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FÖRORD
Under våren 1993 träffades representanter från de dåvarande forskningsavdel-

ningarna vid VTI för att diskutera frågor som rörde beläggningsunderhåll. Ett
underförstått syfte var också att öka informationsutbytet och samarbetet mellan
avdelningarna.
De "permanenta" medlemmarna i arbetsgruppen var Georg Magnusson, Rein
Schandersson, Lars-Göran Wågberg och Gudrun Öberg. I de inledande diskus-

sionerna deltog också Peter W Amberg.
Arbetsgruppens möten och den sammanställningen av dokumentationen i form av
detta Notat finansierades genom till VTI anslagna forskningsmedel.
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BAKGRUND

Syftet med PMS (=Pavement Management System) eller PM-system är att de ska
ge möjligheter till optimalt beläggningsunderhåll. "Optimalt" innebär självfallet
att även samhällsekonomiska aspekter ingår. Det är tveksamt om samhällsekonomiska konsekvenser beaktas tillräckligt i dagens underhållsstrategier för
belagda vägar.
Två huvudorsaker är:
-

Otillräckliga kunskaper om beläggningsstandardens långsiktiga utveckling vid

olika underhållsstrategier.
-

Bristande kunskap om samband mellan beläggningsstandard och trañkantkostnaden

Ofullständig kunskap om dessa aspekter medför risk för att väghållarens kortsiktiga kostnader ges alltför stor vikt i förhållande till t ex trañkanternas kostnader. Särskilt mot bakgrund av att de senare är betydligt högre än kostnaderna för
beläggningsunderhållet.
Båda aspekterna är väsentliga inte bara för PM-system utan i förlängningen även
för funktionsupphandling. Förenklat kan man säga att genom optimering av beläggningsunderhåll (PM-system på vägnätsnivå eller vägtypsnivå) kan optimala
nivåer bestämmas för funktionella vägyte- och andra parametrar. Dessa nivåer bör
vara vägledande vid funktionsupphandling.
När det gäller beläggningsstandardens eller -tillståndets långsiktiga utveckling
är det inte enbart själva utvecklingen som är relevant. För PM-system, och kanske
speciellt för funktionsupphandling, är det angeläget att objektivt kunna fastställa
tillståndet på ett sådant sätt att vägens restvärde kan bedömas.
Även om osäkerhetema kanske är stora beträffande samband mellan egenskaper
hos vägen/vägytan och trafikantkostnaderna är de kanske än större för konsekvenserna av olika beläggningsstandard för omgivning, miljö eller för "sekundära
väghållareffekter". Med det senare menas här att beläggningsstandarden kan påverka andra insatser som väghållaren låter göra -tex vinterväghållningsåtgärder.
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Under våren 1993 träffades en intemarbetsgrupp inom VTI för att diskutera ovannämnda frågor. Diskussionerna fokuserades kring sambanden mellan beläggningsytans tillstånd och konsekvenser för trafikanter och omgivning. Detta notat
sammanfattar diskussionerna och anger arbetsgruppens uppfattning om kunskapsläget. Arbetet har finansierats genom anslagen till VTI.

En bakgrund till diskussionerna var den kunskapssammanställning som gjordes
vid VTI för tiotalet år sedan (VTI meddelande nr 406). Där behandlades alla as-

pekter av området "underhåll av belagda vägar".
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SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Syftet med denna skrift är att sammanfatta arbetsgruppens ansats till strukturering
och bedömning av sambanden mellan beläggningsytans tillstånd och konsekvenser
för trafikanter samt omgivning. Kunskap om dessa samband är nödvändig både i
PM-system och vid funktionsupphandling.
Arbetsgruppen har tagit fram ett utkast till schema Över betydelsen av olika egenskaper hos beläggningsytan för trafikanter och omgivning. Schemat är inte resultatet av någon systematisk litteraturgenomgång utan baseras på arbetsgruppens
kunskaper och åsikter. Arbetsgruppen har självfallet varken det slutgiltiga eller

fullständiga svaret på dessa frågor. Schemat ska ses som en utgångspunkt för
fortsatt arbete.
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BELÄGGNINGSYTANS TILLSTÅND OCH KONSEKVENSER
FOR TRAFIKANTER OCH OMGIVNING

I figuren nedan, som inte gör anspråk på att vara fullständig, görs ett försök att

åskådliggöra helheten för sambanden mellan å ena Sidan bakgrundsfaktorer samt
vägen och beläggningsytans tillstånd och å andra sidan olika konsekvenser för trafikanter och omgivning. Fokus ligger på samband som inverkar på trañkantkostnadema.

