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Effekter av driftåtgärder
Planprojekt

av Gunnar Carlsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

På uppdrag av Statens vägverk (VV) har Statens väg- och

trafikinstitut (VTI) utfört ett planprojekt med målet

att analysera och konkretisera behovet av FoU för att

kunna kvantifiera olika driftåtgärders effekt på trafi-

ken.

Planprojektet utgår från det kunskapsbehov som påtalats

av kommittén för långsiktig vägplanering och som kan

sammanfattas på följande sätt: Hur påverkas restiden,

trafiksäkerheten och fordonskostnaderna om den nuvaran-

de omfattningen, inriktningen, organisationen och det

tekniska utförandet av olika driftåtgärder förändras?

I samråd med VV har två driftområden givits speciellt

hög prioritet. Dessa är vintervägservicen och belägg-

ningsunderhållet. En genomgång av dessa områden utmyn-

nar i ett förslag att genomföra ett 10-tal olika projekt

under en femårsperiod. Kostnaderna beräknas till ca

750 kkr/år uttryckta i 1977 års priser. Avsikten är

att denna femårsplan skall revideras och förlängas med

ytterligare ett år varje höst utifrån det gångna årets

erfarenheter.
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1; BAKGRUND

För att kunna bedöma behovet av olika väghållningsåt-

gärder på ett riktigt sätt erfordras bl a kunskap om

hur olika åtgärder påverkar trafikantkostnaden. Trafi-

kantkostnaden består av de tre komponenterna olycks-

kostnad, restidskostnad och fordonskostnad.

För att kunna kvantifiera effekten av väghållningsåt-

gärder på olyckSkostnaden erfordras kunskap om hur åt-

gärderna påverkar antalet olyckor och olyckornas skade-

följd. Dessutom måste det finnas metoder att värdera

olyckor.

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har på uppdrag

av statens vägverk (VV) utvecklat modeller för att be-

skriva hur antalet polisrapporterade olyckor beror av

vägens tvärsektion, linjeföring (sikt) och hastighets-

gräns vid olika trafikmängder. Dessa modeller har bör-

jat användas av VV bl a inom projektet: "Kvalitets-

bestämning av vägar". För närvarande utvecklas model-

lerna så att olyckorna skall kunna differentieras på

olyckstyper och skadeföljd för att därigenom erhålla

en mer direkt anpassning till olyckskostnaden.

Modeller för hur olika typer och utformningar av kors-

ningar påverkar antalet olyckor vid olika trafikför-

hållanden har under 1976 börjat utvecklas av VTI på

uppdrag av VV. I detta sammanhang utvecklas också en

teknik för att studera trafiksäkerheten i korsningar

genom att registrera konflikter (near-accidents).

Denna teknik är avsedd att användas såväl som ett

substitut som ett komplement till de direkta olycks-

studierna. Som substitut kan tekniken användas i situaw

tioner där det är omöjligt att utföra relevanta olycks-

studier och som komplement för att närmare förklara

olyckornas uppkomst.
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För att kvantifiera olika väghållningsåtgärders effekt

på restiden har vTI på uppdrag av VV utvecklat olika

modeller av vilka den s k simuleringsmodellen är den

mest omfattande och flexibla. Simuleringsmodellen

tar för närvarande hänsyn till inverkan av tvärsektion,

linjeföring, sikt, hastighetsgräns, omkörningsförbud

samt förekomsten av stigningsfält. Genom att variera

dessa parametrar kan restiden beräknas för en godtyck-

lig vägutformning vid olika trafikflöden och fordons-

sammansättningar. Restidsinformationen kan fås mycket

differentierad bl a med avseende på fordonsslag. Simu-

leringsmodellen kan förutom restider ge mycket annan

trafikinformation som bör skapa stora möjligheter till

en utveckling av nya trafikmått som har stort intresse

ur såväl framkomlighets- som trafiksäkerhetssynpunkt.

Kunskapen om olika väghållningsåtgärders effekt på

fordonskostnaden är bristfällig. För närvarande an-

vänder VV sig av nomogram där fordonens reshastighet

och vägens slitlagertyp ensamma bestämmer fordons-

kostnadens storlek. Dessa nomogram tycks vila på en

relativt osäker grund. Någon hänsyn till vägens linje-

föring och vägytans kondition tas heller inte. VV har

därför gett VTI i uppdrag att under 1977 planera ett

FoU-projekt vars mål skall vara att kvantifiera olika

väghållningsåtgärders effekt på fordonskostnaden.

Den givna beskrivningen av kunskapsläget är mycket

summarisk. Avsikten är emellertid endast att ge en

översikt av den hittills bedrivna FoU-verksamheten för

att påvisa dess huvudsakliga inriktning. Som framgår

så tar de utvecklade modellerna hänsyn till faktorer

som huvudsakligen har en anknytning till planering,

nybyggnad och förbättring av vägar. Mycket begränsade

resurser har lagts ner på FoU-arbete, med målet att

kvantifiera hur olika driftåtgärder (service och under-

håll av Vägar) påverkar olycks-, restids- och fordons-
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kostnaderna. Denna brist på kunskap har t ex påtalats

av kommittén för långSiktig vägplanering (KLV)(1).

I sitt betänkande uttrycker kommittén bl a följande

(SOle915:85, sid 115):

"För att kunna bedöma olika driftåtgärders och därmed

driftkostnadernas inverkan på vägstandarden är det

nödvändigt att ett forsknings- och utvecklingsarbete

bedrivs som bättre kan belysa sambanden mellan olika

driftåtgärder och deras effekter på reshastighet,

säkerhet och tillgänglighet etc . . . . .. Med hänSyn till

driftplaneringens karaktär framstår avgränsningen till

i huvudsak reshastighet och säkerhet som godtagbar."

KLV skriver även på sidan 215:

"I kapitel 5 har vi rekommenderat ett fortsatt utveck-

lingsarbete i syfte att bl a klarlägga sambandenmellan

olika driftåtgärder och deras effekter på reshastig-

heten och säkerheten etc. I avvaktan på att bättre

kännedom om dessa frågor kan erhållas, kan en mera

konkret framtida driftstandard inte definieras."

Även VV:s organisationsutredning påpekar på flera

ställen det stora behovet av en intensifierad FoU-

verksamhet för att kvantifiera effekten av olika

driftåtgärder på trafikstandarden. Bl a uttrycks på

sidan 4 följande:

"Styrningen av byggandet anses fungera i stort sett

bra. Driftstyrningen behöver förbättras, men detta

är dock endast delvis en fråga om ett organisatoriskt

problem. I första hand behöver resurser avdelas för

att skaffa bättre kunskaper, främst vad gäller effek-

ten av olika driftåtgärder."
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Det Ökade intresset att kunna_kvantifiera trafikeffek-

terna av driftåtgärder beror på ett flertal faktorer.

En viktig faktor är att de anslagsökningar till väghåll-

ningen som förväntades under 1960-talet inte har infri-

ats. Detta gäller speciellt för byggnadsverksamheten.

Om anslagsutvecklingen studeras under de senaste 8 åren

finner man att driftanslaget varit i stort sett oför-

ändrat (uttryckt i fast penningvärde) medan byggnadsan-

slaget minskat med ca 30% under perioden (2). Detta

innebär att driftanslaget år 1970 utgjorde ca 50% av

det totala ordinarie anslaget för väghållningen av det

statliga Vägnätet medan motsvarande andel för år 1977

uppgick till ca 65%. Den avtagande nybyggnadsvolymen

i kombination med driftanslagens större relativa omfatt-

ning har medfört ett ökat krav på effektivast möjlig

resursanvändning. Frågor som därigenom fått ökad aktua-

litet är:

0 Är den nuvarande resursfördelningen mellan drift- och

byggnadsverksamhet optimal eller skulle en överflytt-

ning av resurser från det ena området till det andra

medföra trafikekonomiska vinster?

0 Är fördelningen av resurser mellan olika verksamhe-

ter inom driftområdet optimal?

0 Finns det möjlighet att utforma normer och anvisningar

för driftverksamheten som är bättre anpassade till

trafikstandarden än de nuvarande?
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BESKRIVNING AV DRIFTVERKSAMHETEN

Väglagen föreskriver att väg skallhållas i ett för

samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll,

reparation och andra åtgärder. För att uppfylla väg-

lagens krav utför VV en fortlöpande till- och översyn

av vägnätet varvid tillstånd registreras som är så

störande för trafiken att de måste åtgärdas. Drift-

åtgärderna uppdelas i följande tre huvudgrupper:

o Servicearbeten - Åtgärder på kort sikt för att

 

säkerställa trafikens framkomlighet och Säkerhet.

Exempel: Snöplogning, halkbekämpning, hyvling

och dammbindning av grusvägar, reparation av mindre

skador m m.

0 Underhållsarbeten - Åtgärder för att vidmakthålla

 

:vägens fysiska standard. Exempel: Ersättning av

förslitna slitlager, ersättning av förslitna väg-

markeringar, dikning, slåtter, röjning m m.,

0 Förbättringsarbeten - Åtgärder för att varaktigt

 

förbättra en väg till ett mer trafikanpassat ut-

förande. Exempel: Förstärkning av bärlager, be-

läggning av grusvägar, kurvrätning m m.

Av dessa grupper kan service- och underhållsarbetena

betraktas som egentliga driftåtgärder medan förbätt-

ringsarbetena är av investeringskaraktär och därmed

jämförbara med ombyggnadsarbeten. De förbättrings-

arbeten som utförs på sekundära och tertiära vägar ut-

förs emellertid huvudsakligen inom driftorganisationen

varigenom en jämnare sysselsättning året om kan uppnås

för driftpersonalen. Ur FoU-synpunkt bör dock effekten

av dessa förbättringsåtgärder studeras i samband med

övriga jämförbara åtgärder varför de inte behandlas vi-

dare inom detta planprojekt.
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Man måste emellertid observera att det finns ett på-

tagligt samband mellan å ena sidan service och under-

håll och å andra sidan förbättring och ombyggnad.

Sambandet kan i stort sett betraktas som ensidigt

eftersom en utebliven investering ur vägteknisk syn-

punkt endast i begränsad utsträckning kan ersättas med

ökat underhåll och ökad service medan däremot det fram-

tida behovet av service och underhåll är starkt beroende

av investeringsverksamhetens omfattning och inriktning.

.Planeringen av driftverksamheten sker i olika steg.

Den långsiktiga planeringen beskrivs i en femårsplan

som revideras var tredje år. Med utgångspunkt från

femårsplanen upprättas en treårig programbudget som

i sin tur revideras årligen. Programbudgeten ligger

slutligen till grund för den årliga verksamhetsplane-

ringen.

