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Förord 
Studien har utförts av Gabriel Helmers och Jan Törnros inom det av VINNOVA 
finansierade forskningstemat Studium av sambanden mellan väg- och trafikmiljö-
utformning och trafikantens beteende. Gabriel Helmers har haft huvudansvaret för 
arbetets planering, genomförande och rapportering medan Jan Törnros har haft 
huvudansvaret för den statistiska analysen.  

Katja Kircher (Vogel) medverkade vid planeringen av försöket. Mats Lidström och 
Håkan Jansson, simulatorgruppen, har ansvarat för simulatorns anpassning till den 
aktuella försökssituationen. Beatrice Söderström och Janet Yakoub har varit försöks-
ledare vid genomförandet av experimentet. 

Ett stort tack riktar vi till dessa medarbetare, samtliga VTI, liksom till alla övriga som 
på ett eller annat sätt bidragit till genomförandet och dokumentationen av studien.  
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Effekt av övergångskurvor på förares säkerhetsmarginal samt inverkan av träning 
– ett försök i körsimulator 
 
av Gabriel Helmers och Jan Törnros 
Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 

 

Sammanfattning 
Kan snäva kurvor med små medel ges en utformning som gör att man kör genom dessa 
kurvor med större säkerhetsmarginal? Enligt Vägverkets regelverk bör snäva kurvor 
börja med en övergångskurva som har en kontinuerligt minskande radie (i form av en 
klotoid) eller dubbelt så stor radie som radien hos den cirkulära kurva den ansluter till. 

Studien hade som huvudsyfte att undersöka om och på vilket sätt övergångskurvor i 
form av klotoider påverkar förarens hastighetsval och fordonets sidoacceleration i snäva 
kurvor. För att kunna variera kurvor och klotoider med fullständig kontroll genomfördes 
studien i VTI:s körsimulator. Ett andra syfte med studien var av metodisk art, nämligen 
att undersöka om förares vana vid att köra simulatorn och träning i försökssituationen 
skulle påverka resultaten.  

Försökspersonerna körde en vägslinga ett antal gånger. Vägslingan hade ett visst antal 
kurvor där ordningsföljden mellan kurvorna var olika varje gång vägslingan kördes. På 
så vis körde varje försöksperson en ny slinga. Den simulerade vägen var en horisontell 
tvåfältsväg med 8 m belagd bredd. Den bestod av 600 m långa raksträckor och mellan 
dessa relativt snäva kurvor. Kurvorna varierades med avseende på cirkulär kurvradie i 
tre nivåer: 100 m, 200 m och 400 m. De cirkulära kurvorna på slingan exponerades för 
försökspersonerna både med och utan övergångskurvor (klotoider). Dessutom 
varierades klotoidens längd i tre steg, som var proportionella mot den cirkulära kurvans 
radie (r): 0,2 r, 0,4 r och 0,6 r. Kurvor utan klotoid betecknades 0 r.   

Inverkan av försökspersonernas träning i att köra simulatorn och vana vid experiment-
situationen studerades genom att den första försöksomgången upprepades under två på 
varandra följande vardagar för varje försöksperson. Varje försöksperson exponerades 
för alla betingelser (”within subjects design”). Data underkastades variansanalys. 

Resultaten visade att förarna körde långsammare genom skarpa kurvor utan klotoid än 
genom motsvarande kurvor med klotoid. Däremot erhölls inga skillnader med avseende 
på den maximala sidoaccelerationen i kurvorna. Resultaten från de upprepade försöks-
omgångarna visade att träning i och vana vid experimentsituationen inte påverkade de 
slutsatser som kunde dras från den första experimentomgången. 
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Effect of transition curves on drivers’ safety margin and the influence of training – 
an experiment in a driving simulator 
 
by Gabriel Helmers and Jan Törnros 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping, Sweden 

 

Summary 
Can sharp curves be redesigned by small means so drivers negotiate them with larger 
safety margins? According to Swedish design rules sharp curves should begin with a 
transition curve with twice as large radius as the following circular curve or with a 
transition curve in the form of a clothoid.   

The main purpose of this study was to investigate if transition curves (clothoides) 
change the driver´s choice of speed and maximal lateral acceleration in sharp curves. 
Since road curves can not easily be changed in the real world the study was carried out 
in VTI´s driving simulator. A second purpose of the study was of a methodological 
character, namely to investigate if the subjects´ practice in driving the simulator and 
experiences of the experimental situation would influence the results. 

The subjects drove a route with a number of curves several times. The order of the 
curves was randomly changed between driving sessions. In that way the subjects always 
drove a new route but a route with the same curves. The simulated road was an 8 metre 
wide two lane road. The road was horizontal with short straight sections (600 m long) 
and between these sections relatively sharp curves. The radius of the circular section of 
these horizontal curves was varied in three levels: 100 m, 200 m and 400 m. The 
subjects were exposed to these curves both with and without transition curves in the 
form of clothoides. The lengths of these clothoides were varied in three levels 
proportional to the radius of the circular curve: .2 r, .4 r, .6 r. Curves without clotoide 
were denoted 0 r.  

Influence of practice and training of simulator driving and the experimental situation 
was studied by repetition of the experiment three times for each subject under rotated 
conditions. Each subject was exposed to all experimental conditions (within subjects 
design). Data were analysed by analysis of variance.  

The results showed that the subjects drove faster in curves with a transition curve 
compared with corresponding curves without a transition curve. On the other hand there 
was no difference between these curves concerning maximal lateral acceleration. The 
repeated experimental sessions showed that training and experience had no effect upon 
the conclusions that could be drawn after the first experimental session.  
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1 Bakgrund och syfte 
Skarpa vägkurvor är ofta olycksdrabbade. En viktig fråga att besvara är då hur detta 
säkerhetsproblem skall kunna åtgärdas. Ett sätt är naturligtvis att bygga bort kurvor, 
som visat sig vara farliga, samtidigt som denna lösning skulle kräva stora investeringar. 
Skulle man istället med en liten och billig förändring av kurvornas utseende och 
geometriska utformning kunna minska olycksriskerna skulle en sådan åtgärd kunna vara 
kostnadseffektiv.  

Det är rimligt att anta att avkörningar i skarpa kurvor främst beror på att fordonets has-
tighet varit för hög. Föraren har i dessa fall inte klarat sin viktigaste uppgift, nämligen 
att anpassa fordonets hastighet efter vägen och de rådande omständigheterna i övrigt.  

För att bilföraren, när han eller hon närmar sig en kurva, skall kunna välja en lagom hög 
hastighet fordras att föraren utifrån kurvans utseende korrekt kan bedöma hur skarp den 
är. Har den erfarne föraren fått en korrekt uppfattning av den kurva han närmar sig 
väljer han automatiskt en hastighet, som innebär att kurvan kan tas med en viss säker-
hetsmarginal. För att förbättra trafiksäkerheten i skarpa kurvor skulle man då behöva 
bygga om dem på ett sådant sätt att förarna som närmar sig en skarp kurva får en mera 
korrekt upplevelse av hur skarp kurvan är.  

Kurvor utformas på två olika sätt. Det ena sättet är att låta en raksträcka i en viss punkt 
direkt övergå i en kurva med en konstant radie. Det andra sättet är att låta en raksträcka 
övergå i en övergångskurva (med minskande radie) som slutar i en kurva med konstant 
radie. Vägkurvor skall enligt Vägverkets regelverk (Vägverket, 2002) i sin huvuddel ha 
en konstant kurvradie samtidigt som man vid kurvans början och slut rekommenderar 
att anlägga övergångskurvor. Detta gäller speciellt om kurvorna har små konstanta 
radier. Enligt detta regelverk (Vägverket, 2002) kan en övergångskurva bestå av ett 
kurvsegment som har en konstant, drygt dubbelt så stor, radie som radien hos den kurva 
den ansluter till. Alternativt utförande är en kurva där radien kontinuerligt minskar från 
∞ ner till den cirkulära kurvans radie. Den senare typen av övergångskurva kallas 
klotoid (se figur 1). 

 

 
 
Figur 1  Enkel klotoid används som övergångskurva mellan raklinje och cirkelkurva. 
R = radien, A = klotoidens parameter, L = klotoidens längd, ∆R = klotoidens inryck-
ning, TP = tangentpunkt. (Figuren hämtad från Vägverket, 2002.) 
 

Syftet med övergångskurvor är enligt regelverket och litteraturen i ämnet (t.ex. Lamm, 
Psarianos och Mailaender, 1999) att ge väggeometrin en sådan utformning, att den på 
bästa sätt skall vara anpassad till fordonets kördynamiska egenskaper. Mera konkret 
betyder detta att fordonet behöver en viss tid/vägsträcka för att ”börja svänga”. Med ett 
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mera tekniskt språkbruk kan detta beskrivas så att fordonet behöver en viss tid för att nå 
den girvinkelhastighet, som krävs för att ta kurvan.  

