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1 Inledning
Motorväg har blivit allt vanligare i Sverige. Restiden mellan till exempel

Stockholm och Malmö tillbringas i huvudsak på motorväg. Föraruppgiften vid

färd på motorväg innebär en liten arbetsinsats och problem med att föraren somnar

eller brister i uppmärksamhet kan förväntas uppstå. Motorvägsnätet i Sverige

byggs ut och risken för insomningsolyckor förväntas att öka. Vid så kallade

insomningsolyckor kan man anta att avkörningsvinkeln är liten. Det är primärt

vägens linjeföring och bombering som då avgör var föraren kommer att köra av.

Ett sätt att påkalla uppmärksamheten hos de förare, som håller på att somna,

kan vara att förse vägrenen med räfflor. Räfflorna är då avsedda att fungera som

väckarlocka . När hjulen passerar över räfflorna uppstår ett ljud och en vibration

i fordonet. Dessa signaler förväntas vara så starka att de väcker föraren.

Försök i bland annat Pennsylvania (P Gårder, J Alexander, 1994) har visat att

insomningsolyckorna minskade med 50-70%, då räfflor på vägrenen infördes.

Om det är så att räfflor minskar antalet singelolyckor så dramatiskt, som

studien i USA visar, borde räfflor på de svenska motorvägarna vara ett måste.

Klimatförhållandena i Sverige är snarlika de i Pennsylvania även om Sverige har

betydligt färre soltimmar, men detta bör inte vara något hinder för att prova räfflor

i Sverige.

Även om reduceringen av singelolyckorna skulle vara hälften så stor som den

effekt som erhållits i USA, skulle detta förbättra trafiksäkerheten på de svenska

motorvägarna avsevärt.

2 Syfte och frågeställning
Projektet syftar till att öka kunskapen om och effekten av frästa räfflor på svenska

motorvägar. Avsikten är att undersöka om räfflorna påverkar den intilliggande

vägbeläggningen eller väglaget i anslutning till räfflorna vintertid. Två typer av

räfflor har använts i försöket; en svensk räffla samt en amerikansk räffla. Syftet

var att se vilken av dessa som är att föredra vid ett eventuellt införande i Sverige.

I studien beaktas endast användning av räfflor på motorvägar och motortrafik-

leder.
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3 Genomförande

3.1 Räfflornas utförande '

I försöket har två olika utförande av räfflor använts, den amerikanska Pennsyl-

vaniaräfflan samt den svenska räfflan . Den svenska räfflan har dessutom haft

två utföranden, där den ena räfflan var något djupare än den andra.
Räfflorna är placerade dels på motorväg (E4 utanför Linköping) och dels på en

motortrañkled (E4 utanför Ljungby). På motorvägen finns det två provplatser, en

i vardera riktningen. Vid provplatsema på motorvägen finns Pennsylvaniaräfflan

samt den djupa svenska räfflan. Vid provplatsen på motortrañkleden finns Penn-

sylvaniaräfflan samt den grunda svenska räfflan.

Räffloma är frästa intermittent, vilket innebär att räfflorna är placerade i

grupper. Avståndet mellan grupperna är lika långt som längden på en grupp med

räfflor. En grupp med räfflor är omkring 3 meter.

 

Bild 1 Exempel på intermittentfi'ästa ramar
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Räfflor är frästa enligt följande:

Måtten anges i millimeter (mm)._ Det antal mm som räffloma upptar av vägens

längd kallas i fortsättningen för räfflans bredd och det antal mm som räfflan

upptar av vägens bredd kallas i fortsättningen för räfflans längd.

3.1.1 Pennsylvaniaräfflan

      

cc 30 cm

Räfflans längd: 50 om

50 Räfflans bredd: 17 om

Om Avstånd mellan räfflor: 13 cm

H 4+

17 cm 13 om

4

287 om räfflor 287 cm utan räfflor

*kl t Räfflan är 1,3 cm djup

 

Bild 2 Pennsylvaniaráflan
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3.1.2 Djupa svenska räfflan

       

Räfflans längd: 50 cm

50 äfflans bredd: 30 cm

Avstånd mellan räfflor: 23 cm

  

              

 

    

 

 

cm

H H

30 cm 23 cm

4 > 4

295 cm 295 cm

_\_: äftlan är 2,0 cm djup.

 

Bild 3 Djupa svenska ráfflan
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3.1.3 Grunda svenska räfflan

cc 44 cm

    

4_

V Räfflans längd: 50 cm
50 Räfflans bredd: 25 cm

cm v Avstånd mellan räftlor: 19 cm

H H

25 cm 19 cm

  

4 > 4

289 cm 289 cm

It Räftlan är 1,6 cm djup

Inom varje tremetersgrupp med räftlor är förhållandet mellan räfflans bredd och

mellanrum detsamma, det Vill säga relationen 17 cm räffla och 13 cm mellanrum

är detsamma som 30 cm räffla och 23 cm mellanrum eller 25 cm räffla och 19 cm

mellanrum.
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3.2 Räfflornas placering på provplatserna

E4, motorväg, nordost om Linköping.

         

i Mot

; Stockholm

Kamñex\ A/Kamflex

0,5 m 0,5 m

200 m 200 m

stor svensk stor svensk

1 m 1 m

v i

A A

200 m 200 m

Pennsylvania Pennsylvania

Mot

Helsingborg
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Motortrafikled, E4zan utanför Ljungby

På motortrafikleden är vågrenen 70 cm bred. Råfflorna är 50 cm långa och placer-

ade på vågrenen, 20 cm från kamflexlinjen. Det finns anledning att tro att de som

av Olika anledningar tvingas använda vågrenen kommer att köra i räfflorna. Det

fanns viss oro över djupet på den djupa svenska räfflan, framförallt för motorcyk-

lister. Detta trots att MC-polisen i Östergötland provkört dem och uppfattade dem

som ofarliga. Vi valde för säkerhets skull en något grundare råffla på motortrafik-

leden. Det har inte gjorts någon analys av skillnader mellan de två olika typerna av

svenska räfflor.

