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UTMÄRKNING AV RÖRLIGA VÄGARBETEN. En effektstudie

av Hans-Erik Pettersson

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Effekten av tre olika utmärkningstyper har prövats under fältmässiga

förhållanden. 1. Konventionell utmärkning med varningsmärke placerat

150 m före arbetsfordonet, 2. skärmvagn placerad 50 m före arbetsfor-

donet, 3. skärmvagn kopplad till arbetsfordonet.

Mätningar utfördes dels med arbetsfordonet placerat på vägrenen och

dels med arbetsfordonet grenslande sidolinjesmarkeringen. Utmärkning-

arna testades under två olika siktförhållanden, dels med fri sikt in mot

och begränsad sikt förbi arbetsfordonet och dels med begränsad sikt in

mot och fri sikt förbi arbetsfordonet.

Utvärderingen skedde i termer av passerande trafikanters hastighetsval

och spårval i samband med passagen. Ingen effekt kunde konstateras på

hastighetsvalet, men däremot på spårvalet. Resultatet pekar mot att

den utmärkning där skärmvagnen placerats 50 m bakom arbetsfordonen

resulterade i det från säkerhetssynpunkt bästa beteendet hos trafikan-

terna.
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II

WARNING DEVICES FOR MOVING ROAD WORK ZONES - An effect

study

by Hans-Erik Pettersson

Swedish Road and Traffic Research Institute

581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The effects on road user behaviour of three different ways of warning

the road user for a small moving road work zone have been tested. 1.

The common type of warning, where only the road sign commonly used

as an advanced warning, was placed 150 m before the work zone. 2. A

type of shield (2,2 x 2,2 m) on wheels which could be towed by a vehicle

placed immediately behind the lorry constituting the working zone. 3.

The same type of shield as mentioned above but placed 50 m behind the

lorry.

The test was run as a field experiment. The lorry simulating the moving

work zone was for technical reasons of measurement not moving during

the experiment.

The warning devices were tested in two different sight conditions a.

free sight distance towards and restricted sight distance beyond the

working zone b. restricted sight distance towards and free sight

distance beyond the working zone.

The road user behaviour was measured in terms of the speed and the

distance to the road side chosen while passing the working zöne. No

effect was registered as to choice of speed, while significant differ-

ences were seen on the distance to the road side chosen by the road

users.

The results indicated that the warning device type three above gives

the best effect on road user behaviour from a traffic safety point of

view.
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Figure 8

Figure 9

IV
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Speed (A) and lateral position (B) over the seven measure-

ment points for the two types of warning with the vehicle in
the work zone on the edge line and the sight distance

restricted towards the work zone. Heavy vehicles.
 

 

(page 20)

Speed (A) and lateral position (B) over the seven measure-

ment points for the three types of warning where the vehicle

in the work zone is placed on the marginal strip and the sight

distance is restricted passed the work zone. Light vehicles.
 

  

Figure 10 (page 21)

Speed (A) and lateral position (B) over the seven measure-

ment points for the three types of warning where the vehicle

in the work zone is placed on the marginal strip and the sight

distance is restricted passed the work zone. Heavy vehicle.
 

  

Figure 11 (page 22)

Speed (A) and lateral postion (B) over the seven measurement

points for the two types of warning with the vehicle in the

work zone on the edge line and the sight distance restricted 
passed the work zone. Light vehicles. 

Figure 12 (page 23)

Speed (A) and lateral position (B) over the seven measure-

ment points for the two types of warning with the vehicle in

the work zone on the ege line and the sight distance

restricted passed the work zone. Heavy vehicles.
 

  

Figure 13 (page 26)

Deviation from speed measured during the control measure-

ment. Mean value over the different types of warning. A. The

vehicle in the work zone on the edge line. B. The vehicle in

the work zone on the marginal strip. Light vehicles. 

Figure 14 (page 23)

Difference in choice of track for light vehicles between the

condition restricted sight distance towards and passed the

work zone respectively as a function of distance to the work

zone when the vehicle has been placed on the edge line.

Correction for effects of differences in the alignment

between the two sight conditions has been carried out

according to equation (1).

Figure 15 (page 29)

The same as figure 14 but for the cases where the vehicle in

the work zone was placed on the marginal strip. No

difference was found between the type of warning where the

shield was towed by the vehicle in the work zone and where

only a forewarning sign placed 150 m behind the work zone

was used. Consequently, the results from these two condi-

tions have been united.

VTI RAPPORT 278



Figure 16 (page 31)

Difference in choice of track for heavy vehicles between the

condition restricted sight distance towards and restricted

sight distance passed the work zone as a function of distance

to the work zone when the vehicle was placed on the edge

line. Correction for effects of differences in the alignment

between the two sight conditions has been carried out

according to equation (1).

Figure 17 (page 32)

The same as figure 16 but for the cases where the vehicle in

the work zone was placed on the marginal strip. No

difference was found between the type of warning where the

shield was towed by the vehicle in the work zone and where

only a prewarning sign placed 150 m behind the work zone

was used. Consequently, the results from these conditions

have been united.

Figure 18 (page 33)

The lateral position, which 10 per cent of the vehicles fall

below, as a function of distance to the work zone for the

traffic with restricted sight towards the work zone when the
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Figure 20 (page 34)
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below, as a function of distance to the work zone for the

traffic with a restricted sight passed the work zone when the
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The same as figure 20 but with the vehicle in the work zone

on the edge line. 

Figure 22 (page 36)

Lateral position in measurement point 5 for vehicles with

oncoming traffic on the measurement section as a function of

the distance of the passing point from sensor 5. A negative

distance means that the passing-place was due before passing

sensor 5.

APPENDIX 1

Figures 1-10

Accumulative distributions of the lateral position in measure-

ment point 3 (100 m before the work zone), 4 (25 m before), 5

(on a level with the work zone), 6 (25 m behind the work

zone) and 7 (75 m behind).
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1.1

BAKGRUND

Problembeskrivning 

Trafiksäkerhetsverket gav VTT i uppdrag att undersöka effekten av olika

typer av utmärkning i samband med mindre rörliga vägarbeten (ryckvis

framåtskridande).

Säkerheten i samband med vägarbeten kan dels ses som en trafiksäker -

hetsfråga och dels som en arbetarskyddsfråga. Arbetaskyddsproblemen

omfattar givetvis mycket mer än det egentliga trafiksäkerhetsproble-

met. Den här presenterade undersökningen är främst inriktad på frågor

som rör trafiksäkerheten men berör givetvis de arbetskyddsfrågor som

har att göra med arbetspersonalens samspel med den passerande trafi-

ken.

Vid den typ av arbetsplatser som här avses - mindre rörliga väg-

arbeten - får man räkna med att arbetspersonalen befinner sig på

vägbanan, framför allt omedelbart framför, bakom eller till höger om

arbetsfordonet. Till vänster om fordonet kommer man i första hand att

befinna sig i samband med ur- och istigning.

Ett säkert beteende vad avser de passerande bilisterna kan beskrivas på

följande sätt. De ska i så god tid gå ut till vänster att de i det fall de

upptäcker ett mötande fordon ska kunna minska hastigheten och gå

tillbaka till det högra körfältet så att det mötande fordonet får passera.

De säkerhetsrisker som kan förekomma i samband med denna typ av

arbeten kan grovt karakteriseras på följande sätt.

1. Förare av passerande fordon upptäcker arbetsplatsen så sent att de

inte svänger ut i vänster körfält utan riskerar att köra på någon

bland arbetspersonalen, skärmvagnen eller arbetsfordonet.

2. Passerande fordon kör ut i vänster körfält, men håller alltför hög

fart i förhållande till avståndet mellan arbetsfordonet och det ställe

längs vägbanan där ett mötande fordon kan upptäckas för att
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passagen ska kunna avbrytas i tid vid ett eventuellt möte. Detta

innebär en risk antingen för kollision med det mötande fordonet

eller för att det passerande fordonet svänger tillbaka till höger

körfält och in i arbetsplatsen.

3. Passerande fordon går tillbaka till högre körfält på så kort avstånd

framför arbetsfordonet att fara kan uppstå för arbetspersonalen som

arbetar framför fordonet.

Det mest tillförlitliga sättet att utvärdera skillnader i säkerhetseffekt

mellan olika skyddsanordningar är givetvis att räkna hur många olyckor

eller eventuella olyckstillbud som inträffar då respektive

skyddsanordning används. Detta är emellertid från etisk synpunkt en

mindre tilltalande metod och lyckligtvis är den dessutom praktiskt

oanvändbar eftersom det dess bättre inträffar rätt få olyckor i samband

med vägarbeten.

En alternativ metod är att man registrerar trafikanternas normalbete-

ende vid passage av de olika utmärkningarna. Man får sedan använda

någon typ av modell för att avgöra vilket normalbeteende som kan

antas medföra den största sannolikheten för att verkligt riskfyllda

situationer ska uppstå.