I femårsplanen görs en bedömning av de framtida till-

gängliga resurserna. Dessa fördelas på de olika drift-

åtgärderna och på länen. De fundamentala utgångs-

punkterna för de senaste femårsplanerna är följande:

l. Servicen av vägarna vidmakthålles på en oförändrad

nivå.

2. Underhållet av vägarna ges en omfattning som inne-

bär att det i vägnätet investerade kapitalet vid-

makthålles.

3. Resurserna fördelas på olika vägtyper och lån uti-

från målet att åstadkomma en jämn och trafikanpas-

sad driftstandard.

Punkten 1 ovan förutsätter att de servicenivåer som

erfarenhetsmässigt utvecklats utgör en lämplig avväg-

ning. Detta måste i princip betraktas som ett otill-

fredsställande förhållande men är med nuvarande
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kunskapsbrist om olika alternativa serviceåtgärders

effekter på trafikantkostnaden en mycket rimlig ut-

gångspunkt.

Punkten 2 innebär i huvudsak att den rena väghållnings-

ekonomin är styrande för underhållsåtgärdernas omfatt-

ning och inriktning. Någon direkt kvantifierbar hän-

syn till trafikantkostnaden tas således inte.

Punkten 3 innebär att den högsta service- och under-

hållsnivån upprätthålles på det högtrafikerade väg-

nätet vilket torde innebära en anpassning mellan drift-

resurser och trafikantkostnader. Huruvida den nuvaran-

de anpassningen är "optimal" kan emellertid inte be-

dömas främst på grund av brist på kunskap om olika åt-

gärdsalternativs effekt på trafikantkostnaden.

För att kunna bedöma resursbehovet och den geografiska

fördelningen av resurserna i enlighet med de uppställda

målen utnyttjas ett flertal informationskällor.. De

viktigaste av dessa är:

1. Vägdatabanken. I denna utnyttjas bl a uppgifter

om vägtyper, väglängder, trafikarbeten och trafik-

flöden.

2. Beläggnings- och dikesinventeringar. Dessa inne-

håller bl a uppgifter om beläggningstyper, bedöm-

ningar av beläggningarnas tillstånd, beräkningar

av olika beläggningstypers praktiska livslängd samt

beräkningar av dikningsbehovet.

3. Uppföljning av tidigare resursinsatser på olika

driftåtgärder i olika delar av landet.

4. Samband mellan väderleksstatistik och tidigare

resursinsatser inom vintervägservicen.
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Den gällande femårsplanen (l976-l980) redovisar

följande årliga resursbehov för service- och under-

hållsarbetena:

Tabell 1 Ärligt resursbehov för servicearbeten enligt

femårsplan drift 1976-1980. Kostnaderna

  

är angivna i 1976 års prisnivå. (KUJsMiZLM

Arbete Km Kostnad
Miljoner kr
per år.

1. Snöplogning 97 900 85

2. Mekanisk halkbekämpning 85 700 68

(sandning)

3. Kemisk halkbekämpning 12 200 16

(saltning)

4. Hyvling av grusvägar 47 800 47

5. Dammbindning av 47 800 38

grusvägar

6. Bro och färjdrift 75

7. Övriga servicearbeten l79

(renhållning, service
av belysningsanordningar,
omedelbar reparation av

sönderkörd väg, utmärkning
av väg vintertid mm)

8. Gemensamma kostnader l47

 

Summa servicearbeten 655
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Tabell 2 Ärligt resursbehov för underhållsarbeteneaüigt

femårsPlan drift 1976-1980. Kostnaderna

är angivna i 1976 års prisnivå (KLV sid 214)

 

 

 

Arbete Km

l. Nya slitlager asfalt 3 000 199

2. Iståndsättning, asfaltl) 270 26

3. Nya slitlager oljegrus 2 500 71

4. Iståndsättning, oljegrusl) 90 ll

5. Nya slitlager, grus 39

6- Trafiklinjemålning 36 500 32
(Nya vägmarkeringar)

7. Dikning 5 900 23

8. Övriga underhållsarbeten 93
(Vägbelysning, räcken,
buskröjning, slåtter mm)

9. Gemensamma kostnader 144

Summa underhållsarbeten 638

Som framgår av tabellerna så är det totala behovet

ungefär lika stor för servicearbetena som för under-

hållsarbetena. Inom servicearbetena förbrukar vinter-

vägservicen (l+2+3) de största resurserna och inom

underhållsarbetena kräver arbetena med ersättning av

förslitna slitlager (l-+2-+3-+4) de största resurserna.

 

1) Med iståndsättning avses de förarbeten som
ibland är nödvändiga innan en ny beläggning

lägges. Omfattningen av dessa arbeten blir
betydande om slitaget tillåtes bli för stort innan
åtgärden vidtages.
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PRIORITERING AV FOU-BEHOV'

Den allmänna målsättningen för en intensifierad FoU-

verksamhet inom driftområdet har angivits av KLV till

att omfatta studier av hur olika driftåtgärder påver-

kar trafikantkostnaden (restid, säkerhet, fordons-

kostnad) och miljön (se kap 1). Denna målsättning

kan preciseras så att FoU-verksamheten bör inriktas

 

mot att beskriva hur restiden, trafiksäkerheten, for-

 

donskostnaden och eventuella miljöeffekter förändras

 

om omfattningen, inriktningen, organisationen och det

tekniska utförandet av olika driftåtgärder förändras

 

i jämförelse med dagens situation. Om denna precisering

 

anses rimlig så blir FoU-behovet starkt beroende av de

praktiska möjligheter som föreligger att genomföra de

nämnda förändringarna. Inom detta planprojekt har det

inte varit möjligt att göra någon utredning av olika

tänkbara förändringar i dagens driftsystem. En sådan

utredning bör heller inte utföras av forskningsorganet

(VTI) utan av den verkställande myndigheten (VV).

Kartläggningen av FoU-behovet har därför skett i nära

samråd med VV:s kontaktmän.

Vid samråden med VV har det konstaterats att de mest

akuta FoU-behoven föreligger inom följande områden

(se tabellerna 1 och 2):

l. Vintervägservice

2. Beläggningsunderhåll

3. Service och underhåll av grusvägar

4. Underhåll av vägmarkeringar.

Diskussioner har förts om den inbördes prioriteringen

mellan dessa områden vilket resulterat i den ovan an-

givna ordningsföljden.
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Vid prioriteringen har hänsyn bl a tagits till kostna-

derna för de olika åtgärdsområdena. Vintervägservicen

förbrukar nästan 1/5 av VV:s driftbudget (eXkl förbätt-

ringsarbeten) och beläggningsunderhållet ca 1/3. Även

grusvägunderhållet drar stora kostnader (10-15 %

av driftbudgeten). En annan faktor som haft stor

betydelse för prioriteringen är de praktiska möjlig-

heterna som föreligger att relativt snabbt erhålla

användbara FoU-resultat. Försök till bedömningar av

de potentiella möjligheterna att minska trafikant-

kostnaden (olyckskostnad + restidskostnad + fordons-

kostnad) genom förändringar av dagens situation på

åtgärdssidan har även gjorts.

Ett speciellt områden som även givits mycket hög

prioritet är säkerheten i samband med vägarbeten där

huvudintresset bör inriktas mot säkerheten för de som

arbetar på platsen.
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VINTERVÄGSERVICE

I figur 1 redovisas en mycket förenklad bild av vinter-

vägservicens förutsättningar, uppläggning, effekter och

informationsbehov.

Behovet av vintervägservice uppkommer genom den inver-

kan som vinterns klimat- och väderförhållanden har på

vägytans egenskaper och de konsekvenser detta får för

trafikens säkerhet och framkomlighet.

Vintervägservicens utvecklings- och planeringsdel, som

huvudsakligen handhas av centralförvaltningen, har be-

hov av ett omfattande informationsunderlag. Två olika

typer av underlag kan urskiljas. Den ena typen är den

information som ingår i det nuvarande planeringssyste-

metr Exempel på sådan information är statistik över

vägar, trafikflöden, klimatdata och tidigare kostnader.

Den andra typen är ny kunskap (FoU-resultat) som kan

användas för att i framtiden utveckla och bättre an-

passa vinterVägservicen till det "faktiska" behovet.

Utvecklingen av vintervägservicen kan ske på olika

sätt.

De direkt åtgärdsanknutna informationssystemen kan för-

bättras. Exempel på sådana förbättringar är utveckling

av mer lokalt differentierade väderprognoser och utveck-

ling av väganknutna halkvarnarsystem. Åtgärderna själ-

va kannaturligtvis även förbättras genom t ex en ökad

insats av arbetskraft och maskiner samt genom effekti-

vare maskiner och en förbättrad organisation. De fles-

ta av olika tänkbara förbättringsalternativ kommer

emellertid att kräva ökade resurser. För att kunna

avgöra om någon total förbättring över huvud taget är

önskvärd och i så fall hur denna skall utformas erford-

ras ökade kunskaper om befintliga åtgärders och olika
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förändringsalternativs effekter. Effekterna har i fi-

guren uppdelats i tre olika grupper (väghållning, miljö

och trafik). I fortsättningen behandlas enbart effek-

terna på trafiken och då i huvudsak effektvariablerna

trafiksäkerhet, restid och fordonskostnad. Denna av-

gränsning betingas dels av det faktum att kunskap inom

dessa områden i det närmaste saknas (se kap 1) och dels

av trafikavdelningens kompetens.

Trafiksäkerhet

Det mest relevanta måttet på trafiksäkerhet är olyckor

och olyckornas skadeföljd. Studier av hur olika vinter-

vägserviceåtgärder påverkar olyckorna kan göras på olika

sätt. Följande tre typer av metoder kan urskiljas:

1- 'EêEålêâtsszêtgêi§:_i_Eiäreêkêlê

Med denna metod avses att olyckorna studeras i di-

rekt anknytning till de utförda åtgärderna. Genom

att studera hur olyckor och eventuellt även trafik

varierar före och efter den enskilda åtgärdens ut-

förande (t ex saltning och moddavröjning på väg-

sträckan A-B den 14/1 1976 kl 16-17) kan i.princip

effekten av åtgärden på olyckorna kvantifieras.Föreni

denna metod skall vara praktiskt genomförbar erford-

ras mycket detaljerade uppgifter om när och var

olika typer av åtgärder utförs. Några sådana upp-

gifter finns inte centralt insamlade och det torde

vara orealistiskt att omedelbart förutsätta infö-

randet av ett sådant åtgärdsregister. De fram-

tida möjligheterna att inhämta sådan information

bör dock utredas.
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2. Före- och efterstudier i makroskala

I samband med att en åtgärd ändras finns möjlighet

att göra före- och efterstudier under längre tids-

perioder om det vägnät som utsätts för åtgärdsför-

ändringen är tillräckligt stort. Ett exempel på en

sådan studie har utförts vid VTI för att belysa

effekten av saltning genom att studera hur antalet'

olyckor förändrats på de vägar, som började saltas

under åren 1970-1974 (3 ). I allmänhet torde dock

omfattningen av det Vägnät som normalt utsätts för

dylika förändringar vara för litet för att möjlig-

göra någon meningsfull olycksanalys. Det bör dock

i vissa sammanhang vara möjligt att utföra en ex-

perimentell försöksverksamhet av en sådan omfatt-

ning att en eventuell olycksminskning på grund av

förbättringar av nuvarande vintervägservice kan på-

visas. Arbetsgruppen för vinterväghållningsfrågor

vid VV planerar för närvarande att utföra en sådan

försöksverksamhet i södra Sverige för att utvärdera

effekten av en höjd beredskap för vintervägáervice.