Huvudtanken i figuren är följande gruppering av faktorer:
bakgrunds- faktorer

vägytekarakteristika, väg-, vägytetillsånd

mekanismer, - konsekvens för föraförklaringsre, fordon, väghållare
variabler
och omgivning

Bakgrundsfaktorer är sådana som har betydelse för beläggningsytans utveckling,
tex linjeföring, vägomgivning. Tillsammans med trafiken och klimatet påverkar
de förändringen av beläggningsytan och på detta Sätt indirekt t ex trafiksäkerhet
och komfort. Uppenbarligen finns det också (starkare) direkta samband med olika
konsekvenser, men dessa är mindre relevanta i PMS-sammanhang.
Ett exempel är linjeföring, som ju har ett direkt samband med trafiksäkerhet. Men
det finns också ett troligt samband mellan linjeföring och beläggningsslitage. Enligt uppgift från de som sysslar med vägytemätningar tenderar slitagespår i beläggningsytan att vara flackare och grundare i horisontalkurvor än på mellanliggande,
rakare vägsträckor. Spåren torde i sin tur inverka på trañkantbeteende och därmed
på trafiksäkerhet.
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Ändrat resande

Samband mellan vä gy tekarakteristika och konsekvenser för trafikan-

ter, väghållare och omgivning.

Grupperingarna i figuren går delvis in i varandra genom att en del samband är
symmetriskt dubbelriktade. Jämnhet, spår m m påverkar bland annat körbeteende,
kördynamik, men motsatsen gäller också. Även assymetriska, dubbelriktade sam-

band ñnns, t ex så påverkar textur och vattengenomsläpplighet vattenavrinningen,
men den senare påverkar nedbrytningen av vägen, bärigheten.
Det finns också faktorer som kan tänkas förekomma på flera ställen i figuren. Ett
exempel är backtagningsförmåga, som beror av linjeföring och friktion (samt
självklart fordonskarakteristika). Backtagningsförmågan inverkar i sin tur på framkomlighet, restid och skulle med det synsättet kunna placeras i den tredje gruppen
av variabler (mekanism eller förklaringsvariabel). En konsekvens i nästa steg är
emellertid att den lägre hastigheten i en backe leder till Ökad plastisk deformation,
dvs spårbildning och med det synsättet kan backtagningsförmåga (eller hastighet)
sägas vara en bakgrundsfaktor.
Även inom en grupp av faktorer finns samband eller beroenden. Ett exempel bland
vägytekarakteristika är textur och friktion. Våtfriktionen beror till stor del av beläggningsytans makrotextur och mikrotexturen bestämmer torrfriktionen.
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Faktorema mikro- och makrotextur finns inte i schemat. Där står endast det vittomfattande "textur". Det är vedertaget att dela upp texturen efter våglängdsområden:

-

mikrotextur (< 0.5 mm),

-

makrotextur (0.5 - 50 mm),

0

megatextur (50 - 500 mm).

Särskinandet av en speciell megatextur är ganska ny. Våglängder Över texturens
brukar betecknassom ojämnheter i längsled när de har en utbredning längs vägen.

De vanligaste ojämnheterna tvärs vägen beskrivs av spårform, spårdjup.
Det vore inte orimligt att fundera Över hur texturen inverkar på t ex trafiksäkerheten. Av historiska och mättekniska skäl används dock friktionen som förklaringsfaktor. Å andra sidan så är det brukligt att bland vägyteegenskaper tänka sig
texturen (och inte friktionen) som bestämmande för bl a däckslitage.
Bland konsekvenserna finns också olika samband eller beroenden. Sålunda har ju

hastighetsnivån (restiden) stor betydelse för trafiksäkerhet, däck-vägbanebuller m
m.

