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Val av typsektion på Rv 31 öggestorp-Nässjö
Studie med hjälp av trafiksimulering

av Arne Carlsson, Gösta Gynnerstedt och Göran Levander

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Riksväg 31 i Jönköpings län sammanbinder flera tätorter

i länet med centralorten Jönköping. Ny väg är projek-

terad mellan Öggestorp och Nässjö, 20,1 km. Därvid rå-

der osäkerhet om vilken tvärsektion som skall väljas på

nya vägen, 9m eller 13m.

Med hjälp av den trafiksimuleringsmodell, som utvecklats

vid statens väg- och trafikinstitut (VTI), belyses hur

färdtid och färdhastighet beror av tvärsektionen på den

nya vägen. Som jämförelse har även den befintliga vägen

för motsvarande sträcka studerats.

Slutsatserna av de utförda studierna är sammanfattnings-

vis, att ny väg ger mycket markanta färdtidsvinster, i

storleksordningen 2-2,5 minut för 9m-väg och 3-4 minuter

för le-väg.
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Selecting design standard cross-section for

main road 31 Öggestorp-Nässjö
Study by means of traffic simulation

by Arne Carlsson, Gösta Gynnerstedt and Göran Levander
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

Main road 31 in the county of Jönköping connects

several urban areas in the county with Jönköping, the

principal town. A new road has been projected between

öggestorp and Nässjö, a distance of 20,1 km. In this

context there is uncertainty as to what cross-section,

9 m or 13 m, should be selected for the new road.

By using the traffic simulation model developed at the

National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI),

it has been possible to elucidate to what extent travel

times and travel speeds depend on the cross-section of

the new road. As a comparison, the corresponding route

of the existing road has also been studied.

The conclusions of the studies made are, in sum, that

the new road will give very pronounced savings in

journey time, viz. of about 2 - 2,5 minutes for a 9-m

road and 3 - 4 minutes for a l3-m road.
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Val av typsektion på rv 31 öggestorp-Nässjö
Studie med hjälp av trafiksimulering

av Arne Carlsson, Gösta Gynnerstedt och Göran Levander
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Riksväg 31 i Jönköpings län sammanbinder flenabetydande

tätorter i länet med centralorten Jönköping. Ny väg är

projekterad för sträckan mellan Öggestorp och Nässjö,

se bilaga 1. Därvid råder osäkerhet om vilken tvärsek-

tion, som skall väljas på nya vägen,9 m eller 13 m tvär-

sektion. Vägförvaltningen i länet (VFF) har uppdragit

åt statens väg- och trafikinstitut (VTI) att studera

frågan närmare.

Med hjälp av den trafiksimuleringsmodell, som utvecklats

vid VTI, belyses hur färdtid och färdhastighet beror av

tvärsektionen på den nya vägen. Som jämförelse har även

den befintliga vägen för motsvarande sträcka studerats.

Vid simulering av färdtiden beaktas inverkan på trafiken

av dels olika vägfaktorer såsom vägbredd, kurvradier och

lutningar, dels hastighetsgräns och dels andel tung tra-

fik.

Den projekterade vägen, som sträcker sig från Öggestorp

till Nässjö, blir 20 145 m lång. Terrängen är relativt

kuperad, vilket medför att vägen blir backig.

Motsvarande sträcka på den befintliga vägen är 21 530 m

med en tvärsektion av 7-8 m, alltså 1 385 m längre. Vä-

gen passerar genom tätorten Forserum, där hastighetsbe-

gränsning till 50 km/h råder på ca 1,5 km lång sträcka.

Sträckningen av såväl ny som befintlig väg framgår av

bilaga 1.
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Simulering av trafiken har skett vid två olika trafik-

belastningar, som skall motsvara flödet vid en årsmedel-

timme 1987 och en hårt belastad timme samma år. För

den befintliga vägen är dessa flöden beräknade till

375 f/h respektive 695 f/h. På ny väg förväntas mot-

svarande flöden bli något lägre, eftersom en del lokal

trafik blir kvar på befintliga vägen. De två trafik-

flödena på ny väg är beräknade till 320 f/h respektive

595 f/h. Andelen lastbilar har åsatts värdena 20%

respektive 7%.

Resultat av studierna kan grovt sammanfattas i följande

tabeller- I redovisningen nedan definieras riktning 1

som färd mot Nässjö, medan riktning 2 avser färd mot

Jönköping.

Tabell I visar simulerade medelfärdhastigheter för be-

fintlig väg (21 530 m) och ny Väg (20 145 m) i två olika

utföranden. Resultaten avser personbilar.

Tabell I. Simulerade medelfärdhastigheter för befint-

lig väg och ny väg. Personbilar.

   

 

Trafik- Rikt- Medelfärdhastighet km/h
flöde ning Befintlig Ny väg Nyväg

väg 9m 13m

Års 1 76,8 83,1 87,8
medel-

Hårt 1 73,0 79,4 86,5
belastad

2

 

 

  

 

 

 

Den befintliga vägen uppvisar låga färdhastigheter.

Förklaringen härtill är tätorten Forserum samt den i

övrigt dåliga standarden på vägen.
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På den projekterade 9m-vägen ökar färdhastigheten med

ca 6 km/h jämfört med befintliga Vägen. Trots detta

måste färdhastigheterna betecknas som klart lägre än

genomsnittet för 9m-väg med motsvarande flöden. Anled-

ningen är den backiga vägen och hög lastbilsandel, vil-

ket bland annat medför dåliga omkörningsmöjligheter för

det snabbare personbilsflödet.

På den projekterade 13m-vägen ökar färdhastigheten med

ytterligare 5-7 km/h - d V 3 11-13 km/h högre än den

befintliga vägens färdhastighet. Värdena för 13m-vägen

är kanske något lägre än genomsnittet för denna typsek-

tion, beroende på dess backighet och den höga lastbils-

andelen.

För såväl den befintliga vägen som ny 9m-väg kan kon-

stateras, att färdhastigheten påverkas starkt av ökande

trafikflöde, såsom framgår av figur 1 och 2 sidan 19,

(hastigheten sjunker med ca 4 km/h, när flödet ökar från

årsmedeltimmen till hårt belastad timme). le-vägen

uppvisar i detta avseende betydligt bättre egenskaper,

och färdhastigheten sjunker här med enbart halvannan

km/h.

Om ovanstående hastigheter omräknas till medelfärdtider

erhålles resultat enligt tabell II. Tabellen redovisar

medelfärdtiden för befintlig väg samt den skillnad i

färdtid, som erhålls mellan befintlig och ny väg. Re-

sultaten avser personbilar. För lastbilar erhålles

färdtidsvinster av motsvarande storleksordning.



VI

Tabell II. Simulerad medelfärdtid för befintlig väg
samt skillnad i färdtid. Personbilar.

 

 

   

Trafik- Rikt- Medelfärdtid Skillnad i färdtid
flöde ning befintlig väg sekunder

sekunder Ny väg Ny väg
9m 13m

Års- l 1009,3 137,0 183,3
medel-
timme 2 1009,5 129,5 177,8

Hårt 1 1062,4 148,9 224,3
belastad
timme 2 1069,8 141,3 220,7

   

   

 

AV de mycket markanta skillnaderna i färdtid som er-

hålles, beror en del på vägförkortningen med 1,4 km.

Denna medför att färdtiden minskar med ca 60 sekunder.

Vidare medför den ökade tvärsektionen på ny väg samt

frånvaron av tätorten Forserum att färdtiden minskar

med ca 37 sekunder på 9m-vägen och med ca 56 sekunder

på 13m-vägen. Ovanstående faktorer medför, att färd-

tiden minskar med 97 respektive 116 sekunder.