3- §êwêê9é§§22§;§;_mellê9_zä9lêg_:_9l29592_992

Yê9l§9_:_å§9äréeä

Genom att studera hur väglaget påverkar olyckor och

hur väglaget påverkas av olika vintervägservice-

åtgärder kan en grov uppfattning erhållas om effek-

ten på antalet olyckor genom att vintervägservicen

effektiviseras på olika sätt. En ansats av denna

typ har utförts av VV i anslutning till det s k

dubbdäcksprojektet (4 ). Den genomförda kalkylen

visar att en årlig ökning av anslaget till vinter-

vägservicen på ca 20 Mkr kan ge en årlig minskning

av olyckskostnaden på minst det dubbla belOppet.

Kalkylen förutsätter att det ökade anslaget används

till att förbättra beredskapen och öka resursin-

satserna (personal och fordon) i samband med den
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kemiska halkbekämpningen i södra och mellersta Sve-

rige. Dessa åtgärder ger enligt den utförda kalky-

len den största olycksreduktionen per investerad

krona av de åtgärdsalternativ, som kalkylen omfattar.

Resultatet från den använda modellen uppvisar emel-

lertid en dålig överensstämmelse med den tidigare

nämnda före- och efterstudien av saltningens effekt

på antalet olyckor (3). Denna kunde inte påvisa

någon entydig positiv effekt på antalet olyckor.

Resultaten behöver emellertid inte med nödvändighet

vara motsägande. Det är möjligt att den stora för-

bättring av väglaget som följer av att en väg börjar

saltas medför att trafikanterna i stort sett räknar

med sommarväglag på vägar som regelbundet saltas.

De anpassar därför sina hastigheter efter detta, vil-

ket medför att olycksrisken blir mycket hög vid de

'fåtaliga tillfällen då is och/eller snö finns på väg-

banan. En effektivisering av den nuvarande halkbe-

kämpningen behöver emellertid inte leda till att tra-

fikanterna ytterligare försämrar sin hastighetsan-

passning vid halka varför en förbättring av säkerhe-

ten är en fullt möjlig effekt av en sådan effektivi-

sering. Ett fortsatt FoU-arbete inom detta område

anses därför nödvändigt innan några bestämda slut-

satser kan dras.

 

Ovanstående genomgång visar att möjligheterna att utföra

studier av olika vintervägserviceåtgärders effekt på an-

talet olyckor för närvarande är relativt begränsade och

att det kan uppkomma tolkningssvårigheter i samband med

utvärderingen av resultaten. Möjligheter finns dock att

grovt beskriva trafiksäkerhetseffekter genom att utföra

studier av trafiken och vägbanans friktion i direkt an-

slutning till vidtagna åtgärder. Om den studerade åtgär-

den t ex förbättrar vägbanans friktion och trafikstudierna

visar att hastigheten inte samtidigt ökar är det sanno-

likt, att åtgärden förbättrar trafiksäkerheten. Om både
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friktionen och hastigheten ökar kan förändringen av tra-

fiksäkerheten bedömas med hjälp av t ex beräknade stopp-

sträckor. Denna metod användes med framgång i dubbdäcks-

projektet som ett komplement till den omfattande analys

av olyckor, som också ingick i projektet (5). Samma typ

av metod användes även inom två VTI-projekt, som utförs

på uppdrag av VV. Det ena behandlar trafiksäkerhetsef-

fekter av ytbehandling av grusvägar (6) och det andra

effekter av sandning. Man bör dock observera, att dessa

studier inte kan kvantifiera storleken av eventuella

trafiksäkerhetsvinster utan endast utgöra ett besluts-

underlag för att avgöra om trafiksäkerheten över huvud

taget förbättrats genom den studerade åtgärden. På grund

av de små möjligheterna att utföra invändningsfria ana-

lyser av olyckor är det emellertid utomordentligt viktigt,

att olycksanalyserna kompletteras med denna typ av trafik-

och friktionsstudier.

Beträffande nya åtgärder som endast kan provas i "liten"

skala är det dessutom omöjligt att följa upp trafiksäker-

hetseffekten genom att analysera olyckor, eftersom avse-

värda trafikarbeten erfordras för att erhålla ett analy-

serbart antal olyckor. I dessa fall är studier av tra-

fiken och vägbanans egenskaper (t ex friktion) en lämplig

metod att belysa eventuella säkerhetseffekter av åtgärden

ifråga.

Restid

Studier av hur trafikanternas restider påverkas av olika

vintervägserviceåtgärder är möjliga att utföra. Proble-

men i detta sammanhang uppkommer om krav ställes på sta-

tistiskt representativa undersökningar. För att t ex

kunna lägga upp och dimensionera en undersökning med må-

let att skatta den genomsnittliga restidseffekten av en

viss åtgärd för ett större vägnät under en hel vintersä-

song erfordras mycket stora resurser och ett utvecklat
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system för samordning mellan den aktuella åtgärden och

restidsmätningarna. Det förefaller därför lämpligt att

inleda en mätverksamhet inom detta område genom pilot-

studier som samordnas med de trafikstudier som rekommen-

deras 1 kap 4.1. Genom denna metodik Vinnes ökad erfa-

 

renhet och en bättre uppfattning kan erhållas om värdet

av mer omfattande restidsstudier.

Fordonskostnad

 

Det är sannolikt att fOrdonskostnaden utgör en väsentlig

komponent då det gäller att beskriVa effekten av olika

vintervägserviceåtgärder. Kunskapen om fordonskostnadens

beroende av olika väghållningsåtgärder är emellertid

bristfällig över lag varför VV gett VTI i uppdrag att

under 1977 genomföra ett planprojekt inom detta område.

I detta planprojekt (7) lämnas förslag till olika typer

av studier med målet att kvantifiera bl a vintervägser-

viceåtgärders effekt på fordonskostnaden. Dessa studier

skall samordnas med de övriga undersökningarna i de fall

detta är ändamålsenligt.

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att VV i

samarbete med Statens provningsanstalt och korrosions-

institutet genomfört en omfattande undersökning av salt-

ningens effekt på korrosionen (16). Denna väsentliga del

av vintervägservicens effekt på fordonskostnaderna är

således relativt väl undersökt.

Förslag till Foüjprojekt

 

Utifrån den givna bakgrunden föreslås planering och ge-

nomförande av följande FoU-projekt:
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Bsgiêzê§-êye§_Yi§Eêga§_yiazsäyägêêryissåägääâs:_åêr

agély§_§y_9likê_å29ê§és;§_s§âs§§-2å_ärê§ikgly§ä9§-

Mål: Att upprätta ett register öVer vintervägservice-

 

åtgärder som möjliggör en analys av olika åtgär-

ders effekt på antalet trafikolyckor och olyckor-

nas skadeföljd. Registret bör även kunna användas

för att beräkna den förändring av resurser som

olika möjliga förändringar av nuvarande Vinter-

vägservice kommer att innebära, samt för att be-

räkna den totala effekten på restider och fordons-

kostnader av de åtgärder som föreslås undersökta

1 kap 4.4.4-4.4.6.

Egg: Etapp 1: Utredning av förutsättningarna för ett

åtgärdsregister

I etapp 1 skall följande frågor utredas:

0 Vilka krav skall ställas på registret för att
uppfylla det ovan ställdamålet?

0 Vilken information insamlas för närvarande?
Vilka krav uppfyller den och hur kan informa-
tionen systematiseras?

0 Utformning av och kostnader för åtgärdsregistret.

Förslag till försöksverksamhet.

Etapp 2: Försök i begränsad skala.

Denna etapp kommer sannolikt att innehålla en för-

söksverksamhet i några arbetsområden i olika delar

av landet. Utifrån försöken planeras och kostnads-

beräknas det heltäckande åtgärdsregistret.

Etapp 3: Insamling av information i full skala.

Analys av vintervägserviceåtgärders

effekt på trafikolyckor.

De åtgärder som sannolikt kan bli föremål för

analys är:
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Saltning-moddavröjning

Plogning

Hyvling

Sandning.

lesäêêgêly§_i_ê§§29§9229_22ll-lâZå-å:§_yäglâgêgaêerêêäaigg-

Mål:

 

FoU:

Att kvantifiera Vädrets och väglagets betydelse för

olyckornas uppkomst och skadeföljd på saltade och

sandade vägar.

1973 års väglagsundersökning har tidigare utnyttjats

för att studera hur olyckskvoten beror av väglaget

i olika regioner, under olika månader och vid olika

Resultaten är redovisade i två

(8, 9).

ljusförhållanden.

rapporter från VTI Undersökningen har även

- använts i ett projekt som behandlar saltningens

effekt på olyckor (3).

jektet avslutas f n och rapport till VV beräknas fär-

dig under 1977.

håller en ytterligare analys avmaterialet med den

Denna etapp av saltningspro-

1977 års FoU-program för VV inne-

inriktning som angivits i det ovan beskrivna målet.

Projektet beräknas slutfört i början av 1978.

9lzskêêaêlz§_i_§2§lyäaiaa_§ill_lâZZ_å§§_yäalâgêgaéeäêêä-

9229

Eek-
grmui

1973 års väglagsundersökning gav möjligheter till

:relativt omfattande analyser av samband mellan olyc-

kor och väglag. Dessa analyser visade att is- och

snöväglag medför en ökning av olycksrisken (olycks-

kvoten) som var oväntat stor. Vidare varierade den

riskökning som följde med is- och snöväglag i mycket

stor utsträckning med avseende på region, tidsperiod

och halkbekämpningsmetod. Det primära syftet med

1973 års väglagsundersökning var emellertid att upp-
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skatta förekomsten av vinterväglag för att därigenom

grovt kunna kvantifiera behovet av dubbade däck.

