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SUMMARY

Under the auspices of the National Swedish Road Administra-

tion the development of methods for the determination of

the quality of roads from the road user's point of view is

in progress for a number of applications. The determina-

tion of quality comprises an account on one hand, of calcu-

lated speeds and accident frequencies and on the other of

the existing provisions relating to load-bearing capacity.

The Swedish Road and Traffic Research Institute has worked

out the models for the prediction of speeds and.accident

frequencies. The "free moving vehicle model", described in

separate reports, calculates speeds which are influenced

by the road and speed regulations only - without traffic

effects. The "flow model", the structure of which is de-

scribed in-this report, calculates the reducing effects of

traffic on average speeds. The scope of the model is li-

mited to two-lane roads outside built-up areas and does

not take crossings and environment into consideration.

Observed speed-flow relations seem to vary a great deal

with a number of road factors, e.g. sight distance. There

are also great disparities between relations as described

in the Highway Capacity Manual (1965) and results obtained

on Swedish l3-metres roads, where the speeds are unaffected,

during periods of relatively high traffic flows. There is

probably a concurrence or relatively different factors. The

model of calculation constitutes an attempt to solve the

problem of how this concurrence should be structured and

defined, in a greatly Simplified form, with regard to vary-

ing road factors.

The speed adjustment of road users to the flow is primarily

influenced by the density.of traffic. This relation is of

a more simple nature than the speed-flow relation and has

been used for a calculation stage by stage, as the speed-flow

relation can then be easily deduced from the speed-density

relation. In the application of these stages of calculation
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the calculated speeds are designated by certain working

titles. For light (Pb) and heavy (Lb) vehicles, respec-

tively, a "basic speed" (not the same for Pb and Lb) and

a "congestion speed" (identical for Pb and Lb), resp. The

"basic speeds" would give the speed-density relation for Pb

and Lb, if there were no speed dispersion. According to

the model, the speed dispersion is deduced as a function of

the "basic speed". The losses of speed resulting from ve-

hicles catching up with and getting stuck behind the line

of slower moving vehicles then give the "intra speed", when

Pb and Lb are dealt with separately. Obstructions to over-

taking are calculated as functions of oncoming traffic and

sight Obstructions. The "final speed" is obtained after

calculation of the obstructive effects of Lb on Pb. With

the establishment of the "final speed" it is possible to

determine the annual average for the Speeds on the basis of

a stereotyped estimation of the distribution of the per-

centage of trucks and the average day traffic on hourly

flows.

The method is adapted to a system of calculation, (Figure 9

on page 19). The "flow model" presents only the average

speed over between 4 and 8 kilometres long stretches, cha-

racterized by sight distribution, cross section and sur-

facing. The "free speeds" are derived from the free vehic-

le model, producing speed profiles along the road which are

affected by road conditions and speed limits only, but with-

out flow effects. The sight distribution of a stretch under

review is based on sight distance profiles which are theo-

retically estimated, as there are generally no measurements

of sight distance stored at present in the data bank. The

method of sight distance estimation has been dealt with in

a separate report. Furthermore it can be mentioned that the

critical overtaking time gap decreases as the cross section

indreases. Thus it is possible to reconstruct the flat

speed-flow relation for 13-metres roads, as overtakings are

then made.even at narrow passing margins (as a rule the ob-

structing vehicle giving way by driving on to the surfaced

'verge thereby granting, wholly or partially, access to the
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carriageway going in its own direction).

The possible comparisons between the results derived from

the model and the measurement results are strictly limited,

as the supply of speed measurement results at high flows

over fairly long distances (about 5 kilometres) is very

small and the necessary road data for model input are ge-

nerally not available.

The findings have been brought in line with above all a

number of Swedish and Finnish measurements of journey

Speeds. A few examples are given in the Figures on pages

43-46. The results indicate that the problems set for the

working model have been satisfactorily solved for the time

being.

Annex l shows the BASIC-program of calculation used for

the adjustment of the model to measurement results obtained

from traffic surveys, whereas Annex 2 gives comparisons bet-

ween model results and the data taken from the Finnish mea-

surements of journey speeds.
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SAMMANFATTNING

För ett flertal användningar inom planering m m pågår i

Vägverkets regi utveckling av metoder för bestämning av

vägars kvalitet ur trafikantsynpunkt. Kvalitetsbestämningen

omfattar en redovisning av dels beräknade hastigheter och

olycksfrekvenser och dels gällande bärighetsbestämmelser.

Väg- och trafikinstitutet har utarbetet modellerna för

prediktering av hastigheter och olycksfrekvenser. "Fri-

fordonsmodellen", som beskrivs i särskilda rapporter, be-

räknar hastigheter som endast påverkats av vägmiljön och

trafikregleringar - utan trafikeffekter. "Flödesmodellen",

vars konstruktion redovisas i denna rapport, beräknar

trafikflödets och lastbilsandelens hastighetsreducerande

inverkan. Modellen begränsas till tvåfältsvägar utanför

tätorterna utan hänsyn till korsningar och bebyggelse.

Hastighets - flödessambanden är mycket varierande med

hänsyn till vägfaktorer, exempelvis sikten. stora skill-

nader råder även mellan schablonsamband enligt HCM (3) och

mätresultat från svenska 13-metersvägar, där hastigheterna

är relativt opåverkade även vid höga trafikflöden. Sanno-

likt samverkar relativt olika funktioner. Beräknings-

modellen söker lösa problemet om hur denna samverkan i

starkt förenklad form bör struktureras och preciseras med

hänsyn till vägfaktorer.

Trafikanternas hastighetsanpassning till flödet sker primärt

med avseende på trafiktätheten. Detta samband är enklare

än hastighets - flödessambandet och har använts för en

etappvis beräkning, emedan hastighets-flödessambandet sedan

lätt härleds ur hastighets-täthetssambandet. För etapperna

används vissa arbetsnamn på beräknade hastigheter. För

lätta (Pb) resp tunga (Lb) fordon härleds en "bashastighet"

som bildats ur en "gleshastighet" (olika för Pb och Lb)

resp en "trängselhastighet" (lika för Pb och Lb). "Bas-

hastigheterna" skulle ge hastighets-täthetssambandet för Pb

respektive Lb om hastighetsspridning saknades.



I modellen härleds sedan en hastighetsspridning som funk-

tion av "bashastigheten". Resulterande hastighetsförluster

för upphinnande fordon, som fastnar i köposition efter

långsammare fordon, ger sedan "intrahastigheten", då Pb

och Lb betraktas var för sig. Omkörningshinder beräknas

som funktioner av mötande trafik och sikthinder. "Slut-

hastigheten" erhålles sedan hinderverkan av Lb på Pb

beräknats. Med "sluthastigheterna" kan ett årsgenomsnitt

för hastigheterna bestämmas på grundval av en schablonan-

 

sats angående lastbilsprocentens och årsmedeldygnstrafikens

fördelning på timflöden.

Metoden inpassas i ett beräkningssystem, se figur 9 sid 19.

"Flödesmodellen" beräknar endast den genomsnittliga has-

tigheten över 4-8 km långa sträckor, karaktäriserad av

siktfördelning, tvärsektion och beläggning. Figuren Visar,

att "gleshastigheterna" erhålles från frifordonsmodellen,

som ger hastighetsprofiler längs vägen m h t inverkan av

endast vägförhållanden och fartgränser, men utan flödes-

effekter. Det framgår även, att siktfördelningen för en

betraktad sträcka bygger på siktlängdsprofiler som beräknas

teoretiskt, emedan uppmätt siktlängd för närvarande i regel

saknas i databanken. Metoden för siktlängdsberäkningen har

redovisats i en särskild rapport. Vidare kan nämnas att

den kritiska tidluckan för omkörning minskar, då tvärsek-

tionen ökar. Det flacka hastighetsflödessambandet för

lB-mävägar kan således rekonstrueras, emedan omkörningarna

då sker även vid små mötesmarginaler (hindrande fordon går

i regel ut på den belagda vägrenen och lämnar körbanan i

egen riktning helt eller delvis fri).

Möjligheterna till jämförelser mellan modellresultat Och

mätresultat är starkt begränsade, emedan tillgången.till

hastighetsmätningsresultat vid höga flöden över något-längre

sträckor (omkring en halvmil) är mycket begränsad och

erforderliga vägdata för input i modellen i regel saknas.
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Anpassning har skett huvudsakligen till ett antal svenska

och finska reshastighetsmätningar. Några exempel ges i

figurer Sid 43-46. Resultaten synes visa att de problem,

som uppställdes för modellarbetet, fått en i nuläget god-

tagbar lösning.

I bilaga 1 visas det BASIC-program för beräkningarna som

använts vid modellens anpassning till mätresultat från

trafikstudier, medan bilaga 2 återger resultaten vid jäm-

förelserna mellan modell- och mätdata för de finska res-

hastighetsmätningarna.



PROBLEMET HASTIGHETENS FLÖDESBEROENDE

Bakgrund och syfte - kvalitetsbestämning av vägar.

Delvis till följd av otillräckligt kunskapsunderlag har

hittills relativt enkla metoder använts för att översiktligt

belysa den transportstandard som genom väghållningen erbjuds

trafikanterna i olika delar av vägnätet. I Vägplan 70 (l)

diskuterades Vägverkets (VV) rutinmetod i detta avseende -

kvalitetsgraderingen. Denna metod bygger på en poänggivning

med hänsyn till väggeometri, beläggning, bärighet, trafik

m m. Emedan bl a den relativa inverkan av olika faktorer

för kvalitetsgradering påverkas av rent subjektiva över-

väganden, är totalpoängen - kvalitetsgraden - svår att

värdera konkret. I Vägplan 70 föreslogs därför, att en

metod för kvalitetsgradering borde utvecklas, som direkt

mäter de för trafikanten viktigaste kvalitetsaspekterna,

nämligen trafiksäkerheten, reshastigheten och bärigheten

med redovisning var för sig utan försök till sammanslagning

i en enda poäng.