Återstoden av färdtidsvinsten, vilken utgör ca 30-50

sekunder på 9m-väg och ca 60-110 sekunder på l3m-väg,

beroende på trafikflödet, förklaras av att trafiken

"flyter" bättre på ny väg med fler omkörningsmöjlighe-

ter och färre köbildningar. Detta gäller i synnerhet

på 13m-vägen.

De'i tabell II redovisade färdtidsvinsterna kan pOpu-

lärt översättas till reducerat avstånd mellan Nässjö

och Jönköping. För 13m-Vägen flyttas då Nässjö ca

5 km närmare Jönköping. För 9m-vägen blir motsvarande

avståndsreduktion ungefär 3 km.

Ovanstående tidsbesparingar ingår i en trafikekonomisk

beräkning i enlighet med anvisningarna från statens

vägverk, rapport DA 121. Det innebär att första årets
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avkastning för år 1987 beräknats. Denna beräkning vi-

sar att båda utformningarna av ny väg uppvisar ungefär

samma värde, 6,5-7%, där 9m-vägen har det något högre

värdet.

Slutsatserna av de utförda studierna är sammanfattnings-

vis, att ny väg ger mycket markanta färdtidsvinster, i

storleksordningen 2-2,5 minut för 9m-vägen och 3-4 mi-

nuter för le-vägen. Förutom att den senare ger större

färdtidsvinst, uppvisar den även bättre trafikkvalitet

till följd av fler omkörningstillfällen och färre kö-

bildningar.

Simuleringarna har utförts med hastighetsgränsen 90 km/h.

Om l3m-vägen åsätts hastighetsgränsen 110 km/h erhålls

ytterligare tidsvinst. Denna kan uppskattas till ca 45

sekunder för personbilar. Lönsamhetstalet sjunker där-

emot, då övriga trafikantkostnader växer i högre grad.
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Selecting design standard cross-section for
main road 31 öggestorp-Nässjö
Study by means of traffic simulation

by Arne Carlsson, Gösta Gynnerstedt and Göran Levander
National Swedish Road and Traffic Research Institute
Fack
8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

Main road 31 in the county of Jönköping connects se-

veral important urban areas in the county with Jönköping,

the principal town. A new road was projected for the

section between Öggestorp and Nässjö, see appendix l,

a distance of 20,1 km. In this context there is un-

certainty as to what cross-section, 9 m or 13 m, should

be selected for the new road. The County Road Adminis-

tration (VFF) commissioned the National Swedish Road

and Traffic Research Institute (VTI) to study the matter

in detail.

By means of the traffic simulation model developed at

VTI, it has been possible to elucidate to what extent

travel times and travel speeds depend on the cross-

section of the new road. As a comparison, the corre-

sponding route of the existing road has also been stu-

died. When simulating travel time the effects on traf-

fic are considered partly with regard to different road

factors such as road width, curve radius and lepes and

partly with regard to speed limit and pr0portion of

heavy vehicle traffic.

The projected road running from öggestorp to Nässjö

will be 20 145 m in length. The terrain is relatively

broken which means that the road will be hilly.

The corresponding stretch of the existing road measures

21 530 m, i.e. 1 385 m longer, having a cross-section
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of 7 - 8 m. The road passes through the village of

Forserum, where there is a speed limit of 50 km/h for

a distance of abt. 1,5 km. The layout of the new as

well as of the existing road is shown in appendix 1.

Traffic simulation was performed on the assumption of

two different traffic flows intended to correspond to

the flow of the average annual hourly traffic in 1987

and to a peak hour in that same year. For the existing

road, these flows have been calculated to be 375 veh./h

and 695 veh./h, respectively. On the new road the

corresponding flows are expected to be somewhat lower,

as part of the local traffic will remain on the existant

road. The two traffic flows on the new road are cal-

culated to 320 veh./h and 595 veh./h, respectively.

The prOportion of heavy vehicles is estimated to 20%

and 7%, respectively.

The results of the studies are roughly summarized in

the following tables. In the following presentation

Direction l is referred to as 'journey towards Nässjö'

whereas Direction 2 is referred to as 'journey towards

Jönköping'.

Table I demonstrates simulated average travel speeds

on the existing road (21 530 m) and on the new road

(20 145 m) in two different designs. The results refer

to passenger cars.

  

 

 

Table 1 Simulated average travel speeds on existing
and new road. Passenger cars.

Traffic Direc- Average travel speed km/h
flow tion Existing New road New road

road 9 m 13 m

Annual 1 76,8 83,1 87,8
average
hour 76,8 82,4 87,2

Peak 1 73,0 79,4 86,5

hour 2 72,4 78,1 85,4
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The existing road shows low travel speeds. The reason

for this is the village of Forserum and the low standard

of the road in general.

On the projected 9-m road the travel speed increases

by approx. 6 km/h in comparison with the existing road.

Despite this fact, the travel speeds must be charac-

terized as markedly below average for 9-m roads with

similar flows. This is due to the hilly road and to

a large prOportion of heavy vehicles, which among other

things means inferior overtaking possibilities for fas-

ter passenger cars.

On the planned 13-m road the travel speed will increase

by another 5-7 km/h - i.e. ll-l3 km/h more than the

travel speed of the existing road. The values of the

l3-m road may be a little below average for this cross-

section owing to its hilly structure and high proportion

of lorries.

As to both the existing road and the new 9-m road it

can be laid down that an increase in traffic flow has

a strong influence on the journey speed, which is shown

in fig. 1 and 2, p. 19, (speed is reduced by abt. 4 km/h

when flow increases from average annual hourly traffic

to that of a peak hour). The l3-m road promises con-

siderably better qualities in this respect since the

travel speed falls only by abt. 1,5 km/h on this road.

Converting the above speeds into average travel times,

the results shown in table II are obtained. The table

demonstrates the average travel time on the existing

road,and the difference in travel time obtained between

the existing and the new road. The results refer to

passenger cars. As to lorries, the obtained savings in

travel time are of about the same magnitude.
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Table II Simulated average travel time for existing

road and differences in travel time.
Passenger cars.

    

Traffic Direc- Average travel Difference in travel

flow tion time existing time, seconds

road, seconds New road New road

9 m 13 m

Annual l 1009,3 137,0 183,3

average

hour 2 1009,5 129,5 177,8

Peak l 1062,4 148,9 224,3

hour

2 K 1069,8 141,3 220,7

  

 

   

 

Some of the very pronounced differences in travel time

are attributable to the 1,4 km shorter length of road.

The shorter distance implies a reduction in travel time

by about 60 seconds. Morover, the increased cross-

section of the new road, together with the by-pass of

the village of Forserum, results in a reduction in

travel time by about 37 seconds on the 9-m road and

about 56 seconds on the 13-m road. These factors taken

together lead to a reduction in travel time by 97 and

116 seconds, respectively.

The remainder of the saving in travel time, constituting

some 30 to 50 seconds on the 9-m road and some 60 to

110 seconds on the l3-m road, depending on the traffic

flow, is attributable to the fact that the traffic will

run smoother on the new road with more opportunities

for overtaking and fewer queues° This is in particular

true for the 13-m road.

POpularly, the savings in travel time shown in table

II can be converted into a reduced distance between

Nässjö and Jönköping. For the 13mm road, Nässjö is

then brought approx. 5 km nearer to Jönköping. For the

9-m road, the corresponding reduction in distance is

about 3 km,
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The above-mentioned time savings are included in a

traffic-economic calculation in accordance with the

directions published by the Swedish Road Administration,

Report DA 121. This means that the benefit of the

first year, 1987, has been calculated. This calculation

shows that both designs of the new road present very

much the same value, 6,5 - , of which the somewhat7

higher value refers to the 9-m road.

