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Förord
Detta notat är resultatet av en omfattande studie av utländska rapporter rörande

trafikanteffekter av väder, väglag och vinterväghållningsåtgärder. Kapitlen är

indelade efter inverkan av olika faktorer; emellertid behandlas varje referens i sin

helhet under ett visst kapitel, oavsett om referensen innehåller delar, som borde

hänföras till andra kapitel.

Delar av rapporten ingår i VTI rapport 423 Effekter av vinterväghållning.

State of the Art av Carl-Gustaf Wallman, Peter Wretling och Gudrun Öberg. I

den rapporten har emellertid redovisningen förkortats och brutits upp. Delarna har

sedan sammanförts till gemensamma teman, för att rapporten skall kunna fungera

som ett uppslagsverk överolika samband mellan vinterväghållning och trafikant-

effekter.

Linköping i december 1997

Carl-Gustaf Wallman
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0 Definitioner och förklaringar
Friktionsmätningar i USA genomförs enligt en standardiserad testmetod, ASTM

E274, med låst mäthjul på bevattnad vägyta. Mätresultatet anges som skid number

(SN) vid olika hastigheter, t.ex. SN40 vid hastigheten 40 mph. I princip är SN frik-

tionstalet multiplicerat med faktorn 100. SN varierar med hastigheten V mph

enligt:

SNV = SNOXexp((-PNG/100)><V)

där SNO är glidtalet vid hastigheten 0 (en funktion av mikrotexturen) och PNG

är den procentuella, normaliserade gradienten (en funktion av makrotexturen). I

denna sammanställning används begreppen glidtal och glidmotstånd som Över-

sättning för Skid number respektive Skid resistance, eftersom friktionsmätningar i

Sverige inte utförs på samma sätt som i USA. De väderberoende ändringar i glid-

motståndet som refereras, innebär inte sänkt friktion på grund av vattenskikt på

vägytan, utan att nederbörden tvättar ren ytan från löst finmaterial, vilket i stället

höj er friktionen.

Som sammanfattande resultat av hastighetsmätningar brukar man ange medi-

anvärde och 85-percentil, vilka betecknas V50 respektive V85.

Begreppet beläggningsgrad (%) används vid några tillfällen i stället för täthet

(f/km). Beläggningsgraden är den andel av tiden, som fordon befinner sig Över en

punkt på vägen.

Franska och tyska termer förekommer här och var i rapporten. En liten lista

Över relevanta begrepp kan därför vara på sin plats.

Franska

0 Väder:

0 Sec - torrt; pluie faible - lätt regn; pluie moyenne - medelstarkt regn; pluie

forte - kraftigt regn.

Tyska

Diverse:

0 anhaltend - långvarig; Witterung - nederbörd.

Väglag:

0 trocken - tom; nass - vått; Schneeglätte - snöväglag, torde omfatta både lösa

och hårda lager; Eisglätte - isväglag, som indelas i Glatteis - tjock is,

Reifglätte - rimfrost, samt überfrorene Nässe - frosthalka, tunn is; anhaltend -

långvarig.

Väghållning:

0 Räumen - plogning; Salzstreuung - saltning; Splittstreuung - spridning av

krossgrus; abstumpfen - halkbekämpa med friktionsmaterial.
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1 Samband väder -friktion

1.1 Dahir, Henry (1979)

Vägytans glidmotstånd (friktion) visar sig ha både korttids- och årstidsmässiga
variationer i Pennsylvania. Dessa försvårar upprättandet av underhållsprogram,

vari glidmotståndet är en väsentlig faktor. Förändringar från dag till dag, beroende

på väderfaktorer överlagras en årlig variationscykel. Variationerna för fem olika

asfaltbeläggningar och en betongbeläggning studerades i detta projekt. Slutsat-

sema blev följ ande:

0 Signifikanta variationer i glidmotståndet uppträdde från en årstid till en

annan (15-30 enheter i SN), särskilt mellan årstidsskiftena tidig höst till sen

höst och tidig vår till sen vår. SNO har högst värde under tidig vår, och

sjunker sedan gradvis till ett stabilt värde från och med 'mitten på juli till

sent i november. Detta indikerar att beläggningarna polerats till en stabil

nivå i juli.

0 Oavsett årstid, kan dagliga eller veckoliga variationer i glidmotståndet på

upp till 25 % uppträda, beroende på regn. Högt glidmotstånd följer efter

kraftigt regn.

0 Kortvariga temperaturvariationer - inom 30 timmar - tycks ha liten eller

ingen effekt på glidmotståndet.

- För beläggningens stenmaterial gäller, att sandsten ger små skillnader i

glidmotståndet, medan kalksten och dolomit, som är lättpolerade material,

ger snabba och nederbördspåverkade förändringar.

Det bör påpekas att ingenting nämns om effekter av dubbdäck i rapporten.

1.2 Elkin, Kercher, Gulen (1980)

Friktionsegenskaperna hos femton olika asfaltbeläggningar testades i hastig-

heterna 40, 50 respektive 60 mph, för att identifiera de beläggningstyper som

behåller tillfredsställande friktion oberoende av hastighet, årstid och klimatfak-

torer som regn och temperatur. Bland resultaten kan nämnas:

0 Glidtalet SN40 för de olika beläggningarna varierade från 23,8 till 61,8.

0 Glidmotståndet förbättras när slagg ingår i stenmaterialet.

0 Glidmotståndet är nästan undantagslöst högst på våren och lägst på somma-

ren.

0 Glidmotståndet tycks vara en funktion av temperaturen, men det exakta

sambandet är odefinierat.

1.3 Hill, Henry (1981)
Mätningar av glidmotståndet på vägbeläggningar, visar att det har både kortsiktiga

och årstidsbetingade variationer. De kortsiktiga variationema tycks i hög grad vara

beroende av nederbörd och temperatur. Olika försök tyder på att glidmotståndet

kan variera så mycket som 25 0/0 under samma vecka. Storleken på glidtalet SNO

vid en godtycklig tidpunkt t kan uttryckas som:

SNO : SNOR + SNOL + SNOF

8 VTI notat 66-1997



där SNOR är korttidsvariationen, SNOL är långtidsvariationen samt SNOF är

måttet på SNO oberoende av de överlagrade variationerna.

SNOL = ASNOXexp(-t/T)

där

ASNO = ändringen i SNO under mätsäsongen, en funktion av

stenmaterialets poleringsegenskap

'E = poleringskvot, en funktion av ÅDT.

För korttidsvariationema infördes följande faktorer:

1. För regn: dry-spell factor (DSF), DSF = ln(tR + 1),

där tR är antalet dagar sedan senaste regnet på minst 2,5 mm, dock

högst 7 dagar.

2. För temperatur: beläggningens temperatur Tp (OC).

Multipel regressionsanalys gav följande samband, för två olika regioner (i
Pennsylvania respektive North Carolina och Tennessee):

SNOR = 3,79 - 1,17XDSF - O,104><Tp, (r = 0,35)

respektive

SNOR = 1,88 - 0,77XDSF - O,15><Tp, (I = 0,57).

Följande slutsatser kan nämnas:

0 Stora variationer i glidmotståndet uppträder systematiskt under korta perio-

der, (från dag till dag eller vecka till vecka).

0 Mekanismema bakom dessa variationer tycks vara komplexa. Regn och

temperatur verkar vara de mest signifikanta orsakerna till korttidsvariatio-

nerna.

0 En viktig orsak till skenbara variationer i glidmotståndet är mätningsfel, sär-

skilt beträffande mäthjulets sidoläge, felet kan uppgå till 4 SN vid 64 km/h.

1.4 Kulakowski, Meyer (1989)

Avsikten med denna studie var att jämföra vägbeläggningars glidmotstånd på

raksträckor och angränsande kurvor. Behovet av friktion är större i kurvor, till

följd av de sidkrafter som uppstår. Samtidigt leder dessa sidkrafter till att sten-

materialet poleras mer i kurvor än på raksträckor, vilket sannolikt medför lägre

friktion.

Undersökningen utfördes i staten New York samt i Texas. Glidmotståndet

mättes dels på slätt däck, dels på mönstrat däck. Glidtalet för slätt däck var lägre i

kurvor än på raksträcka både i New York och i Texas. För mönstrat däck gällde

samma förhållande för texasmätningarna; i New York, däremot, uppmättes ingen

skillnad mellan raksträcka och kurvor. Detta torde bero på att vintern påverkar

beläggningens mikrotextur, så att friktionen förbättras.

VTI notat 66-1997 9



2 Samband regn - mörker - körsätt - flöde etc.

2.1 Elolähde, Pursula (1984)

Pursula (1984)

Omställbara hastighetsbegränsningar kan vara lämpliga, för att bättre anpassa tra-

fikens hastighet till olika väder- och ljusförhållanden. I denna studie undersöktes

effekterna av begränsningarna 80, 100 respektive 120 km/h på trafiken på Väster-
leden utanför Helsingfors, en fyrfältig motorväg.

Analysen omfattade sambandet mellan trafikflöde, täthet och medelhastighet

(fundamentaldiagrammet), samt andelen korta (farliga) tidsavstånd och sprid-
ningen i hastighetsfördelningarna. Gränsen för farliga tidsavstånd deñnierades

med hjälp av erforderlig stoppsträcka vid rådande friktion.

