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FÖRORD

Föreliggande litteraturstudie rörande "Rumble strips" har ut-

förts på uppdrag av Statens trafiksäkerhetsverk.

På grund av projektets begränsade ekonomiska ram har det ej

varit möjligt att genomföra någon integrering av det insamlade

materialet vare sig vad beträffar olika typer av geometriskut-

formning, olika typer av effektmått eller olika typer av

installationsplatser. Inledningsvis ges i stället en allmän

beskrivning av "rumble strips", de verkningsprinciper dessa

anläggningar kan antas fungera enligt samt de olika metoder

som kommit till användning vid utvärdering av dessa anlägg-

ningars effekt. Därefter refereras det insamlade materialet

projekt för projekt. I rapportens sista kapitel slutligen

redovisas de slutsatser som dragits utifrån det redovisade

materialet.





SUMMARY

Several different ways of forming the roadway, in order to

produce a noise and possibly also vibrations in the vehicles

passing the construction, have in this report been summarized

in the designation rumble strips. The extra stimulation this

noise gives the drivers will probably have the same effect

aseuialarm-clock i.e. to increase the attention level of the

drivers.

If constructions of rumple strips only were used in a limited

type of traffic situations it may be assumed that these con-

structions would serve as auditory "road signs" i.e. they

would inform the driver of the kind of traffic situation

approaching. Some of the constructions decribed in the

report are constructed in order to give the driver an illusion

of an increasing speed when passing the construction with a

fixed speed. This may have the effect of the driver lowering

his speed more than he would normally do.

The ordinary measure of the effect of the constructions has

been the changes in the accident frequency. However, in

seVeral of the reported investigations this effect could

mostly be assigned to a statistical artifact depending on

the way of choosing the places for installation.

Several of the reported investigations states the fact that

rumble strips have hadan effect on the speed of the road-

users passing the place of installation. Rumble strips have

among other things been installed on the approaches to cross-

roads controlled by stop signs. At these cross-roads it has

been possible to show a decrease in the number of road-users

ignoring the stop signs.



SAMMANFATTNING

Under beteckningen rumble strips sammanfattas i föreliggande

rapport flera olika sätt att utforma vägbanan så att ett buller

och eventuellt även vibrationer uppstår i de fordon som passerar

anläggningen. Den extrastimulering av förarna som detta buller

ger kan antas ha ungefär samma effekt som en väckarklocka, dvs

att höja förarnas uppmärksamhetsnivå.

Om anläggningar av rumble strips endast användes vid en be-

gränsad typ av trafiksituationer kan man anta dessa anläggningar

kommer att fungera som ett auditivt "vägmärke", dvs de kommer

att ge föraren information om vilken typ av trafiksituation

han är på väg in i. Vissa av de anläggningar som beskrivs i

rapporten är konstruerade på ett sådant sätt att de ger föra-

ren en illusion av att hastigheten ökar då han passerar anlägg-

ningenrmxikonstant hastighet. Detta kan antas medföra att föra-

ren sänker sin hastighet mer än vad han annars skulle göra.

Det vanligaste måttet på anläggningarnas effekt har varit för-

ändringar i olycksfrekvensen. Denna effekt torde emellertid

i flera av de redovisade undersökningarna till största delen

kunna hänföras till en statistisk artifakt beroende på det

sätt varpå man valt ut installationsplatserna.

I flera av de redovisade undersökningarna rapporteras att

installationen av rumble strips haft effekt på den hastighet

varmed trafikanterna passerar installationsplatsen. Rumble

strips har bland annat installerats på de infarter till kors-

ningar där trafikanterna haft stOpplikt och man har där kunnat

konstatera en minskning av antalet trafikanter som bryter mot

stOpplikten.



INLEDNING

Karaktäristiken för informationsprocessen i förare-fordon-

trafikmiljösystemet är att föraren, utifrån den information

han får från trafikmiljön, måste göra förutsägelser av hur

trafiksituationen kommer att utveckla sig under den närmaste

tidsperioden (Cumming 1964, Gibson 1938). Vårt vägmärkes- och

trafiksignalsystem syftar just till att underlätta förutsägelser

av denna typ, genom att hos förarna skapa realistiska förvänt-

ningar på hur trafiksituationen kommer att gestalta sig under

den närmaste perioden.

Kravet på människans förmåga, att utifrån tillgänglig information

kunna förutsäga händelseförloppet under en viss tidsperiod är

speciellt viktigt i trafiken pçya de höga hastigheter som före-

kommer, men denna förmåga är även av betydelse mer generellt

för den perceptuella processen. Det har visat sig, att vad vi

upptäcker i vår omgivning, och hur vi upplever detta, i hög

grad bestämmes av vilka förväntningar Vi har på miljön (se

Dember 1966 s 271-305). Dvs om vi har en låg grad av förväntan

på en viss typ av information, så är också sannolikheten för

att vi skall upptäcka denna information lägre än då vår för-

väntan är starkare.

Genom vår erfarenhet som förare lär vi oss att till en mängd

olika stimuli - utöver vägmärken och trafiksignaler - knyta

bestämda förväntningar om hur trafiksituationen kommer att

gestalta sig. Dessa förväntningar underlättar våra möjligheter

att upptäcka och korrekt tolka den trafikinformation, vi direkt

måste ta hänsyn till för att undvika olyckor; Men de kan även

antas påverka vårtkörbeteende mer allmänt, så att vi anpassar

hastighet och uppmärksamhetsnivå till de krav, vi förväntar

att trafiken kommer att ställa på oss.

En förare som kör omkring i stadstrafik kan antas ha en för-

väntan på att trafiken skall vara mycket föränderlig och in-

formationsrik. Han håller en låg hastighet och inriktar hela

sin uppmärksamhet på trafiken. Kör han däremot på en bred

landsväg med väl tilltagna vägrenar och god linjeföring, kan



hans förväntningar på drastiska förändringar i trafiksitua-

tionen antas vara små. Detta förhållande är änmer betonat, om

han färdats på vägen under flera timmar utan att stöta på

några andra trafikanter. En situation av denna typ kan få

till resultat att föraren accepterar en förhållandevis hög

hastighet, samtidigt som han nöjer sig med att endast inrikta

en mindre del av sin uppmärksamhet på trafiken. I denna situatiox

kan vägavsnitt, som normalt icke borde bereda förarna några

problem, visa sig bli farliga trafikfällor, genom at de ställer

något högre krav på förarens uppmärksamhet, än vad vägen i öv-

rigt gör. Rumble strips (RS) är en typ av trafikanordningar,

som just kommit till för att minska denna typ av problem, dvs

att höja förarens uppmärksamhetsnivå, då han närmar sig en

uppmärksamhetskrävande situation efter ha färdats i en trafik-

miljö där kraven på förarens uppmärksamhetsnivå varit låga.

VAD ÄR RUMBLE STRIPS?

Garnaas (1970) ger följande beskrivning av RS: "Rumble strips

skal øke bilistens oppmerksomhet på kjørningen gjennom hørlige,

følbare og visuelle stimuli fra felter med grovt vegdekke som

alternerar med og gir kontrast ved det ellers jevne, vanlige

vegdekke". Flera författare betonar att RS inte är avsedda att

ersätta konventionella värmärken eller trafiksignaler utan

tvärtom syftar till att förbättra upptäckbarheten av dessa

(Garnaas 1970, Hoyt 1968).

Olika typer av rumble strips

 

Garnaas

RS:

(1970) talar om två olika användningsprinciper för

1. Anläggningar på körbanan avsedda att varna för en fram-

förliggande trafiksituation och att öka upptäckbarheten av

befintliga varningsmärken.

2. Anläggningar vid sidan av den egentliga körbanan - på väg-

renen, framför brofundament och trafiköar i kanaliserade kors-

ningar osv. Dessa anläggningar som går under sådana benämningar

som "jiggle bars" och "singing lanes", användes för att för tra-

fikanten tala om att han håller på att köra av körbanan.



3.

Denna framställning kommer huvudsakligen att koncentreras på

den första typen av installationer. Det förkommer i huvudsak

tre olika typer av sådana RS-anläggningar på själva körbanan:

l. Längre sammanhängande sträckor av vägbanan, som belagts med

ett grövre material än vägbanan i övrigt. Denna typ av anlägg-

ningar benämns i det följande "rumble areas".

En anläggning kan bestå av flera sådana rumble areasefter

varandra med partier med normal vägbeläggning mellan varje yta.

Effekten av anläggningar av denna typ blir en förhöjd buller-

nivå i fordonen då de passerar ytorna med det grövre belägg-

ningsmaterialet.

2. Över körbanan tvärgående ränder av grövre beläggningsmaterial.

Bredden på dessa ränder och avståndet mellan dem kan vara kon-

stant eller variera enligt olika mönster. Effekten av denna

typ av anläggningar blir liksom av den förra typen en förhöjd

ljudnivå men i denna anläggning åstadkommes ett intermitent

brus. Intermitensens karaktär kan varieras genom att avståndet

mellan ränderna och bredden på dem varieras.

3. I asfaltbeläggningen nedfrästa tvärgående ränder eller på

beläggningen placerade valkar av plast, keramik eller asfalt.

Även i dessa anläggningar kan avståndet mellan ränderna vara

konstant eller variera. Effekten av denna typ avanläggningar

är, förutom att bullernivån i fordonen höjs, att de åstadkommer

vibrationer i fordonskroppen.

Trafiksituationer i vilka rumble strips kommit till användning

RS-anläggningar förekommer företrädesvis i icke tättbebyggda

områden på vägar där höga hastigheter förekommer. Ett undan-

tag i detta avseende utgör de svenska försök med RS som gjorts

i Stockholms kommun (Wallin 1972).

I övrigt förekommer en mängd olika typer av trafiksituationer

i vilka RS installerats:

1. I korsningar där trafiken på den med RS försedda anslutningen

har stOpplikt. (Kermit och Hein 1962, Owens 1967 och Rumble

Strips used as a Traffic Control Device 1970)



2. Vid signalreglerade korsningar (Rumble Strips used as a

Traffic Control Device 1970)

3. På avfartsramper från motorvägar (Enustu 1972 och Jones

1967)

4. Vid övergångsställen (Wallin 1972)

5. På infarter mot oirkulationsplatser (Bellis 1969)

(Miller 1969)6. Vid Vägtullstationer

7. Vid Övergången mellan fyrfilig och tvåfilig väg (Road

Rumble for Safety"s Sake 1966)

8. I anslutning till järnvägsövergångar (Skinner 1973)

9. På enformiga Vägavsnitt i syfte att höja uppmärksamhetsnivån

på sömniga förare (Skinner 1973).

Gemensamt för alla dessa installationer utom för den sista är

att de ligger i direkt anslutning till någon väldefinierad

trafiksituation där föraren måste ges en viss information genom

vägmärken eller vägmarkeringar.

TÄNKBARA VERKNINGSPRINCIPER FÖR RUMBLE STRIPS

Man kan tänka sig i huvudsak tre olika principer enligt vilka

anläggningar av typ rumble Strips kan vara verksamma.

"Väckarklocksprincipen"

 

Vad som här kallas "Väckarklocksprincipen" är den verknings-

princip man framför allt varit benägen att tillskriva RS

(se t ex Kermit och Hein 1962 och Owens 1967). Denna princip

bygger på ett känt samband mellan en människas aktiveringsnivå

och hennes motoriska och perceptuella prestationsförmåga.

Detta samband beskrives i figur 1.
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Figur 1. En schematisk bil av relationen mellan en människas
aktiveringsnivå och hennes prestationskarakteristik.

Av figur 1 framgår att vi har en låg prestationsförmåga vid en

låg aktiveringsnivå och att prestationsnivån stiger med ökad

aktiveringsnivå till ett Optimum för att därefter åter sjunka.

