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METOD FÖR BESKRIVNING AV TRAFIK- OCH TRAFIKSÄKERHETS-
SITUATIONEN FÖR GCM-TRAFIKANTER.

av Hans Thulin
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Rapporten beskriver trafik- och trafiksäkerhetssituationen för GCM-trafi-

kanter. En utarbetad metod presenteras och tillämpas. Därvid studeras

trafikflöden, trafiksammansättning, separeringsgrad för CCM-trafikanter;

samband olyckor och separering. Punkter eller miljöer med höga förvän-

tade skadetal anges.
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A METHOD FOR DESCRIBING TRAFFIC AND THE TRAFFIC SAFETY
SITUATION RELATING TO GCM ROAD USERS.*

' by Hans Thulin
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

' The report describes traffic and the traffic safety situation relating to

GCM road users. A complete method is presented and applied. The

method studies traffic flows, traffic composition, degrees of separation for

GCM road usersand the relationship between accidents and separation.

Locations or environments with high estimated numbers of accidents are

indicated.

* GCM 2 Swedish abbrevation denoting pedestrians (G), cyclists (C) and
moped riders (M).
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METOD FÖR BESKRIVNING AV TRAFIK- OCH TRAFIKSÄKERHETS-
SITUATIONEN FÖR GCM-TRAFIKANTER.

av Hans Thulin
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I föreliggande rapport redovisas en metod för att beskriva trafik- och

trafiksäkerhetssituationen för (ECM-trafikanter. Denna metod skall upp-

fattas som ett förslag till komplettering av nuvarande rutiner för beskriv-

ning av trafiksäkerhetsläget. Enligt den nu föreslagna metoden skall

följande faktorer och förhållanden studeras.

0 Trafikant- och fordonsflödet, trafiksammansättningen.

o Separeringsgraden för CCM-trafikanter.

o Olyckor och olycksrisker

0 Samband mellan olyckor och oseparerade CCM-trafikanter.

o Miljöer med höga skadetal eller skaderisker för CCM-trafikanterna.

I rapporten redogörs för metodens principiella uppbyggnad. För att få ökad

konkretion har den föreslagna metoden tillämpats på ett praktikfall.

Således har GCM-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation i en

mindre tätort, Söderköping, undersökts.

Tätorten indelades i tre undersökningsområden, ett utgjordes av europaväg

66, som korsar tätorten, ett annat av tätortskärnan, det tredje av övriga

delar av tätorten.

Ett antal korsningar valdes-sammanlagt 14 stycken varav 6 stycken på

E66. Korsningarna videofilmdes. I mindre trafikintensiva korsningar skedde

manuell registrering. Korsningarna valdes så att en bild kunde ges av längs

vilka vägar och gator trafikanterna färdades och så att sammanfattande

resultat kunde erhållas, bl a blev det möjligt att beskriva trafikflöde och

trafiksammansättning halvtimmesvis i de olika delarna av tätorten.
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Mätningen - videofilmning eller manuell registrering - genomfördes under

dagtid. I varje korsning upprepades mätningarna.

Vid utvärderingen av videomaterialet togs hänsyn till om (ECM-trafikanter-

na var separerade från biltrafiken, vid passage genom korsning eller över

gata. Separering säges föreligga då konkurrens inte råder mellan GCM-

trafikanter och bilar om samma utrymme i trafikmiljön. Vid utvärderingen

togs också hänsyn till trafikantkategori och trafikanternas färdriktning i

korsningen.

Mätning genomfördes, i två omgångar. Den första mätningen ägde rum

under 3 vardagar i juni 1983. Den andra mätningen ägde rum under ett

veckoslut i juli.

Figur a visar trafikflöde och trafiksammansättning halvtimmesvis under

dagtid i korsning på E66..

                           

Xmä. \. i. FOTG._ ..-- ' *_4le GCM-TRAFIKANTER§ § ,. -w gg ,g »masa*x w\\\\\\ T \ sä* * ',o §§§5\§ swäxsäse Ltiêâiåäälés
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40*

30*
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10*

3 ;r 0 er'io 11' 12' 13 14 (15 18 17* 18* i'QHM'E

    

Figur a. Trafikflöde och trafiksammansättning under dagtid, vardag, i
I ' korsning på E66 genom Söderköping.
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Tabell a visar erhållna separeringSgrader* i de studerade korsningarna

längs E66.

Allmänt gäller att motorfordonstrafikens storlek starkt påverkar GCM-

trafikanternas separeringsgrad. Ju fler motorfordon desto lägre separed

ringsgrad. Av den anledningen är separeringsgraden för CCM-trafikanter

lägre på E66 än i tätorten i övrigt.

Separeringsgraden varierar mellan korsningarna. I två av korsningarna,

korsning 3 och 6, är ett övergångsställe signalreglerat, vilket medför

förbättrad separering för fotgängarna och således högre separeringsgrad.

I korsning 4 beror den låga separeringsgraden för fotgängare på att

fotgängarna går över gatan under den tiden på dagen då motorfordonstra-

fiken är som intensivast d 'v 5 på eftermiddagen.

GCM-trafikanternas färdriktning har också stor betydelse för den totala

separeringsgraden i korsningen och är till en del orsak till den erhållna

variationen mellan korsningarna samt till skillnaden i separeringsgrad

mellan cyklister och mC/mopedister. Cyklisterna färdas i stor utsträckning

tvärs E66 där separeringsgraden är låg medan mc/mopedisterna i stor

utsträckning färdas längs E66 där separeringsgraden är hög.

Tabell a. Separeringsgrader mellan CCM-trafikanter och motorfordon
under dagtid, vardag, i Söderköping.

       

' r' ' r ' _ L " iövri'gt
1 1 I 2 3 I 4 5 6 Totalt

Fotgängare - I . 0,83 0,25 0,60 0,67 0,65 g 0,84

Cyklister 0,68 0,74 0,45 0,51' 0,52 '0,55 0,53 0,86 I

Mc/mopedister 0,65 0,80 0,80 0,71 0,77 0,67 0,75 0,88

        

m

* Separeringsgraden anger andelen separerade trafikanter och varierar
mellan 0 och 1. Separeringsgraden = 1 innebär fullständig separering.
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Utifrån erhållna resultat kan risker i trafiken beräknas. Resultatet visar

att skaderisken för CCM-trafikanter är relativt övriga trafikantkategorier

hög på E66 i Söderköping. Fotgängare och cyklister har där 6 gånger högre

skaderisk och mc/mopedister 14 gånger högre skaderisk än personbils-

förare.

På E66 i Söderköping inträffar 60 % av olyckorna med CCM-trafikanter

under en ll-timmarsperiod på eftermiddagen och tidig kväll-hälften av

dessa inträffar under fredagar, vilket innebär att flertalet olyckor inträffar

då-antalet oseparerade CCM-trafikanter är som störst.

Det antas råda linjärt samband mellan antal GCM-trafikantolyckor och

antal oseparerade CCM-trafikanter. Utifrån detta antagna förhållande kan

förväntat antal GCM-trafikantolyckor i korsning beräknas och korsningar

med höga skadetal eller olyckstal pekas ut. Figur b visar förväntat antal

fotgängarolyckor i respektive korsning längs E66. Flest fotgängarolyckor

förväntas i korsningarna 5 och 4. I korsning 5 är separeringsgraden relativt

sett hög, d v 5 risken låg, och antalet fotgängare stort. I korsning 4 är

separeringsgraden låg - risken hög - och antalet fotgängare litet.

  

Förvünfof ant. olyckor/10 år CYKUSTER
Estimafed nr of accidents/10 years CYCLISTS

A

2.0-L
6

O Korsning nr: 3 i

15.. Junction no:

- 5
1.0-__________ __L_ M

I
I

05-- 2 |
1 I

: Ant. osep.
0 : i : 1: å : I : cyklister/h

0 5 10 15 20 25 30 35 Nr of Unsep.
cychsts/h

Figur b. Samband mellan GCM-trafikantolyckor och antal oseparerade
CCM-trafikanter i korsning på E66 genom Söderköping.
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Under samma antagande om linearitet kan förväntat antal CCM-trafikant-

olyckor beräknas vid olika separeringsgrader och vid olika (ECM-trafikant-

flöden. Detta illustreras i figur c. Det är sålunda möjligt att beräkna

antalet olyckor då separeringsgraden ändras vid ett givet GCM-trafikant-

flöde. Det är också möjligt att beräkna antalet olyckor då CCM-trafikant-

flödet ändras vid en given separeringsgrad.

NUMBER OF ACCIDENTS BETWEEN
PEDESTRIANS AND CARS, BUSES

  

^ ON PEDESTRlAN cnossmc (0)
ANTA_l_. OLYCKOR MELLAN

1 0 _ FOTG§NGARE ocu B_ILAR,BUSSAR _0_ _025
' vm OVERGÅNGSSTÅLLE (0) F$=o ' '

0'9 ' s=DEGREE or
SEPARATION

0,8 « t
o'av Q?"

0,7 - §ng
*x <2.3 49

(og-q.
0,6 "

ögxé
<9 00,5 - (§90 - - :0,125

så QS, I:5:050
0%,.QQV

0,10 " « 4)?"
s 0

få* *
o* "0Q0,3 - I\\ Q* i

grå, 2 :0,062
çg* Fs=ovs

0,2 - '

0.1 . ' '9 :0,025
l:5:0.90

o 1 2 3 I. 106 FOTG. PASSAGER (F)
PED.PASSAGES(F)

3ÅRS OBS.DAGTID 12 TIMMAR 75m 150m 225m 300m FOTG.PASSIh
BYEAR oas. DAYTIME 12 HOURS PED. PASS/h
SÅRS oss. loSIh 90m 135m 100m FOTG. PASS/h
SYEAR oss. -n- PED. PASS/h

Figur c. Samband mellan antal fotgängarolyckor och antal fotgängare vid
olika separareringsgrader (Källa: VTI Rapport nr 254).
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A METHOD FOR DESCRIBING TRAFFIC AND THE TRAFFIC SAFETY
SITUATION RELATING TO GCMROAD USERS.*

by Hans Thulin
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The report presents a method for describing traffic and the traffic safety

situation relating to GCM road users. This method should be looked upon

as a suggested addition to the present routines for description of the

traffic safety situation. According to the suggested methods the following

factors and conditions are studied.