För att genomföra det erforderliga utvecklingsarbetet till-

satte VV i februari 1972 en arbetsgrupp med företrädare för

vaochlVäg- och trafikinstitutet (VTI). Denna nya metod för

s k kvalitetsbestämning av vägen borde vara lämpad för jäm-

förelse av vägstandarden och dess förändring i skilda delar

av landet, utgöra ett hjälpmedel vid val av projekt till

VV:s behovsplan och Vid översiktligaüplanering'samtxbilda

underlag för bestämning av anyggnadsstandard.

Av central betydelse var det att metoden skulle bygga på

en användning av VV:s databank för en långt driven datori-

sering;

I arbetsgruppen har VV närmast'ansvarat för användarsyn-

punkter - behov och tillämpningar inklusive datorisee'

ringen - medan VTI haft uppgiften att utveckla erforderliga

beräkningsmetoder för prediktering av olycksrisker och

hastighetsnivåer under olika väg- och trafikbetingelser.



I en första etapp, avslutad sommaren 1972, lämnades ett

förslag till system för kvalitetsbestämning med variablerna

reshastighet, olycksfrekvens och bärighet som funktion av

vägens utformning, trafikreglerande åtgärder och trafik.

Dessa funktioner var endastdelvis i mera utarbetat skick.

För hastighetsberäkningarna föreslogs två system nämligen

ett för fria (av trafik ohindrade) fordon och ett för beräk-

ning av trafikens hastighetssänkande verkan. I det senare

fallet förutsågs behov av även en delmodell för teoretiSka

siktberäkningar.

I en andra etapp, avslutad våren 1973, presenterades mera

utvecklade modeller för beräkningar av dels förväntade

hastigheter för fria fordon vid gles trafik och dels

förväntat antal olyckor på sträckor mellan korsningar.

I en tredje etapp, avslutad hösten 1973, redovisades an-

satserna till övriga modeller för hastighetsberäkningar,

nämligen beräkningar av reshastighetens flödesberoende med

hänsyn tagen till bl a siktförhållandena samt beräkningar

av siktlängden som funktion av vägens tvärsektion och av

dess horisontella och vertikala kräkningar. Dessutom var

prediktionsmodeller för olyckor på mellansträckor ytter-

ligare utvecklade.

Den fjärde och sista etappen har omfattat avslutningen av

kvalitetsbestämningssystemets utformning i en första, prak-

tiskt användbar version samt prov med denna version (pilot-

studie). I föreliggande rapport redovisas den metodutveck-

ling som utförts för beräkning av trafikens hastighetsre-

ducerande effekt under olika vägbetingelser.4 Framställ-

ningen av modellarbetet avser endast slutversionen.

VTIs modellarbete har begränsats till de helt dominerande

tvåfältsvägarna. De beräkningar som erfordras för motorvä-

garna samt genomfarter i städer och tätorter måSte f n ges

en relativt enkel form i avvaktan på underlag från special-

studier.



Vägens inverkan på hastighetens flödesberoende - kunskaps-

läge och centrala frågor.

Under 1973 publicerade VV:s kapacitetsutredning en rapport

(2), där bl a sambanden mellan hastighet och trafikflöde

för tvåfältsvägar behandlades. Rapporten ger belägg för

att kunskaperna för närvarande är mycket bristfälligapå

väsentliga punkter. Som allmän karaktäristik av läget kan

man säga, att nyare data tyder på såväl högre hastigheter

vid given flödesnivå som lägre hastighetsreducerande verkan

av flödet, än vad standardverket HCM 1965 (3) ger antydan

om.

Publicerade hastighetsdata är i regel svårtolkade av det

skälet, att Vägbeskrivningen är otillräcklig. Samma för-

hållande gäller trafikbeskrivningen. Generaliseringar

görs därför ofta på osäker grund. Således diskuteras och

generaliSeras gärna inverkan av en enskild faktor på basis

av ofullständiga data om andra förhållanden, som mycket

väl kan förändra sammanhangen radikalt. I VTI:s trafik-

studier har det således visat sig, att HCM:s schablonsamband

ger helt felaktig bild av hastighetens flödesberoende på

de svenska lB-metersvägarna, se figur 1. Resultatet kan

emellertid lätt förklaras av passiva fordons benägenhet på

dessa vägar att lämna fri passage i eget körfält för upp-

hinnande fordon, genom att gå ut på den breda, belagda väg-

renen.

Figur 1 illustrerar vidare det välkända förhållandet att

omkörningsmöjligheterna är av betydelse för trafikflödets

hastighetssänkande verkan. Illustrationen begränsas

emellertid till siktens inverkan utan hänSyn till tvär-

sektionen. Dessutom sammankopplas siktförhållandena

schablonmässigt med den allmänna hastighetssänkning som

följer av krokig och backig.väg.
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Figur 1. Nya HCMs sammanfattning av empiriska hastig-

i .hets- flödessamband jämförd med svenska data

från l3-metersväg (hastighetsgräns 90 km/h).

ZX andel väg med sikt över 450 meter.

I figur 2 ger HCM en mera differentierad bild som bygger

på provfärder, där man försökt hålla_"design speed" då

så kunnat göras utan att eftersätta rimliga krav på

"trafiksäkra" omkörningar. Figur 2 illustrerar bristen

på mera objektiva mätdata. I princip behövs resultat

från regelrätta restidsmätningar med knnkreta uppgifter

om såväl personbils- som lastbilshastigheter-samt trafik-

sammansättning, trafikflöde och preciserade vägdata

(tvärsektion, kurvighet och backighet),jämte trafik-

regleringar.
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Figur 2.
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Hastighets - flödessamband på tvåfältig landsväg

med hänsyn till siktförhållanden enligt nya HCM.

Resultaten avser "Operating speed", d v 3 försöks-

resultat vid provfärdermed strävan att hålla .

"design speed" då så är möjligt vid trafiksäkra

manövrer. V/C ratio är kvoten mellan flödet OCh

kapaCiteten.
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Figur 3. Typsamband mellan hastighet och trafikflode pa

engelska tvåfältsvägar under olika väg- och trafik-

förhållanden (obs: flödet anges per körfält).

Figurerna 1 och 2 bestyrker att hastighetens flödesberoende

för tvåfältsvägar i vissa avseenden kan starkt påverkas

av vägutformningen. Detta belyses ytterligare av en_

engelsk rapport (4), publicerad 1974, som redovisar olika

typiska sådana samband med avseende på vägens linjeföring

figur 3. AV särskilt intresse är det, att figurenm m, se

antyder sambandens beroende av lastbilsprocenten.

I samma

tendensen till fortlöpande ökning i hastighetSnivån från

ökningen uppskattas i England till ca 1,5 km/h

rapport omnämns den s k hastighetstrenden, d'v 5

år till år.

årligen, vilket är ungefär samma värde som på l960-talets

mitt -adå fri fart rådde - angavs för svenskaförhållanden

av dåvarande statens Väginstitut, jämför figur 4. Figunen

antyder emellertid även att de långsammare fordonen i en

_trafikström sannolikt ökar sin hastighet mera än de snabbare

vilket skulle betyda att hastighetsspridningen minskar.



o o\

100

C
D
O

O
)
O

F O
N O  P

R
O
C
E
N
T

F
O
R
D
O
N
M
E
D

L
Ä
G
R
E

H
A
S
T
l
G
H
E
T

A
N

v
0

1.0 60 80 100 120 V KM/H
H AST IGH ET

O F
)
0

Figur 4. Personbilars reshastighet vid gles trafik i

Sverige under åren 1951-1966 på tvåfältiga Vägar

med vägren. Trafikdata från diverse trafik-

undersökningar (statens Väginstitut).

De allmänna hastighetsbegränsningarna som numera råder

torde bromsa ökningstrenden. Effekten borde vara mera

uttalad i hastighetsfördelningarnas övre register än i

nedre registret. Resultatet bör då vara, att hastighets-

spridningen forfarande fortsatt kan förmOdas bli något

reducerad från år till år.

jDen viktigaste förklaringen till hastighetstrenderna

är troligen, att den fortlöpande trafikökningen på

Vägarna ständigt höjer knavet på anpassning till trafik-

rytmen i en allt tätare trafik, samt att det företrädes-

vis är de relativt sett långsammare trafikanterna som

anpassar sig (genom ökad hastighet).

Publicerad hastighetSdata avser Oftast-relativt goda

väder-väglagsförhållanden. Vinterväglaget sänker dock
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Figur 5. Personbilarscmm.tunga laStbilars reshastighets-

fördelning vid goda och dåliga väderleksför-

hållanden. (Sammanställning av mätningar år

1967 vid statens väginstitut.)

tidvis hastigheten avsevärt, jämförfigur 5, och inverkan

på hastigheternas flödesberoende under sådana förhållanden

saknar vi nämnvärd kännedom om.

Sammanfattningsvis tyder det allmänna kunskapsläget på

följande. En påfallande brist råder beträffande direkt

observerade hastighet - flödessamband med tillräcklig

k0ppling till erforderliga väg- och trafikdata samt

miljöbetingelser i övrigt. Denna brist kan av bl a

resursskäl endast i blygsam omfattning avhjälpasmed

svenska fältstudier. Bristen på mätdata kan emellertid

kompenserasned.tillräckligt väl underbyggda modell-

anSatser.
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Figur 6.

I HCM 1965 antyds både direkt och indirekt att helt olika

mekanismer är verksamma i hastighetens flödesberoende.