De lägsta aktiveringsnivåerna kan sägas motsvara djup sömn,

då vår prestationsförmåga givetvis är starkt nedsatt. De högsta

aktiveringsnivåerna innebär, att man befinner sig i ett hyper-

aktivt stresstillstånd, och det är naturligt att tänka sig att

prestationsförmågan även då är nedsatt.



Vår aktiveringsnivå påverkas av yttre stimulering som t ex då

vi väcks av ljudet från en väckarklocka. På samma sätt kan man

tänka sig att den stimulering, som når en förare från en RS-

anläggning, kan bidraga till att höja hans aktiveringsnivå.

Det är dock viktigt att komma ihåg att förutsättningen, för att

en sådan höjning av aktiveringsnivån skall ha en positiv effekt

på prestationsförmågan, är att förarens aktiveringsnivå tidigare

var relativt låg. Om föraren utsätts för stimulering från en

RS-anläggning, i en situation där hans aktiveringsnivå redan

tidigare är hög som t ex i tätortstrafik, riskerar man att

föraren blir stressad och att hans prestationsförmåga däri-

genom sjunker. Ett speciellt problem i detta sammanhang är,

att den optimala aktiveringsnivån tycks variera väsentligt

mellan olika individer.

Om en RS-anläggning fungerar enligt "väckarklocksprincipenü

så kan man säga att den inte är bärare av någon specifik in-

formation, utan att den endast fungerar som en signal för att

något inträffar.

"Signalprincipen"

 

Som tidigare framhållits lär vi oss genom vår erfarenhet som

förare att till olika stimuli eller signaler i trafikmiljön

knyta förväntningar på vad, som kommer att inträffa. Om en

viss typ av signaler alltid följs av en viss typ avtrafik-

situation, så kommer denna förväntan att bli mycket stark och

signalen i fråga kan sägas ha blivit en effektiv källa för

trafikinformation. Om RS endast användes i en enda typ eller

liknande typer av trafiksituationer, så är det rimligt att

tänka sig att förarna kommer att utnyttja RS-anläggningen

som förvarning för denna typ av trafiksituation. "Signal-

principen" innebär alltså att RS fungerar som ett auditivt och

taktilt värmärke, som skapar mer eller mindre specifika för-

väntningar hos förarna.



"Hastighetsillusionsprincipen"

"Hastighetsillusionsprincipen" innebär att stimuleringen från

RS-anläggningen skulle ge bilisten en upplevelse av, att han

färdas med en högre hastighet än den han faktiskt har.

Upplevelsen av det egna fordonets hastighet är troligen beroen-

de av en mängd informatin t ex motorljud, vibrations- och brus-

nivån i fordonet, den hastighet varmed sidovegetation och väg-

markeringar passerar näthinnan osv. Något förenklat skullle

man kunna säga, att kör man sitt fordon med en konstant hastig-

het, så är brus- och vibrationsnivån i fordonet ungefär kons-

tant, man passerar ett konstant antal telefonstolpar och mitt-

markeringar per tidsenhet osv. Ökar man hastigheten, så ökas

även brus- och vibrationsnivån i fordonet och fler telefon-

stolpar och mittmarkeringar passeras per tidsenhet och minskar

man hastigheten blir effekten den motsatta. Om man förändrar

någon eller några av dessa informationskällor så att de ger en

falsk information, så skulle det kunna vara möjligt att ge

föraren en falsk hastighetsupplevelse. - Huruvida man lyckas

eller ej med ett sådant företag är givetvis beroende på om

den informationskälla man manipulerar dominerar över övriga

informationskällor eller ej.

Vissa av de RS-anläggningar, som gjorts, har utformats på ett

sådant sätt att det är möjligt att de påverkar förarens hastig-

hetsupplevelse. Kermit och Heins (1962) och Enustuns (1972)

RS-anläggningar konstruerades så att avståndet mellan de

tvärgående ränderna eller valkarna minskade ju närmare den

kritiska trafiksituationen de låg. Detta innebär att brus-

och vibrationsnivån ökar liksom det antal tvärgående ränder,

som passerar näthinnan per tidsenhet, för den förare som passe-

rar RS-anläggningen utan att sänka hastigheten. Denna effekt kan

tänkas ge föraren en upplevelse av, att hastigheten ökar,

vilket i sin tur kanresultera i att han bromsar in sitt for-

don.



METODER FÖR ATT UTVÄRDERA EFFEKTEN AV RUMBLE STRIPS

I USA är RS-anläggningar förhållandevis vanliga framför allt i

Texas, Maryland och Illinois (Bellis 1969 och Owens 1967). Men

trots detta berör merparten av de effektstudier, som gjorts en-

dast enstaka anläggningar, vilket gör det ytterst vanskligt att

dra generella slutsatser om effekten av RS.

Olycksfrekvens

 

Det yttersta syftet med RS är naturligtvis att höja trafiksäker-

heten, det är därför inte förvånande att det dominerande måttet

på effekten av RS har varit förändringar i olycksfrekvens

(Bellis l969, Kermit och Hein 1962, 1967 och Rumble

Strips Used as a Traffic Control Device 1970). Genomgående

Owens,

har man också kunnat notera sänkningar i olycksfrekvensen

efter införandet av RS.

Olycksfrekvensen är emellertid ett ur flera synpunkter besvär-

ligt mått att arbeta med. Olyckor inträffar lyckligtvis trots

allt förhållandevis sällan. För att kunna värdera en trafik-

säkerhetsåtgärd i termer av förändringar i olycksfrekvensen

krävs därför att man mäter olycksfrekvensen på ett stort antal

platser. Om man tvingas göra mätningarna på färre platser får

man i stället utsträcka mätningarna i tiden. Detta är nöd-

vändigt för att tillfälliga fluktuationer i olycksfrekvensen

skall minimeras.

"Före- och eftermätningar" av olycksfrekvens har dessutom den

nackdelen att man som regel inte har någon kontroll över de

förändringar i olycksfrekvens, som skulle ha inträffat obe-

roende av den trafiksäkerhetsåtgärd man söker värdera. Enda

sättet att komma åt detta är att använda sig av två grupper

som består av de mätplatserav mätplatser, en experimentgrupp,

där den åtgärd, som skall utvärderas har vidtagits, och en

kontrollgrupp, som består av ett antal mätplatser, som i

princip är identiska med experimentgruppen i alla avseenden

utom den vidtagna trafiksäkerhetsåtgärden. Under dessa om-

ständigheter kan en skillnad i förändringen av olycksfrekvens

mellan experimentgrupp och kontrollgrupp tillskrivas den vid-

tagna trafiksäkerhetsåtgärden efter som denna i princip är det

enda som skiljer de båda grupperna från varandra.



9.

De mätningar, som gjorts vad avser effekten av RS-anläggningar

på olycksfrekvensen, karaktäriseras som regel av att mätningarna

gjorts på få mätplatser, över perioder om ett till tre år före

respektive efter installationen av RS. Endast i undantagsfall

har man sökt kontrollera den utveckling olycksfrekvensen skulle

ha haft om RS ej installerats. Den viktigaste orsaken till att

författaren av denna rapport ställer sig tvivlande, till att

de observerade förändringarna i olycksfrekvens framför allt

skulle vara förorsakade av RS-anläggningarna, är dock ett

statistiskt fenomen som brukar benämnas "regression towards

the mean" (Hays 1969). Hur detta fenomen verkar förklaras

bäst genom ett exempel.

Låt oss säga att vi har tio "justa" enkronor, dvs enkronor

vilka vid en stor mängd upprepade kast kommer att ge lika många

"krona" som "klave". Den bästa förutsägelsen vi kan göra av

utfallet aveäüzkast med dessa tio enkronor är givetvis att de

kommer att ge fem "krona" och fem "klave". Det är vidare uppen-

bart att små avvikelser från denna fördelning - fem "krona"

fem "klave" - är mer sannolika än stora avvikelser.

Låt oss nu utgå från att vi inte önskar förutsäga det exakta

utfallet av ett kast med de tio enkronorna utan endast i vilken

riktning förändringen av antalet "krona" respektive "klave"

kommer att ske från ettkast till ett annat. Dvs vi kastar

först de tio enkronorna en gång, ser efter hur många mynt,

som visar "klave", och förutsäger därefter om nästa kast

kommer att ge fler eller färre "klave". Av det som sagts ovan

bör det framgå att vår Chans att göra korrekta förutsägelser

av denna typ är större om det första kastet givit ett utfall

som kraftigt avviker från fördelningen fem "krona" fem "klave",

än om det ligger nära den fördelning. Om man får nio "klave"

i första kastet är uppenbarligen sannolikheten att få färre

"klave" i nästa kast väsentligt större än att få fler. Om

man däremot får fem "klave" i första kastet är uppenbarligen

sannolikheten för fler "klave" i nästa kast lika stor som

sannolikheten för färre "klave".
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Låt oss slutligen tänka oss att vi har fem burkar med tio

enkronor i var och en. Vi gör ett kast med kronorna i var och

en av burkarna och får därefter i uppgift att välja ut ett av

dessa fem kast och förutsäga om nästa kast med dessa tio en-

kronor kommer att ge fler eller färre "klave" än vad det

första kastet gjorde. Sannolikheten för att vi skall lyckas

göra en korrekt förutsägelse är uppenbarligen störst om vi

väljer den burk som vid det första kastet gav det utfall som

mest avVek från fördelningen fem "krona" fem "klave". Eller

annorlunda uttryckt den burk som uppvisade ett utfall som mest

avvek från det förväntade genomsnittliga utfallet.

Av de rapporter om effekten av RS, som redovisas i denna studie

får man intrycket att ett av de viktigaste kriterierna för att

installera en RS-anläggning, i t ex en korsning, varit att

korsningen under tiden före installationen visat sig vara

speciellt olycksbelastad. Om denna höga olycksbelastning före

installationen av RS varit slumpmässigt betingad, så är det

med utgångspunkt från det ovan givna exemplet klart att det

är betydligt större sannolikhet för att olycksfrekvensen skall

minska än att den skall öka även om ingen åtgärd vidtages i

korsningen. Med andra ord, om man använder en hög olycksfrek-

vens på en plats som kriterium för att platsen skall förses

med RS, är det mycket sannolikt att man får en sänkning i

olycksfrekvensen oberoende av om RS-anläggningen haft någon

effekt eller ej.

övriga effektmått

 

Om man använder olycksfrekvens som urvalskriterium, för de plat-

ser som skall förses med RS-anläggningar, bör man med utgångs-

punkt från vad som anförts ovan välja ett annat effektmått än

olycksfrekvens. Men det bör naturligtvis vara ett mått på en

variabel, som på goda grunder kan antas påverka olycksfrekven-

sen, eftersom det är den man i första hand önskar påverka med

sina åtgärder. Ett sådant mått som använts av flera författare

är förändring i fordonshastighet som en funktion av införandet

av RS (Enustu l972, Jones 1967, Kermit och Hein 1962, Owens

1967 och Wallin 1972).
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Andra effektmått som använts är:

Förändringar i frekvensen rödkörningar vid signalreglerade kors-

ningar (Rumble Strips Used as a Traffic Control Device 1970).

Förändringar av frekvensen bilister som stannar i korsningar

med stOpplikt (Kermit och Hein 1962, Owens l967, Rumble Strips

Used as a Traffic Control Device 1970).

Förändringar i frekvensen varmed fotgängare lämnats företräde

vid övergångsställen (Wallin l972).

Förändring av frekvensen förare som vid högersväng i en kors-

ning tar ut svängen så mycket att de skär mittlinjen och kommer

ut i vänster körfält (Kermit och Hein 1962).

Slutligen har man i ett fall (Rumble Strips Used as a Traffic

Control Device 1970) även gjort intervjuer med förare, som

passerat en RS-anläggning, för att ta reda på vilket syfte

man tror att anläggningen har och vilken attityd man har till

denna typ av trafiksäkerhetsåtgärder.