0 The road user and vehicle flow, traffic composition.

o Degree of separation for GCM road users.

o Accidents and accident risks.

o Relationship between accidents and unseparated GCM road users.

o Environments with high injury rates or injury risks for GCM road ursers.

In the report the principal structure of the method is described. In order to

facilitate understanding the method has been applied to one study case.

Thus traffic and the traffic safety situation relating to GCM road users are

investigated in a small urban area, Söderköping.

The urban area was divided into three areas for study; one consisted of

Eur0pean highway 66, which transects the urban area, another consisted of

the center of the urban area and the third consisted of remaining parts of

the urban area.

* GCM = Swedish abbrevation denoting pedestrians (G), cyclists (C) and
moped riders (M).
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Pedestrian crossings at a total of 14 junctions were studied, of which 6 lie

on the E66. The junctions were videofilmed. Manual recording took place

at less traffic-intensive junctions. The junctions were selected so that it

was possible to obtain an idea of which roads and streets were used by the

group being studied and so that a summary of the results could be made.

This made it possible, for example, to describe traffic flow and composi-

tion per half hour in the various parts of the urban area.

Measurement - by videofilming or manual recording - was performed in the

daytime. The measurements were repeated at every junction.

In evaluating the video material, consideration was taken to whether the

GCM road users were separated from car traffic when passing through a

junction or across a street. Separation is said to OCCur when there is no

competition between GCM road users and cars for the same space in the

traffic environment. Attention was also paid to road user category and the

direction of travel of the road users at the junction.

Measurement was performed on two occasions. The first consisted of 3

weekdays in June 1983. The second covered a weekend in July.

Figure a shows traffic flow and composition per half hour in the daytime at

a junction on the E66.

X
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Figure a. Traffic flow and composition in the daytime on a weekday at a

junction on the E66 through Söderköping.
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Table a shows the degrees of separation* obtained at the junctions studied

on the E66.

Generally, the volume of motor traffic greatly influences the degree of

separation of the GCM road users. The greater the number of motor

vehicles, the less the degree of separation. For this reason, the degree of

separation for GCM road users is lower on the E66 than in the rest of the

urban area.

The degree of separation varies between the junctions. At two of the

junctions, junctions 3 and 6, one pedestrian crossing is controlled by

signals, which means improved separation for pedestrians and thus a higher

degree of separation.

At junction 4, the degree of separation for pedestrians is low because

pedestrians cross the street during the time of day when motor traffic is

most intensive, i.e. during theafternoon.

The direction of travel of GCM road users is also of great importance for

the overall degree of separation at the junctions and is partly the reason

for the variation between the junctions and the difference in degree of

separation between cyclists and motorcyclists/moped riders. To a large

extent, cyclists travel across the E66, with a low degree of separation,

while motorcyclists/moped riders mainly travel along the E66, with a high

degree of separation.

 

* The degree of separation indicates the proportion of separated road
users and varies between 0 and i. Degree of separation = 1 implies
complete separation.
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Table a. Degrees of separation between GCM road users and motor
vehicles in the daytime on a weekday in Söderköping.

       

Junctions on E66 Remainer

of urban
l 2 3 4 5 6 Total area

Pedestrians - 0.52 0.83 0.25 0.60 0.67 0.65 0.84L

Cyclists 0.68 0.74 0.45 0.51 0.52 0.55 0.53 0.86

Motorcyclists/
moped riders 0.65 0.80 0.80 0.71 0.77 0.67 0.75 0.88

  

The risks in traffic can be calculated from the results obtained. The

results show that the injury risk for GCM road users on the E66 at

Söderköping is relatively high compared to other road user categories.

There, pedestrians and cyclists have an injury risk 6 times higher and

motorcyclists/moped riders an injury risk 14 times higher than the risk for

car drivers.

On the E66 at Söderköping, 60% of the accidents with GCM road users

occur during a 4-hour period in the afternoon and early evening. Half of

these occur on Fridays, which means that the majority of accidents occur

when the number of unseparated GCM road users is greatest.

A linear relationship is assumed betweenthe number of GCM road user

accidents and the number of unseparated GCM road users. On the basis of

this assumption, the estimated number of GCM accidents at a junction can

be calculated and junctions with high injury oraccident rates can be

detected. Figure b shows the estimated number .of pedestrian accidents at

each junction studied along the E66. Most pedestrian accidents are

expected at junctions 5 and 4. At junction 5, the degree of separation is

relatively high, i.e. the risk is low, and the number of pedestrians is high.

At junction 4, the degree of separation is low, i.e. the risk is high, and the

number of pedestrians is low.
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CYKL'ISTER
CYCLlSTS

Förv'cin'rut ant. olyc kor/10 år
Estimated nr of accidents/10 years
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Figure b. Relationship between GCM road user accidents and number of
unseparated GCM road users at a junction on the E66 through
Söderköping.

Under the same assumption of linearity, the estimated number of GCM

road user accidents can be calculated for different degrees of separation

and different GCM road user flows. This is illustrated in Figure c. It is

thus possible to calculate the number of accidents when the degree of

separation is altered for a given GCM road user flow. It is also possible to

calculate the number of accidents when the GCM road user flow is altered

for a given degree of separation.
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NUMBER OF ACClDENTS BETWEEN
PEDESTRIANS AND CARS, BUSES
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Figure C. Relationship between number of pedestrian accidents and num-
ber of pedestrians for different degrees of separation.
(Source: VTI Report 254).
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(Page 9)
Map of Söderköping showing junctions surveyed.

(Page 11)
Time-schedule for video recording of traffic at junctions, road
E66 at Söderköping on 6-8th of June 1983.

(Page 14)
Number of passenger cars/h and heavy vehicles/h in the daytime
(06.30-18.30) on roads and streets between the surveyed junc-
tions at Söderköping. Results from survey on 6-8th of June 1983.

(Page 16)
Number of cyclists/h and motorcyclists, moped riders/h in the
daytime (06.30-18.30) on roads and streets between the surveyed
junctions at Söderköping. Results from survey on 6-8th of June
1983.
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Number of pedestrians/h crossing roads or streets by day (06.30-
18.30) in the surveyed junctions at Söderköping. Results from
survey on 6-8th June 1983.

(Page 19-20)
Traffic flow in the daytime, weekdays, at junctions, road E66 at
Söderköping. Results from survey on 6-8th of June 1983.
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Traffic composition in the daytime, weekdays, at junctions, road
E66 at Söderköping. Results from survey on 6-8th of June 1983.
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Percentage share and number of pedestrians crossing E66 or
connecting streets at junctions. Results from survey of week-
days 6-8th of June 1983.

VTI RAPPORT 278



Table 3

 

Figure 7

Table 4

Table 5
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XV

(Page 24)
Percentage share and number of cyclists and moped-motor-
cyclists going in different directions at junctions, road E66.
Results from survey of weekdays, 6-8th of June 1983.

(Page 26)
Degree of separation (S) between GCM* road users and motor
traffic flows at four-way junctions (cross roads). Results from
junction no. 5 on survey of 6-8th of June 1983.

(Page 28)
Degree of separation between GCM road users and motor
vehicles in the daytime (06.30-18.30) at road E66 passing through
Söderköping. Results from survey of weekdays, 6-8th of June
1983.

(Page 29)
Degree of separation between GCM road users and motor
vehicles duringafternoon/evening friday and sunday at road E66
passing through Söderköping. Results from weekend survey on lst
and 3rd of July 1983.

(Page 30) '
Degree if separation for pedestrians crossing road E66 at
junction no 3. Results from survey on 6-8th of June, lst and 3rd
of July 1983.

Weekday Weekend
Pedestrian crossing
controlled by signals

Pedestrian crossing
without signals

* GCM = Swedish abbrevation denoting pedestrians (G), cyclists (C) and
moped riders (M).
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Cyclists

Motorcyclistsl- into junction
moped riders

Table 8

Table 9

XVI

(Page 30)
Degree of separation for cyclists and motorcyclists/moped riders
going into junctions, riding on road E66 or on crossing streets.
Values in brackets show the degree of separation at ride straight
on or at left turn in the junction. Results from survey on 6-8th of
June, lst and 3rd of July 1983.

Weekday Weekend
Road E66into junction

/ Crossing streetfrom:

Road E66

from: Crossing street

(Page 31)
Degree of separation for pedestrians crossing road E66 or cross-
road of E66. Results from survey on 6-8th of June 1983, lst and
3rd of July 1983.

Weekday Weekend
Pedestrians crossing
E66

Pedestrians crossing
cross-road of E66

(Page 32)
Accidents with personal injury, reported to the police, for
different road users at Söderköping, l974-May 1983, and in the
town centre of Linköping, 1976-1980.

Traffic units Traffic
E66 Söderköping involved composition

Private car
Lorry

Bus
Mc
Moped
Bicycle
Pedestrian

Traffic units Traffic
Linköping, town centre involved composition

Private car

Lorry
Bus
Mc
Moped
Bicycle
Pedestrian
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Table 10 (Page 33)
Number of accidents with personal injury reported to the police
at road E66, Söderköping, l974-May 1983.

Accidents between GCM road users and motorvehicles

Monday-Tuesday Friday* Sunday Total
Time
Other time
Total

* Day before a holiday is included in Fridays.
Accidents involving motor vehicles only

Monday-Tuesday Friday* Sunday Total
Time
Other time
Total

* Day before a holiday is included in Fridays.

Table 11 (Page 35)
Accident risk in the daytime for different road users at junctions
on road E66 at Söderköpiing and in the town centre of Linköping.
Accident risk = number of accidents reported to the police with
personal injuries/million vehicles or road users going into the
junction.