Ett annat syfte är estetiskt. Detta innebär att vägen ges en linjeföring, som visuellt upp-
levs som ”mjuk” både utifrån trafikantens upplevelse av kurvan och utifrån landskaps-
arkitektens helhetsperspektiv. Kurvan börjar då ”mjukt” och ”harmoniskt” med en 
större radie för att sedan i sin huvuddel övergå i en konstant minsta radie. 

Ett tredje syfte med övergångskurvor är, enligt många väghållares uppfattning, att 
minska olycksriskerna. Att olyckorna minskar som en effekt av övergångskurva är dock 
ett påstående som inte är tillräckligt empiriskt bekräftat. Riemersma (1989), Stewart och 
Chudworth (1990) och Tom (1995) har utfört studier vars slutsatser pekar mot att mot-
satsen tycks gälla. Men dessa resultat måste verifieras genom ytterligare studier. Resul-
taten antyder att kurvor med små radier, som börjar och slutar med övergångskurvor, 
har en förhöjd olycksrisk jämfört med kurvor med en konstant radie (utan övergångs-
kurva). Skulle dessa resultat empiriskt bekräftas skulle detta innebära att många regel-
verk för hur kurvor skall/bör utformas skulle behöva revideras. 

När det gäller att visa trafiksäkerhetseffekten av övergångskurvor har problemet varit att 
forskningsmetoderna inte varit tillräckligt goda. Studier har genomförts med alltför 
dålig experimentell kontroll samtidigt som god experimentell kontroll har kostat för 
mycket att åstadkomma. Det är t.ex. i det närmaste omöjligt att i ett experiment i full 
skala variera kurvornas utformning och samtidigt hålla alla övriga egenskaper hos 
vägen konstanta. Att bygga väg är dyrt och att bygga en tillräckligt lång provväg för att 
genomföra ett sådant experiment låter sig bara inte göras.  

Senaste årens utveckling av bilkörningssimulatorer har öppnat nya möjligheter att 
studera denna och liknande frågeställningar. Fortlöpande förbättringar av VTI:s kör-
simulatorer har bl.a. inneburit att den datorgenererade bilden av vägen, som föraren/för-
sökspersonen ser den, har fått en betydligt bättre upplösning. Detta innebär att man nu 
kan börja studera effekten av olika detaljutformningar hos själva vägen på förarens 
hastighetsval och övriga beteenden. Dessa framsteg öppnar på så sätt ett nytt fält för 
forskning och utvärdering av vägens fysiska utformning. 

I ett försök, som genomfördes i VTI:s körsimulator (COST, 1999), studerades förares 
säkerhetsmarginaler vid begränsad sikt i mörkertrafik. Förarna fick köra en vägslinga 
med snäva kurvradier varav vissa kurvor presenterades i två varianter – med och utan 
övergångskurva. Det preliminära resultatet visade bl.a. att säkerhetsmarginalerna (i detta 
fall minsta avstånd till körfältets yttre kant i kurva) var mindre för skarpa kurvor med 
klotoid jämfört med motsvarande kurva utan sådan övergångskurva. Dessa resultat var 
preliminära eftersom effekten av övergångskurva endast studerades för att generera 
hypoteser för en kommande studie.  

En möjlig förklaring till resultatet ovan kan vara att förarna tenderar att underskatta 
svårighetsgraden hos skarpa kurvor som inleds med en (mindre skarp) övergångskurva. 
En sådan underskattning borde leda till att föraren inte sänker sin hastighet lika mycket 
före ingången till kurvan. Samtidigt kan förarens säkerhetsmarginal i skarpa kurvor 
antas vara direkt relaterad till fordonets hastighet. Föraren kör av vägen när han håller 
för hög hastighet i kurvan pga. en alltför stor sidoacceleration.  

Denna studie har haft två syften. Det första syftet var att undersöka om övergångskurvor 
har någon effekt på förares säkerhetsmarginal i skarpa kurvor. Den hypotes (H0), som 
skulle testas kan då formuleras på följande sätt: Det är ingen skillnad i säkerhets-
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marginal mellan skarpa cirkulära kurvor som börjar och slutar med övergångs-
kurva jämfört med motsvarande cirkulära kurvor utan övergångskurva.  
En viktig fråga när det gäller att bedöma pålitligheten (validiteten) hos simulatorstudier 
är om resultaten har påverkats av hur vana försökspersonerna varit vid att köra simula-
torn. Att köra bil är överinlärt för alla erfarna bilförare men att köra ”bil” i simulatorn 
innebär en lite annorlunda uppgift och upplevelse. Detta beror på att bilkörnings-
simulatorer av olika skäl inte är byggda för att fullständigt efterlikna alla aspekter hos 
verklig bilkörning. Ett andra syfte med försöket var därför att undersöka om försöks-
personernas vana vid att köra i simulatorn och vid själva försökssituationen påverkade 
de slutsatser som kan dras av experimentet. Vid sidan av huvudhypotesen ovan testades 
därför ytterligare en hypotes (H0), nämligen: Det föreligger inte någon skillnad i de 
slutsatser man kan dra av experimentet som effekt av försökspersonernas vana vid 
att köra simulatorn och träning i försökssituationen. Det önskvärda resultatet var att 
den senare hypotesen inte skulle kunna falsifieras. Detta skulle då innebära att resultaten 
gäller oberoende av om försökspersonerna kört i simulatorn en gång eller flera gånger.  
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2 Metod 
2.1 VTI:s körsimulator 
Försöket genomfördes i VTI:s körsimulator II (Nordmark, 1992). Simulatorn var för 
detta försök anpassad för att simulera en personbil. Försökspersonerna körde en bil med 
prestanda och köregenskaper motsvarande en Volvo V70. Förarplatsen och förarmiljön 
var autentisk med denna bilmodell genom att man använde en kaross som var kapad 
bakom den mittre sidostolpen. Den datorgenererade bilden av vägen presenterades på en 
stor skärm framför huven. Skärmen upptog en sektor av 120 grader horisontellt och 
30 grader vertikalt.  

2.2 Simulerad vägmiljö 
Försökspersonerna körde på en horisontell tvåfältig landsväg med skarpa kurvor och 
utan korsningar. Den belagda vägbredden var 8 m. Bredden valdes så att körfältet skulle 
ha en sådan bredd att en förare skulle kunna ligga kvar i körfältet utan ansträngning. 
Samtidigt skulle körfältet vara så smalt att det inte tillät föraren att i någon väsentlig 
grad skära i kurvorna. I Vägverkets regelverk (Vägverket, 2002) benämns vägar med 
den belagda bredden 6,5–11 m ”normal tvåfältsväg”. När denna väg är byggd för en 
referenshastighet av 90 km/h (VR90) skall den belagda bredden vara 9 m. Eftersom 
många av kurvorna hos den simulerade vägen inte kunde tas i denna hastighet torde den 
simulerade vägbredden väl ha motsvarat en ”normal tvåfältsväg” byggd för en hastighet 
av 70 km/h.  

Körfälten var utmärkta med vägmarkeringar i form av kant- och mittlinjer. Kantlinjen 
bestod genomgående av 1 m linje och 2 m lucka medan mittlinjen genomgående hade 
3 m linje och 9 m lucka, allt enligt svenskt regelverk. Till skillnad från regelverket, där 
heldragen mittlinje används vid dålig sikt, förändrades inte mittlinjens utförande i detta 
experiment då sikten var begränsad. 

 

 
 
Figur 2  Bilden av vägen, som försökspersonen såg den. 
 

Vägens sidoområden bestod av flacka v-formade diken. Fyra meter utanför asfalt-
kanterna, och på samma höjd som dessa, började en vall med en lutning mot vägen på 
45 grader. Vallen gick längs vägen, vilket innebar att vägen låg nedsänkt i den om-
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givande terrängen som i sin tur gjorde att föraren inte hade fri sikt genom kurvorna. 
Landskapet kring vägen hade en helt neutral karaktär. Det påminde om ett snöklätt slätt-
land utan träd under en gråvädersdag då himmel och jord flyter samman (se figur 2).  

2.3 Oberoende variabler 
Vägens kurvor varierades systematiskt på två olika sätt i experimentet. Den första 
oberoende variabeln var den cirkulära kurvradien (r), som hade 3 lägen: 100 m, 200 m 
och 400 m.  

Den andra variabeln var övergångskurvans (klotoidens) längd. Denna variabel antog 4 
lägen, som var proportionella mot den konstanta kurvans radie: 0,2 r, 0,4 r, 0,6 r samt 
0 r (utan övergångskurva). 

