tare längden fick också till följd att fordonen anpassade

sin hastighet så att möte på avsmalningen undveks. Inga

möten skedde mellan tunga fordon.

Tabell 1 7 Antal möten mellan olikafordonskategorier

på den södra avsmalningen. Tidkl. 6. 30-203 0. Totalt 1 78

möten.

 

Person- Pb Tung Tung Buss

      

bil med lastbil Ib med

släp släp

Personbil 133

Pb med släp 7 0

Tung lastbil 20 0

Tung lb med släp 15 0

Buss 3 0 0
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Genom att sakta in farten undvek 106 bilister möte - se

tabell 18. I sju av dessa situationer saktade tungt fordon

(lastbil, buss) in för annat tungt fordon. I 42 fall undveks

möte mellan personbil och tungt fordon på avsmalningen

genom att någon av fordonen, i första hand personbilen,

saktade ned farten.

Tabell 18 Antal situationer därfordon bromsat vid

ingången till den södra avsmalningenför att undvika möte

på avsmalningen. Tid kl. 6.30-203 0. Totalt 106 situatio-

ner.

 

Person- Pb Tung Tung Buss

     

bil med lastbil Ib med

släp släp

Personbil 41

Pb med släp 15 0

Tung lastbil 22 0 2

Tung lb med släp 18 1 3 0

Buss 2 O 1 1 0

 

Genom att stanna vid ingången till den södra

avsmalningen undvek 26 bilister möte - se tabell 19. I sju

av dessa situationer saktade tungt fordon (lastbil, buss)

in för annat tungt fordon. I 15 fall stannade personbil för

att undvika möte med tung lastbil med släp på

avsmalningen.,

Tabell 19 Antal situationer därfordon stannat vid in-

gången till den södra avsmalningen för att undvika möte

på avsmalningen. Tid kl. 6.30-203 0. Totalt 26 situationer.

 

Person- Pb Tung Tung Buss

    

bil med lastbil lb med
släp släp

Personbil

Pb med släp O O

Tung lastbil 3 O 3

Tung lb med släp 15 0 2 1

Buss 1 O 0 1 O
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Jämförelse mellan antal möten på avsmalningarna

och antal möten på avsnitt utanför avsmalningarna:

Antal möten räknades också längs en 24 meter lång

sträcka mellan den mittersta avsmalningen och den norra.

Det gav en möjlighet attjämföra den faktiska skillnaden

mellan antal möte på och utanför avsmalningarna. Dess-

utom beräknades, teoretiskt, förväntat antal möten. Denna

beräkning baserades på flödena i de båda riktningarna

längs vägen samt fordonens medelhastighet, som här an-

togs vara 38 km/h, baserat på Vägverkets mätningar. To-

talt inträffade 375 möten på den 24 meter långa sträckan

under den totala mättiden (13,5 timmar). Det teoretiskt

framräknade värdet var 370 möten under samma tid.

Om man justerar för längden då det gäller den mitt-

ersta avsmalningen som var cirka 55 meter så visar resul-

tatet att antalet möten skulle varit 860 om avsmalningen

inte funnits (den teoretiska beräkningen visar 875 möten).

Det överensstämmer storleksmässigt väl med vad man får

om man lägger ihop det faktiska antalet möten i den mit-

tersta avsmalningen med antalet situationer där fordon

saktat ned hastigheten för att undvika möte och situatio-

ner där fordon stannat för att undvika möte på

avsmalningen. Denna summa blir 870. Det vill säga den

mittersta avsmalningen minskade antalet möten inom

avsmalningen med nästan 20 %. Med motsvarande reso-

nemang visar resultatet att den södra avsmalningen mins-

kade antalet möten inom avsmalningen med cirka 30 %.

Här tycks antalet fordon som sänkte hastigheten för att

undvika möte på avsmalningen överskattats något.

3.3.3 Sidoläge

Fordonens sidoläge vid passage genom avsmalningarna

klassiñcerades i åtta kategorier, vilka framgår av tabell

20. Sidoläget undersöktes, dels vid passage utan möte,

dels vid passage med möte. Man kan ur tabell 20 blå.

konstatera att mer än en femtedel av lastbilarna körde

över mittlinj en vid passage genom avsmalningarna i si-

tuationer utan möte. Övriga lastbilar (och bussar) körde

i allmänhet nära eller på mittlinjen. Vid möte med person-

bil körde en tredjedel av lastbilarna på den målade ytter-

linjen och tvingades göra detta också i de fåtal mötes-

situationer som skedde mellan tunga fordon. Vid möte

med lastbil körde personbilen regelmässigt på ytterlinjen

eller nära denna.
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Tabell 20 Fordons sidolägepå vägbanan vidpassage genom avsmalningarna då passagen skedde

utan möte och vid möte. Redovisning i procent.

   

Personbil Tung lastbil Tung lastbil
utan släp eller med släp

buss
utan i möte med: utan i möte utan i möte
möte möte med möte med

pb pb med tung lb tung lb pb pb
släp med släp

Kör på ytterlinjen 5 6 13 34 38 10 26 12 36

Kör närmre ytterlinjen 19 26 22 53 47 2 20 2 21

Kö'mi ene/'3" yttemnfe 22 59 61 9 13 15 44 11 36
och nw'ttlinje

Kör närmre mittlinjen 36 9 0 4 2 8 5 5 4

Kör vid eller på mittlinjen 14 0 5 O 0 44 4 51 3

Max 1/4 av fordonet över 3 O O O 0 22 0 18 1

mittlinjen

Mer än 1/4 av fordonet O O O O O 1 O 2 0

över mittlinjen

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

VTI MEDDELANDE 855



4 Referenser

De oskyddade trafikanternas trafik- och

trafiksäkerhetssituation i Åtvidaberg. Broschyr ut-
given av VTI. Statens väg- och trañkinstitut. Linkö-

ping. 1985.

