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Registrering af bilister der overskrider
spærreflade på M3
Foreliggende notat er udarbejdet for Vejdirektoratet. Formålet med undersøgelsen
er at belyse, hvorvidt der på en specifik strækning på Motorring 3, i nordlig retning, er et problem med bilister, der krydser spærrefladen, for enten at komme til
eller fra selve motorvejen. Den observerede strækning er beliggende umiddelbart
nord for frakørsel <18> Nybrovej. Se figur 1.

1.1 Baggrund
Baggrunden for denne undersøgelse er, at der er konstateret flere påkørsler af påkørselsdæmperen, der er placeret i forlængelse af den lange spærreflade mellem
motorvejen og parallelsporet til Lyngby omfartsvej. Se figur 1.

1.2 Metode
Undersøgelsen er baseret på godt 8 timers videoregistrering fordelt over tidsperioderne 7.15-11.00 og fra kl. 12.30-17.00. Registreringerne er foretaget over to
hverdage i februar 2009.
Ud fra videooptagelser er der foretaget en registrering af de situationer, hvor en
bilist overskrider spærrefladen indenfor det observerede område, se figur 1. For
alle situationer registreres følgende:
1. Hvilket vejspor bilisten kommer fra (1, 2, 3, 4 eller 5). Spor 1 og 2 er på
parallelvejen (bilister i spor 1 kommer fra rampen), og spor 3, 4 og 5 er
spor på selve M3.
2. Hvor i observationsfeltet overskridelse af spærrefladen påbegyndes (A, B
eller C).
3. Køretøjstype (Personbil, Lastbil, Bus eller Kassevogn).
4. Om situationen kan betragtes som kritisk. En kritisk situation er kendetegnet ved, at bilistens manøvre er til synlig gene eller fare for andre trafikanter på en sådan måde, at det fremkalder en reaktion hos medtrafikanterne.
På figur 1, ses en tegning af observationsfelt samt angivelse af parametre.
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Figur 1. Observationsfelt med angivelse af spornummerering (1-5),
samt inddeling af observationsfeltet i 3 dele (A, B og C).

1.3 Analyse af videoregistreringer
Nedenfor følger hovedresultaterne fra undersøgelsen. Bilister der overskrider
spærrefladen, vil i det efterfølgende, blot blive refereret til som bilisten.
Der er observeret i alt 66 situationer, hvor en bilist kører over spærrefladen. I tabel
1, ses en opgørelse af hvilket vejspor bilisterne kommer fra, set i forhold til hvor
på strækningen overskridelsen påbegyndes. I tabel 2 ses en opgørelse over hvilke
køretøjstyper der overskrider spærrefladen.

Spor:
1
2
3
4
5

Observationsfelt-DEL, hvor overskridelse af
spærreflade påbegyndes:
A
B
C
Sum:
17
0
0
17
0
0
0
0
20
22
2
44
2
2
0
4
1
0
0
1

Sum:
40
24
2
66
Tabel 1. Antal observerede overskridelser af spærreflade fordelt på ”SPOR, hvorfra bilisten kommer” og på ”observationsfelt-DEL, hvor overskridelsen påbegyndes”.
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Antal:
Biltyper:
55
Personbil
6
Lastbil
1
Bus
4
Kassevogn
66
Totalt
Tabel 2. Køretøjstype for de 66 bilister der overskrider spærrefladen.