En sådan modell kan vara att man säger att ju högre passagehastighet

den normala trafiken uppvisar ju större är sannolikheten för att

riskfyllda situationer ska uppstå eftersom bromsreaktionssträckan är en

funktion av hastigheten. En annan orsak till varför passagehastigheten

är av intresse, helt oberoende av om den medför en lägre olycksrisk

eller ej, är det faktum att arbetspersonalen framför allt framhåller de

höga hastigheterna som ett otrygghetsmoment. En sänkning av passage-

hastigheterna förbi arbetsplatsen innebär från denna synpunkt en för-

bättrad arbetsmiljö. Av dessa två anledningar bör passagehastigheten

vara ett viktigt effektmått vid utvärdering av de olika utmärkningarna.

En annan aspekt på det normala trafikantbeteendet som rimligen bör

vara av intresse vad avser sannolikheten för att riskfyllda situationer
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ska uppstå är hur mycket trafikanterna håller ut från arbetsplatsen.

Detta är alltså en fråga om i vilket spår trafikanterna väljer att passera

arbetsplatsen. Detta spårval har tre kritiska punkter.

1. På vilket avstånd från arbetsplatsen börjar den passerande trafiken

att gå ut i det vänstra körfältet? Under i övrigt lika förhållanden

kan eventuella skillnader mellan utmärkningstyperna vad avser detta

avstånd antas avspegla skillnader i det avstånd på vilket trafikanter-

na har möjlighet att upptäcka arbetsplatsen. Ju tidigare det är

möjligt att upptäcka arbetsplatsen desto längre tid har trafikanten

på sig att faktiskt upptäcka den och ju mindre bör rimligen

sannolikheten vara för att han alltför sent upptäcker att han har ett

hinder i körbanan. Den tid trafikanten har på sig att upptäcka

arbetsplatsen från det att den är upptäckbar beror givetvis förutom

på detta upptäckbarhetsavstånd även på den hastighet trafikanten

håller. Av denna anledning bör man se på sambandet mellan det

avstånd från arbetsplatsen på vilket trafikanten börjar gå ut i det

vänstra körfältet och den hastighet trafikanten håller för att få en

indikation på eventuella skillnader i de tidsmarginaler trafikanterna

har till arbetsplatsen då de påbörjar undanmanövern.

2. På vilket avstånd från arbetsfordonet är de passerande fordonen så

långt ute i det vänstra körfältet att de inte längre utgör en fara för

personal som arbetar bakom fordonet? Detta är alltså en fråga om

vilken arbetsyta de olika utmärkningarna erbjuder bakom arbetsfor-

donet.

3. På vilket avstånd från arbetsfordonet passerar trafiken och på

vilket avstånd framför arbetsfordonet återgår trafiken till det högra

körfältet? Detta är återigen frågor som rör den arbetsyta som de

olika utmärkningarna erbjuder.

Av de skäl som anförts ovan föreslås att utvärderingen av de olika

utmärkningarna sker i termer av

I Hastighetsförloppet in mot arbetsplatsen
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II Hastighetsnivån vid passage av själva arbetsplatsen

III Det körspår trafikanterna väljer då de närmar sig arbetsplatsen,

passerar den och återvänder till det högra körfältet.

Trafikanternas beteende vid passage av en arbetsplats av den typ som

här diskuteras beror givetvis på en mängd andra faktorer än på hur

arbetsplatsen är utmärkt.

Några av de viktigaste av dessa faktorer kan antas vara

a. Vägbredd

Trafikmängd

c. Den hastighetsnivå trafikanterna normalt håller på den väg där

arbetet ska bedrivas

d. Sikten in mot arbetsplatsen

e. Sikten förbi arbetsplatsen mot mötande trafik

Förekomsten av mötande trafik eller ej i samband med passagen av

arbetsplatsen

g. Typ av fordon man färdas i (lätt eller tungt)

h. Arbetsfordonets placering relativt vägens tvärsektion.

För att erhålla resultat som inte enbart är giltiga för själva mätsitua-

tionen utan rimligen kan generaliseras utöver denna måste man ta

ställning till om det kan antas föreligga ett samspel mellan typen av

utmärkning och dessa övriga beteendepåverkande faktorer vad avser

påverkan på trafikantbeteendet. Om möjligt ska givetvis den eventuella

förekomsten eller avsaknaden av ett sådant samspel undersökas empi-

riskt. Av ekonomiska skäl är det emellertid inte möjligt att genomföra

mätningarna på mer än en enda plats. Detta gör det omöjligt att

empiriskt belysa ett eventuellt samspel mellan utmärkningstyp och

faktorer av typerna a - e ovan. För generaliseringar utöver den plats

där mätningarna genomförs är man följdaktligen hänvisad till rimlig-

hetsresonemang.

En strategi för att kringgå problemet med eventuella samspelseffekter

mellan typen av arbetsplatsutmärkning och olika typer av andra beteen-
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1.2

depåverkande faktorer skulle kunna vara att testa de olika utmärknings-

typerna i en situation som karakteriseras av de från säkerhetssynpunkt

mest kritiska nivåerna vad gäller de beteendepåverkande faktorerna

som räknats upp ovan. Man kunde t ex välja en kurva med begränsad

sikt såväl in mot som förbi arbetsplatsen på en smal väg där den tillåtna

hastigheten är 90 km/h. De utmärkningar som ska provas ska visserligen

fungera i denna situation men av etiska skäl är det trots detta knappast

möjligt att använda sig av denna strategi. En väsentlig skillnad mellan

den verkliga arbetsplatsen och den fingerade arbetsplats man måste

använda sig av vid mätningarna är att den förra endast under en kort tid

har en så kritisk placering som den ovan beskrivna medan arbetsplatsen

under mätningarna måste stå kvar på samma plats under flera dagar.

Å andra sidan är det knappast meningsfullt att endast testa utmärkning-

arna under de från säkerhetssynpunkt mest gynnsamma betingelserna.

Som en kompromiss beslöts att genomföra mätningarna på en

tvåfältsväg med belagda vägrenar och en högsta tillåten hastighet av

90 km/h där man med arbetsfordonet placerat på den ena sidan av

vägen hade fri sikt in mot fordonet, men begränsad förbi, och med

fordonet placerat på den andra sidan av vägen hade begränsad sikt in

mot, men fri sikt förbi arbetsfordonet.

Vidare beslöts att utmärkningarna skulle prövas dels med arbetsfordo-

net placerat på vägrenen och dels mitt i det högra körfältet. Den senare

placeringen visade sig på ett tidigt stadium av mätningarna medföra

alltför stora trafiksäkerhetsrisker (se sid 39), varför man som alternativ

till denna placering valde att låta arbetsfordonet grensla

kantmarkeringen.

Typ av utmärkningar som prövats

Trafiksäkerhetsverket önskade undersöka om man i samband med

mindre rörliga vägarbeten (ryckvis framåtskridande) kan få en

tillfredsställande säkerhet i de fall man avstår från att placera ut

förvarningsmärke 1.1.1l och i stället använder en s k skärmvagn
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antingen kopplad till arbetsfordonet eller frånkopplad och placerade

50 m bakom fordonet (se figur 1 och 2).

Utmärkningen utan förvarning men med skärmvagn kopplad till arbets-

fordonet benämns fortsättningsvis "Utmärkning typ 1".

Utmärkning utan förvarning men med skärnvagn frånkopplad och place-

rad 50 m efter arbetsfordonet benämns fortsättningsvis "Utmärkning

typ 2".

Utmärkning med förvarning - varningsskylt 1.1.11 placerad minst 150 m

bakom arbetsfordonet - men utan skärmvagn benämns fortsättningvis

"Utmärkning typ 3".

I figur 1 beskrivs de tre olika utmärkningstyperna.

TYP 1 TYP 2 TYP 3

4;
L
M
E

p
)

// TA
N

 

50 m 150 m

 

 

 k
i
-

  
      

Figur 1 Planskiss över de tre utmärkningstyperna 1.1.11

I figur 2a ges en bskrivning av skärmvagnen.
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Figur 2a Den i försöket använda typen av skärmvagn

Arbetsfordonet var vid alla typer av utmärkning försett med en gul

varningssignal av typ "saftblandare", placerad på vänster sida omedel-

bart bakom och ovanför förarhytten. Vidare var det baktill försett med

två s k varningsskärmar vilket beskrivs i figur 2b.

 Figur 2b Visar arbetsfordonet försett med gul- och rödrandiga varnings-
skärmar
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2.1

METOD

Mätplats

Förutom de speciella krav som ställdes vad avser siktsträckor, som

angivits ovan, krävdes av den väg där mätningarna skulle genomföras

att mängden trafik var så stor att det under en total mättid om ca 2

veckor var möjligt att erhålla ett tillräckligt antal observationer.

Vidare ansågs det väsentligt att andelen lokaltrafik på mätsträckan var

låg, eftersom mätningarna skulle pågå under en så förhållandevis lång

period, vilket kunde antas medföra att de lokala trafikanternas förvänt-

ningar på att arbetsfordonet stod på vägen skulle förändras under

mätperioden.