För goda yttre betingelser erhölls resultat enligt figur 2.1.1-2.1.2. För neder-

börd och mörker erhölls resultat enligt figur 2.1 .3-2.1.4.
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Figur 2.1.1 Samband flöde respektive hastighet och täthet i alla mätpunkter
under godaförhållanden.

10 VTI notat 66-1997



 

(9%)

N U
T

O

A
N
D
E
L
E
N

F
A
R
L
I
G
A

T
I
D
S
A
V
S
T
A
N
D

.
o

N

U1
o

.-
5

O

 

-- HögKIköHöHet

__ Vänstra körföltetU
1 'l

  

1 l 1 1 1

500 1000 1500 20001Fmpon/h1
TRAFIKFLOOE PER KORFALT

 

Figur 2.1.2 Andelen farligt korta tidsavstånd under goda förhållanden i tre
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Figur 2.1.3 Samband flöde respektive hastighet och täthet vid olika väderlek
och väglagfor mittpunkt 2. (Med vägbelysning).
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Figur 2.1.4 Váderlekens och väglagets inverkan på andelen farligt korta tids-
avstånd.

Sammanfattningsvis ger en sänkt hastighetsgräns en minskad hastighetsdiffe-

rens såväl mellan successiva fordon som mellan körfält. Andelen farligt korta

tidsavstånd minskar också.

(Anmärkning: Resultatet beträffande tidsavstånden bekräftas inte av andra stu-

dier).

2.3 Thoma (1994)

2.3.1 Syfte och omfattning

Bristande hastighetsanpassning under olika väg-, trañk- och siktförhållanden är en
väsentlig olycksorsak. Mål för denna studie var:

0 Analysera hastigheten som olycksorsak genom en statistisk analys av skilda

situationer beträffande vägens tillstånd, tidpunkt och veckodag.

0 Bestämma hastighetsnivåerna i de ovan nämnda situationerna.

0 Påvisa de olika risknivåerna beroende på situation och hastighetsnivå.

0 Dra slutsatser av resultaten från olycksanalysen, hastighetsmätningarna och
riskbetraktelsen för det praktiska trafiksäkerhetsarbetet.

0 Rekommendera praktiska åtgärder för att minska antalet olyckor med orsa-

ken hastighet .

Hastighetsmätningar skedde dygnet runt på åtta mätplatser; tre på motorväg och

fem på landsväg. För utvärderingen tillämpades kriterierna tidpunkt, veckodag och

vägens tillstånd (väglaget). Parallellt med hastighetsmätningama registrerades

eventuell nederbörd. Emedan tillfällen med snö respektive dimma blev allt för
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fåtaliga för att kunna analyseras, koncentrerades nederbördsproblemet på att fast-
ställa Olika regnintensiteter. Följ ande väglag deñnierades:

0 torrt

0 lätt regn 0,5 - 0,9 mm/timma

0 medelstarkt regn 1,0 - 2,9 mm/timma

0 starkt regn >3,0 mm/timma.

Studien omfattade även en enkätundersökning, där bilförare skulle ange sina

hastighetsval under olika färdbetingelser. Resultatet jämfördes sedan med de

verkliga hastigheterna.

Med hjälp av olycksanalyser och trañkflödesfo'rdelningar beräknades olycks-

riskerna vid olika tidpunkter och vägtillstånd.

2.3.2 Resultat

Hastigheten är den dominerande olycksorsaken i vägtrafiken. Ca 1/4 av alla

olyckor och 1/3 av dödsolyckoma har hastigheten som främsta angiven orsak. Sär-

skilt vanlig är denna orsak i samband med singelolyckor (63 %), framför allt på

motorvägar (70 %) och nattetid (77 %). I tabell 2.3.1 och 2.3.2 är resultaten från

hastighetsmätningama sammanställda.

Tabell 2.3.] Personbilshastigheter på landsväg under olika nederbördsförhål-
landen. (Tidsavstånd > 5 sek).

        

Parameter Torrt väglag Regn

lätt medel starkt

Dag V50 82 84 81 76

V85 92 94 90 83

% V>80 km/h 48 54 46 20

Natt V50 87 81 79 -

V85 99 92 91 -

% V>80 km/h 60 44 38 -

   

Tabell 2.3.2 Personbilshastigheter på motorväg, höger körfält, under olika
nederbördsförhällanden. Vänster körfält inom parentes.
(Tidsavständ > 5 sek).

       

 

Parameter Torrt väglag Regn

lätt medel starkt

Dag V50 108 (122) 103 (116) 101 (114) 95 (109)

V85 120 (134) 116(125) 115(124) 108 (121)

% V>120 km/h 15 (52) 7 (30) 7 (28) 3 (17)

Natt V50 110(127) 102 (114) 98(112) 100 (114)

V35 125 (141) 117 (126) 112 (122) 113 (123)

% V>120 km/h 23 (63) 9 (27) 7 (24) 6 (32)
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Ur tabellerna framgår bl.a. att hastighetsnivån stiger nattetid vid torrt väglag, i

synnerhet på landsvägar. Dagtid krävs starkt regn, för att hastigheten skall sjunka

märkbart, medan nivån nattetid sjunker redan vid lätt regn.
I tabell 2.3.3 och 2.3.4 redovisas olycksriskema vid skilda veckodagar, tid på

dygnet och nederbördsförhållanden för landsväg resp. motorväg.

Tabell 2.3.3 Olycks- och dödsolyckskvoter för landsväg beroende,på veckodag,
tidpå dygnet och nederbördsförhållanden. Olyckor per miljon fkm.

      

Tom väglag Regn

Olyckor Döds- Olyckor Döds-

olyckor olyckor

Vardagar Dag 0,59 0,32 1,35 0,63

Natt 1,00 0,50 3,34 1,66

Veckoslut Dag 0,53 0,33 1,80 0,94

Natt 1,25 0,74 3,90 2,02

    

Tabell 2.3.4 Olycks- och dödsolyckskvoter för motorväg beroende på veckodag,
tidpå dygnet och nederbördsförhållanden. Olyckor per miljon fkm.

      

Torrt väglag Regn

Olyckor Döds- Olyckor Döds-

olyckor olyckor

Vardagar Dag 0,28 0,08 1,10 0,31

Natt 0,52 0,17 2,74 0,79

Veckoslut Dag 0,31 0,12 1,97 0,76

Natt 0,65 0,25 3,13 1,15

    

I enkätundersökningen angav förarna, att de nattetid skulle färdas långsammare

än på dagen. Vid regnväder skulle de färdas väsentligt långsammare än vid torrt

väglag. Dessa utsagor står delvis i motsats till de uppmätta hastighetsnivåerna.

Övriga resultat kan sammanfattas sålunda:

0 De höga riskerna nattetid åtföljer de högre hastigheterna.

0 De mycket höga riskerna vid regn åtfölj er knappt minskade hastigheter.

0 De extremt höga riskerna nattetid med regn åtföljer en hastighetsanpassning,

som inte motsvarar kraven för de försämrade förhållandena.

De åtgärder som föreslås för att förändra förarbeteendet är utbildning, informa-
tion, lagstiftning, informationsteknologi.

2.4 Hall, Barrow (1988)

Katastrofteori är en ny grund för att studera sambanden mellan flöde och belägg-

ningsgrad. Innebörden är, att små flödesförändringar kan ge momentana stock-

ningseffekter, dvs. sambandet flöde-täthet behöver inte löpa kontinuerligt genom

kapacitetspunkten. Detta kan utgöra en ny logisk bas för detektering av trañkstör-
ningar (incident detection).

14 VTI notat 66- 1 997

  



Syftet med denna studie var, att studera effekterna av svåra väderlekssituationer

på sambandet mella flöde och täthet (fundamentaldiagrammet). Automatiska sys-

tem för stömingsdetektering är anpassade till goda väder- och väglagsförhållan-

den. Nederbörd kan förändra fundamentaldiagrammet, så att detekteringssystemet

inte fungerar korrekt. Frågan är alltså, om dåligt väder förändrar relationerna mel-

lan parametrarna i traflkens tillståndslag q = V X k.

Förändringarna kan bestå i att kapaciteten minskar samt att kurvans lutningar

minskar, se ñgur 2.4.1.

     

»k :k :k
1 2 3

Figur 2.4.1 Tänkbaraförändringar i fundamentaldiagrammet vid nederbörd.

Mätningar som utfördes vid regn, snö eller frysande regn (= dåligt väder) samt

utan nederbörd (= bra väder) gav vid handen, att fundamentaldiagrammet föränd-

rades enligt fall 1 ovan. Enbart samband före stockningar utvärderades, dels för att

studien avsåg att identifiera gränserna för fritt flöde, dels för att sambanden före

stockning med god approximation kunde representeras linjärt, efter stockning var

data så splittrade, att det skulle vara vilseledande att föreslå ett linjärt samband.

Kontentan är, att svåra väderleksförhållanden (inte förvånande) reducerar både

lutning och maximiflöde i fundamentaldiagrammet. Detta kräver en mer kompli-

cerad logik i automatiska detekteringssystem än man haft hittills.