Många begrepp i schemat ovan är vittomfattande. Komfort är ett sådant, som ur
operationell och funktionell synpunkt kanske borde vara uppdelat i (minst) två
komponenter - en fysisk och en psykisk. Den förra skulle då avse den rent fysiska
"upplevelsen" - körkomforten eller bekvämligheten. Den andra skulle avse faktorer som trygghet, välbefinnande osv.
Ursprungligen användes komfort i dessa sammanhang för att ange inverkan av
vibrationer, men en klar tendens nu är att ge begreppet en vidare betydelse. Ett
annat problem i sammanhanget är att många mått på komfort lever kvar och används som förklaringsfaktorer för t ex trafiksäkerhet (se kapitel 4).
Det som ovan kallats mekanismer eller förklaringsfaktorer är av två typer: dels beteende och prestation hos förare och fordon, dels fysikaliska förlopp hos beläggningen. De förra kan naturligtvis också sägas vara en form av trañkkonsekvenser ibland mätbara på mikronivå, men ofta svåra att aggregera. I PM-sammanhang är
det dock sällan dessa som vi är intresserade av (annat än som just förklarings-
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faktorer) utan de konsekvenser som i sin tur blir följden. Det är de senare som vi
vill kunna mäta och värdera (på aggregerad eller makronivå) för att i slutänden optimera beläggningsunderhållet i ett PM-system eller genomföra en samhällseko-

nomiskt grundad funktionsupphandling.
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VILKA SAMBAND ÄR INTRESSANTA OCH HUR SKA VI UTTRYCKA DEM?

Det intressanta är sambanden mellan beläggningsytans tillstånd och konsekvenserna, men ur förklaringssynpunkt bör vi också veta något om sambanden med de
mellanliggande förklaringsfaktorema. Dessa kan för Övrigt kanske användas som
indirekta mått på konsekvenser som är svåra att mäta direkt.

Ett problem som komplicerar sambanden mellan egenskaper hos beläggningsytan
och konsekvenserna är av mätteknisk natur. Mäter vi på rätt sätt och rätt egenskaper för de samband vägyta-konsekvens vi söker? En tillhörande fråga rör det

mått vi får fram. Är måttet relevant för alla konsekvenser eller endast för någon
eller några få? IRI-värde är ett exempel. Det är närmast ett komfortmått för att
beskriva vibrationer från vägytan. Då kan man fråga sig hur relevant IRI-värdet är
för att förklara t ex trafiksäkerhet? Kanske det finns ojämnhetsmått som bättre
förklarar variationer i olycksrisk?
Samma typ av mät- och måttproblem finns också när det gäller konsekvenserna.
Där tillkommer också en helt annan typ av problem som rör värderingssidan, där
metoder och "prissättning" inte är oomtvistade.
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Figur 2

Vägytekarakteristika och konsekvenser - mätproblemet.
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Om vi undantar själva värderingen, så är det samband av typ A som är intressanta

i PM-sammanhang. Mycket strikt så är det emellertid samband av typ 2 (se figur)
som vi menar när vi diskuterar samband mellan beläggningsytan och olika

konsekvenser. Vi bortser då ofta från de mättekniska problem som finns (pil 1 i
figuren).
Ett exempel kan vara ojämnheter i längsled. I beläggningssammanhang är det t ex
intressant med kunskap om hur ojämnheter påverkar fordonskostnader. Det sam-

bandet är av typ A. I praktiken måste man ofta nöja sig med ett samband av typ 2
mellan ett ojämnhetsmått (IRI-värde, bumpmetertal eller liknade) och någon fordonskostnadskomponent som t ex bränsleförbrukning och bortser då ofta från hur
representativt ojämnhetsmåttet egentligen är (mätproblemet).
Ofta söker vi också förklaringar till konsekvenser, vilket i figuren markeras med
pilen märkt C, och då är även samband av typ B (eller 3) intressanta. Samband av

typ 3kan också vara nödvändiga för de fall då vi inte tillfredsställande kan mäta
en konsekvens, eftersom en "förklaringsfaktor" eller "mekanism" kan utgöra ett
indirekt mått för en konsekvens.

