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Förord

I föreliggande rapport redovisas en undersökning som

utförts vid statens väg- och trafikinstitut på uppdrag

av statens Vägverk. Projektet ingår i en serie om tre

parallella projekt med målsättningen att ge underlag

för en bedömning av hur trafiksäkerheten påverkas av

ytbehandling av grusvägar med låg geometrisk standard.
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Sammanfattning

 

Undersökningens syfte var att söka fastställa om en

speciell ytbehandling (YlG) av grusvägar medför minskade,

ökade eller eventuellt oförändrade säkerhetsmarginaler

från bilförarens sida. Som ett mått på säkerhetsmar-

ginal används dels den utnyttjade andelen av den teo-

retiskt möjliga sidaccelerationen, dels den teoretiskt

sett kortaste st0ppsträckan. I undersökningen som var

uppdelad i två etapper, där ytbehandlingen genomfördes

i mellanperioden, deltog 18 förare som fick köra i 22

kurvor med olika vägbredd, kurvradier och siktsträckor.

Fordonshastighet, sidacceleration samt vägens jämnhet

och friktion registrerades under körningarna. Förarna,

som var och en körde en bil av den typ de var vana vid,

instruerades att köra som de normalt brukar göra på

denna typ av väg. Efter en första körning där enbart

registreringar gjordes genomfördes tre ytterligare

körningar där förarna även fick bedöma hur mycket for-

tare de trodde att de hade kunnat köra i kurvorna. Sex

av förarna deltog i försökets båda etapper.

Resultaten visar att förarna i genomsnitt körde ca 2

km/h fortare efter ytbehandling med YlG. Men säkerhets-

marginalerna var trots hastighetshöjningen större

efter ytbehandling av vägen beroende på att friktionen

förbättrats avsevärt. Orsaken till att förarna inte

utnyttjade den högre friktionen till högre fart är tro->

ligen att söka i att förarna inte ville utsätta sig

för högre sidaccelerationskrafter på den ytbehandlade

vägen än på grusvägen. Dessutom kan påpekas att sikt-

sträckan ej förändrats av ytbehandlingen.

I bedömningarna angav förarna att den ytbehandlade

vägen var säkrare, snabbare och mer komfortabel samt

skonsammare mot fordonet.
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II

Summary
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The study was carried out to establish if a special

surface treatment (YlG) of gravel roads leads to

smaller, larger or unchanged safety margins in

driver behavior. As a measure of safety margin was

used the proportion of theoretically possible side

acceleration made used of and the shortest possible

stopping distance from theoretical point of view. In

the investigation, which was carried out in two parts

(before and after surface treatment), participated 18

drivers. They were to drive in their normal manner in

22 curves with different road width, curve radius, and

sight distance. Vehicle speed, side acceleration and

the smoothness and friction of the road were registered

during the test runs. The drivers, each one driving

a type of car he was used to, made four runs. In the

first one only registration was made. In the following

three runs the drivers were asked to estimate how much

faster they thought they could drive in each curve.

Six of the drivers participated in both parts of the

study.

The results showed that the drivers drove approximately

2 km/h faster after the surface treatment. But the

safety margin, despite the increase in speed, was

larger after the surface treatment due to the consider-

ably improved friction. The reason for the drivers

not utilizing the higher friction to an even higher

speed was probably the fact that they did not want to

expose themselves to higher side accelerations.

In ratings following the driving the subjects stated

that the surface treated road was safer, quicker and

more comfortable, as well as "less harmful to the car"

then ordinary gravel roads.
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1 INLEDNING

Vid statens vägverk pågår för närvarande en omfattande

provningsverksamhet där grusvägar ytbehandlas med YlG

- en förenklad, tunnare och föga kostnadskrävande

ytbehandling. Ytbehandlingen genomförs utan några för-

bättringar enl tvärsektion, linjeföring eller sikt och

blir på så Vis förhållandevis billig. Med tanke på de

stora underhållskostnaderna för grusvägar är det troligt

att denna typ av ytbehandling betalat sig redan efter

några få år. Ytbehandlingen gör dessutom att vägytan

blir jämnare och normalt får en högre friktion vilket

troligen kommer att medföra högre hastigheter och däri-

genom kortare restider. Ökad jämnhet ger även större

komfort och mindre slitage på fordonen. Omgivningen

kommer inte heller att störas av damm i samma utsträck-

ning som vid grusvägar. Ett allvarligt problem kan

emellertid vara att hastighetsökningarna blir betydligt

större än vad som är acceptabelt med hänsyn till frik-

tionsökningen. Högre hastigheter leder även till allvar-

ligare skador om olyckor sker. En stor hastighetsök-

ning skulle således försämra trafiksäkerheten och däri-

genom göra det svårt att motivera ytbehandling av grus-

vägar utan att man även förbättrar vägens geometri.
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2 BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING

Projektet ingår i en serie om tre projekt som bedrivs

parallellt och under gemensam ledning. Målsättningen

med dessa projekt är att ge underlag för en bedömning

av hur trafiksäkerheten förändras efter ytbehandling

med YlG av en grusväg.

Inom huvudprojektet har mätning av hastigheter och

friktion genomförts på vägar i tre län i Sverige.

Beräkning har utförts av säkerhetsmarginaler före och

efter ytbehandlingens genomförande dvs i huvudsak

skillnaden mellan den teoretiskt beräknade maximala

sidaccelerationen och den utnyttjade. Sidaccelera-

tionerna vid körning i kurvorna bestäms approximativt

på basis av mätning av hastigheterna hos de fordon som

trafikerar sträckan (trafikstudier) samt utifrån upp-

mätt kurvradie. Sidfriktionen beräknas därefter med

hjälp av en starkt förenklad fordonsdynamisk modell.

Bestämningen av sidfriktion blir emellertid osäker

främst beroende på att den av bilisterna valda kurv-

radien inte behöver överensstämma med den väggeometri-

ska radien.

Inom det här redovisade projektet har därför ett komp-

letterande försök genomförts där slumpvis utvalda förare

kör i personbilar utrustade med apparatur för registre-

ring av sidkrafter och hastighet. De utnyttjade sid-

friktioner som erhölls i trafikstudien kan därigenom

valideras.

Ichü:tredje projektet har analys av olyckor genomförts.

Olyckskvoten m m på oljegrusbelagda vägar har jämförts

med kvoten från likvärdiga grusvägar.

Den experimentella studien i detta projekt har utförts

i liknande former utomlands även om målsättningen inte

varit densamma. En kort presentation av internationell

litteratur på området kommer därför att ges som bakgrund

till försöket.
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3. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR AV HUR FÖRARE - FORDON BETER

SIG I KURVOR

Ett begrepp som ligger bakom den policy som styr ut-

formningen av vägar är enligt Good och Sweatman (1976)

en antagen "dimensionerande hastighet". Vid valet av

denna hastighet är intentionen att göra vägen säker

och komfortabel vid en konstant hastighet genom att

koordinera de olika designelementen såsom siktlängd,

sidfriktion, kurvatur m m. Problemet är att endast

minimikrav föreskrivs vilket kan leda'till att t ex

kurvaturen görs lika god som för en högfartsväg, dvs

bättre än föreskrivet minimum trots att t ex sikt-

sträckorna ofta endast uppfyller minimikraven. Med

tanke på att enligt Good and Sweatman kurvaturen snarare

än siktsträckan styr förarens hastighet kan detta,

om det inte finns andra hastighetsbegränsande åtgärder,

leda till kritiska situationer framför allt vid möte

i kurva. Good och Sweatman har därför arbetat med en

modell för vilken friktionsnivå som är nödvändig för

en viss vägtyp ("Friction demand model").