Mot

StOCkhOlm

R

Kamflex

4**> äämwåw

0,2 m 05 m
$

200 m

grund

svensk

 

4
4
A
*

A

200m

Penn_

$ Sylvania

    

i Mot Helsingborg
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4 Datainsamling
Utvärderingen av försöket har gjorts med avseende på fyra faktorer: intern

ljudnivå i fordon, subjektiv skattning av vibrationer i ratt och i säte, förares upp-

levelse av räfflorna samt observationer av tidens och väglagets påverkan på
räfflorna och deras närmaste omgivning.

4.1 Ljudnivåmätningar och skattningar av vibrationer i ratt
och säte

Ljudnivåmätningama har gjorts genom att mäta dB(A) och dB(C). Ljudnivån

uttryckt i dB(A) är ett mått som beskriver det sammanvägda ljud som örat

uppfattar. Ljudnivåmätare måste då vikta ljudet med ett särskilt filter som kallas

A-filter, därav tillägget (A) efter dB. Mätaren viktar ljudets olika frekvenser på ett

sätt, som ungefär motsvarar örats förmåga att uppfatta ljud. C-viktning avljudet

innebär att ljudet är oviktat inom det "normala" frekvensområdet men C-filtret tar

bort frekvenser under ca 20 Hz och över ca 20000 Hz. Enheten anges då som

dB(C).

(Frekvens mätes i Hz (Hertz) och kan sägas vara det mått, som anger ljudets

tonhöjd. C-filtret har använts som ett komplement eftersom man ibland anser att

A-viktningen dämpar de låga frekvenserna mer än vad de borde dämpas, i

synnerhet i fordon. C-filtret dämpar dem inte alls, annat än de som ligger under ca

20 Hz, s k infraljud.)

Vid försöken har två ljudnivåmätare från Brüel & Kjaer använts (nr 2231 och

nr 2209). Den ena är digital och den andra är analog. Vid samtidig ljudnivå-

mätning av dB(A) och dB(C) har båda instrumenten använts. Tidskonstanten som

användes vid mätningarna var slow .

Mätningarna av ljudnivå gick till på följande sätt: försöket inleddes med att

grundvärdet för ljudet, A- respektive C-viktat, uppmättes. Med grundvärde menas

ljudnivån i fordonet då fordonet kör på plan väg, i den för fordonet maximalt

tillåtna hastigheten. Vid mätningen var ventilationsfläkten avstängd, samtliga

rutor uppdragna, radio och eventuell telefon eller kommunikationsradio avstängd.

Fordonen var försedda med sommardäck. I personbilarna och i vanen genomför-

des mätningarna i såväl 90 km/h som i 110 km/h. När fordonet närmade sig

provfältet ombads föraren att köra med högersidans hjul i räfflorna. Samtidigt som

fordonet kördes i räfflorna mättes dB(A) och dB(C). Vid varje körning erhölls ett

värde för vardera typ av räffla och mätenhet.

I de fordon där upprepade mätningar genomfördes har ett aritmetiskt

medelvärde av de erhållna värdena i dB(A) respektive dB(C) beräknats.

Mätningarna har genomförts enligt CEN standard, som även är svensk

standard. Kraven innebär att mätpositionen är ca 0,1 m från förarens högra öra.

(Enligt ISO 5128 kraven skall mikrofonen vara 0,7 m ovanför korsningen mellan

ryggstödet och förarsätet samt 0,2 m till höger om förarsätets mitt). Mätningarna

har genomförts dagar utan stark vind och vägbanan har varit torr. I något fall har

det förekommit fukt eller en mindre mängd vatten i räfflorna.

Ljudnivåmätningar samt skattningar av vibrationer har gjorts i följande for-

donsslag:

0 Personbil

0 Van

0 24-meters långtradare
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0 Trailerdragare

0 Buss

Mätningar av ljudnivåer och skattningar av vibrationer har genomförts i såväl

Ljungby som Linköping. Vid försöken med personbilarna, vanen och bussarna

har ett flertal mätningar gjorts i varje fordon. I 24-meters långtradare och i

trailerdragare kunde, av praktiska skäl, endast en mätning göras i varje fordon.

Vid provplatsen i Ljungby har mätningar gjorts i följande hastighet och for-

donsslag:

Personbil

Volvo 740, 90 km/h respektive 110 km/h

Yan
Chevrolet Van, 90 km/h respektive 110 km/h

Lastbil med släp

Scania 143 -89, 80 km/h

I Linköping har endast mätningar vid färd över den södergående provplatsen

genomförts. Mätningar har gjorts i följ ande fordonsslag och hastigheter:

Personbil

Audi A6, 90 km/h respektive 110 km/h

V_an
Chevrolet Van, 90 km/h respektive 110 km/h

Buss, samtliga 90 km/h

Volvo -96, 50 personers

Volvo -85, 56 personers

Trailerdragare, samtliga 80 km/h

Volvo -89, Fullt lastad med batterier

Volvo -89, Fullt lastad med pallar

Scania -85, Halvt lastad

Lastbil med släp, samtliga 80 km/h

Scania -95, Fullt lastad med bryggerivaror

Volvo -95, Ej lastad timmerbil

Volvo -96, Fullt lastad med mejerivaror

Scania -83, Fullt lastad med tjockolja

Scania -83, Fullt lastad lastväxlare ( containerbil )

Volvo -83, Fullt lastad med flytande socker

Samma Chevrolet Van användes vid mätningarna i Ljungby och i Linköping.

Skattningarna av vibrationer gick till på olika sätt i personbilarna och vanen

jämfört med i lastbilarna med släp, trailerdragarna och i bussarna. Vibrationer i

såväl säte som ratt har i personbilarna och vanen uppskattats på en skala från 1-5.
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Data har sedan använts för att rangordna storleken på vibrationerna vid färd på de
olika typerna av räfflor.

Förarna av bussarna, långtradarna och trailerdragarna fick redan från början i

uppgift att bedöma vilka räfflor som genererade mest vibrationer i fordonet, de i
början eller de i slutet av provsträckan.