Private Lorry Moped Bicycle Pedestrian
Car Bus Mc

E66, Söderköping

Linköping,
town centre

Figure 8 (Page 37)
Relation between number of accidents with GCM road users and
number of "non-separated" GCM road users at junctions. Results
from road E66 at Söderköping.
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Table 12 (Page 38)
Expected and actual number of accidents with GCM road users
at junctions after a total of 16 accidents. (Number of accidents
during 10 years.)

Intersection

Number of expected
accidents

Actual number

of accidents

Figure 9 (Page 39)
Relation between number of accidents and number of GCM road
users at different degrees of separation - number of accidents
calculated for pedestrians at crossing.
(Source: VTI Report no. 254).
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BAKGRUND

CCM-trafikanterna kommer lätt till skada och skadas ofta allvarligt då de

blandas med motorfordonen i trafiken. Genom att separera de två

kategorierna åt finns möjlighet att effektivt reducera dessa olyckor i antal.

Genom att samtidighet ej föreligger, föreligger ej heller risk för olycka.

Det krävs dock för gott resultat att separeringsåtgärden sätts in där den är

angelägen och att dess verkningsgrad blir tillfredsställande. Med separe-

ringsåtgärd menas vanligen åtgärd som rumsligt separerar trafikanterna åt.

Man bygger exempelvis särskild gång-/cykelbana för fotgängarna och

cyklisterna. Man kan göra korsningen mellan gång-cykelbanan/och väg-

banan planfri genom att bygga bro eller tunnel. Trafikanterna kan också

separeras genom att åtgärder vidtas som separerar dem åt i tiden. Det

innebär att trafikanterna använder samma utrymme i trafiken men inte

under samma tider. Tidsseparering sker exempelvis i signalreglerade

korsningar. Genom att förändra motorfordonstrafikens storlek påverkas

också tidssepareringen mellan motorfordonen och GCM-trafikanterna.

Minskad motorfordonstrafik förbättrar separeringen, vilket för cyklisterna

och mopedisterna medför ökad möjlighet att ta sig igenom korsningen eller

för fotgängarna ökad möjlighet att ta sig över gatan utan att konfronteras

med motorfordon.

Eftersom trafiksäkerheten mellan GCM-trafiken och motorfordonstrafiken

är direkt avhängig samtidigheten i trafiken är det klart att just detta

förhållande skall studeras när trafiksäkerheten undersöks. Detta innebär

föUande:

0 Det är angeläget att mäta i vilken utsträckning eller grad GCM-
trafikanterna är separerade från exempelvis motorfordonstrafiken.
Detta mått-separeringsgraden-är ett trafiksäkerhetsmått som är
användbart ner på detaljnivå. Det används som tillståndsmått, kvali-
tetsmått eller effektmått.

0 Det är angeläget att veta hur många GCM-trafikanter som inte är
separerade. Antalet oseparerade trafikanter kan antas vara proportio-
nellt mot antalet olyckor.

Det är självklart också av vikt att studera de faktorer som har betydelse

för separeringen.
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I rapporten_ presenteras och tillämpas en metod med vilken trafik-och

trafiksäkerhetsSituationen för CCM-trafikanterna bestäms då samtidighe-

ten i trafiken särskilt beaktas. Metoden tillämpas i en mindre tätort,

Söderköping. Projektet bekostas av vägverket.
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MÅL OCH METOD

Syftet är att beskriva GCM-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssitua-

tion i olika trafikmiljöer. För detta ändamål har en metod utvecklats.

Då det gäller trafiksituationen studeras följande:

0 Trafikant- och fordonsflödets tids- och rumsmässig'a variation.

o Trafiksammansättning - för område, längs väg och i korsning.

Då det gäller trafiksäkerhetssituationen studeras följande:

0 Separeringsgraden för CCM-trafikanterna - för område, längs väg och i
korsning.

o Samband olyckor - oseparerade trafikanter. Trafiksammansättning och
olyckstyper.

o Olycksrisker, skaderisker i olika miljöer."

o Punkter, miljöer med höga förväntade skadetal eller skaderisker.

Det allmänna tillvägagångssättet då metoden används beskrivs och kom-

menteras i följande punkter i vilka det också refereras till den undersök-

ning som presenteras i rapporten och som genomförts. med metoden.

Val av område och platser:

Se avsnitten 3.1.1 sid 8 och 3.1.2 sid 9.

Metoden är lämplig att använda i såväl områden eller platser med mycket ,

GCM-trafik som i områden och platser med liten GCM-trafik.

I första hand används metoden för att studera trafik- och trafiksäkerhets-

situationen för CCM-trafikanter i tätort d v 5 i områden med många GCM-

trafikanter.

När syftet är att beskriva trafik- och trafiksäkerhetssituationen totalt för

ett område är det av betydelse att området är homogent vad gäller
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förhållande som påverkar den situationen. Det är ofta lämpligt att grovt

indela en tätort i tre områden. Det ena området utgörs av tätortskärnan,

där antalet GCM-trafikanter är stort och så även kollektivtrafiken. Det

andra området utgörs av delen runt tätortskärnan. I det området finns

genomfartsleder för biltrafik samt GCM-trafikantstråk. Det tredje områ-

det består av tätortens övriga delar där CCM-trafiken_ och biltrafiken som

allmänt sett är liten.

De platser som studeras inom området är sådana där väg och gatuutrymmet

är gemensamt för CCM-trafikanterna och biltrafikanterna och där således

risk för konfrontation föreligger. I tätortsmiljö föreligger främst risk för

konfrontation i korsning och på övergångsställe medan den är liten längs

gata eller väg. Det är också i korsningar och på övergångsställen flertalet

olyckor mellan GCM-trafikanter och motorfordon inträffar.

Det är således ofta tillräckligt att studera korsningar och övergångsställen

för att erhålla en total bild av GCM-trafikanternas trafik- och trafiksäker-

hetssituation i tätortsmiljö.

Området kan totalundersökas, men det är också möjligt att erhålla

tillräckligt resultat genom Urval av platser. I de undersökningar som' VTI

utfört har ett representativt urval av platser (korsningar och övergångs-

ställen) gjorts. Antalet platserhar varit så stort att det varit möjligt att

kartlägga trafiken längs gator och vägar i det undersökta området-se

avsnitt 3.2.1.1 sid 12.

Registrering av trafikanter

 

Se avsnitt 3.1.3 sid 10.

Registrering av trafikanter sker exempelvis genom videofilmning eller

manuellt på sådanaplatser däritrafiken är mindre intensiv.

I VTIs undersökningar har trafiken registrerats under dagtid. I varje plats

har registrering skett vid upprepade tillfällen under olika tider på dagen.

Vid varje tillfälle har registrering skett under en halvtimme. Totalt sker
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registrering under 2-3 dagar i ca 15 valda platser, företrädesvis korsningar

och övergångsställen. Med enkel statistisk metodik kan sedan bl a trafik-

flöde och trafiksammansättning beskrivas halvtimmesvis i det undersökta

området - se avsnitt 3.2.1.2 sid 18.

Separering och separeringsgrad:

Se avsnitt 3.2.2.1 sid 25.

Den separerade GCM-trafikanten konfronteras inte med biltrafiken och

löper således inte risk att inblandas i trafikolycka. Definitionsmässigt

föreligger separering när GCM-trafikanten och biltrafikanten kan vistas i

trafiken ovetande om varandra utan att sammanstötning sker. GCM-

trafikanten och biltrafikanten gör då inte samtidigt anspråk på eller

konkurrerar om samma utrymme i trafiken.

Vid bedömning huruvida separering föreligger kan totalantalet GCM-

trafikanter delas in i två grupper. Den ena gruppen utgörs av GCM-

trafikanter som vistas i det utrymme som är gemensamt med bilarna utan

Denatt bilar finns i närheten. Dessa GCM-trafikanter är separerade.

andra gruppen utgörs av CCM-trafikanter som vistas i det gemensamma

Dessa GCM-

Det ingår i den gruppen en del

utrymmet samtidigt som bilar finns där eller i närheten.

trafikanter är huvudsakligen oseparerade.

CCM-trafikanter som är separerade där bilarna inte är så nära att

samtidighet i det gemensamma utrymmet föreligger. Vid bedömning av

(ECM-trafikanter i sådana situationer uppstår dock i en del fall definitions-

problem och svårighet att avgöra om separering föreligger. Avgörande för

bedömningen i dessa fall är om bilens närvaro påverkar GCM-trafikantens

beteende, stoppar eller påskyndar hennes färd, eller omvänt GCM-trafikan-

tens närvaro påverkar bilens framfart. Erfarenhetsmässigt är dessa svårbe-

dömda fall procentuellt sett få och deras inverkan på separeringsgraden

därför ringa.

Separeringsgraden anger andelen separerade CCM-trafikanter och varierar

mellan värdena noll och ett. Noll innebär att ingen separering föreligger.

Ett innebär att fullständig separering föreligger.
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Separeringsgraden är ett trafiksäkerhetsmått som kan användas på såväl

totalnivå eller övergripande nivå som på detaljnivå. På detaljnivå kan

exempelvis enskilda korsningar eller del av korsning studeras, det är

möjligt att studera enskilda övergångsställen eller delar av dessa.

Stabilt värde på separeringsgraden erhålls redan vid litet antal observa-

tioner. I den undersökning som presenteras i rapporten har som undre gräns

vid bestämningen av separeringsgraden använts 15 observationer. Denna

gräns och den tid trafiken i varje korsning eller på övergånggsställe totalt

registrerats, i regel 1,5 timme, har gjort det möjligt att bestämma

separeringsgraden för GCM-trafikanterna med hänsyn till såväl deras

färdriktning som till motparten, bilens, färdriktning.

Beräkning av olycksrisk och skaderisk:

 

' Se avsnitt 3.2.2.2 sid 31.

Med metoden beräknas risker för trafikantkategorier i olika miljöer.