Good och Sweatman (1976) har genomfört en litteratur-

studie inom området. En rad undersökningar har av bl a

Taragin (1954) Ritchie (1968) Department of main Roads

(1969) Rumar, Berggrund, Jernberg och Ytterbom (1974)

genomförts som trafikmätningsstudier, där kraven på

_sidfriktion beräknades från den uppmätta hastigheten,

kurvradien och väglutningen. Detta har enligt Good

och Sweatman fördelen att man studerar de faktiska

användarna. Det finns emellertid även en del nackdelar.

De kalkylerade värdena kan bara bli grova uppskatt-

ningar av sidfriktionskraven eller de sidkrafter föra-

ren känner. Detta beror på att fordonens väg genom

kurvan antas ha konstant radie som överensstämmer med

vägens kurvatur. Good och Sweatman (1976) menar att

det finns bevis för att detta antagande inte är till-

fredsställande. Många forskare bl a Ritchie, McCoy
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och Welde (1968) och Ritchie (1972) har använt test-

förare och instrumenterande fordon. Good och Sweatman

vill gå ytterligare ett steg och mäta både inuti for-

donet och på vägen, dvs sidacceleration och hastighet

mäts i fordonet och kurvatur, väglutning m m på vägen.

Ritchie (1972) har funnit att förarna kör fortare i

kurvor som försetts med anvisning om rekommenderad

hastighet (advising Speed and Curve Signs). För de

kurvor där skyltarna visade rekommenderade hastigheter

mellan 25 - 55 km/h (15 - 35 mph) blev den uppmätta

hastigheten minst två spridningsenheter (standardav-

vikelser) större än den rekommenderade. Vid högre has-

tigheter blev överensstämmelsen mellan uppmätt och

rekommenderad hastighet bättre. Skyltarna minskar enligt

Ritchie förarens osäkerhet om kurvan och ökad kunskap

gör således att de vågar köra fortare.

Hervin och Neuhardt (1974) har i liknande försök visat-

att vanan vid vägsträckan har stor betydelse för föra-

rens valda sidacceleration och hastighet.

En rad försök till förklaringar har gjorts med utgångs-

punkt från att förarna väljer en sidaccelerationsnivå

och försöker hålla den.

Good och Sweatman (1976) menar att det faktum att för-

arna utnyttjar lägre sidacceleration vid högre hastig-

het tyder på att de kanske reagerar på olika rörelse-

variabler eller kombinationer av variabler. En möjlig-

het enligt dem är att förarna är känsliga för hastig-

hetskomponenten vinkelrätt bilens längdaxel. Om denna

hålls konstant minskar vid ökande färdhastighet avdrifts-

vinkeln och därmed den mot denna proportionella sid-

accelerationen.

Beträffande avdriftsvinkeln, dvs vinkeln mellan längd-

axel och hastighetsresultantens riktning, har Richter

(1974) vid simulatorstudier funnit att förare synes

vara känsliga även för denna storhet.
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Om sidacceleration eller någon annanrörelsevariabel

är av avgörande betydelseför förarens val av hastig-

het innebär det att vägar som endast skiljer sig åt

ur beläggningssynpunkt inte ger några större olikheter

i hastighet i kurvor. Grusvägen skulle kunna beläggas

med YlG ytbehandling utan att några extra trafikrisker

uppkommer.

Förarens val avhastighetkan emellertid troligen även

vara beroende på om han måste bromsa och hur lång

stOppsträckan är.

Sannolikheten :nu: föraren måste bromsa är inte beroende

av om vägen är ytbehandlad med YlG utan i huvudsak av

sådana variabler som bör kunna hållas konstanta t ex

mötande trafik och vägbredd.

Ett fordons stoppsträcka är sammansatt dels av den

sträcka som tillryggalägges under förarens reaktionstid

och dels fordonets bromssträcka. Reaktionstid kan i sin

tur delas upp i

A: perceptionstid

B: beslutstid

C: nervledningstid

D: muskelaktiveringstid

E: fotförflyttningstid

F: bromsansättningstid

Reaktionstiden borde, om man bortser från vängämn-

heters inverkan i punkten E och F, och att vägen kan

inverka på förarens vakenhetsgrad, vara lika för alla

typer av vägar. Bromssträckan är däremot beroende av

friktionen.

Friktionen på grusväg är troligen realtivt låg speciellt

i lösgrussträngar i mitten på vägen och vid sidan. För-

aren kan således förvänta sig en bättre bromssträcka

på den ytbehandlade vägen. Reaktionstiden varierar
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mellan 0,7 - 1,5 sekunder under vanlig körning och ut-

gör en stor del av stopptiden, speciellt när föraren

har låg beredskap. (Se t ex undersökningen om reaktions-

tid under olika överraskningssituationer Johansson och

Rumar (1971), Johansson och Knutson (1973) och Arnberg

och Odsell (1976). En bättre friktion påverkar således

stOppsträckan genom att bromssträckan blir kortare men

ju längre reaktionstiden är ju mindre procentuell vinst

erhålles av bättre friktion.

Slutligen kan man utifrån studier av vägens ojämnheter

(se t ex Arnberg 1973 och Magnusson och Arnberg 1976)

och den betydelse dessa har för komfort och prestation

anta att en ojämn grusväg (som efter YlG behandling

blir betydligt jämnare) hindrar förarna att köra fort-

are.

Tre hypoteser kan således ställas upp:

gypgte§_l: Förarnas val av hastighet är beroende av

deras upplevda sidacceleration. Om förarna kör med

samma kurvradie och hastighet blir sidaccelerations-

värdet detsamma både för grus och den ytbehandlade

vägen oberoende av tillgänglig friktion.

gypgte§_g: Friktionen (stoppsträckan och utnyttjad

sidacceleration) är av avgörande betydelse för hastig-

heten. En hastighetsökning på några km/h kan då för-

väntas. Blir hastighetsökningen stor, måste beräkningar

göras för att studera säkerhetsmarginalerna på de två

typerna av väg.