Som det ses af tabel 1, kommer 17 af bilisterne (26%), fra spor 1(rampen), og
kører ud på M3, mens de resterende 49 (74%) kommer fra M3, og kører ind på
parallelvejen. Langt de fleste overskridelser sker i delstrækning A, dvs. forholdsvist tæt på autoværnet.
I den vedlagte DVD findes et videoklip af samtlige 66 situationer. Nummereringen af klippene er sket fortløbende, og svarer til nummereringen af situationerne,
som de er angivet senere i dette notat. Dette er gjort for efterfølgende at kunne
identificere de enkelte situationer på DVD’en.
Det kan være svært at beskrive et typisk hændelsesforløb for bilister, der overskrider spærrefladen. Men det kan konstateres, at langt de fleste bilister blinker af,
inden de krydser spærrefladen, og at bilisten ofte foretager en hastighedsændring.
Situationerne sker både i perioder med tæt og mindre tæt trafik.
En gennemgang af de 66 situationer viser, at 13 af situationerne kan betragtes som
kritiske. I tabel 3 ses en opgørelse over hvilket spor de 13 bilister kommer fra, og
hvor på strækningen de overskrider spærrefladen. Antallet af observerede kritiske
situationer, hvor bilister krydser spærrefladen fra M3 til parallelvejen, er stort set
det samme, som antallet af kritiske situationer, hvor bilister krydser fra parallelvejen ind på M3, se tabel 3.

Spor:
1
2
3
4
5

Observationsfelt-DEL, hvor overskridelse af spærreflade påbegyndes. Kun kritiske situationer.
A
B
C
sum
6
0
0
6
0
0
0
0
4
2
0
6
1
0
0
1
0
0
0
0

sum
11
2
0
13
Tabel 3. Antal observerede kritiske overskridelser af spærreflade fordelt på ”SPOR,
hvorfra bilisten kommer” og fordelt på ”observationsfelt-DEL, hvor overskridelsen påbegyndes”.
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1.4 Beskrivelse af kritiske situationer
Nedenfor ses et foto med en kort beskrivelse af hver af de 13 kritiske situationer.
Situationsnumrene svarer til numrene på den vedlagte DVD.

Foto af situation.

Beskrivelse af kritisk situation:
Situation nr. 7:
Bilist kommer fra spor 1 og vil ind på M3.
Først accelererer han, men pga. trafik i spor 3
bremser han efterfølgende ned, og holder
næsten stille fremme ved autoværnet. Først
da bagvedkørende bilist i spor 3 har passeret,
fortsætter han ud i spor 3. Bilist der kører i
spor 3, ændrer sideværtsplacering.

Situation nr. 9:
Bilist kommer fra spor 1 (rampe) og vil ind
på M3. Bilisten accelererer og kører ind foran
bilist i spor 2, fortsætter med høj hastighed
over spærrefladen for at komme ind i spor 3.

Situation nr. 10:
Bilist starter i spor 4, blinker og laver et hurtigt vognbaneskifte ind foran bilist i spor 3
(som sænker hastighed) og fortsætter med høj
hastighed ind over spærrefladen. (Denne situation er også gengivet ved en billedserie i
afsnit 1.5).
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Situation nr.11+12:
Bilist fra spor 1 (rampen) blinker af og krydser spærrefladen. Bagvedkørende bilist fra
spor 1 følger med over spærrefladen ud i spor
3. Dette medfører, at bagvedkørende bilist i
kassevogn i spor 3 foretager vognbaneskift
fra spor 3 til 4.

Situation nr. 16:
Bilist kommer fra spor 1, blinker af og kører
ind over spærrefladen og ud i spor 3. Det
medfører, at bagvedkørende bilist, der allerede kører i spor 3, må lave vognbaneskift for
at give plads og hermed undgå kollision.

Situation nr. 19:
Bilist fra spor 3 sætter hastigheden ned fordi
han vil krydse spærrefladen. Det resulterer i,
at bagvedkørende bil foretager vognbaneskift
fra spor 3 til 4. Herefter bliver bilisten nødt til
at stoppe helt op fremme ved autoværnet for
at lade bilist på parallelvejen passere, inden
han kører ind i sporet. Bilist i parallelspor
trækker ud for at øge afstand til bil, der overskrider spærrefladen.
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Situation nr. 30:
Lastbil kommer fra spor 3, blinker af, krydser
spærrefladen og kører direkte ind foran bagvedkørende i spor 2 som må bremse.

Situation nr. 32:
Bilist i spor 3 blinker pludseligt og foretager
en hurtig krydsning af spærrefladen og ind i
på parallelvejen, og kører ind foran de to biler
der kommer kørende i hhv. spor 1 og spor 2.

