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Aktuell lraliklorskning vid väg- och lralikinslitulet

Börje Thunberg*

Syftet med denna artikel är att informera om aktuellt forsknings. och utvecklingsarbete (FoU) vid trafikavdelningen

vid statens väg- och trafikinstitut (VTI). Min ambition med denna artikel är att dels ge en översikt över målet för och

inriktningen av vår verksamhet, dels presentera några enskilda FoU-projekt som bedöms vara av mer allmänt intresse.

De läsare, som vill ha en mer fullständig bild av pågående FoU-arbete, hänvisas till institutets verksamhetsberättelse,

vilken kan rekvireras från Biblioteket, Statens väg- och trafikinstitut, Fack, 58] 01 Linköping. Biblioteket tillhandaf

håller även en förteckning över institutets forskningsrapporter.

Uppgifter om institutets organisation, ekonomi etc har redovisats i ett tidigare nummer av Väg- och vattenbyggaren,

nämligen 5/74

Forskningens mål och
inriktning

Med viss förenkling kan vi säga, att Vårt
forskningsarbete syftar till att ge oss så-
dana kunskaper, att vi kan förutsäga
(prediktera) såväl trafik som trafikolyc-
kor under givna yttre förutsättningar.

Innebörden av detta allmänna uttalande
är, att vi eftersträvar en beskrivning av
trafiken i termer av tex flöde, hastighet,
omkörningsfrekvens, kölängder etc som
funktion av olika väg- och trafikfaktorer.
Begreppet väg- och trafikfaktorer har
en vid mening och inkluderar också ex-
empelvis trafikregleringar och fordons-
prestanda. När det gäller trafikolyckor
så söker vi på likartat sätt sådana kun-
skaper, att vi kan ange (prediktera) an-
tal olyckor eventuellt uppdelat på
olyckstyp och skadeföljd som funk-
tion av olika väg- och trafikfaktorer.
Brediktion av trafik och olyckor sker
med hjälp av modeller varigenom man
således kan uppskatta såväl befintliga
som framtida förhållanden i kvantitativa
termer. Ovanstående sammanfattar det

principiella målet för vårt FoU-arbete.
Verkligheten tvingar oss till begräns-
ningar. För det första kan vi aldrig
fånga in alla faktorer, som påverkar
trafikförloppet och trafikolyckorna. För
det andra täcker vår hittillsvarande
forskning huvudsakligen enbart lands-
bygdsförhållanden. För det tredje måste
vi dela upp slutmålet i etapper. Som
exempel på det sistnämnda kan nämnas,
att vi i dagsläget har en modell, som
med godtagbar noggrannhet skattar för-
väntat totalantal olyckor på väglänkar.
Vi arbetar nu vidare på att förfina mo-
dellerna så att vi kan uppskatta olycks-
frekvensen med hänsyn till olyckstyp
och skadeföljd.
Föregående stycke sammanfattar målet
för Vår kunskapsinhämtning, men vi har
hittills inte sagt något om varför vi vill
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ha dessa kunskaper. Merparten av våra
projekt finansieras med medel från skil-
da uppdragsgivare, av vilka vägverket
och trafiksäkerhetsverket är de största.
Vi har uppfattat situationen på följande
principiella sätt. För att lösa sina upp-
gifter kan en verkställande myndighet
tillgripa olika åtgärder (tex ombygg-
nad av väg, hastighetsbegränsning, salt-
ning av vägar). Som regel kan man
välja mellan olika åtgärder för att upp-
nå en önskad effekt, - exempelvis ökad
trafiksäkerhet men oftast vet man
inte vilken åtgärd som är effektivast.
Institutets FoU-arbete är i hög grad in-
riktat på att finna sambandet mellan å
ena sidan sådana väg- och trafikfakto-
rer som myndigheten rår över (t ex tra-
fikregleringar och geometrisk utform-
ning) och å andra sidan storbeter som
beskriver trafiken och trafikolyckorna.
Studiet av sambandet mellan åtgärder
och effekter kallas ibland för konse-
kvensanalys eller åtgärds/effektanalys.
Som exempel på dylika FoU-projekt kan
nämnas trafiksäkerhetsverkets uppdrag
ang hastighetsbegränsningars effekt på
trafikolyckor. Arbetet med hastighets-
modeller, där trafikens hastighet beräk-
nas som funktion av bl a vägbredd och
linjeföring, är ett annat exempel på des-
sa sambandsanalyser.