Olycksrisken och skaderisken beräknas genom att relatera olyckor (0)

respektive skadade (5) till trafikexponeringen (E)

Skaderisken =Olycksrisken = %

m
l
m

Då riskerna baseras på polisrapporterade personskadeolyckor är för GCM-

trafikanterna olycksrisken och skaderisken nästan lika.

I korsning och på övergångsställe används antal trafikanter (miljon) som

exponeringsmått.

Med metoden erhålls trafikantkategoriernas exponering i trafiken. För att

erhålla tillräckligt antal olyckor, vanligen polisrapporterade personskade-

olyckor, kan 5-10 års olyckor krävas. Fler än 10 års olyckor kan dock inte

anses meningsfullt att använda.
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Utpekande av miljöer, platser med många förväntade olyckor eller skadade:

Se avsnitt 3.2.2.3 sid 35.

Där antalet oseparerade CCM-trafikanter är stort förväntas också många

olyckor inträffa. Det antas att det råder linjärt samband mellan antal

olyckor och antal oseparerade GCM-trafikanter.

Beräkning av förväntat antal olyckor då separeringsgraden ändras:

Se avsnitt 3.2.2.4 sid 38.

Med separeringsgraden anges effekten av separeringsâtgärder. Genom att

minska biltrafikens storlek eller exempelvis införa signalreglering ökar

separeringsgraden. Ökningen anger âtgärdens effekt. Separeringsgradens

samband med antal olyckor anger också förväntad effekt på antal olyckor.
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3.1

3.1.1

TILLÄMPNING AV METODEN

I avsnittet visas praktiskt hur metoden att beskriva GCM-trafikenternas

trafik- och trafiksäkerhetssituation används och vilka resultat som erhålls.

En liten tätort, Söderköping, undersöks. Europaväg 66 sträckning genom

tätorten kommer enligt planer att bli föremål för omfattande trafikåtgär-

der. Undersökningen är därför upplagd som en före-undersökning.

Tillvägagångssätt

 

Undersökningsområde

Söderköping delas in i följande tre delområden beroende på speciella

trafikförhållanden som utmärker områdena:

o E665 sträckning genom tätorten

o Tätortskärnan

0 Övriga delar av tätorten

Europaväg 66 tudelar tätorten Söderköping. Norr om E66 ligger tätortskär-

nan och söder om ligger i huvudsak bostadsbebyggelse, men också skolor

idrottsanläggning och bussterminal. Det innebär att många CCM-trafikan-

ter uppehåller sig på E66 som också är starkt trafikerad av motorfordon.

Det är rimligt att anta att trafik- och trafiksäkerhetssituationen för GCM-

trafikanterna är annorlunda på E66 än i de två övriga delområdena. I

tätortskärnan finns också många CCM-trafikanter men där är motorfor-

donstrafiken relativt begränsad. I övriga delar av tätorten är genomsnitt-

ligt sett även antalet CCM-trafikanter färre. Inom området finns GCM-

trafikantstråk.
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3.1.2 Val av undersökningsplatser/ miljöer

 

Undersökningen av GCM-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation

koncentreras i första hand till korsningar. I undersökningen har 14

korsningar valts, 6 av dessa är belägna längs E66, vilket innebär totalunder-

sökning av korsningarna längs E66, 2 av de valda korsningarna är belägna i

tätortskärnan och de resterande 6 korsningarna i övriga delar av tätorten.

Valet av korsningar har gjorts så att det även är möjligt att beskriva

trafiken längs gator och således få en bild av GCM-trafikens, personbils-

trafikens och den tunga trafikens omfattning. Valet har också skett så att

det är möjligt att beskriva resultat för vart och ett av de studerade

områdena.

Kartan i figur 1 visar vilka korsningar som ingår i undersökningen. De

valda korsningarna är numrerade. Korsningarna anges fortsättningsvis med

dessa nummer.
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Karta över Söderköping med de korsningar utmärkta, som ingår i
undersökningen.

Figur 1.
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3.1.3

3.1.3.1

10

Trafikregistrering genom videofilmning

Korsningarna längs E66 videofilmades. I övriga korsningar, som var mindre

trafikintensiva, skedde med något undantag manuell registrering.

Vid filmningen av korsningarna användes 3 meter höga stativ. Vidvinkel-

objektiv användes vilket möjliggjorde filmning av trafiken i hela korsningen

med en kamera. Genom filmningen kunde samtliga trafik- och trafikant-

strömmar i korsningen studeras. Totalt användes två kameror.

Den manuella registreringen utfördes av två personer, som arbetade

tillsammans i respektive korsning.

Mätning utfördes i två olika omgångar.

Första mätningen genomfördes under 3 dagar måndagen 6 juni till onsdagen

8 juni 1983, och pågick under dagtid mellan 06.30-18.30.

Den andra mätningen genomfördes under ett veckoslut fredagen 1 juli och

söndagen 3 juli 1983 och pågick under eftermiddag och kväll mellan 15.30-

20.00.

trafik- och trafiksäkerhetssituation under trafikmässigt extrema villkor.

Syftet med denna mätning var att studera GCM-trafikanternas

Veckoslutstrafiken är kraftig på E66. Under den andra mätningen filmades

enbart tre korsningar på E66.

Tidsschema

Trafiken i varje korsning filmades, eller var föremål för manuell registre-

ring, under en halvtimme vid olika tidpunkter. Under juni-mätningen

skedde filmning eller manuell registrering av varje korsning vid 3 tillfäl-

len - under morgon (06.30-10.30), middag (10.30-1#.30) och eftermid-

dag/kväll (14.30-18.30). Två av korsningarna på E66 filmades vid samman-

lagt 6 tillfällen.

De upprepade mättillfällena vid olika tider på dagen ger tillförlitligare

genomsnittsVärde för respektive korsning men ger också information om
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förhållanden vid olika tidpunkter på dagen. Som framgår av nedanstående

tidsschema har antal filmtillfällen på E66 valts så att filmning har skett

under alla tolv timmar mellan 06.30-18.30. Detta gör det möjligt att

beskriva trafikflöden och trafiksammansättning på E66 halvtimmesvis. För

de övriga två områdena kan l.t-timmarsintervall användas.

Tabell 1. Tidsschema för videofilmning av trafik i korsning på E66 genom
Söderköping 6-8 juni 1983.

Tidpunkt för videofilmning (x)
Time for video recording (x)

63° 7°° a°° 9°° 10°° 11°° 12°° 13°° 14°° 15°° 16°° 17°° 18°°183°
Korsning nr:1
Junction nozz

3

 

I.

5

6

Under veckoslutsmätningen i juli filmades tre korsningar på E66, var och en

3 gånger under fredagen och 3 gånger under söndagen.

3.1.3.2 Utvärdering

Vid utvärderingen av videofilmerna samt vid den manuella registreringen

räknades samtliga trafikanter och de separerade CCM-trafikanterna regi-

strerades.

Då antalet trafikanter räknades togs hänsyn till

o Fordons- eller trafikantkategori.
(Indelning i kategorierna fotgängare, cyklister, mc/mopedister, person-
bilar, lastbilar, bussar samt "övriga fordon" som omfattar bl a väg-

maskiner och traktorer.

0 Färdriktning

Då antalet separerade CCM-trafikanter registrerades och då icke separe-

ring förelåg togs förutom till GCM-trafikantkategori hänsyn till:
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3.2

3.2.1

3.2.1.1

12

0 Vilken trafikantkategori motparten tillhörde

o GCM-trafikantens färdriktning

0 Motpartens färdriktning

Resultat

Trafiksituationen redovisas enligt följande:

0 Trafikflödeskartor

o Trafikens och trafiksammansättningens variation under dagtid

0 Trafiken med hänsyn till färdriktning

Trafiksäkerhetssituationen redovisas enligt följande:

0 GCM-trafikanters separeringsgrad - med hänsyn till olika faktorer som
bilflödets storlek, signalreglering, GCM-trafikanternas färdriktning.

o Olyckor och olycksrisker

o Samband olyckor och separering.

Trafiksituationen

 

Trafikflödeskartor

Undersökningen gör det möjligt att beskriva trafikens storlek och samman-

sättning längs de större gatorna i tätorten. Undersökningen ger därför en

god bild av längs vilka vägar och gator CCM-trafikanterna, bilisterna och

de tunga fordonen färdas. Det bör påpekas att presenterade resultat är

skattningar och som sådana behäftade med osäkerhet. Erhållna skattningar

är beroende av under vilka tider på dagen trafikmätningarna utförts - hur

representativa dessa mättillfällen är för att beskriva trafiken över dagen

totalt sett. Det upprepade mätningsförfarandet - mätning under morgon,

middag och eftermiddag/kväll - minskar risken för avvikande resultat.
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Figurerna 2-4 visar erhållna genomsnittliga trafikflöden per timme under

dagtid på gator och vägar mellan de korsningar som studerats. Resultaten

är från vardagsmätningen i juni 1983. Följande resultat erhölls:

Motorfordon:

 

Motorfordonstrafiken är betydligt större på E66 än på övriga vägar eller

gator. Enligt resultatet färdas under dagtid vardagar (exklusive fredag)

600-700 motorfordon per timme längs E66 genom Söderköping. Andelen

tung trafik är 11 96.

I det studerade området söder om E66 är motorfordonstrafiken störst på

Östra Rydsvägen med omkring 200 motorfordon per timme. Andelen tung

trafik är 5 %. På Ringvägen mellan Östra Rydsvägen och E66 färdas i

genomsnitt mellan 100-150 motorfordon per timme. Andelen tung trafik är

omkring 10 %.

I det studerade området norr om E66, som omfattar delar av tätortskärnan,

färdas längs de undersökta gatorna omkring 150 motorfordon per timme.