Detta framgår bl a av figur 6, som skiljer mellan "normal

flow", "forced flow" Och ett övergångstillstånd, "unstable

flow".

vid kvalitetsbestämning av Vägar bör följande utgångspunkt

Med en modellansats är det väsentligt att urskilja

Tillämpad på problemet hastighetens flödesberoende

väljas.

de mekanismer som rimligen är av mera grundläggande betydel-

se och koppla dessa meknismer på ett relevant sätt till väg-

faktorer.

De viktigaste enskilda problemen avser med vilka modell-

ansatser följande erfarenheter om hastighets- flödessam-

banden skall kunna förklaras:

0 'De flacka sambanden på lB-metersvägarna

0 De brantare sambanden på övriga höghaStighetsvägar

0 De i allmänhet.flacka sambanden på låghastighetsvägar

0 De i allmänhet branta sambanden på backig väg

0 De brantare sambanden vid låga och medelhöga flöden på

vågar med dålig omkörningssikt.
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BERÄKNINGSMODELL

Principlösning för kvalitetsbestämning

Redan i kvalitetsbestämningsprojektets första etapp fast-

ställdes principlösningen för hastighetsberäkningarna. Med

modeller som utvecklades inom institutets trafiksimulerings-

projekt på Vägverkets uppdrag skulle genomsnittliga hastig-

heter beräknas för fordon som endast påverkades av väg-

förhållandena, d v 5 utan inverkan av trafiken. Denna

"frifordonsmodell", som redovisas i bl a referenserna

( 5 ) och ( 6 ), ger hastighetsprofiler längs vägen med

uppdelning på lätta och tunga bilar ("personbilar" och

"lastbilar").

Med särskilda beräkningar skulle sedan trafikens ("flödets")

hastighetssänkande verkan skattas med en s k "flödesmodell".

Det stod redan från början klart att flödesmodellen på

grund av bristande empiriskt underlag måste ges en relativt

enkel form. Detta medförde att flödeseffekten icke skulle

kunna beräknas i varje punkt längs frifordonsmodellens

profil. I stället skulle effekten beräknas för de genom-

snittliga hastigheterna på normalt 4-8 km långa delsträckor

som icke alltid behövde sammanfalla helt med sträckupp-

delningarna i exempelvis en tabellarisk redovisning. En

fri sträckredovisning möjliggjordes med enkel delnings-

och sammanvägningsteknik.

Denna principlösning förstärktegivetvis egenvärdet i fri-

fordonsmodellens resultat i form av hastighetsprofiler.

Dessutom underlättade principlösningenförenklingssträvan-

dena vid utformningen av flödesmodellen. Som exempel kan

således nämnas att hastighetsgränser icke ingår som para-

metrar i flödesmodellen, emedan begränsningsverkan huvud-

sakligen kommer till synes i de genomsnittliga Sträckhastig-

heterna, som härleds genom frifordonsmodellen och som

flödesmodellen bygger sina beräkningar på.
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Några grundläggande trafikvariabler

En detaljerad beskrivning av en trafikström över en given

vägsträcka kan ske med hjälp av fördelningar över hastighet,

inbördes avstånd mellan fordonen, fOrdonssammansättning

m m. Huvudtendenserna måste dock sammanfattas med vissa

genomsnittsvärden.

De viktigaste genomsnitten avser trafikflödet, trafiktät-

heten, hastigheten och fordonssammansättningen. De tre

förstnämnda bör definieras på följande sätt.

Antag att en vägsträcka med längd x km observeras under en

tid t timmar. De fordon som passerar producerar sammanlagt

trafikarbetet y fordonskilometer och tillbringar fordons-

tiden 2 fordonstimmar på sträckan under observationstiden.

Med x, t, y och 2 definieras följande genomsnittsväfden:

Trafikflödet Q(fordon/h) = y/xt

Trafiktätheten K(fordon/km) = z/xt

Trafikhastigheten V (km/h) = Q/K = y/z

d v 5 Q = V.K

Det kan visas att Q resp K motsvarar konventionella-defini-

tioner av trafikflöde och trafiktäthet, medan trafikhastig-

heten V är medelhastigheten över sträckan för de fordon som

vid skilda tidpunkter befinner sig på sträckan ("space mean

speed").

Trafikarbetet y och följaktligen även Q kan delas upp på

olika sätt, dvs Q = 2 Qi, där Qi kan avse hastighetsklasser

eller fordonsgrupper eller någon annan.gruppindelning.

Till varje Qi svarar ett Ki och följaktligen ett Vi = Qi/Ki,

som är trafikhastigheten över sträckan för gruppen nr 1.



12

Denna uppdelning av trafikarbetet kan bl a användas för att

visa att trafikhastigheten V är lika med "space mean speed",

definierat som :Vi Ki

V:

ZK.
l

Delas trafikflödet Q upp i delgrupper Qi enligt hastighets-

klasser med hastigheten Vi och fordonstätheten Ki får vi:

d v 5 V erhålles genom sammanvägning av sträckhastigheterna

Vi med motsvarande fordonstätheter på sträckan som vikter,

.jämför ovan.

Fordonstätheten på en längre sträcka är emellertid oftast

besVärlig eller omöjlig att direkt registrera och på en

kort sträcka verkar K vara irrelevant. Härledning av V på

grundval av vanliga hastighets- (restids-) mätningar sker

därför lättast på grundval av följande.

 

medelpassagetiden i h/km

% är således ett vägt aritmetiskt medeltal av passagetider-

na Ti med flödestalen Qi som vikter. Med vanliga res-

tidsmätningar kan således V lätt härledas.

Med ovanstående definitioner är sambanden V(K) och V(Q)

ekvivalenta, emedan den ena alltid kan härledas ur den

andra. Vid empiriska studier har emellertid helt naturligt

framställningarna inriktats på-samband V(Q), emedan som

nämnts K är så svår att direkt observera över längre sträck-

or och verkar sakna mening i en snittmätning. Av flera
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Figur 7. Täthetens respektive flödets samband med hastig-

heten, illuStrationsexempel (Q = V - K).

skäl är dock V(K) lämpligare som utgångspunkt för teore-

tiska beräkningar. Dels är fordonstätheten av mera grund-

läggande betydelse för trafikens hinderverkan och dels är

funktionen enklare, jämför figur 7. Samtliga beräkningar

i flödesmodellen sker därför med K som grundläggande varia-

bel. Det sökta sambandet V(Q) härleds slutligen lätt som

V(Q) = V(K . V(K))
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"Flödesmodellens" huvudstruktur m m

Det avgörande kravet på flödesmodellen har varit att den

på rimliga sätt låter vägförhållandena påverka trafik-

flödets hastighetssänkande verkan. Vad som skulle betraktas

som rimliga sätt har grundats på två skilda värderingar.

För det första skulle komplicerade hypoteser undvikas till

förmån för några få enkla, som förefaller både nödvändiga

och relativt självklara. På så sätt skulle utvecklings-

och kontrollmöjligheterna på sikt te sig mera gripbara.

För det andra borde modellen kunna förklara viktiga erfaren-

heter som gjorts inom- och utomlands om vägförhållandenas

betydelse, jämför punkterna i slutet av avsnitt 1.2.

Under arbetets gång har ett flertal ansatser i struktur och

detaljer prövats och förkastats eller ändrats på grundval

av ovanstående Värderingar, d v 3 även mot bakgrund av för-

söksvisa anpassningar till observerade samband.

Huvudsakligen har problemen kretsat kring modellstrukturen

och kravet på enkla och rimliga grundhypoteser.

Följande betraktelsesätt kan anses som en rimlig utgångs-

punkt.

Å ena sidan anpassar trafikanterna rent allmänt sin hastig-

het till trafiktätheten så, att hastigheten sänks vid

ökande täthet. Ju tätare trafiken är, desto_nödvändigare

 

är hastighetssänkningen, om man vill undvika kollision med

framförvarande fordon vid plötslig hastighetsreduktion.hos

detta. S k retardationsvågor kan färdas mycket snabbt

bakåt i trafiken och samtidigt öka i våldsamhet med allt

häftigare inbromsningar ju längre bakåt vågen rör sig i

en tät trafik. Det kan vara lämpligt att se denna typ av

hastighetsreduktion som verksam även då alla kör med in-

bördes lika hastighet.
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Å andra sidan tillkommer en ytterligare hastighetsreduktion,

 

då trafikanterna eftersträvar olika hastighet, men omkör-

ningsmöjligheter saknas. På grund av hastighetsspridningen

hinner snabba fordon upp långsammare och tvingas att hålla

det långsammare fordonets hastighet, så länge som det är

hindrat att göra omkörning. På vanlig tvåfältsväg sker

detta på två olika grunder. Ett synligt mötande fordon

bedöms medföra kollisionsrisk eller den fria sikten är så

kort att ett eventuellt mötande, icke synligt fordon kan

medföra en kollisionsrisk. Kollisionsrisken är beroende

av i vilken grad omkörningen inkräktar på det mötande for-

donets sidoutrymme.

Lösningen av problemen karaktäriseras av etappvisa beräk-

ningar med sikte på att dessa faktorer helt samverkat i

slutfasen, d v 8 det slutliga hastighets-flödessambandet,

se figur 8 med kommentarer. Som framgår används vissa

arbetsnamn på hastigheterna i de skilda etapperna. Dessutom

används normalt en uppdelning på tunga (Lb = "lastbilar")

respektive lätta (Pb = "personbilar") fordon. Indelningen

avser 3,5-tonsgränsen.

"Gleshastigheten" är det resultat som den tidigare fri-

fordonsmodellens hastighetsprofil ger och avser den be-

traktade sträckans längd genom näiiden på sträCkan (etapp a).