Aktuella Iorskningsproiekt

Hastighetsbegränsningars effekt på
bensinförbrukningen

På uppdrag av Energiberedskapsutred-
ningen (EBU) har institutet studerat
värdet av att utnyttja hastighetsbegräns-
ningar som ett instrument för att minska
drivmedelsförbrukningen. Målet för un-
dersökningen har alltså varit att prog-
nostisera den totala minskningen av ben-
sinförbrukningen som följer av sänkta
hastighetsgränser på landsbygdsvägar,
dels för ett helt år, dels för delperioder
av året. Beräkningen har utförts för
följande sänkningar av nuvarande has-
tighetsgränser:
1. från 1101 till 90l km/h

 

Några större uppdrags-
proiekt under 1975

Vägverket
0 Kvalitetsbestämning av vägar
0 Olyckors väg- och trafikberoende

' 0 Vägkorsningar
0 Simulering av landsvägstrafik

med tillämpningar
' Vägojämnheter

Trafiksäkerhetsverket
0 Hastighetsbegränsningars effekt

på olyckor och faktisk hastighet

Transportforskningsdelegationen
0 Statistik över personresor
0 Dubbdäcksprojektet
0 Hastighetsdata som underlag för

studier av olyckors trafikberoende
' Riskmassor
0 Olyckskvotens variation i tid och

rum
° Avkörningsolyckor och Vägens

sidoutrymme

Övriga uppdragsgivare
0 Bensinransoneringens effekt på

resvanor
' Omkörning av långa fordon  
 

2. från 110l till 90 samt från 90 till
70I km/h

3. från 11'0I och 90 till 70I km/h
Beräkningen har erfordrat följande in-
formation:

Fördelningen av trafikarbetet på olika
hastighetsklasser såväl före som efter
en sänkning av nuvarande hastighets-
gränser.

Fordonsförarnas efterlevnad av skyl-
tad hastighet.

Samband mellan hastigheter och ge-
nomsnittlig bensinförbrukning.

- Trafikarbetets variation över året.
När det gäller efterlevnaden av skyltad
hastighet har vi räknat med två alterna-
tiv. Normal efterlevnad innebär att vi
antagit att hastighetsöverträdelserna har
samma fördelning som i dagsläget.
Maximal efterlevnad förutsätter att

förarna kör lika lojalt, som man gjorde



 

Tabell ]. Bensinbesparing vid olika sänkningar av nuvarande hastighetsgränser
 

 

 

Bränslebesparing 1% av totala bensinför-
1 000 tal m3/år brukningen

Åtgard Efterlevnad Efterlevnad

normal maximal normal maximal

110 --> 90 km/h 24 46 0,5 1,1

110 _) 90 km/h
90 9 70 km/h } 78 164 1,8 3,9

110 _) 70 km/h
90 _) 70 km/h } 103 189 2,4 4,5     
 

Tabell 2. Förändring i olycksfrckvens vid ändrad hastighetsgräns
 

 

   
 

 
 

   

Åtgärd | Förändring i % Peri od

Fri fart _) 90 km/h 9 1966 67, 1968 69

90 km/h _) 110 km/h + 52 1968 69

110 km/h > 90 km/h 26 1969 70

90 km/h > 70 km/h 18 1970 72

90 km/h _> 110 km/h + 10 1970 72

90 km/h _) 110 km/h + 47 1970 72
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Fig ]. Bensinbesparing per månad vid sänkta hastighetsgränser

Fig 2. Personbilars medelhastighet som funktion av totala flödet med och utan stignings-
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i samband med övergången från vänster
till högertrafik.
Effekten av restriktivare hastighetsgrän-
ser framgår av tabell 1 och fig 1. Den
procentuella bensinbesparingen vid sänk-
ta hastighetsgränser är beräknad på
landets totala bensinförbrukning under
1973, som uppgick till 4,2 miljoner m3.
Om förändringen i stället räknas på det
aktuella vägnätets bensinförbrukning
blir den procentuella bränslebesparing-
en 3,51 gånger större.