Ett av syftena med RS är, att de skall höja förarnas uppmärk-

semhetsnivå (se t ex Kermit och Hein 1962). Det är därför

något förvånande, att man icke i något fall mer direkt sökt

mäta effekten på förarnas uppmärksamhetsnivå. Ett mått som t ex

förändringar i frekvensen förare, som stannar i korsningar med

stOpplikt, kan naturligtvis sägas vara ett indirekt mått på

förändringar i uppmärksamhetsnivån. Om fler förare stannar

efter det att RS installerats, är det rimligt att tänka sig att

det beror på att fler förare sett stOppmärket. Men det kan även

bero på att förarna efter installationen av RS går in i kors-

ningen med en lägre hastighet, vilket gör att det upplevs som

mindre besvärande att stanna fordonet fullständigt än vad det

gjorde då ingångshastigheten var högre. Om man å andra sidan

inte observerar någon förändring i frekvensen bilister, som

stannar sina fordon, innebär det inte med nödvändighet att

uppmärksamhetsnivån inte påverkats. Det kan mycket väl förhålla

sig så, att fler förare upptäcker märket men att de för den

skull inte bryr sig om att stanna. Detta kan, trots att ingen

effekt på andelen bilister, som helt stannar sina fordon,

noterats, innebära en trafiksäkerhetsvinst. Det väsentliga ur

trafiksäkerhetssynpunkt är knappast att förarna alltid stannar
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sina fordon, utan att de uppmärksammar att de går in i en

farlig korsning, och att de alltid lämnar korsande trafik

företräde. Det kan därför, vid eventuella kommande försök

med RS-anläggningar, finnas skäl att mer direkt söka mäta

förändringarna i uppmärksamhetsnivå.

SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGAR AV EFFEKTEN RUMBLE STRIPS

I förhållande till den stora mängd installationer av RS, som

tydligen gjorts - Bellis (1969) rapporterar t ex att det enbart

i staten Maryland gjorts 238 installationer - tycks det finnas

få rapporterade undersökningar av effekten av denna typ av

anläggningar. Nedan ges en resumé av de undersökningar, som

påträffats vid en genomgång av relevanta tidskrifter.

Contra Costa County Californien

 

Kermit och Hein (1962) rapporterar om fyra installationer av

RS i korsningar. Dessa installationer har blivit mönsterbil*

dande för en hel del av de installationer som senare gjorts

i USA (Owens 1967). Orsaken till att man valde att pröva RS

just i dessa korsningar var, att de visat sig vara speciellt

olycksbelastade och att man på grund av den låga trafikvolymen

ej ansåg, det vara ekonomiskt försvarbart att göra korsningarna

signalreglerade eller planskilda.

Isåfallêtiesêplêfêsä

Den första installationen gjordes på en nybyggd motorväg

(controledaccess expressway), som innan den helt utbyggts av-

slutades i ett T-kors (se fig 2). Den trafik som färdades på

den icke fullbordade motorvägen hade stOpplikt i korsningen.
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Figur 2. Geometrisk utformning av installation I i Contra
Costa County Californien. Figuren hämtad från "Effect
of rumble strips on traffic control and driver beha-
viour". Kermit och Hein (1962).

Även den andra installationen (II) gjordes i ett T-kors

(se fig 3). Denna korsning uppges ha varit svår olycksbelastad.

Den typ av olyckor, som framför allt inträffade var avkörnings-

olyckor, dvs förarna gick in i korsningen med så hög hastighet

att de ej klarade svängen. I denna korsning hade de trafikanter,

som färdades på den anslutning som försågs med RS, ej stOpplikt,

vilket skulle ha medfört allvarliga trafiktekniska störningar.

Däremot hade trafikanterna på en av de övriga anslutningarna

stopplikt (se figur 3).
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Figur 3. Geometrisk utformning av installation II i Contra
Costa County Californien. Figuren är hämtad från
"Effect of rumble strips on traffic control and driver
behaviour".
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installationen gjordes i ett s k Y-kors (se figur

väg med ett körfält i vardera riktningen anslöts till

två körfält i vardera riktningen. RS-installationen

den fyrfiliga vägen på den anslutning som bildade

vinkel med den anslutande vägen. Trafiken på den

som försågs med RS hade stopplikt.
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Geometrisk utformning av installation III i Conta
Costa County Californien. Figuren hämtad från "Effect
of rumble strips on traffic control and driver
behaviour". Kermit och Hein (1962).
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Karaktäristiskt för de installationer som gjorts av Kermit och

Hein är, att avståndet mellan ränderna med grovt material är

störst i början av installationen för att därefter avta ju

närmare korsningen man kommer. Av figur 2 framgår att ränderna

med det grövre beläggningsmaterialet är 25'(ca 7,75 m) och att

avståndet mellan de fem första ränderna är 50'(ca 25 m). An-

läggning II är i princip gjord på samma sätt men här han man

även gjort ränderna av grövre beläggningsmaterial, som ligger

närmast korsningen, smalare än de övriga ränderna, 15'(ca

4,5 m). Idén med avtagande avstånd mellan och bredd på rän-

derna ju närmare man kommer korsningen är, att de bilister, som

ej slår ned hastigheten, kommer att passera flera ränder per

tidsenhet ju närmare korsningen de kommer.
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Figur 5. Oscillosc0pe registreringar av förändringar av ljud-
amplituden när ett fordon passerar en anläggning av
rumble strips vid olika fordonshastigheter. Mätningarna
genomfördes på installation II med mikrofon inne i
fordonet vid förarens högra öra och med fordonets
fönster stängda. Figuren hämtad från "Effect of rumble
strips on traffic control and driver behaviour".
Kermit och Hein (1962).
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Det grövre beläggningsmaterialet består av ca 2 cm grovt grus,

som fästes vid beläggningen med olika metoder. Brusnivån i

fordonen höjdes från 92 decibel till 102 decibel vid passage

av det grövre materialet. Hur hastigheten påverkar varia-

tionen i brusnivån framgår av figur 5. Mätningen är utförd på

installation II.

Resultat

Hastighetsförändringar

Vid installation II mättes hastigheten på passerande fordon före

och efter installationen. Mätningarna gjordes med dold radarut-

och 450'(ca 140 m)

före korsningen samt framme vid själva korsningen. Detta inne-

rustning i tre olika punkter 1000'(ca 310 m)

bär att den första mätningen görs innan fordonen kört in över

anläggningen. Figur 5 återger de kumulativa hastighetsfördel-

ningarna före och efter installationen i respektive mätpunkt.

I tabell 1 ges hastigheten för den 85:e percentilen i de olika

mätpunkterna, samt den beräknade genomsnittliga retardationen

mellan mätpunkterna.

lOOO' GEFORE INTERSECTION 450' BEFORE lNTERSECTlON AT INTERSECTION
IOOr . r {,

BOb

      

DJ

få 60 - .
»Ze BEFORE AFTER IBEF-
u: AFTER BEFORE ORE
u ° AFTER

5(L 40 -

20 " - P )

o 1 ' L 1 ' ' 1 L 1 l

0 20 40 60 o 20 Ab '60 o 20 40 60

MILES PER HCUR

Figur 6. Kumulativa hastighetsfördelningar före respektive
efter installationen av rumble strips. Mätningarna ut-
fördes vid installation II vid tre olika punkter
1000'(ca 305 m) och 450'(ca 137 m) före korsningen

samt framme vid själva korsningen. Figuren hämtad från
"Effect of rumble strips on traffic control and driver
behaviour". Kermit och Hein (1962).
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Before Rumble After Rumble

Location of Measurement Strips Installed Strips Installed

A. Speed 1000 feet from intersection.mph
(prior to first rumble strip) 44.0 46.0
Average Deceleration Rate, ft/sec
from Location A to B 0.57 1.43

B. Speed 450 feet from intersection.mph
(after three rumble strips are crossed) 41.0 37.0
Average Deceleration Rate, ft/sec

 

from Location B to C 3.46 2 70

C. Speed at intersection.mph 14.8 15.1

Tabell 1. 85:e percentilen i hastighets- och retardationsför-
delningar vid installation II före respektive efter
installationen av rumble strips. Tabellen hämtad från
"Effect of rumble strips on traffic control and driver
behaviour". Kermit och Hein (1962).

Den första mätpunkten, som ligger före RS-installationen,

tjänar som en kontroll av den allmänna hastighetsutvecklingen

på vägen oberoende av RS-anläggningen. Som framgår av figur

5 tycks en viss höjning av den allmänna hastighetsnivån ha

inträffat efter det att installationen gjorts. Trots detta

kan man konstatera en sänkning av hastigheten i den mätpunkt,

som ligger på själva anläggningen. Framme vid korsningen tycks

hastigheten ej ha påverkats av RS-installationen.

Av tabell 1 framgår att retardationsmönstret vid ingången i

korsningen förändrats. Man har uppenbarligen fått ett mjukare

inbromsningsförlopp.

Den konstaterade hastighetssänkningen ger förarna mer tid att

inhämta nödvändig information då de närmar sig korsningen och

den mjukare inbromsningen minskar risken för att sladdar skall

uppkomma. Tyvärr anges ej hur många fordon som observerats och

ej heller hur lång tid före respektive efter installationen

mätningarna gjorts varför det är svårt att dra några generella

slutsatser från hastighetsmätningarna.

Övriga beteendeobservationer

Vid installation II filmades fordon som via denmed RS för-

sedda anslutningen gick in i korsningen och gjorde högersväng,

för att man skulle kunna observera om de vid svängen med

någon del av fordonet passerade mittlinjen över på körfältet

med mötande trafik. Resultatet framgår av tabell 2. Den konsta-

terade positiva förändringen efter installationen av RS är

signifikant på 5% nivå.
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Before Rumble After Rumble

 

Strips Strips

Total Number Right Turns Counted 78 100
Centreline Violations, per cent:

a. No Opposing Traffic 17 12
b. Oncoming Vehicle _2_ 3

Total Violations, per cent 26 15

 

Tabell 2. Andelen förare som korsar mittmarkeringen efter höger-
sväng från "Third street" vid installation II (se fig
3) före respektive efter installationen av rumble
strips. Tabellen hämtad från "Effect of rumble strips
on traffic control and driver behaviour". Kermit och
Hein (1962).

  

 

 

5.1.3.3 Förändringar i olycksfrekvens

Observerade förändringar i olycksfrekvens redovisas i tabell

3.

Before Rumble Strips After Rumble Strips

Refer No.of Average No.of Average

to Months Annual Months Annual

Fig Records No.of Accident Records No.of Accident
Case Intersection No. Include Accidents Rate Include Accidents Rate

PD PI F PD PI F

1 Taylor Blvd. and
Pleasant Hill Rd. 1 24 3 2 (3 2.5 31 l 0 () 0.4

2 Third St. and
Parr Blvd. 2 32 7 6 0 4.9 12 2 O 0 2.0

3 Old U°S°4O and 4 20 4 2 1 4.2 12 0 1 0 1.0
Willow Avenue

4- Balley Rd. and
Concord Blvd. 22 2 O 1 1.7 10 0 O O 0

Tabell 3. Antalet olyckor som inträffade på de olika installa-

De i tabel

och Heins

olyckor.

tionsplatserna under specificerade tidsperioder före
respektive efter installationen av rumble strips.
Tabellen hämtad från "Effect of rumble strips on
traffic control and driver behaviour". Kermit och
Hein (1962).