4.2 Tidens och väglagets påverkan på räfflornas funktion
och kvalitet.

Två typer av observationer har genomförts:

Den ena, kallad väglagsobservation, syftar till att beskriva väglaget närmast

räfflorna. Den andra, kallad beläggningsobservation, syftar till att studera

eventuella förändringar av beläggningen.

På provplatsen utanför Ljungby har endast väglagsobservationer genomförts.

Observationerna har genomförts en gång varje dygn. Resultaten beskriver vilka

väglag och i vilken utsträckning dessa väglag förekommer i och omkring räff-

lorna. Observationerna av väglag i Ljungby påbörjades den 1/11-97 och har pågått

till och med den 31/3- 98. Sammanlagt har 151 observationer gjorts.

På provplatserna utanför Linköping har observationer av både väglag och be-

läggning genomförts. Beläggningsobservationerna har utförts på ett slumpmässigt

urval av 20 räfflor.

Samtliga observationer på provplatsen på motorväg har i stort skett en gång per

vecka. Om möjligt har Observationerna gjorts dagar då vädret och väglaget har

varit sådant att det har förväntats påverka räfflornas funktion. Observationerna har

gjorts vid ungefär samma tidpunkt på dagen, klockan 9-12. Observationerna av

väglag och beläggning i Linköping påbörjades den 6/ 11-97 och pågick till och

med den 24/4-98. Sammanlagt har observationer gjorts vid 17 tillfällen.

Sträckorna för väglagsobservationer var följ ande:

1. 100 meter före räfflorna, med start 150 meter före räfflornas början

2. 100 meter Pennsylvania räffla , med start 50 meter in på sträckan, räknat från

Pennsylvaniaräfflans början.

3. 100 meter Svensk räffla , med start 50 meter in på sträckan, räknat från

Svenska räfflans början.

4. 100 meter efter räfflorna, med start 50 meter från räfflornas slut

  

200 m Pennsylvania 200 m Svenska

100 m 100m 100 m 100 m

1 2 3 4
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Med hjälp av väglagsobservationerna var syftet att studera framförallt tre faktorer:

1. I vilken utsträckning är räfflorna fyllda med vatten, is eller snö?

2. Hur ofta är det skillnad mellan väglaget i olika körfältet, på vägrenen och i
räfflan?

3. Medför räfflorna någon förändring av väglaget på vägrenen eller körfältet?

För körfältet och vägrenen observerades ett översiktligt väglag. Det översiktliga

väglaget kunde vara barmark (B), is och snö (IS), fläckvis halka (F) eller

spårbildning (S). Vidare observerades ett detaljerat väglag. För barmark innebar

detta t=torr, f=fuktig eller v=våt barmark, för is innebar detta tj=tjockis, tu=tunnis

eller ri=rimfrost och för snö innebar detta ls=lössnö, ps=packad snö eller

sm=snömodd.

För själva räfflan innebär väglagsobservationen att studera vilket väglag det

var i räfflan: v=vatten, is=is, ls= lös snö, ps=packad snö, sm=snömodd.

Vid beläggningsobservationerna ingick 5 slumpmässigt utvalda räfflor av

vardera räffeltyp på varje provplats.

Urvalet av de fem räfflorna gick till på följande sätt: En grupp med svenska

räfflor innehåller 6 räfflor. Summan av längden på en grupp räfflor inklusive

uppehållet av räfflor är 590 cm. Detta ger 34 grupper med räfflor och därmed 204

räfflor på 200 meter.

En grupp med Pennsylvaniaräfflor innehåller 10 räfflor. Summan av längden på

en grupp räfflor inklusive uppehållet av räfflor är 574 cm. Detta ger 35 grupper

med räfflor och därmed 350 räfflor på 200 meter. (I verkligheten visade det sig att

det var 37 grupper med Pennsylvaniara'jjfla på den norrgående provplatsen och 34

grupper med svenska raman. På den södergående provplatsen var det 34 grupper

med Pennsylvaniarafla och 34 grupper med svenska räfflan).

Fem slumptal mellan 1-204 drogs för den svenska räfflan och fem slumptal

mellan 1-350 för Pennsylvaniaräfflan. Samma slumptal används på den norrgå-

ende och den södergående provplatsen. För den svenska räfflan föll slumpens val

på räfflorna 34, 47, 54, 116, 197 och på Pennsylvaniaräfflan valdes räfflorna 89,

146, 147, 291, 315, i körriktningen räknat.

I den norrgående vägrenen ligger räfflorna 1-10 och i den södergående vägren

ligger räfflorna 11-20. Räfflornas nummer målades på vägrenen.

Syftet med beläggningsobservationerna var att belysa framförallt följande

frågor:

1. Har beläggningen i området omkring räfflorna förändrats?

2. Har beläggningen i räfflorna förändrats?

Vid första observationstillfället fotograferades samtliga 20 räfflor. För var tredje

räffla mättes dessutom djup, längd och bredd.

Beläggningsobservationerna genomfördes en gång varje vecka. Observationer-

na innebar att 4 räfflor fotograferades; räffla 1, 6, 11, 16.

Djup, längd och bredd mättes endast om det förelåg synbara förändringar.

För samtliga 20 utvalda räfflor observerades följ ande:

0 Förändringar av beläggningen i räfflan

0 Förändringar av beläggningen i området omkring räfflan
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0 Om räfflan var torr (T), vattenfylld (V, V/2), isfylld(IS, IS/2) eller fylld med

vatten/is sörja (VI, VI/2).

0 Förekomst av vatten eller is omkring räfflan, som kan ha förorsakats av

räfflorna.

V/2, 13/2 och VI/2 innebär att räfflorna endast är fyllda till ca hälften.

Vid de tillfällen då räfflorna var fyllda med snömodd, snö eller is gjordes inga

observationer av beläggningen i och omkring räfflorna. När de utvalda räfflorna

var fyllda med vatten sopades vattnet i räfflorna bort, detta för att möjliggöra

observationer. Observationerna noterades i ett protokoll, se bilaga 1.

4.3 Förarnas upplevelse av räfflorna

Intervjuerna gick till på följande sätt: Kontakt med förare togs vid två olika

rastplatser. Båda rastplatserna var belägna utmed E4zan, nordost om Linköping.