Dessa 12 kurvor (3 kurvradier x 4 klotoidlängder) beskrivs med avseende på uppbygg-
nad och kurvlängder i tabell 1. Observera att en kurva som började med en klotoid 
också avslutades med en likadan (men spegelvänd) övergångskurva. 

Varje kurva fanns dessutom i 2 varianter: höger- och vänsterkurva. Antalet kurvor av 
olika utseende i experimentet var därför 24 (3 x 4 x 2). Eftersom vi inte hade formulerat 
någon frågeställning om att beteendet skiljer sig i vänster- och högerkurvor analysera-
des inte data utifrån denna variabel. Data från varje kurvas vänster- och högervariant har 
därför slagits samman i alla analyser.  

 
Tabell 1  Beskrivning av hur de 12 kurvorna i experimentet var uppbyggda (kolumn 
1–2) samt redovisning av längderna hos de olika kurvsegmenten och den totala längden 
hos de olika kurvorna (kolumn 3–5). 

Cirkulär 

kurvradie (r)  

(m) 

Klotoidens 
längd  

r 

Klotoidens 
längd  

(m) 

Cirkulära 
kurvans längd 

(m) 

Kurvans totala 
längd 

(m) 

100 0   2 x   0    60   60 

 0,2   2 x 20   40   80 

 0,4   2 x 40   20 100 

 0,6   2 x 60     0 120 

     

200 0   2 x   0 120 120 

 0,2   2 x 40   80 160 

 0,4   2 x 80   40 200 

 0,6 2 x 120     0 240 

     

400 0   2 x  0 240 240 

 0,2   2 x 80 160 320 

 0,4 2 x 160   80 400 

 0,6 2 x 240     0 480 

 

Längden av klotoiderna, som redovisas i tabell 1 ovan, hade som redan nämnts 4 lägen. 
Varje sådant läge var proportionellt mot de cirkulära kurvornas radier. Läget 0 r innebar 
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ingen klotoid, medan läget 0,6 r innebar en klotoid som nådde den cirkulära kurvans 
radie i kurvans mittpunkt och därefter omedelbart övergick i en (spegelvänd) klotoid ut 
ur kurvan. De 4 lägena valdes så att variabeln klotoidlängd erhöll en maximal variation i 
experimentet och inte utifrån vad som rekommenderats i något regelverk. 

Vid sidan av de två oberoende variablerna (klotoidlängd och kurvradie), som båda 
beskrev variationen i kurvornas utformning, fanns en tredje oberoende variabel. Denna 
variabel utgjordes av träning/erfarenhet från upprepade körningar i simulatorn. 
Variabeln hade 3 lägen där läge 1 utgjordes av första gången försökspersonerna körde 
experimentet (dag 1). Läge 2 utgjorde en första upprepning av experimentet (dag 2) och 
läge 3 en sista upprepning (dag 3). Experimentet genomfördes för varje försöksperson 
under 3 på varandra följande vardagar. Syftet med denna variabel var att testa om 
resultatet av försöket påverkades av försökspersonernas vana vid att köra simulatorn 
och vid försökssituationen. 

2.4 Försöksvägen 
Vägen i försöket bestod av ett antal vägslingor, som alla var uppbyggda av samma 
kurvor med mellanliggande raksträckor. Varje raksträcka följdes av en kurva, som 
mynnade i en ny raksträcka, osv. Alla raksträckor var 600 m långa. Alla kurvor, 
oberoende av typ och radie, resulterade i en lika stor förändring av vägens riktning. 
Denna riktningsförändring var 0,6 radianer (ca 34 grader). 

Varje vägslinga var 20 km lång. Den bestod av samtliga 24 kurvor i försöket: 3 radier x 
4 klotoidlängder x 2 riktningar (vänster och höger). Mellan två kurvor fanns alltid en 
600 m lång raksträcka. Ordningsföljden hos kurvorna slumpades så att försöks-
personerna inte körde samma vägslinga mer än en gång. Ordningsföljden hos slingorna 
varierades mellan försökspersoner. Eftersom varje vägslinga var ny för försöks-
personerna hade de inte någon möjlighet att lära sig vägen. Vid varje försökstillfälle 
(3 stycken) körde försökspersonen 3 vägslingor (3 upprepningar). Detta för att få 
tillräckligt många mätningar i försöket. Varje försöksperson körde således igenom var 
och en av de 24 kurvorna sammanlagt 9 gånger. 

2.5 Försökspersonernas uppgift 
Försökspersonerna instruerades att köra som de brukade köra. De instruerades också att 
alltid ligga kvar i det egna körfältet trots att det inte förekom någon mötande trafik (se 
instruktionen, bilaga 1). 

Valet av hastighet skulle i så stor utsträckning som möjligt göras utifrån det visuella 
intryck som vägen gav föraren. För att förhindra att föraren tog annan information till 
hjälp kopplades hastighetsmätaren ur. Trafikbullret hölls på en konstant nivå oberoende 
av körhastighet. Den simulerade bilen hade alltid fjärde växelläget inlagt. På detta vis 
simulerades en automatlåda. Detta innebar att försökspersonerna reglerade hastigheten 
endast genom att gasa och bromsa.  

Varje försöksomgång inleddes med att försökspersonerna fick köra 10 km på en trä-
ningsslinga. Träningsslingan var densamma för alla försökspersoner och för alla för-
söksomgångar. Den bestod av ett urval av kurvor och mellanliggande raksträckor från 
försöksvägen. Den första hälften av träningsslingan kördes med hastighetsmätare och 
varvräknare inkopplade, medan den senare hälften av träningsslingan och de tre 
slingorna i det efterföljande försöket alltid kördes utan att dessa båda instrument var i 
funktion. 
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Efter att träningsslingan hade körts samtalade försöksledaren kort med försökspersonen. 
På detta sätt fick denne svar på eventuella frågor samtidigt som försöksledaren fick en 
uppfattning om försökspersonen förstått instruktionen. Därefter började försöksperso-
nen att köra första slingan. När slingan hade körts stannade bilen automatiskt. Försöks-
personen tillfrågades om allt var OK. Efter någon minut gavs klartecken för att köra den 
andra slingan. Proceduren upprepades sedan en tredje gång. När tredje slingan var körd 
var försöksomgången slut.  

Vid andra och tredje försöksomgången upprepades hela proceduren igen. Efter sista 
försöksomgången fick försökspersonerna också svara på några enkla frågor (bilaga 2). 

2.6 Försökspersoner och försöksomgångar 
Åtta försökspersoner med stor körvana (minst 1 000 mil per år över många år) deltog i 
försöket. Försökspersonerna var alla anställda på VTI med arbetsuppgifter utan anknyt-
ning till körsimulatorn. Deras ålder varierade mellan 32 år och 62 år med 45 år som 
medelvärde. Försökspersonsgruppen hade i medeltal haft körkort i 26 år. 

Varje försöksperson körde försöket under 3 på varandra följande vardagar. Försöket 
bestod således av 24 ”försökssessioner” (8 försökspersoner x 3 omgångar). Detta mot-
svarar ett ”normalstort” försök i simulatorn med 24 försökspersoner som kör 1 omgång 
var.  

2.7 Effektmått 
Den huvudhypotes som testades var om någon skillnad förelåg i säkerhetsmarginal 
beroende på kurvornas utformning. En säkerhetsmarginal är ju inte ett väl definierat 
mått. Däremot kan man utifrån begreppet ”säkerhetsmarginal vid körning i kurva” 
härleda ett antal fysikaliska mått, som uttryck för denna storhet. Följande relation antas 
gälla för varje cirkulär kurvradie: Ju högre hastighet ju mindre säkerhetsmarginal. 
Hastigheten kan mätas i olika punkter utefter varje kurva. Några sådana hastighetsmått, 
som kan knytas till säkerhetsmarginal i kurva, har analyserats.  

Dessa hastighetsmått var 
• ”ingångshastighet i kurva” (avsnitt 4.1) 
• ”hastighet i kurvmitt” dvs. då halva kurvan passerats (avsnitt 4.2) 
• ”hastighet i den punkt där kurvan uppnår sin minimiradie” dvs. vid 

övergångskurvans slut (avsnitt 4.3) 
• ”minimihastighet i kurva” (avsnitt 4.4).  

 

Ett alternativt mått på säkerhetsmarginalen var ”maximal sidoacceleration” i kurvorna 
(avsnitt 4.5).  
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3 Analys av data 
Data analyserades med flervägs variansanalys. Försöket genomfördes med ”within 
subjects design”. Detta innebar att alla försökspersoner exponerades för alla försöks-
betingelser. Data för höger- och vänsterkurvor med samma radie och klotoidlängd har 
slagits samman. Vid analyserna har data från de tre vägslingorna medelvärdesberäknats 
för varje försöksperson och försöksomgång (dag).  