2.5 Lamm, Choueiri, Mailaender (1990)

Inverkan av vägutformning och trafiktlöde på personbilshastigheten undersöktes i

322 kurviga vägavsnitt. Multipel regressionsanalys gav följande modell:

V35 = 34,700 - 1,005XDC + 2,081XLW + 0,174XSW + 0,0004XAADT

där

V85 = 85-percentilen, mph

DC = kurvans vinkeländring (0O - 27°)
LW = körfältsbredden, fot

SW = vägrensbredden, fot

AADT = årsdygnstrañken.

En användbar reducerad ekvation är:

V35 = 58,656 - 1,135XDC
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Ingen signifikant skillnad kunde konstateras mellan hastigheterna i torrt
respektive vått väglag. Bilförarna anpassar alltså inte sina hastigheter till den för-

sämrade friktionen, i synnerhet inte till vad som krävs i kurvor.

2.6 Seddiki (1992)

2.6.1 Syfte och omfattning

Undersökningens syfte var att försöka fastställa olika meteorologiska variablers

inverkan på trafiken, sett ur mikro-, meso-, och makroskopisk synvinkel.

De viktigaste meteorologiska variablema var:

0 sikt (dimma)

0 nederbörd; typ och intensitet

0 snötäckets varaktighet

0 vind och vindriktning vid marknivån.

Trañkvariablerna på de olika nivåerna var:

mikroskopiska:

tidsavstånd (TIV)

distans (DIV)

punkthastighet

fordonslängd

makroskopiska:

flöde (Q)

täthet (k)

beläggningsgrad (T)

medelhastighet.

Dessutom förekommer mesoskopiska variabler, där man betraktar fordon i

kolonn (TIV S 4,0 sek.) Variablerna är:

antalet fordon i kolonn

medelhastighet

medeltidsavstånd.

2.6.2 Resultat

Mätningarna genomfördes på en sexfa'ltig stadsmotorväg, A6a, en infart till Paris

söderifrån. Mätningarna delades in efter följande väderlekssituationer: vackert

väder (tom väglag), lätt regn, medelstarkt regn och starkt regn. Någon operationell

definition av de olika regnintensiteterna redovisas inte.

A. Makroskopiska mätningar.

Följande funktion anpassades till mätdata för sambandet mellan flöde (Q) och

beläggningsgrad (T) (fundamentaldiagrammet):

Q/T = a><exp(-b><T)
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där a och b är parametrar, vars värden bestämdes med linjär regressionsanalys.

Parametervärdena skiljer sig åt med avseende på körfält och nederbördsintensitet.
Följande exempel hänför sig till vänster körfält (snabbfältet):

Tabell 2. 6.1 Parametrar till modellen Q/T = axexp(-b><7) för vänster körfält.

         

a b

Starkt regn 363,205 0,075

Medelstarkt 362,582 0,069

Lätt regn 371,458 0,070

Torrt väglag 360,828 0,060

 

Tillhörande fundamentaldiagram redovisas i ñgur 2.6.1 nedan.

   

\ .o

0

I . Auloroute A6 'Vole de Gouche

25m -- _

i.. . ' Scc

:' .' mm:
:3. "3 o . 1312310421111:

m *- r 4 ELEan

:I ' "- ' ° ' .

.'j ' .-

'E 155g .. 'f -.

KID - .-

1.5

5(1) -_

0 7: i i 1.:

Ioux d'occupotion (1)

Figur 2. 6.1 Fundamentaldiagram för vänster körfält vid olika väglag.

Kapaciteten sänks signifikant med ökande nederbörd, beroende på lägre hastig-

heter och större tidluckor. Kapaciteten vid olika nederbördsförhållanden framgår

av följande tabell.
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Tabell 2.6.2 Kapacitetenför olika körfält vid olika nederbördsförhållanden.

         

Regn Torrt

starkt medel lätt väglag

Vänster körfält 1782 1933 1952 2213
Mittre körfält 1708 1824 1872 1989
Höger körfält 1246 1761 1712 1360

 

Kapacitetsminskningen vid starkt regn kan uppgå till 19 % jämfört med torrt

väglag.

Kapaciteten för höger körfält påverkas starkt av tung trañk.

B. Mesoskopiska mätningar.

Dessa mätningar omfattade kolonner. De resultat som redovisas är bl.a. medel-

antalet fordon i kolonnerna, medelhastighetema och medeltidsavstånden, samt

tidsavståndsfördelningama upp till och med 4,0 sekunder.
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Tabell 2.6.3 Dataför kolonner i vänster körfält.

               

    

 

     

   

  

Torrt Regn

väglag lätt medel starkt

Antal

kolonner 706 3 8 83 150

Antal fordon

per kolonn 9 1 1 27 15

Medelhastighet

(km/h) 116,89 1 16,25 90,28 93,74

Tidsavstånd

(1/10 sek) 14,36 14,29 16,54 16,52

Tabell 2.6.4 Dataför kolonner i mittre körfält.

Torrt Regn

väglag lätt medel starkt

Antal

kolonner 543 43 132 148

Antal fordon

per kolonn 12 17 20 14

Medelhastighet

(km/h) 96,74 95,57 71,84 79,24

Tidsavstånd

(1/10 sek) 16,14 16,48 16,14 16,48

Tabell 2.6.5 Dataför kolonner i höger körfält.

Torrt Regn

väglag lätt medel starkt

Antal

kolonner 657 127 149 191

Antal fordon

per kolonn 5 21 10 6

Medelhastighet

(km/h) 90,71 61,17 69,48 71,51

Tidsavstånd

(1/10 sek) 20,34 15,98 18,16 19,22
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Tabell 2.6.6 Tidsavståndsfördelningar i kolonner. Vänster körfält.

Tidsavstånd Torrt Regn

(s) väglag lätt medel starkt
<0,5 7,4 2,6 1,2 2,7

0,5<X<1,0 16,7 21,1 1,2 8,0

1,0<X<1,5 38,3 39,5 38,5 32,0

1,5<X<2,0 22,5 23,7 48,2 38,0

2,0<X<2,5 9,2 7,9 3,6 3,3

2,5<X<3,0 2,8 2,6 3,6 3,3

3,0<X<3,5 1,8 2,6 1,3 2,7

3,5<X<4,0 1,3 0,0 2,4 1,3

Tabell 2.6. 7 Tidsavståndsfördelningar i kolonner. Mittre körfält.

Tidsavstånd Torrt Regn

(s) väglag lätt medel starkt

<0,5 1,7 2,3 0,7 2,0

0,5<X<1,0 8,7 7,0 7,6 5,4

1,0<X<1,5 33,6 27,9 38,6 34,7

1,5<X<2,0 38,1 37,2 38,6 40,1

2,0<X<2,5 12,7 18,6 7,6 12,2

2,5<X<3,0 3,5 7,0 5,3 2,1

3,0<X<3,5 0,8 0,0 0,8 2,1

3,5<X<4,0 0,9 0,0 0,8 1,4

Tabell 2.6.8 Tidsavståndsfördelningar i kolonner. Höger körfält.

Tidsavstånd T0rrt Regn

(s) väglag lätt medel starkt

<0,5 2,4 0,8 0,0 3,7

0,5<X<1,0 10,7 4,7 8,1 9,5

1,0<X<1,5 17,7 48,0 23,6 22,7

1,5<X<2,0 20,6 30,7 39,9 24,3

2,0<X<2,5 20,6 7,9 17,6 18,0

2,5<X<3,0 14,0 4,7 5,4 10,0

3,0<X<3,5 8,2 3,2 2,7 5,5

3,5<X<4,0 5,8 0,0 2,7 6,3
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C. Mikroskopiska mätningar

De nederbördsbetingade förändringarna i tidsavståndsfördelningarna ändras inte,

då avstånd större än 4,0 3 tas med. Dessa resultat redovisas därför inte här. Ett

exempel på hur hastighetsfördelningama förändras vid olika nederbördsintensite-
ter visas i figur 2.6.2.

Fréquence (°/o)

 

DSec

 

I Pl. Moyenne

D Pl. Forte

   

Vitesse (Km/h)

Figur 2.6.2 Hastighetsfördelningar vid olika nederbördsintensitetér. Vänster
körfält.
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I tabell 2.6.9 till 2.6.12 visas medelhastigheter och medeltidsavstånd för tre

körfält och olika nederbörd.

Tabell 2. 6.9 Medelhastighet och
medeltidsavstånd. Torrt väglag.

Tabell 2. 6.10 Medelhastighet och
medeltidsavstånd. Lätt regn.

           

Körfált Körfalt

höger mittre vänster höger mittre vänster

Medel- Medel-

hastig- hastig-

het 91,06 94,41 112,44 het 46,40 73,31 112,83

(km/h) (km/h)
Medel- Medel-

tids- tids-

avstånd 50,01 19,99 22,88 avstånd 17,80 17,31 22,30

(1/105) (1/103)

       

Tabell 2.6.1] Medelhastighet och
medeltidsavstånd. Medelstarkt regn.

Tabell 2.6.12 Medelhastighet och
medeltidsavstånd. Starkt regn.