1 3 redovisade siffrorna är hämtade från Kermit

artikel från 1962 och tycks endast beröra avkörnings-
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I en senare artikel (Kermit 1968a)fö1jer man upp olycksutveck-

lingen vid installation II. Denna redovisning visar att under

en period om 32 månader före installationen 1960 inträffade 15

olyckor varav 13 var avkörningsolyckor. Dvs trafikanter, som

kom på "Third street" (se fig 3) och skulle svänga in på Parr

Boulevard klarade ej av svängen utan åkte rätt fram. Under en

period om 57 månader efter installationen inträffade 10 olyckor

varav endast 4 var avkörningsolyckor. I mitten av 1965 repare-

rades vägen där RS-installationen gjorts men man beslöt att

inte omedelbart förnya själva RS-anläggningen för att se om

detta skulle få någon effekt på olycksfrekvensen och typen av

olyckor som inträffade. Det visade sig att under en period om

24 månader efter det att RS-anläggningen tagits bort inträffa-

de 6 olyckor varav 5 var avkörningsolyckor.

Gwyn (1968) kritiserar den av Kermit gjorda olycksanalysen

och visar att förändringen i olycksfrekvens ej är statistiskt

säkerställd. Kermits försvar (1968b)går i huvudsak ut på att

visa att den väsentliga effekten av RS är att en viss typ av

olyckor, nämligen avkörningsolyckor reducerats. En analys av

vilken typ av olyckor som inträffar med respektive utan RS

visar att andelen avkörningsolyckor är signifikant (1% nivå)

mindre då RS var installerad jämfört med då de ej var installe-

rade.

Det torde trots allt vara klokt att tolka förändringarna i

olycksfrekvens mycket försiktigt eftersom kriteriet för att de

fyra korsningarna skulle förses med RS varit att de under

perioden före installationen uppvisat extremt höga olycks-

siffror, vilket gör att hela den konstaterade förändringen

kan bero på "regression towards the mean" (se sid 9 ).

Cook County Illinois

 

I Cook County Illinois har man i anslutning till stoppmärken

installerat 212 "rumble areas" (Cook County Illinois 1960).

Dessa täcker en vägsträcka på ca 93 m (300') omedelbart före

stoppmärket. Dessa rumble areas ger ett icke kontinuerligt

buller när de passeras av fordonen (se sid 3 ). Vid en av

dessa installationer observerades mer än 1000 bilister och
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kategoriserades med avseende på hur de åtlydda stOpplikten

(se tabell 4).

 

After

Rumble Strip
Installed %

Before

Rumble Strip
Installed %

 

Full Stop 46 76
Rolling StOp 50 24
No Stop 4 0

Total . 100 100

 

Tabell 4. Observerat stOppbeteende vid en korsning, somlför-
setts med en rumble area. De fordon, som gick in i
korsningen via den med en rumble area försedda an-
slutningen hade stOpplikt i korsningen. Tabellen byg-
ger på drygt 1000 observationer och är hämtad från
Cook County Highways No. 6, 1960.

Av tabell 4 framgår att andelen fordon, som helt stannade,

ökade med 30%, från 46% till 76%, efter installationen av

denna rumble area. Tyvärr finns inga Uppgifter om hur länge

installationen varit i bruk då "efter-observationerna" gjordes,

vilket gör det omöjligt att dra några slutsatser om långtids-

effekter.

Illinois Division of\Highways

 

I tidskriften "Better Roads" 1965 presenteras resultat av

installationen av RS i 10 olika korsningar, vilken utförts av

Illinois Division of Highways. En av korsningarna var signal-

reglerad. I de övriga hadetrafikanterna, åtminstone på någon

av anslutningarna stOpplikt. Orsaken till att korsningarna för-

sågs med RS var att de visat sig vara speciellt olycksdrabbade.

Eeemefxlêk_gäâgämaiag

Tre olika typer av RS installerades:

Typ I (se fig 3) består av 6"'(ca 15 cm) breda ränder av

grövre beläggningsmaterial. Dessa ränder är placerade i grupper

med 6" avstånd mellan ränderna. Storleken av dessa grupper

och deras placering i förhållande till korsningen framgår av

figur 7. RS av denna typ installerades i fem korsningar.
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Typ II bestod av en 300'(ca 91 m) lång rumble area (se fig 8)

omedelbart före stOppmärket. Denna typ av installationer gjordes

i fyra olika korsningar varav en var signalreglerad.

Typ III kan sägas vara en blandning av typ I och typ II (se

fig 9). Denna typ av installation består av två grupper med

ränder av grövre beläggningsmaterial liksom typ I, men ränderna

liksom avstånden mellan dem är något bredare 8"(ca 20 cm).

Den första gruppen börjar på ett avstånd av lOOO'(ca 310 m)

från korsningen och 50'(ca 15,5 m) närmare ligger nästa grupp.

Slutligen ligger en rumble area av samma utseende som typ II

omedelbart före stOppmärket.

Det grövre beläggningsmaterial som användes bestod av l/2 inch

Yañable width

(ca 1,25 cm) grovt grus.
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Figur 7. Geometrisk utformning av Illinois Division of Highways'

installationer av rumble strips typ I. Figuren hämtad
från Rumble strips used as a traffic control device
(1970).
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Figur 8. Geometrisk utformning av Illinois Division of Highways'
installationer av rumble strips typ II. Figuren hämtad
från Rumble strips used as a traffic control device
(1970).
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Geometrisk utformning av Illinois Division of Highways'
installationer av rumble strips typ III. Figuren hämtad
från Rumble strips used as a traffic control device
(1970).



Resultat

Olycksanalys

Man lät registrera antalet olyckor som inträffade ett år före

respektive efter det att installationerna genomförts. Resulta-

tet visade på en så kraftig reduktion av antalet olyckor som

27%. Man påpekar vidare att det framför allt var olyckor, som

berodde på nonchalans av stOpplikten som eliminerades.

1970 presenteras en uppföljning av olycksstudien vid dessa

korsningar (Rumble Strips Used as a Traffic Control Device

1970).

olyckor,

I den första undersökningen hade man endast tagit med

som rimligen skulle ha kunnat elimineras med RS. Detta

särskilt om man inte redovi-

I UPP'

som inträffat

är naturligtvis en vansklig metod,

sar de kriterier som använts för att göra detta urval.

följningen däremot tar man med samtliga olyckor,

under en treårsperiod före respektive efter det att installa-

tionerna genomförts. Däremot tar man ej med olyckor som inträf-

fat under själva installationsåret, vilket man gjort i den

första undersökningen. Att deSsa olyckor inte togs med i upp-

följningsstudien tycks ha berott på att osäkerhet rådde om

den exakta tidpunkten för respektive installation. Resultatet

visar att olyckskvoten - man har i rapporten inte specificerat

vad man avser med olyckskvot (rate), men troligen avses anta-

let olyckor relaterat till trafikvolymen i korsningen - i de

4.0,

Detta behöver emellertid

lO korsningar i genomsnitt var lika hög, före som efter

(se tabell 5).

inte nödvändigtvis betyda att RS varit verkningslösa.

installationen av RS
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Rumble Strip Locaglgns

 

   

  

8 e f r 0 A f t e

Rumble 1959 i 1900 10 1961 1 Total 1963 1964 | 1965 tums 1967 1 Tomi
ersoction Type T.A. [inte T.A.1Rate TJ.. [Rise T.A. .Rate T.A. ;Race T.A. laacc1T.A.j Race l '1249.1 Rntc L121. I Rate LA. 'L 93:e

. 51 6 0.5. 30 1 8 3.6 5 2.1 13 5.6 26 3.8 5 2.1 2 - 4 1.8 9 4.1 5 2.4 25 .2

. 136 6 111. 47 2 1 - 2 1.9 9 9.1 12 3.9 3 2.4 0 - 4 3.0 4 2.8 11 6.9 22 3.2

. 64 6 111. 67 1 11 7.0 12 7.4 13 7.5 36 7.3 17 10.0 18 10.6 17 10.1 7 3.8 1 - 60 6.8

. IE 5 111. 89 1 1 1.2 2 2.4 6 7.6 9 3.6 0 - 3 3.0 0 - 2 2.3 1 1.2 6 1.3

. 111 6 SA 35 2 17 4.8 10 2.8 8 2.3 35 3:3 13 3.3 23 5.6 19 4.6 20 4.6 17 3.6 92 L.)

. 64 5 111. 59 2 10 2.5 23 5.5 25 5.6 58 4.6 15 3.6 26 5.3 17 3.0 32 5.3 61 6.9' 129 4.9

. 67 6 111. 100 1 5 3.3 2 1.3 6 31] 13 2.8 9 5.1 4 2.2 6 3.4 7 3.9 7 3.8 33 3.7

. 37 6 111. 148 3 0 - 3 3.0 5 5.1 8 2.7 2 2.0 1 - 4 3.5 1 1.1 2 1.8 10 1.9

. 88 6 111. 90 1 1 1.0 3 3.0 5 4.9 9 3.0 6 3.6 6 5.1 3 2.1 4 3.1 3 2.3 20 3.2

Typ: 1 1 - - - - - - 93 4.2 - - - - - - - - ° - - 144 3.6
Type 2 2 - - - - - - 105 4.0 - - - - - - - - - - 243 4.4
TYPG 3 3 - - - - - - 8 2.7 - - - - - - - - - - 10 1.9

al A11 - - - - - - 206 4 o - - - - - - - - - - 397 4.0

narable Locations "

. 30 6 111. 2 1 7 2.7 3 1.1 6 2.2 16 2.0 8 3.1 9 3.9 14 5.1 12 4.5 15 5.6 58 6.5

. 59 & SA 6 1 9 3.2 7 2.5 6 2.1 22 2.6 5 1.5 9 2.7 8 2.2 5 1.3 13 3.3 40 2.2

. 162 6 111. 157 2 6 2.6 6 1.7 12 5.0 22 3.1 7 3.5 5 2.0 3 1.3 5 2.2 2 - 22 1.9

. 64 a 111. 53 2 27 3.7 20 2.6 21 2.6 68 2.9 32 3.9 32 3.8 33 3.2 31 2.9 40 3.6 168 3.4

. 67 s 111. 100 1 2 1.7 3 2.4 6 3.2 9 2.6 4 3.3 5 3.8 6 6.1 7 4.6 9 5.8 31 4.3

. 13 s FAS 907 3 3 1.1 0 - 0 - 3 0.4 7 2.3 7 1.9 8 2.2 8 2.1 10 2.5 40 2.2

. 78 6 111. 90 1 1 1.8 2 3.6 0 - 3 1.8 1 1.6 0 - O - 2 2.8 0 - 3 0.9

Type 1 1 - - - - - - 50 2.3 - - - - - - - - - - 132 3.2
Type 2 2 - - - - - - 90 3.0 - - - - - - - - - - 190 3.1
Type 3 3 - - - - - - 3 0.4 - - - - - - - - - - 40 2.2

|1 A11 - - - - - - 163 2.6 - - - - - - - - - - 362 3.0

Tabell 5. Totala antalet olyckor (T.A.) och olyckskvoten (Rate)
i de korsningar som försetts med rumble strips av
Illinois Division of Highways, tre år före respektive
efter det år installationerna genomfördes, samt motsva-
rande data för en kontrollgrupp av korsningar. Hur man
definierar olyckskvoten finns ej angivet, men troligen
är den ett uttryck för relationen mellan antalet olyc-
kor och korsningens trafikvolym. Tabellen hämtad från
Rumble strips used as a traffic control device (1970).

För att kontrollen hur den allmänna utvecklingen av olycks-

kvoten i korsningar var under den period analysen avsåg hade

man valt ut en konrtrollgrupp av korsningar. Urvalskriteriet

redovisas dock inte. Det visade sig att olyckskvoten i dessa

korsningar stigit från 2.4 under treårsperioden före till 3.0

under treårsperioden efter installationsåret. Detta innebär

att korsningar, som försetts med RS, trots allt uppvisade en

lägre olycksfrekvens under efterperioden än vad mankunde ha

väntat med utgångspunkt från förändringen av olycksfrekvensen

i jämförbara korsningar utan sådana anläggningar.