Eyp9§§§_§: Jämnheten på Vägen är avgörande för hastig-

heten. En ökning av hastigheten kan förväntas, storleken

på ökningen är beroende av skillnaden i ojämnhet mellan

före och efter YlG behandlingen.
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Är hastighets- och sidaccelerationsförändringen obetyd-

lig stöds hypotes l. Blir det en ökning i alla kurvor

stöds hypotes 2 och är det ökning enbart i de kurvor

som varit ojämna på grusvägen stöds hypotes 3. Skill-

naden mellan olika kurvors sidaccelerationer och hastig-

heter ger en uppfattning om siktsträckans, Vägbreddens

m fl faktorers betydelse för förarens beteende.
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4 METOD

4.1 Allmänt

Inom Vägverket har man utvecklat en ny metod att med

låga kostnader ytbehandla grusvägar. Man sprider binde-

medel på vägbanan varefter krossgrus utlägges och slut-

ligen vältas vägen. Eftersom ytlagret blir mycket tunt

uppkommer inga beläggningskanter. Denna ytbehandling

kallas YlG (ztbehandling l lager på grus). Före ytbe-

handlingen skall kantskärning, hyvling och eventuellt

grusning vara utförd och vägbanan därefterpackad av

trafiken, men inga geometriska förbättringar skall göras.

I försöket körde tolv försökspersoner personbilar (som

de är vana vid) på en grusväg med dålig geometrisk

standard. Vägen ytbehandlades därefter med YlG och

försöket upprepades med tolv försökspersoner. Hälften

av försökspersonerna körde båda gångerna, den andra

halvan byttes ut. Fordonen de körde var försedda med

apparatur som registrerade sidacceleration och hastig-

het.

4.2 Försökspersoner

 

Försökspersoner togs ur Volvos och Saabs försäljnings-

register. Deras ålder varierade mellan 25 och 50 år

och samtliga var vana bilister. Få kvinnor förekom i

registret och för att kunna kontrollera olika grupp-

effekter ströks de kvinnor som trots allt enligt

slumpen skulle kommit med. Av de tillfrågade förarna

ställde i stort sett alla upp som kunde under de helger

försöket varade. Detta berodde på att de tyckte att

det lät intressant och på det relativt höga försöks-

personarvodet.
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4.3 Väg

En grusväg med dålig geometrisk standard valdes.

Vägbredden varierade från 3,5 m till 6 m och

kurvradier på ner mot 45 m förekom på vägen. Sikten

i kurvorna varierade mycket och var i flera kurvor

mycket dålig.

Tjugotvå kurvor studerades med varierande kurvradier,

vägbredd och siktsträckor. Grusvägen kördes i maj och

efter ytbehandlingen med YlG i september.

Båda försöken genomfördes under torrt väglag och

ungefär samma trafikintensitet, dvs ungefär lika många

bilar per dag.

 
Ytbehandlad väg (YlG). Slangar utlagda för trafikmätning.
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Grusvägskurva

Fordon

En Volvo 142 och en Saab 99, båda 1972 års modell,

användes under försöket. En försöksledare följde med

och förde protokoll samt startade registreringen av

sidacceleration (accelerometern fäst i mitten på gol-

vet bakom framsätena) och hastighet i kurvorna. Efter

varje kurva erhölls en utskrift av den maximala sid-

accelerationen och den hastighet fordonet hade vid

det tillfälletl). Efter varje försök kontrollerades

data. Fel och möten m m kunde omedelbart åtgärdas t ex

genom att en del data ströks.

l) Accelerations- och hastighetssignalen har genom max-

värdesavkänning respektive tillhörande avkänning

på hastighetssignalen passerat andra ordningens låg-
passfilter av typ Butterworth med gränsfrekvensen
1.2 Hz.
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4.5 Instruktion

 

Före första körningen instruerades föraren att han

skulle köra först en gång för att vänja sig vid vägen.

Även vid denna första körning registrerades sidaccele-

ration och hastighet men registreringen gjordes utan

att den observerades av föraren. Försökspersonerna

visste inte om syftet med undersökningen. I de följ-

ande tre körningarna instruerades försökspersonerna

att göra en bedömning i varje kurva av hur mycket

fortare de trodde att de kunde köra med bibehållande

av avsett körfält. De uppmanades även att köra normalt,

dvs som de brukar köra med sin egen bil. Försöksledarna

betonade att hela experimentet var utan värde om de

inte körde som de brukade.

4.6 Intervju

Efter försöket intervjuades förarna och deras bedöm-

ning av vägen m m klarlades. I andra försöket fick de

som kört båda försöken jämföra grusvägen med den yt-

behandlade.

4.7 Friktionsmätning

 

I samband med försöken skedde friktionsmätning. Mät-

ningarna utfördes med friktionsmätvagn BV 11, se

Kullberg och Ohlsson (1965). Friktionen mättes i vä-

gens längsriktning, men kan även ge en grov uppskatt-'

ning av vägens sidfriktion.

4.8 Jämnhetsmätning

 

I samband med försöken på grusvägen utfördes jämnhets-

mätningar (se Magnusson och Arnberg 1976) och förarna

bedömde om ojämnheterna påverkade deras val av hastig-

het.
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5. RESULTAT

5.1 Hastighets- och sidaccelerationsskillnader

Resultaten som helhet visar att en signifikant men

inte särskilt markant uppgång i variablerna hastighet

och sidacceleration ägt rum efter det att grusvägen

ytbehandlats.

I 17 av de 22 kurvorna noterades en hastighetsökning

mellan 1 - 4 km/h mellan före respektive efter ytbe-

handling. I tre kurvor var skillnaden i stort sett

obefintlig och i en kurva var ökningen 6,2 km/h och

i en registrerades en minskning med 0,7 km/h. Något

samband mellan hastighetsökningen och siktsträcka,

radie och vägbredd kunde ej fastställas. Se bilaga 1

och 2. På grund av bortfall genom bl a apparatfel på

grusvägen är grupperna inte lika stora.

Hastighetsuppgången är för alla kurvorna i medeltal

2,2 km/h - från 51,9 till 54,1 km/h (standardavvikel-

sen är 8,9 respektive 10,5 och antal registreringar

är 1434 st). Sidaccelerationsökningen är 0,4 m/s2

- från 3,0 till 3,4 m/s2 (standardavvikelsen är 0,84

respektive 1,08). Hastighetsuppgången var något högre

för låghastighetskurvor (ca 45 - 55 km/h) än de öv-

riga kurvorna (55 - 65 km/h). ökningen var 2,3 km/h

respektive 1,8 km/h och för sidaccelerationen var

skillnaden ännu markantare 0,5 m/s2 respektive

0,1 m/sz. Se figur 1 - 4.

Kurvhastigheternas kraftiga beroende av kurvans geo-

metri framgår av de starka samband mellan grusväg och

samma väg när den ytbehandlats. Korrelationen för has-

tighet är 0,97, se figur 5, och för sidaccelerationen

0,88, se figur 6. Varje punkt i diagrammet betecknar

en kurva.
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De enskilda förarnas kördata visar att vissa förare

hade en tendens att i kurva med större radiervilka

tillät högre hastigheter köra med lägre sidaccelera-

tion. Andra försökte troligen i stället i de olika

kurvorna hålla hastigheten och sidaccelerationsvärdena

inom ett visst intervall. De accepterade t ex hastig-

heter mellan 40 - 60 km/h och sidaccelerationer mel-

lan 2 - 4 m/s2. Se bilaga 3 figur 30 och 31.