Ovanstående resultat måste därför betraktas som bi-

produkter som är behäftade med en relativt stor o-

säkerhet. VV ansåg det därför väsentligt att utföra

en ny väglagsundersökning vars primära syfte just

var inriktat på att skatta olyckskvotens variation

med avseende på väglag i olika regioner, tidsperioder

och på vägar med olika halkbekämpningsmetoder. Ett

annat motiv för en ny väglagsundersökning var att

det ansågs Väsentligt att erhålla deta från ytterli-

gare en vinter. l977 genomför därför VV en väglags-

undersökning.

0 Att beräkna olyckskvoten vid olika väglag i olika

delar av landet under olika vintermånader på vä-
gar med olika halkbekämpningsmetoder.

0 Att analysera samband mellan väder, väglag och
olyckor som underlag för den framtida utveck-
lingen av informationssystem för vintervägser-
viceåtgärder.

0 Att utföra en analys av saltningens effekt på
trafikolyckor enligt den modell som använts i
samband med 1973 års väglagsundersökning.

Materialet insamlas under 1977. 1978 kommer analy-

sen och avrapporteringen att göras. Analysen inne-

bär att trafikarbeten och väglagsuppgifter samman-

förs med olycksdata från VVs olycksregister samt

med väderleksdata som finns lagrade på magnetband

påSMü.

insats är nödvändig varvid hjälp erfordras från

(TF).

En relativt omfattande datateknisk arbets-

VVs personal
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4 4-4 §fséisr_§y_pl992299_99h_byyl299

Bakgrund: Utöver det allmänna problemet att kvantifi-

Z m
o

|_
_

FoU:

era olika Vintervägserviceåtgärders effekt

på trafiksäkerheten, restiderna och for-

donskostnaderna kan följande speciella

frågeställningar nämnas:

Vilka kriterier skall användas för att be-

döma när plogning är nödvändig?

Vilken effekt har hyvling av isbelagd väg

på vägbanans friktion och trafikanternas

haStigheter?

Kan hyvling under vissa förhållanden ersätta

sandning?

Att kvantifiera plogningens och hyvlingens

effekt på vägbanans friktion, fordonens

bränsleförbrukning och trafikens hastighet.

Att grovt bedöma åtgärdernas betydelse ur

trafiksäkerhetssynpunkt.

Mätning av friktion, bränsleförbrukning,

punkthastigheter och eventuellt restideri

direkt anslutning till plogning och hyvling.

Insamling av statistik över åtgärdernas om-

fattning för att bedöma totaleffekter. Beräk-

ning av indirekta säkerhetsmått (bromssträck-

or m m).
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§Esêis§_êy_§êl22229-99b_99§§§y:§12229-

Bakgrund:

 

FoU:

utförda

effekt,av

Som tidigare nämnts har hittills

studier inte kunnat påvisa någon

saltningen på det totala antalet olyckor.

Man harinte heller kunnat påvisa någon minsk-

ning av andelen olyckor vid is- och snöväg-

lag. En tänkbar förklaring till detta är att

trafikanterna som kör på saltade Vägar i stort

sett räknar med sommarväglag och att de vid

de kortvariga tillfällen då is- eller snöväg-

lag inträffar inte anpassar sina hastigheter

till de försämrade förhållandena vilket medför

ett starkt ökat antal olyckor. För att vinna

en ökad klarhet cml de mekanismer som råder

i samband med saltning, är det önskVärt att

bl a studera trafikens beteende i anslutning

till saltning och moddavröjning.

Att kvantifiera saltningens och moddavröjning-

ens effekt på vägbanans friktion, trafikens

hastighet och fordonens bränsleförbrukning.

Att grovt bedöma åtgärdernas betydelse för

trafiksäkerheten.

Mätning av friktion, punkthastigheter (ev res-

tider)

ning till saltning och moddavröjning.

och bränsleförbrukning i direkt anslut-

Enligt

tidigare erfarenhet är de rent praktiska mät-

problemen stora under de förhållanden som här

avses. Detta gäller även de studier som före-

slås under punkten 4.4.4. Det största proble-

met är att givare på vägbanan rivs loss i sam-

band med snö- och moddröjningen. VTI har där-

för under 1977 börjat testa givare som kan

fräsas ner i vägbanan. I en första etapp bör

bl a detta mätsystem testas på ett par olika

mätsträckor för att vinna tillräcklig erfaren-

het inför en studie av större omfattning.
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Bakgrund

och mål:

Fortsatt

FoU:

4.4.7

2.4

§22§i§:_§2_§§eêaiag

Under 1977 utför VTI på uppdrag av VV studier

av sandningens effekt på vägbanans friktion

och trafikens hastighet. Målet för dessa

studier är att kvantifiera den friktionsökning

sandningen medför och hur länge friktionsök-

ningen varar. Genom att även mäta trafikan-

ternas hastigheter kan sandningens effekt på

restiden grovt uppskattas. Resultaten som

kommer att redovisas i en kommande VTI-rapport

(17) möjliggör även en grov belysning av sand-

ningens betydelse för trafiksäkerheten.

Hittills utförda studier Visar att sandningens

friktionshöjande effekt och effektens varak-

tighet uppvisar relativtstora variationer.

Ett ökat empiriskt underlag är därför sanno-

likt önskvärt. Bl a bör sandningen studeras

i sydligare regioner än vad som gjordes 1977

då studierna koncentrerades till norra delarna

av W-län. Vidare bör studier utföras under

förvintern okt-dec vilket inte var möjligt

1977.

den friktionshöjande effektens storlek och

Ett viktigt problem är att studera hur

varaktighet varierar med sandgivans storlek.

§29§i§§_êy_yaftsgêêaéaiag

En teknik att förbättra sandningens varaktig-

het är att med hjälp av vatten frysa fast

sanden på vägbanan (s k vattensandning).

Metoden har tidigare använts i vissa delar av

norra Sverige men torde numera sällan användas.

De fåtaliga försök som utförts antyder dock

att såväl sandningens friktionshöjande effekt

som effektens varaktighet under många för-
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hållanden torde kunna ökas avsevärt genom

vattensandning. Från en fabrikant av vatten-

sandningsaggregat hävdas även att kostnaderna

för vattensandning ej överStiger kostnaderna

för traditionell sandning. Det är därför

intressant att närmare studera effekterna av

och möjligheterna för vattensandning.

Att kvantifiera vattensandningens friktions-

höjande effekt och effektens varaktighet under

olika förhållanden. De förhållanden som bör

studeras är speciellt temperaturförhållanden

och andel fordon med dubbdäck.

Mätning av friktion, trafikflöden och dubb-

däcksandel i anslutning till vattensandning.
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BELÄGGNINGSUNDERHÅLL

Som framgår av tabellen på sid 5) planeras en årlig in-

sats inom detta område på mer än 300 Mkr vilket innebär

att ca 5 500 km väg kommer att förses med nya slitlager

varje år. Detta behov har beräknats utifrån uppställda

kriterier för vilket tillstånd (slitagegrad, grad av

sprickbildningar och ojämnheter samt grad av lagning)

en beläggning skall ha uppnått innan ett nytt slitlager

behöver läggas samt utifrån heltäckande inventeringar

av beläggningarnas tillstånd. Dessa relativt klara be-

slutsrutiner i kombination med de omfattande invente-

ringarna bör skapa goda möjligheter att utföra en FoU-

verksamhet som kan bli av stort värde då det gäller att

avgöra om nuvarande kriterier bör ändras om en direkt

hänsyn tages till trafikantkostnaden.

Inventeringar av belagda statliga vägar har utförts

1971, 1973, 1974 (10) och 1977. 1971 och 1974 invente-

rades de bituminösa beläggningarna exkl oljegrusbelägg-

ningarna som inventerades 1973. 1977 års inventering

omfattar hela det belagda vägnätet. Den viktigaste upp-

giften i inventeringarna är beskrivningen av belägg-

ningarnas fysiska tillstånd. Några objektiva mätningar

av detta tillstånd kan för närvarande tyvärr inte utfö-

ras i tillräcklig omfattning, utan man är hänvisad till

en systematiserad subjektiv klassificering av tillstån-

det. De faktorer som bedöms är:

Slitage som graderas i 4 klasser.

2. Sprickbildning och ojämnheter som graderas i 4 klas-
ser.

3. Vidtagna åtgärder (lagning) som graderas i 3 klasser.

Faktorerna poängsätts och vägs samman enligt ett visst

system som innebär att varje del av det belagda vägnätet

placeras in i en av 4 olika beläggningsklasser. När en

beläggning uppnått klass 3 anses åtgärd angelägen och
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när den uppnått klass 4 är en omedelbar åtgärd nödvän-

dig för att inte allvarliga skador i Vägkroppen skall

.uppkomma. De på detta sätt beräknade livslängderna an-

vänds för att beräkna behovet av underhåll. I detta

sammanhang skiljer man på olika typer av behov som så-

ledes kan beräknas utifrån inventeringen:

Periodiskt behov är det behov som årligen uppkommer vid

 

ett helt friskt vägnät Och behovet beräknas utifrån ana-

lys av olika beläggningstypers livslängd.

Uppstående behov är det behov som årligen uppkommer med

 

hänsyn till att vägnätet omfattar delar med eftersatt

behov. Dessa delar kan ej ge upphov till ett ytterli-

gare behov även omtillståndet naturligtvis försämras

och därmed kostnaderna för iståndsättningsarbetena ökar.

I anslutning till 1977 års beläggningsinventering upp-

rättas även stommen till ett centralt dataregister över

beläggningarna på det statliga vägnätet. Registret

kommer att innehålla uppgifterom beläggningstyp, be-

läggningens tjocklek, underlag för beläggningen, och

tidpunkter för när beläggningsarbetena utförts. Avsik-

ten är att detta register dels skall beskriva var, när

och hur beläggningsarbeten utförs och dels utgöra refe-

rensramen för de tidigare beskrivna inventeringarna av

beläggningarnas tillstånd som görs i anslutning till

upprättandet av 5-årsplanen för driftverksamheten. Be-

läggningsregistrets koordinatbeskrivning är gemensam

med vägdatabankens, vilket möjliggör samkörningar mellan

ett flertal olika dataregister.

Beläggningarnas tekniska utförande regleras genom bygg-

nadstekniska anvisningar (BYA) som bl a föreskriver val

av beläggningstyp, tjocklek och krav på packning på

olika typer av vägar och vid olika trafikmängder.
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Allmänna synpunkter på behov och samordning av FoU

Enligt den avgränsning Som givits detta planprojekt kan

Foüeproblemet inom beläggningsunderhållet formuleras på

följande sätt:

"Hur påverkas restid, trafiksäkerhet,
fordonskostnad och eventuella miljö-
effekter om omfattningen, inriktningen
och det tekniska utförandet av dagens
beläggningsunderhåll förändras?"