Tunga fordon förekommer endast undantagsvis.
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Figur 2. Antal personbilar/h och tunga fordon/h under dagtid (06.30-
18.30) på vägar och gator mellan studerade korsningar i Söder-
köping. Resultatet från mätningen 6-8 juni 1983.
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Cyklister, mc/mopedister:

Som framgår av figur 3 färdas cyklisterna i stor utsträckning längs den

slinga som bildas av Prästgatan, Skönbergagatan, Östra Rydsvägen och

Ringvägen. Det genomsnittliga dagsflödet i denna slinga är 60 cyklister

per timme. Det innebär att särskilt många cyklister korsar E66 där den

korsar Rydsvägen och Ringvägen (korsningarna 3 och 6). Även där E66

korsar Storängsgatan (korsning 4) och Nybrogatan (korsning 5) _passerar

många cyklister tvärs E66. Av figuren framgår att antalet cyklister som

färdas längs E66, inklusive på den cykelbana som löper längs E66 söder om

den mellan korsningen med Linköpingsvägen (korsning 1) och Östra Ryds-

vägen (korsning 2), är litet.

Till skillnad från cykeltrafiken är mc/mopedtrafiken relativt sett stor längs

E66. Mc/mopedtrafiken är också stor längs Storgatan, Storängsgatan samt

Nybrogatan vilka samtliga korsar E66 (korsningarna 4 och 5). Även i

korsningen mellan Ringvägen och E66 (korsning 6) är mc/mopedtrafiken

relativt sett stor.
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CYKLISTER
CYCLISTS

   St
or
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MC/MOPEDISTER
MC/ MOPEDRIDERS

Mc,rn0p./h
Mc, moprid./h
- 6-15
_1-5

 

Figur 3. Antal cyklister/h och mc, mopedister/h under dagtid (06.30-
18.30) på vägar och gator mellan studerade korsningar i Söder-
köping. Resultat från mätningen 6-8 juni 1983.
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Fotgängare:

Antalet fotgängarpassager över väg/gata är naturligt störst i tätortskärnan

där det på enskilda övergångsställen i genomsnitt under dagtid sker

omkring 100 passager per timme. De flesta passagerna tvärs E66 sker i

korsningarna mellan Östra Rydsvägen och E66 (korsning 3) samt Nybro-

gatan och E66 (korsning 5). På det mest frekventerade övergångsstället i

korsning 3 passerar i genomsnitt 50 fotgängare per timme. Detta över-

gångsställe är signalreglerat. Övriga övergångsställen i korsningen är inte

signalreglerade. På det mest frekventerade övergångsstället i korsning 5

passerar också omkring 50 fotgängare per timme. Övergångsstället är inte

signalreglerat, vilket ej heller övriga övergångsställen i korsningen är.

FOTGÄNGARE
PEDESTRIANS

E66

L".- \ Fotg./ h
1 ^9°t Ped./h

I 1- 5
2 I 6- 30
Ö I 31-60

I 100

       

Figur 4. Antal fotgängare/h som under dagtid (06.30-18.30) passerar över
väg eller gata i de undersökta korsningarna i Söderköping.
Resultat från mätningen 6-8 juni 1983. '
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3.2.1.2 Trafikflödets och trafiksammansättningens variation över tid

 

Flöden och trafiksammansättning avser här flöde och trafiksammansättning

i korsning. Resultaten baseras på resultat från flera korsningar. Hänsyn

har då tagits till skillnad i flödesnivå mellan korsningar och den variation i

flöde mellan mättillfällena som beror av den totala flödesnivån i korsning*

en. Statistisk metodik - glidande medelvärde - används också för att

renodla tidsmässiga förändringar.

E66 genom Söderköping:

Figurerna 5 *och 6 visar trafikflöde och trafiksammansättning halvtimmes*

vis under dagtid på E66 genom Söderköping. Resultaten är från vardags-

mätningen i juni -83 och avser hela E66:an.

Följande trafikflödesförhâllanden erhölls:

\ 0 Antal fotgängare varierar mellan 30 och 70 per timme med maximum
omkring klockan 15.

0 Antal cyklister varierar mellan 20 och 60 per timme med toppar
omkring .kl 08.00 och under eftermiddag och kväll då antalet är mellan
50-60 per timme.

0 Antal mc/mopedister varierar mellan 10 och 30 per timme. Mopedflö-

det är störst under eftermiddagen.

o' Bussflödet varierar mellan 5 och 25 fordon per timme. Störst är flödet
under morgonen och eftermiddagen.

0 Lastbilsflödet varierar mellan 25 och 70 fordon. per timme. Lastbilsflö-
det ökar under morgon och förmiddag, med kulmen omkring klockan 12,
och avtar under eftermiddagen.

a Personbilsflödet* varierar mellan 500 fordon/h och 900_ fordon/h. Person-
bilsflödet är konstant under morgon och förmiddag. Ökning sker under
eftermiddagen med kulmen omkring 17.

Följande förhållanden vad gäller trafiksammansättningen erhölls:

0 Andelen oskyddade trafikanter varierar mellan 10-20 96. Andelen är
störst på_ morgonen omkring kl 8 och på eftermiddagen omkring kl 15..
Totalt sett är andelen fotgängare 596, andelen cyklister 6%, och
andelen mc/mopedister 2 96.
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o Andelen tung trafik varierar mellan 4 och ll 96. Störst är andelen
under förmiddag och middagstid. Totalt sett är andelen lastbilar 6 96,
och andelen bussar 2 %.

o Andelen personbilar varierar mellan 75 96 och 85 96. Andelen är störst
under sen eftermiddag och tidig kväll. Totalt sett är andelen per'sOn-
bilar 80 96. L
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FLDN/H
30*

20*

10' [_-

G_ -

      

         

LASTBILAR
FLODE/H LORRIES
FLOH/H
70-

60- -a -

40- _- __

30_

20'

10-

  

 

  

 

  

     

 

 

       

 

    

c - j
1: 7 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 QHSE

PERSONBILAR
FLÖDE/H PASSENGER CARS
FLOH/H
900- __

800' -J '-1_7

700-

ii :I

800- ___' __

500-

400*

800-

200*

100*

 

 

   

 

 

 
 

  

 

   

 

  

 

    

c .8 'I 0 9 10 11 12 13 14 15 18 17 16 19HBE

    

Figur 5. Trafikflöden under dagtid, vardag, i korsning på E66 genom
Söderköping, Resultat från mätningen 6-8 juni 1983.
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Figur 6. Trafiksammansättning under dagtid, vardag, i korsning på E66
genom Söderköping. Resultat från mätningen 6-8 juni 1983.

Av bilaga 1 framgår trafikflöde och trafiksammansättning på E66 vid

veckoslutsmätningen fredag och söndag i juli 1983.

Som framgår av resultatet är personbilsflödet på E66 betydligt högre under

eftermiddags och kvällstid fredag och söndag (1 300 fordon/h) än under

samma tid övriga vardagar (800 fordon/h).

Trafiken med tunga fordon (lastbil och buss) på E66 är mindre under söndag

eftermiddag och kväll (15 fordon/h) än under eftermiddag och kvällstid

vardag (40-50 fordon/h). Antalet tunga fordon under fredag eftermiddag

och kväll är lika stort som antalet tunga fordon under motsvarande tid

övriga vardagar.

Antalet oskyddade trafikanter varierar mellan mätomgångarna. Exempelvis

erhölls betydligt mindre antal cyklister under eftermiddag och kväll fredag

(20 cyklister per timme) jämfört med samma tid övriga vardagar (50-60

cyklister/timme). Även antalet fotgängare och mc/mopedister var något

mindre under fredagsmätningen. Det mindre antalet oskyddade trafikanter

beror till viss del på att det under fredagsmätningen, vilket också gäller

söndagsmätningen, var sämre väder - mulet och tidvis något duggregn - än

under den mätningen som genomfördes under juni. Junimätningen genom-

fördes innan skolornas sommarlov inleddes vilket också är en orsak till det

större antalet oskyddade trafikanter vid den mätningen.
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Tätortskärnan i Söderköping:

Indelning av dagtiden görs i tre l+--timmarsperioder (se bilaga 2).

Följande resultat erhölls:

o Trafiken ökar under dagen i tätortskärnan och är således mest intensiv
under eftermiddags-/kvällsperioden. Fotgängarantalet är dock störst
under middagsperioden.

0 Personbilsflödet är något mindre än halva personbilsflödet på E66. Tung
trafik förekommer endast undantagsvis.

0 Andelen oskyddade trafikanter är drygt 50 96. Särskilt hög är andelen
fotgängare, drygt 30 %. Även andelen cyklister är hög, knappt 20 96.
Andelen mc/mopedister samt även flödet är i överensstämmelse med
vad som erhölls på E66.

Övriga delar av tätorten Söderköjginj:

 

Indelning av dagtiden görs i tre 4-timmarsperioder (se bilaga 3).

Stor variation i trafikens storlek föreligger mellan olika korsningar. Detta

innebär att det föreligger stor variation kring de genomsnittliga värden

som presenteras i figurerna. Dock råder god överensstämmelse mellan

korsningarna vad gäller trafikens förändring över dagtid.

Följande resultat erhölls:

0 Trafiken i omrâdet ökar under dagen och är störst under eftermiddags-
/kvällsperioden. Den tunga trafiken och fotgängartrafiken är dock
störst under middagsperioden.

o Personbilsflödet är en fjärdedel av personbilsflödet på E66. Detta
förhållande gäller också den tunga trafiken.

0 Andelen oskyddade trafikanter är drygt 35 % och varierar tämligen lite
mellan de tre studerade tidsperioderna under dagen.

0 Mc/moped-trafiken är mindre än på E66. Cykeltrafiken är däremot
större medan fotgängartrafiken är i nivå med fotgängartrafiken på E66.
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3.2.1.3 Trafikflöde och färdriktning

Av tabellerna 2 och 3 framgår andelen CCM-trafikanter i olika färdrikt-

ningar i de studerade korsningarna längs E66. Tabellerna visar bla

följande:

0 75% av fotgängarpassagerarna sker tvärs E66 och således 25 % av
passagerna Över anslutande gata till E66.

o 80 % av cyklisterna färdas in i korsningen från anslutande gata till E66.
20 96 av cyklisterna färdas således in i korsningen längs E66.

o 40 96 av mc/mopedisterna färdas in i korsningen från anslutande gata
till E66.60 °/o av mc/mopedisterna färdas således in i korsningen längs
E66.