.3.2.2 Övriga effektmått

Effekten av RS-anläggningarna på den frekvens varmed bilisterna

stannade i korsningarna studerades genom, att stOppfrekvensen

i de med RS

sen i kontrollgruppen av korsningar. Resultatet från korsningar-

försedda korsningarna jämfördes med stoppfrekven-

na med stOpplikt framgår av tabell 6 och resultatet från den

signalreglerade korsningen från tabell 7. De i tabell 6 och 7

redovisade resultaten bygger på totalt 17030 observationer och

skillnaden i stOppbeteenden mellan korsningar med respektive

utan RS är signifikant på 5% nivå. En jämförelse av stOppbeteen-
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det före r

förare som

91.4% till

till 80.0

Type l
Comparable

Type 2
Comparable

Type 3
Comparable

Tabell 6.

Type 2
Comparable

Tabell 7.

Vid en av

för att ta

trafiksäke

går av tab

det även a

fiken än p

espektive efter installationen av RS visade att de

helt eller delvis stannade sina fordon ökade från

94.5% vid anläggningar av typ 1 och från 78.4%

vid anläggningar av typ 2.

Percent of Total

FULL PRACTICALLY ENTERED ENTERED TOTAL
STOP STOPPED SLOWLY FAST OBSERVED

50.5 44.0 5.4 0.1 4072
48.7 42.7 8.1 0.5 2487

31.8 48.2 19.7 0.3 1873
23.4 55.0 21.0 0.6 999

49.4 37.0 11.8 1.8 500
45.2 31.0 17.9 5.9 700

Trafikanternas stOppbeteende i korsningar, som för-

setts med rumble strips av Illinois Division of High-
ways, samt motsvarande data för jämförbara korsningar
som ej försetts med rumble strips. Tabellen hämtad frår
Rumble strips used as a traffic control device (1970).

Percent of Total Entering on

TOTAL
GREEN YELLOW RED OBSERVED

95.2 4.4 0.4 1893
92.5 6.5 1.0 4506

Andelen trafikanter som passerar en med rumble strips
försedd signalreglerad korsning vid olika signal-
bilder, samt motsvarande data för en jämförbar kors-
ning utan rumble strips. Tabellen hämtad från Rumble
strips used as a traffic control device (1970).

installationerna genomfördes en intervjuundersökning

reda på hur allmänheten reagerade på denna typ av

rhetsåtgärder. Resultatet av denna undersökning fram-

ell 8. I samband med intervjuundersökningen framkom

tt RS troligen har mindre effekt på den tyngre tra-

å den lättare.
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l. Have you driven over these rumble strips before?

Yes - 79%
No - 21%

2. What was your first reaction?

Some warning - 73%
Bad road - 18%
Mechanical failure - 9%

3. Do you know what they are for?

Yes - 79%

No - 21%

At this point, the drivers were told that the strips are to
alert the driver that he is approaching a stOp sign.

4. What do you think of the idea?

Good - 76%

Bad - 18%

Indifferent - 6%

Tabell 8. Resultatet av en intervjuundersökning av hur de
bilister reagerat, som passerat en av Illinois Division
of Highways' anläggningar av rumble strips. Tabellen
hämtad från Rumble strips used as a traffic control
device (1970)

Man uppger sig ha haft visst besvär med bilister, som för att

undvika RS-anläggningarna kört över på vänster körbana, ingen

olycka tycks dock ha inträffat pçJa detta beteende.

Minnestona Department of Highways

Owens (1967) rapporterar om installationer av RS i sex olika

korsningar. RS installerades på de anslutningar vars trafik

hade stOpplikt i korsningen. En korsning var en fyrvägskors-

ning där två av anslutningarna försågs med RS, övriga fem

korsningar var T-kors där en anslutning försågs med RS. Samt-

liga korsningar låg i ej tättbebyggda områden. Ingen av kors-

ningarna utmärktes av särskilt hög olycksfrekvens eftersom tra-

fikvolymen var relativt låg, 400-1000 fordon per dygn, men de

olyckor som inträffade i dessa korsningar var ofta svåra pçga

de höga hastigheter som förekom. Ett av huvudsyftena med dessa

installationer uppges också ha varit att se om RS kunde bidraga

till en reduktion av ingångshastigheterna i korsningarna. Samt-

liga vägar där installationerna gjordes hade endast ett kör-

fält i vardera riktningen och en totalbredd av 24'(ca 7,3 m).

Sikten uppges vara minst 1000'(ca 310 m) i korsningarna, vilket

avser det avstånd på vilket korsningen var synlig för den trafik

som gick in i korsningen via den stOppmärkesreglerade anslutnin-

gen.
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RS anläggningarna utformades enligt mönster av Kermit och

(1962), 10 st 25'(ca 7,5 m)

med grövre beläggningsmaterial placerades med den första på

ett avstånd av 1000'(ca 310 m)

mellanrum på 100'(ca 31 m) mellan de fyra första ränderna

Hein's konstruktioner breda ränder

från korsningen och med ett

och med ett mellanrum på 50'(ca 15,5 m) mellan de efterföljande.

I anslutning till själva stOppmärket låg en sammanhängande

rumble area på 50'(ca 15,5 m) (se fig 10).

APPROACH E

 

  

Figur 10. Geometrisk utformning av Minnesota Department of
Highways' installationer av rumble strips. Figuren
hämtad från Owens (1967).

Resultat

Hastighetsförändringar

Hastigheten mättes i 5 olika punkter vid varje anläggning.

Den första mätpunkten låg så långt från korsningen att själva

korsningen ej var synlig för trafikanterna. Denna mätpunkt

användes för att kontrollera om den allmänna hastighetsnivån

förändrades från tidpunkten för mätningarna före installationen

till tidpunkten för mätningarna efter installationen av RS.

Inga sådana förändringar kunde konstateras. De övriga mät-

punkterna låg på avstånd om 300'(ca 93 m), 500'(ca 155 m),

1000'(ca 310 m) och 1500'(ca 465 m)

heten mättes endastpå fria fordon, varmed avsågs fordon som

från korsningen. Hastig-

hade en tidslucka om minst 103 till närmaste fordon före och/

eller efter. Mätningarna gjordes under två timmar i varje mät-

punkt, vilket gav 30-100 fordon per mätpunkt. Resultatet av

hastighetsmätningarna ges i tabell 9.



RESULTS OF ANALYSIS OF VARIANCE

(Mean Speed-A11 Approaches Combined)

 

 

 

 

de rumble strips som konstruerats av Minnesota
Department of Highways.

(1967)
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Average Speed (mph) 95% Conf.
Distance Limits

Before After Diff.

300 31.01 27.99 3.02 0.70 mph
500 36.57 33.59 2.98 0.83 mph

1000 43.70 41.39 2.31 0.98 mph
1500 47.26 44.47 2.79 0.99 mph

Away from 52.09 52.58 0.49 Not
area Significant

Tabell 9. Genomsnittlig hastighet i fem olika mätpunkter på

Tabellen hämtad från Owens

Som framgår av tabell 9 noterades en signifikant hastighets-

sänkning i samtliga mätpunkter, som en effekt av RS-installa-

tionen, utom i den mätpunkt där korsningen ej var synlig.

En svag tendens till ökning av hastighetsvariationen kunde

noteras som ett resultat av RS-installationerna, vilket fram-

går av tabell 10. Figur 11 återger hastighetsfördelningarna i

de olika mätpunkterna före respektive efter installationen av

  

RS.

INDEX OF DISPERSION

Pooled Pooled Index of

Distance Variance Variance Dispersion,

(Before), (After), S
a

Sb a §-
b

300 24.76 23.75 0.971

500 20.22 36.86 1.220

1000 46.54 48.71 1.047

1500 50.15 56.99 1.136

 

Tabell 10. Hastighetsvariansen i fem olika mätpunkger på de

 

ment of Highways.
rumble strips som konstruerats av Minnesota Depart-

Tabellen hämtad från Owens (1967).
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Figur ll.

   

  

45 .

. _

z' 5'-
.3
i

22 P ,0" I.- ant-3.:: Speed .....- A'.-cra.:= Speed

I 0
1 > l

. te l 1 1 1 I_ 1 _ Lv 1 x 1 l 1 in* 1

10 52 ja )t 53 A.) 4.: A. :. '0: 3.2 5? 54 se 3: 53

 

P
Spa-e.: (av.)

Approach speed frequency distribution 1500 tect From stop line.

    
\

*An-e race Speed  

  
  

   

   

A 1 ^

,4 ;6 38 43 1.2 44 :06 08 50 52 54 56 53 60

artd(HFü

 

Approach speed frequency distribution 1000 feet from stop line.

   

   

 

I

5 / l

. I |
I

i 'mar-7! :
p I

§» I I= _.J
11 / 2352 I

i1 t '

I
0 a L A l 1 11 L 1 1 1 n 1 L I_.c .-5 .-s 23 53 3: :a 35 3? U 12 M .5 .5 55

:vad CUH)

Approach speed frequency distribution DUO feet from stop line.

1 .

6 .

s i

4.

å, '--Avenre .S

i Spa-:d \

2

;L

    

x
;

D 0 :
bA_ 1 I 1 1 i 1 1 A

6 1: a W? 270 :s ;5 sa 32 3-0 §5
ShwdC-än)

. Approach speed frequency distribution 300 feet from stop line.
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konstruerade anläggningarna. Figuren hämtad från
Owens (1967).
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(1967) så att

RS har olika effekt på olika förare, vilket ur trafiksäkerhets-

Ökningen av hastighetsvariationen tolkas av Owens

synpunkt skulle vara en negativ effekt. Förändringen i varians

är emellertid mycket liten och den eventuella negativa effek-

ten den kan tänkas medföra får vägas mot den positiva effekten

man kan vänta sig av de konstaterade hastighetsänkningarna.

Förändringar i trafikanternas stoppbeteende

Bilisternas stOppbeteende i korsningarna observerades före och

efter installationen av RS och kategoriserades som "Full stops"

eller "No stops and rolling stops". I samtliga korsningar utom

en noterades en ökning av antalet bilister som fullständigt

stannade sina fordon efter det att RS installerats. Denna effekt

var signifikant på 1% nivå. Totalt över alla installationer

ökade andelen bilister som stannade sitt fordon helt från

37,2% före till 63,3% efter installationen.

Man kunde i denna undersökning konstatera en viss tendens hos

bilisterna att köra över på vänster körfält för att undvika

RS-anläggningen. Andelen bilister som med någon del av fordonet

passerade mittlinjen ökade från 2% före installationen till 4%

efter installationen. Denna förändring är dock icke signifikant.

Olycksanalys

När effekten av RS-installationerna rapporterades hade de varit

i bruk under så kort tid att någon egentlig olycksanalys icke

I tabell ll

Visas olycksutvecklingen i de två anläggningar som varit i bruk

var meningsfull för de flesta av installationerna.

den längsta tiden.
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ACCIDENT TREND COMPARISONS
 

 

 

 

    

 

Before After

Fatal Personal Property Total Fatal Personal Property Total

InJury Damage InJury Damage

Approaches A1 and A -2 Year Comparison
(Before-lO/l/60-9/30/6ê; After-lO/l/62-9/30/64)

Right Angle - l 3 4 - l l 2
Rear End - - - - - - - -

Object : : : : : _-_ : :-

Total - l 3 4 - l l 2

Approach C-l Year Comparison
(Before-lO/l/62-9/30/63; After 10/1/63-9/30/64)

Right Angle - 1 ' - 1 - - - -
Rear End - - - - - - - -
Fixed Object :_ Z_ 3_ 2_ :_ :_ :_ .:

Total - 3 3 6 - - - -

Tabell ll. Antalet olyckor före och efter installationen av
rumble strips vid två av de installationer som ge-
nomförts av Minnesota Department of Highways. A1
och A avser två infarter till en fyrvägskorsning,

C avser infarten till en T-korsning. Olyckorna har
i den förra korsningen registrerats under en två-
årsperiod före och efter installationen och i den
senare korsningen under en ettårsperiod före och
efter installationen. Tabellen hämtad från Owens
(1967).