Efter konsultationer med Vägverket i Östergötlands län valdes ett

avsnitt på väg 55 omedelbart nordväst om avfarten mot Åby ca 10 km

norr om Norrköping. Mätsträckans linjeföring framgår av figur 3.

Figur 3 Planskiss över mätsträckan med arbetsfordonets och givarnas

placering markerade (se separat blad efter appendix)

Körbanebredden på mätsträckan var 7 m och vägrensbredden 3,5 m.

Vägen går i en svag nerförsbacke i riktning mot Katrineholm, men

tillräckligt kraftig för att i kombination med diverse stolpar och skyltar

begränsa sikten in mot det i figur 3 markerade arbetsfordonet till ca

400 m för den trafik som körde i riktning mot Katrineholm. Den fria

sikten förbi arbetsfordonet var ca 1000 m på ett avstånd av 200 m före

arbetsfordonet. För den trafik som körde i riktning mot Norrköping var

den fria sikten in mot arbetsfordonet ca 300 m. Sikten förbi arbetsfor-

donet begränsades effektivt för denna trafik dels av arbetsfordonet -

eftersom vägen går i en högerkurva för denna trafik -och dels av

vegetation och skyltar till höger om kurvan vilket omöjliggjorde genom-

sikt. Sikten från arbetsfordonet räknat uppmättes här till ca 300 m.

Trafikvolymen på väg 55 nordväst om avfarten mot Åby uppges av

Vägverket till ca 7000 fordon per årsmedeldygn. Högsta tillåtna hastig-

het längs hela mätsträckan är 90 km/h.
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Som framgår av figur 3 ligger det en av- och en påfart från respektive

till själva mätsträckan och en avfart omedelbart sydost om mätplatsen.

Trafik som anslöt eller avvek via dessa på- och avfarter registrerades

inte under mätningarna. 1 båda påfarterna gällde stopplikt, varför

störningen från denna trafik på den registrerade genomgående trafiken

bedöms som ringa.

Mätbetingelser 

De tre i figur 1 presenterade utmärkningarna testades under två olika

siktbetingelser:

1. Begränsad sikt in mot och fri sikt förbi arbetsfordonet. Arbetsfordo-

net var under denna betingelse placerat på höger sida av vägen i

riktning mot Katrineholm och endast trafiken i riktning från

Norrköping mot Katrineholm registrerades (se figur 3). Denna sikt-

betingelse betecknas i fortsättningen som "begränsad sikt mot".

2. Fri sikt in mot och begränsad sikt förbi arbetsfordonet. Arbetsfordo-

net var under denna betingelse placerat på höger sida om vägen i

riktning mot Norrköping och endast trafiken i riktning från Katrine-

holm mot Norrköping registrerades (se figur 3). Denna siktbetingelse

betecknas i fortsättningen som "begränsad sikt förbi".

Två olika placeringar av arbetsfordonet i vägens tvärsektion provades.

1. Arbetsfordonet placerades på vägrenen med de vänstra hjulen i

anslutning till kantlinjen. Denna placering betecknas i fortsättningen

"på vägren".

2. Arbetsfordonet placerades så att det grenslade kantlinjen. Denna

placering betecknas i fortsättningen "på kantlinjen". Vid utmärk-

ningstyperna med skärmvagn var denna placerad mitt bakom arbets-

fordonet.

VTI RAPPORT 273



10

Avsikten var att fordonet i stället för den andra placeringen som

angivits ovan skulle ha placerats mitt i det högra körfältet. Denna

placering prövades med utmärkning av typ 2 (se figur 1) under den

första av de två ovan beskrivna siktbetingelserna. Efter en kort tids

mätning bedömdes emellertid denna uppställning medföra en alltför stor

trafiksäkerhetsrisk för att mätningarna skulle kunna fullföljas (se sid

39). I detta läge beslutades att man skulle nöja sig med att placera

arbetsfordonet så att det grenslade kantlinjen. Eftersom fordonet var

2,5 m brett innebar detta att det upptog 1,25 m av körfältet.

Denna uppställning med fordonet "på kantlinjen" bedömdes från säker-

hetssynpunkt endast rimlig att genomföra med utmärkningstyperna 1

och 2 (se figur 1). Skärmvagnen var i båda dessa betingelser placerad

mitt bakom fordonet.

Förutom mätningarna med arbetsfordonet på plats genomfördes dess-

utom en kontrollmätning av trafiken i båda riktninghar då arbetysfordo-

net ej var utplacerat för att få en referens att jämföra med.

En sammanfattande beskrivning av de olika mätbetingelserna ges i

tabell 1.
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Tabell 1 Sammanställning av försöksbetingelser samt tid på dygnet

och väderförhållanden vid de olika betingelserna

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

     

4 Typ av s
;. Placering © Mät- ;

Sikt av fordon u?märk t id Väderlek
ning

1 13. 30-17. 30 Halvklart

- På
2 10. 00-13 . 00

.. 7.00-12.00 F!9"t
vägren

11 ss d

Begränsa 3 9,.30-15.30 Halvklart

sikt mot"

1 14 . 00-17 . 30 Klart

På kantlinje

18 .00-19.30

2 10,30-13.30 |S*t

Kontr.mätn. trafik mot Katrineholm 13. 00-18 . 00 Mulet

1 12 . 00-19 . 00 Klart

m 2 16 . 00-19 . 00 Klart

På

vägren 18 . 00-19 .00

"Begränsad 2 9 .00-9 .30 Klart

» s* i" E

gikt för 1 8.00-14.30 Klart

På kantlinje

2 13. 00-18 . 00 Klart

Kontr.mätn. trafik mot Norrköping 8 .30-19.00 Klart

Mätutrustning
 

För mätningarna användes en utrustning för att registrera hastighet och

sidoläge som utvecklats vid VTI. Som centralenhet användes en dator av

typ PDP 1103 till vilken anslutits följande tre typer av komponenter.

1. Åtta stycken givargrupper som var och en består av tre koaxialkab-

lar varav två läggs på 5 meters avstånd från varandra vinkelrätt mot

trafikens körriktning och den tredje läggs diagonalt mellan dessa

kablar (se figur 4). Datorn registrerar passagetidpunkten för varje

däck över dessa kablar, vilket gör det möjligt att i första hand

beräkna passagehastighet och sidoläge, antal axlar, avstånd mellan

första och sista axel och spårvidd.
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2. En bildskärmsterminal vilken kontinuerligt återger registrerade

hastigheter och sidolägen i takt med att ett fordon passerar de

olika mätpunkterna gör det möjligt för operatören att kontrollera

om registreringen blivit störd av mötande trafik, dvs då det regist-

rerade fordonet passerat en mätpunkt samtidigt som ett mötande

fordon. I detta fall underkänns registreringen av fordonet i samtliga

mätpunkter. Om registreringen godkänns, lagras den av operatören.

3. Data lagras på en s k floppydisk på ett sådaht sätt att individuella

fordonshastigheter och sidolägen i samtliga mätpunkter kan reprodu-

ceras.

Programmet för dataregistreringen har konstruerats så att en automa-

tisk klassning av fordonen som tunga respektive lätta görs med utgångs-

punkt från registrerade axelavstånd och spårvidder. Programmet är

vidare gjort så att det är möjligt att välja det minsta tidsintervall till

ett framförvarande fordon som ett fordon ska ha för att registreras.

För att få mätningar som kunde betraktas som oberoende av varandra

sattes det minsta accepterade tidsavståndet till ett framförvarande

fordon i denna undersökning till 10 sekunder.

Dator, terminal och floppydisk är placerade i en husvagn som ställs upp

så att den om möjligt ej kan observeras av de passerande trafikanterna.

Placeringen av huvsvagnen framgår av figur 3. I den aktuella mätningen

doldes vagnen effektivt av vegetationen. Operatören kunde se hela

mätsträckan via två TV-monitorer som fick sina bilder från två kameror

försedda med teleobjektiv. Kamerornas placering framgår av figur 3.

Mätmetod

I undersökningen användes 8 givargrupper utplacerade enligt skissen i

figur 4. Placeringen av givare Pl - PVII har valts för att få en god

beskrivning av hastighetsförlopp och spårval i omedelbar anslutning till

arbetsfordonet (PIII - PVII) och för att kunna registrera hur den

passerande trafikens hastighet och spårval påverkas när de närmar sig

fordonet (PI och PII).
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Den åttonde givaren (Mp) användes för att registrera mötande trafiks

hastighet och position vid en given tidpunkt. Syftet med denna registre-

ring var att kunna beskriva var på mätsträckan mötet ägde rum.

 

 

Pu P% PYv Pw Pm På Pp

1/1T T L T T V d
200 75 25 000 25 100 150 300

My

Figur 4 Plan över givarnas placering relativt mätfordonet

Givare markerade med P avser den passerande trafiken.