Möjliga förändringar av dagens beläggningsunderhåll kan

grovt delas upp i två huvudgrupper.

l. Ändrade kriterier för att avgöra om åtgärd (lagning,
justering, nyläggning) är nödvändig.

2. Ändrade krav på beläggningars tekniska utförande
(ändringar i BYA).

Beslut om förändringar enligt ovan bör således grunda

Sig på kunskap om hur förändringarna kommer att påverka

trafiken så att en avvägning kan göras mellan den för-

ändrade trafikantkostnaden och den förändrade väghåll-

ningskostnaden med beaktande av eventuella övriga effek-

ter av betydelse. Detta mål för beläggningsunderhållet

är mycket ambitiöst och som framgått av kap 1 så är kun-

skaperna inom området för närvarande i stort sett obe-

fintliga. Det är även viktigt att inse att målet även i

framtiden endast kommer att kunna uppfyllas i viss ut-

sträckning bl a beroende på att en förändrad åtgärd mås-

te få en viss omfattning innan eventuella effekter på

antalet trafikolyckor kan fastställas. Det är därför

angeläget att ett FoU-arbete bedrivs för att fastlägga

vilka beläggningsegenskaper som kan vara relevanta ur

trafikantkostnadssynpunkt, d v 5 vilka egenskaper kan

ha ett väsentligt inflytande på säkerhet, hastighet och

fordonskostnader. Dessa faktorer benämnes i fortsätt-

ningen beläggningens funktionella egenskaper och kan

exemplifieras med friktion, jämnhet och ljushet. Det
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är vidare nödvändigt att ha kunskap om hur dessa funk-

tionella egenskaper påverkas av beläggningens tekniska

utförande._

Ett omfattande FoU-arbete, med den ovan angivna inrikt-

ningen, bedrivs vid institutets vägavdelning (V-avd) och

vid trafikant- och fordonsavdelningen (TF-avd). Det är

nödvändigt att den FoU som kommer att behandla samband

mellan beläggningsunderhåll och trafikantkostnad sam-

ordnas med denna verksamhet. I figur 2 har ett försök

gjorts att illustrera den FoU-verksamhet som pågår och

planeras inom de olika avdelningarna på VTI. I figuren

betecknas aktiviteter (t ex FoU-arbete) med inramade

rutor medan de faktorer, egenskaper och effekter,som

FoU-arbetet behandlar, är beskrivna i rutor utan ram.

Av figuren framgår att V-avd (ruta 3) främst arbetar

med att kartlägga samband mellan beläggningars tekniska

utförande och dess funktionella egenskaper under beak-

tande av relevanta yttre faktorer såsom t ex klimat,

trafikmängd och trafiksammansättning. TF-avd kompetens

(ruta 4) möjliggör ett FoU-arbete med den huvudsakliga

inriktningen att studera samband mellan beläggningarnas

funktionella egenskaper och effekterna på fordon och

människor och gods i fordonen. TF-avd studerar även

olika beläggningars bulleregenskaper. T-avd (ruta 5)

planerar att studera samband mellan de funktionella

egenskaperna och effekter på trafiken där de viktigaste

effekterna är restid, olyckor och fordonskostnader.

Gemensamt för TF- och T-avdelningarnas verksamhet är

således att dessa utför eller kan utföra studier som

utgör ett underlag för att bedöma vilka funktionella

egenskaper som är väsentliga för främst trafikanterna

och vilka krav som skall ställas på storleken av varje

funktionell egenskap.
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Figur 2. Översiktlig beskrivning av pågående, planerad
och potentiellt möjlig FoU inom beläggningsom-
rådet samt förslag till organisatorisk samord-
ning.
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Som tidigare nämndes är det mycket önskvärt, för att

inte säga nödvändigt, att FoU-arbetet inom beläggningsm

området samordnas. Analyser av problemen har tidigare

utförts av Gynnerstedt (ll), som angrep hela problemkomm

plexet om vilket synsätt som bör vara vägledande för

det FoU-arbete som behandlar vägytans egenskaper. Arn-

berg, Carlsson och Magnusson (12) behandlar i ett plan_

projekt effekter av en egenskap hos vägytan nämligen

vägojämnheter. Ingen av dessa tidigare problemanalyser

har medfört att de olika FoU-verksamheterna samordnats

i nämnvärt större utsträckning än tidigare. Sannolikt

är det nödvändigt att det fortsatta arbetet ges en orga-

nisatorisk förankring som underlättar en mer direkt sam»

ordning. I figur 2 lämnas därför ett förslag till en

sådan organisatorisk förändring. Förslaget innebär att

det bildas två samordningsgrupper för beläggningsfrågor.

Den ena gruppen är en intern arbetsgrupp inom Statens

väg- och trafikinstitut (VTI) (ruta 2) med representan-

ter för de tre avdelningarna. Arbetsgruppens huvudsak-

liga uppgifter skulle vara att planera och samordna FoU-

arbetet inom VTI samt att göra sammanfattande utvärde-

ringar av de olika FoU-projekten.

Den andra gruppen, som i figuren kallas styrgrupp, är

i huvudsak en vägverksgrupp i vilken även representanter

för VTI ingår (ruta 1). Det är sannolikt ändamålsenligt

att VTIs representanter även är medlemmar i den interna

VTI-gruppen. VV-gruppens främsta arbetsuppgifter bör

vara de som angives i ruta 1. VTIs medverkan bör vara

speciellt värdefull då det gäller punkterna l, 2, 5, 6

och 7. Beträffande punkterna 3 och 4 är det värdefullt

att VTI erhåller kunskaper om de problem som är förenade

med denna verksamhet. Punkten 7 är naturligtvis VVs

beslut när det gäller den FoU som finansieras av VV.

Med tanke på att VTI även har resurser för egen FoU är

det dock önskvärt om VTI kunde få medverka vid fattandet

av dessa beslut.
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I den fortsatta framställningen behandlas enbart den del

av FoU-arbetet som har en direkt anknytning till T-

avdelningens verksamhet. Förhoppningen är dock att för-

slaget till en förbättrad samordningkan genomföras

vilket kan nödvändiggöra en revidering av bl a de för-

slag till FoU-projekt som framlägges i detta planprojekt.

Trafiksäkerhet

 

På likartat sätt som för vintervägservicen kan effekterna

av beläggningsunderhållet och av beläggningarnas funk-

tionella egenskaper på trafiksäkerheten belysas genom

att dels studera trafikolyckor (direkt metod) och dels

att studera trafiken (indirekt metod).

l;__§22§ier_êy_9l29595
Som framgick av kap 5.1 så pågår inom beläggnings-

området till skillnad mot vintervägservicen en för

det statliga vägnätet heltäckande insamling av data

över när och var olika typer av beläggningsarbeten

utförs. Dessutom beskrivs i 1977 års inventering

beläggningarnas tillstånd, även om denna tillstånds-

beskrivning har starka subjektiva inslag. Detta

skapar goda möjligheter att studera olika belägg-

ningsvariablers effekt på trafikolyckorna.

På längre sikt, eventuellt redan vid nästa invente-

ringstillfälle, avserVV att helt eller delvis er-

sätta den subjektiva klassificeringen av beläggning-

arnas tillstånd med mätningar av vissa funktionella

egenskaper såsom spårdjup, ojämnheter och friktion.

Ett utvecklingsarbete pågår för närvarande vid TF-

och V-avdelningarna för att finna en lämplig utrust-

ning att mäta dessa egenskaper. I anslutning till

1977 års inventering utför TF-avdelningen vidare en

undersökning av samband mellan den subjektiva klassi-

ficeringen och uppmätta spårdjup och ojämnheter.
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'På längre sikt torde därför möjligheterna vara goda

att erhålla tillräckligt omfattande dataunderlag

för att möjliggöra meningsfulla analyser av samband

mellan olyckor å ena sidan och spårdjup, ojämnheter

'Och friktion å andra sidan. Det bör emellertid re-

dan nu påpekas att detta kräver att de funktionella

egenskaperna uppmäts för mycket stora vägnät Vilket

bör beaktas då man bestämmer Omfattningen av framti-

da beläggningsinventeringar.

För att kunna renodla olika beläggningsvariablers

effekt på trafikolyckorna måste hänsyn tas till

andra faktorer som är korrelerade med de undersökta

beläggningsvariablerna. T-avdelningen har som nämn-

des 1 kap 1 utvecklat olycksmodeller som för närva-

rande tar hänsyn till Vägens tvärsektion, linjefö-

ring, trafikmängd och hastighetsgräns. Olycksstu-

dierna inom beläggningsområdet bör inriktas mot att

vidareutveckla dessa modeller så att de även beaktar

det eventuella inflytandet av olika beläggningsva-

riabler.

Den totala effekten av ett flertal beläggningsva-

riabler bör även kunna kvantifieras på ett tillfreds-

ställande sätt genom att utföra före- och efterstu-

dier på de Vägar som förses med nya beläggningar.

Som tidigare nämnts förses ca 5 500 km väg med nya

slitlager varje år vilket innebär att mycket stora

trafikarbeten är föremål för denna åtgärd.

2;__êåäéiêä_êY_EEê§ik
Förutom analys av olyckor kan olika beläggningsva-

riablers effekt på trafiksäkerheten belysas med stu-

.dier av trafiken (jämför kap 4-1). Man vet t ex

att de spårdjup som för närvarande tillåts på de

'statliga Vägarna ger upphov till vattensamlingar

som borde öka risken för vattenplaningsolyckor.

Trafikanterna kan emellertid anpassa sitt körbete-
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ende (sänka hastigheten eller ändra sidoläget vid

vått väglag) så att denna riskökning uteblir. Stu-

dier av trafiken vid vått och torrt väglag kan ge

relativt tydliga indikationer på om spår i vägbanan

påverkar trafiksäkerheten.

En fördel med dessa indirekta metoder att belysa

olika beläggningsvariablers eventuella'trafiksäker-

hetSeffekter är att de skapar bättre möjligheter

att renodla en speciell egenskap hos beläggningen

än vad som är möjligt genom olycksanalys. 'En annan

fördel är att de även ger större möjligheter att

fastStälla orsakssamband vilket är värdefullt då

det gäller att välja de mest effektiva åtgärderna

mot konstaterade problem. En tredje fördel är att

de kan användas för att indikera effekter på trafik-

säkerheten av t ex ny beläggningsteknik som av nöd-

vändighet endast kan provas på vissa vägar ( s k

pronägar) innan beslut kan fattas om att införa

den nya tekniken i större skala. Svagheten hos de

indirekta metoderna är att det är i det närmaste

omöjligt att översätta en observerad effekt i inver-

kan på antalet olyckor och olyckornas skadeföljd.