"Approaches Al och A2" avser installationer i fyrvägskorsningen;

här omfattar olycksredovisningen en period om två år före och

två år efter installationen. Olycksredovisningen för "Approach

C" avser endast ett år före respektive efter installationen av

RS. Owens uppger i en kommentar till tabell ll att ettårsperio-

den före installationen i "Approach C" uppvisat en ovanligt hög

Olycksfrekvens.

5.5 New Jersey Department of Transportation

Bellis (1969) rapporterar om en RS-anläggning på en av in-

farterna till en större cirkulationsplats.

5-5 l §§9E§E§i§k-2§ägrm2299

I denna installation arbetar men med upphöjda valkar i väg-

banan. I ett förförsök studerades bulleroch vibrationseffek-

ten som en funktion av avståndet mellan dessa valkar. Man fann

att för att åstadkomma Optimal vibrationseffekt skulle de ligga

på ett avstånd från varandra av lO'-5"(ca 3.2 m) och för

att åstadkomma Optimal bullereffekt skulle avståndet vara 9'

(ca 30 cm).
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Med utgångspunkt från dessa förstudier byggdes en RS-anläggning

av den typ som återges i figur 12.

smcro ny 92: usla"

    

 

   

 

 

 

  

 

^ n- ---- -*' T°"-.-»__-.._. 15mm» __,____s_§r_gzc_ s

l r '39 '7 *0.5'ê='4"3' 1633?: r 4552: :DA-:.50 n :odla-4:1" 1,

' mvww
SH'!'.'?IZV H _

2 1 H» nu* å ä* .
[ 1 här; MMA! »-

L.
' :ms

15 Fula (nu

,- '-
JZ _oi/2

.i gr ;1 r
å'tT/

-
2 i

[F solo' - I L_l.__i

 

 

SECYION AA

NOT TO SCÅLE

SECTlON 8 8

Figur 12. Geometrisk utformning av New Jersey Department of
Transportation's installation av rumble strips.
Figuren hämtad från Bellis (1969).

Varje valk var l/2"(ca 1.25 cm) hög och 3"(ca 7.5 cm) bred

vid basen. Först placerades fem st sådana valkar med det för

vibrationseffekten optimala avståndet därefter 19 st med det

för bullereffekten Optimala avståndet och slutligen återigen

fem st med det längre avståndet. Avståndet från RS-anläggningens

slut till själva cirkulationsplatsen var drygt 200 m.

Resultat

Olycksutvecklingen

Olycksfrekvensen registrerades under en period om två år före

och efter installationen. För att kontrollera om det förekom

förändringar i Olycksfrekvensen vid denna cirkulationsplats

under undersökningsperioden, som var oberoende av RS-installa-

tionen registrerades även Olycksfrekvensen på den anslutning

som hade motsatt riktning mot den på vilken RS installerats.

Resultatet återges i tabell 12.
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5.5.2.2

5.5.2.3

  

  

BEFORE

Northbound Southbound

Year Rumble Injuries Fatalities No Rumble Injuries Fatalities

1963 2 2 O 4 1 0

1964 8 3 O 4 2 0

Total 10 5 O 8 3 O

AFTER

1966 5 2 0 13 9 0

1967 3 1 O 4 1 0

Total 8 3 0 17 10 0

Tabell 12. Olycksfrekvensen två år före och efter installationen

 

av rumble strips vid New Jersey Department of Transpox
tation's anläggning.Ikn1redovisade olycksfrekvensen
avser dels den södra infarten (Northbound), vilken

försågs med rumble strips, och dels den norra infarter
(Southbound), vilken användes för kontrollmätningar,
till en cirkulationsplats. Tabellen hämtad från Bellis
(1969).

Som framgår av tabell 12 hade "efterperioden" två olyckor färre

än "förperioden". Av olycksutvecklingen på den motsatta anslut-

ningen att döma kunde man emellertid ha väntat sig en markant

ökning av antalet olyckor om RS ej installerats.

Hastighetsförändringar

Hastigheten mättes i en punkt mellan RS-anläggningen och cirku-

lationsplatsen före och efter det att installationen gjorts.

Ingen hastighetssänkning kunde konstateras, - En möjlig förkla-

ring till detta kan vara det förhållandevis långa avståndet

mellan installationen och cirkulationsplatsen, vilket kan ha

inneburit att bilisterna hunnit accelerera sina fordon då de

nådde den plats där hastighetsmätningarnaçyknxkä;(författarens

anmärkning) -.

övriga beteendeobservationer

Man rapporterar att en del bilister undvek RS-anläggningen

genom att köra ut på vägrenen eller genom att passera över på

vänster körbana.
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Michigan I

 

Jones (1967) redogör för en experimentell installation av en

RS-anläggning. RS-anläggningen placerades på en motorväg, som

avslutades med en avkörningsramp, som anslöt till en starkt trau

fikerad gata med plankorsningar och trafiksignaler. Hastigheten

på motorvägen var fri medan den var begränsad till 50 miles/

timmen (ca 80 km/t) på den gata som motorvägen anslöt till.

RS-anläggningens placering framgår av figur 13.
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Figur 13. Geometrisk utformning av den av Jones redovisade
anläggningen av rumble strips. Figuren hämtad från
Jones (1967).
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RS-anläggningen bestod egentligen av ett antal rumble areas

belagda med ett grövre beläggningsmaterial - ca 20 mm grovt

grus -. Totalt ingick i anläggningen sju rumble areas, den

första var 100'(ca 31 m) lång, de två följande 50'(ca 15,5 m)

och de fyra sista 25'(ca 8 m). Avståndet mellan de två första

rumble areas var 100' och mellan de övriga 50'. Avståndet från

den sista rumble arean till det ställe där vägarna anslöt till

varandra var 200'(ca 62 m).

Resultat

Radarmätning av hastigheten företogs innan installationsarbetena

påbörjades samt efter en, två och fyra månader efter det att

installationen fullbordats. Man kunde konstatera en hastighets-

minskning på 4 till 5 miles/timmen (ca 6,5 till 8 km/t) vid

samtliga eftermätningar i förhållande till den hastighet som

uppmättes vid förmätningen.

Michigan II

 

Enustun (1972) rapporterar om tre olika experiment med RS, som

genomfördes i Michigan.

Experimeef_l

Det första experimentet genomfördes på en motorvär där man pçga

pågående konstruktionsarbeten tvingats sänka högsta tillåtna

hastighet från 70 miles/timmen (ca 110 km/t) till 45 miles/

timmen (ca 70 km/t). De södergående körfälten försågs,på en

sträcka strax före det pågående konstruktionsarbetet med tvär-

gående ränder bestående av .095"(ca 2.3 mm) tjocka plastskivor,

samt med vägmärken, som varnade för vägarbetet och angav den

högsta tillåtna hastigheten. De norrgående körfälten försågs

med samma typ av varningsmärken men inte med några tvärgående

ränder.
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5.7.1.1 Geometrisk utformning

Anläggningens geometriska utfomrning framgår av figur 14.

Säip F_',/,,.:::;fox
LJHTT
033d$

DDOU

  

* .nya Gl {

E
E
E

  

man' ;nu ;-

-
M

10
3'

.
-

4
1-

75
3

@ Rochuiu
ø

EXlT I MILE

  

>
'
J
4

l-
I2

'-
I4

t
-
I
Z
-
g

3
U

\
\

'
J
/

D
u
o
n

'J
'

  

n
o
o
'

I I

I I
I *
je

-1
NI

/
W
-
N
N
\

 

'
-
I
Z

l 9

I
:
)

i, u k.

T
r
o
n
l
v
u
u
:
m
a
n

/
\

Sp
ee

d
S
p
o
O
'
C
'
Q

J:
1
%
/

 

 

  

    

 

  

?Ã A§:\N21-'
:23345 ' då

i T
,0 M?! N

o3 4 o
a 2 'L N
(0 0

gvf;

'Fo-;v uouanusuoaaa ä
obuoqazam pooa um '1 ;

-..___ _ <

4 s
'5 o

T 'O qi.

.1 v
0

'o ä 0

2 m :i

i E) SPEED
*X E quT m

\ 45

. I ' mmm wowuod '99

1 .. ...m .
'b h i
o I

2 i.
I

> 7 1 Å J I

5 L...__:-_ 1 _°
X 1 1 _ n

i .E

 

 

'annu none* "Hannu-ua"

.znx.2|-1ui.960'soaud 6

 

 

;
m
d

Sp
ot

'A
'

FOOD
NEXT RIGHT

SPEED
LHMT

45
W AHEAD

§3
8

 

    

  Figur 14. Geometrisk utformning av den av Enustun i Experiment
I beskrivna anläggningen av rumble strips. Figuren
hämtad från Enustun (1972).
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De tvärgående ränderna var 12"(ca 30 cm) breda och placerade

i grupper om tre ränder på ett avstånd av 4"(ca 10 cm) från

varandra. Avståndet mellan de två första grupperna var 103'

(ca 32 m) avstånden mellan de följande grupperna avtog succe-

sivt ju närmare platsenför vägarbetet de låg. Avståndet mellan

de två grupper som låg närmast platsen för vägarbetet var 67'

(ca 21 m). Idén med det avtagande avståndet mellan grupperna

av tvärgående ränder, som tidigare använts av Kermit och Hein

(1962) (se sid 12), var att de bilister, som ej sänkte sin

hastighet när de passerade RS-anläggningen, skulle passera

fler ränder per tidsenhet ju närmare vägarbetet de kom. De

bilister, som däremot sänkte hastigheten från den förväntade

ingångshastigheten till den hastighet man önskade att fordonen

skulle ha då de passerade arbetsplatsen, kom att passera ett

konstant antal grupper av ränder per tidsenhet.

Avståndet mellan grupperna av ränder för en given hastighet

beräknas enligt formeln i ekvation l

(l)m H
Z
h
á

där V==den önskade hastigheten

N==det antal grupper av ränder som skall passeras per

tidsenhet

S==avståndet mellan grupperna av ränder

Vid konstruktionsarbetet användes formeln endast för att be-

räkna det första och det sista avståndet medan avstånden där-

emellan approximerades. RS-insallationens totala längd bestäm_

des av den förväntade ingångshastigheten, den önskade utgångs-

hastigheten samt en retardationsnivå som antogs vara acceptabel

för bilisterna. Den retardation som man använde sig av vid sina

beräkningar var 3"/s2 (ca 1 m/sz). Rsvinstallationens totala

längd bestämdes enligt formeln i ekvation 2.

Vi-Vå



5.7.1.2

där Vl

V2==den önskade utgångshastigheten

a

D

Resultat

Det enda effektmått som användes var hastighetsförändring.

Hastigheten mättes med radar i en punkt vid den första gruppen

av ränder och i en punkt vid den sista gruppen av ränder

("speed spot" C och D i fig 14)

i förhållande till de vägmärken,

==den förväntade ingångshastigheten

39.

den retardation trafikanterna antas villiga att acceptera

RS-anläggningens totala längd

samt i motsvarande positioner

som angav hastighetsbegräns-

ningen på körbanorna i den körriktning som ej försågs med RS

("speed spot" A och B i fig 14).

Hastigheten mättes omedelbart före installationen, omedelbart

efter installationen samt en månad efter det att installationen

av RS gjorts. Resultatet av mätningarna redovisas i tabell l3.