  

 

  

      

Körfált Körfált
höger mittre vänster höger mittre vänster

Medel- Medel-
hastig- hastig-

het 62,49 65,00 81,37 het 67,21 68,41 76,04

(km/h) (km/h)
Medel- Medel-

tids- tids-
avstånd 23,03 17,83 16,87 avstånd 41,72 19,08 19,49
(1/105) (1/10 3)
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2.7 Hiersche et al. (1987)

Körbeteendet vid Olika fuktighetsgrad på vägytan studerades i detta projekt. Fuk-

tigheten mättes med en konduktometrisk måtsond, som detekterade vattenñlmens

tjocklek. Fyra fuktighetsklasser definierades, med hänsyn till vägytans makrotex-

tur. I förhållande till ytans genomsnittliga nivå (referensnivån) innebär texturen att

den verkliga ytan i medeltal avviker ihr, se figur 2.7.1.

Figur 2. 7.1

 

 

  

Definition avfuktighetsklasser.

Av figuren framgår definitionen av fem fuktighetsklasser 0-4:

Fuktighetsklass FK 0 Torr vågbana.

Fuktighetsklass FK 1 Fukt på vägytan (ej detekterbar av sonden).

Fuktighetsklass FK 2 Vattenskikt under referensnivån, -hr < h < 0.

Fuktighetsklass FK 3 Vattenskikt Över referensnivån, men under topparna,

0 < h < hr.

Fuktighetsklass FK 4 Obruten vattenfllm över topparna, h > hr.

Resultatet av hastighetsmätningar av fria personbilar ställdes i relation till fol-

jande faktorer:

Horisontell kurvradie: R = 350 m, 500 m samt 00 (rakstråcka).

Fuktighetsklass: 0 (inkl. 1), 2, 3 och 4.

Regnintensitet: inget regn, lätt regn, starkt regn, störtskur samt skyfall.

För regn deñnierades följ ande intensiteter:

Inget regn: 0 mm/min.

Lätt regn: < 0,08 mm/min.

Starkt regn: 0,08-0,3 mm/min.

Störtskur: 0,3-0,83 mm/min.

Skyfall: > 0,83 mm/min.

I tabell 2.7.1 till 2.7.6 redovisas de olika resultaten.
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A. Kurvradie 375 m.

Tabell 2. 7.1 Hastigheter vid olikafuktighetsklasser.

 

FKO FK2 FK3

 

V85 (kill/h)
V50 (bn/h)

  

93,0

 

86,8

FK 4

65,4

 

81,0 70,7

53,1

  

57,1

 

48,8

Tabell 2. 7.2 Hastigheter vid olika nederbördsintensiteter.

 

V85 (mn/h)

Inget regn Lätt regn Starkt regn Störtskur

   

92,7 92,1

 

Skyfall

90,7 83,6

 

vsO (km/h) 81,3 80,4

 

75,9

62,5

  

77,9 75,5

 

B. Kurvradie 500 m.

Tabell 2. 7.3 Hastigheter vid olika fuktighetsklasser.

 

FKO FK2

 

V85 (km/h)

  

102,1 94,0

 

V50 (bn/h) 87,1

  

81,4

 

Tabell 2. 7.4 Hastigheter vid olika nederbördsintensiteter.

 

Inget regn Lätt regn

 

V85 (bn/h)

 

100,4 97,9

Starkt regn

 

V50 (km/h)

 

86,4

 

83,9

82,4

76,3

   

C. Raksträeka.

Tabell 2. 7.5 Hastigheter vid olika fuktighetsklasser.

 

V85

FKO FK2 FK3 FK4

 

 

104,4 99,2

 

97,6

 

V50 (km/h) 88,6 85,6

96,6

76,5

  

82,6

 

 

Tabell 2. 7. 6 Hastigheter vid olika nederbördsintensiteter.

 

Inget regn Lätt regn Starkt regn Störtskur

 

V85 (kni/h) 104,6 102,7

Skyfall |

 

 

V50

 

88,4

 

97,5

 

94,1

 

 

87,7 81,6 77,2

 

99,3 |
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2.8 Scharsching (1988)

Vattenñlmens tjocklek har stor betydelse för olycksrisken vid vått väglag. Tjock-
leken är bl.a. beroende av regnets intensitet, avflödeslängden på vägbanan samt
vägens tvärfall. Dessa parametrar ingår i ett antal teoretiska modeller för beräk-
ning av skikttjockleken. Modellerna redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 2.8.] Beräkningsmodellerför vattenfilmtjocklek.

   

 

                   

Autoren Wasserfilmdicke d

I. 0.535

PIEPER d = 0,0061

12. L? 03
HORNER/JENS d = 0.002374 ( p )

11-8 . L °3
IZZARD [6] d = 0,0093 ( p )

,1.68 . L 0,118

HICKS ' d = 0.0048
p .

I. L i
IZZARD [9] d = 1,27 (0,0028 I + 0,007) < p ) 3

I. L 55
ROSS/RUSSAN') . d : 0,011 _EEE_ (Walzasphaltdecke)

I. L 5
0' = 0,018 pa (Zementbetondecke)

I. L 0.50 . .

d = 0,015 pm (Naherungsglelchung)

.- ,, 8,45+0,0408.I'.L -(0,519.l'.L +050)-1
HOCKER ) d = p11.76.10".l'.L + 0.020 "' 7'0

I. L %
KALENDER (1 = 0,012 p (I 5 0,5 cm/h)

1.4 1

d = 0,013 (I p' Lys (I > 0,5 cm/h)

,1,372 . L 043

GALLAWAYIROSE/SCHILLER') 0' = 0.004357

  

Dimensioner: Vattenñlmtjocklek d i cm ( M i mm)

Regnintensitet I i cm/h ( H I' i mm/min)

Avtlödeslängd L i m

Tvärfall p i %
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I flgur 2.8.1 jämförs de olika modellerna vid intensiteten 2,0 cm/h och tvär-

fallet 2 %.

d[<mj
ROSS o RUSSAH

am a KALENDER

a KALENDER idol

/z HÖCKER

oxo , / GALLAWAYcROSEoSCHuLER
i / HICKS

/' [ZZARO
PIEPER

/ HORNER-JENS

0.05 '4 /

T

O 5 m L[m]

  

Figur 2.8.1 Jämförelse mellan de olika modellerna för beräkning av vattenfil-
mens tjocklek.

Olyckskvoterna vid olika väglag och ljusförhållanden undersöktes av Heinz

(1981). Resultatet framgår av tabell 2.8.2.

Tabell 2.8.2 Olyckskvoter vid olika väglag och ljusförhållanden.

    

Färdför- Samtliga Singel- Kollisions-

hållanden olyckor olyckor olyckor

samtliga 0,173 0,080 0,069

dagsljus/torrt 0,128 0,054 0,054

dagslj us/vått 0,203 0,106 0,076

mörker/torrt 0,222 0,089 0,105

mörker/vått 0,471 0,293 0,1 17

    

En beskrivning av trañkförhållandena i vått väglag och uppskattning av olycks-
riskema, kräver att följande faktorer beaktas:

0 Trafiktekniska parametrar som hastighet, trafikñöde, tidsavstånd; deras

varianser; alltid räknat per körfalt.

0 Meteorologiska parametrar som regnintensitet, siktlängd (betingat av regn

och Vägyteparametrar som vattenñlmtjocklek och friktion.

0 Subj ektiva faktorer som reaktionsförmåga och situationsuppfattning.
0 stänk), vind.

I detta projekt indelades de våta vägbanorna efter vattenskiktens tjocklek i fem
grupper:

1. Torr vägbana.

2. Vattenskikt 0,1 - 0,4 mm.

3. Vattenskikt 0,4 - 0,7 mm.

4. Vattenskikt 0,7 - 0,8 mm.

5. Vattenskikt > 0,8 mm.
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Hastighetsfördelningama i olika väglag framgår av ñgur 2.8.2»2.8.6, uppdelade
på körfält.
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Figur 2.8.2 Hastighetsfördelningar vid torr barmark. Körfält 1-3.
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Figur 2.8.3 Hastighetsfördelningar med vattenskikt 0,1 till 0,4 mm. Körfält
1-3.
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Figur 2.8.4 Hastighetsfördelningar med vattenskikt 0,4 till 0,7 mm. Körfält
1- 3.
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Figur 2.8.5 Hastighetsfördelningar med vattenskikt 0, 7 till 0,8 mm. Körfält
1-3.
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Figur 2.8.6 Hastighetsfördelningar med vattenskikt >0,8 mm. Körfält 1-3.
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3 Samband snö - körsätt - flöde etc.

3.1 Ruud (1981)

De förhållanden man Önskade belysa i undersökningen var:

0 Hastighetens variation på saltade och osaltade vägar i förhållande till snö-
fall.

0 Hastighetens variation med väglaget mer generellt.

0 Hastighetens variation under dygnet för olika friktionsförhållanden.

I samtliga fall avses punkthastigheter.

Friktionsmätningarna utfördes med dynometer, dvs. friktionen mättes genom

pendelutslag vid bromsning med låsta hjul.