Förarna informerades om syftet med försöket och vi bad om att få åka med till

Linköping. Samtliga tillfrågade som skulle söderut ställde upp i försöket. Under

färden intervjuades föraren, se bilaga 2. Förare av olika typer av tunga fordon

finns representerade, så även bussförare.
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5 Resultat

5.1 Jämförelse av ljudnivån på de två typerna av räfflor.

För att underlätta analysarbetet definierar vi begreppet ljudsignal. Med ljudsignal

menas ljudnivån då man kör på räfflorna minus ljudnivån då man kör på den
omgivande vägen.

I tabell 1 presenteras A-viktade ljudnivåer och ljudsignaler

Tabell 1 A-Viktade ljudnivåer och ljudsignaler

70

73

70

72

68

74

72

76

75

67

67

68

75

68

73

 

13

10

17

15

9

8

5

O

2

6

9

7

6

5

3 H
W
N
H
A
H
H
H
O
H
N
N
H
M
I
I
Q

Vid färd på den svenska räfflan var ljudsignalen starkast i personbilarna och i

vanen. Ljudsignalen från svensk räfflan var starkare än den från Pennsylvania-

räfflan, för samtliga utom två fordon.

I tabell 2 redovisas C-viktade ljudnivåer och ljudsignaler.
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Tabell 2 C-viktade ljudnivåer och ljudsignaler.

 

Om ljudnivån beskrivs med hjälp av dB(C) så visar det på att det interna ljudet

vanligtvis blir större vid färd på den svenska räfflan jämfört med färd på

Pennsylvaniaräfflan. Skillnaderna är minst i personbilar, med något undantag och

störst i lastbilar med släp och i buss.

Sammanfattningsvis kan man säga att med utgångspunkt från de C-viktade

värdena så är det ett starkare ljud i fordonen vid färd över svenska räfflan jämfört

med färd över Pennsylvaniaräfflan.

5.2 Klassning av iiudsignaierna vid färd på svenska res-

pektive Pennsylvaniaräfflan

Ett sätt att reducera data är att dela in ljudsignalerna i tre grupper. Vi har valt

följ ande indelning;

0 Svag ljudsignal - 5

0 Mellanstarkljudsignal 6 - 10

0 Starka ljudsignal 11 -
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Indelningen var densamma för dB(A) och för dB(C)

Vi började med att studera de A-viktade ljudnivåerna.

Pennsylvaniaräjjflorna

0 Starka ljudsignaler erhölls i personbilarna och i vanen vid färd i 90 km/h.

0 Mellanstarka ljudsignaler erhölls i personbilen av märket Volvo vid färd i 110

km/h, vanen vid färd i 110 km/h, båda bussarna samt två av lastbilarna med

släp. Den ena lastbilen med släp var en Scania -89 lastad med paket och den

andra en Volvo -96 lastad med mejerivaror. Båda var fullt lastade.

0 Svaga ljudsignaler erhölls i majoriteten av de tunga fordon (8 av 10)..

Motsvarande gjordes för ljudsignaler vid färd över den svenska räfflan. Det blev i

stort sett samma resultat. Två av de nya lastbilarna med släp och en av deäldre,

som tidigare uppvisade svaga ljudsignaler fick nu mellanstarka ljudsignaler. En av

lastbilarna med släp fick en något svagare ljudsignal vid färd över den svenska

räfflan än vid färd över Pennsylvaniaräfflan. Dessutom uppvisade Volvon en stark

ljudsignal vid färd i 110 km/h på den svenska räfflan.

Om vi istället studera C-viktade ljudnivåer, dB(C), visar det på liknande

resultat men med generellt starkare ljudsignalerna, framförallt i lastbilarna med

släp och i trailerdragare.

Givetvis vore det idealt att kunna säga exakt hur stor förändring av ljudnivån

som krävs för att en förare ska vakna. Det finns, vad vi erfar, inga sådana studier.

Upplevelsen av räfflorna är en kombination av ljud och vibrationer. Ljudnivån

som C-viktas kan sägas innefatta en liten grad av vibrationsmått. Men vilken stor-

lek det krävs på förändringen av dB(C) för att föraren ska vakna kan vi inteav-

göra. Hur förare verkligen agerar när de somnar och kommer ut på räfflor är en

mycket intressant fråga, som lämpar sig väl att undersöka med hjälp av försök i

VTI:s körsimulator.

Sammanfattningsvis kan man säga att den svenska räfflan genererade starkast

signal i såväl lätta som tunga fordon, oavsett hur ljudet viktades.

5.3 Vibrationer i ratt och i säte

Resultaten från försöken i personbilar och vanen visade att den svenska räfflan i

samtliga fall upplevdes ge större vibrationer än Pennsylvania, se bilaga 3 och

bilaga 4. Detta gällde såväl i ratt som i säte. I de flesta fordon upplevdes vibra-

tionerna vid färd på Pennsylvaniaräfflan vara av storleken 2 på en femgradig

skala. Vid färd på den svenska räfflan bedömdes vibrationerna i de flesta fall öka

med en enhet dvs. till 3.

I samband med mätningen av ljudnivå i lastbilar med släp, trailerdragare och

bussar ombads förarna att reflektera över om det kändes olika i fordonet i början

och i slutet på provsträckan. Om de upplevde skillnad fick de dessutom avgöra när

det kändes som mest. Alla förare utom en upplevde att vibrationerna var störst vid

färd på den svenska räfflan. De fick även ta ställning till vilken räffla de föredrog.

Två av de12 intervjuade svarade inte. Av de återstående 10 var det 3 som ansåg

att Pennsylvaniaräfflan var att föredra. Dessa upplevde den svenska för farlig .

En påpekade att det var svårt att avgöra hur förarna reagerar när de har somnat och

kör ut på räfflorna. Det kan vara så att föraren blir rädd och kastar upp fordonet

på vägen. Finns det då andra fordon i närheten är risken för tillbud stor.
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Två lastbilar med släp var tankbilar, den ena var lastad med tjockolja och den

andra med sockermassa. Rent subjektivt upplevde vi större effekter i dessa fordon

jämfört med de andra lastbilarna med släp, när de körde på räfflorna. Vi fick en

känsla av att det ryckte i dragbilen. Chaufförerna hade en teori om att lasten rör
s1g.