 

Table 1

1-75 CONSTRUCTION AREA NEAR 14 MILE ROAD

Average Speeds on A11 Lanes By Radar

    

 

   

    

 

  

Average
_ , Average SPGGdDate Test Phase Direction SPOt Speed Reduction

A-B or C-D

NB A 63.2 4.1

PHASE 1: B 59'1
8/29/69 0

No Pavement Stripes SB C 59.3 4.2

D 55.1

NB A 61.5 4.6

PHASE 2: B 56°9
9/8/69 .

Stripes on SB Pavement SB C 64-5 8_3
D 56.2

NB A 61.1 4.6

PHASE 3: B 565
10/13/69 .

Stripes on SB Pavement SB C 59.2 4.3

D 54.9

Tabell l3. Uppmätta medelhastigheter i de olika mätpunkterna i
det av Enustun rapporterade Experiment I. Rumble

strips installerades på de södergående körbanorna
(SB) under perioden mellan fas I och fas II. Var de
olika mätpunkterna var placerade framgår av figur l4.
Tabellen hämtad från Enustun (1972).
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Av tabell l3 framgår:

l. Hastigheten på den norrgående trafiken var något högre än

på den södergående trafiken före installationen av RS på de

södergående körbanorna. Hastighetsreduktionen vid passagen

vägarbetsplatsen var dock ungefär lika stor.

2. Efter det att installationen genomfördes har hastigheten

ökat, i förhållande till hastigheten före installationen, i

mätpunkt C dvs i den mätpunkt som ligger där installationen

började. I motsvarande mätpunkt på norrgående körbanorna -

punkt A - har hastigheten däremot minskat. Hastighetssänk-

ningen vid passagen av vägarbetsplatsen är dock väsentligt

större på de med RS försedda södergående körbanorna än på de

norrgående körbanorna.

3. Vid mätning en månad efter installationen är hastighets-

reduktionen i stort sett den samma för norrgående trafik som

för södergående trafik.

Det pågående vägarbetet tycks ha påverkat den södergående och

norrgående trafiken olika och denna påverkan tycks ha förändrats

över den tid mätningarna pågick. Det är därför svårt att dra

några definitiva slutsatser om hur hastigheten påverkats av

RS-installationen. Det verkar dock rimligt att anta att den

större hastighetsreduktion som den södergående trafiken upp-

visar är ett resultat av RS-installationen, men att denna effekt

inte håller i sig över tid, när trafikanterna vant sig vid

installationen.

Hastighetsvariationen och hastighetsfördelningarnas form på-

verkades ej av RS-anläggningen.

De enda inviduella förarreaktioner man registrerade var från

medlemmar i forskargruppen. Dessa reaktioner sammanfattades

i följande punkter:

l. Installation underlättade hastighetsanpassningen.

2. Den skulle ha varit mer effektiv om ränderna gjorts bredare.

3. Avståndet mellan ränderna borde göras mindre.

4. Bullereffekten var obetydlig.

5 . Installationen låg alltför långt från själva vägarbetsplatsen
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Detta experiment avsåg att undersöka effekten av att kombinera

målade tvärränder och upphöjda valkar vid konstruktion av RS-

anläggningar. Det plastmaterial som använts i det föregående

experimentet visade sig ha alltför kort livslängd, varför man

beslöt att i detta experiment i stället använda färg. Installa-

tionen gjordes före en skarp kurva på en lågt trafikerad lands-

väg. I kurvan hade en olycka inträffat 1968 och tre 1969.

Geometrisk utformning

Anläggningens utformning framgår av figur 15.

Anläggningen hade en totallängd av 706'(ca 120 m) och bestod

av 30 ränder. Avståndet mellan ränderna varierade enligt samma

princip som i den i experiment l använda anläggningen.Med ut-

gångspunkt från den förväntade ingångshastigheten, den önskade

utgångshastigheten och en passage av två ränder per sekund

sattes det första avståndet till 37'(ca 11 m) och det sista

till 15'(ca 4.5 m).

på ränderna så att de 15 ränder, som låg närmast kurvan var

I denna anläggning varierades även bredden

3'(ca 91 cm) breda och de 15 övriga 4'(ca 1.22 m). Ränderna

målades gula och i den våta färgen ströddes ett reflekterande

material. De 15 ränder, som låg närmast kurvan,üförsågs med

tvärgående valkar på var sida om var och en av ränderna (se

fig 12).

3/4"(ca 2 cm) höga och 4"(ca 10 cm) breda plastklossar.

Dessa valkar var uppbyggda av 1 (ca 13 cm) långa och

Valkarna lades ut över vägens hela bredd, alltså även över den

mötande trafikens körbana, för attmotverka att trafikanterna

körde över på den vänstra körbanan för att undvika valkarna.

Man bedömde det som nödvändigt att sätta upp varningsskyltar

före installationen med texten "Pavement Test Ahead".



h
ä
m
t
a
d

f
r
å
n

E
n
u
s
t
u
n

(
1
9
7
2
)
.

F
i
g
u
r

1
5
.

G
e
o
m
e
t
r
i
s
k

u
t
f
o
r
m
n
i
n
g

a
v

d
e
n

a
v

E
n
u
s
t
u
n

i
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t

I
I

b
e
s
k
r
i
v
n
a

a
n
l
ä
g
g
n
i
n
g
e
n

a
v

r
u
m
b
l
e

s
t
r
i
p
s
.

F
i
g
u
r
e
n

   

   

'
0
8

3
W
A
O
G

  

-F'IS' _91 37' F..

?Spam Spot 8" Spud Spotl A"?

30 29 en 21 25 25 24 2-3 22 2! 20 :9 us n ut I: u 13 :2 n 'o 9 i 3 2 i 1
; . _ I . ' O...M-'oepvi-ñvwLLM lir-H- 'ñ-ñ-ñwñ -E- « 4 4-4-ij
LA Palm Strip" 5 F00! mom/V \Polm Strip" 4 Fu! Wide. -/

 

I

0
-

0
-
.
.

.
II

   

Rumblo Bon Z_
 

L

Roflcctorlnd Yollow -/

Pain' Strip.

J
I

I
1

I
I

I
I.
1
1

0
-

.
.

Road Cum l.an

36- 4'6 1 I!" Cycolac/
Rumblo Bon Installod
mer» Epoay end Wllh
I Jolnn.

 

 

3' or 4'

(
1
1
1

I
I
l
l
:

I
L
R
'

I
I

I
I

J

n
-
-
_
O

,on
-
-

+
-
-
-
_
o

.on
-
u

    

 

OTRIF! 5 RUMDLE BAR OETAIL

4
2
.



P
c
r
c
e
n
t

S
l
o
w
i
n
g

D
o
w
n

L
e
s
s

43.

Resultat

Hastigheten mättes i två punkter, "speed spot" A och B i figur

15, vid fyra olika tillfällen.

1. Innan installationsarbetet påbörjats.

2. Efter det att ränderna målats men innan valkarna lagts på

plats.

3. Efter det att valkarna placerats ut.

4. Ett år efter mätning 3 då valkarna åter tagits bort.

Resultatet i termer av hastighetssänkning från mätpunkt A till

B redovisas i figur 16.

   

 

.- ,op' .- ,._n-v

/,' /.

/3 -
901 //'.o ./

I. //
/° '

80'* l /
I 0

70* I /

s! '
50.4 Et Ä _. Test Average Standard

5, E /S Phase Date Speed Deviation
0 a! 0 . m Drop

5 '- 0 '0 o 0 o o o 00SJ 5 /83 I BNI/70 7.9 5.4

0.' 3 'a ...._..40- §1! m /Q 2 9/ 2/70 8.0 3.7

8.' f . ø _0-0-0 3 O2' .g 3, I /8/70 15.9 8.!
30' 4:.. ' ' .8

t., é 4 *9/10/7! 8.9 4.6
.2. '

20-1 ,' /§
/ .g.04 .y

1 I I I - I I
0 IO 20 30 40 50

Speed Drop (M.P.H.)

Figur 16. Kumulativa fördelningar av hastighetssänkningen
mellan två mätpunkter på den av Enustun i Experiment
II beskrivna anläggningen av rumble strips. Mät-
punkternas placering framgår av figur 15 (speed spot
"A" och "B"). Figuren hämtad från Enustun (1972).
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Den genomsnittliga hastighetssänkningen vid mättillfälle 3,

då så väl de målade ränderna som valkarna var installerade, är

signifikant större än hastighetssänkningen vid mättillfälle l.

Skillnaderna mellan mättillfällena l, 2 och 4 är ej signifikant

skilda från varandra.

Att man med den fullständiga anläggningen fått en större genom-

snittlig hastighetsreduktion (mättillfälle 3) än man hade före

installationen kan emellertid inte utan vidare tolkas som

att man fått en önskad effekt. Orsaken till detta är att man

fått en betydligt större spridning av hastighetssänkningarna

som ett resultat av RS-anläggningen. Detta är en ur trafiksäker-

hetssynpunkt icke önskvärd effekt. Det innebär att fordonen

kommer att gå in i den kritiska situationen, i detta fall kur-

van, med mycket varierande hastigheter. Detta framgår av figur

17, som ågerger hastighetsfördelningarna i mätpunkt B vid de

fyra olika mättillfällena.

Average Standard

Date Speed Deviation

enn/70 36.7' 5.7

9/ 2/70 33.8 4.5

IO/ 8/70 23.6 9.6

9/l0/7l 34.7 4.6

  

Spood (M.P. HQ)

Figur 17. Kumulativ hastighetsfördelning vid mätpunkt "B" på
den av Enustun i Experiment II beskrivna anläggningen
av rumble strips. Mätpunktens placering framgår av
figur 15 (speed spot "B"). Figuren hämtad från Enustun
1972).
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Esperimsgä_å

De i experiment 2 används valkarna gav visserligen en kraftig

genonsnittlig hastighetsreduktion men resulterade å andra sidan

i en icke önskad Ökning av hastighetsvariationen. Man beslöt

därför att pröva en ny typ av valkar, som visat sig ha en lind-

rigare buller- och vibrationseffekt än de tidigare använda.

Tvärsektionen av en såden valk återges i figur 19.

I experiment 3 installerades en RS-anläggning på en motorväg,

som avslutades i en avfartsramp till en annan motorväg. Installa-

tionens placering framgår av figur l8.
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   Figur 18. Skiss över installationsplatsen för den av Enustun i

0
Experiment III beskrivna anläggningen av rumble strips.
Figuren hamtadfran Enustun ( 72).
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För att säkert kunna passera avfartsrampen var bilisterna

tvungna att sänka sin hastighet från 70 miles i timmen (ca

110 km/t), som var högsta tillåtna hastigheten på motorvägen,

till 35 miles i timmen (ca 55 km/t).

5.7.3.1 Geometrisk utformning

ADen geometriska utformningen av anläggningen i experiment 3

framgår av figur 19.
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Figur 19. Geometrisk utformning av den av Enustun i Experiment
III beskrivna anläggningen av rumble strips. Figuren
hämtad från Enustun (1972).
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Valkarna placerades i grupper om tre valkar efter varandra med

ett avstånd på 3'(ca 93 cm), centrum till centrum, mellan val-

karna. De lades tvärs över hela körbanan och även en bit ut på

den bredare högra vägrenen. De använda valkarha var tillverkade

av ett svart platsmaterial och kontrasterade mot den ljusa

vägbeläggningen.

Anläggningen bestod av total 15 grupper av valkar. Avståndet

mellan de två första grupperna var 103'(ca 32 m). Avstånden

mellan de därpå följande grupperna avtog därefter succesivt

till ett avstånd på 59'(ca 18 m) mellan de två sista grupperna.

Anläggningens totala längd bestämdes med hjälp av formeln i

ekvation 2 till 1133'(ca 350 m). Framför installationen satte

man upp ett varningsmärke: "Pavement Test Area Ahead"..