Nilsson, Göran och Obrenovic, Alexander. Trafik- och

trafiksäkerhetssituationen vid Linköpings Rese-

centrum hösten 1995. VTI notat 8-1996. Statens

Väg- och transportforskningsinstiut. Linköping. 1996.

Nilsson, Göran och Thulin, Hans. Riskmått för

oskyddade trafikanter. VTI rapport 254. Statens

väg- och trañkinstitut. Linköping. 1983.

Pettersson, Hans Erik. Förbättringar av trafik-

säkerheten på Tians väg i Bromölla. En lägesrap-

port. VTI meddelande 699. Statens Väg- och trafik-

institut. Linköping. 1992.

Thulin, Hans. Metod för beskrivning av trañk- och

trafiksäkerhetssituationen för CCM-trafikanter.

VTI rapport 278. Statens väg- och trañkinstitut. Lin-

köping. 1984.

Thulin, Hans. GC-trafikanternas trafik- och

trafiksäkerhetssituation i tätort efter anlagd för-

bifart och korsningsåtgärder på genomfart. Resul-

tat från undersökningar i Finspång och Söder-

köping. VTI meddelande 554. Statens väg- och

trañkinstitut. Linköping. 1988.

Thulin, Hans. Effekt av delavstängning av Djulögatan

i Katrineholm. VTI notat T76. Statens Väg- och

trañkinstitut. Linköping. 1989.

Thulin, Hans. Uppföljning av de oskyddade trafikan-

ternas trafik- och trafiksäkerhetssituation i trafik-

miljöer som åtgärdats. VTI notat Tll3. Statens

väg- och trañkinstitut. Linköping. 1992.

32

Thulin, Hans och Obrenovic, Alexander. Trafik-

säkerheten för gående och cyklister i Norrköping.

VTI meddelande 503. Statens väg- och trañkinstitut.

Linköping. 1986.

Thulin, Hans och Obrenovic, Alexander. Trafik-

säkerheten för gående och cyklister i Nyköping.

VTI meddelande 571. Statens väg- och trañkinstitut.

Linköping. 1988.

Thulin, Hans och Obrenovic, Alexander. Effekt av

korsningsåtgärder på cyklisternas trafiksäkerhet

-Resultat från tre korsningari Örebro. VTI notat

T54. Statens väg- och trafikinstitut. Linköping. 1989.

Thulin, Hans och Obrenovic, Alexander. GC-trañkan-

ternas trafiksäkerhet i Boxholm. VTI notat T65.

Statens väg- och trañkinstitut. Liköping. 1989.

Thulin Hans och Obrenovic, Alexander. Trafik-

säkerheten för gående och cyklisteri Katrineholm.

VTI notat T52. Statens Väg- och trafikinstitut. Linkö-

ping. 1989.

Thulin Hans och Obrenovic, Alexander. Trafiksäker-

heten för gående och cyklisteri Örebro. VTI med-

delande 595. Statens väg- och trañkinstitut. Linkö-

ping. 1989.

Thulin, Hans och Obrenovic, Alexander. Cyklisternas

och de gåendes trafiksäkerhet i Uppsala centrala

delar. VTI meddelande 671. Statens Väg- och trafik-

institut. Linköping 1992.

Thulin, Hans och Obrenovic, Alexander. Trafiksäker-

heten för gående och cyklister i Västerås. VTI

meddelande 667. Statens väg- och trafikinstitut. Lin-

köping. 1992.

VTIMEDDELANDE 855



Bilaga 1

Sid. 1 (7)

Mätplatser

I bilagan redovisas uppmätta gående- och cykelflödeni de sex studerade platserna. Flödet anges som timilöde och

utgör ett genomsnitt över den totala mättiden. Den totala separeringsgraden anges för gående och cyklister i respek-

tive plats. Detaljerad beskrivning görs av förekommande gående och cykelströmmar i respektive plats. Inom paren-

tes anges hur många av de gående och cyklistema som var oseparerade. Denna information gör att man kan räkna

ut separeringsgraden för olika gående- och cykelströmmar i mätplatserna. Hur separeringsgraden räknas fram fram-

går av redovisningen i bilagan.
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Bilaga 1

Sid. 2 (7)

Mätplats 1

Fotgängare Separeringsgrad=(1-%)=O,86
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Bilaga 1

Sid. 3 (7)

Mätplats 2

Fotgängare Separeringsgrad=(1-å)=1,0

             

          

Cyklister Separeringsgrad=(1-ä%-)=1,0
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Bilaga 1

Sid. 4 (7)

Mätplats 3

Fotgängare Separeringsgrad=(1 -195-)=1 ,O

                            

Dåliga _mm_th
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Bilaga 1

Sid. 5 (7)

Mätplats 4

Fotgängare Separeringsgrad=(1 31-15- )=O,86

 

Cyklister separeringsgrad=(1 -111-2 )=O,9O
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Bilaga 1

Sid. 6 (7)

Mätplats 5

Fotgängare Separeringsgrad=(1-å)=0,77

 

Cykl iSte r Separeringsgrad=(1-§6 )=O,89
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Bilaga 1

Sid. 7 (7)

Mätplats 6

Fotgängare Separeringsgrad=(1-å-)=O,77

\

\ EX_ \
I\\\\

\ \

 

Rv 27

 

Cykl iste r Separeringsgrad=(1-å-å)=0,85
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