Variansanalyserna genomfördes med 3 oberoende variabler:  
1. Kurvradie, 3 lägen (100 m, 200 m, 400 m) 
2. Klotoidlängd i förhållande till kurvradien r, 4 lägen (0,2 r, 0,4 r, 0,6 r samt 0 r 

(ingen klotoid))  
3. Försöksomgång eller dag, 3 lägen (dag 1, dag 2, dag 3). 

 

Variansanalysernas huvudeffekter och eventuella interaktioner redovisas. Förutom 
erhållna F-värden och därmed förknippade signifikanta effekter har även ω2 (”omega-
kvadrat”) beräknats. ω2 är ett mått på effektens sannolika storlek i termer av förklarad 
varians. Enligt Keppel (1982) kan ett ω2-värde på 0,01 betraktas vara en liten effekt, 
medan ett värde på 0,06 ses som en medelstor effekt och ett värde på 0,15 som en stor 
effekt. Dessa värden innebär då att 1 %, 6 % resp. 15 % av variansen hos datamaterialet 
kan förklaras av en viss variabel eller av en viss interaktion mellan variabler. De 
angivna nivåerna hos effekterna föreslås av Keppel (1982) gälla i beteendevetenskapliga 
sammanhang med förhållandevis stora mätfel. 

All signifikansprövning gjordes på 95 % nivån (p<0,05).  
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4 Resultat 
Resultaten presenteras kortfattat i detta avsnitt medan den statistiska analysen redovisas 
i bilaga 3. Redovisningen sker separat för varje beroendemått under en rubrik som sedan 
återkommer i bilaga 3.  

De två frågeställningar som skulle besvaras gällde förekomsten av eventuella effekter 
av övergångskurva samt eventuella effekter av träning i och erfarenhet av att köra 
simulatorn. (Se de två sista styckena i avsnitt 1, ”Bakgrund och syfte”). För att besvara 
dessa frågeställningar redovisas resultaten för de båda oberoende variablerna över-
gångskurva och experimentomgång. Vi vet redan att den tredje oberoende variabeln, 
cirkulär kurvradie, har stor betydelse för den hastighet föraren håller i snäva kurvor. 
Effekten av cirkulär kurvradie redovisas därför inte. Alla signifikanta interaktions-
effekter är däremot intressanta att redovisa då de kan påverka tolkningen av resultaten 
när det gäller huvudeffekterna av övergångskurva och experimentomgång. Anledningen 
till att kurvradie varierats var en önskan att kunna generalisera resultaten att gälla tvära 
kurvor med cirkulära radier i intervallet 100–400 m.  

4.1 Ingångshastighet i kurva 
Ingångshastigheten i kurva var den hastighet (km/h) bilen hade i de punkter längs vägen 
där raksträcka övergick i kurva.  

Ingångshastigheten som effekt av övergångskurva visas i figur 3 samt som effekt av 
experimentomgång (dag) i figur 4.  
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Figur 3  Ingångshastighet i kurva – effekt av övergångskurva. Första stapeln visar 
hastigheten i kurvor utan övergångskurva (0 r). Staplarna 2–4 visar hastigheten i mot-
svarande kurvor med allt längre övergångskurvor. Data sammanslagna över övriga 
oberoende variabler dvs. kurvradier och experimentomgångar. 

 

Variansanalysen (se bilaga 3, tabell 3:1) visade signifikanta huvudeffekter hos samtliga 
oberoende variabler dvs. övergångskurva, kurvradie och dag. Inga interaktioner var 
signifikanta. Variabeln övergångskurva förklarade 9,1 % av den totala variansen i data-
materialet. Detta innebar att effekten av övergångskurva var medelstor. Variabeln 
experimentomgång förklarade 15 % av variansen – en stor effekt. 

Parvisa jämförelser med avseende på övergångskurva (se bilaga 3, tabell 3:2) visade att 
ingångshastigheten var lägst i kurvor utan klotoid och att den hos kurvor med klotoid 
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ökade med övergångskurvans längd. Det var dock ingen signifikant skillnad mellan de 
två längsta övergångskurvorna (dvs. mellan 0,4 r och 0,6 r i figur 3).  
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Figur 4  Ingångshastighet i kurva – effekt av experimentomgång. Data sammanslagna 
över övergångskurvor och kurvradier. 

 

Parvisa jämförelser med avseende på experimentomgång visade att man körde snabbare 
under dag 3 jämfört med dag 1 (se bilaga 3, tabell 3:3). Ingångshastigheten i kurva 
ökade således med träning. Detta innebar att försökspersonerna förbättrade sina kör-
prestationer genom träning i och erfarenhet av att köra simulatorn.  

Inga signifikanta interaktioner erhölls (bilaga 3, tabell 3:1). Detta innebär att resultaten 
för varje oberoende variabel gäller oavsett läget i någon av de övriga oberoende variab-
lerna. Effekten av klotoid gällde således för alla testade kurvradier och för alla experi-
mentomgångar. Försökspersonerna körde dock fortare efter träning samtidigt som de 
relativa effekterna av kurvradie och klotoid var oförändrade. Det senare är ett viktigt 
resultat och en delförutsättning för att kunna generalisera resultaten från simulatorför-
söket att gälla bilkörning i motsvarande situationer på väg.  

Sammanfattning: Ingångshastigheten i kurva var lägst hos kurvor utan övergångskurva 
och störst hos kurvor med långa klotoider. Ingångshastigheten ökade med träning i och 
erfarenhet av att köra simulatorn. Effekten av övergångskurva påverkades inte av 
träning. 

4.2 Hastighet i kurvmitt 
Hastigheten i kurvmitt var den hastighet (km/h) som fordonet hade när det passerade en 
linje tvärs vägen som låg lika långt från kurvans början som från dess slut.  

Hastigheten i kurvmitt som effekt av övergångskurva visas i figur 5 och som effekt av 
experimentomgång i figur 6.  
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Figur 5  Hastighet i kurvmitt – effekt av övergångskurva. Första stapeln visar hastig-
heten i kurvor utan övergångskurva (0 r). Staplarna 2–4 visar hastigheten i mot-
svarande kurvor med allt längre övergångskurvor. Data sammanslagna över kurvradier 
och experimentomgångar. 

 

Variansanalysen (se bilaga 3, tabell 3:4) visade signifikanta huvudeffekter hos samtliga 
oberoende variabler dvs. övergångskurva, kurvradie och experimentomgång. Interak-
tionen mellan kurvradie och dag var signifikant. Effekten av övergångskurva var 
”ganska liten”. Den förklarade 2,4 % av variansen i datamaterialet medan effekten av 
experimentomgång förklarade 18 % – en ”stor” effekt. Interaktionen mellan kurvradie 
och dag utgjorde en ”liten” effekt, som förklarade 1,1 % av den totala variansen. 

Parvisa jämförelser avseende övergångskurvorna (se bilaga 3, tabell 3:5) bekräftade det 
intryck man får av figur 5, nämligen att hastigheten i kurvmitt var signifikant lägre för 
kurvor utan övergångskurva samt att hastigheten ökade med längden hos övergångs-
kurvorna.  
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Figur 6  Hastighet i kurvmitt – effekt av experimentomgång. Data sammanslagna över 
övergångskurvor och kurvradie. 

 

Parvisa jämförelser med avseende på experimentomgång bekräftade det intryck man får 
av figur 6, nämligen att man körde signifikant långsammare under dag 1 än under dag 2 
och dag 3 (se bilaga 3, tabell 3:6). Hastigheten ökade således med träning och 
erfarenhet. 
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Den signifikanta interaktionen mellan kurvradie och dag utgjorde en liten effekt. Frågan 
är då om denna interaktionseffekt påverkar de slutsatser som dragits ovan med avseende 
på effekten av övergångskurva och experimentomgång?  

I figur 7 visas interaktionen mellan kurvradie och experimentomgång grafiskt.  
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Figur 7  Hastighet i kurvmitt – interaktionen kurvradie x dag. Data sammanslagna över 
övergångskurvor. 

 

Interaktionen innebär att kurvorna i figur 7 avviker från parallellitet. Av figuren framgår 
också klart att kurvorna för de tre experimentomgångarna ligger på olika nivåer och att 
de inte korsar varandra i någon punkt.  

Figur 7 visar att man i var och en av de tre kurvradierna kört långsammast under dag 1, 
litet fortare under dag 2 och fortast under dag 3. Detta innebär att effekten av interak-
tionen varit så liten att den inte påverkat huvudeffekterna av övergångskurva och 
experimenttillfälle. 