Mätningar skedde på två vägsträckor i Akershus respektive Vestfold; E 18

(Holm) och Rv 153 (Tomter) respektive E 18 (Hemsenga) och Rv 312

(Semslinna). E 18 var i båda fallen saltad, medan riksvägarna var osaltade. Resul-

tatet av mätningarna framgår av tabell 3.1.1 till 3.1.5.

Tabell 3.1.] Dataför mätsträckorna.

       

Väg Hastighets ÅDT Halk-
begränsning bekämpning

E18 Holm 80 4 000 salt

E18 Hemsenga 80 3 300 salt

Rv 153 Tomter 80 6 500 ej salt

Rv 312 Semslinna 80 8 000 ej salt

 

Tabell 3.1.2 Medelhastigheter i olika väglag och för saltade respektive osaltade

   

vägar.

Väglag Medelhastighet (km/h)

saltade vägar osaltade vågar

Torr vägbana 82,3 76,9

Våt vägbana 77,6 71,6

Is/snövågbana 76,9 70,2

Alla väglag 79,3 74,2

   

Tabell 3.1.3 Hastighetsnivåer vid olika väglag. (Saltaa'e och osaltade vägar).

   

Väglag Is, mycket halt Is och Hård snö, modd,

hårdpackad snö våt asfalt

Genomsnittlig

friktion 0,21 0,26 0,39

Medel-

hastighet (km/h) 71,90 70,70 73,20
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Tabell 3.1.4 Medelhastighet och friktion vid olika väglag på saltade respektive
osaltade vägar.

            

Väglag

Väg nr Is och hård- Hård snö, Bar
packad snö modd, vägbana

våt asfalt

E 18 Genomsnittlig

friktion 0,25 0,40 0,65

Medel-

hastighet (km/h) 73,50 76,10 80,90

Rv 312 + 153 Genomsnittlig

friktion 0,26 0,39 0,70

Medel-

hastighet (km/h) 68,70 70,70 76,10

Tabell 3.1.5 Medelhastighet och friktion vid olika väglag för de jj/ra mätav-
snitten.

Väglag Is och hård- Hård snö, Bar

packad snö modd, vägbana

Väg våt asfalt

friktion 0,26 0,42 0,65

E 18 (Vestfold)

hastighet 73,80 78,08 83,10

friktion 0,26 0,39 0,65

E 18 (Akershus)

hastighet 73,00 72,30 78,30

friktion 0,24 0,40 0,71

Rv 312 (Vestfold)

hastighet 70,80 70,10 76,10

friktion 0,27 0,38 0,58

Rv 153 (Akershus)

hastighet 67,10 71,10 75,70

     

Sammanfattningsvis konstateras bland annat, att:

0 Hastighetsnivåema på de saltade Europavägama varierar mindre med väg-

laget än på de osaltade riksvägarna. Vid is/snöväglag var reduktionen 5,4-

6,5 km/h på Europavägarna, mot 6,7-8,7 km/h på riksvägarna.

0 Hastighetsnivåerna på mycket hala vägar ligger i stort sett på samma nivå

som en mindre hal vägbana.
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3.2 Durth, Hanke (1984)

3.2.1 Syfte och omfattning

Undersökningen behandlar inverkan av is och snö på vintertrañken, och organi-
satoriska möjligheter att minimera vinterns negativa inflytande. Studien är upp-
delad i två avsnitt, dels en trañkanalys på tre karakteristiska vägsträckor, dels en
analys av vinterväghållningen i en tätort.

3.2.2 Trafikanalys

Analysen utfördes på tre typiska, raka, horisontella vägsträckor: motorväg

(Autobahn) A 60, riksväg (BundesstraBe) B 45 samt riksväg B 26. Data för

sträckorna framgår av tabell 3.2.1

Tabell 3.2.] Dataför mätsträckorna.

     

Väg Vägbredd ÅDT

A60 29 40 000

B45 9,5 15 000

B26 7,5 9 000

  

Väglaget indelades i fyra klasser: torrt , vått , halt samt saltat . Ingen

åtskillnad gjordes mellan olika typer av halka.

Representativa resultat av mätningarna framgår av tabeller och figurer nedan.

Tabell 3.2.2 Karakteristiska hastighetsvärden för de tre sträckorna.

     

Väglag

Halt Saltat Vått Torrt

V50 (km/h)
A 60 63 85 91 112

B 45 37 77 86 90

B 26 34 61 70 71

V85 (bn/h)
B 45 49 88 97 101

B 26 46 76 78 80
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Figur 3.2.2 Medianhastigheter före och efter saltning på väg B 26. Salming kl.
1 1. 30.

På riksvägarna minskar hastigheten vid halka med över 50 %, jämfört med torr

barmark. På motorvägen minskar hastigheten med ca 40 %; att den inte minskar

mer beror sannolikt på föramas större säkerhetskänsla vid färd på motorväg. Has-

tigheten på saltad vägbana ligger tydligt Över den vid halka, men ändå knappt 10

km/h under den vid vått väglag.

Med hänsyn till den försämrade friktionen, är frågan om hastighetsreduktio-

nema är tillräckliga, för att bibehålla samma bromssträckor som vid tom väglag. I

f1gur 3.2.3 visas bromssträckoma i olika väglag relaterat till den vid torrt. Man

noterar, att hastighetssänkningen nästan aldrig kompenserar den försämrade frik-

tlonen.
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Figur 3.2.3 Relativjämförelse mellan bromsstra'ckor vid olika väglag.

Beträffande trañkantkostnaderna uppskattades endast de ökade tids- och

bränsleförbrukningskostnaderna. Dessa redovisas i tabell 3.2.2.

Tabell 3.2.3 Möjlig inverkan av väghållningsåtgärder på trafikantkostnaa'erna.
Hal vägbana jämfört med halkbekämpad.

   

Av väghållningsåtgärder påverkbara

trañkantkostnader (pfennig/tkm)

Mätsträcka Ökade Ökad bränsle- Totalt
tidskostnader förbrukning

A 60 6,0 0,4 6,4

B 45 20,3 4,4 24,7

B 26 18,9 5,4 24,3

    

3.2.3 Analys av vinterväghållningsåtgärder

Vid analysen av åtgärdsinsatsema konstaterades, att det är av största vikt att pla-

nera plognings- och saltningsrundoma, så att minsta möjliga transportsträcka

erhålles. Vidare kan åtgärderna innebära stora besparingar för trafikanterna, allt-

medan kostnaderna för väghållaren är jämförelsevis låga. Vinterväghållningens

nytta/kostnadskvot är stor.

3.3 Durth, Hanke, Levin (1989:1)

3.3.1 Syfte och omfattning

Avsikten var att undersöka, i Vilken utsträckning plogning och saltning på lands-

vägar påverkar trañkantemas framkomlighet och säkerhet. Studien utfördes på

fem vägsträckor i närheten av Darmstadt. Sträckorna var av olika karaktär avse-

ende:

0 Tvärsektion

0 Linjeföring (horisontell, vertikal)

0 Trafikflöde

0 Funktion (landsbygdsväg, pendeltrafik)

0 Omgivning (skog, öppet landskap)

Undersökningen omfattade hastighets- och flödesmätningar i olika väglag,

torrt, vått och halt, samt före och efter åtgärd. Någon åtskillnad mellan olika
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halktyper gjordes inte, endast i undantagsfall var tillfällena av annan art än lös

eller packad snö. Data för mätsträckoma framgår av tabell 3.3.1.

Tabell 3.3.] Data för mätsträckorna.

    

Väg Vägbredd ÅDT

B26 7,0 8 840

1345 8,5 14 148

L3094 7,5 7 162

L3106 5,2 1 240

K137/138 6,5 2919

  

(Anmärkning: Kontrollvintrar och kontrollsträckor utnyttjades inte i detta pro-

jekt; alla jämförelser gjordes med förhållanden vid torr barmark för respektive

sträcka.)

För att undersöka vinterväghållningsåtgärdemas inverkan på olyckskvoter och

olyckskostnader analyserades insatserna på hela vägnät i fyra vägmästarområden

(StraBenmeistereien), tre i Hessen och ett i Bayern.

3.3.2 Trafikanalys

Halka vållar förändringar i trafikflödet, gällande dels storleken, dels fördelningen i

tiden. Detta visas i figur 3.3.1 och 3.3.2. I figur 3.3.1 är flödesminskningen tämli-

gen likformigt fördelad under dagen. Man har alltså sannolikt inställt resor eller

valt annat färdmedel. I figur 3.3.2 har däremot under morgontrafiken uppstått för-

dröjningar och köer, vilket medför ett ökat flöde under maxtrafiktimmarna.
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Hastighetsnivåema på de fem mätsträckorna påverkas starkt av halka 00h halk-

bekämpning, vilket framgår av ñgur 3.3.3 till 3.3.5.
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Figur 3.3.5 Hastighetsfördelningar efter saltning.

Skillnaderna i karaktär på de olika sträckorna avspeglas i hastighetsfördelning-

arna. Dessa skillnader mellan hastighetsfördelningarna minskar emellertid kraftigt,

då väglaget blir sämre. Samtidigt minskar hastighetsspridningen något för varje

vag.