The conclusions are that a new road will give very

pronounced savings in travel time, viz. of the magni-

tude of 2 - 2,5 minutes for the 9-m road and 3 - 4

minutes for the l3-m road. Besides giving the greatest

saving in travel time, the latter road shows a better

traffic quality as a result of more opportunities for

overtaking and fewer queues.

The simulations were carried out on the basis of a

speed limit of 90 km/h. If a speed limit of 110 km/h

is applied for the l3-m road, there will be a further

saving in travel time,that can be estimated to about

45 seconds for passenger cars. The rate of return,

however, will go down, as the other road-user costs

will increase to a higher degree.
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BAKGRUND

Riksväg 31 sammanbinder flera betydande tätorter i Jön-

köpings län med den regionala centralorten Jönköping.

Vägstandarden på den befintliga vägen är inte tillfyllest,

varför ny väg projekteras mellan Jönköping och Nässjö.

För att närmare kunna analysera vilken typsektionsom

skall väljas, har Vägförvaltningen i länet (VFF) i sam-

råd med Vägverkets centralförvaltning uppdragit åt VTI

att studera frågan närmare.

Analysen har inriktats mot en del av vägsträckan, när-

mare bestämt från Öggestorp till Nässjö, och frågan har

ställts vilken tvärsektion-9m eller 13m,d v 5 7Vl eller

7V3-som är mest motiverad. Som jämförelse har även

den befintliga vägen för motsvarande sträcka studerats.

VTI RAPPORT l4l



METOD

I uppdraget har underförståtts att den vid institutet

utvecklade trafiksimuleringstekniken skall tillämpas;

vilken utvecklats på uppdrag av Vägverket. Trafiksimu-

leringen finns beskriven i ref (1) och (2).

Effektmått

Simuleringstekniken ger explicita uttryck för skilda

trafikeffekter som funktion av tänkta åtgärder. Frågan

är således vilken tvärsektion, 7Vl eller 7V3, som bör

väljas. Subjektivt talar den höga belastningen av tung

trafik samt den kuperade terrängen för en bredare tvär-

sektion, vilken underlättar omkörning av de tunga for-

donen.

Genom Simuleringstekniken erhålls följande kvantitativa

mått, som uttryck för effekt på trafiken av olika tvär-

sektioner.

gärdhastighetlfärdtid: Totala färdtiden över sträckan

för varje enskilt ekipage beräknas. Därefter beräknas

medelfärdhastighet och medelfärdtid.

gärdtidsfördröjning: Medelfärdtiden enligt ovan jämfö-

res med den medelfärdtid, som erhålles omalla ekipage

kunde färdas som fria (ostörda) fordon. Skillnaden mel-

lan dessa färdtider definieras som färdtidsfördröjning

till följd av interaktioner mellan trafikanterna. Detta

mått kan ses som ett uttryck för "trafikträngseln" eller

"trafikkvaliteten".

De ovan angivna effektmåtten relateras till olika for-

donstyper (personbilar, lastbilar) och olika färdrikt-

ningar.
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Vägbeskrivning

 

Vid beskrivning av vägen beaktastvärsektion och hjälp-

körfält samt horisontell och vertikal linjeföring.

Hastighetsgränser och omkörningsförbud införs också.

Alla dessa data är för befintlig väg hämtade ur VVs väg-

databank. Dessutom krävs att siktlängderna i vägens

båda riktningar anges. Siktlängderna mäts som regel in

över den aktuella vägsträckan, men i detta fall fanns

de inmätta sedan ett tidigare år.

För projekterad väg erhålls de erforderliga vägdata ur

utredningsplanen. Siktlängderna kan beräknas utifrån

väggeometrin hos den projekterade vägen.

Den nya vägen sträcker sig från Öggestorp till Nässjö

G:a kyrka, och blir 20 145 m lång. Se bilaga 1, som

visar vägens sträckning. Terrängen är relativt kuperad,

vilket medför att vägen blir "backig".

Motsvarande sträcka på den befintliga vägen är 21 530 m,

alltså 1 385 m längre. Sträckningen av befintlig väg

framgår också av bilaga 1 (Rv 31, 33 i figuren).

Trafikbeskrivning

 

Trafiken beskrivs genom individuella bilar för vilka

hastighetsprofiler beräknas, beroende av den väggeomet-

riska utformningen och interaktioner mellan bilarna.

Trafikens storlek väljs för ett lämpligt prognosår. I

detta fall har VFF angivit en prognoserad årsdygntrafik

för 1987, med utgångspunkt från 1975 års maskinella räk-

ningar och nummerskrivningsundersökning i Forserum ut-

förd l976. Den senare undersökningen ger också timtra-

fikandelar samt andelen lastbilstrafik av det totala

timtrafikflödet. Det är angeläget att ta hänsyn till

den varierande andelen tung trafik vid simuleringen.
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De explicita värdena på simulerade trafikflöden fram-

går längre fram i rapporten i respektive kapitel.

Uppläggning av studien

 

Simuleringar utförs under två olika trafikförhållanden:

1. Som fri trafik, d V 8 utan beaktande av omgivande

trafik. Härigenom erhålls hastighetsberoendet en-
dast till väggeometri och hastighetsgräns.

2. Trafik med beaktande av väggeometri, hastighets-
gränser och omkörningsrestriktioner samt omgivande
trafik.

Under det senare fallet har två olika trafikbelastningar

valts, med trafiksammansättningar motsvarande en årsme-

deltimme och en hårt belastad timme.

För att kunna göra en lönsamhetsberäkning av de båda

alternativen, har också den befintliga vägen simulerats

mellan öggestorp och Nässjö. För att göra beräkningen

fullständig måste också kvarvarande trafik på denbe-

fintliga vägen beaktas. Då denna trafik är ringa, har

den approximerats med "fri trafik".
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SIMULERING AV TRAFIK PÅ BEFINTLIG VÄG

Den befintliga vägen är 21 530 m lång med en tvärsektion

av 7-8 m. Efter ca 7 km genomkorsar vägen tätorten

Forserum, där hastighetsbegränsning till 50 km/h råder

på ca 1,5 km lång sträcka. Simulering har skett med

två olika trafikflöden.

årsmedeltimme 1987 (6,5% av ÅMD) och har följande egen-

Det första skall motsvara en

skaper.

Medelflöde: 375 f/h

Riktningsfördelning: 50% i vardera riktning

Andel lastbilar: 20% för båda riktningarna.

Det andra studerade trafikflödet skall motsvara en hårt

belastad timme motsvarande 12% av ÅMD år 1987, och det

har följande egenskaper.

Medelflöde: 695 f/h

Riktningsfördelning:

Andel lastbilar:

50% i vardera riktning

7,2% för båda riktningarna.

I resultatredovisningen nedan definieras riktning 1 som

färd mot Nässjö, medan riktning 2 avser färd mot Jön-

köping.

Färdhastigheter

 

Tabell 1 nedan redovisar simulerade medelfärdhastigheter

för hela den befintliga vägen, 21 530 m.
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Tabell 1. Simulerade medelfärdhastigheter för befint-
lig väg.