Sammanfattning: Analysen av ”hastighet i kurvmitt” har lett fram till samma resultat 
som den tidigare analysen av ”ingångshastighet i kurva”. Hastigheten var lägst i kurvor 
utan klotoid och högst när klotoiden hade stor längd. Båda hastighetsmåtten visade ökad 
hastighet med ökad körvana i och erfarenhet av att köra simulatorn.  

4.3 Hastighet i den punkt där kurvan nådde sin minimiradie 
För alla kurvor utom de med den längsta övergångskurvan låg mätpunkten för variabeln 
”hastighet i den punkt där kurvan nådde sin minimiradie” där den cirkulära kurvan 
började. För kurvorna med längst övergångskurva låg mätpunkten där den cirkulära 
kurvans radie nåddes. I denna punkt övergick kurvan omedelbart i en ny likadan över-
gångskurva ut ur kurvan.   

Hastigheten (km/h) i den punkt där minimiradien nåddes som effekt av övergångs-
kurva visas i figur 8 samt som effekt av experimentomgång i figur 9.  
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Figur 8  Hastighet där kurvans minsta radie nåddes – effekt av övergångskurva. Första 
stapeln visar hastigheten utan övergångskurva (0 r). Staplarna 2–4 visar hastigheten i 
motsvarande kurvor med allt längre övergångskurvor. Data sammanslagna över kurv-
radier och experimentomgångar.  

 

Variansanalysen (se bilaga 3, tabell 3:7) visade signifikanta huvudeffekter hos samtliga 
oberoende variabler dvs. övergångskurva, kurvradie och experimentomgång. Interak-
tionen mellan kurvradie och dag var signifikant. Effekten av övergångskurva förklarade 
5,0 % av variansen i datamaterialet – en ”medelstor” effekt – medan experimentomgång 
förklarade 16,7 % av variansen – en ”stor” effekt. Effekten av interaktionen mellan 
kurvradie och dag var liten. Den förklarade 0,7 % av den totala variansen hos data. 

Parvisa jämförelser med avseende på övergångskurva (se bilaga 3, tabell 3:8) visade att 
hastigheten där kurvan uppnådde sin minsta radie var lägst för kurvor utan övergångs-
kurva och för kurvor med de kortaste övergångskurvorna (0,2 r).  
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Figur 9  Hastighet där kurvans minsta radie nåddes – effekt av experimentomgång. 
Data sammanslagna över övergångskurvor och kurvradier. 
 

Parvisa jämförelser med avseende på experimentomgång (se bilaga 3, tabell 3:9) visade 
att man körde snabbare under dag 3 jämfört med dag 1. Hastigheten ökade således med 
körvana i simulatorn från dag 1 till dag 3. 

Den signifikanta interaktionen mellan kurvradie och dag utgjorde en liten effekt. Frågan 
är då om interaktionseffekten påverkar de slutsatser som dragits ovan med avseende på 
effekten av övergångskurva och experimentomgång? 
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I figur 10 visas interaktionen mellan kurvradie och experimentomgång grafiskt. 
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Figur 10  Hastighet i den punkt där kurvan nådde sin minimiradie – interaktionen 
kurvradie x dag. Data sammanslagna över övergångskurvor. 
 

Figur 10 visar en interaktionseffekt som är mycket lik motsvarande interaktionseffekt 
för ”hastighet i kurvmitt”. Innebörden hos interaktionen är att kurvorna signifikant 
avviker från parallellitet. Som framgår av figur 10 är avvikelsen liten. Kurvorna för dag 
1, 2 och 3 ligger på olika nivåer utan att korsa varandra. Figuren visar att man kört 
fortare från dag till dag. Detta innebär att effekten av interaktionen varit så liten att den 
inte har påverkat huvudeffekterna av övergångskurva och experimentomgång. 

Sammanfattning: Analysen av ”hastighet i den punkt där kurvan nådde sin minimi-
radie” har lett till samma resultat som de två tidigare analyserna av ”ingångshastighet i 
kurva” och ”hastighet i kurvmitt”. Hastigheten var lägst i kurvor utan klotoid och 
kurvor med korta klotoider, och högst när klotoiden hade stor längd. Hastigheten ökade 
med körvana i simulatorn. 

4.4 Minimihastighet i kurva 
Minimihastighet i kurva var den lägsta hastighet (km/h) fordonet hade under passagen 
av varje kurva.  

Minimihastighet (km/h) som effekt av övergångskurva visas i figur 11 samt som effekt 
av experimentomgång i figur 12. 
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Figur 11  Minimihastighet i kurva – effekt av övergångskurva. Första stapeln visar 
hastigheten utan övergångskurva (0 r). Staplarna 2–4 visar hastigheten i motsvarande 
kurvor med allt längre övergångskurvor. Data sammanslagna över kurvradier och 
experimentomgångar.  

 

Variansanalysen (se bilaga 3, tabell 3:10) visade signifikanta huvudeffekter hos alla 
oberoende variabler dvs. övergångskurva, kurvradie och experimentomgång. Inter-
aktionen mellan kurvradie och dag var också signifikant. Effekten av övergångskurva 
förklarade 3,6 % av variansen i materialet. Effektens storlek var således liten till 
medelstor. Effekten av experimentomgång förklarade 17,5 % av variansen – en stor 
effekt. Interaktionen mellan kurvradie och dag förklarade en mycket liten del av den 
totala variansen: 0,1 %. 

Parvisa jämförelser med avseende på övergångskurva (se bilaga 3, tabell 3:11) visade 
att minimihastigheten var lägst för kurvor utan klotoid (0 r) och att hastigheten ökade 
med klotoidens längd.  
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Figur 12  Minimihastighet i kurva – effekt av experimentomgång. Data sammanslagna 
över kurvradier och övergångskurvor.  

 

Parvisa jämförelser med avseende på experimentomgång (se bilaga 3, tabell 3:12) 
visade att man körde snabbare under sista dagen jämfört med den första. 
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Den signifikanta interaktionen mellan kurvradie och experimentomgång utgjorde en 
mycket liten effekt. Kan denna ha påverkat resultatet vad gäller effekterna av över-
gångskurva och experimentomgång?  

I figur 13 visas interaktionen mellan kurvradie och experimentomgång grafiskt.  
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Figur 13  Minimihastighet i kurva – interaktion kurvradie x dag. Data sammanslagna 
över övergångskurvor. 

 

Figur 13 visar ett resultat som är mycket likt det för de två tidigare behandlade bero-
endemåtten där interaktionen mellan kurvradie och experimentomgång varit signifikant. 

Interaktionen innebär att kurvorna i figuren avviker från parallellitet. Samtidigt är inter-
aktionseffekten liten.  

Eftersom kurvorna ligger på olika nivåer och inte korsar varandra i någon punkt så på-
verkar interaktionen inte resultatet med avseende på effekterna av övergångskurva och 
experimentomgång.  

Sammanfattning av de fyra olika hastighetsmåtten: Analysen visade att ”minimi-
hastigheten i kurva” gav samma resultat som de tre tidigare analyserade hastighets-
måtten. Alla hastigheterna visade lägst värden i kurvor utan klotoid och högst värden 
när klotoiden hade stor längd. Hastigheterna ökade också med ökad körvana i 
simulatorn. 

4.5 Maximal sidoacceleration i kurva 
Maximal sidoacceleration i kurva var den största sidoaccelerationen (m/s2) fordonet 
hade vid passage av kurva.  

Maximal sidoacceleration som effekt av övergångskurva visas i figur 14. 
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Figur 14  Maximal sidoacceleration – effekt av övergångskurva. Första stapeln visar 
sidoaccelerationen i kurvor utan övergångskurva (0 r). Staplarna 2–4 visar sido-
accelerationen i motsvarande kurvor med allt längre övergångskurvor. Data samman-
slagna över kurvradier och experimentomgångar.  

 

Variansanalysen (se bilaga 3, tabell 3:13) visade signifikanta huvudeffekter hos samt-
liga oberoende variabler dvs. övergångskurva, kurvradie och experimentomgång. Inter-
aktionen mellan övergångskurva och kurvradie (klotoid x radie) var också signifikant. 
Effekten av övergångskurva förklarade bara 0,7 % av variansen i materialet – en liten 
effekt. Effekten av experimentomgång förklarade 4,0 % – en medelstor effekt medan 
effekten av interaktionen endast förklarade 0,2 % av variansen i datamaterialet.   

Interaktionen mellan övergångskurva och kurvradie visas grafiskt i figur 15.  
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Figur 15  Maximal sidoacceleration – interaktionen klotoid x kurvradie. Data 
sammanslagna över experimentomgångar. 