Storleken på de bensinbesparingar som
uppnås genom införande av restriktivare
hastighetsgränser bestäms dels av den
efterlevnad man lyckas uppnå, dels av
den tidsperiod under vilken åtgärden
sätts in. Man vet emellertid att efter-
levnaden kan påverkas genom olika åt-
gärder såsom effektivare hastighetskon-
troll, propaganda m m. Maximal efter-
levnad antas således bli uppnådd genom
att med ett flertal åtgärder motivera
förarna att hålla givna hastighetsgränser.

Effekt på antal olyckor av ändrad
hastighetsgräns

I Sverige tillämpar man sedan flera år
hastighetsbegränsningar som ett medel
för att förbättra trafiksäkerheten på
landsbygdens vägnät. VTI har vid olika
tillfällen undersökt effekten av olika
försök med hastighetsbegränsningar på
antal olyckor och faktiska hastigheter.
I tabell 2 ges en sammanfattning av oli-
ka försök med differentierade hastighets-
gränser under åren 1968 1972 och ef-
fekten på antal olyckor.
Genomgående har en sänkning av has-
tighetsgränsen resulterat i en minskning
av olyckstalen under det att en höjning
av hastighetsgränsen har medfört ökat
antal olyckor. I några fall har det även
varit möjligt att studera utfallet för väg-
sträckor med oförändrad hastighetsgräns
jämsides med olycksutfallet för sträckor
med ändrad hastighetsgräns. I dessa fall
har antalet olyckor på sträckor med oför-
ändrad hastighetsgräns inte nämnvärt
förändrats mellan de jämförda tidsperich
derna. Hastighetsmätningar i samband
med hastighetsgränsförändringar visar
också att de faktiska hastigheterna för-
ändrats.
Under 19'75v har avdelningen följt upp
utvecklingen i några områden, där man
infört lokal hastighetsbegränsning till
30 km/h.

Simulering av landsvägstrafik med
tillämpningar

Projektet har på uppdrag av vägverket
pågått ett antal år. Syftet är att beräkna
vissa trafikkarakteristika såsom reshas-
tighet, köförhållanden och omkörnings-
frekvens genom att beskriva trafikför-
loppet på landsvägar i en dator. Detta
ger väghållaren vidgat trafiktekniskt un-
derlag, lämpligt för planerings- och be-z
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slutsprocessen samt för fortlöpande mo-
difieringar av denna process. En av för-
delarna med trafiksimulering är att man
kan studera trafikförloppet i miljöer,
som inte existerar i dagsläget. Vidare
är det möjligt att mäta den sammantag-
na effekten på trafiken av att flera fak-
torer ändras samtidigt. Hur påverkas
tex personbilars reshastigheter av att
man inför stigningsfält vid olika trafik-
flöden och varierad andel tunga for-
don?
Ovanstående exempel får illustrera de
förväntningar som kan ställas på pro-
jektet. Till dags dato har vi kommit så
långt, att vi kan avbilda trafikförloppet
på landsbygdsvägar utan korsningar. Ett
viktigt moment i FoU-arbetet är att kon-
trollera huruvida beräknade värden över-

ensstämmer med verkligheten. De jäm-
förelser, som hittills kunnat genomföras,
är visserligen av liten omfattning, men
resultaten tyder på att modellens för-
måga att återge verkligheten är tillräck-
ligt god för de tilltänkta tillämpningar-
na. Det räcker i och för sig inte med
att vi kan skapa modeller, som speglar
verkligheten på ett tillfredsställande sätt.
Våra verktyg modellerna - måste
ävcn vara praktiskt användbara och
kunna tillämpas till rimliga kostnader.
Under 1975 och 1976 räknar vi med att
pröva modellernas tillämpbarhet i dessa
avseenden. Fig 2 är ett exempel på hur
trafiksimulering kan användas för att ut-
värdera fördelarna med ett stigningsfält.
Exemplet gäller en sträcka om 7 km på
E6 norr Strömstad. Fig visar person-
bilars medelhastighet vid olika flöden
dels med och dels utan ett stignings-
fält.
För egen del bedömer vi detta projekt
som intressant och lovande, men vi vill
också betona att det återstår en hel del
arbete för att belägga vår uppfattning
om att trafiksimulering är av stort värde
för att vidga det trafiktekniska besluts-

underlaget, samt att tekniken är tillämp-
bar i det praktiska arbetet.