Ingen signifikant skillnad i hastighet och sidacce-

lleration erhölls mellan de förSökSpersonsgrupper som

enbart åkt ytbehandlad eller grusväg och de som åkt

båda vägtyperna.

Ingen signifikant skillnad erhölls mellan Volvo- och

Saab-bilarna. Volvo kördes under första körningen på

grus med 49,3 km/h, Saab 49,2. Efter träning kördes

Saab l,2 km/h fortare än Volvo. Motsvarande siffror

efter ytbehandling var 51,2 respektive 52,2. Även här

var skillnaden efter träning liten - l,l km/h fortare

för Saaben.

Sambandet mellan hastighet och sidacceleration var

i de flesta kurvor mycket högt, se t ex figur l4 - 29

i bilaga 3.

De uppmätta ojämnheterna var tyvärr relativt små och

påverkade enligt förarna inte deras hastigheter. En

klar förbättring av vägens ojämnhetsstandard hade

skett efter tjällossningen i mars (enligt Magnusson

och Arnberg ej ännu publicerade resultat).

VTI Rapport nr 112



14

Sidacceleration m/s2 Sidacceleration m/s2

    

10- 10-

- 9* ..
Medelvärde 3,2 m/s2 Medelvarde 3,7 m/s2

8 Standardavvikelse 0,76 m/s2 8_ Standardavvikelse 1,0 m/S2

7 ' 7 _

6-4 6.. " .

31,131. Z'
5< - ' 5 . '555.' '."

. '. (- :gt-2* e' ,_'0'

. . j 5:.: I'l'iê-'giki 3" z'
4" '1:' "" 4' '13 :ill-et?"

.' : 1.5; .
. : .'.q _.- ..

'1; c a10. - k ' ,lâv;'! 0.3* z-.öuwu H 3_ _ A \.\ ,2.5 ,i

o fy'ñj'i .-_. 4 M'
31' '?'5ç:f °. ä 2 1653.*

2 ' aâäxj..- .' 2 -4 '..:..'.%\v

O' 3 '. : 1.- r

1 " Medelvärde 48,5 kl/h 1 Medelvärdet = 50,8 km/h
O Standardavvikelse 6,13 km/h O Standardavvikelse = 7,26 km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1.0 2.0 30 40 50 60 70 80 90 100
km/h km/h

Figur 1. Grusväg Figur 2. Y1G-behandlad väg
Hastighet och sidacceleration för kurvor där medelhastig-
heten är mellan 45 och 55 km/h. Varje punkt representerar
en körning. N = 485.

Hastighet och sidacceleration för kurvor där medelhastig-
heten är mellan 45 och 55 km/h. Varje punkt representerar
en körning. N = 572.
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Figur 3. Grusväg
Hastighet och sidacceleration för kurvor där medelhastig-
heten är mellan 55 och 65 km/h.Varje punkt representerar
en körning. N =163.

Figur 4. Y1G-behandlad väg
Hastighet och sidacceleration för kurvor där medelhastig-
heten är mellan 55 och 65 km/h. Varje punkt representerar
en körning. N = 214.
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Figur 5.
Hastighetssamband mellan körningar på grusväg och i
samma kurva efter Y1G-behandling. Varje punkt represen-
terar en kurva. N = 22. Korrelationen är 0,97.
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Sidaccelerationssamband mellan körningar på grusväg och

i samma kurva efter Y1G-behandling. Varje punkt represen-

terar en kurva. N = 22. Korrelationen är 0,88.
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Risknivåer och utnyttjad säkerhetsmarginal

För att beräkna risknivåer utnyttjas de uppmätta

hastigheterna, max sidaccelerationerna samt ett omräk-

nat friktionsvärde från vägen. Den ytbehandlade vägen

varierar relativt lite och friktionstalet är ca 0,95

mätt med VTIs mätvagn BV ll. Grusvägens friktionsvärde

är betydligt svårare att mäta, men mätningarna har

lett fram till en mycket grovt uppskattad friktions-

koefficient 0,77 i grusvägens hjulspår. I lösgrus

vid vägkanten och ibland mitt i vägen är friktionen

betydligt lägre, friktionstal på omkring 0,40 har

här uppmätts. Det är inte särskilt sannolikt att en

förare hela tiden kan hålla sig i hjulspåren även om

han inte möter andra fordon, men som ett räkneexempel

kan följande vara belysande.

Om man utnyttjar förhållandet att sidaccelerationen

i en kurva är proportionell mot hastigheten i kvadrat

kan man få en uppfattning om hur mycket fortare förarna

ur friktionssynpunkt hade möjlighet att köra. En

tänkt genomsnittskurva har använts som grund för beräk-

ningarna.

2 V = hastighet

%{ = SA R = kurvradien som är konstant

SA = sidacceleration

RG = kurvradien för grusväg RY kurv-

radien för YlG

sidacceleration för grusvägSAG

SAY sidacceleration för YlG

Hastigheten för grusvägen var l4,35 m/s och för ytbe-

handlade 15,03 m/s. Den maximalt utnyttjade sidaccele-

rationen var 3,0 m/s2 respektive 3,4 m/s2 vid uppmät-

ningen bakom föraren. E står för felkällor såsom väg-

lutning (skevning) och krängning.
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2 - 2
Grusväg Egg- : 3,0 + E YlG ÅÄÖ-§93)- : 3,4 + E

G Y

Den uppmätta friktionen ger en möjlig maximal sidacce-

leration på 7,7 m/s2 + F för grus och 9,5 m/s2 + F

för ytbehandlad väg. F = felkällor mellan uppmätt

friktion och de krafter som kan utnyttjas.

(H ) (H
7,7 +F YlG =9,5+F

G Y
Grusväg

Felkällorna F och E i en första beräkning antas lika

för grus och ytbehandlade vägar. Om man dessutom an-

tar att de är relativt små är det rimligt att försumma

dessa felkällor. Således får man om R i första ekva-

tionen utnyttjas i andra ekvationen:

  

 

  

2 I

. (14 35) ° 7 7
_ = . - 0 = ' r '-HG HY VRG SAG p/RY SAY 3,0

/ES 03)2 - 9 5'_ ' 3 4 ' = -2,1 m/S = _7,6 km/h

Enligt försök av Strandberg (1976) är det ett rimligt

antagande att F är 20% av friktionsmätvagnens värde,

dvs max sidacceleration på grus blir 6,16 m/s2 och

på ytbehandlade 7,6 m/sz. Med dessa värden insatta

blir marginalen 6,6 km/h.

Ytbehandlingen gör således att förarna ur friktions-

synpunkt skullekunna köra omkring 7 km/h fortare i

dessa kurvor. Detta gäller under förutsättningen att
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de hela tiden kör i grusvägens hjulspår (och ej i

lösgrus). Hastighetsökningen var 2,2 km/h, dvs ur

friktionssynpunkt kunde de ha kört omkring 5 km/h

fortare än de gjorde och ändå haft samma marginaler

som på grusvägen. Den teoretiska maxhastigheten skulle

enligt dessa beräkningar för grusväg ligga mellan

74 - 83 km/h (HG) och för ytbehandlad väg mellan

81 - 90 km/h (HY) medan de reella hastigheterna ligger

omkring 51,9 respektive 54,1.