Sammanfattningsvis kan man säga att den svenska räfflan uppfattades ge störst

vibrationer. Detta gäller i samtliga fordonsslag.

5.4 Förarnas upplevelse av räfflorna

Totalt har 11 yrkesförare intervjuats. Intervjuerna har gjorts i samband med

mätning av ljudnivån i fordonen.

Samtliga förare var män. De flesta körde förbi platsen minst varje månad.

Hälften av förarna körde mellan 200-600 mil/ månad och hälften mer än 600 mil.,

En förare körde mindre än 200 mil/månad. Av elva förare var det nio som körde

både dagar och nätter. Två körde endast dagar.

Tre av förarna hade arbetat mindre än 1 år som chaufförer. En förare hade

arbetet mellan 1-5 år och övriga sju hade kört i mer än 5 år.

Sju av de elva hade uppmärksammat att det fanns ett försök med räfflor på

vägrenen. Två av dem hade kört på dem tidigare. Samtliga elva förare hade provat

att köra på kamflexlinjer.

Av elva förare var det sex som uppgav att de ibland eller sällan slumrar till vid

ratten. Övriga förare sade att de aldrig gjorde det. Samtliga svarade att de är

tröttast sen natt eller tidig morgon och att detta inträffar i huvudsak på motorväg.

Vid försöket körde förarna med bilens högra hjulsida i räfflorna. Därefter fick de

ta ställning till hur många olika typer av räfflor det var. Majoriteten (7) svarade att

det var två typer. Två förare sade 3 typer och två förare sade 4 typer. Följdfrågan

var om de ansåg att det hördes mest i bilen i början eller slutet av provsträckan?

Nio ansåg att det hördes mest i slutet och två ansåg att det hördes mest i början. På

frågan vilket som kändes mest var det tio som svarade att det kändes mest i slutet

och en ansåg att det kändes mest i början. Denna enda person motiverade att det

var första intrycket som gjorde att det kändes mest i början.

Tio förare tror att det är möjligt att åtgärda situation när han/hon vaknar upp

vid ljudet av räfflorna.

På frågan vilken räffla tycker du var bäst ansåg sju att den svenska räfflan var

bäst. En tyckte inte att det spelade någon roll och övriga tre tyckte att det var fullt

tillräckligt med Pennsylvaniaräfflan. En del av förarna gav uttryck för en viss oro

över den svenska räfflans djup och för hur förarna reagerar när de somnar och

kommer ut på dessa.

5.5 Väghållarnas synpunkter på räfflorna
Enligt uppgifter från Jan-Åke Magnusson, platsansvarig arbetsledare vid Väg-

verket Produktion i Linköping, har räfflorna inte varit till något problem för den

personal som plogat över försökssträckorna. Plogbilens vinge är försedd med ett

hjul och vid vissa tillfällen har förarna experimenterat med placeringen av hjulet

och kört med detta i sj älva räfflan. Detta känns i plogbilen, men det har inte givit

upphov till något bekymmer.
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5.6 Tiden och väglagets påverkan på räfflornas funktion
och kvalitet

Ljungby

Sammanlagt har 151 Väglagsobservationer gjorts i Ljungby. Av dessa var räfflorna

torra 64 dagar, vattenfyllda till 1/2 under 24 dagar, vattenfyllda till 1/3 under 13

dagar och vattenfyllda till 1A: under 44 dagar., Vid samtliga observationstillfällen

var förhållandena lika för de svenska räfflorna och för Pennsylvaniaräfflorna.

Av 151 observerade dagar var det en dag med is/snö på såväl körfältet som

vägrenen. Vid detta tillfälle var det vatten i räfflorna.

Vid två av observationsdagarna var det barmark på körfältet men is/snö på

vägrenen. Vid dessa två tillfällen var det snö i räfflorna.

Vid tre av observationsdagarna var det barmark på såväl körfältet som på

vägrenen, medan det var snö i räfflorna.

Vid ett tillfälle var det barmark på körfältet men snö på vägren och i räfflorna.

I Ljungby har det inte observerats några förändringar av väglaget i närliggande

områden till räfflorna.

Linköping

Sammanlagt har observationer gjorts vid 17 tillfällen utanför Linköping. Obser-

verat väglag skiljer sig åt vid den norrgående och den södergående provplatsen.

Vid två tillfällen har skilda observationer noterats. Dessutom har Vi i verbala be-

skrivningar vid ytterligare fyra tillfällen noterat att den norrgående provplatsen

vanligtvis varit mindre isbelagd än den södergående. Varför det är så är svårt att

avgöra. Faktorer som påverkar kan eventuellt vara sjön Roxens läge, den van-

ligaste förekommande vindriktningen i kombination med Vägens bombering.

Vid de 17 observationstillfällena noterades följ ande väglag:

Vid den södergående provplatsen var observationerna lika vid den svenska

räfflan jämfört med Pennsylvaniaräfflan. Vid 8 tillfällen var det vatten i räfflorna,

vid ett tillfälle var det snömodd i räfflorna, vid 4 tillfällen var det is i räfflorna, vid

4 tillfällen var det torrt i räfflorna. Endast vid de tillfällen då det var is eller snö-

modd kunde räfflans funktion tänkas ha varit reducerad.

Vid den norrgående provplatsen var väglaget olika i den svenska räfflan

jämfört med Pennsylvaniaräfflan. Det som skiljde dem åt var att de svenska

räfflorna vid färre tillfällen var torra och att det var vanligare med vatten eller is i

de svenska räfflorna jämfört med Pennsylvaniaräfflorna.

Väglaget i räfflorna på norrgående provplats (antal tillfällen av 17).