Givare markerade med M avser den mötande trafiken.

Sifferuppgifterna på skissen anger meter från arbetsfordonet.

Det hade varit önskvärt att placera givare P; något längre från arbets-

fordonet för att få data från en punkt där trafikanterna ej hade

möjlighet att upptäcka arbetsfordonet. Detta visade sig dock mättek-

niskt svårgenomförbart eftersom givaren i de fall man mätte trafik som

körde i riktning mot Katrineholm skulle ha kommit före avfarten mot

Åby. Mättekniskt är det svårt att klara av att från den första givaren i

uppställningen sortera bort en så stor mängd trafik som inte skulle

registreras, nämligen all trafik som kom från Norrköping och tog av

mot Åby.

En automatisk klassning av registrerade fordon med avseende på

fordonstyp gjordes så att fordon med en högsta tillåten hastighet på 90

km/h eller lägre på motorväg klassades som tunga fordon medan övriga

fordon klassades som lätta.

Mätningarna av betingelserna med begränsad sikt in mot och fri sikt

förbi arbetsfordonet genomfördes i mitten av april och mätningarna av

den andra siktbetingelsen i mitten av maj. Vädret var under båda dessa

perioder klart till halvklart med torra vägbanor. Mätningarna genomför-

des under vardagar mellan kl 7.00 och kl 19.00 utom på fredagar då

mätningarna avbröts kl 13.00.
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Av mättekniska skäl och av kostnadsskäl var det ej möjligt att begränsa

mätningarna för varje betingelse till samma tidsperiod under dagen.

Detta bedömdes dock vara av mindre betydelse p g a den ringa mängden

pendeltrafik och p ga att endast sk fria fordon registrerades i den

meningen att en minsta tidlucka på 10 sekunder till framförvarande

fordon krävdes.

Sidoläget mättes som avståndet från kantlinjen till det passerande

fordonets högra hjulpar.
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RESULTAT

Antalet registrerade lätta och tunga fordon med respektive utan möten

under de olika mätbetingelserna presenteras i tabell 2.

Tabell 2 Antalet registrerade lätta respektive tunga fordon med och

utan möte under de olika mätbetingelserna

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

. Placering Typ av E) möte "ote
Sikt av fordon utmärk- Lätta Tunga Lätta Tunga

ning fordon fordon fordon fordon

1 87 14 6 3 20
På
vägren 2 118 4 3 84 4 7

Begränsad 3 116 32 9 1 26
sikt mot"

1 9 1 2 4 95 31
På kantlinje

2 88 18 109 17

Kontr.mätn. trafik mot Katrineholm 170 45 am än

1 86 2 2 96 36
På
vägren 2 50 11 112 27

"Begränsad 3 35 14 4 4 19
sikt förbi"

1 95 35 97 4 3
På kantlinje

2 59 2 3 96 2 4

Kontr.mätn. trafik mot Norrköping 320 103 197 71
     

Resultatet av hastighets- och sidolägesmätningarna presenteras i figur

5 - 12 för de fyra olika kombinationerna av siktbetingelser och arbets-

fordonets placering i tvärsektionen. De i figur 5 till 12 presenterade

data är aritmetiska medelvärden över fordon såväl med som utan

möten.
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Figur 5 Hastighet (A) och sidoläge (B) över de sju mätpunkterna för de

tre utmärkningstyperna då arbetsfordonet är placerat på väg-

renen och sikten är begränsad mot arbetsfordonet. Lätta

fordon
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Figur 7 Hastighet (A) och sidoläge (B) över de sju mätpunkterna för de

två utmärkningstyperna med arbetsfordonet på kantlinjen och

sikten är begränsad mot arbetsfordonet. Lätta fordon
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Figur 8 Hastighet (A) och sidoläge (B) över de sju mätpunkterna för de

två utmärkningstyperna med arbetsfordonet på kantlinjen och

sikten är begränsad mot arbetsfordonet. Tunga fordon
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Figur 9 Hastighet (A) och sidoläge (B) över de sju mätpunkterna för de -
tre utmärkningstyperna då arbetsfordonet är placerat på väg-
renen och sikten är begränsad förbi arbetsfordonet. Lätta
fordon
 

VTI RAPPORT 273



21

kontrollmätning

A--A varningsmärke 150 m före

0--0 skärmvagn 50 m före

km/h --skärmvagn kopplad

100 -

 

 

H
A
S
T
I
G
H
E
T

307W

70 -

 

 T 1 L V300 150 100 25 0 25 75 m
AVSTÅND FRÅN ARBETSFORDON

cm
4600=

300 -

2
SID

OLÄ
GE

ob O O A

 

  '100 T T T U LJ T T

300 150 100 25 0 2 75 m

AVSTÅND FRÅN ARBETSFORDON

Figur 10 Hastighet (A) och sidoläge (B) över de sju mätpunkterna för de

tre utmärkningstyperna då arbetsfordonet är placerat på väg-

renen och sikten är begränsad förbi arbetsfordonet. Tunga

fordon
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Figur 11 Hastighet (A) och sidoläge (B) över de sju mätpunkterna för de
två utmärkningstyperna med arbetsfordonet på kantlinjen och
sikten är begränsad förbi arbetsfordonet. Lätta fordon 
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Figur 12 Hastighet (A) och sidoläge (B) över de sju mätpunkterna för de

två utmärkningstyperna med arbetsfordonet på kantlinjen och

sikten är begränsad förbi arbetsfordonet. Tunga fordon
 

VTI RAPPORT 273



3.1

24

Data har analyserats enligt en variansanalytisk modell för tre faktorer;

siktförhållanden, utmärkningstyp och mätpunkt med upprepad mätning

över en faktor (mätpunkt).

Fyra sådana analyser har genomförts på vardera hastighets- och sido-

lägesdata, två för lätta fordon och två för tunga fordon, en för vardera

av de två placeringarna av arbetsfordonet. Att inte faktorerna fordons-

typ och arbetsfordonets placering tillåtits ingå i analysen beror på att

effekter av dessa faktorer på hastighet och sidoläge är så uppenbara att

det inte ansetts vara av intresse att testa dessa effekter.

Den använda variansanalytiska modellen kräver att man har lika många

observationer i varje betingelse. Av denna anledning har den mätbeting-

else som givit det minsta antalet registrerade fordon fått bestämma

antalet fordon som ska ingå i analysen. Från övriga betingelser har

endast motsvarande antal fordon medtagits. Urvalet av de fordon som

ska ingå i analysen har helt enkelt gått så till att fordonen tagits med i

den ordning de registrerats, dvs det är alltid de sist registrerade

fordonen som plockats bort.

En fullständig redovisning av de genomförda variansanalyserna ges i

appendix (tabell 1 - 8).

Varje enskild effekt har testats på 1%-nivån, dvs under en risk på 1%

att en konstaterad effekt endast är resultatet av felvariation i materia-

let. Det bör dock påpekas att denna risk endast gäller den enskilda

effekten. Den totala risken att åtminstone någon av de konstaterade

effekterna är ett resultat av endast felvariation är väsentligt högre (ca

50%) eftersom totalt 48 effekter testats i de 8 analyserna.

Hastighet

Resultatet av analysen visade att de olika typerna av utmärkning inte

påverkade hastighetsnivån olika vare sig för tunga eller lätta fordon.

Den enda effekten på hastigheten av typen av utmärkning som kunde

konstateras var att med arbetsfordonet på kantlinjen uppvisar de lätta
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fordonen en skillnad i hastighetsförlopp beroende på om skärmvagnen är

kopplad till eller placerad 50 m bakom arbetsfordonet. Det bör dock

påpekas att den använda analysmetoden är extremt känslig för effekter

i den faktor över vilket mätningarna är upprepade (mätpunkt) och för

effekter av övriga faktorers samspel med denna faktor.

Siktförhållandena visade sig dock ha en signifikant effekt på de lätta

fordonens hastighet. Då sikten var begränsad förbi arbetsplatsen passe-

rade man med en lägre hastighet än då sikten var begränsad mot

arbetsfordonet (se figur 5 - 12). Denna effekt framgår bäst av figur 13

där hastigheten angivits som avvikelsen från hastighet vid kontrollmät-

ningen för de olika siktförhållandena.

Av figur 13 framgår också att även om de olika typerna av utmärkning

inte påverkar hastigheten på olika sätt så har arbetsplatsen i sig en

effekt på hastigheten.

Spridningen i hastighet mellan fordonen tycks inte påverkas av vare sig

siktförhållanden, typ av utmärkning eller arbetsfordonets placering och

inte ens av förekomsten av mötande trafik eller arbetsfordonet i sig.

Standardavvikelsen ligger för samtliga betingelser på ca 10 - 12 km/h

för lätta fordon och något lägre för den tunga trafiken.
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Figur 13 Avvikelse från hastighet uppmätt under kontrollmätningen.