Vid funktionsupphandling är det kanske sambandet 1 som är det viktigaste. I princip är det visserligen möjligt att upphandla en viss funktion för trafiken (t. ex. trafiksäkerhet uttryckt som olyckskvot), men i praktiken torde det ofta vara så att det
är vissa nivåer på beläggningskarakteristika som upphandlas.
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BELÄGGNINGSEGENSKAPERS KONSEKVENSER FÖR
TRAFIKANTER OCH OMGIVNING

Arbetsgruppen har utifrån sina kunskaper försökt bedöma inverkan av olika bak-

grunds- och beläggningsfaktorer på omgivning och trafikanter och i en del fall
även försökt ange hur säker eller osäker kunskapen är om ett visst samband. I
detta sammanhang fördes även diskussioner om hur inverkan sker, dvs vilka mekanismer som kan tänkas ligga bakom ett visst samband.
I genomgången nedan listas den relativa betydelsen av olika beläggningskarakteristika för varje konsekvens. Utifrån varje konsekvens har arbetsgruppen bedömt
betydelsen av de olika vägytefaktorerna. Det innebär att det inte är den absoluta
betydelsen eller inverkan utan den relativa som anges.

Genomgången, som inte gör anspråk på fullständighet, ska ses som bakgrund till
de översiktliga scheman över olika sambands "styrka" och "sanning" som finns i
slutet av kapitlet.

5.1

Framkomlighet, restid

Med framkomlighet, restid menas här inverkan av ändrade hastigheter, omkörningsbeteende, köbildning osv.

Stor inverkan:

Friktion, ojämnheter i längsled.

Måttlig inverkan:

Spårdjup och spårforrn, megatextur, retroreflektion, vattengenomsläpplighet.

Ringa inverkan:

Tvärfall.

Ingen inverkan:

Makrotextur, mikrotextur, bärighet.

Kommentarer:

Makro- respektive mikrotextur har betydelse för friktionen
och kan därigenom sägas (indirekt) påverka framkomlighet,
restid. Friktion måste dock anses vara den mest väsentliga
parametern i detta sammanhang. En reservation måste dock
göras för att beläggningstexturen kan påverka bullernivån i
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fordonskupe'n, vilket i sin tur kan ha betydelse för hastig-

heten.
Retroflektion har betydelse i synnerhet vid regn, mörker.
Med inverkan av "vattengenomsläpplighet" avses här inverkan av Öppna, dränerandebeläggningar av typ HabD eller
liknande.

Bakgrundsfaktorer:

Linjeföring (kurvor) i kombination med ytskador på grund
av bromsning medför lägre hastigheter.
Om belagd bredd, körfältsbredd ger mindre djupa spår så in-

verkar de också på hastighetsnivån.
Klimat kan indirekt ha stor betydelse genom att tjälprocesser m m är av betydelse för bland annat ojämnheter i längsled.

5.2

Trafiksäkerhet

Med trafiksäkerhet avses härtrafikolyckor, olycksrisk.
Stor inverkan :

Friktion.

Måttlig inverkan:

Spårdjup (och spårform?), ojämnheter i längsled, retroreflektion, vattengenomsläpplighet.

Ringa inverkan:

Megatextur, tvärfall.

Ingen inverkan:

Bärighet, makrotextur, mikrotextur.

Kommentarer:

Samma typ av anmärkning som under 5.1 ovan måste göras
för makro-och mikrotextur respektive friktion.
Spårdjup (och antagligen spårform) har troligen olika inverkan under sommar respektive vinter, medan inverkan sett
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över hela året då blir ringa. Spårfonnens betydelse har inte
undersökts empiriskt, delvis beroende på att vedertagna
mått för att beskriva spårform saknas.
Det finns resultat som indikerar att spårdjup respektive
ojämnheter kan ha motsatt inverkan på trafiksäkerheten.
Tvärfallet torde normalt ha ringa inverkan. Ett felaktigt tvärfall torde emellertid ha stor inverkan. Tvärfall i kombination
med spår och vatten på vägen kan utgöra ett speciellt
problem.
Retroreflektionen torde ha mycket stor betydelse vid våt
vägbana i mörker. Totalt sett torde dock inverkan vara måttlig relativt tex friktion.
Betydelsen av vattengenomsläpplighet kan vara stor om det

finns spår i vägbanan. Likaså vid felaktigt tvärfall.
Bakgrundsfaktorer:

Linjeföringen torde ha betydelse för vägytans inverkan på
trafiksäkerheten bland annat genom att inbromsningar före
kurvor kan ge lokalt lägre friktion.
Belagd bredd, målad bredd, körfältsbredd kan ha betydelse
genom att det kan finnas samband mellan dessa och spårdjup, spårform.
Klimat och lokalklimat kan tillsammans med vägytans
egenskaper ha betydelse för uppkomst av halka.
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5.3

Komfort

Med komfort avses här bekvämlighet, välbefinnande, trygghet i vid mening - både
fysiskt och psykiskt. Antagligen skulle det vara fördelaktigt med en differentiering
av komfortbegreppet.
Stor inverkan:

Ojämnheter i längsled, megatextur.

Måttlig inverkan:

Spårdjup och spårform, friktion, retroreflektion, vattengenomsläpplighet.

Ringa inverkan:

Makrotextur, tvärfall.

Ingen inverkan:

Mikrotextur, bärighet.

Kommentarer:

Mall torde ha ringa inverkan normalt. Ett felaktigt tvärfall i en kurva kan leda till avsevärt minskad komfort.

En låg friktion kan medföra en osäkerhetskänsla hos föraren.

Vattengenomsläpplighet: Mindre vatten på vägen sänker
ljudnivån och Ökar säkerhetskänslan.
Bakgrundsfaktorer:

Linjeföring, belagd bredd och körfältsbredd kan påverka

vägyteutvecklingen och därmed indirekt komfort.

5.4

F ordonsslitage

Stor inverkan:

Oj ämnheter i längsled, megatextur.

Måttlig inverkan:

-

Ringa inverkan:

Spårdjup, makrotextur, tvärfall.

Ingen inverkan:

Mikrotextur, friktion, retroreflektion, vattengenomsläpplighet, bärighet.
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Kommentarer:

Ojämnheter i längsled och megatextur inverkar på fordonsslitaget genom de vibrationer de ger upphov till.

Spår i en beläggning, liksom tvärfallet bör i princip ge sidkrafter som sliter på hjullagren.
Bakgrundsfaktorer:

Linjeföringen kan tänkas påverka vägyteutvecklingen på ett

sätt som något förstärker inverkan på fordonsslitaget.

5.5

Däckslitage

Stor inverkan:

Makrotextur, mikrotextur.

Måttlig inverkan:

Megatextur.

Ringa inverkan:

Spårdjup och spårform, ojämnheter i längsled, tvärfall.

Ingen inverkan:

Friktion, retroreflektion, vattengenomsläpplighet, bärighet.

Kommentarer:

Däcken nöts av kanten på spår.
O'ämnheter i län sled och megatextur ger Ökad uppvärmning av däcken och därmed högre slitage.
Makro- och mikrotextur ger avverkande bearbetning av
däck.
Eftersom sambandet är starkt mellan makro-, mikrotextur
och friktion finns ett samband även med friktion. Texturen

är dock primär för slitaget på däck.
Bakgrundsfaktorer:

LinjefÖringen, t ex snäva kurvor, i kombination med ytstrukturen kan ytterligare Öka däckslitaget.
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5.6

Bränsleförbrukning

Stor inverkan:

Oj ämnheter i längsled.

Måttlig inverkan:

Megatextur.

Ringa inverkan:

Spår, makrotextur, mikrotextur, tvärfall, vattengenomsläpplighet, bärighet.

Ingen inverkan:

Friktion, retroreflektion.

Kommentarer:

Ojämnheter i längsled och megatextur ger värmeförluster i
dämpare, däck och därmed Ökad bränsleförbrukning.
Framför allt makrotexturen, kanske även mikrotexturen, har

betydelse för rullningsmotståndet.
Makro- och mikrotextur har betydelse för friktionen. De
förra torde vara de väsentligaste faktorerna i detta sammanhang. Självklart finns det också ett samband mellan friktion
och bränsleförbrukning.
Ytuppmjukning av beläggningen kan Öka rullmotstånd och
bränsleförbrukning.
Betydelsen av vattengenomsläpplighet beror naturligtvis av
vattendjup, nederbördsmängd.