Pennsylvania svenska

Vatten 7 8

Snömodd 1 1

Is 4 5

Torra 5 3

Vid något tillfälle kunde vi notera isbeläggning i området omkring räfflorna

framförallt i anslutning till de svenska. Sannolikt har vatten runnit ut ur räfflan

och sedan frusit. Vägens bombering avgjorde på vilken sida detta förekom. Det

kan ses som en fara om räfflornas placering är nära t.ex. kamflexlinjen och

lutningen på vägen medför att vattnet rinner in mot körfälten och fryser.
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Väglagsobservationema indikerar att det, trots svenska klimatförhållanden, är
fullt möjligt att använda räfflor på svenska vägar. Det var endast vid enstaka
tillfällen som räfflomas funktion var reducerad.

Det har inte uppkommit några förändringar av beläggningen i området
omkring räfflorna.

På den södergående provplatsen utanför Linköping har förändringar av
beläggningen i tre räfflor noterats. Dessa tre är svenska räfflor och placerade intill
varandra. Vartefter tiden har gått har delar av beläggningen lossnat från botten på
räffloma. Varför det är så kan vi inte med säkerhet avgöra. Eventuellt kan det
bero på att beläggningen just vid denna plats är försvagad.

 

Bild 4 Räffla med trasig beläggning.
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Bild 5 Vattenjj/lld djup svensk rä a
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Bild 6 Vattean/lld Pennsylvaniaráfla
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Bild 8 [sig Pennsylvaniaráfla
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6 Vilken potential har räfflade vägrenar?

6.1 Erfarenheter från USA
Flera olycksstudier av effekten av sk. Rumbel-Strips har gjorts, bland annat av

professor Per Gårder och hans kollegor i USA. Vi kontaktade Per för att erhålla

hans synpunkter på möjligheten av att ha räfflor på svenska motorvägar. Per var

positiv. Han beskrev fyra olika problem med räfflor. De bullrar när trafikanterna

kör på dem, de är obehagliga att köra på, cyklister gillar dem inte och de kostar

pengar att göra. När de gäller de tre första problemen kan vi bortse från dessa i och

med att räfflorna kommer att finnas på motorvägar. När det gäller kostnaden är det

värre. I USA uppskattas kostnaden att fräsa räfflor till ca $ 0,2 per foot, vilket är

ca 3 kronor per löpmeter. Det är avsevärt billigare att rolla räfflor i samband

med asfaltering. Tyvärr gör rollningen att asfalten blir mindre hållbar.

Vid kontakt med företaget Wirtgen så uppskattade de att om Vägverket skulle

fräsa räfflor på svenska vägar skulle detta kosta ca 6,6 kronor löpmetern.

6.2 Hur ska potentialen beskrivas?

De olyckor som inträffar då förare somnar eller av annan anledning brister i

uppmärksamhet klassas vanligtvis som singelolyckor. Hur många av singel-

olyckorna som beror på insomning är svårt att avgöra. För att beskriva den

potential som finns har en mindre olycksanalys genomförts. Vi inledde detta

arbete med att beskriva längden på de, i första hand, aktuella vägsträckorna.
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Hur mycket statlig motorväg med hastighetsbegränsningen 90- eller 110 km/h
fanns det i Sverige 961231?

Alla vägar med hastighetsbegränsningen 90- eller 110-km/h.

33033 km

Motorväg Ej mOtOrVäg
1522 km 31511 km

Statlig motorväg, europaväg Övriga motorvägar

1384 km 136 km

Motorväg räfflor Motorväg Övriga

567 km 817km

Med Motorväg räfflor avses sådana vägsträckor som kan vara aktuella att fräsa

räfflor på. I detta fall har vi valt utvägsträckor där det finns åtminstone 3 mil sam-

manhängande motorväg och där vi bedömt att majoriteten av trafikarbetet utförs

av långväga trafikanter.

 

C Uppsala län \
D Södermanlands län

E Östergötlands län E4
F Jönköpings län ? E6 Sammanlagt 521 km

G Kronobergs län E18

N Hallands län J
T Örebro län E20 Sammanlagt 46 km

Samtliga uppgifter om olyckor, dödade, svårt skadade och lindrigt skadade perso-

ner baseras på de olyckor som inträffade på statliga vägar med hastighetsbegräns-

ningen 90- eller 110 km/h, i Sverige 1996.

Olyckorna är polisrapporterade olyckor med respektive utan personskada.

Dödade, svårt skadade och lindrigt skadade är uttryckt i antal personer.
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Alla vägar, 90/110 km/h, 33033 km

Olyckor 30 800

Dödade 265

SV skadade 1136

Li skadade 4686

/ \
Motorvägar, 1522 km

Olyckor 2537

Dödade 16

SV skadade 110

Li skadade 840

Statlig motorväg, europaväg , 1384 km

Ej motorvägar, 31511 km

Olyckor 28 263

Dödade 249

SV skadade 1026

Li skadade 3846

Övriga motorvägar, 136 km

Motorväg räfflor, 567 km Motorväg övriga, 817 km

Olyckor 746 Olyckor 1791

Dödade 5 Dödade 1 1

SV skadade 40 SV skadade 70

Li skadade 28 1 Li skadade 559
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Ej Motorväg (alla 90/110-vägar exklusive motorväg)
Olyckor 28 263

Dödade 249

SV skadade 1026

Li skadade 3846

/

               

        

 

       

Tättbebyggt område Ej tättbebyggt område

Olyckor 494 Olyckor 26870

Dödade 1 Dödade 242

SV skadade 26 SV skadade 988

Li skadade 1 14 + Li skadade 3683

Uppgift saknas

Olyckor 899

DÖdade 6

SV skadade 12

Li skadade 49

Tättbebyggt område

Olyckstyp S M 0 AUK CF V W

Olyckor 68 14 10 52 10 30 310

Dödade 0 1 0 0 0 0 0

Sv skadade 10 2 8 3 0 0

Li skadade 21 22 8 46 6 4 7

Ej tättbebyggt område

Olyckstyp S M 0 AUK CF V W

Olyckor 2453 559 414 1194 176 1028 21046

Dödade 56 75 13 40 38 9 11

SV skadade 316 230 62 180 51 80 69

Li skadade 1200 389 184 943 87 255 625

S Singel, olycka med endast ett motorfordon inblandat

M Möte, konflikt mellan motorfordon med motriktad kurs

O OmkÖrning

AUK Avsvängning, Upphinnande, Korsande kurser

CF Cykel och Fotgängare

V Varia (Övrigt)