Fordonsslag Medelfärdhastighet
och i km/h vid flödet
riktning 375 f/h 695 f/h

Pb riktn 1 76,8 73,0

Lb riktn 1 69,4 65,5

Samtl fordon 75,3 72,4

riktn l

Pb riktn 2 76,8 72,4

Lb riktn 2 70,7 67,0

Samtl fordon 75,4 72,1
riktn 2

   

 
 

En del av förklaringen till de låga färdhastigheterna

är givetvis tätorten Forserum, där hastighetsbegräns-

ning till 50 km/h råder.

Som synes sjunker färdhastigheten med ungefär 4 km/h

för personbilar, när flödet ökar från 375 f/h till

695 f/h.

Observera att värdena för samtliga fordon ej är direkt

jämförbara, eftersom lastbilsandelen skiljer sig radi-

kalt mellan de två flödena.

Färdtider

 

Ovanstående färdhastigheter har omräknats till färdti-

der för befintlig väg. Dessa färdtider kan jämföras

med de tider som erhålles, om samtliga fordon får fär-

das såsom fria (ostörda) fordon. Skillnaden mellan

dessa tider anges som färdtidsfördröjning till följd

Tabell 2

nedan redovisar simulerade färdtider och färdtidsför-

av trafikinteraktioner enligt kapitel 2.1.

dröjningar.
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Tabell 2. Simulerade medelfärdtider och färdtidsför-

dröjningar för befintlig väg.

Fordonsslag Medelfärdtid Medelfärdtid Färdtidsfördröj-
och för fria fordon 1 sekunder ning 1 sekunder

riktning sekunder vid flödet vid flödet
Flöde 1 Flöde 2 375 f/h 695 f/h 375 f/h 695 f/h

Pb riktn 1 935,0 940,1 1009,3 1062,4 74,3 122,3

Lb riktn l 1091,0 1101,4 1117,2 1183,8 26,2 82,4

Samtl fordon 965,2 951,7 1029,5 1070,9 64,3 119,2
riktn l

Pb riktn 2 940,7 941,3 1009,5 1069,8 68,8 128,5

Lb riktn 2 1069,6 1081,2 1095,7 1156,7 26,1 75,5

Samtl fordon 967,5 951,6 1027,6 1075,2 60,1 123,6
riktn 2

    

 

 

 

  

Egenskaperna hos varje enskilt fordon,som skall simule-

ras,ti11delas genom en slumpprocedur. Detta innebär,

att flöden med olika fordonssammansättningar inte er-

håller exakt samma egenskaper och därmed erhålles olika

medelfärdtider såsom fria fordon. Detta är speciellt

påtagligt för den tunga trafiken. I tabellen ovan

skiljer sig färdtiderna för lastbilar såsom fria fordon

mellan de två trafikflödena med 10-21 sekunder. Detta

innebär, att man inte heller direkt kan jämföra mot-

svarande totala medelfärdtider vid de två flödena. Per-

sonbilar däremot har mycket liten skillnad i färdtid

att färdtiden

för personbilar ökar med ca 57 sekunder, när flödet

ökar från 375 f/h till 695 f/h (medelvärde för båda

riktningarna).

för fria fordon. Därför kan man påstå,

Om man anger färdtidsfördröjningens andel av totala

färdtiden, erhålles ett mått på'trafikträngseln". Det-
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ta värde blir för personbilar ca 7% vid det låga flö-

det och ca 12% vid det höga flödet. Dessa värden kan

erfarenhetsmässigt betecknas som höga. Anledningen

härtill är de dåliga siktförhållandena längs vägen samt

tätorten Forserum. Båda dessa faktorer medför stor

köbildning med fördröjningar som följd.

Det bör påpekas att i trafiksimuleringsmodellen beaktas

icke korsningar och anslutningar. I realiteten blir

färdtiderna något längre på grund av fördröjningar i

korsningar och anslutningar för den genomgående trafi-

ken. Dessutom förekommer långsamgående fordon såsom

traktorer och arbetsmaskiner på befintliga vägen. Det

kan nämnas att VFF genomfört en del enkla manuella mät-

ningar, som visar på stor spridning av färdtiden just

på grund av fördröjningen i vägskäl.
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SIMULERING AV TRAFIK PÅ NY VÄG

Den nybyggda vägen blir 20 145 m lång och blir relativt

kuperad. Eftersom motsvarande sträcka på befintlig väg

är 21 530 m innebär detta en vägförkortning med 1 385 m.

Hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Den nya vägen har

studerats med två olika utförande i tvärsektion. Det

ena utförandet innebär en tvärsektion på 9 m med ett

stigningsfält av längden 1,5 km i riktning mot Nässjö

alldeles i början (mellan koordinat 0/330 och l/805).

Det andra utförandet innebär en tvärsektion på 13 m

längs hela vägen utan stigningsfält.

Simulering har utförts med två olika trafikflöden pre-

cis som för befintlig väg. Det första flödet skall

motsvara en beräknad årsmedeltimme 1987 (6,5% av ÅMD

1987) och har följande egenskaper.

Medelflöde: 320 f/h

Riktningsfördelning: 50% i vardera riktning

Andel lastbilar: 20% för båda riktningarna.

Det andra flödet motsvarar en hårt belastad timme mot-

svarande 12% av AMD 1987 med följande data.

Medelflöde: 595 f/h

Riktningsfördelning: 50% i vardera riktning

Andel lastbilar: 7,1% för båda riktningarna.

I resultatredovisningen är som tidigare riktning 1 mot

Nässjö,.medan riktning 2 är mot Jönköping.
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Resultat gå 9m-Yäg

Eêzéhêêfigäezsä

Tabell 3 nedan redovisar simulerade medelfärdhastigheter

för hela den nybyggda vägen, 20 145 m.

 

 

 

 

Tabell 3. Simulerade medelfärdhastigheter för ny väg,
9m-sektion.

e 1
Fordonsslag Medelfärdhastighet '

och i km/h vid flödet
riktning 320 f/h 595 f/h

Pb riktn 1 83,1 79,4

Lb riktn 1 73,4 69,8

Samtl fordon 81,1 78,6

riktn l

Pb riktn 2 82,4 78,1

Lb riktn 2 74,7 71,0

Samtl fordon 80,7 77,6

riktn 2

    

 

Ovanstående hastigheter måste betecknas som klart lägre

än genomsnittet för 9m-Väg med motsvarande flöden. An-

ledningen härtill är den backiga Vägen och den höga

lastbilsandelen (vid lågflödet), Vilket bland annat med-

för dåliga omkörningsmöjligheter för det snabbare per-

sonbilsflödet.

När flödet ökar från 320 f/h till 595 f/h, sjunker färd-

hastigheten för personbilar med ca 4 km/h, Vilket dess-

utom är en starkare flödespåverkan än normalt för en

.
I9m-Väg.

Färdtider

Tabell 4 Visar simulerade medelfärdtider för ny Väg.
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d v 5 skill-

naden mellan totala färdtiden och färdtiden för fria

Dessutom redovisas färdtidsfördröjningen,

  

 

 

 

(ostörda) fordon.

Tabell 4. Simulerade medelfärdtider och färdtidsför-

dröjningar för ny väg, 9m-sektion.

Fordonsslag Medelfärdtid Medelfärdtid Färdtidsfördröj-
och för fria fordon 1 sekunder ning i sekunder
riktning sekunder vid flödet vid flödet

Flöde l Flöde 2 320 f/h 595 f/h 320 f/h 595 f/h

Pb riktn 1 838,0 835,5 872,3 913,5 34,3 78,0

Lb riktn 1 979,8 1011,4 987,7 1038,4 7,9 27,0

Samtl fordon 865,5 848,1 893,9 922,2 28,4 74,1

riktn l

Pb riktn 2 842,7 841,4 880,0 928,5 37,3 87,1

Lb riktn 2 957,0 987,0 970,2 1020,8 13,2 33,8

Samtl fordon 866,5 852,0 898,9 934,3 32,4 82,3
riktn 2

      

   

Fördröjningen för personbilar utgör ca 4% av totala

färdtiden vid det låga flödet och ca 9% vid det höga

flödet.

respektive 12%.