Kvalitetsbestämning av vägar

Projektet, som utförs på uppdrag av
vägverket, syftar till att finna en metod
för att så objektivt som möjligt bestäm-
ma och definiera Vägars kvalitet ur väg-
hållarens och trafikantens synpunkt. Pro-
jektet startade 1972 och kommer att slut-
föras under 1976. Som kvalitetsmått an-
vänds olika uttryck för reshastighet, tra-
fiksäkerhet och bärighet. Institutet har
utvecklat modeller för beräkning av för-
vändad reshastighet och olycksfrekvens.
Vid dessa beräkningar används som in-
gångsdata till modellerna de uppgifter
angående väggeometri och trafik, vilka
ingår i vägverkets vägdatabank. För att
utveckla och kontrollera beräkningsmo-
dellerna har omfattande material från
trafik- och olycksstudier insamlats och
bearbetats.
I ett första steg ger hastighetsmodellen
den genomsnittliga hastighetsnivån för
s k fria fordon, dvs sådana som inte på-
verkas av trafikflödet i övrigt. Med sär-
skilda tilläggsberäkningar skattas trafik-
flödets hastighetssänkande effekt. Här-
för har utarbetats en metod, som gör
det möjligt att approximativt beräkna
rådande siktförhållanden med hjälp av
databankens uppgifter om vägens linje-
föring och tvärsektion. Trafikflödets in-
verkan på hastigheterna för det ur-
sprungligen fria fordonet kan således
relateras till de omkörningsmöjligheter,
som vägen erbjuder. Även lastbilstrafi-
kens inverkan på personbilarnas hastig-
het har medtagits i dessa beräkningar.
Beräkningar av förväntad olycksfrekvens
sker med en särskild prediktionsmodell.
Under budgetåret 1974/75 har arbetet
inriktats på ett slutförande av metoden
i en första praktiskt prövad version, var-
vid man särskilt testat metodens tillämp-
barhet i verkets behovsplanearbete.

Omkörning av långa fordons-
kombinationer

Trafiksäkerhetsutredningen (TSU) gav
i början av 1975 institutet i uppdrag att
planera och genomföra en studie röran-
de personbilars omkörning av långa for-
donskombinationer. Målet för projektet
är att uppskatta de effekter som en re-
ducering av den maximalt tillåtna for-
donslängden från 24 m till 18 m skulle
ha på antalet risksituationer vid omkör-
ning av långa fordonskombinationer.
Likaså skall effekten av skyltning av
fordonslängden studeras. Under arbets-
året har en första mätomgång genom-
förts. Fältarbetet har avslutats med en
andra mätomgång under hösten 1975.
Arbetet med databearbetning, analys
och rapport beräknas vara färdig våren
1976.

Som en komplettering till TSU-upp-
draget har institutet genomfört en kort-
fattad litteraturstudie med hjälp av de
medel som anvisas från transportforsk-
ningsdelegationen. Målsättningen har va-
rit att med hjälp av tidigare gjorda un-
dersökningar söka erhålla information,
som direkt eller indirekt kan visa huru-
vida längden hos tunga fordonskombina-
tioner är av betydelse ur trafiksäkerhets-
synpunkt. Litteraturstudien visar att det
finns relativt få undersökningar som
behandlar frågan om fordonslängdens
inverkan på trafiksäkerheten. Inget har
framkommit genom litteraturstudien,
som direkt kan påvisa att olycksrisken
för fordonskombinationer med längd
överstigande 18 m är större än för for-
donskombinationer med längden 18 m
eller mindre. Det har dock framgått att
vissa av de längre (1459 2450 m) for-
donskombinationerna har manöverut-
rymmesbehov som är klart otillfreds-
ställande från trafiksäkerhetssynpunkt.
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