Medelvärde över de olika typerna av utmärking. A arbetsfor-

donet på kantlinjen. B arbetsfordonet på vägrenen. Lätta

fordon

VTI RAPPORT 273



3.2

27

Spårval

Variansanalysen visade att den lätta trafikens spårval påverkas av typ

av utmärkning så att man vid uppställningen där skärmvagnen placerats

50 m bakom arbetsfordonet går ut till vänster tidigare och håller längre

ut vid själva passagen av arbetsfordonet. Detta gäller för båda typerna

av siktförhållanden och for de båda typerna av placering av arbetsfor-

donet.

Även de tunga fordonen går tidigare ut till vänster då skärmvagnen är

placerad 50 m bakom arbetsfordonet men vid själva passagen av arbets-

fordonet håller dessa fordon samma sidoläge oberoende av typ av

utmärkning med undantag för det fall då sikten mot arbetsplatsen är

begränsad och arbetsfordonet står på vägrenen (se figur 6).

Med arbetsfordonet på kantlinjen finns det oberoende av siktförhållan-

den och för såväl tunga som lätta fordon en tendens att något tidigare

svänga tillbaka till höger då skärmvagnen är placerad 50 m bakom

fordonet jämfört med då skärmvagnen är kopplad till arbetsfordonet.

Siktförhållandena påverkar inte oväntat trafikanternas spårval, men vad

som är intressant i detta sammanhang är att denna påverkan ser något

olika ut beroende på typ av utmärkning. Se figur 14 och 15.

Skillnader i sidolägesval mellan de två siktbetingelserna för en given

utmärkningstyp kan bero på såväl skillnaden i sikt som skillnaden i

linjeföring mellan de två siktbetingelserna.

För att få ett jämförelsemått som kan antas vara oberoende av

linjeföringen har ett avvikelsemått beräknat enligt ekvation 1 använts.

SBMTi Och SprT; står för det genomsnittliga sidoläget vid begränsad

sikt mot respektive begränsad sikt förbi arbetsfordonet vid utmärk-

ningen av typ T i mätpunkt i. Spyx; och Sppx; står för det genomsnitt-

liga sidoläget för trafik i samma riktning som den som hade begränsad

sikt mot respektive förbi arbetsfordonet vid kontrollmätningen i mät-

punkt i. Skillnaderna Spygf; - SBMKi Och SBFTi - SpFKj antas avspegla
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effekten på spårvalet oberoende av linjeföringen vid de respektive

siktförhållandena. AT; anger avvikelsen mellan dessa två skillnader som

följdaktligen är ett mått på skillnaden i spårval mellan de två siktbe-

tingelserna vid utmärkningen av typ T i mätpunkt i.

ATj Presenteras i figur 14 och 15 som en funktion av avståndet till

arbetsfordonet för de olika utmärkningstyperna med arbetsfordonet

placerat på kantlinjen respektive vägrenen.

ATi = SBMTi - - SpFTi - SBFKi) (1)
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Figur 14 Skillnad i spårval för lätta fordon mellan betingelsen begrän-

sad sikt mot respektive förbi arbetsfordonet som en funktion

av avståndet till arbetsfordonet då detta varit placerat på

kantlinjen. Korrektion för effekter av skillnader i linjeför-

inger; r)nellan de två siktbetingelserna har gjorts enligt ekva-
tion (1).
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Figur 15 Visar samma figur som figur 14 men för de fall då arbetsfor-

donet varit placerat på vägrenen. Ingen skillnad förelåg mellan

den utmärkning där skärmvagnen varit kopplad till arbetsfor-

donet respektive då man endast använde ett förvarningsmärke

placerat 150 m bakom arbetsfordonet, varför resultaten från

dessa två betingelser slagits samman.

En positiv sidolägesdifferens i figur 14 och 15 innebär att den aktuella

typen av utmärkning gjort att man ökat sitt sidoläge mer då sikten varit

begränsad mot, än då den varit begränsad förbi arbetsfordonet.

Som väntat framgår det att trafiken går ut tidigare till vänster då

sikten in mot arbetsplatsen är fri jämfört med då den är begränsad.

Likaså framgår det att då sikten är begränsad mot, men fri förbi

arbetsplatsen så går man längre ut till vänster vid själva passagen av

arbetsplatsen än då sikten förbi arbetsfordonet är begränsad. En jäm-

förelse mellan figur 14 och 15 visar att effekten av den fria sikten förbi

arbetsfordonet tycks vara större då arbetsfordonet är placerat på

vägrenen jämfört med då det grenslar sidolinjemarkeringen. Orsaken till

detta torde vara att då arbetsfordonet grenslar sidolinjemarkeringen så

tvingas den passerande trafiken så långt ut till vänster,
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helt oberoende av siktförhållandena, att det inte finns så stora margina-

ler kvar att en markant skillnad i sidolägesplacering vid passage av

arbetsplatsen kan uppkomma mellan de två siktförhållandena.

Om vi ser till skillnaden i effekt på sidolägesplaceringen mellan de olika

typerna av utmärkning beroende på olika siktförhållanden finner vi att

den utmärkning där skärmvagnen är kopplad till arbetsfordonet är mest

känslig för siktförhållandena i det fall då arbetsfordonet grenslar

sidolinjemarkeringen. Vid denna typ av utmärkning går trafiken ut till

vänster väsentligt tidigare då sikten är fri in mot arbetsplatsen än då

den är begränsad. Denna effekt finns även då skärmvagnen är placerad

50 m bakom arbetsfordonet men är då betydligt mindre uttalad. En

rimlig orsak till denna skillnad mellan de två utmärkningstyperna är att

vid begränsad sikt in mot arbetsplatsen så upptäcks den på ett längre

avstånd då skärmvagnen är placerad 50 m bakom arbetsfordonet. Detta

gör att vi knappast kan förvänta oss några större effekter på spårvalet

beroende av siktförhållandena vid denna betingelse. Som vi ser av figur

14 är detta dock inte hela förklaringen eftersom trafiken då skärm-

vagnen är placerad 50 m bakom arbetsfordonet fortfarande 100 m

bakom arbetsfordonet ligger ca 10 cm längre till höger då sikten mot

arbetsplatsen är begränsad jämfört med då den är fri.

När det gäller den utmärkningstyp där skärmvagnen är placerad 50 m

bakom arbetsfordonet har siktförhållandena den största effekten vid

passagen av själva arbetsplatsen men då endast i det fall arbetsfordonet

är placerat på vägrenen.

En möjlig förklaring till denna effekt är att man vid denna utmärkning

upplever kravet på att hålla ut till vänster som större än vid övriga

typer av utmärkningar. Detta kan emellertid inte komma till fullt

uttryck i det fall sikten förbi arbetsfordonet är skymd eftersom

trafikanten då måste ta hänsyn till eventuell mötande trafik, därav den

effekt på sidoläget som kan avläsas i figur 15. Att effekten är

väsentligt mindre, i det fall arbetsfordonet står placerat på kantlinjen

och då inte avviker nämnvärt från den effekt sikten har på spårvalet då

skärmvagnen är kopplad till arbetsfordonet, som framgår av figur 14,

förklaras av att här tvingas trafiken så långt ut till vänster att den
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återstående vägbredden lämnar alltför litet utrymme för någon större

frihet vid valet av körspår.

Samspelet mellan sikt och typ av utmärkning uppvisar ungefär samma

bild för den tunga trafiken som för den lätta (se figur 16 och 17). Den

skillnad som kan noteras är att de effekter som kunde konstateras för

den lätta trafiken är än mer uttalade för den tunga trafiken.

cm 0-0 skärmvagn 50 m bakom

80 - e-= skärmvagn kopplad

60 -

40 -

20 -

 

20 -

40 -

60 -

S
I
D
O
L
Ä
G
E
S
D
I
F
F
E
R
A
N
S

(
A
T
i
)

80 -

  1 1 jT 1 J V
300 150 100 25 0 25 75 m

AVSTAND TILL ARBETSFORDON

Figur 16 Skillnad i spårval för tunga fordon mellan betingelsen begrän-

sad sikt mot respektive förbi arbetsfordonet som en funktion

av avståndet till arbetsfordonet då detta varit placerat på

kantlinjen. Korrektion för effekter av skillnader i linjeföringen

mellan de två siktbetingelserna har gjorts enligt ekvation (1).
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Figur 17 Visar samma figur som figur 16 men för de fall då arbetsfor-

donet varit placerat på vägrenen. Ingen skillnad förelåg mellan

den utmärkning där skärmvagnen varit kopplad till arbetsfor-

donet respektive då man endast använde ett förvarningsmärke

placerat 150 m bakom arbetsfordonet, varför resultaten från

dessa två betingelser slagits samman.