Som nämnts ovan, var andra orsaker till halka än lös och packad snö sällsynta.

För en sträcka var det dock möjligt, att jämföra hastighetsfordelningarna vid olika

halkbetingelser. Detta Visas i ñgur 3.3.6.
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Figur 3.3.6 Hastighetsfördelningar vid olikaformer av halt väglag.

Efter plogning och saltning sker relativt snabbt en tydlig hastighetsökning

(jämför figur 3.3.4 och 335); medianhastigheten ökar med 5-15 km/h och 85-

percentilen med 8-18 km/h. Hastighetema är dock fortfarande lägre än de som

råder vid vått väglag. Förloppet vid medianhastighetens förändring framgår av

figur 3.3.7 där tidpunkten för plogning och saltning är markerade.
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Figur 3.3.7 Medianhastighetens förändring vid plogning (Räumen) och salt-
m'ng (Streuen).

38 VTI notat 66-1997



I backar är körbeteendet beroende på om man kör uppför eller nedför. I upp-

försbacke medför den kortare bromssträckan att man kör fortare, se figur 3.3.8.

            

 

 

 

  

 

100 '5 -..va _. Vr_

'/ /
85% .

I
0
l
I
I
I
0
I
l
l
0

I
so* I ----- gun

'0 Stotgung

,' H'H tvoclon

0' i
a . ----- -- gun

,' I I GUI".

lf I' l -- lvoclon

I' I

1570 .1 A
I /

.' /'
."_/

0% A A "

.0 00 120 130 V [lm/h]

3.3.3 Trafiksäkerhetsanalys

En uppskattning av den relativa olycksrisken gjordes, genom att ställa broms-

respektive stoppsträckan i olika väglag i relation till motsvarande sträckor i torrt

väglag. För beräkningarna antogs, att förarnas reaktionstid var 1,0 3, samt att frik-

tionstalen var 0,75, 0,5 och 0,15 i torrt, vått respektive halt väglag. Plogad och

Figur 3.3.8 Lutningens inverkan på hastighetsfördelningarna.

saltad vägbana antogs ha samma värde som våt. De fem sträckoma visade sig ge i

princip samma resultat. Ett exempel visas i figur 3.3.9, som visar relativa broms-

och stoppsträckor för medianhastighetema och 85 -percentilshastigheterna
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Man ser i figuren, att hastighetsminskningen vid vått och halt väglag inte på

långt när kompenserar den minskade friktionen. Däremot sker en liten överkom-

pensation i plogat och saltat väglag.

Olycksanalysen i de fyra vägmästarområdena omfattade 635 km väg. Åtgärds-

redovisningen omfattade varje åtgärd och varje fordon, totalt ca 7 000 åtgärder.

Åtgärderna plus plognings- och saltningsplaner var underlaget för slutsatser om

väglaget vid olyckstillfallena, tillsammans med väderleks- och trañkdata.

De viktigaste resultaten redovisas i figur 33.10 och 33.11 samt tabell 3.3.1

nedan.
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Figur 3.3.10 Olyckskvoten före och efter åtgärd.

Olyckskvoten är 8-10 01/106 ikm omedelbart fore åtgärd. Inom två timmar efter

denna sjunker Olyckskvoten till 2,6.

40 VTI notat 66-1997



Olycksrisk

(olyckor/10° tkm)

36 4 '

28 -- - - Dagar utan halkolyckor

- - - - Dagar med full åtgärdsinsats

24 4

 

Dagar med halkolyckor utan

full åtgärdsinsats

   

Figur 3.3.11 Olyckskvotens variation under dygnet.

Tabell 3.3.2 Representativa olyckssiffror.

           

 

 

Alla insatser Dagar utan varaktig Dagar utan

halka halka

före efter före efter

Antal olyckor 352 198 213 136 2 530

Summa

olyckskost- 13 414 4 557 10 222 3 591 10 2330

nader

(TDM)

Trañkarbete 37,5 74,0 26,9 53,3 1 574,3

(106 fkrn)
Olyckskvot 9,5 2,6 7,9 2,6 1,6

(01/1061km) (3,5:1) (3:1)
Olyckskost-

nadskvot 358 62 380 67 65

(TDM per (6:1) (6:1)

106 fkm)
Medel-

svårighet 38 000 23 000 48 000 25 800 40 500

(DM/olycka)
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Andelen halkolyckor varierar något med vägens linjeföring i horisontell

respektive vertikal led. Detta visas i flgur 33.12.
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Figur 3.3.12 Andel halkolyckor i förhållande till vägens geometri.

3.4 Durth, Hanke, Levin (1989:2)

3.4.1 Syfte och omfattning

Salt som halkbekämpningsmedel har hittills betraktats som oersättligt på tyska

landsvägar. För att försöka åstadkomma en vettig kompromiss mellan trafiksäker-

het och miljökrav, har man gjort försök med inskränkt saltanvändning vid vissa

vägförvaltningar. I dessa vita nät har några sträckor - med liten trañkbetydelse

och få olyckor - valts ut, där man normalt använder krossgrus i stället för salt,

eller har plogning som enda vinterväghållningsåtgärd. Detta projekt hade som

syfte att undersöka framkomlighets- och säkerhetseffekterna av denna inskränkta

vinterväghållning.

Man hade som hypotes, att det finns samband mellan körförhållanden, potenti-

ell olycksrisk och inträffade olyckor. Känner man dessa samband är det möjligt att

genom mätningar av hastighet, avstånd osv. och kördynamiska beräkningar

utveckla ett varningssystem för olyckor, för att därigenom kunna uppskatta kon-

sekvenserna av förändringar i vinterväghållningen. Projektet bestod av fyra delar:

0 Åtgärdsanalys
Trañkanalys

Olycksanalys

Nytto/kostnadsanalys.

Försöken utfördes i Bayern och Hessen. I Bayern användes krossgrus i stället

för salt; i Hessen skedde ingen halkbekämpning alls. Detta är dock en sanning

med modiñkation - vid extrema halksituationer tillgrep man i båda delstatema salt

för att undvika katastrofala trañksäkerhetssituationer. Denna undersökning

genomfördes parallellt med referens 3.3.

(Anmärkning. Någon kontrollvinter hade man inte, däremot kontrollvägnät.

Vad detta innebär i form av brist i vetenskaplighet kan man fundera över. Dess-
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utom är inte försöksvägama representativa; förutom de urvalskriterier som nämnts

ovan, skulle det även finnas alternativa vägvalsmöjligheter, vilket gav vissa

effekter, som framgår nedan.)

Sju delsträckor utvaldes för trañkmätningama, som omfattade:
Flödesmätningar

Hastighetsmätningar

Förföljelsekörningar

Videofllmning (för analys av avstånd, kolonner, sidoläge, omkörning).

Data för mätsträckoma framgår avtabell 3.4.1.

Tabell 3. 4.] Dataför mätsträckorna.

     

Väg Vägbredd ÅDT

Bayern

B307 8,5 3 978

St2075 6,5 988

St2368 5,5 1 391

M11 6,0 2 229

Hessen '

L3006 5,0 2 214

K461 5,0 910

K478 5,0 150

 

För olycksanalysen användes alla vita vägar i Hessen och Bayern. För dessa

insamlades polisrapporterade olyckor, åtgärder och väderleksrapporter.

Olyckskvoter och -kostnader för de båda åtgärdsaltemativen jämfördes med dem

som rådde för det Övriga vägnätet.

3.4.2 Mätningar och observationer

Huvudbeståndsdelen i mätprogrammet utgjordes av hastighetsmätningar och sam-

tidiga tlödesmätningar. Totalt mättes under 94 dagar, varav 61 med vinterförhål-

landen. Hastighetema mättes med radar. Vid en av mätpunktema skedde även

videoñlmning under tre dagar. Filmningen genomfördes samtidigt både längs och

tvärs vägen. Vidare företogs 120 följekömingar efter fria fordon på sträckor

mellan 6 och 10 km.

I anslutning till hastighetsmätningarna utfördes väglagsobservationer: tjock-

leken på is/snÖskikt, spårbildning, väglag i spår samt företagen åtgärd.

För att utvärdera effekterna av inskränkt vinterväghållning, gjordes en jämfö-

relse mellan de vita näten och vägar med normal vinterväghållning. I Bayern

omfattade studien sålunda alla 12 vägmästarområden, medan man i Hessen endast

studerade de båda vägmästarområden, där undersökningssträckorna fanns. Som

tidigare nämnts, hade man inga kontrollvintrar, endast kontrollvägar. I tabell 3.4.1

och 3.4.2 redovisas genomsnittligt antal åtgärder per sträcka för normal respektive

inskränkt vinterväghållning. Nonnala antalet åtgärder har erhållits med hjälp av
kontrollvägnätet.
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Tabell 3.4.2 Åtgärderpå de bayerska vita sträckorna.

       

Normal vinter- Inskränkt Vinter- Förändring
väghållning väghållning

Antal insatser:

med salt 78 52 -33%

med krossgrus 1 45 -

totalt 79 97 +23%

Insatsdagar:

med salt 46 28 -39%

med krossgrus 1 24 -

med salt och kross - 6 -

totalt 47 58 +23%

Insatser

per dag 1,7 1,7 0

  

Tabell 3.4.3 Åtgärder på de hessiska vita sträckorna.