Etappen utgöres endast av input till flödesmodellen från

frifordonsmodellen för Pb och Lb. Övrig input erhålles

från vägdatabanken med angivande av vägens belagda och

totala bredd samt siktdata lev siktberäkningsreSultat via en

s k siktmodell på grundval av vägens bredd och krökningar).

Under beräkningarnas gång göres sedan programbundna ansatser

med olika värden på trafiktätheten och lastbilsandelen.

För olika trafiktäthet beräknas en "trängselhastighet" som

är lika för Pb och Lb och som för given trafiktäthet är

större ju bredare vägen är (etapp b).



a)

b)

c)

d)

e)

Figur 8.
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Etappsteg vid beräkning av flödespåverkade hastigheter ("flödesmodellen") på tvåfältSväg.
hetsberakningarna avser genomsnitt Över delsträckor,

"b..LESIldSELgHBEBIIA ernaiies SCIIl GGLSEIaCKaIIS .Langd gendn IGS"

tiden enligt hastighetsprofiler för fria lätta (Pb) resp tung
(Lb) fordon. Profilerna, som även utnyttjas direkt för kvar

litetSbestämning, beräknas med en delmodell i trafiksimulerix
Profilerna visar inverkan av vägfaktorer och trafikreglering-
ar.

"Trängselhastigheten" uttrycker inverkan.aV'mera påtaglig tre
fiktäthet .(k) , då. omkörningar sällan förekomner. (vilket mot-

smmaremtlwstnjmisqmjdnhr;sdons). Raaütatikånssk
"dä?folkwüngF1ündharuth1jas. ?kämmxühastknmmanåüam
maivägxediän

"Bashastigheten" sammanfattar förhållandena under glesare re:
tätare trafik enligt a) och b). Kurvan till vänSter (höger)

förutsätter att samtliga fordon är Pb (Lb). I båda fallen
samma.hweñhnlavlwstknmmsamüdnnxp

'Untmümstnnmten"kmråhum;påçnnnáwn.avckahastüjmtsükn
luster scm uppstår på grund av hastighetsspridning, d, v 5 då
smüianefbnixrhhmkas:ärlångämmaaagemmlbrnäzmdecmr
körningsmöjligheter. Även här behandlas Pb och Lb var för
sig. .

"Sluthastigheten" för Lb är identisk med Lb's intrahastighet
emedan det förutsätter att Lb endast hindras av varandra.
Pb's sluthastighet har påverkats av Lb's sluthastighet. På
grundval av timtrafikflödena under året erhålles ett årsmede
xéüde,sxnlrainüsas.' '

Hastig-
som i regel är 4-8 kilometer långa.
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Genom sammanställning av gles- och trängselhastigheterna

erhålles en s k "bashastighet" (etapp c), som utgör en

grund för vidare beräkningar. Bashastigheten antas ut-

trycka det hastighets-täthetssamband som skulle råda, om

både Pb och Lb saknade hastighetsspridning. Den kan även

sägas motsvara trafikhastigheten för Pb och Lb om hastig-

hetsspridning förekom men omkörningshinder saknades.

Etapperna a, b och c ovan är beräkningstekniskt mycket

korta och enkla, medan de senare etapperna d och e kräver

relativt många beräkningsmoment och bygger på mera kompli-

cerade hypoteser. De många beräkningsmomenten beror till

stor del på det förhållandet, att den givna lastbilsandelen

avser andelen i trafikflödet, medan beräkningarna sker med

utgångspunkt från andelar i trafiktätheten. Andelen i

trafikflödet påverkas emellertid av relationen mellan de

sökta trafikhastigheterna för Pb och Lb, så att beräkningar-

na måste upprepas ett antal gånger för att ge allt riktigare

värden på lastbilsandelen i trafiktätheten.

I moment d beräknas inverkan av hastighetsspridningen för

Pb och Lb var för sig. Frånsett den nämnda successiva an-

passningen mellan Pb:s och Lb:s trafiktäthetsandelar, är

metoden i stort sett följande. Hastighetsspridningen

beräknas som en funktion av bashastigheten. Med hastighets-

spridningen, kravet på omkörningsmarginal (omkörnings'

,benägenheten), trafiktätheten, siktfördelningen på sträckan

och mötande trafik beräknas hur stor andel av Pb på sträckan

som hindras av Pb med bortseende från Lb, - samt motsvarande

för Lb, Det förutsättes att trafikflödet är lika stort i

båda körriktningarna. Därefter beräknas hastighetsförlusten

för de hindrade och resulterande intrahastighetf dels för

Pb och dels för Lb;

I moment e beräknas sedan den hinderverkan som Lb:s lägre

hastighet förorsakar Pb med hastighetsförluster till följd.

På så sätt erhålles Pb:s "sluthastighet", medan Lb:s slut-

hastighet sätts lika med Lb:s intrahastighet.
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Sluthastigheterna är i resultatet relaterade till bl a

trafikflödet, så att mot olika flöden svarar olika hastig-

heter. För att få en genomsnittlig hastighet under året

måste årets trafikarbete på sträckan delas upp i andelar

med avseende på de beräknade flödesnivåerna och motsvarande

hastigheter. Med beräkning av motsvarande summa restider

erhålles den totala restiden på sträckan under året. Genom

att dela det totala trafikarbetet med den totala restiden

får vi trafikhastighetens årsvärde.

Flödeseffekten sammanfattas slutligen i en beräkning av den

procentuella sänkning som hastigheten undergår från gles-

hastighetsnivån till det av trafiken påverkade årsvärdet.

Detta procenttal används på motsvarande del i en redovis-

ningssträcka, då den "flödeskorrigerade" sträckhastigheten

beräknas med utgångspunkt från frifordonsmodellens gles-

hastighet.

I momenten d och e påverkas omkörningsbenägenheten starkt

av den s k kritiska tidluckan för omkörning. Flödesmodellen

fungerar så, att den kritiska tidluckan avtar väsentligt

då vägens belagda bredd Ökar. Detta motsvarar bl a, att

trafikanten vågar köra om vid små mötesmarginaler på 13-

metersvägen, d v 5 den vanliga situationen att ett fordon i

regel går ut på den breda Vägrenen då ett snabbare fordon

närmar sig bakifrån. Med den kritiska tidluckans anpassning

till vägbredden lyckas flödesmodellen således rekonstruera

det tidigare nämnda, flacka hastighets-flödessambandet på de

svenska lB-metersvägarna.

Flödesmodellens beräkningssystem med dess anknytning till

andra modeller i kvalitetsbestämningens system för hastig-

hetsberäkningar skisseras översiktligt i figur 9. Några

Viktigare moment i flödesmodellen och dess externa kopp-

lingar förklaras närmare i det följande.
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Figur 9. Huvudstruktur vid beräkning av flödespåverkade hastigheter
(II) på grundval av hastigheter (I), som beräknats utan
flödespåVerkan.

Angående beteckningarna a-e, se figur 8.
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Bashastigheten - ingen hastighetsspridning

Det har redan framgått, att bashastigheterna härleds ur

gleshastigheterna och trängselhastigheten. Detta sker på

det enkla sättet, att vid en given fordonstäthet är det den

lägsta av de två hastigheterna som gäller för Pb respektive

Lb, jämför figur 8 sid 16.

Trängselhastigheten är - som nämnts - lika för Pb och Lb.

Denna förenkling synes rimlig vid hastigheter över kapaci-

tetsgränsen (tillstånd under denna gräns saknar intresse).

Trängselhastigheten uttrycker det allmänna beroendet av

trafiktätheten som särskilt undersökts i s k "car-following"-

studier, där normalt omkörningar saknas. Resultatet har

därför kunnat utnyttjasför konstruktion av bashastigheten,

där verkan av omkörningsbehov abstraherats. Med trängsel-

hastigheten som grund möjliggörs bestämning av trafikkapa-

citetens vägberoende i ett första steg på ett mycket enkelt

sätt. Trängselhastigheten ökar nämligen med vägens belagda

och totala bredd.

Med gleshastigheterna läggs "tak" för Pb och Lb på det

hastighets-täthetssamband som trängselhastigheten ger och

resultatet är bashastigheterna. Härledningen av bashas-

tigheten på detta sätt bygger på en viktig iakttagelse,

nämligen att car-followingfunktionernas hastighets-flödes-

samband kännetecknas av mycket stora hastighetsvariationer

i området nära kapacitethränsen. På mycket olika hastig-

hetsnivåer är således det högsta trafikflödet ungefär lika

stort: hastighets-flödessambandets parabelliknande spets

(se figur 7 sid 13) är relativt trubbig i bashastigheten.

Av detta skäl kan vid given tvärsektion samma trängselhas-

tighet sammank0pplas med mycket olika gleshastigheter.
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Intrahastigheterna - inverkan av hastighetsspridning/om-

körningshinder

Då trafiktätheten är måttligt stor, är det omkörningshinder

för de snabbare fordonen, som huvudsakligen leder till att

trafiken sänker den allmänna hastighetsnivån. Vid beräk-

ningarna av hastighetsförluster p g a omkörningshinder

skiljer flödesmodellen mellan å ena sidan lätta resp tunga

fordons interna hinderverkan och å andra sidan de tunga

fordonens hinderverkan på de lätta fordonen. Som tidigare

förklarats beräknas de tunga fordonen hinderverkan på de

lätta i slutsteget (avsnitt 2.6). Den interna hinderverkan

resulterar i de s k intrahastigheterna.

Intrahastigheterna uttrycken inverkan av den interna hastig-

hetsspridningen (för Pb resp Lb) under de betingelser som

väg- och trafikberoende omkörningshinder och omkörningsbe-

nägenhet ger. Hastighetsspridningarna härleds enkelt från

bashastigheterna. Spridningsantagandet är en något modi-

fierad hYpotes om pr0portionalitet mellan Spridning och

bashastighet.