 
Av figur 15 framgår att kurvorna för de olika klotoiderna ligger praktiskt taget på 
samma nivå utom för den längsta klotoiden (0,6 r). Denna kurva ligger på en något lägre 
nivå speciellt för radien 100 m. Detta innebär att det krävs en statistisk analys för att 
kunna tolka resultatet. Denna analys visade att effekten av övergångskurva på sido-
accelerationen endast förelåg vid kurvradien 100 m. Vid de två större kurvradierna, 
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200 m och 400 m, hade övergångskurvorna ingen signifikant effekt (kurvradien 100 m: 
F(3,42)=23,70; p<0,001; kurvradien 200 m: F(3,42)=2,18; n.s.; kurvradien 400 m: 
F(3,42)=2,68; n.s.).  

Parvisa jämförelser av effekten av klotoid vid kurvradien 100 m är redovisade i 
bilaga 3, tabell 3:14. Tabellen visar att det bara förelåg en skillnad mellan den längsta 
klotoiden (0,6 r) och alla övriga klotoider inklusive kurvan utan klotoid. 

Maximal sidoacceleration som effekt av experimentomgång visas i figur 16. 
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Figur 16  Maximal sidoacceleration – effekt av experimentomgång. Data 
sammanslagna över övergångskurvor och kurvradier. 

 

Parvisa jämförelser visade att man körde med signifikant högre sidoacceleration vid den 
sista experimentomgången jämfört med den första (se bilaga 3, tabell 3:15). 

Sammanfattning: Analysen av ”maximal sidoacceleration i kurva” visade att klotoid 
inte hade någon effekt annat än i den skarpaste kurvan (cirkulär kurvradie 100 m). I 
denna kurva uppvisade den längsta klotoiden lägre maximal sidoacceleration. Sido-
accelerationen i kurva ökade med körvana i simulatorn (från dag 1 till dag 3). 

4.6 Avslutande frågor 
Efter försöket ställdes ett litet antal frågor till varje försöksperson. Resultatet är 
sammanställt i bilaga 2.  

Av sammanställningen framgår: 
• att den genomsnittliga körkortsåldern var 26 år 
• att 6 av 8 försökspersoner tyckte att körningen i simulatorn var ”ganska” realistisk 
• att ingen blev illamående  
• att 5 försökspersoner tyckte körningen var ”lite” eller ”inte alls” ansträngande och 

att de övriga 3 tyckte att den var ”ganska” ansträngande 
• att ingen lagt märke till att kurvorna varierade med avseende på ej klotoid/klotoid. 
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5 Analys och slutsatser 
Huvudsyftet med försöket var att undersöka om övergångskurvor (i form av klotoider) 
hade någon effekt på förares säkerhetsmarginal jämfört med kurvor utan övergångs-
kurva. Ett andra syfte var att undersöka om träning i att köra simulatorn hade någon 
inverkan på resultatet. Återfås det resultat man fick från en första försöksomgång när 
man upprepade försöket för samma försökspersoner en andra och en tredje gång? Av 
dessa anledningar har analysen av data i första hand varit fokuserad på eventuella 
effekter av de oberoende variablerna övergångskurva och experimentomgång. Den 
tredje oberoende variabeln i försöket var cirkulär kurvradie.  

Alla variansanalyserna (se bilaga 3, tabellerna 3:1; 3:4; 3:7; 3:10 och 3:13) visade att 
den cirkulära kurvradien (”Radie” i tabellerna) var den av de tre oberoende variablerna 
som hade störst effekt. I figur 17 visas grafiskt effekten av cirkulär kurvradie på 
”minimihastighet i kurva” som ett typiskt exempel. Kurvradien förklarade i detta fall 
43,1 % av variansen i datamaterialet – en mycket stor effekt.  
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Figur 17  Minimihastighet i kurva – effekt av kurvradie. Data sammanslagna över 
övergångskurvor och experimentomgångar. 

 
Eftersom effekten av kurvradie på hastighet varit välkänd fanns ingen anledning att 
formulera några hypoteser om denna effekt. Av detta skäl har inte effekten av kurvradie 
analyserats i resultatavsnittet ovan. Ej heller kommer effekten av kurvradie att ytter-
ligare behandlas. 

När det gällde effekten av övergångskurva gav analyserna av alla fyra hastighetsmåtten 
(dvs. ”ingångshastighet i kurva”, ”hastighet i kurvmitt”, ”hastighet i den punkt där 
kurvan når sin minimiradie” samt ”minimihastighet i kurva”) praktiskt taget samma 
resultat. Hastigheten var lägst i kurva utan klotoid. Den ökade sedan när samma kurva 
började med en övergångskurva. Hastigheten ökade med klotoidens längd. Effekten av 
variationen i klotoidvariabeln (0 r, 0,2 r, 0,4 r och 0,6 r) var medelstor. Den förklarade 
mellan 2,4 % och 9,1 % av variansen. När det gällde de olika hastighetsmåtten erhölls 
inga signifikanta interaktioner mellan klotoid och kurvradie eller mellan klotoid och 
experimentomgång. Detta innebär att effekten av klotoid var oberoende av variationen i 
de två övriga oberoende variablerna.  

När man värderar effekterna av kurvradie och klotoid bör man beakta att snäva kurv-
radier sätter bestämda gränser för hur fort man kan köra i en kurva, medan klotoiden 
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istället antas påverka förarens upplevelse av hur skarp kurvan är. Redan en liten effekt 
på hastigheten i en skarp kurva skulle då kunna ha en relativt stor effekt på förarens 
säkerhetsmarginal i kurvan. 

Om vi antar att hastigheten i en kurva är direkt relaterad till förarens säkerhetsmarginal 
skulle slutsatsen utifrån de fyra hastighetsmåtten bli att säkerhetsmarginalen minskar 
när klotoidens längd ökar. Störst säkerhetsmarginal skulle då kurvor utan klotoid ha. 

Maximal sidoacceleration i kurva skulle kunna vara ett alternativt mått på säkerhets-
marginal. Huvudeffekten av klotoid på den maximala sidoaccelerationen i kurva var 
signifikant men svag. Den förklarade bara 0,7 % av variansen. Interaktionen mellan 
klotoid och radie var också signifikant och förklarade 0,2 % av variansen i maximal 
sidoacceleration. En fördjupad analys av data genom parvisa jämförelser visade att 
effekten av klotoid endast förelåg för den längsta klotoiden vid kurvradien 100 m. Inga 
signifikanta skillnader erhölls för övrigt.  

När man tolkar detta resultat bör man beakta att kurvorna med den längsta klotoiden 
direkt övergick i en motsvarande klotoid ut ur kurvan. Detta innebar att dessa kurvor 
inte hade någon sektion, som hade en konstant cirkulär minsta radie. Konsekvensen av 
detta var att dessa kurvor i praktiken hade en för föraren större minsta radie än mot-
svarande kurvor utan övergångskurva eller med kortare övergångskurvor. Beaktar man 
detta faktum bör man vid tolkningen av resultatet bortse från betingelsen med den 
längsta övergångskurvan. Om man därför bortser från den högra stapeln (0,6 r) i 
figur 14 visar resultatet att sidoaccelerationen inte påverkats av om de cirkulära 
kurvorna haft eller inte haft övergångskurvor. 

De två olika måtten på säkerhetsmarginal, hastighet respektive sidoacceleration, ger då 
motsatta svar på hypotesen. Hastighetsmåtten visar att snäva kurvor inte bör ha klotoid, 
medan sidoaccelerationsmåttet visar att förarna anpassar sin hastighet så att den maxi-
mala sidoaccelerationen i kurvorna varit opåverkad av om kurvorna börjat med en över-
gångskurva eller omedelbart haft cirkulära radier. Detta innebär att den uppställda hypo-
tesen förkastas när det gäller hastighet som indikator på säkerhetsmarginal. Samtidigt 
kan inte hypotesen förkastas i det fall man använder sidoaccelerationen som säkerhets-
mått. Vilket av måtten är då det mest valida? Denna fråga kan inte besvaras utan 
ytterligare studier. 

Effekten av experimentomgång (dag 1, dag 2 och dag 3) förklarade mellan 15 % och 
18 % av variansen hos data. Detta är en stor effekt. Tre av fyra interaktioner mellan 
kurvradie och experimentomgång (dag) var signifikanta. Interaktionseffekten var dock 
liten. Den förklarade endast mellan 0,1 och 1,1 % av variansen i datamaterialet. Interak-
tionen påverkade inte heller tolkningen av huvudeffekterna av variabeln experimentom-
gång. Vana vid och träning i simulatorn innebar således att försökspersonerna ökade sin 
hastighet ungefär lika mycket i alla kurvor. Detta resultat innebär att vår uppställda 
hypotes inte förkastas. 
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6 Diskussion 
Det experiment, som här redovisas, är av allt att döma ett av mycket få experiment i 
körsimulator i vilket effekten av vana vid att köra simulatorn (dvs. inlärning) studerats. 
Att låta samma försökspersoner upprepa experimentet ett antal gånger har inneburit att 
försökspersonerna lär sig köra i simulatorn och anpassar sig allt bättre till experiment-
situationen.  