Motsvarande värden för befintlig väg är 7%

Skillnaden i färdtid mellan det låga och höga flödet är

ca 45 sek för personbilar mot ca 57 sek på befintlig

väg.

Resultat på 13m-väg

 

Eêäéäêêälääêêêä

Tabell 5 Visar Simulerade medelfärdhastigheter för hela

den nybyggda Vägen, 20 145 m.
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Tabell 5. Simulerade medelfärdhastigheter för ny väg,

le-sektion.

Fordonsslag Medelfärdhastighet
och i km/h vid flödet

riktning 320 f/h 595 f/h

Pb riktn 1 87,8 86,5

Lb riktn 1 75,5 73,1

Samtl fordon 85,2 85,4
riktn l

Pb riktn 2 87,2 85,4

Lb riktn 2 77,3 74,9

Samtl fordon 84,9 84,7
riktn 2

    

 

Ovanstående hastigheter är kanske något lägre än genom-

snittet för le-väg. Detta på grund av backig väg och

hög lastbilsandel.

Som synes sjunker färdhastigheten för personbilar med

ca 1,5 km/h, när flödet ökar från 320 f/h till 595 f/h.

Motsvarande siffra för 9m-sektionen är ca 4 km/h. Men

även 1,5 km/h är en flödespåverkan, som är något större

än normalt för le-väg.

På en l3m-väg med den här aktuella årsdygnstrafiken kan

det vara tänkbart med hastighetsbegränsningen 110 km/h i

stället för 90 km/h. Detta fall har inte studerats med

trafiksimulering. En välgrundad uppskattning ger dock,

att färdhastigheten ökar för personbilar med ca 5 km/h

och för lastbilar med ca 1 km/h, jämfört med de värden,

som erhållits vid hastighetsbegränsningen 90 km/h.

Färdtider

Tabell 6 redovisar simulerade medelfärdtider för ny väg.

Dessutom framgår färdtidsfördröjningen, d v 5 skillnaden

mellan totala färdtiden och färdtiden för fria (ostörda)

fordon.
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labell 6. Simulerade medelfärdtider och färdtidsför-
dröjningar för ny väg, l3m-sektion.

Fordonsslag Medelfärdtid Medelfärdtid Färdtidsfördröj-
och för fria fordon i sekunder ning 1 sekunder
riktning sekunder vid flödet vid flödet

Flöde 1 Flöde 2 320 f/h 595 f/h 320 f/h 595 f/h

Pb riktn 1 819,6 817,0 826,0 838,1 6,4 21,1

Lb riktn 1 959,9 991,1 960,6 992,0 0,7 0,9

Samtl fordon 846,8 830,0 851,2 848,8 4,4 18,8
riktn l

Pb riktn 2 823,7 822,3 831,7 849,1 8,0 26,8

Lb riktn 2 937,6 965,8 938,0 968,7 , 2,9

Samtl fordon 847,4 832,9 853,9 856,6 , 23,7
riktn 2

    

 

    

Fördröjningen för personbilar utgör nu ca 0,9% av to-

tala färdtiden vid det låga flödet och ca 2,8% vid det

höga flödet.

4% respektive 9%.

Motsvarande siffror för 9m-sektionen är

Skillnaden i färdtid mellan det låga och höga flödet är

ca 15 sek för personbilar, medan den är hela 45 sek på

9m-sektionen.

Om hastighetsbegränsningen vore 110 km/h, ger uppskatt-

ningen i föregående avsnitt, att färdtiden skulle minska

med ca 45 sekunder för personbilar och ca 13 sekunder

för lastbilar jämfört med tabell 6 ovan.
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JÄMFÖRELSE MELLAN NY OCH BEFINTLIG VÄG SAMT MELLAN OLIKA

UTFORMNINGAR AV NY VÄG

För både ny och befintlig väg har simulering skett med

exakt samma fordon (samma egenskaper beträffande effekt-

resurser och hastighetsanspråk) för det låga respektive

det höga flödet.

erhålles genom att fordonen i startpunkten för varje

De något lägre medelflödena på ny väg

riktning släpps in på vägen med något längre tidluckor,

motsvarande ett lägre medelflöde. Av denna anledning

är enjämförelse av färdtiden mellan ny och befintlig

väg mycket rättvisande. Denna jämförelse skall då gö-

ras för varje flöde för sig.

Jämförelse vid lågt flöde (årsmedeltimmen)

Tabell 2, 4 och 6 visar totala färdtiden för befintlig

väg och nya vägen i två utföranden. Tabell 7 nedan re-

dovisar skillnaden i färdtid mellan befintlig väg och

Trafikflödet är för ny väg 320 f/h och för be-

fintlig väg 375 f/h (motsvarande årsmedeltimmen 1987).

ny väg.

Tabell 7. Skillnad i färdtid mellan befintlig och ny

väg vid årsmedeltimmen 1987.

   

 

Fordonsslag Skillnad i färdtid

och sekunder

riktning 9m-väg 13m-väg

Pb riktn 1 137,0 183,3

Lb riktn 1 129,5 156,6

Samtl fordon 135,6 178,3
riktn 1

Pb riktn 2 129,5 177,8

Lb riktn 2 125,5 157,7

Samtl fordon 128,7 173,7
riktn 2
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Som synes erhålles mycket markanta skillnader i färd-

tid. Dessa skillnader beror på tre olika faktorer.

En faktor är den kraftiga vägförkortningen med 1,4 km.

Denna medför att färdtiden för personbilar minskar med

ca 60 sekunder. En andra faktor är den ökade tvärsek-

tionen på nyväg samt frånvaron av tätorten Forserum,

vilket medför att färdtiden minskar för personbilar

med ca 37 sekunder på 9m-vägen och med ca 56 sekunder

på l3m-vägen.

Om man i tabell 2,4 och 6 jämför färdtiderna för fria

(ostörda) personbilar framgår, att färdtiden minskar

med ungefär 97 sekunder för 9m-vägen och med ca 116

sekunder för le-vägen jämfört med befintlig väg. Des-

sa tider förklaras alltså av ovanstående två faktorer.

Återstoden av färdtidsvinsten beror på den tredje fak-

torn, minskad fördröjning (trafikträngsel). Denna

minskning utgör 33-40 sekunder på 9m-Väg och 61-68 se-

kunder på le-väg. Således utgör den minskade fördröj-

ningen lika stor eller större färdtidsminskning för

personbilar,än som erhålles av den bättre standarden.

Om dessutom hastighetsgränsenvore 110 km/h på l3m-vägen,

så skulle enligt kapitel 4.2 färdtiden på l3m-vägen

minska med ytterligare ca 45 sekunder för personbilar;

Slutligen bör påpekas att ovan redovisade färdtidsskill-

nader icke tar hänsyn till fördröjningar i korsningar och

anslutningar på befintlig väg. På ny väg torde knappast

några sådana effekter uppstå. Ovan redovisade värden kan

alltså betraktas som minimivärden på färdtidsskillnaden.