. V2 .

Eörarens bromssträcka är enlith-ñ-c:I ungefär 14 meter

för grus och 12 meter för YlG med de hastigheter för-

sökspersonerna kör med. Med en reaktionstid av 0,70 se-

kunder blir förarens st0ppsträcka på grus ca 24 m och

på YlG 22,5 m. En reaktionstid på 1,5 sekunder ger en

st0ppsträcka på 35,5 m för grus och 34,5 m för den

YlG behandlade vägen. I båda fallen är marginalerna

större för den senare vägen.

Marginalen minskar emellertid med Ökad vanavid väg-

sträckan. Jämför man första körningen med den andra

och den sista körningen finns det en tendens hos

förarna att öka hastigheten mer på den ytbehandlade

vägen än på grusvägen. Skillnaden ökar således från

2,0 km/h till 2,3 till 2,6 km/h, se figur 7 - 12.

Det bör observeras att detta var ett räkneexempel och

att skillnaderna mellan grusvägen och den ytbehandlade

vägen är mycket liten och att de osäkra friktionsvär-

dena för grusvägen ytterligare minskar möjligheterna

att göra säkra bedömningar av risknivåer.

Vid bedömningarna av resultaten måste man även ta hän-

syn till hur många enskilda körningar som har små

marginaler. Spridningarna i hastighet är större för

de körningar som sker på den YlG behandlade vägen än

för grusvägen. Standardavvikelsens medelvärde är 7,8

respektive 6,2. Kvoten mellan standardavvikelse och

medeltal är 0,17 respektive 0,19.
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Hastighet och sidacceieration för första testkörningen.
Medelvärde =49,2 km/h standardavvikelse 8,16 km/h för
hastigheten i kurvan. Sidaccelerationsmedelvärde är
2,6 m/s2 med en standardavvikelse på 0,71 m/s2. Varje
punkt representerar en körning i kurva. N =229.
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Figur 9. Grusvag
Hastighet och Sidacceleration för andra testkörningen.
Medelvärde = 52,6 km/h, standardavvikelse 9,25 km/h för
hastigheten i kurvan. Sidaccelerationsmedelvärde är
3,1 m/s2 med en standardavvikelse på 0,77 m/s2. Varje
punkt representerar en körning i kurva. N =235.
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Figur 11. Grusväg
Hastighet och Sidacceleration för sista testkörningen.
Medelvärde = 53,5 km/h, standardavvikelse 8,83 km/h för
hastigheten i kurvan. Sidaccelerationsmedelvärde är
3,4 m/s2 med en standaravvikelse på 0,81 m/sz. Varje
punkt representerar en körning i kurva. N =184.

Sidacceleration m/s2
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Figur 8. Y1G-behandlad mm
Hastighet och Sidacceleration för första testkörningen.
Medelvärde = 51,2 km/h, standardavvikelse 10,07 km/h för
hastigheten i kurvan. Sidaccelerationsmedelvärde är
3,0 m/s2 med en standardavvikelse på 0,93 m/sz. Varje
punkt representerar en körning i kurva. N = 262.
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Figur 10. Ytbehandlad
Hastighet och Sidacceleration för andra testkörningen.
Medelvärde = 54,9 km/h, standardavvikelse 10,28 km/h för
hastighgten i kurvan. Sidaccelerationsmedelvär e är
3,4 m/s med en standardavvikelse på 1,11 m/s .Varje
punkt representerar en körning i kurva. N = 261.
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Figur 12. Ytbehandlad
Hastighet och sidacceieration för sista testkörningen.
Medelvärde = 56,1 km/h standardavvikelse 10,57 km/h för
hastigheten i kurvan. Sidaccelerationsmedelvärde är
3,6 m/s2 med en standardavvikelse på 1,18 m/sz. Varje
punkt representerar en körning i kurva. N = 263.
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Andelen utnyttjad friktion för de förare som har de

lägsta marginalerna är lägre för de som åkt på den

ytbehandlade Vägen, se bilaga 3 med figurerna l4 - 29.

Detta Visar att om man tar hänsyn till de större

standardavvikelserna för de körningar som skedde på

den ytbehandlade Vägen, ändras inte det ovan fram-

tagna förhållandet mellan Vägarna, dvs att säkerhets-

marginalerna troligen är större när föraren kör på

YlG än på grus. Marginalerna blir dessutom ännu större

om man utgår från grusvägarnas lägsta friktionstal

(se bilaga 3 figurerna l4 - 29).
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Risknivåer och hastighetsbedömningar

 

Resultaten visar att det är stor överensstämmelse

mellan förarnas bedömningar av hur mycket fortare

de kunde kört på grusväg och hur mycket fortare de

kunde kört på den ytbehandlade vägen. Korrelationen

var 0,97. Detta tyder på att förarna under försöket

trodde att deras hastighetsmarginaler var i stort

sett lika på de båda typerna av vägyta. Se figur 13.

De försökspersoner som åkt både grus och ytbehandlad

väg, bedömde efter försöket att den ytbehandlade

vägen var minst lika säker som den obehandlade vägen

även i beaktande av de något högre hastigheterna som

användes. Framför allt framhöll de att lösgruset på

grusvägen gjorde det svårt att inte råka in i riskabla

situationer t ex vid möten. I början hade förarna

svårt att känna att friktionen var bättre på den yt-

behandlade vägen och det var ofta först efter några

körningar som de kom fram till att den ytbehandlade

vägen var säkrare. Flera förare trodde att denna yt-

behandlade väg skulle betraktas som "rolig" att köra

och att t ex ungdomar skulle komma att busköra på den.

Förarna framhöll även att underkylt regn och is kunde

ge större problem på den belagda vägen än på grusvägen.

Samtliga förare var mycket positiva till ytbehandling

av grusvägar och de menade att detta borde öka säker-

heten för gemene man.
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Figur 13.
Bedömda maxhastigheter för olika kurvor. Samband mellan
grus och ytbehandlad väg. Korrelationskoefficienten är 0,97.
Varje punkt representerar en kurva.
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RESULTATSAMMANFATTNING

I 22 kurvor med varierande vägbredd, kurvatur och sikt-

sträcka som studerats, har ytbehandling med YlG inte

påverkat hastigheten och max sidacceleration i någon

större utsträckning (en ökning med i medeltal 2 km/h

noterades).

Två räkneexempel har gjorts för att se om trafikan-

terna höjt sin hastighet mer än vad den bättre frik-

tionen på den ytbehandlade vägen medger. Vid beräk-

ningarna har grusvägens bästa friktionstal utgjort

underlaget, dvs det som uppmätts i hjulspåren. Skill-

naden är mycket stor mellan bästa och sämsta friktions-

tal på grusväg i hjulspåren. Det bästa friktionstalet

är närmare 0,80 medan i lösgrus värden på ned till

0,40 uppmättes. I exemplen har säkerhetsmarginalerna

varit större för förarna när de kört på YlG både vad

det gäller utnyttjad sidacceleration och stOppsträcka

trots att grusvägens bästa friktionstal användes.