De indirekta metoderna att belysa trafiksäkerheten

genom studier av trafiken utgör således i vissa fall

ett nödvändigt substitut till olycksstudier. Det är

även önskvärt att utföra denna typ av studier som

' ett komplement för att dels bättre kunna renodla

olika beläggningsvariablers effekt på trafiksäker-

heten och dels få en bättre kunskap om orsakerna

till observerade effekter på olyckorna.
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Restid

En viss uppfattning av olika beläggninsvariablers effekt

på restiden kan fås genom de trafikstudier som rekommen-

deras 1 kap 5.2. Dessa studier kommer emellertid inte

att vara tillräckliga för att kvantifiera beläggnings-

underhållets effekt på restiderna. En lämplig försöks-

metodik för en sådan undersökning är att välja ut ett

antal vägsträckOr med olika beläggningar och olika trafik

och utföra restidsmätningar kombinerade med mätningar

av Väsentliga funktionella egenskaper på dessa sträckor

'under en hel beläggningscykel innefattande en nyläggning.

På detta sätt kan effekten av det beläggningsunderhåll

som utförs på sträckorna kvantifieras samtidigt som

samband mellan restiden och vissa funktionella egenska-

per kan analyseras. Det mest effektiva sättet att ut-

föra dessa studier torde vara att inleda mätningarna

på beläggningar av mycket dålig kvalitet omedelbart

före och omedelbart efter nyläggning.* Detta resultat

får sedan vara vägledande för att bedöma behovet av en

mer detaljerad uppföljning under beläggningarnas livs-

tid;

Det är vidare väsentligt att restidsstudierna utförs på

ett sådan sätt att resultaten kan tillämpas i den simu-

leringsmodell som omnämndes 1 kap 1. På samma sätt som

då det gäller olyckorna bör dentidigare kunskapen om

olika väg- och trafikfaktorers.inverkan på restiden ut-

nyttjas och ett effektivt sätt att göra detta bör vara

att vidareutveckla simuleringsmodellen så att den även

beaktar inverkan av olika beläggningsfaktorer.

Fordonskostnad

 

Som tidigare nämnts genomför VTI 1977 ett planprojekt

som behandlar olika väghållningsåtgärders effekt på for-

donskostnaden (7). I planprojektet lämnas förslag till

VTI MEDDELANDE 81



.5.

36

mätningar av några olika beläggningstypers inverkan på

fordons bränsleförbrukning dels före och dels efter det

vägarna försetts med nya slitlager. Dessa mätningar

bör samordnas med de restidsmätningar som föreslås 1

kap 5.3.

Förslag till FoU-projekt

 

Utifrån den givna bakgrunden föreslås planering och ge-

nomförande av följande FoU-projekt:

9l2§5§§§êl2§_á_êäêläêêåêü_Elli_låZZ-åE§-äêläüHElEâ§lE
Yêêååälêg

Må :
'ul-_n-

FoU:

Att kvantifiera beläggningstypens och "beläggnings-

kvalitetens" inflytande på olyckskvoten (olyckor/

106 fkm) och på olyckornas skadeföljd.

skall_kunna användas för att avgöra om nuvarande

Resultaten

kriterier för beläggningsunderhållet bör ändras

om hänsyn tas till olyckskostnaden.

De beläggningsvariabler som kan bli föremål för

'analys är:

1. Beläggningstyp.

Beläggningsålder (år).

3. Antal fordon som passerat beläggningen sedan
denna lades (grov uppskattning).

4. Antal dubbdäcksutrustade fordon som passerat
beläggningen sedan denna lades (grov uppskatt-
ning).

5. Grad av slitage enligt inventeringen 1977
(subjektiv klassificering).

6. Grad av sprickbildning och ojämnheter enligt
inventeringen 1977 (subjektiv klassificering).

7. Grad av tidigare åtgärder (lagning) enligt
inventeringen_l977 (subjektiv klassificering).

8. Beläggningsklass (sammanvägning av 5, 6 och 7).
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.Vid analysen är det viktigt att utgå från den

prediktionsmodell för trafikolyckor sam utVecklats

vid T-avdelningen för att om möjligt vidareutveck-

la denna så att den även beaktar olika beläggnings-

faktorer. Vidare bör speciella studier av olyc-

korna före och efter nybeläggning utföras.

Det bör även observeras att projektet förutsätter

att hjälp kan erhållas från VVs datasektion.

êsêlz§_§y_âêwäêaé_m§llês-elr9592-99ä_ä§lä99222925§_äggk-

Eisssllâ_s9§§§äê2sä

Mål:

 

FoU:

Att kvantifiera inflytandet av spårdjup,ojämnheter

och friktion på olyckskvoten och olyckornas skade-

följd.

Analysen utförs i anslutning till nästa belägg-

ningsinventering (1980?). Det förutsättes att I

de i målet nämnda funktionella egenskaperna kommer

att mätas in för ett så omfattande vägnät att stu-

dier av olyckor är meningsfulla. I övrigt kan

FoU-arbetet beskrivas på samma sätt som under

punkten 5.5.1.

§EEQE§E-22_EEE-§EåE§iEB§E_EåYåEEêE-EååElShêE-9§ä_§lå?"

lêas_Yi§_zåEE_yä2l§9

Mål:

 

FoU:

Att genom trafikstudier belysa spårbildningens

betydelse för trafiksäkerheten.

Hastigheter och sidolägen mätes på ett antal väg-

sträckor med varierande spårdjup dels vid torrt

och dels vid vått väglag. Friktion och vatten-

djup uppmäts i anslutning till trafikstudierna.

Studierna genomförs och analyseras så att eventu-

ella skillnader i hastighet och sidOlägen beroende

på spårdjup och väglag kan påvisas.
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Mål:

FoU:

,för restiden.

Att kvantifiera beläggningsunderhållets betydelse

Att belysa hur vissa funktionella

egenskaper förändras under en beläggnings livs-

längd samt att kvantifiera hur detta inverkar på

restiden.

Ett antal vägsträckor med varierande beläggning,

tvärsektion, trafikmängd och hastighetsgräns ut-

väljes; Gemensamt för dessa skall vara att de

alla inom en snar framtid skall förses med nytt

slitlager. 'Mätning av restider utföres omedelbart

före och omedelbart efter nyläggningen. Om res-

tiden påverkas "mycket" av den nya beläggningen

utföres mätningar av dels spårdjup, ojämnheter'

och friktion och dels restider under tiden fram

till och med nästa nyläggning.

VTI MEDDELANDE 81



39

SERVICE OCH UNDERHÅLL AV GRUSVÄGAR

Detta område utreds inte närmare inom planprojektet be-

roende på att de FoUeprojekt som föreslagits inom Vin-

tervägserviCen och beläggningsunderhållet kommer att

kräva de resurser som finns tillgängliga de närmaste

åren. VinterVägservicen och beläggningsunderhållet har

som framgår av kap 3 prioriterats i förhållande till

andra driftåtgärder.

Statens vägverk (VV) har vidare de senaste åren lagt ut

ett par examensarbeten som behandlat service och under-

håll av grusvägar (13, 14). Det är önskvärt om denna

verksamhet kan fortsätta och intensifieras för attdäri-

rgenom skapa Ökade möjligheter att grunda omfattningen

och inriktningen av grusvägunderhållet på kriterier som

är relevantautifrån åtgärdernas effekter på olyckor,

restider och fordonskostnader. VTI bör med fördel kunna

medverka vid sådana examensarbeten. Detta gäller i spe-

ciellt hög grad de frågor som berör åtgärdernas effekt

på fordonens bränsleförbrukning där man med en relativt

obetydlig resursinsats kan kvantifiera denna effekt (7).
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UNDERHÅLL AV VÄGMARKERINGAR

Av samma skäl som för grusvägunderhållet behandlas inte

underhållet av vägmarkeringar inom detta planprojekt.

Några frågeställningar som framkommit under de diskussio-

ner som.förts med Statens vägverk (VV) redovisas dock.

Vid vilka/trafikflöden bör man Övergå från målade
till gjütna vägmarkeringar?

Kan man måla "glesare" och "smalare" än för närva-
rande utan att försämra linjernas effekt?

Vilka kriterier skall användas för att avgöra när
ommålning (alt gjutning av nya linjer) är nödvän-
dig?

Hur påverkar vägkantreflektorer behovet av trafik-
linjer?
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SÄKERHETSPROBLEM I SAMBAND MED VÄGARBETEN

Under de diskussioner som fördes med Statens vägverk

(VV) vid upprättandet av 1977 års FoU-program inom

projektgruppen:" Effekter av driftåtgärder" framkom

att behovet av åtgärder för att förbättra säkerheten

vid vägarbeten var stort. Speciellt stora upplevs pro-

blemen i samband med fasta vägarbeten på motorvägar där

bilisterna i stor utsträckning nonchalerar gällande

hastighetSbegränsningar; Statens väg- och trafikinsti-

tut (VTI) fick därför i uppdrag att genomföra ett planê

projekt med målet att lämna förslag till åtgärder som

förbättrar denna situation. I planprojektet skulle även

förslag ges till studier för att proVa och följa upp

effekten av dessa åtgärder. Planprojektet är slutfört

och utmynnar i ett förslag till_en försöksverksamhet

som sannolikt kan genomföras under 1978 (15).

Som tidigare påpekats utförs beläggningsunderhåll i en

mycket stor omfattning varje år (se sid 26). Detta med-

för att det rent principiellt bör gå att genom analys av

olyckor kvantifiera hur stora säkerhetsproblemen är i

samband med dessa arbeten. Genom det nya beläggnings-

registret som upprättas fr 0 m 1977 skapas goda möjlig-

heter att omsätta denna principiella möjlighet i prak-

tiken. I registret införs de datum mellan vilka varje

'beläggningsarbete utförs. Det dröjer dock några år

innan antalet vägarbeten blir så stort att en analys

av olyckor är meningsfull.

Trafikant- och fordonsavdelningen (TF-avd) vid VTI har

i uppdrag av VV att planera ett FoU-arbete som skall ge

underlag för förbättring av säkerheten vid rörliga väg-

arbeten (t ex målning av trafiklinjer). Eftersom säker-

hetsproblemen vid alla typer av vägarbeten.har många

gemensamma drag borde en samordning av det fortsatta

FoU-arbetet komma till stånd.
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4Förslag till Fonprojekt

I avvaktan på den nämnda samordningen lämnas endast för-

slag utifrån planprojektet om motorvägsarbeten och uti-

från den beskrivna möjligheten att studera Olyckor i

.direkt anslutning till_beläggningsarbeten.

§29§i§5-§2_e§§§t§§§_ey_elik§_åEaäzéezl§ê§_§22_9§§§§i99e'
äêêElHEêEêB_Yi§_§ê§§ê-Yê9ê§ä§E§§_Eå_EQEQEY§9êE

Mål: Att kvantifiera effekten av olika åtgärder (anord-
to

ningar) för att sänka hastigheten vid'fasta väg-

arbeten på motorvägar med-ett körfält avstängt.