Jämförelse vid högt flöde (hårt belastad timme)

 

Tabell 8 nedan redovisar skillnaden i färdtid mellan be-

fintlig väg ochny väg. Trafikflödet är för ny väg 595

f/h och för befintlig väg 695 f/h. Färdtidsskillnaden

är framräknad från resultaten i tabell 2, 4 och 6.
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Skillnad i färdtid mellan befintlig och ny
väg vid hårt belastad timme.

Tabell 8.

   

 

Fordonsslag Skillnad i färdtid
och sekunder
riktning 9m-väg 13m-väg

Pb riktn 1 148,9 224,3

Lb riktn 1 145,4 191,8

Samtl fordon 148,7 222,1
riktn 1

Pb riktn 2 141,3 220,7

Lb riktn 2 135,9 188,0

Samtl fordon 140,9 218,6
riktn 2

  

 

  

Skillnaden är här ännu större än vid det låga flödet.

För personbilar ökar skillnaden i färdtid vid högt flö-

de med ca 12 sekunder för 9m-vägen och med hela 41-43

sekunder för 13m-vägen jämfört med det låga flödet.

Denna ytterligare färdtidsminskning beror helt på mins-

kad fördröjning (trafikträngsel) vid det höga flödet.

Färdtid för kvarvarande trafik på_befintlig våg

För lönsamhetsbedömning av ny väg behövs färdtiden för

den kvarvarande trafiken på befintlig väg. Den kvarva-

rande trafiken blir 1987 55 f/h (375-320=55). Detta

trafikflöde är så obetydligt att alla fordon kan betrak-

tas som fria. Det innebär att färdtiden för kvarvarande

trafik kan erhållas från den simulerade fria medelfärd-

tiden. Dessa uppgifter finns i avsnitt 3.2 tabell 2.

Tabellen ger att färdtiden för kvarvarande personbilar

minskar med 69-74 sekunder vid öppnandet av ny väg.

Kvarvarande lastbilar, som dock bara blir ca 11 per

timme, minskar sin färdtid med 26 sekunder. Även vid

hårt belastad timme kan den kvarvarande trafiken, som

uppgår till 100 f/h (695-595=100), betraktas såsom fri

trafik.

från den fria medelfärdtiden i tabell 2.

Färdtiden för denna trafik kan också erhållas
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Jämförelse mellan olika utformningar av nyväg

 

I kapitel 5.1 och 5.2 är jämförelse gjord mellan befint-

Det kan även vara intressant att inbör-

Tabell 9

visar skillnaden i medelfärdhastighet mellan l3m-väg och

lig och ny väg.

des jämföra de olika utformningarna av ny väg.

9m-väg vid de två studerade trafikflödena.

Tabell 9. Skillnad i simulerade färdhastigheter mellan

13m-väg och 9m-väg.

  

 

 

;Fordon551ag Skillnad i färdhast
och . i km/h vid flödet

riktnlng 320 f/h 595 f/h

Pb riktn 1 4,7 7,1

Lb riktn 1 2,1 3,3

Samtl fordon 4,1 6,8
riktn 1

Pb riktn 2 4,8 7,3

Lb riktn 2 2,6 3,9

Samtl fordon 4,2 7,1

riktn 2

 

 

  

 

Skillnaden i färdhastighet ökar naturligtvis med ökande

flöde. För personbilar ökar differensen med 2,5 km/h,

när flödet ökar från 320 f/h till 595 f/h.

Om l3m-vägen skulle ha hastighetsbegränsning 110 km/h,

så blir värdena i tabell 9 ytterligare 5 km/h större

för personbilar och 1 km/h större för lastbilar. (Se

kapitel 4.2.)

Skillnaden i medelfärdtid och färdtidsfördröjning mellan

13 m-Väg och 9m-väg vid de två flödena framgår av ta-

bell lO.
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Tabell lO. Skillnad i medelfärdtid och färdtidsför-
dröjning mellan l3m-väg och 9m-väg.

    

  

Tidsskillnad i sek vid flödet

ååådon551ag 320 f/h 595 f/h
riktning Medel- Färdtids- Medel- Färdtids-

färdtid fördröjn färdtid fördröjn

Pb riktn 1 -46,3 -27,9 -75,4 -56,9

Lb riktn 1 -27,1 - 7,2 -46,4 -26,l

Samtl fordon -42,7 -24,0 -73,4 -55,3
riktn l

Pb riktn 2 -48,3 -29,3 -79,4 -60,3

Lb riktn 2 -32,2 -12,8 -52,1 -3019

Samtl fordon -4510 -2519 -7717 _5816

riktn 2

 

  

 

   

Med ökande flöde växer differensen i färdtid och färd-

tidsfördröjning. För personbilar ökar skillnaden i tid

med ca 30 sekunder när flödet ökar från 320 f/h till

595 f/h.

På le-vägen, som alltså har breda vägrenar, kommer det

fria fordonet att färdas något snabbare än på 9m-vägen.

Denna del av den minskade medelfärdtiden utgöres av ca

19 sekunder. Den övriga delen av färdtidsminskningen,

28-29 sekunder för personbilar vid lågt flöde och 57-60

sekunder vid högt flöde, är alltså minskad fördröjning

(trafikträngsel). Denna reduktion uppkommer genom att

de breda vägrenarna användes vid omkörningar.

För att visualisera resultaten finns i figur 1 och 2

färdhastigheten för de båda riktningarna uppritade som

funktion av det totala flödet (hastighet-flödesdiagram).

Figurerna visar färdhastigheten för personbilar på ny

väg, dels i 9m-utförande och dels i l3m-utförande. Dess-

utom är för jämförelsens skull även hastigheten för per-

sonbilar på befintlig väg uppritad. Det skall dock än

en gång noteras att befintlig väg är 1,4 km längre.

Vi I RAP l 4 l
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Av figurerna framgår den kraftiga flödespåverkan på be-

fintlig väg och 9m-väg, medan le-vägen uppvisar betyd-

ligt mindre lutning hos hastighet-flödeskurvan.

Färden wn

 

I ' flöde f/h

O 500 1000 båda rikta.

Figur 1. Medelfärdhastigheten för personbilar som funk-
tion av totala flödet. Riktning 1 mot Nässjö.

 

H .. .. ..HH ,. flöde f/h
500 ' ' ' båda riktn.

Figur 2. Medelfärdhastigheten för personbilar som funk-

tion av totala flödet. Riktning 2 mot Jönköping.
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TRAFIKEKONOMISKA BERÄKNINGAR

Trafikekonomiska beräkningar för de två utföranden av

ny väg har utförts i enlighet med DA 121, "Angelägen-

hetsbedömning av vägprojekt". Lönsamheten uttrycks i

första årets avkastning genom att förväntade besparingar

i trafikkostnader ställs i relation till anläggnings-

kostnaden. Trafikkostnadsbesparingarna utgörs av de

sammanlagda förändringarna av tidskostnader, olyckskost-

nader, fordonskostnader och driftskostnader.

Vid beräkningar användes en tidsvärdering för person-

bilar av 16,50 kr/h i 1976 års prisnivå. Tidskostnaden

för lastbilar antages vara tre gånger högre än för per-

sonbilar, d v 5 49,50 kr/h.

tidsvärderingen ökar med 2% per år, vilket ger en tids-

kostnad 1987 av 20,50 kr/pb-timme och 61,50 kr/lb-timme.

Vidare har antagits att

Olyckskostnaden värderas till 125 000 kr per polisrap-

Även olycksvärde-

Olyckskostnaden 1987

porterad olycka i 1976 års priser.

ringen antages öka med 2% per år.

blir därför 155 400 kr.

För bestämning av fordons- och driftskostnader används

de diagram, som finns redovisade i DA 121.