       

Normal vinter- Inskränkt vinter- Förändring
väghållning väghållning

Antal insatser:

med salt 41 1 -98%

endast plogning - 13 -

totalt 41 14 -66%

Insatsdagar:

med salt 29 1 -97%

endast plogning - 11 -

totalt 29 12 -59%

Insatser

per dag 1,4 1,2 -15%

  

Resultaten kräver vissa kommentarer. Endast åtgärderna redovisas. Någon

sammanställning över väglagsfördelningar på försöks- respektive kontrollvägnät

finns inte. Det bör betonas, att tabellerna visar medelvärden. I Bayern skilde sig ett
flertal vägmästarområden kraftigt från medelvärdena. I dessa delar förefaller den
valda metodiken vara tvivelaktig.

3.4.3 Resultat från trafikmätningar

På sex av desju försökssträckoma sjönk flödet med 28-53 % under dagar med
vinterväglag. Urvalsprincipen innebar ju bl.a. att det skulle finnas alternativa väg-
val. Förarna tycks i mycket hög grad valt alternativa vägar; minskningen var störst

under högtrafiken. För den sjunde sträckan berodde ökningen på vintersporttrafik.

Normala vardagar sjönk flödet även där. I ñgur 3.4.1 visas ett typiskt tlödesdia-
gram.
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Figur 3. 4.1 Väderlekens inverkan på trafi/çflödet.

Hastighetsfördelningarna i mm respektive snöväglag för samtliga sju sträckor

visas i figur 3.4.2-3.4.5.
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Figur 3.4.2 Hastighetsfördelningar för de bayerska försökssträckorna. Torrt
väglag.
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Figur 3.4.5 Hastighetsfördelningar på de hessiska försökssträckorna. Snöväg-

lag.

Resultaten från hastighetsmätningarna före och efter åtgärd är inte entydiga. De

bayerska mätningarna antyder, att man i genomsnitt kör fortare i snöhalka än på

saltade vägar. Detta kan bero på att det är de försiktigaste förarna, som valt alter-

nativ väg. Figur 3.4.6 visar hastighetsfordelningama före och efter halkbekämp-

ning med krossgrus på en av debayerska sträckorna. Skillnaden är obetydlig.

   

     

 

 

         

100 96 Laføø-

85 36

50 35

Schnoogllno

_--- gorlumt und gostnut

15 96

0 SS 47'

0 30 60 90 120 150 V (km/h]

Figur 3.4.6 Hastighetsfördelning före och efter halkbekämpning med kross-
grus. Bayern.
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För en av de hessiska sträckorna erhölls hastighetsfördelningar enligt ñgur

3.4.7.
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Figur 3.4. 7 Hastighetsfördelningar i olika väglag. Hessen.

Vid förföljelsekömingar på en bayersk vägsträcka erhölls hastighetsproñler

enligt figur 3.4.8. Man ser en tydlig inverkan av kurvor och backar. I backe kör

man fortare uppför än nedför, oavsett väglag.

V [km/hl Scheitelpunkt Kuppe

:rocken

abgestumpn

Spuren trei

Schnee-

glätte

  

30 _Station

l l l l i [km]

17.0 M 16.0 15.0

 

Figur 3.4.8 Hastighetsprofler i olika väglag och riktningar. Bayern.

Accelerationer och retardationer påverkas naturligtvis av väglaget. I tabell 3.4.3

framgår dessa värden från två bayerska mätsträckor (från förfölj elsekörningar).
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Tabell 3.4.4 Accelerationer och retardationer(m/sz) i olika väglag. Bayern.

  

Sträcka/ Acceleration Retardation

väglag max medel max medel

B 307

Snö +0,33 +0,14 -0,35 -0,15

Spårslitage +0,37 +0,16 -O,3 5 -0,16

Torrt +0,53 +0,21 -0,56 -0,19

St 2366

Snö +0,39 +0,16 -0,38 -0,15

Torrt +0,64 +0,24 -0,59 -0,24

       

3.4.4 Särskilda iakttagelser

0 Relationema mellan medianhastighetema för personbilar och lastbilar ändrades

med väglaget, se tabell 3.4.4.

Tabell 3.4.5 Medianhastigheterför person- respektive lastbilar i olika väglag.

  

Väglag Medianhastighet Medianhastighet

för personbilar för lastbilar

Snövägbana 47,7 7 49,4

Spårslitage 56,0 56,3

Torrt 80,4 73,9

    

0 Antalet kolonner ökar med sämre väglag, liksom antalet fordon i kolonnema,

se figur 3.4.9.

Anteil Fahrzeuge

      

imPulk

l°/ol
ll á..

60-
O glatt

50--
H Spurenfrei

40- D trocken

.9" _ . . . . . .El
30_ ....... å

.nu ---- "
20-" O"

10--

> Verkehrsstárke

l l l l [Fz/h)
100 200 300 400

Figur 3.4.9 Kolonnbildningens samband medflöde och väglag.

0 Medeltidsavståndet (i kolonner) ändras med väglaget, men är i mindre grad

beroende av hastigheten, se figur 3.4.10.
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Figur 3.4.10 Medeltidsavståndet som funktion av väglag och hastighet (inom
kolonner).

0 Ungefär lika många omkömingar företogs vid vinterväglag som vid torrt väg-
lag. Accelerations- och retardationsvärdena var emellertid lägre vid halka.

0 Vid spårslitage färdades 76 % konstant i spåren, 15 % körde till höger och 9 %
till vänster om spåren.

3.4.5 Riskvärdering av körförhållandena

Olycksrisken i olika väglag antogs förhålla sig som den aktuella stoppsträckan

relativt den vid torr barmark vid 85-percentilshastigheten. Eftersom inga frik-

tionsmätningar utfördes, antogs de vara:

0 Torr barmark: 0,75

0 Våt barmark: 0,5

0 Halt: 0,15

0 Krossgrus: 0,2

Beräkningarna ger endast den relativa risken för varje väg, hastigheterna vid

torrt väglag är olika för de skilda försöksvägarna.

För väg M 11 i Bayern åskådliggörs riskberäkningarna i flgur 3.4.ll och

3.4.l2. Som synes kompenserar förarna inte den sämre friktionen med tillräckligt
låg hastighet. För den torra vägbanan med snö eller isiläckar, har två riskvården

räknats fram. Det vänstra erhålls vid torrt väglag och det högra vid snöväglag.

Observera riskerna vid °°övergångsväglag°°z spårslitage och snö/isfläckar.
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Figur 3.4.1] Ris/faktorer för väg M 11. Figur 3.4.12 Inverkan av olika halk-
Bayern. bekämpningsmedel.

I figur 3.4.13 visas resultatet för en sträcka i Hessen. Notera den extremt höga
risken vid frosthalka.

 

Schnee- übertrorene :rocken
:rocken geraumt

glatte Nasse Schneereste

Figur 3.4.13 Riskfaktorer för väg K 478. Hessen.

Det var svårt att påvisa några effekter av den inskränkta vinterväghållningen på

de faktiska olyckstalen, bl.a. beroende på att omfattningen av de vita näten ändra-

des under studiens gång, samt att halkbekämpning med salt trots allt förekom vid

flera tillfällen.

Man analyserade olyckskvotsförändringama före och efter åtgärd. Förloppet
visas i figur 3.4.14. Efter åtgärd sjunker olyckskvoten dramatiskt för alla typer av

halkbekämpning. För krossgrus stabiliseras dock kvoten på ett ca 3 gånger högre

värde än för saltning.
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Figur 3.4.14 Olyckskvotsförändringar via' halkbekämpning. Bayern.

I tabell 3.4.5 visas olyckskvotens variationer under enlängre tid.

Tabell 3.4.5 Olyckskvoterför åtgärdsdagar ochföljande dagar.

        

Halkbekämpning med Halkbekämpning med

krossgrus salt

Dag med åtgärd 3,5 2,5

Dag 1 efter åtgärd 1,2 1,0

Dag 2 och 3 efter åtgärd 1,8 1,0

Dag utan halka 1,1
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3.5 Anila, Kallberg (1994)

Rapporten redovisar samband mellan snöväglag och bränsleförbrukning. Bland
resultaten kan nämnas:

0 En minskning i friktionstal med 0,1 (t.ex. från 0,4 till 0,3) ger en Ökad bränsle-
förbrukning med 0,7 %.

0 Skillnaden i bränsleförbrukning på torr barmark och den halaste vägbanan var
4%.

0 1 cm snö i hjulspår ger en Ökning med 4 %.

0 2 cm snö i hjulspår ger en Ökning med 7 %.

0 Så ojämn vägyta att det påverkade körkomforten gav en Ökning med 3 %.

o Halka, snö och ojämnheter kan ge ca 15 % högre bränsleförbrukning än torr,

jämn barmark.