På grund av hastighetsspridningen hinns de långsammane fOr-

donen upp av de snabbare, som blir liggande i kö vid omkör-

ningshinder. Flödesmodellen beräknar täthetsandelen hind-

rade fordon, den genomsnittliga hastighetssänkningen för

dessa fordon, och härleder sedan intrahastigheten, som är

genomsnittet för både hindrade och ohindrade. -Beräkningen

kan överSiktligt beskrivas med följande:

där QI är flödet vid intrahaStigheten, QB är flödet vid

bashastigheten och QH är flödesförlusten p 9 a de hindrade

fordonens hastighetsförlust - allt beräknat vid en given

fordonstäthet K. Uttrycket ovan ger

v 'K=V -K-ÅD-K
I B H
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där D är den genomsnittliga hastighetssänkning som de snab-

bare fordonen vidkännes då de kör med de långsammare köle-

darnas hastighet, och där KH är dessa hindrades täthet. Vi får

VI = VB - D ° KH/K eller

VI=VB-D'H

För bestämning av VI behövs alltså beräkning av dels D och

dels H = KH/K, emedan VB redan beräknats. Det förutsättes

här att beräkningen sker separat för Pb och Lb och avser

deSsas respektive trafikflöde.

Parametern D är helt enkelt proportionell mot hastighets-

spridningen och avser - som framgått - den genomsnittliga

hastighetsskillnaden mellan upphinnande och upphunna fordon.

D är 10 procent större än hastighetsspridningen.

Beräkning av parametern H bygger på ett flertal hypoteser.

Utgångspunkten är följande enkla formel, som är rimlig vid

glesare trafik:

där U är antal upphinnanden per kilometer.och timme, medan

E är den genomsnittliga efterliggningstiden_per Upphinnande.

U'är emellertid enligt gängse teori prodUkten av_D och K2.

Vi får således

KH får emellertid icke överskrida K, vilket visar att fOrmeln

måste ändras för att vara anpaSSad.till tätare trafik (högre

K-värden). I flödesmodellen används därför den modifierade
formeln

KH=D°E°K- (K-KH)

Denna formel ger nämligen
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Av formeln ses att H högst blir lika med 1 d v 5 KH = K.

I flödesmodellen har även införts en ytterligare modifiering:

_ l '
H' 1+ ..._..____

l a°D°E°K

 

Genom att ge konstanten a värdet 0,7 har anpassningen till

empiriska data förbättrats.

För beräkning av H återstår att härleda efterliggningstiden

E. Flödesmodellen utgår därvidfrån elementär teori (7),

som bl a bygger på antagandet, att tidluckorna mellan möten

är exponentiellt fördelade. Enligt detta antagande samt

enligt hypotesen att hastigheterna i motriktningen är lika

med det egna fordonets hastighet, blir en bilförares sanno-

likhet S att momentant kunna-köra om vid fri sikt

T är den kritiska tidluckan i timmar och Q/2 är motrikt-

ningens trafikflöde 1 fordon per timme. Vid motflödet

Q/2 möter trafikanten som kör "mot strömmen" dubbla antalet

fordon per timme. Trafikantens motflöde är därför = Q.

Teorin förutsätter, att då tidluckan är mindre än T sker

ingen omkörning, och då den är större än T görs omkörningen.

På grundval av teorin beräknas väntetiden E för den efter-

liggande i väntan på tidlucka som överstiger T. Beräkningen

sker enligt formeln:

E = (eQT - l) - T_1_
Q

Denna formel avser som nämnts endast frisiktförhållanden.

Med en relativt enkel komplettering av formeln kan den

utnyttjas även för att beräkna verkan av siktbegränsning.

Detta sker med följande betraktelsesätt.
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I praktiken hindras en upphinnande icke enbart av den syn-

liga trafik som råder i motriktningen, utan även av den

osynliga trafik som han befarar där sikten är begränsad.

Där sikten underskrider dubbla kritiska avståndet till

eventuell mötespunkt med befarat, mötande fordon, reagerar

således trafikanten på ett virtuellt motflöde. Detta be-

farade motflöde, eller snarare, den mot detta flöde sva-

rfrande fordonstätheten beräknas på följande sätt.

Sannolikheten för omkörning vid fri sikt härleds enligt

det föregående:

-QT_ "-2-°2V°T _'2"'X

där ä är fordonstätheten i mötande trafik och X = 2V ° T

är det kritiska avståndet till synligt mötande fordon.

Flödesmodellen sammankopplar denna beräkning med en särskild

beräkning av sannolikheten för omkörning utan synligt möte.

På grundval av VTIs omkörningsstudier (8) och utländska

mätresultat har sannolikheten härletts för omkörning vid

olika siktlängder då inget fordon är synligt. Omkörnings-

sannolikheten för hela sträckan utan synligt möte kan

således bestämmas vid given siktfördelning för den betrak-

tade sträokan.

I flödesmodellen görs vidare det enkla antagandet, att X

vid sikthinder är 400 meter, vilket är rimligt på vanliga

hastighetsnivåer. Då mötande trafik saknas ersättes ä med

parametern 0, som motsvarar den osynliga befarade tätheten;

\,Vi får

d v 3 0 = 0,4 - log (1/3).

I fortsättningen beräknas E med 0 som tillägg till %,4d v 5
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g
h
d

där M = 2 ° V (K/2 + 0).

Till den verkliga mötande trafiken adderas således ständigt

en befarad, osynlig trafik, vars storlek är beroende av

siktfördelningen, som bestämmer parametern S. Metoden som

här används, är en långtgående förenkling av en ansats

utvecklad av Erlander och Gustavsson (9).

Med beräkningen avAE är således bestämningen av H komplett

och intrahastigheten kan beräknas för Pb och Lb var för

sig. Emellertid är beräkningarna i praktiken en serie

approximationer, emedan den mötande trafikens hastighet

egentligen skall vara en sammanvägning av Pbs och Lbs

Sluthastigheter. I approximationerna införs därför allt

noggrannare bestämningar av den totala trafikhastigheten.

Sluthastigheter och årsvärden för trafikhastigheter

- inverkan av tung trafik och flödesvariation

De lätta fordonens sluthastighet erhålles á som tidigare

nämnts - genom att beräkna hastighetssänkningen från de

lätta fordonens intrahastighet, som den tunga trafiken

vållar. Beräkningsmetoden är mycket lik den som används

för bestämning av intrahastigheterna, d v 5 utgångspunkten

är

VS = VI - D ' H

Här är VS sluthastigheten för de lätta fordonen, VI är

deras intrahastighet, D är hastighetsskillnaden mellan

de lätta och de tunga fordonens intrahastigheter och H

är täthetsandelen av de lätta fordonen som är hindrade

av de tunga.

Hastighetsskillnaden D är redan given. H beräknas i

analogi med metoden vid bestämning av intrahastigheterna,

där utgångspunkten var
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Denna formel modifieras här enligt

pH = D - E ' L - (P - PH)

där P är de lätta fordonens trafiktäthet, PH motsvarande

för de som hindras av de tunga fordonen, medan L är de

tunga fordonens trafiktäthet. Sätter vi H = PH/P får vi

1

1+

 

1
D ° EV' L

Då parametrarna E och L redan härletts för beräkning av

intrahastigheterna, kan H omedelbart bestämmas. Beräk-

ningen av sluthastigheten för de lätta fordonen följer

sedan enligt tidigare angiven formel. De tunga fordonens

sluthastighet är - som nämnts - den samma som deras

intrahaStighet.

Med sluthastigheterna erhålles sedan bl a den mötande tra-

fikens hastighet, som genom återföring ingår i beräkningarna

av intrahastigheterna. Dessutom kan täthetsandelen tunga

fordon_preciseras. Med upprepade beräkningar konvergerar

sluthastigheterna.

Sluthastigheterna beräknas för ett antal olika K-värden

och motsvarande.Q-värden härleds, d V 5 timtrafikflöden.

Tillämpningen vidare utgår från det förhållandet, att

årsmedeldygnstrafiken (AMD) på den betraktade sträckan

motsvaras av varierande timtrafik. Vägverkets undersök-

ningar har visat, att variationsmönstret i timtrafiken

är relativt lika skilda sträckor emellan. Likheten består

däri, trafikarbetet relativt fördelar sig på ungefär

samma sätt dåxmatfördelas på kvoter mellan timtrafik och

ÅMD . '
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Med den av vägverket härledda fördelningslagen kan resul-

taten från flödesmodellen sammanvägas så, att en genom-

snittlig trafikhastighet för året erhålles.

Det har emellertid visat sig vara motiverat, att samman-

koppla den nämnda sammanvägningen med ändringar i andelen

tunga fordon. Sedan länge har det nämligen varit känt,

att då timtrafiken varit relativt låg i förhållande till

ÅMD, har samtidigt andelen tunga fordon varit relativt hög.

Genom analys av material från VTIs hastighetsstudier med

fordonsdifferentiering, har detta samband standardiserats.

För enkelhets skull har inte den relativt stora skillnaden

mellan trafik under veckan kontra under veckoslutet (fredag,

em, lördag och söndag) beaktats. Emedan sambandet varierar

mycket från plats till plats är förenklingen betydande även

i övrigt. Alternativet var emellertid att använda en kons-

tant andel tunga fordon i alla beräkningar, vilket vore

åtskilligt mera orealistiskt.
Q.
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BERÄKNINGSEXEMPEL OCH DISKUSSION

Exempel på resultat vid olika vägförhållande

I figur 9, sidan 19, kan det utläsas vilka olika slag av

data som karaktäriserar en sträcka vid beräkning av flödets

hastighetseffekter. I bilaga 1, som redovisar BASIC-tester,

preciseras dessa data. Med användning av programmets sym-

boler har vi följande indata för vägbeskrivning:

81 = procent våglängd med sikt över 200 meter

82 = procent våglängd med sikt över 400 meter

83 = procent väglängd med sikt över 600 meter

Bl = belagd vägbredd 1 meter

B2 = total vägbredd 1 meter

Kvalitetsbestämningens siktindelning är mera detaljerad än

i bilagans program för modelltester och ger.7 siktklasser,

medan ovanstående ger 4 klasser.