De effekter som skall kvantifieras är hastigheter

och sidolägen i olika vägsnitt i anslutning till

vägarbetet samt olika mått på konflikter vid hop-

Vävningar.

Egg: Mätning av hastigheter i olika snitt samt flygfo-

tografering.' För en närmare beskrivning hänvisas

till det aktuella planprojektet (15).

9l295§§29§2ê2_i_êaêlgzaiag_Eill_ä§lä992229§eääeze§

Mål: Att i olyckstermer kvantifiera storleken av de

säkerhetsproblem som finns i samband med belägg-

ningsarbeten.

FoU: Jämförande analys av olyckskvoten och olyckornas

,skadeföljd före,

tenas genomförande.

under och efter beläggningsarbe-

Speciell analys av de olyckor

som ägt rum under arbetet (förundersökningsproto-

koll).
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FÖRSLAG TILL TIDPLAN_OCH BERÄKNING AV KOSTNADER

Utifrån de framlagda projektförslagen har ett förslag

till tidplan upprättats. Tidplanen har utgått från den

fundamentala förutsättningen att den totala omfattningen

.av FoU-arbetet kan ligga mellan 700 och 800 kkr/år ut-

tryckt i 1977 års löner och taxa.. 1977 är det totala

anslaget för trafikavdelningens (T-avd) uppdragsforsk-

ning.åt Statens vägverk (VV) ca 2,5 Mkr- Forskningen

inom driftområdet skulle således utgöra ca 30% av den

-totala omfattningen vilket förefaller mycket rimligt

utifrån den bakgrundsbeskrivning Som givits 1 kap 1.

Av VVS totala resurser för det statliga vägnätet för-

brukar den egentliga driftverksamheten (exkl förbättrings-

rarbeten) ca 55% (2). Det bör Vidare än en gång poäng-

teras den tidigare forskningens alltför ensidiga inrikt-

ning på vägutformningsfrågor.

En grov uppskattning av kostnaderna för de olika projek-

ten har gjorts varefter dessa placerats ut i tiden. Vid

denna utplacering har hänsyn tagits till ett flertal

faktorer av vilka följande kan nämnas:

0 Redovisning av planering av de olika projekten har
lagts före den 1/10 varje år vilket är den tidpunkt
då arbetet med nästa års arbetsprogram skall påbör-
jas enligt VVS önskemål.

0 Det förutsättes att två forskare bestående av en per-
son med erfarenhet av olycksanalys och en person med
erfarenhet av trafikstudier skall arbeta i stort sett
på heltid inom problemområdet. Detta medför att en
viss fördelning av olycks- respektive trafikstudie-
projekt är önskvärd. '

0 Vid tidläggandet av fältundersökningar har hänsyn
tagits till att Statens väg- och trafikinstituts
(VTIs) fältpersonal inte kan belastas alltför hårt.
Samordning med fältstudier inom övriga projektgrupper
återstår dock.

Resultatet av tidplaneringen redovisas i figur 3 på sid

45. Av figuren framgår att de föreslagna projekten

kräver en tidsrymd av ca 5 år för genomförande. Det är
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naturligtvis mycket svårt att förutsäga FoUábehovet på

så lång sikt. Avsikten med planen är emellertid inte

att den skall fastställa FoU-arbetet för 5 år framåt V

utan den skall redoviSa hur detta gestaltar sig från

dagens utgångspunkt. Meningen är att planen varje höst

skall revideras och förlängas med ytterligare ett år

utifrån de erfarenheter som vunnits under det gångna

året. Detta arbete skall utföras inom projektet: "Pro-

gramarbete-samråd".

I övrigt kan följande vara av värde att påpeka.

o Studierna av saltningens respektive sandningens effekt
på trafiken beräknas pågå under två vintrar. Dessa
har "saxats" i tiden för att få bättre möjligheter
att bedöma värdet och inriktningen av de fortsatta
studierna.

0 För att arbetet skall kunna bedrivas effektivt förut-
sättes att en arbetsgrupp kan koncentrera sig på ar-
betsuppgifter inom eller i nära anknytning till drift-
området. Arbetsgruppen bör som tidigare antytts be-
stå av: '

l forskningsledare
l forskare (olycksanalys)
l forskare (trafikanalys)
l aSsistent

Enligt den uppgjorda planen skall dessa personer ar-

beta för ca 550 kkr per år medan den totala kostnaden
för dem uppgår till ca 800 kkr. Det vorde värdefullt
om en betydande del av den resterande tiden kunde äg-

nas till frågor som har en nära anknytning till drift-
området men som inte ingår i den uppgjorda planen.
Exempel på sådana frågor är: '

l. Samordning med FoU-arbetet på V- och TF-avdel-
ningarna.

2. Speciella driftproblem i tätorter.

3. Frågor som behandlar andra lösningar på de tra-

fiksäkerhetsproblem,som uppträder under vintern,

än vintervägserviceåtgärder.

4. Studier av beläggning av grusvägar.
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En grov uppskattning av kostnaderna utifrån 1977 års P=p1anering; M=mätning (datainsamling); Azanalyslöner och taxa har angivits 1 kkr under varje projekt R= utarbetande av rapport; -0=redovisning av plan-
Projekt:

och år. ering; °o=red0visning av resultat (rapport)

 

 

Ö0 Programarbete-Samråd 50 50 50

  

 

 

 

Registgr över vidtagna vintervagserviceåtgärder för analys av
nappl uppzolika atgärders effekt pa trafikolyckor (4.4.1) _ so . 100 . 200

o Olycksanalys 1 anslutning till 1973 års väglagsundersökning (4.4.2) F --_

o Olycksanalys I anslutning till 1977 års väglagsundersökning (4.4.3) ,

 

A
L

<
I
â

150

 

o Studier av plogning och hyvling (4.4.4)
7{% ;

 

, . . .H .
| AR

0 Studier av saltning och moddaerJning (4.4.5) ?.433Le Aik 7 'L** 5 ^ +.___._, r Huvudatudle ----_--_--u __o Studier av sandning (4.4.6) p n Aon P ;, rL'M ;i ^*R '_% g 1./ v
._Etapp 1 Etapp 2 __-d. . . - 230 50 260 -

O Studler av vattensandning (4.4.7)
P H A+R

    

0 OLycksanalys i anslutning till 1977 års beläggningsinventering (5.5.1) 'P Ala
20 100

0 Analys av samband mellan olyckor och beläggningars funktionella
P ^+R1"""_____'0" " 180

egenskaper (5.5.2)
20

 

o Studier av hur spårdjupet påverkar hastighet och sidoläge vid vått * ' < L--*D-;ñr--F-_15-_"-_.väglag (5.5.3)
V. . '

 

. . o _ o p u A+R0 Studier av hur restiden paverkas av beläggnlngsunderhall och av (3 i 100beläggningars funktionella egenskaper (5.5.4) - ' P H AH*

 

o Studier av effekter av olika åtgärder för att sänka hastigheten vid fasta 45vägarbeten på motorvägar (8.1.1)

0 Olycksstudier I anslutning till beläggningsarbeten (8.l.2)

 

Totala kostnaden (kkr)

425 700 760 740 740 750
1977 1970 1979 1980 1981 1982
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ARBETSPROGRAM FÖR 1978

Föreliggande planprojekt presenterades för VV i oktober

1977 och har utgjort grunden för upprättandet av 1978

års FoU-program för projektgruppen: "Effekter av drift-

åtgärder." Denna projektgrupp omfattar ca 20 % av de

3,4 Mkr som VV satsar på FoU-arbete på T-avdelningen

under 1978. Vissa ändringar av det framlagda förslaget

har genomförts och den tidplan som gäller inför 1978 års

arbete redovisas i figur 4. Vidare har innehållet i

och kostnaderna för de projekt som pågår under 1978

preciserats i ett antal projektblad som redovisas i

bilaga 1. Slutligen har den arbetsgrupp för beläggnings-

frågor inom VTI, som föreslogs på sid 31, inrättats.

Medlemmarna i gruppen är:

Gunnar Carlsson T-avd

Arne Forsberg V-avd

Georg Magnusson TF-avd
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Projekt:

 

o Programarbete - Samråd (bilaga 1:1)

Register Över vidtagna vintervägserviceåtgärder
för analys av olika åtgärders effekt på trafik-i
olyckor (punkt 4.4.1). '

Vintervägservice, samband mellan väderlek, väglag

och olyckor (Bilaga 1:2-'lz3 samt punkterna
4.4.2 och 4.4.3).

Effekter av plogning och hyvling - Trafik och
friktionsstudier (punkt 4.4.4).

Effekter av saltning och moddavröjning (bilaga 1:4)
1. Trafik- och friktionsstudier (punkt 4.4.5)

2. Olycksanalys-1977 års väglagsundersökning (punkt 4.4.-3)

Effekter av Sändning (punkt 4.4.6 och 4.4.7)

Beläggningsmderhåll-O] ycksanalys (bi laga l : 5-1 :6
samt punkterna 5.5.1, 5.5.2 och 8.1.2).

Effekter av spårdjup-Trafikstudier (bilaga 1 : 7
samt punkt 5.5.3).

Beläggningsmderhåll-Funktionella egenskaper-
mstider mn (punkt 5.5.4).

Utmärkning av Vägarbete (bilaga 1:8 samt punkt 8.1.1)

planering I
mätning, datainsamling
analys
utarbetande av rapport

ll
Il

Il
ll

redovisning av problenanalys och planering
redovisning av resultat (rapport, meddelande m m)

.24m
?i

  

P M A+R P ' +
*0 H N Ar A R #

h-Etapp l-- o-Etapp 2--- c---- Etapp 3._-W

M A+R

125 kkr
O

P P M A+R

 

?1

 

*Mi-A+R+P P M A+R

*Etapp 1 -0 ._4'Etapp 2
A+R

145 kkr

 

 

  

A+R P M A+R

 

P .. M 1 A+R ?
V_ v

Vattensandning

A+R P A+R P+A+R

. - *d'** 0: a i'-1977 ars beläggning sinvent-O 4---Funktione11a egenskaper' - 1980 års invent--->*Beläggningsarb >--

150 kkr

P P+M A+RM-m-os-- . g a
30kkr

1I

    

[VH-A+R Y MtA+R ç

P

     

M A+R
: 4 <

17 5 kkr

Totalt 700 kkr

  

1979 .4 1980 1981 1982
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BIIJMLA 1:1

STATENS vro- OCH mmxmsnm PROJEKTan sid 1 BILAGA 1:1

i I I Datum Projektnummer

1978-02-15 511 2 505-2

Projektbenämning:

DRIFTÅTGÃRDER

Programarbete, samråd

 

Pågår från - till: ' Uppdragsgivare:

 

l978eOl-Ol--l978-12-31 .'Å Vägverket (VV)

Anslaget belopp Kontaktmanå
Totalt: 75 000v Karl Erik Ekesund
arav egen.FoU: '.