5.7

Resande, vägval

Med resande, vägval avses här att resor ställs in, att en annan resväg eller ett annat

färdmedel väljs. Att resor läggs senare eller tidigare innefattas också av begreppet.
Stor inverkan:

Ojämnheter i längsled, bärighet.

Måttlig inverkan:

Megatextur, friktion.
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Ringa inverkan:

Spår, retroreflektion, vattengenomsläpplighet.

Ingen inverkan:

Mikrotextur, makrotextur, tvärfall.

Kommentarer:

Längs gående ojämnheter och megatextur kan medföra att

resor ställs in eller att en annan väg väljs.

Dålig bärighet kan medföra avstängning för tung trafik.
Det har hänt att vägar stängts av på grund av extremt låg
friktion (felaktigt utförd beläggning, blödning).
Vid regn kan resor ställas in eller skjutas i tiden på grund av
vatten i spår. Långtradare kan överväga Vägvalet - de "ving-

lar" vid kraftiga spår.

5.8

Godsskador

Stor inverkan:

Ojämnheter i längsled, megatextur.

Måttlig inverkan:
Ringa inverkan:
Ingen inverkan:

Spårdjup och spårform, makrotextur, mikrotextur, tvärfall,
retroreflektion, bärighet, friktion, vattengenomsläpplighet.

Kommentarer:

Ojämnheter i längsled och megatextur inverkar genom de
vibrationer de ger upphov till.
Det går inte helt att utesluta inverkan av spårdjup och spårform makrotextur mikrotextur, men inverkan torde vara

mycket ringa.

VTI NOTAT 21-93

17

5.9

Däck-vägbanebuller

Stor inverkan:

Megatextur, makrotextur.

Måttlig inverkan:

Ojämnheter i längsled.

Ringa inverkan:

Spår och spårform, vattengenomsläpplighet.

Ingen inverkan:

Mikrotextur, tvärfall, retroreflektion, bärighet, friktion.

Kommentarer:

Eftersom texturen har betydelse för friktionen torde det
finnas ett samband mellan den senare och däck-vägbanebuller.

5.10

Nedsmutsning

Stor inverkan:

Vattengenomsläpplighet.

Måttlig inverkan:

Spårdj up.

Ringa inverkan:

Ojämnheter i längsled, megatextur, tvärfall.

Ingen inverkan:

Makrotextur, mikrotextur, retroretlektion, bärighet, friktion.

Bakgrundsfaktorer:

Klimatet i kombination med beläggningens nötningsresistens torde ha betydelse.

5.11

Vägens livslängd

Stor inverkan:

Spårdjup, ojämnheter i längsled, bärighet.

Måttlig inverkan:

Megatextur, tvärfall.

Ringa inverkan:

Vattengenomsläpplighet.

Ingen inverkan:

Makrotextur, mikrotextur, retroreflektion, friktion.
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Kommentarer:

Inverkan av vattengenomsläpplighet beror på om den är
oönskad eller ej.

Bakgrundsfaktorer:

Linjeföring har betydelse (större beläggningsslitage i kurvor
och uppförsbackar).
Belagd bredd, körfältsbredd har betydelse eftersom de inverkar på spårdjup och spårform.
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6

ÖVERSIKT AV BEDÖMNINGARNA

I schemat nedan (figur 3) sammanfattas arbetsgruppens bedömning av inverkan

från olika vägytefaktorer på trafik, trafikanter och omgivning. Skalan är densamma som i kapitel 5, dvs
3 = stor inverkan

2 = måttlig inverkan

1 = ringa inverkan

O = ingen inverkan

Liksom i kapitel 5 är skalan relativ för varje konsekvens.
I flera fall kände arbetsgruppen osäkerhet inför om en faktor hade betydelse för en

M*

ao*
MM
2221111021'223
?211

Whörlurar

00

mmmannszaslassz 1 3
Malm
21?33222331?2
Mmm'
0011?3100300
W
000031?00000
Mdhn
33200020000
Rehnüeldion
22200010000
man
11111100012
va*1="SWImlñllilish'âl2220011?0131
nagra
00000130003
Ligg_3