Förarna bedömde att den ytbehandlade vägen var säk-

rare även i beaktande av att de körde något fortare.

Efter litteraturgenomgången formulerades tre hypoteser

rörande sidkrafternas, stoppsträckans och vägojämn-

hetens relativa betydelse för förarens val av hastig-

het. Resultaten pekar mot att den första av dessa

hypoteser är mest relevant. Korrelationen mellan sid-

accelerationen i kurvorna före och efter ytbehandlingen

var 0,88. Hypotesen om vägojämnheternas inverkan på

hastigheten kunde i brist på ojämnheter inte prövas.
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DISKUSSION

Experimentresultaten visar att de förare som deltog

i försöket körde något fortare på den med YlG belagda

vägen. Förarna har emellertid inte höjt sin hastighet

mer än vad den höjda friktionen tillåter. Vägen har

genom denna åtgärd åtminstone inte blivit mindre tra-

fiksäker för dessa förare troligen säkrare. Även be-

dömningarna som genomfördes av förarna pekar på att

vägen blivit säkrare. Orsaken till dessa positiva

resultat är troligen att förarna är känsliga för sid-<

accelerationskrafter och utnyttjar dessa mer än t ex

bedömd. sidfriktion, stOppsträcka och vägojämnhet.

Resultaten stöder således hypotes l även om hastig-

hetsökningen liksom skillnaden mellan olika kurvors

sidaccelerationer är något för stor för att hypotesen

skall kunna vara helt riktig. Sidaccelerationskraf-

ternas betydelse för hastighetsvalet är troligen

störst i kurvor med små radier. Hastighetsvalet i

kurvor med stora radier begränsades åtminstone för

en del förare av gällande hastighetsbegränsning och

således i mindre utsträckning av Sidaccelerations-

krafter. Dessutom kan påpekas att siktsträckorna genom

kurvorna ej påverkats av ytbehandlingen.

Förarnas ovana vid vägen minskade under experimentet

och såväl hastighet som sidacceleration ökade. Ök-

ningen var emellertid inte mycket större än för grus-

vägen vilket tyder på att inte heller en förare som

är mycket van vid vägen kör markant fortare på den yt-

behandlade vägen i jämförelse med grusvägen.

Vägförhållandena var relativt goda. Friktionen på

grusvägen var på de flesta ställen relativt hög och

inte i några kurvor var vägen särskilt ojämn. Om

grusvägen varit ojämn och med mycket löst grus, hade

förarna troligen kört långsammare och en större hastig-

hetsökning erhållits. Även den lägre friktionen före och

högre jämnheten efter behandlingen torde då ha påverkat
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säkerheten och marginalerna kan gissningsvis ha bli-

vit ungefär desamma under rådande förhållanden.

En kontroll genom trafikstudier av hur förare kör

efter det att de under ca ett år vant sig vid YlG-

beläggningen är önskvärd liksom prövning av huruvida

kraftiga ojämnheter och grus påverkar förarnas has-

tighetsval. Studier av mörkertrafik liksom av om fö-

rarna kan upptäcka isfläckar på YlG-beläggningen vore

också önskvärda.

De hastigheter som uppmätts i denna studie stämmer

väl överens med resultaten från de som erhölls vid

det inledningsvis nämnda huvudförsöket där trafikstu-

dier utfördes. Förarna uppgav även själva att de helt

naturligt föll in i sitt vanliga körsätt. De uppmätta

sidaccelerationerna stämmer även de väl överens med

resultat som erhållits i tidigare försök t ex Berg-

man (1973), Ritchie (1972) och Good och Sweatman

(1976). Resultaten borde därför kunna generaliseras

till de förare som trafikerar vägen under vanliga

omständigheter.

Om en mindre del av den tillgängliga friktionen ut-

nyttjas vid kurvtagning och om den möjliga stOpp-

sträckan är kortare när vägen är ytbehandlad med YlG

borde detta leda till att färre olyckor sker på vägen

efter ytbehandling. Olyckseffekterna kan emellertid

även med en mycket liten ökning av hastigheten bli

något svårare. Slutsatsen blir att undersökningens

resultat pekar på att en YlG-behandling skulle leda

till färre olyckor på ytbehandlade vägar, men att de

olyckor som sker (i genomsnitt) kan bli något allvar-

ligare. En ökad komfort skulle emellertid utgöra

största vinsten för trafikanterna som dels fick åka

på en jämnare väg ochdels fick något kortare restider.

I sammanhanget bör avslutningsvis nämnas att fordonen

slits mycket hårt på en ojämn grusväg.
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Bilaga 1

Sid 1 (1)

   

 

   

 

      

Tabell över hastighet i olika kurvor. (km/h)

Grus YlG

Kurva

MH SH N MH SH N

1 56,4 , 14 57,8 7,2 36 1,4

2 50,0 , 34 52,8 6,2 36 2,8

3 47,2 ,6 31 50,1 6,7 36 2,9

4 42,8 8,5 28 46,2 8,7 35 3,4

5 52,3 7,6 30 55,9 7,4 36 3,6

6 56,3 6,2 35 58,7 7,1 36 2,4

7 49,1 3,9 30 51,2 6,3 36 2,1

8 50,5 4,2 28 51,5 5,7 35 1,0

9 48,1 5,8 31 48,0 6,7 36 -0,1

10 50,9 5,6 30 53,7 6,4 36 2,8

11 62,8 9,0 29 62,1 15,1 36 -0,7

12 52,0 6,5 33 55,8 6,7 36 3,8

13 44,3 4,7 32 44,2 6,4 36 -0,1

14 48,3 4,3 29 51,4 6,5 36 3,1

15 46,5 7,5 33 48,6 6,8 36 2,1

16 55,2 7,3 30 57,6 13,3 36 2,4

17 67,8 8,5 28 67,8 14,0 34 0

18 50,2 6,5 30 53,9 6,2 36 3 7

19 46,7 4,0 23 49,0 6,4 34 2 3

20 47,6 6,5 31 49,2 6,1 36 1 6

21 49,5 4,3 32 51,2 6,3 36 1 7

22 66,4 10,0 27 72,6 9,7 36 6 2

MH = Medelhastighet

SH = Standardavvikelse

N = Antal observationer

D = Differens mellan M för Grus och YlG
H
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Tabell över sidacceleration i olika kurvor (m/sz)

Bilaga 2

Sid 1 (l)

       

 

  

Grus YlG

Kurva
SAM SAS SAM SAS D

1 2,50 0,45 2,39 0,57 -0,11

2 3,24 0,67 3,80 0,96 0,56

3 3,43 0,62 3,86 0,90 0,43

4 3,47 0,83 3,50, 0,95 0,03

5 2,83 0,58 3,15 0,94 0,32
6 2,70 0,57 2,83 0,63 0,13

7 3,16 0,63 3,27 0,99 0,11

8 3,54 0,60 4,07 0,92 0,53

9 3,64 0,88 4,19 0,97 0,55

10 3,03 0,78 3,78 0,99 0,75

11 2,19 0,54 2,24 0,55 0,05

12 3,54 0,78 3,60 0,89 0,06

13 3,04 0,77 3,77 1,04 0,73

14 3,06 0,76 3,97 1,20 0,91

15 3,07 0,76 3,08 0,88 0,01

16 2,50 0,59 2,68 0,61 0,18

17 1,90 0,44 2,05 0,63 0,15

18 2,59 0,59 3,43 0,78 0,84

19 3,46 0,73 3,51 0,86 0,05

20 3,51 0,68 4,03 0,93 0,52

21 3,26 0,78 4,04 1,09 0,38

22 2,08 0,76 2,49 0,68 0,41

Antal försökspersoner se bilaga 1.