Om resultatet skulle visa att denna inlärning och erfarenhet påverkar resultatet, när det 
gäller effekterna av övriga oberoende variabler, skulle vi stå inför ett stort problem när 
det gäller att korrekt tolka resultaten hos simulatorstudier. Hur många gånger skulle vi 
t.ex. behöva upprepa en försökssituation för varje försöksperson för att nå ett stabilt 
resultat, som är oberoende av ytterligare inlärning?  

Lyckligtvis visade resultaten i detta försök att experimentomgång (variabeln dag) gav 
signifikanta huvudeffekter, men inte några betydelsefulla interaktioner med övriga 
oberoende variabler. Detta innebär att de slutsatser, som kan dras av data från den första 
försöksomgången är desamma som de man kan dra av de följande två försökstillfällena. 
Men som ett moment vid testning av simulatorns validitet, borde man också då och då 
undersöka om inverkan av upprepning av experimentet för varje försöksperson ett antal 
gånger påverkar de slutsatser som dras av försöket. 

Valet av nivåerna i den oberoende variabeln klotoid gjordes för att täcka in hela den 
möjliga variationsvidden. I det ena extremläget hade vi kurvor utan klotoid. I det andra 
hade vi kurvor som endast består av två klotoider, vars minsta radie var lika stor som 
den cirkulära radien hos övriga kurvor.  

Alla kurvor i försöket innebar en total sammanlagd horisontal förändring av färdrikt-
ningen på 0,6 radianer (ca 34 grader). Eftersom en del av riktningsförändringen i 
försöket ”togs” av övergångskurvorna innebar detta att kurvornas cirkulära del inte varit 
av konstant längd (för varje kurvradie). Det finns därför skäl att genomföra ett ytter-
ligare simulatorförsök där varje kurva har en cirkulär del av konstant längd. Till dessa 
kurvor skulle sedan övergångskurvor adderas. Övergångskurvorna skulle då kunna ha 
längder som är mera realistiska, och därför primärt mera intressanta ur ett vägbyggar-
perspektiv, än de övergångskurvor som testats i detta försök.   

För att kunna ge rekommendationer om kurvutformning i befintliga regelverk om 
vägutformning fordras ytterligare simulatorförsök där man bl.a. varierar klotoid-
variabeln i steg (lägen) valda utifrån det regelverk man vill testa och inte utifrån det 
mera teoretiskt styrda val, som gjorts i denna studie. Men detta räcker inte. Man bör 
också undersöka om man återfår resultaten från simulatorstudierna i motsvarande 
bilkörningssituationer på väg, dvs. fastställa simulatorförsökets validitet. Detta kan 
göras genom att studera bilförares hastighetsanpassning i några få med simulator-
försöket jämförbara kurvor både med och utan övergångskurvor på vanlig väg. 

Visar sig simulatorstudierna ha tillräcklig validitet skulle detta innebära att kör-
simulatorn utgör ett effektivt redskap för att systematiskt studera effekter av olika 
vägutformning på förarbeteendet.  
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Bilaga 1 
Sid 1 (1) 

Instruktion till försökspersonerna i simulatorförsöket 
 

Du kommer att få köra en vägslinga i körsimulatorn. 

 

Vägen är en vanlig 2-fältsväg med raksträckor och kurvor. 

Inga hastighetsbegränsningsskyltar finns utefter vägen. 

 

Hastighetsmätaren är trasig. Du bestämmer själv hur fort du vill köra.  

Du skall köra som du brukar.  

 

Bilen du kör har automatlåda där 4:e växeln ständigt ligger i. Det innebär att det är bara 
att gasa och bromsa. Du startar genom att trycka ner gaspedalen.  

 

Du kommer inte att ha några möten, men du skall ändå alltid ligga i kvar i ditt körfält. 

 

Du kör först några kilometer som träning.   

Vid träningens slut stannar bilen automatiskt.  

 

Därefter ger du dig ut på den riktiga slingan, som är uppdelad på tre delsträckor med en 
kort paus emellan.  

 

Vid tredje stoppet är körningen slut. 

Sitt kvar i bilen tills försöksledaren hjälper dig ut. 

 

Efter sista körningen får du svara på några enkla frågor. 

 

Varje körning tar ca 50 minuter. 

Observera: Berätta inte om försöket med andra på VTI innan det är avslutat (efter 
vecka 9). 
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Bilaga 2 
Sid 1 (1) 

Avslutande frågor (inkl. sammanställning av de 8 försöks-
personernas svar) 
 

Fp nummer:   1 – 8                .            

 

När tog du körkort?   År 19           .      (Körkortsålder:         medelvärde 26 år) 

 

Hur långt brukar du köra per år?                  medelvärde > 1700 mil 

 

Hur långt har du kört senaste året?               medelvärde > 1700 mil 

 

Hur realistisk tycker du körningen i var?  
inte alls         (1) 

litet     

ganska  (6)   

mycket  (1) 

 

Blev du illamående under körningen? 
inte alls  (8) 

litet 

ganska  

mycket     

 

Hur ansträngande tyckte du körningen var? 
inte alls  (4) 

litet  (1) 

ganska   (3) 

mycket      

 

Hur skulle du vilja beskriva skillnaderna mellan kurvorna?   
(Försökspersonerna angav skillnad i radie medan ingen angav variationen i klotoid)  
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Bilaga 3 
 Sid 1 (6) 

Redovisning av variansanalyser och parvisa jämförelser 
Rubrikerna nedan refererar till rubrikerna i rapportens huvudtext. 
 

Ingångshastighet i kurva 
Tabell 3:1 visar resultatet av variansanalysen. Av tabellen framgår att signifikanta 
huvudeffekter erhölls för samtliga tre oberoende variabler. (Se de feta siffrorna i 
tabellen). Inga interaktioner var signifikanta.  
 
Tabell 3:1  Resultat av variansanalysen. 

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikans ω2

Klotoid  3  32,819  ,000  ,091 

Radie   2  27,372  ,000  ,305 

Dag  2  5,834  ,014  ,150 

Klotoid x Radie  6  1,154  ,349  ,000 

Klotoid x Dag  6  ,279  ,944  ,000 

Radie x Dag   4  2,703  ,051  ,005 

Klotoid x Radie x Dag   12  ,922  ,529  ,000 
 
ω2 är ett effektmått, som anger hur mycket av den totala variansen i datamaterialet, som 
förklarades av varje oberoende variabel (huvudeffekter) och av interaktioner mellan 
variabler (interaktionseffekter). Effekten av övergångskurva eller klotoid var ”medel-
stor” (ω2 = 9,1 %) medan effekten av experimentomgång eller dag var ”stor” 
(ω2 = 15,0 %).  

Parvisa jämförelser (enligt Tukey) med avseende på variabeln övergångskurva gav 
utfallet i tabell 3:2. Tabellen visar att ingångshastigheten var lägst utan klotoid och 
högst vid de två längsta klotoiderna. Det var ingen signifikant skillnad mellan de två 
längsta klotoiderna (0,4 r och 0,6 r). 
 
Tabell 3:2  Ingångshastighet – effekt av klotoid - parvisa jämförelser (Tukey). 

Jämförelse q-värde Signifikans 
Ingen klotoid – 0,2 r  6,35 p<0,01 

Ingen klotoid – 0,4 r  10,61 p<0,01 

Ingen klotoid – 0,6 r  13,10 p<0,01 

0,2 r – 0,4 r  4,64 p<0,05 

0,2 r – 0,6 r  6,76 p<0,01 

0,4 r – 0,6 r  2,49 n.s. 

Parvisa jämförelser (enligt Tukey) med avseende på variabeln experimentomgång gav 
det utfall, som redovisas i tabell 3:3. Ingångshastigheten var signifikant lägre dag 1 än 
dag 3. 
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Bilaga 3 
Sid 2 (6) 

 
Tabell 3:3  Ingångshastighet – effekt av dag – parvisa jämförelser (Tukey). 

Jämförelse q-värde  Signifikans 
Dag 1 – Dag 2 3,16 n.s. 

Dag 1 – Dag 3 4,75 p<0,05 

Dag 2 – Dag 3 1,59 n.s. 

 

Hastighet i kurvmitt 
Tabell 3:4 visar resultatet av variansanalysen. Av tabellen framgår att signifikanta 
huvudeffekter erhölls för samtliga tre oberoende variabler. En interaktion var signifikant 
– den mellan radie och dag (Radie x Dag). 

 
Tabell 3:4  Resultat av variansanalysen. 