Den i öüriga avseenden starkt förenklade indatamängden

motiveras av det förhållandet, att indata i form av gles-

hastigheter redan påverkats av kurvOr, lutningar och has-

tighetsgränser. GleShastigheterna betecknas i BASIC-prog-

rammet med

Vl gleshastighet för lätta fordon

Wl = gleshastighet för tunga fordon

Härtill kommer slutligen den variabel som beskriver fordons-

sammansättningen i trafikflödet:

F = procent tunga fordon ("lastbilsprocent")

I några helt konstruerade exempel har nedan olika värden

På indata kombinerats för att visa hur deSsa värden kan

påverka hastighets-flödessambanden, se tabell 1, Denna.

påverkan kan utläsas ur olika jämförelser mellan exemplen,

som kan ges viss konkret tolkning med avseende på vägför-
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förhållandena, se tabellen. Resultatet från de enskilda

exemplen har ritats ut i figurerna 10-14, som avser både

Pbs och Lbs hastigheter. I figurerna 15-17 underlättas

vissa jämförelser mellan exemplen genom olika sammanställ-

ningar av Pbs hastighets-flödessamband i samma figur.

Exemplen har begränsats till 13- och 7-metersvägar med

siktförhållanden som motsvarar VVs siktklass I respektive

IV. Med hänsyn tagna till sikten har gleshastigheterna

V1 (Pb) och Wl (Lb) varierats så, att exemplen kan tolkas.

Sambanden har endast ritats fram till flödesmaximum.

Tabell 1. Indata i beräkningsexempel.
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Figurerna 10 och 11 avser lB-metersväg (sambanden al-a4)

medan figurerna 12-14 avser 7-metersväg (sambanden bl-b4 och

cl-c2). För jämförelsernas skull har de lätta fordonens

gleshastighet Vl i figurerna 10-13 satts lika med 85 km/h

med undantag för sambandet al, där Vl = 90 km/h, fastän

sikten varierar mellan mycket god och mycket dålig.

Flertalet exempel i dessa figurer har relativt låg hastighet

W för de tunga fordonen i syfte att illustrera Ws stora

betydelse för hinderverkan - givetvis i beroende av F.

Ett särfall därvidlag utgör sambanden i figur 14.

Figur 14 (sambanden cl-c2) avviker nämligen från öVriga

på så sätt att de lätta och de tunga fordonens hastigheter

är relativt lika, så som kan vara fallet på mycket krokig

och relativt planväg.

Av figurerna lO-l4 framgår det bl a att de tunga fordonens

hastighet W påverkas relativt lite av flödet även då deras

flödesandel F är förhållandevis högt (25%). De lätta

fordonens hastighet-flödessamband påverkas däremot påtagligt

av vägfaktorer samt av W och F.

Sambanden för lB-metersväg (figurerna lO-ll) kännetecknas

genomgående av små eller måttliga flödeseffekter upp till

så höga flöden som 1 000 fordon/h. Siktförhållandena spelar

en liten roll jämfört med skillnaden mellan V och W och

med lastbilsprocenten F.

Motsvarande samband för 7-metersväg (figurerna 12-13) visar

långt större flödeseffekter, som bl a förorsakas av att

omkörningsbenägenheten på dessa vägar är mycket lägre än

på lB-metersväg. Exemplen i figur 14 med relativt lågt

Värde på V och relativt lika V och W skiljer Sig emellertid

starkt från de övriga exemplen från 7-metersväg genom den

svaga flödeseffekten.
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Figur 10. 'Konstruerade hastighets-flödessamband för 13-

metersväg med goda siktförhållanden och vanlig'

lastbilsprocent, se tabell 1 sid 29.
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metersväg med dåliga siktförhâllanden och vanlig

resp hög lastbilsprocent, se tabell 1 sid 29.



40

30

20

10

0

70

60

50

40

30

10

G

Samband bl:

"R
Och P n * 7 ;m tersvä

  

  

  

 

 

 

  

 

----- Pb

-----Lb

 

     

 

   

 

fordan/h

  

Samband b2:

Vä "Rak 7-mete

' 400 800 12

sväq m

00 1600 2000

#4,4

ed stark lugninq"

2400 2800 3200

   

  

\\\\\\\

 

 

- _- .

 

  

 

---Pb

-----Lb

  

 

 

         
0 400 800 1200 0 1600 2000. 2400 2800

Figur 12. Konstrueradé hastighets-flödessamband för 7-

meteréväg med goda siktförhållanden och vanlig
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Samband cl:
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krokig 7-metersväg med dåliga siktförhållanden och

vanlig resp hög lastbilsprocent, se tabell 1 sbd29.
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samband Vid god (a2,b2) resp dålig (a3-a4, b3-b4)

för l3-metersväg (a2-a4) och 7-metersväg (b2-b4),

personbilar.
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Figur 17. Sammanställning av konstruerade hastighets-flödes-

samband för 7-metersväg vid dålig sikt med stora

(b3-b4)

och tunga fordons gleshastighet, personbilar.

resp små (cl-02) skillnader mellan lätta

Som tidigare nämnts harvissa sammanställningar av de beräk-

nade sambanden för de lätta fordonen gjorts i figurerna 1547.

I figur.15 ingår sambanden som avser goda siktförhållanden.

Förutom det starkare flödesberoendet i sambanden från 7-

metersvägarna jämförda med motsvarande från l3-metersvägarna

råder det en betydande skillnad mellan de två vägtypernas

maximala flöden.

Figur 16 illustrerar både för 13- och 7-metersväg verkan av

dels dålig sikt (jämför a3-a4 med a2 och b3-b4 med b2) och

dels hög lastbilsprocent (jämför a4 med a3 och b4 med b3),

i samtliga fall vid låg hastighet för de tunga fordonen, se

tabell 1.

än för lB-metersvägen vid flöden upp till ca 1 500 fordon/h,

Sikteffekten är mycket större för 7-metersvägen
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medan motsvarande skillnader mellan verkan av ökad lastbils-

procent (från 12-25) icke är så stor.

Vid betraktande av sambanden bl-b4 i figur 15-16 är det

intressant att notera, hur de i viktiga avseenden liknar

på de samband avseende "operating speed" i nya HCM som

exemplifierats i figur 2 i det föregående (sid 5). I båda

fallen är t ex den största inverkan av sikten att finna

vid flöden omkring 1/3-1/4 av maximala flödet. Formlik-

heterna är även de icke så obetydliga.

Verkan av stora respektive små skillnader i lätta och tunga

fordons gleshastighet på 7-metersväg med dålig sikt illust-

reras med sammanställningarna i figur 17. Resultaten i

figur 17 kan jämföras med tidigare angivna engelska erfa-l

renheter, se figur 3 sid 6. Samma karaktäristiska skillnad

föreligger i båda fallen mellan sambanden för backiga

(b3-b4) kontra plana (cl-c2) sträckor med mycket flackare

samband i de senare fallen än i de förra.

Exemplen står sammanfattningsvis i god överensstämmelse med

de erfarenheter som flödesmodellen borde förklara, jämför

sid 10.

0 De flacka sambanden på 13-metersvägarna illustreras av

sambanden al-a4

0 De brantare sambanden på övriga höghastighetsvägar, se

t ex jämförelserna i figur 15

0 De i allmänhet flacka sambanden på låghastighetsvägar,

se cl-c2

0 De i allmänhet branta sambanden på backig väg, se särskilt

b2-b4

0 De brantare sambanden vid låga och medelhöga flöden på

Vägar med dålig omkörningssikt: jämför b2 med b3 och b4.
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För mera preciserade illustrationer till flödesmodellens

egenskaper skulle ett mycket stort antal exempel behövas.

Exemplen ovan ger emellertid en uppfattning om väsentlig-

heterna i modellens funktionssätt. Av stor betydelse är

bland annat följande:

0 Hur enskilda indata verkar är ofta starkt beroende av

andra indatas värden. Flödeseffekten och dess sikt-

beroende kan t ex påverkas påtagligt av tvärsektionen,

de lätta fordonens gleshastighetsnivå, skillnaden mel-

lan lätta och tunga fordons gleshastigheter samt av

andelen tunga fordon.

0 Maximala flödet påverkas huvudsakligen av tvärsektionen

och är relativt lite beroende av andra faktorer, t ex

gleshastighetsnivåerna.
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Jämförelser med fältdata

Modellutvecklingen har fortlöpande skett med stöd av jäm-

förelser mellan å ena sidan resultat från fältstudier

avseende hastighets-flödessamband och å andra sidan mot-

svarande beräkningsresultat med flödesmodellen. Såväl

modellstrukturen som värdena på modellens konstanter har

under arbetets gång justerats med ledning av resultaten

från jämförelserna. På grund av den starka förenkling

som kännetecknar modellen i jämförelse med verkligheten

har självfallet realismen i ingående delfunktioner icke

varit av någon central betydelse. Huvudsaken har varit

.att modellen i stort icke givit markanta avvikelser från

uppmätta hastigheter eller från allmänna erfarenheter

om hastighet-flödesförhållanden från vanliga tvåfälts-

Vägar på landsbygden.