Eybyggd 9m-Väg

Trafikflödet på nya vägen antages bli 5 500 axelpar/åd

år 1987.

lastbil innebär detta 3 950 pb och 990 lb.

Med 20% lastbilsandel och 1,6 axelpar per

På befintlig Väg har trafikflödet antagits till 6 650

axelpar/åd år 1987.

här detta 4 660 pb och 1 170 lb.

Med ovanstående lastbilsandel inne-
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Den kvarvarande trafik på befintlig väg efter öppnandet

av ny väg blir således 1 000 axelpar/åd, innebärande

710 pb och 180 lb.

El§§59§EEê§§E

Färdtidsförkortningen på nya vägen har med simulering

beräknats till 133 sekunder för pb och 127,5 sekunder

för lb. (Se tabell 7.)

kortningen för kvarvarande trafik 71,5 sekunder för pb

och 26 sekunder för 1b.

Pâ gamla vägen är färdtidsför-

Tidskostnadsminskningen blir

133 127,5

  

nya vägen: (3 950-20,50-§göö + 990-60,50-3600 )-365=

= 1 878 991 kr.

" o . _71,5 _ _ 26 0 _
gamla vagen. ( 710 20,50 3600 + 180 60,50 ?566) 365-

= 134 695 kr.

tota1t= ;zglg=g§g=§g

leskêäeêsaêésä

Olyckskvoten för 9m-väg med 90 km/h är enligt DA 121

0,48 olyckor/milj axelparkm. Antalet olyckor på den

nya vägen blir

5 550'20êl45'365= 19,6 olyckor/år.
10

 

0,48'

Den gamla vägen består av 8m-väg på totalt 10,15 km

längd och 7m-väg på totalt 9,32 km längd med hastighets-

Olyckskvoten är enligt DA 121

0,48 olyckor/milj axelparkm för 8m-väg och 0,55 olyckor/

begränsningen 90 km/h.

milj axelparkm för 7m-väg vid 90 km/h.
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Återstoden av denbefintliga vägen - 2,06 km - går ge-

Av dessa 2,06 km har 940 m hastighetsbe-

gränsningen 70 km/h och 1 120 m hastighetsbegränsningen

50 km/h.

respektive 1,25 olyckor/milj axelparkm.

nom Forserum.

Olyckskvoten för dessa vägsträckor är 0,65

Antalet olyckor på gamla vägen för den trafik som kommer

att flytta över blir

O,48'10,15+O,55-9,32+O,65'0,94+l,25-l,12
5 550 '365 =

 

= 24,3 olyckor/år.

Olyckskostnadsminskningen blir

4,7'155 400 = 730 380

Fordonskostnaden blir på nya vägen 0,280 kr/pbkm och

3-O,268 kr/lbkm.

0,272 kr/pbkm och 3.0,263 kr/lbkm, alltså 0,008 kr/pbkm

och 0,015 kr/lbkm lägre.

la vägen blir fordonskostnaden 0,279 kr/pbkm och 3-0,265

kr/lbkm, en ökning med 0,007 kr/pbkm och 0,006 kr/lbkm.

På gamla vägen är motsvarande värden

För kvarvarande trafik på gam-

Fordonskostnadsökningen blir

(3 950-0,008+990-0,015)-20,l45-365-

-(0,272-3 950+3-O,263-990)-l,385-

-365 = 341 543-938 007 = -596 464 kr

nya vägen:

(71000,007+180-0,006)-21,530-365 =

= 47 544 kr

gamla vägen:

totalt: :§4§_ggg_gg alltså en minskning av for-

donskostnaderna.
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Qsiêäêkeêtaêésä

Driftskostnaderna för nya vägen uppskattas till 5 500'

0,0125-365 = 25 300 kr/km,

driftskostnaden med (6 550-0,0l-l 000°0,045)°365 =

kr/km,

år. För gamla Vägen minskar

7 500

år.

25 300-20,145 = 509 670 kr

7 500.21,53 = 161 475 kr

totalt = 348 195 kr

§êmmêalêgé_:Eêâikäsêägâéêwiaêkalgq

Den sammanlagda trafikkostnadsminskningen vid byggandet

av 9m-Väg uppgår till

- 348 195 =2 013 686 + 730 380 + 548 920 g_ggâ=zg;=§§

Eê5§28_å582§_2258829129

Kostnaden för vägen har beräknats till 39 milj kr. Med

en byggnadstid av 3 år blir den diskonterade anläggnings-

kostnaden

9-l,082+15-l,08+15 = 41,7 milj kr

2 944 791
41,7-106' 100 =F Å A =

 

7,1%.

Ezbyggd l3m-vä9

Samma trafikflöden som i fallet med ny 9m-väg användes.

(Se kapitel 6.1.)
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Eiéêäeâsaêésä

Färdtidsförkortningen på nya Vägen har med simulering

beräknats till 180,5 sekunder för pb och 157 sekunder

för lb. (Se tabell 7.)

kortningen 71,5 sekunder för pb och 26 sekunder för 1b.

På gamla Vägen är färdtidsför-

Tidskostnadsminskningen blir

 

nya Vägen: (3 950-20,50-%§%á§ + 990-61,SO°

157 _ w
'ägööÖ-BGS - 2 451 070 kr

gamla vägen: (710.20,50.;å63 + 180-61,50-§å%6 -365 =
= 134 695 kr

tota1t= = å=ååå=láâ=§§

lesäâägêzaêéez

Olyckskvoten för l3m-väg med 90 km/h är enligt DA 121

0,46 olyckor/milj axelparkm. Antalet olyckor på den

nya vägen blir

O'46.5 550°20,å45o365 =

10

 

18,8 olyckor/âr

Antalet olyckor på gamla vägen för den Överflyttande

trafiken blir enligt föregående avsnitt 24,3 olyckor/år.

Olyckskostnadsminskningen blir

5,5'155 400 = 854 700 kg
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Fordonskostnader

Fordonskostnaden blir på nya Vägen 0,287 kr/pbkm och

3°0.27l kr/lbkm.

Pâ gamla vägen är motsvarande värden 0,272 kr/pbkm och

3°0,263 kr/lbkm, alltså 0,015 kr/pbkm och 0,024 kr/lbkm

lägre.

Fordonskostnaden för kvarvarande trafik Ökar enligt av-

snitt 6.1.3 med 0,007 kr/pbkm och 0,006 kr/lbkm.

Fordonskostnadsökningen blir

(3 950-0,015+990-0,024)-20,l45-365-

-(0,272°3 950+3°O,263-990)-1,385-365 =

= 610 366-938 007 = -327 641

nya vägen:

gamla vägen: (7lO-0,007+l80°01006)'21:53O°365 =

= 47 544

totalt: ;ååg=ggl=§§ alltså en minskning av for-

donskostnaderna.

Driftskostnader

Driftskostnaderna för nya Vägen uppskattas till 5 550'

-0,0l6-365 = 32 400 kr/km,

driftskostnaden med 7 500 kr/km, år enligt föregående

år. För gamla Vägen minskar

avsnitt.

32 400»20,l45 = 652 700 kr

7 500-21,53 = 161 475 kr

totalt: = 491 225 kr
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åêEEêEl§9§-EEêåiEEQêEEê9êEEEêEQi§9

Den sammanlagda trafikkostnadsminskningen vid byggandet

av l3m-väg uppgår till

3 229 337 kr2 585 765 + 854 700 + 280 097 - 491 225 =

E§E§E§_å§§§§_êyk§§§2299

Kostnaden för Vägen har beräknats till 46 miljoner kro-

nor. Med en byggnadstid av 3 år blir den diskonterade

anläggningskostnaden

 

lO°l,082+l8°l,08+18 = 49,1 milj kr

P A A = 3 229 33g 100 = 6,6%
49,1-10

Om hastighetsbegränsningen 110 km/h väljes på ny le-väg,

så blir färdtidsförkortningen ytterligare 45 sekunder

för personbilar och 13 sekunder för lastbilar enligt

kapitel 4.2.

minska med ytterligare ca 450 000 kr.