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikans ω2

Klotoid  3  52,650  ,000  0,024 

Radie   2  53,295  ,000  0,485 

Dag  2  8,870  ,003  0,181 

Klotoid x Radie  6  1,451  ,218  0,000 

Klotoid x Dag   6  ,767  ,600  0.000 

Radie x Dag   4  7,015  ,000  0,011 

Klotoid x Radie x Dag  12  1,538  ,127  0,000 

 

Effekten av klotoid är ganska liten (ω2 = 2,4 %) medan effekten av dag är stor 
(ω2 = 18,1 %).  

Parvisa jämförelser (enligt Tukey) med avseende på variabeln övergångskurva gav 
utfallet i tabell 3.5. Hastigheten var lägst i kurva utan övergångskurva (klotoid) och 
högst i kurvan med den längsta klotoiden. 

 
Tabell 3:5  Hastighet i kurvmitt – effekt av klotoid – parvisa jämförelser (Tukey). 

Jämförelse q-värde Signifikans 
Ingen klotoid – 0,2 r  4,28 p<0,05 

Ingen klotoid – 0,4 r  10,60 p<0,01 

Ingen klotoid – 0,6 r  16,55 p<0,01 

0,2 r – 0,4 r  4,25 p<0,05 

0,2 r – 0,6 r  12,37 p<0,01 

0,4 r – 0,6 r  5,95 p<0,05 
 

Parvisa jämförelser (enligt Tukey) med avseende på experimentomgång (dag) gav 
utfallet i tabell 3:6. Hastigheten var signifikant lägre dag 1 än både dag 2 och dag 3.  
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Tabell 3:6  Hastighet i kurvmitt – effekt av dag – parvisa jämförelser (Tukey). 

Jämförelse q-värde Signifikans 
Dag 1 – Dag 2 3,73 p<0,05 

Dag 1 – Dag 3 5,89 p<0,01 

Dag 2 – Dag 3 2,16 n.s. 

 

Hastighet i den punkt där kurvan nådde sin minimiradie 
Tabell 3:7 visar resultatet av variansanalysen. Av tabellen framgår att signifikanta 
huvudeffekter erhölls för alla de tre oberoende variablerna. En interaktion var 
signifikant – den mellan kurvradie och experimentomgång (Radie x Dag). 

 
Tabell 3:7  Resultat av variansanalysen. 

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikans ω2

Klotoid  3  18,725  ,000 0,050 

Radie   2  32,647  ,000 0,348 

Dag  2  6,478  ,010 0,167 

Klotoid x Radie  6  ,863  ,530 0,001 

Klotoid x Dag  6  ,414  ,865 0.007 

Radie x Dag  4  3,490  ,020 0,007 

Klotoid x Radie x Dag   12  1,304  ,232 0,001 
 
Effekten av klotoid var medelstor (ω2 = 5,0 %) medan effekten av dag var stor 
(ω2 = 16,7 %). 

Parvisa jämförelser (enligt Tukey) med avseende på övergångskurva gav utfallet i 
tabell 3:8. Hastigheten var högst i kurvor med långa klotoider och lägst i kurvor utan 
klotoid eller med korta klotoider. 
 
Tabell 3:8  Hastighet i den punkt där kurvan nådde sin minimiradie – effekt av klotoid – 
parvisa jämförelser (Tukey). 

Jämförelse q-värde Signifikans 
Ingen klotoid – 0,2 r  3,75 n.s. 

Ingen klotoid – 0,4 r  7,06 p<0,01 

Ingen klotoid – 0,6 r  10,06 p<0,01 

0,2 r – 0,4 r  3,31 n.s. 

0,2 r – 0,6 r  6,31 p<0,01 

0,4 r – 0,6 r  3,00 n.s. 
 

Parvisa jämförelser (enligt Tukey) med avseende på experimentomgång gav utfallet i 
tabell 3:9. Man körde snabbare dag 3 jämfört med dag 1. 
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Tabell 3:9  Hastighet i den punkt där kurvan nådde sin minimiradie – effekt av dag – 
parvisa jämförelser (Tukey). 

Jämförelse q-värde Signifikans 
Dag 1 – Dag 2 3,31 n.s. 

Dag 1 – Dag 3 5,00 p<0,05 

Dag 2 – Dag 3 1,69 n.s. 
 

Minimihastighet i kurva 
Tabell 3:10 visar resultatet av variansanalysen. Samtliga huvudeffekter var signifikanta. 
Dessutom var en interaktion signifikant – den mellan kurvradie och experimentomgång 
(Radie x Dag). 

 
Tabell 3:10  Resultat av variansanalysen. 

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikans ω2

Klotoid  3  39,032 ,000 0,036 

Radie   2  45,194 ,000 0,431 

Dag  2  7,960 ,005 0,175 

Klotoid x Radie  6  1,835 ,115 0,001 

Klotoid x Dag  6  ,360 ,900 0.000 

Radie x Dag  4  4,332 ,007 0,001 

Klotoid x Radie x Dag  12  1,644 ,095 0,001 
 

Effekten av klotoid var ganska liten (ω2 = 3,6 %) medan effekten av experimentomgång 
(dag) var stor (ω2 = 17,5 %).  

Parvisa jämförelser (enligt Tukey) med avseende på övergångskurva gav utfallet i tabell 
3:11. Hastigheten var lägst i kurva utan klotoid och ökade med klotoidens längd. 

 
Tabell 3:11  Minimihastighet i kurva – effekt av klotoid – parvisa jämförelser (Tukey). 

Jämförelse q-värde Signifikans 
Ingen klotoid – 0,2 r  4,16 p<0,05 

Ingen klotoid – 0,4 r  9,75 p<0,01 

Ingen klotoid – 0,6 r  14,31 p<0,01 

0,2 r – 0,4 r  5,59 p<0,05 

0,2 r – 0,6 r  120,16 p<0,01 

0,4 r – 0,6 r  4,56 p<0,05 

 

Parvisa jämförelser (enligt Tukey) med avseende på experimentomgång gav utfallet 
som visas i tabell 3:12. Minimihastigheten var större dag 3 än dag 1. 
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Tabell 3:12  Minimihastighet i kurva – effekt av dag – parvisa jämförelser (Tukey). 

Jämförelse q-värde Signifikans 
Dag 1 – Dag 2 3,51 n.s. 

Dag 1 – Dag 3 5,58 p<0,01 

Dag 2 – Dag 3 2,07 n.s. 

 

Maximal sidoacceleration 
Tabell 3:13 visar resultatet av variansanalysen. Av tabellen framgår att signifikanta 
effekter erhölls för samtliga tre oberoende variabler. En interaktion var också signi-
fikant, den mellan klotoid och kurvradie (Klotoid x Radie). 

 
Tabell 3:13  Resultat av variansanalysen. 

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikans ω2

Klotoid  3  12,303 ,000 0,007 

Radie   2  44,841 ,000 0,719 

Dag  2  6,233 ,012 0,040 

Klotoid x Radie  6  4,168 ,002 0,002 

Klotoid x Dag  6  ,240 ,961 0.000 

Radie x Dag   4  ,907 ,474 0,000 

Klotoid x Radie x Dag  12  1,856 ,052 0,001 

 

Effekten av interaktionen mellan övergångskurva och kurvradie (Klotoid x Radie) var 
svag (ω2 = 0,2 %). En analys gav till resultat att en effekt av kurvradie endast förelåg för 
den minsta kurvradien dvs. 100 m (100 m: F(3,42)=23,70; p<0,001; 200 m: 
F(3,42)=2,18; n.s.; 400 m: F(3,42)=2,68; n.s.). Parvisa jämförelser mellan olika 
klotoidlängder för den minsta kurvradien (100 m) visas i tabell 3:14. Den maximala 
sidaccelerationen i den skarpaste kurvan var lägre för klotoiden 0,6 r än för de klotoider, 
som var kortare. 

 
Tabell 3:14  Maximal sidacceleration – effekt av klotoid vid kurvradien 100 m – parvisa 
jämförelser (Tukey). 

Jämförelse q-värde Signifikans
Ingen klotoid – 0,2 r  0,33 n.s. 

Ingen klotoid – 0,4 r  2,48 n.s. 

Ingen klotoid – 0,6 r  10,12 p<0,01 

0,2 r – 0,4 r  2,77 n.s. 

0,2 r – 0,6 r  10,44 p<0,01 

0,4 r – 0,6 r  7,67 p<0,01 
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Tabell 3:15  Maximal sidacceleration – effekt av dag – parvisa jämförelser (Tukey). 

Jämförelse q-värde Signifikans
Dag 1 – Dag 2 3,31 n.s. 

Dag 1 – Dag 3 4,92 p<0,01 

Dag 2 – Dag 3 1,61 n.s. 
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