I avsnitt 1.2 angående kunskapsläget konstaterades emeller-

tid, att stor brist råder på mätdata som flödesmodellens

resultat på ett mera precist sätt kan jämföras med. För

att detta skall vara möjligt skall hastigheterna avse

resultat från mätningar över sträckor av helst en halv

till en mils längd med angivande av väg- och trafikbesk-

rivning ur vilka man kan härleda flödesmodellens indata,

jämför tabell 1 sidan 29. Mot bakgrund av dessa krav

har endast 5 svenska och ll finska sträckor varit använd-

bara för kontroll av modellen ("validering"). Tre av de

finska sträckorna har studerats i vardera riktningen,

vilket ger 14 olika fall.

Materialet lider dock av vissa briSter. Många av sträckorna

- flertalet av de finska - är egentligen i kortaste laget

för att siktfördelningen skall vara representativ. Som

tidigare nämnts tillämpas ju flödesmodellen på sträckor

isomüminst är 4 km långa, vilket torde vara en relativt

liberal undre gräns med hänsYn till modellens egenskaper.
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Vidare måste valideringen förenklas i vissa avseenden. Så-

ledes har det varit för arbetskrävande att göra särskilda

beräkningar för varje observation av hastighet vid givet

flöde och andel tunga fordon. I stället har samma last-

bilsprocent använts genomgående för en och samma sträcka

fastän denna parameter ofta varierat betydligt. Lastbils-

procenten har valt så, att den motsvarar genomsnittet av

data från mätningarna med högre flöden.

Slutligen saknas i regel verkligt höga trafikflöden i det

samlade materialet.

Givetvis är det begränsade materialet av svenska restids-

mätningar av primärt intresse. I tabell 2 ges indata till

dessa mätningar och i figurerna 18-20 jämföres de modell-

samband som indata ger med uppmätta hastigheter - dels för

Pb och dels för Lb.

Tabell 2. Flödesmodellens indata vid jämförelser med

svenska restidsmätningar på olika sträckor.

         

STRÄCKA EEEEA

FIG IÄNGD Sl s2 s3 131 132 v1 w1 F

NR LÄGE '
KM 96 M KM/H %

18 31 E4, s Månkarbo 7,4 95 62 31 13 13 94 78 5

18 sz E4, N Uppsala 6,0 98 82 60 13 13 92 77 5

19 33 E4, s Norr- 5,3 94 60 30 13 13- 90 76 20
köping

19 34 Rv 73, N 1,9 94 60 30 8 8 71 67 5
Handen

20 ss '33, s RÖ 6,3- 89 38 10 7 8 81 74 2*
kyrka - éJ
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Mätdata från sträckorna Sl-S3 (fig 18-19) återger det i

tidigare sammanhang särskilt uppmärksammade förhållandet,

att de lätta fordonens hastighetsnivå på l3-metersvägarna

endast är obetydligt sänkt vid medelhöga flöden i för-

hållande till situationen vid låga flöden. Hur förloppet

egentligen är vid höga flöden upp mot kapacitetsgränsen

vet vi dock inget bestämt om. Det förlopp som flödes-

modellen ger i detta avseende är emellertid icke helt

utan stöd av erfarenheten. Således refererar den i av-

snitt 1.2 berörda engelska rapporten (4) uppmätta flöden

på tvåfältsvägar, som för 7,5 m bred Väg i ett par fall

(Schweiz och Japan) var omkring 3 000 fordon per timme.

Emedan kapaciteten för lB-metersvägen bör vara relativt

stor, har det ansetts rimligt att utforma dess hastighets-

flödessamband så, att högsta flödet blivit omkring 3 000

f/h. Med modellkonstruktionen blir då sambanden vid

höga flöden vid angivna indata så som figurerna visar.

Det högsta trafikflödet på 13-metersvägen låg på endast

ca 1 300 f/h. På sträckan S4 (figur 19) med hastighets-

begränsning till 70 km/h förekom betydligt större flöden

med värden nära 2 000 f/h. Flödesmodellens samband ger

i detta fallet ett maximalt flöde nära 2 500 f/h. Denna

nivå är karaktäristisk för_modellresu1taten avseende 7-

metersvägar och strider knappast mot dagens uppfattningar

om kapacitetsnivån på sådana vägar.

I övrigt svararresultaten från sträcka S4 väl mot exempé

len C1-C2 i det föregående, se t ex figur 17 sid 37. På

sträckan S4 är det emellertid sannolikt att 70 km/h -

begränsningen förorsakat den allmänt låga hastighetsnivån

med liten skillnad mellan Pbs och Lbs hastigheter. I

exemplen Cl-C4 tölkades sambandet som typiskt för mycket

krokig, plan väg.
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Figur 18. Jämförelse mellan modell och mätresultat från

svenska vägar.

avser lB-metersväg,

Både övre och undre diagrammet

se tabell 2.

gränsen var 90 km/h vid mätningarna.

Hastighets-
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Figur 19. Jämförelser mellan modell och mätresultat från

överSt lB-metersväg med hastighets-

gräns 90 km/h och underst 7-metersväg med hastig-

hetsgräns 70 km/h. Närmare data ges i_tabell 2.
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Figur 20. Jämförelse mellan modell och mätresultat från

 

svensk 7-metersväg med hastighetsgräns 90 km/h,

se tabell 2.

Jämförelsen mellan fältdata och modellsamband i figur 20

är icke av samma intresse som föregående jämförelser på

grund av den måttliga flödesnivån. Resultatet avser

emellertid 7-metersväg, som ju svarar för mycket stor

andel av vägtrafikarbetet i Sverige.

Jämförelser med resultaten från finska restidsmätningar

utgör emellertid ett värdefullt komplement till det

svenska materialet, emedan det övervägande avser vägar

av liknande typ som svenska 7-metersvägar. I det finska'

materialet varierar nämligen den belagda vägbredden mellan

6,6 och 7,1 meter. I bilaga 2 visas hela det finska

materialet med flödesmodellens anpassade samband.

I de finska resultaten ingår två sträckor, där relativt

höga flöden förekommer. Modellanpassningen för dessa

sträckor visas i figur 21, vars diagram direkt hämtats

'ur bilaga 2. 'Båda sträckorna har 7 meter belagd bredd

och ca 1,5 till 2 meter breda grusvägrenar.
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x
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Genomgående för modellanpassningen till mätdata gäller,

att några verkligt betydelsefulla avvikelser mellanberäk-

nade och uppmätta hastigheter icke förekommer. Det bör

dock noteras, att gleshastigheterna fritt anpassats för

någorlunda tillfredsställanden nivåpassning av modell-

sambanden till mätdata. De valda gleshastigheterna före-

faller rimliga med hänsyn till sträckornas karaktär.

Allmänna synpunkter och slutsatser

Beräkningar av flödeseffekter på hastigheterna vid kvali-

tetsbestämning av vägar måste kunna göras under mycket

varierande väg- och trafikförhållanden. Det ligger nära

till hands, att som allmän metod i stället för den här

använda beräkningsformen välja att utarbeta ett antal

tabeller över hastighetsreduktioner för olika kombina-

tioner av Vägbredder, linjeföringsdata, trafikflöden m m.

Dessa tabeller skulle sedan ligga i dataprogram, ur Vilka

då aktuellt värde för given vägsträcka kunde tas.

Frånsett datatekniska för- och nackdelar uppstår emeller-

tid många svårigheter Vid en sådan lösning. Den vikti-

gaste svårigheten torde ligga däri, att redan vid en

blygsam nivå av differentiering i ett antal tabeller

skulle det empiriska underlaget framstå som fullständigt

otillräckligt för att välja tabellvarden. På grund av

de mycket varierande betingelser som förekommer i verklig-

heten, skulle även ett motsvarande antal tabeller framstå

som otympligt. Vid hård begränsning av tabellantalet

löper man riSken att ibland få orimliga-resultat till

följd av denna förenkling.

Flödesmodellens praktiska anVändning måste bland annat

ses ur dessa synpunkter. Med en beräkningsmodell i.

Stället för tabellvärden undgår man de ovan nämnda svå-

righeterna i viss grad.
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Den viktigaste frågan är emellertid om flödesmodellen

lämnar resultat som är tillräckligt realistiska.

bör vara att så är fallet.

Svaret

En tillämpning vid kvalitets-

bestämning av vägar är klart motiverad.

Trafikhastighet,
årsmedelvärde

km/h 7 meter belagd bredd, Vägrenar saknasi .
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Exempel på inverkan enligt flödesmodellen av

AMD (årligt medeltal av dygnstrafiken) på års?

medelvärdet för trafikhastigheten. Punkterna

anger beräknade trafikhastigheter enligt väg-

verket.
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Figur 22 exemplifierar beräkningsresultat vid tillämp-

ning av flödesmodellen. Som tidigare har framgått utgår

man därvid bl a från årets genomsnittliga dygnstrafik

(ÅMD) över den betraktade vägsträckan. Beräkningsresul-

tatet, som har framtagits av vägverket i samband med

dess revidering av nomogram för lönsamhetsberäkningar

av vägprojekt, visar inverkan av ÅMD på trafikhastigheten

under året för genomsnittlig 7-metersväg utan vägrenar

med god respektive dålig sikt.

Även om flödesmodellen under rådande förhållanden är

godtagbar för tillämpning bör det emellertid vara ett

krav, att det empiriska underlaget vidgas för test av

det direkta modellutfallet i form av hastighetsflödes-

samband. En vidgad bas av mätresultat kan även avse

delmodellernas konstruktion, t ex den kritiska tidluckans

tvärsektionsberoende.