W Vilt
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Statlig motorväg, europaväg, 1384 km
Olyckor

Dödade

SV skadade

Li skadade

Motorvägar rafjlor, 567 km

2537

16

110

840

\
Motorvägar övriga, 817km

           

              

 

  

 

  

Olyckor 746 Olyckor 1791

Dödade 5 Dödade 1 1

SV skadade 40 SV skadade 70

Li skadade 28 1 Li skadade 559

Motorvägar övriga i

Olyckstyp S M O AUK CF V W

Olyckor 646 9 195 3 67 6 134 434

Dödade 5 1 1 1 3 O 0

Svårt skadade 38 0 9 16 2 4 1

Lindrigt skadade 203 6 51 249 4 33 13

i

Motarvägar rafflor

Olyckstyp S M O AUK CF V W

Olyckor 327 5 75 70 2 42 225

Dödade 4 0 0 0 1 0 0

Svårt skadade 23 0 8 6 1 1 1

Lindrigt skadade 146 9 53 49 1 10 13

Sträcka (platstyp 20, 21 *) Övriga platstyper

Olyckor 3 1 1 Olyckor 16

Dödade 4 Dödade 0

SV skadade 23 SV skadade 0

Li skadade 143 Li skadade 3

>kdvs. med eller utan parkerings- eller busshållplatsficka.

När motorvägen 'ar klassad som sträcka är tex. alla aV- och påfarter och grenvägar
exkluderade.
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Motorväg räfflor, singelolyckor, sträcka (platstyp 20, 21)
Olyckor 31 1

Dödade 4

Svårt skadade 23

Lindrigt skadade 143

Dagsljus Märker+gryning+skymning+0känt

Olyckor 162 Olyckor 149

Dödade 2 DÖdade 2

Svårt skadade 16 Svårt skadade 7

Lindrigt skadade 90 Lindrigt skadade 53

Antalet olyckor på motorvägar räfflor var avsevärt färre än på motorvägar öv-

riga . Detta kan inte förklaras med skillnader i väglängd mellan grupperna (567

km respektive 817 km). Nedan redovisas trafikarbetet i de båda grupperna. Vi kan

se att trafikarbetet på vägarna motorvägar Övriga är dubbelt så stort som på

motorvägar räfflor .

Trafikarbetet i tusentalfordonskilometer/årsdygn.

Matorvägar räfflor Motorvägar övriga

6432 14697

90 km/h 110 km/h 90 km/h 1 10 km/h

332 6100 5085 9612

(5%) (95%) (34%) (66%)
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Studie av olycksrapporter.

Av de 311 olyckor som under 1996 inträffade på de så kallade motorväg ráflor,

singel, sträcka så gjorde vi ett urval av ca10% (31 olyckor). Urvalet gjordes

systematiskt i tiden och olyckor från årets samtliga månader finns representerade.

För dessa olyckor studerade Vi de olycksrapporter som polisen gjort. Vi för-

sökte utifrån polisens anteckningar att bedöma den primära orsaken till olyckan,

samt om eventuella räfflor hade kunnat påverka olycksförloppet på ett positivt
sätt.

Tabell 3 Primär orsak till de analyserade olyckorna.

      

Orsaker som var väglagsrelaterade samt i de fall fordonet fått punktering är sådana

händelser som inte hade påverkats av räfflor. I Övriga fall kan räfflor rent generellt

påverka händelseförloppet.

I polisens anteckningar kan vi se att några av deåterstående olyckorna inte

heller skulle ha påverkats av räfflor. Sammanlagt var det 3 olyckor, som definitivt

skulle ha påverkats av räfflor. Två av dessa är sannolika insomningar och en av

dessa var en förare som justerade stolen och radion. I ytterligare 10 olyckor är det

fullt möjligt att olycksförloppet hade påverkats om det funnits räfflor. I 18 olyckor

hade inte olycksförloppet påverkats.

Av de 13 olyckor som kunde ha påverkats om det funnits räfflor inträffade 10

olyckor någon gång mellan klockan 8.00 och 16.00. En olycka inträffade cirka

klockan 03, en olycka cirka klockan 22 och en cirka klockan 23.

Av de 18 olyckor som inte hade påverkats av räfflor inträffade 6 olyckor

klockan 8.00-16.00 och 6 olyckor klockan 04.00-07.00. Resterande 6 olyckor in-

träffade klockan 17.00-24.00.

Detta innebär sammanfattningsvis att om det hade funnits räfflor så hade ca

40% av detta urval av olyckor förhindrats eller påverkats. Dessa olyckor inträffade

huvudsakligen under dagtid. Om vi förutsätter att detta gäller samtliga olyckstyper

så innebär det att ca 120 olyckor eventuellt hade kunnat undvikits eller förmildrats

om det funnits räfflor.
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7 Fortsatt arbete

Det fortsatta arbetet kan med fördel ske i två etapper. Den första etappen innebär

att längre sammanhängande motorvägssträckor förses med räfflor i asfalten på

vägrenen. Detta arbete kan med fördel påbörjas omedelbart. Räfflornas nytta

måste följ as upp med en olycksstudie (före- och efterstudie).

Den andra etappen består i att en projektplaneringsgrupp bildas. Syftet med

gruppen ska vara att samordna arbetet med alternativa användningsområden av

räfflorna. Aktuella försök kan vara att se på räfflans funktion

i spärrområden

i kombination med heldragen kantlinje

på motortrafikleder och andra smalare vägar

för att skilja av för cyklister

Det finns idag bristande kunskap om hur förare som är på Väg att somna reagerar

när de kör ut på räfflorna. Flera av de intervjuade yrkesförarna har gett uttryck för

en viss oro för vad som händer när de somnat och kommer ut på räfflorna. Detta

har man möjlighet att studera i en körsimulator. Ett sådant arbete kan med fördel

genomförs i samarbete med andra länder. Förslagsvis i det Nordiska samarbetet

inom mörkertrafikforskning.

Vi har redan skissat på hur man kan belysa potentialen av olyckor. Inom detta

område finns det ytterligare intressanta frågeställningar att belysa. En studie av in-

somningsolyckorna är av intresse. Det är många obesvarade frågor: När sker de?

