Publisher:

Publication:

VTI rapport 795

SE-581 95 Linköping Sweden

Published:

Projectcode:

Dnr:

2014

40817

2010/0158-26

Project:

A knowledge base for the revision of the
Nordic regulations for delineator posts
Author:

Sponsor:

Sven-Olof Lundkvist, Thomas Engen, Riikka Rajamäki,
Gabriel Helmers, Sara Nygårdhs

Denmark: The Danish Road Directorate
Finland: The Finnish Transport Agency
Norway: Norwegian Public Roads Adm.
Sweden: The Swedish Transport Adm.

Title:

The influence of delineator posts on driving behaviour.

Abstract

In order to improve the visual guidance in night-time traffic most Nordic roads are equipped with
delineator posts. The configuration of these posts vary between the countries; as an example the distance
between two delineator posts is 100 metres in Denmark, while it is 50 metres in Sweden. The aim of the
present study was to investigate which delineator post configuration that gives the best driving behavior.
Furthermore, the optimal visibility distance of the retro-reflector of the post was estimated. The results
can be used for a harmonization of the Nordic regulations regarding delineator posts.
The study was conducted in the VTI and SINTEF driving simulators. The study of configuration (VTI)
was validated on the real road in Finland by VTT. In the VTI simulator subjects drove in the dark a loop
containing seven different delineator posts configurations, while the study at SINTEF used a loop where
the retro-reflectors of the posts had a night-time visibility distance of 100, 200 or 400 metres. In both
simulators the speed was registered continuously.
The results show that the configuration which today is used in Denmark is to prefer. This configuration
gives equal or better driving behavior than other configurations, but to a lower price. The optimal
visibility distance of the retro-reflectometer was estimated to 100–200 metres.
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Effekten av kantstolpar på trafikantbeteendet
av Sven-Olof Lundkvist, Thomas Engen, Riika Rajamäki, Gabriel Helmers och Sara
Nygårdhs
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping

Sammanfattning
För att förbättra vägens synbarhet i mörkertrafik används numer kantstolpar på de större
vägarna i alla de nordiska länderna. Dessa förbättrar med stor sannolikhet komforten,
men det är mer tveksamt hur hastigheten och olycksrisken påverkas. Tidigare studier
har, framförallt på vägar med små kurvradier, påvisat höjda hastigheter och förhöjd
olyckskvot då kantstolpar introducerades. En simulatorstudie utförd i Sverige visade på
liknande resultat; kantstolparna innebar en hastighetshöjning på 2–10 km/h, beroende på
vägmarkeringarnas synbarhet. Den högre siffran avser hastighetshöjningen då vägmarkeringarna hade dålig synbarhet.
Regelverken för kantstolpar har tillkommit i syfte att förbättra vägens synbarhet i
fordonsbelysning. Problemet är dock att regelverken tillkommit utan att man varken
tagit reda på vilken synbarhet själva kantstolpsreflektorn bör ha eller hur stolparna ska
sättas upp utefter vägen för att kunna ge trafikanterna den information om vägens
sträckning som de behöver. Förarens upplevelse av vägen ska främja ett trafiksäkert och
väl anpassat förarbeteende. Ingenstans i regelverken refereras till bilförarens behov av
att se vägen och hur kantstolparna ska vara placerade utefter vägen för att förare ska få
en så korrekt upplevelse som möjligt av de krav vägen ställer. De fem nordiska
ländernas regelverk är inte heller harmoniserade, exempelvis har man i Danmark 100
meter mellan kantstolparna, medan de i övriga länder sitter på avstånden 50–60 meter
på raksträckor.
Kantstolparna kostar både i investering och i underhåll, varför det är viktigt att använda
dem på rätt sätt och i rätt mängd. Kostnaden för kantstolparna måste kunna motiveras av
nyttan, i form av framförallt förbättrad trafiksäkerhet och komfort. En central fråga är
därför hur de ska sättas upp längs vägen, det vill säga vilket avstånd det ska vara mellan
stolparna, dels på raksträckorna, dels i kurvorna. Ett syfte med studien är således att
finna en optimal kantstolpskonfiguration.
Ett andra syfte var att studera sambandet mellan spontant vald hastighet och reflektorernas synbarhet i mörkertrafik. En hypotes är att långa synbarhetsavstånd, det vill säga
god visuell ledning, ger ökad hastighet, som i sin tur kan ge en allvarlig skadeföljd.
Ett tredje syfte var att validera den studie som gjordes i VTI:s simulator, det vill säga att
undersöka om resultaten från simulatorn återfås i verklig trafik.
Delstudien som avser kantstolpskonfiguration är utförd i VTI:s körsimulator III. En
expertpanel valde från 26 olika konfigurationer ut sju stycken som verkade intressanta
ur förarsynpunkt. Därefter fick fjorton försökspersoner i uppgift att i mörkertrafik köra
en slinga sju varv med dessa sju kantstolpskonfigurationer. Under körningen
registrerades hastighet, inbromsningar och retardationer kontinuerligt. Slingan hade
omväxlande raksträckor, snäva kurvor och kurvor med stor radie och hastighetsbegränsningen var satt till 90 km/h. I en andra omgång om sju varv fick försökspersonerna i
uppgift att lösa en distraktionsuppgift vid fyra tillfällen under körningens gång.
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