SAM = Sidaccelerationsmedelvärde

SAS = Standardavvikelse

D = för Grus och YlGDifferens mellan SAM
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Bilaga 3

Sid 1

Sidacceleration m/SZ Sidaccelerationsmedelvärde 3.2 m/s2

    

Standardavvikelse 0,67 m/s2

9..

8 ..

Friktionsmedeltal 0,74

7 -

Friktionstal min värde 0,61
6..

Bedömd högsta möjliga
5- hastighet.

°.' Medelvärde för alla förarna.
4 . a 0.

o
..'-:.

3 0.' °
0 0. 0

N' °
2 ' 0

1 ' Medelvärde 50,0 km/h
O Standardavvikelse 5,03 km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
km/h

Figur 14. Grusväg
Svår kurva med dålig sikt. Kurvradie 62 m. Vänsterkurva
C1K1. Varje punkt representerar en körning i kurva. N =34.

Sidacceleration m/s2

    

01

Friktionsmedeltal 0,95

Friktionstal min värde 0,90

8..

Sidaccelerationsmedelvärde 3,9 m/s2
7. Standardavvikelse 0,96 m/s2

Bedömd högsta
6 ø.möjliga hastighet.

Medelvärde för alla
5 0 'o' förarna.

o °:

4- 8 ,e 3

o ° ..

3 I 2'
0 O

O

2 ' o.

1 ' Medelvärde 52,8 km/h
0 Standardavvikelse 6,20 km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
km/h

Figur 16 Ytbehandlad väg
Svår kurva med dålig sikt. Kurvradien 71 meter. Vänster-
kurva C1K1. Varje punkt representerar en körning i kurva.
N = 36.

(5)

Sidacceleration m/s2 Sidaccelerationsmedelvärde 3,3 m/s2
10-

     

Standardavvikelse 0,78 m/s2

9 -1

8 .

Friktionsmedeltal 0,74

7 .

Friktionstal min värde 0,61
6..

Bedömd högsta möjliga
5_ . . hastighet.

., Medelvärde för alla förarna.

4 o:°°°:°
0. O
O3 1 0,.

J.
2 « °

1 -1

Medelvärde 49,5 km/h

O Standardavvikelse 4,26 km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
km/h

Figur 15. Grusväg
Svår kurva med dålig sikt. Kurvradie 62 m. Högerkurva C1K1.
Varje punkt representerar en körning i kurva. N :32.

Sidacceleration m/s2

     

107 Friktionsmedeltal 0,95

Friktionstal min värde 0,90

8_ Sidaccelerationsmedelvärde 4,0 m/sz
Standardavvikelse 1,09 m/s2

7 -1

Bedömd högsta möjliga
6_ _ hastighet.

0.' Medelvärde för alla förarna.

5 -1

. .0.

4 4 ut'

3 - , "
O

O

2 - , '

1 d Medelvärde 51,2 km/h
0 Standardavvikelse 6,28 km/h

0 10 20 30 40 '50 60 70 80 90 100
km/h

Figur 17. Ytbehandlad väg
Svår kurva med dålig sikt. Kurvradien 71 meter. Högerkurva
C1K1. Varje punkt representerar en körning i kurva. N =36.
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Bilaga 3

Sidan 2

Sidacceleration m/s2
10'

Sidaccelerationsmedelvärde 3,5 m/s2

Standardavvikelse 0,83 m/s2

_ Friktionsmedelvärde 0,68

   

- Friktionstal min värde 0,55 . Bedömd högsta möjliga

hastighet.

° . Medelvärde för alla förarna.
0 0 '

. .0. 0 .

0

0 ° .

if. '-
. O

Medelvärde 42,8 km/h

Standardavvikelse 8,46 km/h

0 110 2'0 3b 4b sö 60 7b 80 50 160
km/h

Figur 18. Grusväg
Svår kurva med dålig sikt. Kurvradien 53 m. Högerkurva
C1K2. Varje punkt representerar en körning i kurva. N = 28.

Sidacceleration m/52
10

Friktionsmedeltal 0,95
9 Friktionstal min värde 0,90

Sidaccelerationsmedelvärde 3,5 m/s2
8" Standardavvikelse 0,95 m/s2

7 -1

se Bedömd högsta möjliga
.0 hastighet.

5_ ° Medelvärde för alla förarna.
o . .

4 4 ° 0.. .. ..

5:. = °
3 ..

0 . ... 0

2 ' 0.. .

1 ' Medelvärde 46,2 km/h
0 Standardavvikelse 8,69 km/h

0 1'0 2'0 3b 4b 50 60 76 80 sö ?00
km/h

   

Figur 20. Ytbehandlad väg
Svår kurva med dålig sikt. Kurvradien 45 m. Högerkurva
C1 K2. Varje punkt representerar en körning i kurva. N :36.

Sidacceleration m/s2
10

8..

7

O)

     

- Sidaccelerationsmedelvärde 3,5 m/s2
Standardavvikelse 0,68 m/s2

4 Friktionsmedeltal 0,68

' Friktionstal min värde 0,55

Bedömd högsta möjliga
. 0 . hastighet.

. - ° Medelvärde för alla förarna.. e --
. . .O

8 s

0 .0 O.

Medelvärde 47,6 km/h

Standardavvikelse 6,54 km/h

0 1'0 2'0 3b 4b 5b 6b 7b sö 96 160
km/h

Figur 19. Grusväg
Svår kurva med dålig sikt. Kurvradien 53 m. Vänsterkurva
C1K2. Varje punkt representerar en körning i kurva. N :31.

Sidacceleration m/s2

    

0' Friktionsmedeltal 0,95
Friktionstal min värde 0,90

8- Sidaccelerationsmedelvärde 4,0 m/s2
Standardavvikelse 0,93 m/s2

7.

6_ Bedömd högsta möjliga
6% hastighet.

: Medelvärde för alla förarna.
5..

O. .

4 - .3
,.-3

3 . 0 ' i.