Var sker de? Hur ofta sker de? Vem somnar? Är det möjligt att detektera? osv.
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8 Slutsats

Allt tyder på att det är möjligt att använda frästa räfflor på vägrenen på motor-

vägar i Sverige. I detta försök har den djupa svenska räfflan och Pennsylvania-

räfflan jämförts. Allt tyder på att Pennsylvaniaräfflan är att föredra även i Sverige.

Oavsett räffla så upplevdes signalerna (ljud och vibrationer) mindre i de tunga

fordonen än i de lätta. Flera av förarna av detunga fordonen kände osäkerhet över

hur de skulle komma att agera då de i en hypotetisk insomningssituation kom ut

på räfflorna. Detta samt att signalerna i de lätta fordonen upplevdes som

tillräckliga gör att vi förordar Pennsylvaniaräfflan.

Vi har inte funnit några anmärkningsvärda förändringar i beläggningen i

räfflorna eller i området omkring räfflorna.

Försöksvintern har varit mild och vid de tillfällen vägen varit täckt med is/snö

så har räfflornas djup minskat men deras funktion har funnits kvar, dock något

reducerad. Det var vanligare att den svenska räfflan var helt fylld med vatten eller

is än att Pennsylvaniaräfflan var det.

Vid några tillfällen observerades att vatten runnit ur den svenska räfflan.

Vägens bombering verkar vid dessa tillfällen ha avgjort åt vilket håll och i vilken

omfattning avrinningen har skett. Även detta talar för att Pennsylvaniaräfflan är att

föredra.

Om vi utgår från ett år med olyckor (1996) så inträffade ca 300 singelolyckor

på statlig motorväg, europaväg med hastighetsbegränsningen 90/110-km/h. Ca

40% (120 olyckor) hade kunnat förhindrats eller utvecklats på ett mer fördelaktigt

sätt om det funnits räfflor på vägrenen. Vid dessa olyckor omkom 2 personer, 10

skadades svårt och 70 skadades lindrigt.
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Bilaga 1

Sid 1 (4)

Observationsunderlag för beläggnings- och väglagsobser-

vaticner.
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Bilaga 2

Sid 1 (2)

Bilaga 2. Intervjuunderlag

Intervjuer med yrkesförare i Linköping
Identiji'ering

Förarens förnamn eller Registreringsnummer

Bakgrund

Förarens kön: Man U Kvinna E

Hur länge har du arbetat som chaufför?

-lårE l-5årD Sår-E

Hur mycket kör du varje månad?

200mm 200-600 mil D 600 mil -E
alt.

Hur ofta kör du förbi här?

Sällan [3 Varje månad D Minst varje veckaDVet ej D

Vilka typer av fordon kör du?

Tung lastbil med släp D Tung lastbilELätt lastbil E Buss D

Kör du dagar eller nätter?

Dagar E Nätter D Dagar och nätter D

Sömn

Händer det att du slumrar till vid ratten eller brister i uppmärksamhet för att du år

Så trött?

Ja, oftaD Ibland E SällanD Nej, aldrig D

Om ja ofta, ibland eller sällan:

På vilka vägtyper är det vanligast?°

MV 110 km/h
ML 110- alt 90 km/h D
l3-meters 90 km/h E

Vanlig väg 90 km/h [l
Vanlig Väg 70 km/h D

Vilka timmar på dygnet är du tröttast när du kör?

Kamflex

Vet du vad kamflexlinje är?

Jam Nej E Vet ej E (Om nej eller vet ej, förklara vad det är)

Vet du vad syftet med den är?

Ja

NejE Vet ej D
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Bilaga 2

Sid 2 (2)

Har du kört på dem?

Ja [1 NejD Vet ej D

Omja:

Hörs det i bilen när du kör på dem?

JaEI NejD Vet ejD

Räfflor

Har du uppmärksammat att det finns provsträckor på E4:an där räfflor är frästa på

vägrenen?

Ja E NejE Vet ej D

Om ja;

Har du kört på dem?

J21D NejE Vet ej E

Tror du att räfflor i vägrenen är ett bra sätt att väcka förare som är på väg att

somna?

Ja [3 Nej D Vet ej D

Kärprov

Var alla räfflor likadana?

Jam NejE Vet om

Om nej:

Hur många olika typer var det?

1D 25 3B

Vad upplever du att det är för skillnad i buller och vibration mellan räfflorna?

Vilken räffla kändes mest i bilen?

1 D 2 [3 Ingen skillnadD Vet ejD

Vilken räffla hördes mest i bilen?

1 D 2 D Ingen skillnad D Vet ej D

Tror du att föraren hinner åtgärda situationen när han/hon vaknar upp av ljudet

och vibrationerna från räfflorna?

Jag Nej D Vet ejD

Vilken räffla tycker du är bäst?

1D 2D VetejD
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Bilaga 3. Upplevda vibrationer i fordonen.

Bilaga 3

Sid 1 (1)
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Bilaga 4

Sid 1 (1)

Bilaga 4. Vilken räffla föredrogs av yrkeschaufförerna?

Scania -89, lb+s _1-_

 

Pennsylvaniaräfflan hördes bara. Inget.

              

Volvo -96, Buss S S

kändes. Vid färd på den svenska kändes i

huvudsak vibrationer i sätet.

Volvo -85, Buss S - Pennsylvania känns inte i ratten bara lite i

sätet. Den svenska känns även i stolen

Volvo -89, Trailerdr S P Svenska är för farliga.

Volvo -89, Trailerdr S S

Scania -85, Trailerdr S S Pennsylvania var mer som kamflex.

Scania -95, lb+sl S S Då vaknar man

Volvo -95, lb+sl S P

Volvo -96, lb+sl S S Bedömningen gäller för lastbil

Scania -83, lb+sl S S

Scania -91, lb+sl S P Tveksam. Reaktionen kan vara motsatt.

Kastar upp bilen på körbanan resultatet

kan bli missförstånd mellan förare.

Pennsylvania skrämmer inte så mycket.

Volvo -83, lb+sl S S
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