Tabell 2. Andel fotgängare som i korsning passerar över E66 eller anslut-
ande gata till E66. Resultat från vardagsmätningen 6/6-8/6 -83.

      

Korsning l 2 3 4 5 6 Mgdel-
varde

passage över
E66 0 80 86 88 58 90 73

passage över
tvärgata 100 20 14 12 42 10 27
till E66

Summa 96 100 100 100 100 100 100 100

totalt antal
fotg/h i 2 21 63 26 92 20 37
korsningen
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Tabell 3. Andel cyklister och andel mc/mopedister som färdas i olika
riktningar i korsning på E66. Resultat från vardagsmätningen

                    

  

 

6-8/6 1983.

CYKLISTER

Korsning 1 2 3 4 5 6 Eda
varde

Färdini __r 9 14 2 2 2 4 4

korsningeny_ 32 39 4 11 7 2 9

från E66 23 2 4 8 12 2 6

I äga 64 55 10 21 21 8 19
Färdini __r 4 8 4 11 7 0 5

k°rsmnge '- 4 18 83 65 68 63 64
fr tvärgata

111566 j 27 20 4 4 4 29 12

I äga 35 46 91 80 79 92 81

Tot ant'

cykl/h 15 34 57 34 44 76 43

i korsningen

MC/MOPEDISTER

Korsning 1 2 3 4 5 6 Eda
varde

Färdini __r 18 0 2 0 4 14 5

korsningen- 47 85 39 39 43 43 46

från E66 j 0 o 20 3 11 10 10

I å/;a 65 85 61 42 58 67 61

Färdini __r 6 10 10 3 9 0 7

k°rsnmgen 18 5 17 45 19 19 21
fr tvärgata

111566 j 12 0 12 10 14 14 12

äga 36 15 39 58 42 33 40

Tot ant

mc, mop/h 11 13 14 17 29 14 16

i korsningen

 

    

 

  

 

 

VTI RAPPORT 278



3.2.2

3.2.2.1

25

Trafiksäkerhetssituationen

 

Separeringsgraden

Separeringsgraden anger andelen separerade CCM-trafikanter och varierar

således mellan 0 och 1. Om exempelvis 90 GCM-trafikanter av hundra är

separerade blir separeringsgraden 0,90.

I avsnittet redovisas separeringsgraden mellan GCM-trafikanter och bilar

(personbil, lastbil och buss).

Cyklister och mc/mopedister som svänger höger i korsningen betraktas som

separerade eftersom dessa normalt inte störs av bilarna eller stör dessa.

I figur 7 ges exempel på separeringsgrader mellan GCM-trafikanter och de

biltrafikströmmar som GCM-trafikanterna konfronteras med i korsning.
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Fi ur 7. Se arerin 5 rader (S) mellan GCM-trafikanter och förekomman-_5_ P 8 8
de motortrafikströmmar i 4-vägskorsning. Resultat från kors-
ning 5 vid mätningen 6-8 juni 1983.
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I följande redovisning av separeringsgrader grundas dessa på minst 15

observationer.

Tabell 4 visar separeringsgraderna som erhölls vid vardagsmätningen i juni i

respektive korsning i de tre områdena, E66, tätortskärnan och övriga delar

av tätorten. Resultatet visar att separeringsgraden för GCM-trafikanterna

är lägst på E66. Detta beror på det höga biltrafikflödet där. Av resulatet

framgår också att separeringsgraden varierar mellan korsningarna. Störst

är variationen mellan korsningarna längs E66.

Variation mellan korsningarna beror delvis av korsningsspecifika faktorer.

Exempelvis är ett övergångsställe i korsning 3 och ett i korsning 6

signalreglerat. Detta medför förbättrad separering för fotgängare.

Trafikströmmarnas storlek och riktning spelar också en stor roll för den

totala separeringsgraden i korsningen. I detta avseende råder skillnad

mellan mc/mopedtrafiken och cykeltrafiken. Mc/mopedisterna åker i be-

tydligt större utsträckning längs E66 än cyklisterna som i större ut-

sträckning åker tvärs E66. Färd tvärs E66 innebär oftare konfrontation

med bilar än färd längs E66. Även antalet fotgängarpassager tvärs E66 är

betydligt större än antalet fotgängarpassager över anslutandegator till

E66.

Antal trafikströmmar som GCM-trafikanterna konfronteras med i korsning-

en påverkar också separeringsgraden. Den relativt sett höga separerings-

graden för cyklister i korsning 2 är ettexempel på detta. Korsningen är en

trevägskorsning och har således färre biltrafikströmmar än övriga korsning-

ar som är fyrvägskorsningar.

Den låga separeringsgraden för fotgängare i korsning 4 beror på att

fotgängarpassagerna i den korsningen i stor utsträckning sker på eftermid-

dagen då biltrafiken är som störst. Det råder således där dålig tidssepare-

ring mellan fotgängare och motorfordon.
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Fotgängare

Cyklister

Mc/mopedister

Fotgängare

Cyklister

Mc/mopedister

28

Separeringsgrader mellan CCM-trafikanter och motorfordon
under dagtid (06.30-18.30) på E66 genom Söderköping. Re-
sultat från vardagsmätningen 6-8 juni 1983.

 

Korsningar på E66
Korsningar

i tätortkärnan

                

    

1 2 3 4 5 6 Totalt 7 8 Totalt

- 0,52 0,83 0,25 0,60 0,67 0,65 0,82 0,84 0,83

0,68 0,74 0,45 0,51 0,52 0,55 0,53 0,80 0,86 0,84

0,65 0,80 0,80 0,71 0,77 0,67 0,75 0,89 0,85 0,86

Korsningar i övriga
delar av tätorten

9 10 ' "11 12 13 14 Totalt

0,93 - 0,90 0,95 0,86 0,85 0,90

0,85 0,89 0,93 0,90 0,88 0,90 0,89

0,92 - 0,93 - 0,93 1,00 0,92

 

 

      

Som framgår av tabell 5 erhölls vid veckoslutsmätningen fredag och söndag

eftermiddag/kväll, då motorfordonstrafiken var extremt intensiv, låga

separeringsgrader för GCM-trafikanterna på E66. Endast varannan fotgäng-

are och var tredje cyklist var då separerade vid passage genom korsning.

Förhållandet var betydligt bättre för mc/mopedisterna där 3 av 4 var

separerade.
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Tabell 5. Separeringsgrad mellan GCM-trafikanter och motorfordon
under eftermiddag/kväll fredag och söndag på E66 genom
Söderköping. Resultat från veckoslutsmätningen 1 och 3 juli

      

1983.

Korsningar på E66

1 juli 3 juli

3 4 5 Tot 3 4 5 Tot

Fotgängare 0,80 0,31 0,18 0,49 0,79 0,24 0,37 0,48

Cyklister 0,32 0,35 0,31 0,33 0,29 0,40 0,43 0,37

Mc/mopedister 0,63 0,95 0,68 0,74 0,63 0,88 0,80 0,80

          

Separering och signalreglering:

De två signalreglerade övegångsställena är båda belägna på E66, ett i

korsning 3 och ett i korsning 6. Trafiksignalerna ger grönt ljus åt

fotgängarna och samtidigt rött ljus åt motorfordonstrafiken i alla trafik-

strömmar som passerar övergångsstället. Då separering inte föreligger

beror detta i första hand på att fotgängaren inte inväntat grönt ljus vid

passagen. Av tabell 6 framgår erhållna separeringsgrader i korsning 3 vid

signalreglering respektive ej signalreglering. Antalet fotgängare i korsning

6 är för litet för motsvarande uppdelning. Resultatet visar att separerings-

graden är betydligt lägre då signalreglering inte finns. Vid vardagsmätning-

en erhölls separeringsgraden 0,5 på det ej signalreglerade övergångsstället '

jämfört med separeringsgraden 0,95 på det signalreglerade övergångsstäl-

let. Vid veckoslutsmätningen var separeringsgraden på det signalreglerade

övergångsstället nästan 0 vilket innebär att nästan alla fotgängare var

oseparerade vid passagen över E66. Den något högre separeringsgraden

som erhölls på det signalreglerade övergångsstället under veckoslutsmät-

ningen (0,98) beror om ökningen är reell, på att fotgängarna i större

utsträckning inväntade grönt ljus vid passagen, vilket var nödvändigt p g a

den trafikintensitet som då rådde.
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Tabell 6. Separeringsgrad för fotgängare vid passage över E66 i
korsning 3. Resultat från mätningarna 6-8/6 -83 och 1/7,
3/7 -83.

Vardag Veckoslut

Signalreglerat
övergångsställe 0,95 0,98

Ej signalreg- _
lerat övergångs- 0,50 0,05
ställe

    

Sipareringsgrad och färdriktning:

 

Tabell 7 visar separeringsgraden för cyklister och mc/mopedister vid färd

in i korsning från E66 eller från tvärgata till E66. Av resultatet framgår

att separeringsgraden är betydligt lägre då cyklisterna och mc/mopedister-

na färdas in i korsningen från tvärgata ändå de färdas in i korsningen från

E66. Under eftermiddag/kväll vid fredags- och söndagsmätningen, var

sålunda enbart en cyklist av fem och en mc/mopedist av fem separerade

vid passage över E66 eller vid vänstersväng in på E66. Då cyklisterna och

mc/mopedisterna färdades in i korsningen längs E66 var 3 cyklister av fem

och 4 mc/mopedister av 5 separerade. Av tabellen framgår också att

separeringsgraden är större för mc/mopedister än för cyklister. Till stor

del beror denna skillnad på olika färdriktningar i korsningen. Cyklisterna

svänger av från E66 relativt sett oftare än mc/mopedisterna. Vänstersväng

på E66 medför lägre separeringsgrad än färd rakt fram i korsningen.