Det är viktigt att komma ihåg att den hittills genomförda analysen

gjorts utifrån aritmetiska medelvärden för sidoläget över de fordon som

registrerats under en mätbetingelse. Det är givetvis inte säkert att

skillnader i aritmetiska medelvärden även avspeglar den variation som

förekommer mellan betingelserna för de fordon som uppvisar de minsta

sidoavstånden. Eftersom det från säkerhetssynpunkt är dessa minsta

sidoavstånd som är av primärt intresse har i figur 18 - 21 10 percentiler

för de registrerade sidolägena i de fem mätpunkter som ligger närmast

arbetsfordonet pricakts mot mätpunktens position för de olika mät-

betingelserna. Dessa percentilvärden är beräknade över samtliga fordon

dvs såväl lätta som tunga.
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Figur 18 Det sidoläge som 10% av fordonen underskrider som en

funktion av avståndet till arbetsfordonet för den trafik som

har begränsad sikt mot arbetsfordonet då arbetsfordonet är

placerat på vägrenen 

0--0 skärmvagn 50 m bakom

M skärmvagn kopplad till

300 -

RJ © O 1

S
I
D
O
L
Ä
G
E

100 -

  T L V

100 [00025 000000 25 ,

AVSTÄND FRÅN ARBETSFORDON

Figur 19 Samma som figur 18 men arbetsfordonet på kantlinjen.
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Figur 20 Det sidoläge som 10% av fordonen underskrider som en

funktion av avståndet till arbetsfordonet för den trafik som

har begränsad sikt förbi arbetsfordonet då arbetsfordonet är

placerat på vägrenen
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Figur 21 Samma som figur 20 men med arbetsfordonet på kantlinjen.
 

Som framgår av jämförelse med figur 5 - 12, uppvisar 10 percentilen i

stort sett samma variation över de olika betingelserna som det aritme-

tiska medelvärdet. Skillnaderna mellan percentilvärdena är dock mindre

vilket är att vänta eftersom vägkanten och arbetsfordonet sätter en

absolut gräns för hur små sidolägesvärdena kan bli.

De fullständiga sidolägesfördelningarna presenteras i Appendix, figur

1-10.
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Effekten av mötande trafik

Effekten på hastighet och spårval av om mötande trafik förekommer i

samband med passagen av arbetsplatsen har endast analyserats grafiskt

(se figur 11 - 18) i bilaga.

För syftet med denna undersökning är det egentligen endast av intresse

om förekomsten av mötande trafik får olika effekt på hastighet och

spårval beroende på vilken utmärkningstyp som används. De skillnader i

effekt av möte mellan de olika utmärkningstyperna som förekommer är

genomgående av ointressant storlek.

Om vi ser till den generella effekten av mötande trafik, oberoende av

typ av utmärkning kan man konstatera att förändringarna i hastighet

och sidoläge är obetydliga vid alla kombinationer av arbetsfordonets

placering och rådande siktförhållanden utom en. Detta gäller det fall då

arbetsfordonet är placerat på kantlinjen och sikten är begränsad mot

arbetsplatsen. Detta är knappast förvånande. Den mötande trafiken

upplevs inte som något hinder då arbetsfordonet är placerat på väg-

renen varför den knappast kan förväntas ge några effekter påtrafikan-

ternas beteende. Då arbetsfordonet är placerat på kantlinjen är där-

emot den tillgängliga vägbredden så begränsad att det ställs krav på

särskild hänsyn till den mötande trafiken. Då sikten är begränsad förbi

arbetsplatsen är det emellertid nödvändigt att alltid köra som om man

skulle få möte eftersom de begränsade siktförhållandena gör att man

inte vet om det kommer någon mötande trafik eller ej. När sikten är fri

förbi arbetsplatsen kan vi emellertid förvänta oss en skillnad om det

förekommer mötande fordon eller ej eftersom trafikanten i detta fall

har möjlighet att skaffa sig denna information.

En rimlig hypotes är att man vid ett möte håller ut extra långt till

höger just vid själva mötet men att man i övrigt söker hålla ett normalt

spår. Om denna hypotes är riktig skulle förklaringen till de små

effekterna på sidolägesvalet av mötande trafik vara att effekten är så

lokal att den kanske endast avspeglas i en enda mätpunkt, den som

ligger närmast mötespunkten, och att effekten därför drunknar när man

medelvärdesbildar över alla fordon oberoende av var mötet ägt rum.
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För att testa denna hypotes prickades sidoläget för samtliga fordon som

haft möte för mätpunkt 4, 5 och 6 som en funktion av avståndet mellan

den aktuella mätpunkten och mötespunkten. Ett exempel på ett sådant

diagram ges i figur 22.
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Figur 22 Sidolägesplacering i mätpunkt 5 för fordon som fått möte på

mätsträckan som en funktion av mötespunktens avstånd från

givare 5. Negativt avstånd innebär att mötet skett före

passage av givare 5.

Om den ovan formulerade hypotesen hade varit korrekt skulle sidoläget

ha varit mindre ju kortare avståndet mellan mötespunkten och mät-

punkten är. Som framgår av figur 22 finns ingen tendens i denna

riktning och samma sak kunde konstateras även beträffande övriga 29

diagram som analyserades.

Samband mellan hastighet och spårval

Av intresse för undersökningens syfte är frågan om trafikanterna

eventuellt kompenserar en hög passagehastighet med att hålla ut längre

till vänster. Ett sätt att undersöka detta är att beräkna korrelationen

mellan sidoläge och hastighet i de olika mätpunkterna. Dessa korrela-

tioner presenteras i tabell 9 och 10 i appendix. Det visar sig att dessa
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korrelationer genomgående är mycket låga. Den genomsnittliga korrela-

tionen över de olika betingelserna och mätpunkterna är för lätta fordon

.22 och med en standardavvikelse på .10 medan motsvarande värden för

den tunga trafiken är .21 och .19. Med utgångspunkt från detta vågar

man säga att någon korrektion av intressant omfattning för höga

hastigheter genom val av sidoläge förekommer inte.
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SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

Slutsatserna rörande effekten av de olika variabler som tillåtits variera

systematiskt i undersökningen kan sammanfattas i följande 14 punkter.

Det är viktigt att komma ihåg att undersökningen genomförts på en

enda plats, vilket givetvis reducerar möjligheten att generalisera resul-

taten till andra typer av trafikmiljöer. Den viktigaste generaliserings-

begränsande faktorn torde vara vägbredden som på mätplatsen var

13 m. Det finns anledning att anta att resultaten i flera avseenen skulle

se annorlunda ut om mätningarna genomförts på en smalare väg. Vidare

finns det anledning att anta att andra siktbetingelser än de i försöket

förekommande skulle ge trafikantbeteenden som avviker något från de

som registrerats i denna undersökning.

1. Passerande fordon sänker hastigheten något vid passage av arbets-

platsen i förhållande till den hastighet som uppvisas då inget

arbetsfordon finns på vägen (se figur 13).

2. Hastighetssänkningen är något större då arbetsfordonet är placerat

på kantlinjen än då det står på vägrenen (se figur 13).

3. är större då sikten in mot arbetsplatsen är fri

men sikten förbi är begränsad jämfört med de motsatta siktförhåll-

andena.

4, Någon skillnad i effekt på hastigheten av de olika utmärknings-

typerna kan ej konstateras.

5. Hastighetsspridningen tycks opåverkad av samtliga de variabler

som varierats systematiskt i undersökningen inklusive förekomsten

respektive icke förekomsten av arbetsfordon på vägen.

6. Ingen skillnad i spårval kunde konstateras mellan utmärkningen

med fristående varningsmärke och utmärkning med skärmvagn

kopplad till arbetsfordonet.
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Den passerande trafiken går tidigare ut till vänster då skärmvagnen

är placerad 50 m bakom arbetsfordonet än vid övriga betingelser.

Den lätta trafiken passerade arbetsfordonet på ett något större

avstånd då skärmvagnen var placerad 50 m bakom arbetsfordonet

än vid övriga betingelser.

Den passerande trafiken går något tidigare tillbaka åt höger efter

passagen då skärmvagnen är placerad 50 m bakom arbetsfordonet

då detta grenslar sidolinjesmarkeringen jämfört med då skärmvag-

nen är kopplad till arbetsfordonet.

Den passerande trafiken går oberoende av utmärkningstyp och

arbetsfordonets placering tidigare ut till vänster, men passerar på

ett mindre avstånd från arbetsfordonet då sikten in mot arbetsfor-

donet är fri och sikten förbi är begränsad jämfört med de använda

siktförhållandena (se figur 14 - 17).

Siktförhållandenas effekt på sidoläget är lika stor vid båda typerna

av arbetsfordonsplacering då skärmvagnen står 50 m bakom arbets-

fordonet. Då skärmvagnen är kopplad till arbetsfordonet är

emellertid effekten på sidoläget av siktförhållandena väsentligt

större då arbetsfordonet står på kantlinjen än då det står på

vägrenen (se figur 14 - 17).

Inga skillnader i effekt på vare sig sidoläge eller hastighet av

förekomsten av mötande trafik kunde konstateras mellan de olika

utmärkningstyperna.