Situation nr. 33:
Bilist fra spor 3 kører over spærrefladen forholdsvist tæt på autoværnet, og kører ind på
parallelvejen trods det, at der er tæt trafik.
Det betyder, at bil der allerede kører på parallelvejen, må trække ud i nødsporet for at
undgå kollision.
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Situation nr. 40:
Bilist i spor 3 finder ud af, at han vil ud på
parallelvejen. Bilisten nedsætter hastigheden
og kører ind på spærrefladen, hvor han næsten holder helt stille. Bagvedkørende i bane
3 reagerer ved at trække lidt ud. Bilist afventer et kort hul i trafikken, inden han kører helt
ud i parallelsporet.

Situation nr. 50:
Bilist fra spor 1, vil ud på M3. Bilist i spor 4
blinker for at køre over i bane 3, men opgiver
vognbaneskiftet, da bilist fra parallelvejen
overskrider spærrefladen meget tæt på autoværnet og kører ind i spor 3.

Situation nr.: 52.
Bilist fra spor 3 blinker af, kører over spærrefladen ind i spor 2 i et meget lille hul mellem
to biler i spor 2.
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Situation nr. 53:
Kassevogn fra spor 1 vil ud på M3 og nedsætter hastigheden, blinker, og kører over
spærrefladen og ud i spor 3. Det medfører, at
bagvedkørende bil i spor 2 må foretage en
undvigemanøvre og køre ud i nødsporet for at
undgå kollision.

1.5 Tre eksempler på overskridelse af spærreflade
Nedenfor er angivet billedserier for tre forskellige situationer (2, 3 og 10), hvor en
bilist krydser spærrefladen. Situation 2 og 3 er valgt for at vise et eksempel på en
bilist der overskrider spærrefladen fra hhv. parallelvejen ind på M3, og fra M3 ind
på parallelvejen. Ingen af disse situationer er vurderet som kritiske. Det sidste
eksempel viser en kritisk situation (10), hvor en bilist først sent i forløbet beslutter
sig for at lave et hurtigt skift fra bane 4 på M3 ind på parallelvejen. Skiftet sker
ind foran bilist i bane 3 som bremser.

12

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Trafitec

Situation nr. 2. Bilist fra spor 1 (rampen) beslutter, at han vil ud på M3. Bilisten accelererer og foretager en hurtig krydsning af spærrefladen ud på M3. Situationen er ikke
vurderet som kritisk.

Situation nr. 3. Bilist (markeret med rød ring) fra spor 4 kører først ud i spor 5 for efterfølgende at foretage hurtigt vognbaneskift tilbage til spor 3 for til slut at overskride spærrefladen og køre ind på parallelvejen. Situationen er ikke vurderet som kritisk, da der
ikke er medtrafikanter til stede som direkte generes/påvirkes af manøvren..

13

Trafitec

Teknisk notat

Situation nr. 10. Bilist (markeret med rød ring) kører i spor 4, blinker og laver et hurtigt
vognbaneskifte ind foran bilist i spor 3 (som sænker hastighed), og fortsætter med høj
hastighed ind over spærrefladen. Situationen er vurderet som kritisk.

For flere eksempler på situationer henvises til den vedlagte dvd.

1.6 Kort opsamling
Der er på baggrund af godt 8 timers videooptagelser registreret i alt 66 situationer,
hvor en bilist overskrider spærrefladen. 17 af disse bilister er rampebilister, der
kører fra parallelvejen ud på M3, mens 49 krydser fra M3 ind på parallelvejen. 40
af overskridelserne påbegyndes på den delstrækning der ligger tættest på autoværnet (A).
13 af de 66 situationer er kategoriseret som kritiske. Seks af disse situationer er
rampebilister, der kører fra parallelvejen ind på selve M3, mens de resterende syv
krydser spærrefladen fra selve M3 ind på parallelvejen. I 11 af de 13 kritiske situationer påbegyndes overskridelse af spærrefladen på delstrækningen tættest på
autoværnet (A).
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