Tabell 7. Separeringsgrad för cyklister och mc/mopedister vid färd in
i korsningen från E66 eller från tvärgata till E66. Värdena
inom parentes anger separeringsgraden vid färd rakt fram
eller vänstersväng i korsningen. Resultat från mätningarna
6-8/6 -83 och l/7, 3/7 - 83.

   

Vardag Veckoslut

. . E66 0,77(0,66) 0,63(0,53)
in 1 kors-

Cyklister ningen Tvärgata
från: till E66 0,47(0,39) 0,26(0,l9)

. , E66 0,84(0,8_l) 0,87(0,86)
Mc/mope- "i l kors' T .. t

. ningen varga a
dister från: till E66 0,60(0,45) 0,47(0,18)
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Som framgår av tabell 8 är separeringsgraden för fotgängare betydligt

Vid

mätningen fredag och söndag var 4 fotgängare av 10 'separerade vid passage

lägre vid passage över E66 än vid passage över tvärgata till E66.

över E66 och 7 fotgängare av 10 separerade vid passage över tvärgata till

E66.

passage över tvärgata till E66.

Vid vardagsmätningen i juni var 6 fotgängare av 10 separerade vid

Om jämförelsen görs exklusive de två

signalreglerade övergångsställena blir separeringsgraden vid passage över

E66 ännu lägre.

  

Tabell 8. Separeringsgrad för fotgängare vid passage över E66 eller
tvärgata till E66. Resultat från mätningarna 6-8/6 -83, 1/7,
3/7 -83.

Vardag ' Veckoslut

passage över
E66 0,59 0,41

passage över
tvärgata 0,83 0,71

till E66

     

Olyckor ocholycksrisker

I följande avsnitt studeras olyckor och olycksrisker på E66 genom Söder-

köping samt görs jämförelse med olyckssituationen -i Linköpings tätorts-

kärna. Som grund används polisrapporterade trafikolyckor med person-

skada. I Söderköping studeras de olyckor som inträffat under perioden 1974

- maj 1983.

Olyckor: i

Under tiden från 1974 tom maj 1983 inräffade 45 polisrapporterade

trafikolyckor med personskada längs den studerade sträckningen av E66

genom Söderköping. Det innebär 14-5 olyckor- per år. I 20 av olyckorna,

44 96, har CCM-trafikanter varit inblandade, vilket innebär 2 olyckor per

år.

VTI RAPPORT 278



32

Av tabell 9 framgår antal olyckor mellan inblandade trafikelement på E66

genom Söderköping samt i Linköpings tätortskärna. Av tabellen framgår

också dels den totala trafiksammansättningen dels trafiksammansättningen

vad gäller trafikelement inblandade i olyckor. Mopedister, cyklister och

På E66

förekommer CCM-trafikanterna procentuellt sett oftare i trafikolyckor än

fotgängare har varit inblandade i lika många olyckor på E66.

de förekommer i trafiken. Detta förhållande råder även för mc/mopedister

i Linköpings tätortskärna men ej för cyklister och fotgängare, som procen-

tuellt sett förekommer oft'are i trafiken än de förekommer i trafikolyckor.

Tabell 9. Polisrapporterade personskadeolyckor mellan olika trafikant-
kategorier i Söderköping l974-maj 1983 och i Linköpings tätorts-
kärna, 1976-1980.
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Inbland- Trafik-

E66 SÖDERKÖPING ade trafik- samman-

element sättning

ANT ' (96) (96)
1 2 3 4 5' 6 7

Pb(l) 19 4 1 2 3 5 6 59 68,6 79,8

Lb (2) O 1 0 2 1 0 4 4,6 6,4

Buss (3) 0 0 1 0 0 3 3,5 1 ,8

Mc (4) 0 0 0 0 2 2, 3 2 O

Mop (5) 0 0 0 6 7,0 '

C (6) 0 0 6 7,0 5,4

Fotg (7) - 6 7,0 4,6

100 96 100 96

Inbland- Trafik-

LINKÖPINGS TÄTORTSKÄRNA ade trafik' samma"-
element sattmng
ANT (96) (96)

l 2 3 4 5 6 7

Pb(l) 35 2 5 3 12 27 23 142 51,8 56,3

Lb (2) 0 0 0 l 2 7 2,6 1,9

Buss (3) 0 l 2 5 10 23 8,4 4,6

Mc (4) 0 0 0 0 4 1,5 l 9

Mop (5) 1 2 0 18 6,6 ,

C(6) 3 2' 43 15,7 17,2

Fotg(7) - 37 13,5 18,1

100 96 100 96
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Som framgår av tabell 10 har merparten av olyckorna på E66 med GCM-

trafikanter inträffat under eftermiddag och kväll - särskilt under fredagar.

o 60 96 av olyckorna med CCM-trafikanter har inträffat mellan kl 14.30-
18.30 varav hälften under fredagar.

Vad gäller personskadeolyckor med enbart motorfordon inblandade före-

ligger enligt resultatet i tabell 9 ej motsvarande olyckstoppar. Dessa

olyckor är mer jämnt fördelade över veckodag och dagtid.

Tabell 10. Antal polisrapporterade trafikolyckor med personskada på
E66 genom Söderköping l974-maj 1983. Indelning efter
veckodag och tid på dygnet.

OLYCKOR MELLAN GCM-TRAFIKANTER OCH MOTOR-
FORDON

MÅ-TO FRE* LÖR söN TOTALT

06.30-10.30 4

10.30-14.30 3

14.30-18.30 12

18.30-20.30 1

Övrig tid 0

Totalt i 20

1) (M = 2)

 

OLYCKOR MED ENBART MOTORFORDON INBLANDADE

MÅ-TO FRE* LÖR SÖN TOTALT

06.30-10.30

10.30-14.30

14.30-18.30

18.30-20.30

Övrig tid

Totalt 1 1

1) (M = 3) . .
* Bland fredagar ingår dag före helgsdagsafton.
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Plats och' färdriktningvid olyckstillfället:

 

Samtliga 6 olyckor med fotgängare inträffade i korsning. Samtliga 6

olyckor inträffade vid passage över E66.

Samtliga 6 olyckor med cyklister inträffade i korsning. 4 av olyckorna

inträffade då cyklisten gav sig ut på E66 från en tvärgata och kolliderade

med motorfordon som färdades längs E66. En olycka inträffade då en

lastbil körde om en cyklist. Båda fordonen färdades på E66. En olycka

inträffade då cyklisten körde rakt fram i korsningen och mötande motor-

fordon svängde vänster. Även då färdades båda fordonen på E66.

Av de 6 olyckor som inträffade med mopedister skedde 5 i korsning. I

samtliga dessa 5 olyckor körde mopedisten från en tvärgata ut på E66 och

kolliderade med motorfordon som färdades längs E66. Den sjätte olyckan

inträffade mellan korsningar då en lastbil körde om mopedisten.

De två mc-olyckorna inträffade också i korsning. Vid båda tillfällena

färdades motorcyklarna på E66.

Således har 19 av de totalt 20 olyckorna inträffat i korsning. 15 av de 18

CCM-trafikantolyckorna (exklusive mcqolyckorna) d v 5 85 96 av olyckorna

har inträffat då fotgängarna, cyklisterna och mopedisterna givit sig ut på

E66 - i flertalet av-olyckorna i avsikt att korsa E66.

 

Olycksrisker:

Från erhållna resultat är det möjligt att beräkna olycksrisker. Av tabell ll

framgår erhållna risker i korsning på E66 för olika trafikantkategorier. Som

jämförelse visas också i tabellen olycksrisker, i korsning för samma

trafikantkategorier, erhållna vid undersökning av trafiksäkerhetssituation-

en i Linköpings tätortskärna - se VTI Rapport nr 254. Vid riskberäkningarna

har antal olyckor relaterats till antal fordon eller trafikanter i korsningen.

Av tabellen framgår att olycksrisken för samtliga trafikantkategorier är

högre på E66 än i tätortskärnan i Linköping. Särskilt hög är olycksrisken
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för GCM-trafikanter på E66 jämfört med i tätortskärnan. Det är på E66

3gånger så hög risk för fotgängare respektive cyklister jämfört med

personbilsförare att inblandas i polisrapporterad trafikolycka med person-

skada. I Linköpings tätortskärnaxär olyckskrisken för dessa tre kategorier

av samma storleksordning. Bland trafikantkategorierna är olycksrisken

störst för mc/mopedister-nära 7 gånger högre än för personbilsförare.

Detta resultat erhölls både vid undersökningen av E66 och av Linköpings

tätortskärna.

För CCM-trafikanterna är här olycksrisken lika med skaderisken. Så är

icke fallet för motorfordonstrafikanterna för vilka skaderisken är betydligt

lägre än olycksrisken. På E66 är skaderiskens storlek för personbilsförare

cirka hälften av olycksrisken. Det innebär att fotgängarnas och cyklister-

nas skaderisker är 6 gånger större och mc/mopedisternas skaderisk ll;

gånger större än personbilförarnas skaderisk på E66.

Tabell ll. Olycksrisker i korsning under dagtid för olika trafikantkate-
gorier på E66 genom Söderköping samt i Linköpings tätorts-
kärna.
Olycksrisk = antal polisrapporterade trafikolyckor med per-
sonskada/milj inkommande fordon eller trafikanter i kors-

  

ningen.