Effekterna av mötande trafik på hastighet och spårval var genom-

gående obetydliga utom i det fall arbetsfordonet grenslade sido-

markeringslinjen och sikten in mot arbetsfordonet var begränsad

och sikten förbi var fri.

Bilisterna tycks inte kompensera en hög passagehastighet med att

gå ut längre till vänster.
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Från säkerhetssynpunkt har utmärkningen där skärmvagnen varit place-

rad 50 m bakom arbetsfordonet genomgående visat sig ge likvärdig eller

bättre effekt på de passerande trafikanternas beteende. Det enda

undantaget från detta är att trafikanterna går tillbaka mot den högra

vägkanten något tidigare efter passagen vid denna utmärkningstyp än då

skärmvagnen är kopplad till arbetsfordonet i de fall arbetsfordonet står

på kantlinjen.

Detta talar för att man skulle rekommendera att skärmvagnen placera-

des 50 m bakom arbetsfordonet, i de fall arbetspersonalen vistas vid

sidan av eller bakom arbetsfordonet. För att kunna säga om denna

utmärkning även kan användas då arbetet huvudsakligen bedrivs framför

arbetsfordonet måste man ta ställning till om skillnaden i trafikanter -

nas spårval beroende av skärmvagnens placering då de passerat arbets-

fordonet är av sådan storlek att det kan antas ha några säkerhetsmäs-

siga konsekvenser. Skillnaden i genomsnittligt sidoläge är ca 20 cm

25 m efter passagen av arbetsfordonet och ca 50 cm 75 m efter

passagen.

Utmärkningen med varningsmärke 1.1.11 150 m före arbetsplatsen

visade sig inte ge några skillnader i beteende i jämförelse med

utmärkningen med skärmvagnen kopplad till arbetsfordonet. Detta

gällde även i det fall sikten in mot arbetsplatsen var begränsad, vilket

talar för att det inte finns skäl att kräva att varningsmärket sätts ut

om det finns på skärmvagnen.

Undersökningsresultatet talar för att trafikanterna uppvisar det för

arbetspersonalen mest kritiska beteendet i de fall då sikten förbi och

inte då sikten in mot arbetsplatsen är begränsad. Detta är kanske inte

helt självklart, varför man kanske skulle ta hänsyn till det i samband

med utbildning av arbetspersonalen i skyddsteknik.

Som tidigare angivits var avsikten att i stället för att låta arbetsfordo-

net grensla sidolinjesmarkeringen så skulle det placeras mitt i det högra

körfältet. Denna uppställning prövades med den utmärkning där skärm-

vagnen var placerad 530 m bakom arbetsfordonet då sikten in mot

arbetsplatsen var begränsad och sikten förbi fri.
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Under den korta tid som denna uppställning prövades passerade fyra

lätta fordon till höger om såväl skärmvagn som arbetsfordon, trots att

skärmvagnen i enlighet med figur 2 var försedd med en trafikdelartavla

i överstorlek. Den incident som gjorde att mätningarna avbröts gick till

på följande sätt.

Ett tankfordon närmar sig arbetsplatsen. Troligen upptäcker föraren

skärmvagnen mycket sent. När han väl upptäckt den, väljer han att

passera på höger sida. Efter det att han passerat skärmvagnen beslutar

han sig emellertid för att passera på rätt sida, till vänster, om

arbetsfordonet. Vid detta tillfälle är hans sikt skymd av arbetsfordonet

i körriktningen. Samtidigt som han svänger ut bakom arbetsfordonet

upptäcker han att han får ett möte med ett annat tungt fordon. Båda

fordonen bromsar med låsta hjul vilket får till följd att tankfordonet

ställer sig tvärs över vägbanan. Föraren av det mötande fordonet

släpper på bromsen och undviker en kollision genom att styra in bakom

arbetsfordonet dvs mellan arbetsfordonet och tankfordonet.

Efter denna händelse avbröts mätningarna omedelbart. Man hade vid

detta tillfälle hunnit registrera 65 lätta och 7 tunga fordon. Resultatet

av registreringarna av de lätta fordonen presenteras i appendix, figur 19

och 20.

Den slutsats man torde kunna dra av den inträffade händelsen är att i

det fall man är tvungen att ha arbetsfordonet placerat mitt i körfältet

och gående väsentligt långsammare än den övriga trafiken, krävs bättre

förvarning än vad de här prövade utmärkningstyperna erbjuder. En

andra slutsats är att det vid denna typ av arbeten troligen är nödvändigt

att med en extra skärmvagn göra det omöjligt att passera på höger sida

om arbetsfordonet.

Den viktigaste begränsningen vad avser de erhållna resultaten torde

gälla eventuella effekter av vägbredden. Den mätsträcka som användes

hade en tvärsektion på ca 13 m. Effekterna av de olika utmärkningarna

torde se helt annorlunda ut på smalare vägar. En indikation på detta

ger de resultat som trots allt erhölls då arbetsfordonet var placerat

mitt i det högra körfältet (se figur 19 och 20 i appendix) vilket ju kan
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ses som det resultat man skulle ha fått om utmärkningen med skärm-

vagnen placerad 50 m bakom arbetsfordonet prövats på en smalare väg.

Det finns dock inga indikationer på att relationen mellan de olika

utmärkningstyperna vad avser effekten på trafikantbeteendet skulle

påverkas av vägbredden.
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FIGURER

Figur i - 10 Kumulativa sidolägesfördelningar i mätpunkt 3 (100 m före

arbetsfordon), 4 (25 m före), 5 (i höjd med arbetsfordon), 6

(25 m efter arbetsfordon) och 7 (75 m efter).

Mätpunkt 3

........ Mätpunkt 4

________ Mätpunkt 5
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Figur 1 Begränsad sikt mot arbetsfordonet. Arbetsfordon placerat på
vägrenen. Skärmvagnen kopplad till arbetsfordon.
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Figur 3 Samma som figur 1 men ingen skärmvagn utan varningsmärke 
150 m bakom arbetsfordon.
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Figur 7 Samma som figur 6 men skärmvagnen placerad 50 m bakom
arbetsfordon.
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Figur 11 - 18 A anger avvikelsen i hastighet mellan fordon som haft
 

möte på mätsträckan och sådana som ej haft möte som

funktion av avståndet till arbetsfordonet. B anger avvikel-

sen mellan samma fordonskategorier vad avser sidoläge

som funktion av avståndet till arbetsfordonet.
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Figur 11 Begränsad sikt mot arbetsfordonet. Arbetsfordonet placerat på

vägrenen. Lätta fordon.
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Figur 17 Samma som figur 15 med arbetsfordonet på kantlinjen.
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Figur 19 Hastighet (A) och sidoläge (B) över de sju mätpunkterna för den
utmärkning där skärmvagnen placerats 50 m bakom arbetsfor-
donet med sikten begränsad in mot och fri förbi arbetsplatsen
då arbetsfordonet är placerat mitt i det högra körfältet.
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Figur 20 Hastigheten (A) och sidoläget (B) över de sju mätpunkterna för

trafik med respektive utan möte vid den utmärkning där skärm-

vagnen passerats 50 m bakom arbetsfordonet med sikten be-

gränsad in mot och fri förbi arbetsplatsen då arbetsfordonet är

placerat mitt i höger körfält.
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Tabell 1 Variansanalys av hastighet för de betingelser där arbetsfordonet

varit placerat på vägrenen. Lätta fordon.

 

 

 

Källa ss Df Ms F F(01)

Mellan fordon (S) 399551 ,15 473

Körriktning (A) 9222 ,67 1 9222 ,67 11,15* 10,8

Utformning (B) _ 1099, 00 2 549 , 50 ] 6,91

AxB 2278 , 69 2 1139,35 1,38

Mellan fordon
inom grupp 336950 ,79 468 826,82

Inom fordon 67329 284

Mätpunkt (C) 15220 ,08 6 2536 ,68 189,02* 3,74

AxC 13934 , 46 6 2322 , 4 ] 173,06* 3,74

BxC 334 , 89 12 27,91 2,08 2 , 7 4

AxBxC 147 , 75 12 12,31 ©] 2 , 74

CX fordon
inom grupp 37691 , 82 2308 13,42

 
* Kvoter signifikanta på 1%-nivå
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Tabell 2 Variansanalys av hastighet för de betingelser där arbetsfordonet

gränslat sidolinjemarkeringen. Lätta fordon. 

 

 

 

Källa ss Df Ms F F(.01)

Mellan fordon (S) -665600 619

Körriktning (A) 35700 1 35700 35,02* 6,63

Utmärkning (B) 1800 1 1800 1,77 6,63

AxB 100 1 100 1,10 6,63

Mellan fordon inofh

grupp 628000 616 1019, 48

Inom fordon 175200 3720

Mätpunkt (C) 63000 6 10500 405,94* 2,64

AxC 14700 6 2450 94,72% 2,64

BxC 1700 6 283,33 10,95* 2,64

AxBxC 200 6 33,33 1,29 2,64

CX fordon

inom grupp 95600 3696 25,87

 

*Kvoter signifikanta på 1%-nivå
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Tabell 3 Variansanalys av hastighet för de betingelser där arbetsfordonet

varit placerat på vägrenen. Tunga fordon.