Detta innebär att tidskostnaden skulle

Men i stället

ökar fordonskostnaden med ca 255 000 kr på grund av ökad

färdhastighet.

Enligt DA 121 ökar olyckskvoten med 40% när hastighets-

Dessutom ökar olyckskostnaden avsevärt.

gränsen höjs från 90 till 110 km/h för en och samma Väg,

vilket skulle innebära 7,5 olyckor mer år 1987 på ny

Väg. Ovanstående medför att första årets avkastning

minskar med 2,0% jämfört med om 90-gränsen väljes.

Diskussion av fordonskostnaden

För det här aktuella Vägföretaget har fordonskostnaden

beräknats med hjälp av diagram, som finns i VVs rapport

DA 121.

medelfärdhastighet och slitlager.

Fordonskostnaden är härvid enbart beroende på

Om medelfärdhastig-
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heten har skapats genom en jämn och tämligen konstant

hastighetsprofil längs sträckan, eller är resultatet av

en ojämn och varierande profil beaktas således inte i

nämnda rapport. Detta är en i brist på dataunderlag

nödvändig förenkling av verkligheten, som kan ge miss-

visande resultat. Nedan redogörs för en beräkning av

fordonskostnaden med en mer omfattande modell.

Under detta år har vid VTI ett utvecklingsarbete bedri-

vits för att möjliggöra beräkning av bränsleförbrukning

för de i simuleringsmodellen behandlade fordonen. I

samband med studierna av Rv 31 har använts en modell,

som åstadkommer sådan "energisimulering" för fria fordon.

Denna modell har använts för de fordon, som ingår i låg-

flödestrafiken (flöde l i tabell 2 och 4), och därvid

studerats på befintlig väg och ny 9m-väg. Resultaten

är anmärkningsvärda, då de påvisar en nedgång i bränsle-

förbrukningen vid övergång från befintlig väg till 9m-

väg. Detta kan förklaras med att fordonen håller en

jämnare hastighet på den nya vägen, vilket i sin tur be-

tyder mindre energiåtgång i samband med retardationer

och accelerationer. Tabellen nedan belyser relationerna.

Bef väg Ny 9m-väg
Pb 0,46 0,44
Lb 0,27 0,24

Sorten i tabellen är joule per meter och kg, vilket om

genomsnittlig vikt och specifik bränsleförbrukning är

känd, kan översättas till dm3/mil.

Den fordonskostnad, som anges i DA lZl, består till

ca 50 % av fasta kostnader och resten av en kostnad, som

varierar med bränsleförbrukningen. Om denna relation

beaktas samt värdena i tabellen ovan, leder detta till

att fordonskostnaden skall minska med 0,005 kr/pbkm och

0,047 kr/lbkm på ny väg. Enligt avsnitt 6.1.3 ökar for-
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donskostnaden i stället med 0,008 kr/pbkm och 0,015

kr/lbkm. Detta innebär att fordonskostnaden skulle

minska med 341 543 + 487 352 kr = 828 895 kr utöver vad

som beräknats i avsnitt 6.1.3. Första årets avkastning

skulle då öka med

828 895
me 100 = 2,0 %

Alltså skulle FÅA år 1987 bli ca 9 %. En mer noggrann

beräkning av bränsleförbrukningen ger således att av-

kastningen stiger markant. För l3m-vägen torde samma

effekt uppstå, och det kan sägas att första årets av-

kastning 1987 skulle bli ca 8,5 %.
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Med simuleringsteknik har studerats hur dels färdtiden/

färdhastigheten och dels färdtidsfördröjningen påverkas

vid öppnandet av ny väg öggestorp-Nässjö. Den nya vä-

gen har analyserats med två olika utförande, 9 m respek-

tive 13 m tvärsektion.

Av studierna framgår att färdtiden för personbilar mins-

kar med 2,2 minuter för 9 m-väg och 3,0 minuter för

13 m-Väg vid normal trafikbelastning. Om dessa tider

översättes till avstånd, kan pOpulärt sägas, att Nässjö

kommit 3 km respektive 4,4 km närmare Jönköping. Vid

hög trafikbelastning blir skillnaden än mer accentuerad.

Då erhålles en färdtidsminskning för personbilar med 2,4

respektive 3,7 minuter för de olika utförandena på ny

väg. Om dessa värden översättes till avstånd, har sträc-

kan Nässjö-Jönköping minskat med 3,2 respektive 5,3 km.

Av ovan nämnda effektmått har färdtiden/färdhastigheten

värderats kvantitativt genom lönsamhetsberäkning, ut-

tryckt i första årets avkastning 1987. Denna beräkning

visade, att båda utformningarna av nyväg uppvisar unge-

fär samma värde, 6,5-7 %, där 9 m-vägen har det något

högre värdet.

Färdtidsfördröjningen däremot värderas inte kvantitativt,

men kan dock ses som ett komfortmått. Låg fördröjning

innebär hög komfort vid bilkörning på vägen. Hög för-

dröjning innebär sämre komfort eller så att säga "tra-

fikkvalitet".

Av figur 1 och 2 samt tabell 2 framgår att de simulerade

resultaten bekräftar erfarenheten, att den befintliga

vägen har låg hastighetsstandard samt stor känslighet

för ökande trafikbelastning. Detta innebär också låg

trafikkvalitet, det vill säga redan vid relativt låg

trafikbelastning ökar störningen från omgivande trafik
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på varje enskild trafikant. Detta accentueras av den

höga andelen lastbilstrafik. Dessutom skall påpekas

att utöver de färdtider, som beräknats med simulering,

tillkommer fördröjningar i korsningar och anslutningar.

Den nyprojekterade vägen med 9m tvärsektion har högre

hastighetsstandard än den befintliga vägen i det stu-

derade timflödesområdet. Trafikkvaliteten sjunker dock

relativt snabbt även här, som framgår av figur 1 och 2

samt tabell 4. Fördröjningen för personbilar utgör 4-9%

av totala färdtiden. Detta förklaras av den stora an-

delen lastbilar i kombination med den backiga vägen.

En bättre färdtidsstandard och framför allt en bättre

trafikkvalitet över hela det aktuella timflödesområdet

erbjuds trafikanterna med 13m tvärsektion. Den tunga

trafiken samt långsamtgående personbilar kan här utnytt-

ja vägrenarna för att låta bakomvarande fordon passera.

Fördröjningen för personbilar utgör bara 1-3% av totala

färdtiden.

Ett tredje alternativ för ny väg, som dock inte stude-

rats här, är att bygga 9m-väg med stigningsfält i stor

utsträckning. Om alla större uppförslutningar förses

med stigningsfält, kan förväntas att färdtiderna redu-

ceras jämfört med väg utan stigningsfält. Den goda tra-'

fikkvalitet, som kännetecknar le-vägen vid högre tim-

flöden torde härigenom bibehållas, medan hastighetsni-

vån skulle motsvara lågt flöde på 9m-vägen. Kostnaden

för väg med denna utformning torde ligga mellan kostna-

derna för de två studerade alternativen liksom dess lön-

samhetstal.
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