Person- Lastbil Mc Fot-
bil Buss M0p Cykel gängare

IE66, Söderköping | 0,19 | 0,49 I 1,25 | 0,55 | 0,56 |
Linköpings tät- I 0,13 J 0,33 I 0,36 I 0,16 I 0,12 I
ortskarna i i 4

  

3.2.2.3 Platser med höga förväntade olyckstal eller skadetal

Bestämmande för antalet olyckor och antalet skadade CCM-trafikanter är

antalet oseparerade GCM-trafikanter. Ju fler oseparerade trafikanter

desto fler olyckor. Figur 8 visar förväntat antal olyckor med GCM-

trafikanter i de undersökta korsningarna vid det antal oseparerade trafi-

kanter som uppmättes i respektive korsning. Av figuren framgår också

förväntat antal olyckor då antalet oseparerade trafikanter ändras. Det

antas att det råder linjärt samband mellan antal olyckor och antal

oseparerade trafikanter.
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0 Förväntat antal fotgängarolyckor är störst i korsning 5 och i korsning 4.
I korsning 4 beror antalet olyckor på den låga separeringsgraden vilken
medför många oseparerade fotgängare trots att totalantalet fotgängare
i korsningen är relativt sett litet. I korsning 5 är förhållandet det
motsatta där är separeringsgraden inte särskilt låg men däremot är
antalet fotgängare stort.

o Förväntat antal cykelolyckor är störst i korsningen 6 och 3. I korsning 6
är antalet cyklister stort. I korsning 3 är separeringsgraden för
cyklister låg. I de två korsningarna är det förväntade antalet fotgäng-
arolyckor litet, vilket mycket beror på den signalreglering för fotgäng-
are som finns där.

9 Förväntat antal mc/mopedolyckor är störst i korsning 5, vilket i första
hand beror på att antalet Inc/mopeder i korsningen är stort.
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Förvünfu'r ant olyckor/10 år FOTGANGARE
Esflimufed nr of accidents/10 years PEDESTRlÄNS

* 5

2.0--

0 Korsning nr:
15._ Junction no:

4

_ _ _ _ _ __ _- H

23 l
0.5" 6 |

I
| Antosep.

O : V i L % t i 4 a i

0 5 10 15 20 25 30 35- 40 Ni"- Of unsep-
ped./h

Förvün'ru'r ant olyckor/10 år CYKUSTER
Es'rima'red nr of accidents/10 years CYCUSTS

1

2.0»
6

0 Korsning nr: 3
15__ Junction no:

_ 5

1.0 ----------- _-4_- M
I
I

05-- 2 I
1 |

: Ant osep.
0 : ; _r 1: g : I ; cyklister] h

0 5 ' 10 15 20 25 30 35 Nr of unsep.
cyclls'rs/ h

Förvünfuf ant olyckor/1061" MC/ MOPEDBTER
Esfknufed nr of accidents/10 years MC'/ MOPEDRIDERS

1. 5 --
5 O Korsning nr: 5

Junc'rion no:
1.

.. _ 61.0 _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __1_ M

2 3
0.5» l

: Ant osep. mc,
0 g 4 , § 1 ä .r I ?mopedisfer/h

0 1 2 3 4 5 6 7 Nr of unsep. mc-,
mopedriders/ h

Figur 8. Samband mellan antal olyckor med CCM-trafikanter och antal
oseparerade CCM-trafikanter i korsning. Resultat från E66 i
Söderköping.
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Totalt sett förväntas flest GCM-trafikantolyckor inträffa i korsning 5 och

minst i korsning 1 och 2. Tabell 12 visar dels förväntat antal GCM-

trafikantolyckor dels verkligt antal inträffade olyckor i respektive korsning

på E66 under en lO-årsperiod.

Tabell 12. Förväntat och verkligt antal GCM-trafikantolyckor i korsning då
det totalt inträffar 16 olyckor. (Antal olyckor under en tioårs-

   

period).

Korsning 1 2 3 a 5 6

Förväntat
antal olyckor l l 3 3 5 3

Verkligt
antal olyckor l 0 5 2 4 4

        

Förväntat antal olyckor vid ändrad separeringsgrad och CCM-trafikant-

flöde

Om man skall minska antalet olyckor mellan GCM-trafikanter och bilar

måste antalet oseparerade CCM-trafikanter minskas. Detta kan åstad-

kommas genom att förbättra separeringsgraden.

Figur 9 visar schematiskt sambandet mellan förväntat antal GCM-trafi-

.kantolyckor och antal CCM-trafikanter vid olika separeringsgrader. I

figuren beräknas m ha sambandet förväntat antal fotgängarolyckor på

övergångsställe.

Utifrån sambandet i figur 15 är det möjligt att bestämma följande.

0 Hur antalet olyckor förändras då separeringsgraden förändras vid ett
givet GCM-trafikantflöde.

0 Hur antalet olyckor förändras då GCM-trafikflödet ändras vid en given
separeringsgrad.

VTI RAPPORT 278



39

NUMBER OF ACCIDENTS BETWEEN

PEDESTRIANS AND CARS, BUSES

  

'l ON PEDESTRIAN CROSSING (0)
ANTAl. OLYCKOR MELLAN

1 o _ FOTGANGARE OCH §lLAR,BUSSAR _0_ _025
' vu) ÖVERGÃNGSSTALLE (0) F5=o ' '

0'9 ' s=DEGREE OF
SEPARATION

00 < (Q
0

6) QR

07 - fw?0 « Q

.95 4,
Q<2 vi*°'6 ' o <9(9 \<\

?No 00,5 « <3st - :0,125
9 'o l;5:0509%?? .

0,4 - « 4%
8 o

<3* Q\\ *09*
0,3 - l\\° Q

åxå? -9- :0.062
02 _ (§0 FS=0,7S

0.1 . Q =0,025
F5:0,90

0 1 2 3 I. 10'5 FOTG. PASSAGER (Fl
PED. PASSAGES (F)

3ÄRS oas. DAGTID 12 TIMMAR 75/h 150m 225m 300m FOTG.PASSIh
BYEAR oas. DAYTIME 12 HOURS PED. PASS/h
SÃRS oss. -n- -u- 1.510 90m 135m 100m FOTG. PASS/h
SYEAR oss. -0- -u- PED. PASS/h

Figur 9. Samband mellan antal olyckor och antal CCM-trafikanter vid
olika separeringsgrader - antal olyckor beräknat för fotgängare
på övergångsställe.
(Källa: VTI Rapport nr 254).

,Med sambandet i figur 9 som grund kan antalet GCM-trafikantolyckor på

E66 beräknas vid olika separeringsgrader. För att erhålla en 20 %-ig

reduktion av antal olyckor med respektive GCM-trafikantkategori krävs

följande:

0 Fotgängarnas separeringsgrad ökar från 0,65-O,72.

o Cyklisternas separeringsgrad ökar från O,55-0,64.

o Mc/mopedisternas separeringsgrad ökar från O,75-O,80.
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Trafikflöden under eftermiddag och kväll i korsning på E66 genom Söder-
köping. Resultat från veckoslutsmätningen 1 juli och 3 juli 1983.

Traffic flow during afternoon and evening at E66 junctions at Söderköping.
Results from weekend survey on lst and 3rd of July 1983.

VTI RAPPORT 278



Bilaga 1
Sid 2 (4)

PEHSDNBILAR
PASSENGER CARS

 

 

 

  

 

 

    

 

   

     

 

   

3/1?

FLÖDE/H FLÖDE/H
FL0u/H ...a FLou/H

1400- F* __ 1400.
på _, '1 _-

1200- - 1200« _-
-4r-l-q_.l.--dr=-1._-å _-:p--ip-pd-crá

1000- *1 1000-
7

0001 900«

600- 8001

4004 . 4001

200* 2001

015 16 17 10 19 20TID 015 16 17 10 19 20TIDTIME TIME

 

Trafikflöden under eftermiddag och kväll i korsning på E66 genom Söder-
köping. Resultat från veckoslutsmätningen 1 juli och 3 juli 1983.

Traffic flows during afternoon and evening at E66 junctions at Söderköping.
Results from weekend survey on lst and 3rd of July 1983.
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Trafiksammansättning under eftermiddag och kväll i korsning på E66
genom Söderköping. Resultat från veckoslutsmätningen ljuli och 3 juli
1983.

Traffic composition during afternoon and evening at E66 junctions at
Söderköping. Results from weekend survey on lst and 3rd of July 1983.

VTI RAPPORT 278



Bilaga 1

                     

    

 

      

Sid 3 (4)

FOTGÃNGÅRE
FLODE/H PEDESTRIÅNS
FLou/H
4001

CYKLISTEH
30°* FLÖDE/H CYCLISTS

- FLou/H
zoo. """"""""""" '4 200-

100- 100- ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ''' " i

3.30 10.30 14.30 10.30 ;§25 3.30 10.30 14.30 10 30 H25

MC/MUPEDISTEH TUNGÅ FORDON
FLÖDE/H MC'/MOPEDFIIDERS FLÖDE/H HEAVY VEHICLES
FLou/H FLou/H
40. 20-

20.::::-'_I------ -------- -- i 104

3.30 1030 14.30 10.30 H35 ?.30 10130 14.'30 Tâao Hus

PEHSUNBILÅH
FLÖDE/H PÅSSENGER CÅFlS
FLou/H
400-

' aool _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __. i

200-

100

3.30 10.30 14.30 10.30 H25

Trafikflöden under dagtid, vardag, i korsning i Söderköpings tätortskärna.
Resultat från mätningen 6-8 juni 1983.

Traffic flows in the daytime, weekday, at junctions in the town centre of
Söderköping. Results from survey on 6-8th of June 1983.
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Trafiksammansättning under dagtid, vardag i korsning i Söderköpings
tätortskärna. Resultat från mätningen 6-8 juni 1983.

Traffic composition in the daytime, weekdays, at junctions in the town
centre of Söderköping. Results from survey on 6-8th of June 1983.
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Trafikflöden under dagtid, vardag i korsning i "övriga delar av tätorten
Söderköping". Resultat från mätningen 6-8 juni 1983.

Traffic flows in the daytime, weekdays, at junctions in "other parts of the
centre of Söderköping". .Results from survey on 6-8th of June 1983.
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Trafiksammansättning under dagtid, vardag, i korsning i "övriga delar av
tätorten Söderköping". Resultat från mätningen 6-8 juni 1983. '

Traffic coimposition in the daytime, weekday, at junctions in "other parts
of the centre of Söderköping". Results from survey on 6-8th of June 1983.
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