0 Dubbdäck ger 1,2 % högre bränsleförbrukning än friktionsdäck.

3.6 Giaever (1993)
Syftet med undersökningen var att studera väglagets inverkan på flöde, hastighet

och tidsavstånd. Mätningarna utfördes i tre snitt, Taraldrud söder om Oslo, samt

Klettstigningen och Heimdal söder om Trondheim. Representativa delar av resul-

tatet visas i tabellerna och figurerna nedan. Kolonner definieras av att tidsavstån-

det till framförvarande fordon är mindre än 5 sekunder.

Tabell 3. 6.1 Medelhastighet vid olika väder- och väglagssituationer, kl 06. 00-
10.00.

 

Vaer-/føreforhold Gjennomsnittlig snitthastighet, km/t

     

Taraldrud Heimdal Klettstigningen

nordover sørover nordover sørover nordover sørover

(rushretn) (rushretn) (rushretn)

Opphold, tørr bar veg 63.9 80.3 68.4 75.2 68.4 76.0

Opphold, våt bar veg 55.6 78.3 67.2 73.8 68.7 74.2

Opphold, snødekke 45.6 72.8 64.7 74.1 64.4 67.5

Opphold, sporslitt ban i spor - - 65.3 73.1 66.6 68.5

Opphold, sporslitt is i spor - 62.7 70.5 65.2 68.9

Regn, våt bar veg 46.9 72.7 67.8 73.7 69.8 74.9

Regn, snødekke (regn) (regn) -

Sno, våt bar Veg 65.1 72.4 66.2 67.8

Snø. snodekke 56.9 79.0 60.5 66.8 64.8 66.3

Sno, sporslitl bart i spor (sno) (snø) - -

Sno. sporslitt is i spor 55.8 64.3 6l.8 61.7

Tåke, torr bar veg 51.0 76.9 - - - -

Tåke, våt bar veg (tåke) (tåke) 66.6 72.8 67.5 72.7

ALLE 62.1 79.8 66.2 73.0 67.5 72.6

        

VTI notat 66-1997 53



Tabell 3.6.2 Medeltidsavstånd i kolonner vid olika väder- och väglagssituatio-
ner, kl 06. 00-10. 00.

 

er-/førcforhold Gjennomsnittlig tidsluke i kø, sekunder

          

Taraldrud Heimdal Klettstigningen

nordover sørover nordovcr sørover nordover sørover

(FUShfetn) (rushretn) (rushretn)

Opphold, tørr bar Veg 2.41 2.38 2.53 2.73 2.15 2.52

Opphold, våt bar veg 2.59 2.60 2.68 2.85 2.24 2.62

Opphold, snødekke 2.72 2.77 2.70 2.99 2.32 2.61

Opphold, sporslitt bart i spor - - 2.66 2.88 2.26 2.70

Opphold, sporslitt is i spor - 2.75 2.90 2.28 2.83

Regn, våt bar veg 2.74 2.55 2.63 2.77 2.26 2.57

Regn. snødckke (regn) (regn) - - - -

Snø, våt bar veg 2.74 2.92 2.33 2.72

Snø, snødekke 2.51 2.51 2.82 2.93 2.34 2.82

Snø, sporslitt bart i spor (snø) (snø) - - - -

Snø, sporslilt is i Spor 2.84 2.87 2.40 2.90

Tåke, tørr bar veg 2.62 2.52 - - - -

Tåkc, våt bar Veg (tåke) (tåke) 2.62 2.79 2.25 2.56

ALLE 2.45 2.41 2.64 2.81 2.24 2.63
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Figur 3. 6.1 Tidsavståndsfördelning i morgontrafk, Heimdal.
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Figur 3.6.2 Tidsavståndsfördelning i enermiddagstrafik, Heimdal.
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Figur 3.6.3 Samband mellan flöde och hastighet vid uppehållsva'der och torr
barmark. Heimdal, rusningstrafik mot Trondheim, morgon.
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Figur 3.6.4 Samband mellan flöde och hastighet vid snöva'der, spårslitage och
is i spår. Heimdal, rusningstrafik mot Trondheim, morgon.

Sammanfattningsvis konstaterar man, att hastighetsnivåerna sjunker med upp
till 20 km/h vid snönederbörd. Vid regn blir sänkningen mindre. Det genomsnitt-

liga tidsavståndet i kolonner Ökar med 0,2-0,5 sekunder vid snöväder jämfört med

uppehållsväder och torr bannark. Regn och snö kan reducera kapaciteten med upp
till 20 %, vilket avspeglas i att sambandet mellan flöde och täthet blir mycket mer

splittrat än vid uppehållsväder.
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3.7 Sakshaug, Vaa (1995)

3.7.1 Syfte och omfattning

Salt som halkbekämpningsmedel har i första hand använts för att öka trañkens

framkomlighet. Däremot har man tvivlat på om saltningen haft någon positiv tra-

ñksäkerhetseffekt. Denna undersökning avser klarlägga effekterna av saltning på

trañkolyckorna.

Två olika studier har utförts, på grundval av polisrapporterade olyckor med

personskada:

Del 1

Del 2

Före- efterstudie av olyckseffekten av att salta ett tidigare

osaltat vägnät. Försöksvägnätet omfattade vägar, som började

saltas under åren 1983-90. Nätet bestod av 1 947 km riks-

vägar söder om Sør-Trøndelag; under före- efterperioden

inträffade totalt 2 360 polisrapporterade olyckor. Som kontroll-

vägnät utnyttjades det osaltade riksvägnätet utanför tätorter,

totalt 12 900 km väg med i genomsnitt 1 300-1 400 olyckor

per ar.

Jämförande studie saltat - osaltat vägnät. Försöket omfattade

sträckor på stamvägnätet, spridda över hela landet. 839 km väg

saltades, medan de osaltade kontrollsträckoma omfattade 540

km. Antalet polisrapporterade olyckor var 427 respektive 137.

3.7.2 Resultat

Före- efterundersökningen gav en minskning av personskadeolyckoma med 11 %

sett över hela perioden 1983-1990, se figur 3.7.1. Man hävdar, att förbättrade

rutiner på senare år ger en större effekt enligt figur 3.7.2. Reduceringen i antalet

personskadeolyckor vid införande av saltning bör därför bli ca 20 %.

Figur 3. 7.1
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Figur 3.7.2 Saltningens effekt på antalet personskadeolyckor, uppdelat på
startar för saltningen.

För jämförelsestudien antog man, att relationen mellan olyckor vinter- och

sommartid utan saltning på försökssträckoma, är densamma som för kontroll-

sträckorna. Härur kan man på konventionellt sätt enkelt räkna fram det förväntade

antalet olyckor om salt inte använts.

Resultatet från jämförelsestudien Visas i figur 3.7.3, där man konstaterar en

olycksminskning med 26 %.
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Figur 3. 7.3 _ Saltningens efekt pa° olycksf'ekvensen.
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Effekterna av saltning är störst på hösten och våren, vilket framgår av flgur

3.7.4 och 3.7.5.

 

Sammenlignende undersøkelse
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Figur 3. 7.4 Olycksminskning under olika årstider.
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Figur 3. 7.5 Olycksminskning under olika månader.
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I undersökningen gjordes även hastighetsmätningar. I flgur 3.7.6 visas genom-

snittliga hastighetsminskningar vid olika hastighetsintervall och väglag. I figur

3.7.7 visas hastighetsminskningen vid olika friktionsförhållanden och väglag. Lik-

som i många andra undersökningar konstaterar man här, att förarna inte kompen-

serar sämre friktion med tillräckligt låg hastighet. Detta framgår av figur 3.7.8, där

man för olika friktionstal beräknat erforderlig hastighet, för att få samma stopp-

sträcka som i torrt väglag med hastigheten 80 km/h.

 

Fartsreduksjon ved utvalge kombinasjoner av vaer og føre
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Figur 3. 7.6 Hastighetsreduktion i olika hastighetsintervall och för olika väg-

lag.
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Figur 3. 7. 7 Hastighetsreduktionför olika fiktionsförhållanden och väglag.
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Fartstilpasning på hard snø ved ulike friksjonsforhold
Mált gjennomsnittsfart og beregnet fart under forutsetning av samme

stopplengde som på tørr, bar veg
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Figur 3. 7.8 Hastighetsanpassning vid olika fiktionsförhållanden.

Bland övriga resultat från undersökningen kan nämnas:

0 Det finns inga indikationer på att saltning medför en olycksökning på
angränsande sträckor, som inte saltas.

0 Saltning ger en större reduktion av 'antalet allvarliga olyckor än av antalet
olyckor med lätta personskador.

0 Saltning har större effekt, där hastighetsbegränsningen är 80 eller 90 km/h,
än där den är 50, 60 eller 70.

o Saltningen ger större olycksreducerande effekt på Vägar med dålig än på
vägar med god horisontalgeometri.

3.7.3 Kommentarer

Inga kontrollvintrar har utnyttjats för att kalibrera försökssträckorna. I före- efter-
mätningen antar man att försöks- respektive kontrollsträckor är direkt jämförbara.
Emellertid är ju sträckoma olika; det är ju de största och mest trafikerade vägarna
som saltas. I jämförelsemätningen antar man att förhållandet mellan vinter-
respektive sommarolyckor är lika för de hypotetiskt osaltade försöksvägama och
för kontrollvägarna.
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