 

 

Test Average Standard
IOO'* Phase Date Speed Deviotion ,. "' .

I O
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Figur 20. Kumulativa hastighetsfördelningar vid en mätpunkt
omedelbart före viadukten (se fig 18) på installa-
tionSplatsen för den av Enustun i Experiment III
beskrivna anläggningen av rumble strips. Figuren
hämtad från Enustun (1972).
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5.7.3.2 Resultat

I detta experiment mättes hastigheten endast i en punkt vid

anläggningens slut strax innan fordonen passerade viadukten

över väg 96 (se fig l8). Mätningarna genomfördes vid tre olika

tillfällen:

genomfördes samt en månad efter det att installationen gjorts.

omedelbart före och efter det att installationen

Resultatet av hastighetsmätningarna framgår av figur 20.

Av figur 20 framgår att denna typ av valkar resulterade i en

något mindre hastighetsreduktion än de valkar som användes i

experiment 2 (se även fig 16). Denna anläggning får trots detta

anses ha gett ett bättre resultat än den anläggning som användes

i experiment 2, eftersom man där fick en kraftig ökning av

hastighetsvariationen, medan denna ej påverkats i detta experi-

ment.

Stockholms Gatukontor

 

Wallin (1972) rapporterar om en undersökning av tre olika

typer av RS. Samtliga infarter till fyra fyrvägskorsningar

och två övergångsställen på sträckor försågs med någon av de

tre typerna av RS. I samtliga korsningar rådde väjningsplikt för

den ena gatans trafik. Samtliga installationer gjordes inom

Stockholms kommun.

§29m§252§5_92§9:m2299

Typ A bestod av 6 st ovanpåliggande asfaltränder med 3 mm höjd

och 10 cm bredd samt med ett inbördes centrumavstånd på 40 cm.

Tre grupper av ränder om vardera 6 ränder lades på ett avstånd

mellan grupperna på 20 m. Avståndet mellan den närmast kors-

ningen liggande gruppen och korsningen var 20 m. Fyra installa-

tioner av denna typ gjordes.

Typ B bestod av 6 st nedfrästa ränder med 3 mm djup och 10 cm

bredd och med ett inbördes centrumavstånd på 40 cm. Grupperna

av ränder placerades i förhållande till varandra och till kors-

ningen på samma sätt som typ A. Tre installationer av denna typ

gjordes.

Typ C består av tre fält med ytbeläggning av asfalt med sten-

material 8-12 mm. Varje fält är 5 m långt. De tre fältens in-

bördes avstånd är 15 m med det närmast korsningen liggande 20 m

före denna. Fyra installationer av denna typ gjordes.
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Resultat

Hastigheten mättes i en punkt 30 m före korsningarna respektive

övergångsställena. Mätningarna utfördes strax före och efter

det att installationsarbetena genomförts. Resultatet av mät-

ningarna redovisas i tabell 14.

 

Antal fordon Medelhastighet Andel fordon snabbare än

 

 

 

per dygn i (km/h) 25 km/h 40 km/h
Plats båd .kt_

. a rl Före Efter Före Efter Före Efter
ningarna

Typ A

Handelsvägen 2 000 38 37 96 96 36 35
Ålgrytevägen 4 000 42 40 99 99 49 29
Finn Malmgrens väg 8 000 53 49 100 100 64 59
(övergångsställe)
Folkparksvägen 5 000 49 48 99 98 50 62
(övergångsställe
med signaler)

Typ B

Vita Liljans väg 2 000 29 36 78 99 27 24
Solhemsvägen 4 000 39 46 96 96 30 37
Folkparksvägen 5 000 52 45 99 97 60 41

(övergångsställe

med signaler)

Typ C

Handelsvägen 2 000 37 32 93 88 42 14
Täbylundsvägen 5 000 47 45 98 98 52 32
Valhallavägen 30 000 50 43 99 92 50 49
Finn Malmgrens väg 8 000 52 51 99 99 64 65

 

Tabell l4. Resultatet av hastighetsmätningarna vid de av Stock-
holms Gatukontor konstruerade anläggningarna av rumble
strips. Mätningarna utfördes vid en punkt 30 m före
korsningarna respektive övergångsställena. Vid varje
installation mättes hastigheten vid tre olika tidpunk-
ter såväl före som efter installationen kl 7-9, 12-14
och 16-18. Tabellen hämtad från Wallin (1972).

 

Som framgår av tabell l4 resulterade typ A i mycket små has-

tighetsreduktioner. Typ B medförde i två av tre anläggningar

en hastighetshöjning. Typ C slutligen resulterade i den största

genomsnittliga hastighetsreduktionen. Denna typ tycks emeller-

tid ha haft mcyket olika effekt på olika installationsplatser.
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Var skall RS installeras?

Man finner vid en genomgång av den litteratur, som behandlar

RS, mängder av förslag på olika typer av trafiksituationer, i

vilka RS kan komma till användning. Samtidigt varnar dock flera

författare för en alltför frekvent användning av RS (se t ex

Owens 1967).

De trafiksituationer, som man rekommenderar att de förses med

RS, karaktäriseras som regel av en eller flera av följande

egenskaper:

1. Den är belägen i icke tättbebyggt område.

2. De fordon, som närmar sig trafiksituationen har som regel en

hög hastighet, som måste sänkas väsentligt för att passagen av

det kritiska stället skall vara säker.

3. De fordon som närmar sig trafiksituationen har under en lång-

re tid färdats i en informationsfattig monoton trafikmiljö,

varför föraren kan antas ha en låg uppmärksamhsetnivå.

4. Den kritiska trafiksituationen har ofta karaktären av ett

tillfälligt provisorium t ex ett Vägarbete, en korsning, som

planeras att byggas om, eller dylikt.

RS torde emellertid inte vara något universalmedel, som kan

användas i alla de situationer, som karaktäriseras av de ovan

nämnda egenskaperna. Om den väsentliga verkningsprincipen för

RS är att de fungerar som en väckarklocka (se sid 4 ), som får

förarna att höja sin uppmärksamhetsnivå, så går denna effekt

troligen förlorad om RS blir alltför vanliga. Även om man be-

gränsar antalet anläggningar så finns det en uppenbar risk

för att överraskningseffekten går förlorad efter en tids an-

vändning, särskilt om installationsplatserna huvudsakligen tra-

fikeras av lokaltrafik.

Av ovan nämnda orsaker vill författaren till denna rapport re-

kommendera att om man önskar använda permanenta RS-anläggningar,

så bör detta ske i en väldefinierad typ av trafiksituationer,

som ej är alltför frekvent förekommande, och i vilka man framför

allt önskar påverka förarnas val av hastighet. Detta innebär att

även om RS-anläggningen ej skulle ha någon överraskningseffekt

på föraren, så skulle den kunna tjäna som en auditiv och taktil



51.

signal, som talar om för honom vilken typ av trafiksituation

han närmar sig.

Exempel på en utifrån dessa utgångspunkter lämplig installa-

tionsplats är korsningar i vilka den trafik som färdas på den med

RS försedda anslutningen har stopplikt men där stOpplikten

nonchaleras av förarna. En annan möjlig typ av installations-

plats är övergången från en motorväg till en väg, som endast

tillåter en hastighet på 70 km/t eller lägre.

Ett alternativt sätt att använda RS, som troligen innebär

större möjligheter att få en överraskningseffekt, är att an-

vända icke permanenta RS-anläggningar i anslutning till till-

fälliga försämringar i trafikmiljön t ex på grund av vägarbeten.

Garnaas (1970) skisserar möjligheten att i samband med väg-

arbeten använda transportabla RS-anläggningar.

Hur skall en anläggning av rumble strips utformas?

Bgmäle_ätrip§_slle:_:gmêls_êäeê2

Mycket få undersökningar av effekten av rumble areas har genom-

förts. Den enda undersökning i vilken man funnit denna typ

överlägsen anläggningar av RS-typ är den undersökning som

genomförts av Stockholms gatukontor (Wallin 1970). I denna

undersökning så resulterade anläggningarna med rumble areas

visserligen i den största genomsnittliga hastighetsreduktionen

men å andra sidan varierade effekten på hastigheten mycket

mellan de olika installationsplatserna. Vidare finns risken

att en rumble area av många bilister endast uppfattas som en

lagning av vägbanan (Bellis 1960). Med en anläggning av typ

rumble area har men dessutom inga möjligheter att åstadkomma

någon hastighetsillusionseffekt (se ovan sid 38). Av dessa

orsaker rekommenderar författaren av denna rapport att man vid

eventuella försök med bulleranordningar i Sverige i första hand

koncentrerar sig på anläggningar av typen RS.



Vilken form skall valkarna ha?
___-_------_------------------

Enustuns undersökning (1972) visade att formen på de valkar

man placerar ut för att åstadkomma buller- och vibrations-

effekter är av stor betydelse för den effekt man får på trafi-

kens hastighet. Garnaas (1970) påpekar att fordonens medelaxel-

avstånd torde vara en annan faktor, som bestämmer vilken

buller- och vibrationseffekt man får från olika typer av valkar.

Garnaas uppger att man i USA har ett medelaxelavstånd på 2,9 m

medan motsvarande siffra i Norge är 2,6 m - detta värde torde

även vara representativt för svenska förhållanden -. Eftersom

merparten av de undersökningar som gjorts av effekten av RS

genomförts i USA är det nödvändigt att man vid eventuella för-

sök med RS i Sverige undersöker vilken den Optimala utformningen

av valkarna är för svenska förhållanden.

§92_§5ê11_2§152:9ê_91ê9e5§§2

Som framgår av avsnittet Tänkbara verkningsprinciper för rumble

strips (se sid 4 ) är det tänkbart att man, genom att placera

valkarna tätare ju närmare den kritiska situationen de är

placerade, kan åstadkomma att föraren upplever sin hastighet

som accelererad om han passerar anläggningen med konstant has-

tighet. Detta skulle kunna medföra att föraren sänker sin

hastighet mer än han skulle göra om han inte utsattes för denna

hastighetsillusion. Det kan därför finnas skäl som talar för,

att man utformar eventuella försöksanläggningar i Sverige en-

ligt denna princip på samma sätt som t ex Kermit och Hein (1962)

och Enustun (1972).

Enustun placerade valkarna i grupper om tre efter varandra och

rekommenderade att avståndet mellan dessa grupper sättes så att

en förare, som bromsar in sitt fordon med en önskad retardation

passerar två grupper per sekund.

Flera författare rapporterar att man observerat bilister, som

för att undgå att färdas över RS-anläggningen valt att köra på

vägrenen eller på vägens vänstra sida. Denna typ av beteende

tycks visserligen endast inträffa i ytterst begränsad omfattning)

men eftersom den kan leda till mycket allvarliga situationer

finns det anledning att vidtaga åtgärder för att förhindra detta,

Enustun (1972) rekommenderar att man placerar de tvärgående

balkarna så att de täcker höger vägren och så väl höger som

vänster körbana om RS användes på vägar utan mittremsa.
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Flera författare påpekar att avståndet mellan RS-anläggningens

slut och den kritiska situation, som den tjänar som förvarning

för, måste väljas med yttersta omsorg. Om avståndet är för kort

kan det tänkas att föraren störs av RS-anläggningen, då hela

hans uppmärksamhet krävs för att klara den kritiska trafiksitua-

tionen. Om avståndet å andra sidan är för långt, riskerar man

att förarna hinner accelerera sina fordon innan de går in i

den kritiska situationen.

Installationen av RS i Sverige kan antas vålla speciella besvär

pçJa vårt vinterklimat. För att undvika att en RS-anläggning

bidrar till isbildning kan det vid permanenta anläggningar

vara nödvändigt att ordna med uppvärmning av vägbanan med

värmeslingor. En alternativ lösning är att använda transportab-

la RS-anläggningar, som kan tas ur bruk vintertid.
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