0

. O

2 .l

l Medelvärde 49,2 km/h
O Standardavvikelse 6,14 km/h

0 1'0 2b 3b 4b sö 60 75 80 de ?00
km/h

Figur 21. Ytbehandlad väg
Svår kurva med dålig sikt. Kurvradien 45 m. Vänsterkurva
C1K2. Varje punkt representerar en körning i kurva. N = 35.
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Sidan 3

Sidacceleration m/s2

    

10-

9- Friktionsmedeltal 0,85

Friktionstal min värde 0,74
7 _

Sidaccelerationsmedelvärde 3,5 m/s2
6_ Standardavvikelse 0,60 m/s2

Bedömd högsta möjliga
. hastighet.

5* O . Medelvärde för alla förarna.

O 0

4 - gg.

.0

3 - '0 z.
'0
O

2 _

1 ' Medelvärde 59,5 km/h
O Standardavvikelse 4,21 km/h

0 10 20 30 40 50 _60 70 80 90 100
kmlh

Figur 22. Grusväg
Svår kurva med dålig sikt bak krön. Relativt bred väg.
Vänsterkurva C1B. Varje punkt representerar en körning i
kurva. N = 28.

Sidacceleration m/s2

    

10' Friktionsmedeltal 0,97

9_ Friktionstal min värde 0,89

8_ Sidaccelerationsmedelvärde 4,1 m/s2
Standardavvikelse 0,92 m/s2

.7-

bedömd högsta hastighet.
6' . Medelvärde för alla förarna.

4%

e s?
3

° 0

4 4 . ° °
0 q'1.

3- 0,8'
.C

2 -l

1 ' Medelvärde 51,5 km/h
Standardavvikelse 5,66 km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
km/h

Figur 24. Ytbehandlad väg
Svår kurva med dålig sikt bak krön. Varje punkt represen-
terar en körning i kurva. N = 35.

Sidacceleration m/s2

        

10-

9" Friktionsmedeltal 0,85

8..

Friktionstal min värde 0,74

7_

Sidaccelerationsmedelvärde 3,1 m/s2
6. Standardavvikelse 0,76 m/s2

5* Bedömd högsta hastighet.
ÖMedelvärde för alla förarna.

4 - ':
0

, 'z'
3- it'

2. ,09

1 Medelvärde 48,3 km/h

0 Standardavvikelse 4,25 km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
km/h

Figur 23. Grusväg
Svår kurva med dålig sikt bak krön. Relativt bred väg.
Högerkurva ClB. Varje punkt representerar en körning i
kurva. N = 29.

Sidacceleration m/s2
10 Friktionsmedeltal0,97

9_ Friktionstal min värde 0,89

8_ Sidaccelerationsmedelvärde 4,0 m/s2
Standardavvikelse 1,20 m/s2

7 .

O O

Bedömd högsta möjliga

6* hastighet.

0' Medelvärde för alla förarna.

SJ 0 .

O :O

4- '4' °
40

34 2
.O

21 . °

1 i Medelvärde 51,4 km/h

0 Standardavvikelse 6,51 km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
km/h

Figur 25. Ytbehandlad väg
Svår kurva med dålig sikt bak krön. Högerkurva C1B. Varje
punkt representerar en körning i kurva. N = 36.



bllaga á

Sidan 4

Sidacceleration m/s2

9' Friktionsmedeltal 0,85
Friktionstal min värde 0,82

8..

Sidaccelerationsmedeivärde 3,6 m/s2

7" Standardavvikelse 0,88 m/s2

Bedömd högsta möjliga
6' . hastighet.

,0 Medelvärde för alla förarna.
5- . .o

.8. .4- go
'. e

,.n

3' .3 -
2 _

1 . , Medelvärde 48,1 km/h
O ' - Standardavvikelse 5,81 km/h

0 10 20 30 40 50 E 70 80 90 100

     

km/h

Figur 26. Grusväg
Kurva med trevägskorsning. Dålig sikt. Kurvradie 55 m.
Vänsterkurva C1K3. Varje punkt representerar en körning i
kurva. N = 31.

Sidacceleration m/s2
10'

(D
(I

)

0

     

Friktionsmedeltal 0,96

. Friktionstal min värde 0,88

_ Sidaccelerationsmedelvärde 4,2 m/s2
Standardavvikelse 0,97 m/s2

Bedömd högsta möjliga
hastighet.

Medelvärde för alla förarna.
0 ' O

8:

s
0.... o

. . .:°°

i.

Medelvärde 48,0 km/h
Standardavvikelse 6,74 km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
km/h

Figur 28. Ytbehandlad väg.
Kurva med trevägskorsning. Dålig sikt. Kurvradie 48 m.
Vänsterkurva C1K3. Varje punkt representerar en körning i
kurva. N = 36.

Sidacceleration m/s2
10 "

' Friktionsmedeltal 0,85
Friktionstal min värde 0,82

Sidaccelerationsmedelvärde 3,0 m/s2

7- Standardavvikelse 0,77 m/s2

   

B'edömd högsta möjliga
hastighet.

' Medelvärde för alla förarna.

'0...

O O

. .få
0.. O

0. °

Medelvärde 44,3 km/h

Standardavvikelse 4,67 km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
km/h

Figur 27. Grusväg
Kurva med trevägskorsning. Dålig sikt. Kurvradie 55 m.
Högerkurva C1K3. Varje punkt representerar en körning i
kurva. N = 32.

Sidacceleration m/s2

Friktionsmedeltal 0,96

 

Friktionstal min värde 0,88

 

1 Sidaccelerationsmedelvärde 3,8 m/s2

Standardavvikelse 1,04 m/s2

. ° Bedömd högsta möjliga

   

O hastighet.

° Medelvärde för alla förarna.

:4
O' .

0%?
Vi

- c
0 .i

0..

Medelvärde 44,2 km/h

Standardavvikelse 6,40 km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 50 90 100
km/h

Figur 29. Ytbehandlad väg.
, Kurva med trevägskorsning. Dålig sikt. Kurvradie 48 m.
Högerkurva C1 K3. Varje purrkt representerar en körning i
kurva. N = 36.
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Sidan 5

Sidacceleration m/s2

9" Medelvärde 2,2 m/s2

8 Standardavvikelse 0,43 m/s2

7 _

6-1

5 ..

4 ..

3 -l

0

.o
0 s

2 0 .. ° °

1 ' Medelvärde 46,0 km/h
O Standardavvikelse 8,18 km/h

o 1'0 §0 sö ?0 sö 60 76 8b 9b 160
km/h

Figur 30.
Exempel på en förares hastighet pch sidacceleration i
kurvorna. En tendens till lägre sidacceleration vid högre
hastigheter kan märkas. Varje punkt representerar en
körning i kurva.

J

Sidacceleration m/s2

Medelvärde 2,5 m/s2
Standardavvikelse 0,64 m/s2

  

. 0

00

0. ' .
0

O .O

Medelvärde 47,2 km/h

Standardavvikelse 5,83 km/h

o 1'0 2'0 3'0 4b sö 6b 7b 8b 9b 160
km/h

Figur 31
Exempel på en förares hastighet och sidacceleraion i de
22 kurvorna. Föraren ser ut att ha försökt hålla ca 50 km/h
och accepterat ca 2,5 m/sz. Varje punkt representerar en
körning i kurva.