I denna rapport har endast litet utrymme getts åt del-

modellerna och deras förankring i mätresultat. En sådan

analys bör såvitt möjligt kombineras med de ovan nämnda;

vidgade testerna av modellutfallet. Den enkla huvud-

strukturen medför nämligen att omedelbar överensstämmelse

mellan delmodeller och verkligheten i många fall är

utesluten. Så länge modellen endast avser lika riktnings-

fördelning i trafikflödet är det dessutom_svårt att;

realistiskt jämföra delmodell med motsvarande mätdata, V

emedan förhållandena vid höga trafikflöden oftast samman-

hänger med ojämn riktningsfördelning.
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Bilaga 1

sid 1:5

BASIC-program vid modelltester

Detta program har använts för de beräkningar med flödes-

modellen som redovisas i rapporten. Beräkningarna avser

endast vanliga belagda 2-fältsvägar.

Programmet är utformat för enkelhet vid försökvisa para-

meterändringar och kan i en slutversion ges en bättre form.

Symbolerna överensstämmer delvis med symboler i huvud-

texten.

Med vissa tillägg för beräkning av bashastigheterna kan

trafikfördelningen på riktningar i princip varieras med

den föreliggande uppbyggnaden av programmet. För dessa

tillägg krävs i många avseenden ett Större dataunderlag

än det som finns för närvarande.

Symbolerna förklaras på de två näSta sidorna.

I parentes anges satsnr där symbolen först introduceras,

Satserna 2 och 4 ger ingångsdata vid tillämpning i kvali-

tetsbestämningen (KB).



Bilaga 1
sid 2:5

  

åxmboler i BASIC-programmet

81 (l) Procent sikt över 200 m

82 (l) Procent sikt över 400 m

53 (l) Procent sikt över 600 m

Bl (l) Belagd bredd i m

B2 (1)' Total bredd i m

V1 (3) Simulerad ("gles-")hastighet (km/h) för Pb

Wl (3) Simulerad ("gles-")hastighet (km/h) för Lb

F (3) Lastbilsprocent (12,5 1 KB)

R (5) Max trafiktäthet (f/km) i motriktn = 80 i KBl)

I (12) Variabel input, trafiktäthet (båda riktn)

Al-A4 (20) Koefficienter som härletts ur data ang omkör-
ningsbenägenhet vid sikthinder

S (24) Omkörningssannolikhet m h t enbart sikthinder

0 (25) Trafiktäthet som ersätter sikthinder (motriktn)

T (40) Konst. i kritisk tidlucka T1 (max värde)

T1 (41) Kritisk tidlucka (h) för omkörning av Pb

T2 '(42) Kritisk tidlucka (h) för omkörning av Lb

T3 t (43) Tidluckegräns (se sats 341)

A5_A7 E { Konstanter i parametern V1
(60-62) _

Cl_C2 § { Parameter i "trängselhastigheten" V2
(80-81)'

C3 (82) Faktor i beräkning av genomsnittlig hastighets-
skillnad mellan upphinnande och upphunnet fordon
p g a hastighetsspridning

K (100)Trafiktäthet båda riktn.

Fl (lOl)Lastbilsandel

K2 (102)Trafiktäthet i motriktningen

R1 (105)Ande1 trafik i medriktningen

1) Svarar mot jämn riktningsfördelning.



Bilaga 1
sid =

 

V2 (120) "Bashastighet" för sz)

W2 (140) "Bashastighet" för Lb

Dl (160) Hastighetsspridning för Pb "i rummet"

D2 (161) Hastighetsspridning för Lb "1 rummet"

F2 (163) Lastbilsandel i trafiktätheten

U (164) Trafikhastighet3)
P (200) Trafiktäthet Pb i medriktningen

L (201) Trafiktäthet Lb i medriktningen

N (202) Trafiktäthet i motriktningen

M (203) "Motflöde" av synliga och befarade fordon4)

E1 (220) Parameter i E2

E2 (221) Genomsnittlig efterliggningstid bak Pb

E3 (222) Parameter i E4

E4 (223) Genomsnittlig efterliggningstid bak Lb

Hl (240) Täthetsandel omkörningshindrade m h t Pb

H2 (24l) Täthetsandel omkörningshindrade m h t Lb

V3 (260) "Intrahastighet" Pb

W (261) "Sluthastighet" Lb = "intrahastighet" Lb

D3 (264) Hastighetsskillnad i intrahastighet Pb-Lb

H3 (280) Täthetsandel omkörningshindrade Pb av Lb

V (281) "Sluthastighet" Pb

D4 (286) Hastighetsskillnad Pb-Lb

P1 (300) Täthet av fria Pb

Ll (301) Täthet av fria Lb
H (302) Andel omkörningshindrade totalt

Q (340) Trafikflöde, båda riktn.

G (341) Andel tidluckor mindre än T3

2) Sats 120 anger "trängselhastigheten" V

3) Motsvarar "space mean speed" för samtliga bilar

4) Motflödet för bilisten, dvs dubbla snittflödet.
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' MMLA

LET
U

1

2

2 DATA

2 LET

23 1.ET

40 LET

41 LST

50 LET
b1_LET

60 LET

61 LET

02 LET

80 LET

81 LET

82 LET

83 LET

90 GOSU

91 0010

100 LET

10h.LET

102 LET

103 IF

104 LET

105 LET

1201LET

121 IF

122 LET

140 LET

141 IF

142 LET

160 LET

161 LET

163 LET

164 LET

180 005

181 005

182 008

183 (303

184 (305

185 003

186 003

187 005

188. 005

189 (303

190 GOT

200 LET

201 LET

202 LET

203 LET

220 LET

221 LET

31,32,33,b1,b2
94.60,30,8,8

V],W1,F

75,70,b
R

100

1:1/1000
r\

C.

(1
A
5+

4

.17,.6,.2,3
S-(A1*51+A2*02+A3*S3+A4)/100

(L00(1/8))/.4
13/3600
=T*(EXP(-(bI-3)*(Bl-3)/100))
:T1
10/3000

A7=b V
01=A5/<1+Aö/(BI+Bz-A7»
02:160
03:1.:
04:.7
B 400
100
K=I
F1=F/IOO
K2=.5*K'

K2 <= R THEN 105
K2=R
R1=1-K2/K
V2=CI*(LOG(CZ/K))

v2 <= V1 THEN-140
V2=V1
w2=vz

w2 <= wu THEN 160
w2=w1 '
D1=2+.13*V2
.02=2+.13*w2
F2=F1
U=(1-F2)*V2+F2*W2

UB 200
UB 200
UB 200
UB 200
UB 200
UB 200
UB 200
UB 200
UB 200
UB 200
0 300
P=R1*(1-F2)*K
L=R1*K-P
N=(1-R1)*K
M=2*(N+0)*U
51:0 _
E2=E1-T1+(EXP(M*T1)-1)/M

222 LET E3=0
223 LET E4=E3-T2+(EXP(M*T2)-1)/M
.240 LET H1=1/(1+1/(E2*C3*DI*C4*P))
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LL få?? IWV/(FITÅJW+H)

LEI U=(I-F2)Wv+P2*h
ÅEIQRH

LE? ?1=H*II-4II)W(I-H3)
LET L =L*(I-H2)
LE? i'fZI-(I3|+LI)/(P+L)

LET Q=KWU
LET X:

u=INT(U+.5)
H=INT(IOO*H+.5)
O=INT(IOO*G+.5)

LET K=INT(K)
IF V<=20 THEN 500
IDRINI U,V,W,H,G
IF I >= 4 THEN 393
LET I=I+I
(3(3I7() I (DI)

IF I >= 10 THEN 396
LET I=I+2
(BL)'I () l C)L)

Izl+b

I 01.)

LET
30T0
PRINT
INQINI
PRINT "51 (0/0) =",31
PRINT bâ (0/0) =" 52
PRINT 33 (0/0) ",83
IDHIIII Til (li) " BI
PRINT §2 (M) =",52
iJHINI1"JI (KM/qI) = ',VI
PRINT wl (KM/H) =",Wl
PIiINI" "F ((L/O) =",F
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
RETURN
PRINT
PRINT
END

HQ F/HII , H /H"
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G=H+(l-H)*(I-EXP(-T3*(I-H)*R1*Q/X))
V=(I!WF(IO*V4nES))/IU
TF=<INT<1LMWT+J5))/lü

,"W KM/H","H 0/0","G 0/0"

1
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Anpassning till finska fältdata

Det finska material, som har använts för en i diagramform

redovisad anpassning av flödesmodellen till mätdata, har

tagits ur en rapport (10) från den finska väg- och vatten-

byggnadsstyrelsen och avser resultat från restidsmätningar

1972. Sträckornas beteckning i denna bilaga, sträckornas

längd samt indata i flödesmodellens anpassade hastighets-

flödessamband framgår av tabellen nedan. Sträckor med B

i numret har mätts i vardera riktningen.

        

STRÄCKA INDATA

SID 4 LÄNGD s1 sz 53 Bl B2 v1 v2 F

NR

KM % M KM/H %

2 SFl 2,3 66 6 0,3 6,86,8 87 75 4

2 SF2 3,1 71 9 0,7 6,86,8 87 75 7

3 SF3 2,3 77 14 1,6 7,2 10 87 77 15

3_ 5134 2,2 100 99 97 7,19,9 98 77 5

4 SF6 2,9 88 34 8 7 10 98 75 9

4 SF7 _ 84 25 5 7 9,6 102 77 5

5' SF7B ' 2,6 86 30 7 7 9,6 100. 75 5

5 SF8 83 22 4 7,19,7 90 72 10

6 SF8B 3'6 89 38 10 7,19,7 97 77 3

6 SFlO 2,4 74 11 1 6,8 8,3 78 62 3

7 SFll 2,4 77 14 1,6 6,6 8,4 90 71 4

7 3191113 2,5 81 20 3 6,6 8,4 85 68 3

8 SF12 2,0 1 89 39 11 6,6 8 ' 88 68 '2

8 SFl4 4,8 99 89 73 7 10,6102 80 6
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