Sammanfattning av arbetsgruppens bedömning av olika vägytefaktorers

betydelse på en fyrgradig skala (O - ingen inverkan, 1 - ringa inverkan,
2 - måttlig inverkan, 3 - stor inverkan).
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Det finns starka samband mellan en del vägytefaktorer - bland annat textur och
friktion. Arbetsgruppen har valt att ange det samband som logiskt är mest "tilltalande". Av denna anledning anges stor inverkan av friktion på trafiksäkerhet och
framkomlighet mm, medan mikro- och makrotextur anges sakna inverkan. Däremot har texturen ansetts som den väsentliga för bland annat bränsleförbrukning
och däckslitage (och för friktion har "0" satts).
Ett annat exempel är vattengenomsläpplighet som anges ha stor betydelse för nedsmutsning, medan makrotextur anges sakna betydelse. Det finns tveklöst också ett
samband mellan förekomst av vatten på vägen och makrotextur, men arbetsgruppen har valt att betrakta vattengenomsläppligheten som den väsentliga faktorn.

I samband med bedömningarna har arbetsgruppen också diskuterat skalan, som i
figur 3 omfattar fyra steg (ingen, ringa, måttlig, stor inverkan). Särskilt distinktionerna ringa - måttlig och måttlig - stor upplevdes som svåra att göra, speciellt för
de fall där kunskapen är osäker.
Därför har ytterligare ett sammanfattande schema tagits fram. I detta är relativskalan tregradig: störst inverkan, viss inverkan, ingen inverkan. "Stor" har ersatts

med "störst" vilket kanske bättre uttrycker att skalan är relativ.
De två skalorna går inte direkt att översätta, men i huvudsak innebär "störst" allt
över ungefär måttlig i den första skalan och "viss" allt mellan detta och ingen inverkan.

Liksom i det tidigare schemat har de mest osäkra sambanden markerats med ett
"57"
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Eigu_r_4 Sammanfattning av arbetsgruppens bedömning olika vägytefaktorers
betydelse på en tregradig skala: störst inverkan(++), viss inverkan(+),
ingen inverkan(-).

I en del fall kan bakgrundsfaktorer ha särskild betydelse både för vägytans utveckling och i kombination med vägytefaktorer för olika konsekvenser. I figur 5 nedan
markeras med "X" de fall där arbetsgruppen anser att hänsyn måste tas till en
bakgrundsfaktor när inverkan av envägytefaktor betraktas.
Det är viktigt att komma ihåg att kryssen i ñgur 5 inte avser den direkta verkan
som en bakgrundsfaktor har på framkomlighet, trafiksäkerhet etc. Det är den indirekta betydelsen som anges. Antingen genom att en bakgrundsfaktor har speciell
betydelse för hur en vägyteaspekt utvecklas eller att den i kombination med en
aspekt hos vägytan kan förstärka (eller försvaga) inverkan av den senare.
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7

AVSLUTANDE KOMNIENTARER

De föregående kapitlen har redovisat arbetsgruppens relativa bedömningar av hur
olika vägytefaktorer inverkar på en viss konsekvens för väghållaren, trañkantema
eller omgivningen. Ordet relativ är väsentlig i sammanhanget i två avseenden. Arbetsgruppen har inte tagit ställning till sambanden i kvantitativa termer annat än
mycket översiktligt och inte heller graderat inverkan av envägytefaktor på olika
konsekvenser.

En del samband är relativt väl undersökta empiriskt och det går därför att uttala

sig ganska säkert om t ex hur en friktionsförändring påverkar hastighetsnivån.
Andra, t ex att vattengenomsläpplighet och spårdjup har stor (eller störst)
betydelse för nedsmutsningen, kan man på

godagrunder anta, men det saknas

empiriska studier. En tredje grupp är samband som delvis undersökts, men där det
ändå kan vara svårt att uttala sig i kvantitativa termer. Ett exempel är komfort och
olika vägyteparametrar.
Arbetsgruppen lyckades inte inom ramen för den tid som stod till förfogande

penetrera dessa frågeställningar (även om de ofta berördes vid diskussionerna).
Förhoppningsvis kan denna sammanställning utgöra en grund för fortsatt arbete

med dessa frågor.
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