 

 

 

Källa ss Df Ms F F(.01)

Mellan fordon (S) 88532,52 197

Körriktning (A) 1322, 524 1 1322, 524 3,03 6, 63

Utmärkning (B) 3231 ,3898 2 1615,6949 3,70 4 , 61

AxB 218,6102 2 109 ,3051 ] 4 , 61

Fordon inom
grupp 83760 192 436 , 25

Inom fordon 9240 1188

Mätpunkt (C) 1012 6 168 , 67 27 , 84 * 2,80

AxC 1137 ,476 6 189,5793 31,29%* 2,80

BxC 67 , 67 12 5,64 1 2,18

AxBxC 42 , 3312 12 3 , 5276 © 1 2,18

CX fordon
inom grupp 6930 , 00 1152 6 , 059

 
*Kvoter signifikanta på 1%-nivå
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Tabell 4 Variansanalys av hastighet för de betingelser där arbetsfordonet

gränslat sidolinjemarkeringen. Tunga fordon. 

 

 

 

Källa ss Df Ms F F(.01)

Mellan fordon (S) 72790 139

Körriktning (A) 370 1 370 0 , 187 6 , 85

Utmärkning (B) 10 1 10 0 , 005 6 , 85

AxB 1200 1 1200 0 , 61 6 , 85

Mellan fordon

inom grupp 7 1210 136 1978 ,06

Inom fordon 21180 840

Mätpunkt (C) 4040 6 673 , 33 35 , 24 * 2,64

AxC 1330 6 221,67 11 ,60* 2,64

BxC 150 6 25 1,31 2,64

AxBxC 70 6 11,67 0,61 2,64

CX fordon

inom grupp 15 590 816 19,11

 

*Kvoter signifikanta på 1%-nivå
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Tabell 5 Variansanlys av sidoläge för de betingelser där arbetsfordonet

varit placerat på vägrenen. Lätta fordon.
 

 

 

Källa ss Df Ms F F(.01)

Mellan fordon (S) 464 1900 473

Körriktning (A) 1 112400 1 1112400 162 ,06* 6 , 63

Utmärkning (B) 296969 2 148484,6 21 ,63* 4 , 61

AxB 20031 2 10015,45 1, 459 4 , 61

Mellan fordon

inom grupp 3212500 468 6864 , 32

Inom fordon 10704700 2844

Mätpunkt (C) 63086238 6 1051438 719,37 * 2,8

AxC 67372 6 11228 ,66 7 , 68 * 2,8

BxC 173775 12 14481 , 31 9 ,9* 2,18

AxBxC 50724 12 4227 , 02 2,89 2,18

CX fordon

inom grupp 4 104200 2308 1461 , 61

  

*Kvoter signifikanta på 1%-nivå
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Tabell 6 Variansanalys av sidoläge för de betingelser där arbetsfordonet

gränslat sidolinjemarkeringen. Lätta fordon.

 

Källa SS Df Ms F F(.01)

 

 

Mellan fordon (S) 9205000 619

Körriktning (A) 870900 1 870900 68 ,25* 6,36

Utmärkning (B) 343000 1 343000 26,88*

AxB 131100 1 131100 10,27* 6,36

Mellan fordon

inom grupp 7860000 616 12759

Inom fordon 498 14000 3720

Mätpunkt (C) 38047000 6 2219,20* 2,64

AxC 112100 6 18683 ,33 6,54* 2,64

BxC 1075000 6 179166, 67 62,70%* 2,64

AxBxC 18900 6 3150 ,00 1,10 2,64

CX fordon

inom grupp 10561000 3696 2857 , 41

 

*Kvoter signifikanta på 1%-nivå
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Tabell 7 Variansanalys av sidoläge för de betingelser där arbetsfordonet

varit placerat på vägen. Tunga fordon.

 

 

 

Källa ss Df Ms F F(.01)

Mellan fordon (S) 160129 1 197

Körriktning (A) 33991 1 33991 4 , 511 6 , 63

Utmärkning (B) 104591 2 52295 ,5 6,94* 4,61

AxB 16009 2 3004 , 5 1,06 4 , 61

Fordon

inom grupp 1446700 192 7534 , 8958

Inom fordon 3054700 1138

Mätpunkt (C) 551249] 6 918748, 5 496 ,34* 2,80

AxC 97109 6 16184 ,83 8,74* 2,80

BxC 143279 12 11939,92 6,45* 2,18

AxBxC 169421 12 14118, 417 7,62* 2,18

CX fordon

inom grupp 4 104200 2308 1461 ,61

 

*Kvoter signifikanta på 1% nivå
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Tabell 3 Variansanalys av sidoläge för de betingelser där arbetsfordonet

gränslat sidolinjemarkeringen. Tunga fordon. 

 

 

 

Källa ss Df Ms F F(.01)

Mellan fordon (S) 2068000 139

Körriktning (A) 385500 1 6 , 24 6 , 85

Utmärkning (B) 118200 1 8,62* 85

AxB 300 1 0 , 022 6 , 35

Mellan fordon

inom grupp 1864000 136 13705,88

Inom fordon 15695700 840

Mätpunkt (C) 12917500 6 2,30

AxC 25700 6 4283 , 33 1,37 2,80

BxC 173700 6 28950 9,23* 2,30

AxXBxC 20400 6 3400 1,08 2,80

CX fordon

inom grupp 2558400 316 3135, 29

 

*Kvoter signifikanta på 1%-nivå
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Tabell 9 Produktmomentkorrelationskoefficienter för sambandet mellan

hastighet och sidoläge i de olika mätpunkterna för de olika

mätbetingelserna. Lätta fordon.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

i Typ av ss
sikt oemärk- Mätpunkt

ning 1 2 3 4 5 6 7

1; N= 150 234 .26 |.20 |.12 |.08 |.12 |.34
Begrän-

d sikt P4 2
sad S1 .. 226 |.29 |.34 |.20 |.11 |.22 |.33
. vägren N=202
in mot

och fri 3 223 |.17 1.36 |.23 |.18 |.19 |.35
. N=20 7

sikt

förbi Grenslar n=192 221 |.21 |.47 |.20 |.22 |.33 |.31

arbets- sidolinje-

fordo- markering h 216 |.22 |.27 1.31 |.26 |.31 |.48
N= 197

net

Ostörd trafik
N= 170 20 .18 .10 |.31 33 |.38

1
N= 182 209 |.21 |.33 |.23 |.13 |. 11

Fri sikt På
. +. 2
in mot vägren N= 162 -=.205 |.18 |.26 |.21 |.31 .30 |.08

och be-
+. 3

gränsad N=79 10 .06 |.21 |.32 |.20 |.05 .10

sikt
een + 1

förbi Grenslar N= 186 22 .21 .31 |.35 |.28 .27 .34

arbets- sidolinje-
s 2

fordo- markering N= 155 18 |.15 |.06 |.11 |.08 |.06 .11

net
Ostörd trafik
N=5 17 16 .07 |.14 .19 |.10 |.10 .20
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Tabell 10 Produktmomentkorrelationskoefficienter för sambandet

mellan hastighet och sidoläge i de olika mätpunkterna för de

olika mätbetinglserna. Tunga fordon.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

sikt Placering utmärk. Mätpunkt
ning 1 2 3 4 5 6 7

N= 34 .39 .42 .291 .58| .62 .69 .69

Begränsad På

sikt in vägren N=å0 -=.05 .25 .20 .05] .11 .08 . 18

mot fri

sikt 225 2.07] 2231 .37] .37 .a7 .51

förbi

arbets- Grenslar n=78 214 .07] .41| .03] .04 .02 15

fordo- sidolinje-

net marker ing N=å$ . 32 .44 .44 .35 .05 .35 . 47

trafik 216 .21] .12| .09 214 213

N=58 .34 .04 |-.01 |-. 15 |-. 15 |-.09 . 02

Fri sikt På 2
in mot vägren N= 38 .01 .32 .321-.08| .13] .16 .35

och be- ) 3
gränsgå N=33 .35 .09 .01|-.02]-.01 .0o8 . 09

sikt

förbi Grenslar n=78 .33 .40 .40] .33| .19] .13 .40
arbet s- sidolinje-

fordo- marker ing n=47 214 251 .39/-.06|-.11| .16 . 50

net

trafik 2271] 2.21] .28| .22] .21] .10 .47
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R Arbetsfordonets placering

x--% Vägräcke

Arabiska siffror anger position för

givare då den trafik som har begränsad

sikt in mot och fri förbi arbetsplatsen

mäts .

Romerska siffror anger position för givare

då den trafik som har fri sikt in mot och

begränsad sikt förbi arbetsfordonet mäts.

Figur 3 Planskiss över mätsträckan med arbetsfordonets och givarnas

placering markerade
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