 

Anm: Löpande projekt _ Pr0j8ktledare= _ I Avdelning:

Gunnar Carlsson __ \ T

   

Projektbeskrivning: Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod, Använd-
ning (bl a behov av fortsatt arbete). (Beskrivningen får '

totalt inte_överstiga 200 ord)'

Bakgrund

Den är 1975.publicerade utredningen "Vägplanering" har starkt under-

strukit behovet av ett intensifierat FoU-arbete för att kartlägga

'hur olika driftåtgärder påverkar reshastighet, trafiksäkerhet, for-

_donskostnader och miljö. Under 1977 genomförde VTI ett planprojekt

(VTI MEDDELANDE 81) som utmynnade i ett förslag till ett S-årigt

FoU-program med målet att kvantifiera effekten av olika driftåt-

gärder. Under 1978 påbörjas ett FoU-arbete som i stort överens-

stämmer med detta förslag.

Mål

Att samordna pågående och planera nya FoU-projekt inom projektgrup-

pen "DRIFTÅTGÄRDER". Speciellt skall behovet av förbättrat besluts-

'underlag för dimensionering av grusvägservicen beaktas.

Förväntat resultat 1978

?M med förslag till arbetsprogram för 1979 (före 1978-06-30)

PM 'med förslag till reviderad långtidsplan (före 1978-10'01).
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IBIIJUSA.ÄL:2

STATENS vano- OCH mnxmsmur PROJEKTBLAD Sid 1 BILAGA 1 =

I Datum> Projektnummer

1978-02-15 551 5 539-4
o l 0 0 I D b 0 l l 0 D O O O 0 0 0 i l O o i 0 I I D O O 0 a 0 i c O 0 0 l l 0 l

1 4

Projektbenämning:

DRIFTÅTGÄRDER

Vintervägsservice, samband mellan:väderlek,väglag och olyckor

 

 

 

Pågår från - till:' ' Uppdragsgivare:

1978-01-01--1978412-31 Vägverket (VV)

Anslaget belopp Kontaktman:
Totalt: 125 000
Varav egen.FoU: > ' Ove Åkerlund

Anm: I Tvåårsprojekt Projektledare: Avdelning:

Ulf Brüde ' T

 

 

 

Projektbeskrivning: Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod, Använd-

ning (bl a behov av fortsatt arbete). (Beskrivningen får

totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund

1973 års väglagsundersökning har tidigare utnyttjats för att studera
hur olyckskvoten beror av väglaget i olika regioner, under olikamå-
nader och vid olika ljusförhållanden. OSäkerheten i de uppskattade
värdena för trafikarbetet vid olika väglag och därmed även för olycks-
kvoten har visat sig vara behäftade med relativt stor osäkerhet. Ob-
servationer från flera vintrar var därför önskvärtoch det utfördes
en ny väglagsundersökning år 1977 med syfte att skatta olyckskvotens

variation.

Mål

Syftet med projektet är:

Att beräkna olyckskvoten vid olika väglag i olika delar av landet
under olika vintermånader på vägar med olika halkbekämpnings-

metoder,

Att klarlägga samband mellan väder, väglag och olyckor som underlag

för framtida kriterier för vintervägsservice.

Metod

Statistisk bearbetning av under 1973 och 1977 års insamlade väglagsá
data och från SMHI inhämtade väderleksdata samt väg-, trafik- och

olycksdata. I

Förväntat resultat 1978

En rapport som behandlar

o olyckskvotens och skadeföljdens beroende av väglag med uppdelning

på vägar med olika halkbekämpningsmetoder samt regioner, månader

och ljusförhållanden för 1973 och 1977 års material

0 Vädrets, väglagets och olyckornas samvariation uppdelat enligt

ovan.
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BILAGA 1:3

BILAGA* 1 : 3
STATENS 'VIG- OCH TRAFIKINSTITUT

Trafikavdelningen 1978462-15 . 551 5-539-4

.Rapporten skall redovisas senast 1979-03.

Anmärkning

Projektet förutsätter:

0 1973 års studier: Beställda bas- och analysregister skall vara

klara l978-O3e01 (Anders Ramström).

0 1977 års studier: Beställda bas- och analysregister skall vara

klara l978-lOeOl.
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BJHLACHÄ 1:4

BILAGA 1:4 ;37//
STATENS VÃG- OCH TRAFlKINSTITUT PROJEKTBLAD Sid 1

7 Datum Projektnummer

.l9782Q2729.. ..§$; %.5%174 . . . . . . . . . ..
Projektbenämning:

DRIFTÅTGÄRDER

'Effekter av saltning och moddavröjning

  

Pågår från - till: - Uppdragsgivare:

1978-01-01--1978-12-31 ' Vägverket (VV)

Anslaget belopp I Kontaktman:
Totalt: '145 000
Varav egen.FoU: P G Land

Anm: Treårsprojekt ' Projektledare: Avdelning:

Gudrun Öberg T

  

Projektbeskrivning: Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod, Använd-
ning (bl a behov av fortsatt arbete). (Beskrivningen får

totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund

Genom 1973 ooh 1977 års väglagsundersökningar kan en grov uppfatt-
ning erhållas om hur väglaget påverkar olyckorna. Däremot saknas
kunskap om hur väglaget påverkar trafikanternas beteenden, t ex
i fråga om restids- eller hastighetsförändring. Sandningens ef-
fekt på vägbanans friktion, effektens varaktighet och trafikens'
hastighet har studerats under 1977 på vTI. Behov föreligger att
ytterligare förbättra kunskapen inom vintervägserviceområdet.

Mål

Att ur 1977 års väglagsundersökning erhålla saltningens effekt
på trafikolyckor.

,Att kvantifiera saltningens och moddavröjningens effekt på väg-

banans friktion och trafikens hastighet. 7

Att bedöma åtgärdernas betydelse för trafiksäkerheten.

Metod

Under 1978 skall olika mätmetoder testas för att få fram den lämp-

ligaste metoden för mätning av friktion, punkthastighet och even-

tuella restider i anslutning till saltning och moddavröjning. Me-

tod för fortsatt arbete l978 - 1979 bestäms senare. Olycksstudien

påbörjas under 1978 under förutsättning att olycksdata erhålles

som planerat. ' '

Förväntat resultat 1978

PM (före 1978-06-30) innehållande

0 resultat från de ovan beskrivna mätningarna,

o förslag på lämplig mätmetod,

0 plan för fortsatta mätningar,
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BIIJMZA ]_:5

  

 

 

 

/(,

STATENS VÄG- OCH TRAFlKlNSTITUT PROJEKTBLAD Sid 1 BILAGA 1: 5 /

Datum Projektnummer

1978-02-09 551 5 547-7

1 Projektbenämning:

_DRIFTÅTGÄRDER

Beläggningsunderhåll, olycksanalys

Pågår från - till: Uppdragsgivare:

l978-0l-Ol--l979-05-31 . Vägverket (VV)

Anslaget belopp ' Kontaktman:

Totalt: 150 000
Varav egen.FoU: . Ove Åkerlund

Anm! Tvåårsprojekt Projektledare: Avdelning:

Rein Schandersson T

  

Projektbeskrivning: Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod, Använd-

V ' ning (bl a behov av fortsatt arbete). (Beskrivningen får

. totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund

Årligen satsas ca 250 000 kronor på ca 4-5000 km väg för beläggnings-
underhåll.y Kunskaperna om beläggningars tillstånds inverkan på tra-
fiksäkerheten'är bristfälliga. Det är därför angeläget att skaffa
kunskap om sambanden mellan beläggningars tillstånd och inträffade
olyckor.

nFör vidare bakgrund hänvisas till ett planprojekt "Effekter av drift-

åtgärder", VTI Meddelande 81, 1978.

Mål

Syftet är att klargöra sambandet mellan å ena sidan olyckskvoter och
skadeföljder och å andra sidan beläggningsslitage och beläggningstyp
i avsikt att få ökad kunskap för att utforma kriterier för belägg-

ningsunderhållets genomförande.

Metod

I
_-

Genom utnyttjande av data från väg- och olycksdatabank samt 1977 års
beläggningsinventering beskriva och analysera olyckskvot och skade-

följd.

studierna skall följande beläggningasvariabler beaktas:I

0 Beläggningstyp
0 Beläggningsålder
0 Antal fordon som passerat beläggningen sedan denna lades
0 Antal dubbdäcksutrustade fordon som'passerat beläggningen sedan

denna lades
Beläggningsklass enligt 1977 års inventering
Beläggningsslitage enligt 1977 års inventering
Sprickbildning och ojämnheter enligt l977 års inventering
Vidtagna åtgärder enligt l977 års inventering
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BILAGA 1:6

BI .
STATENS wc. OCH rmnxmsmm ?AGA l .6

Trafikavdelningen * 1978-02-20 551 5 547-7

Omfattningen av de beläggningsinventerade sträckorna-som skall med-
tagas i studierna och den tidsperiod inom vilken inträffade olyckor
skall beaktas bestäms efter samråd med VVS kontaktman.

V ll

Genom analys av olyckor före och efter tidpunkten (året) för belägg-
ningsunderhåll kvantifiera det nuvarande beläggningsunderhållets
effekt på antalet olyckor och olyckornas skadeföljd.

Förväntat resultat 1978

;PM som redogör för läget inom projektet (före 1978-12á31).

Förväntat resultat 1979

Rapport med samband mellan å ena sidan olyckor, olyckskvoter och
skadeföljder och a andra sidan:

Beläggningstyp - Beläggningsålder
Beläggningsslitage - Linjeföringsklass
Beläggningsklass - Linjeföringsklass
Sprickbildning - Linjeföringsklass
Beläggningsslitage - Antal passerande fordon sedan beläggningen
lades '

6. Beläggningssligage - Antal dubbdäcksutrustade fordon som passe-
rat beläggningen sedan den lades.

m
w
a
l
-
J

Sambanden l - 4 studeras med uppdelning på olika typer av vägar
med avseende på haStighetsgräns, vägbredd och regioner.

Sambanden 5 - 6 studeras med uppdelning påjolika typer av vägar
med avseende på hastighetsgräns, vägbredd] beläggningstyp.och re-

gion.

.Anmärkning

Projektet förutsätter att nödvändiga register lämnas av VV senast

1978-10-01.
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BIIJUSA ]_:7

STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTiTUT PROJEKTBLAD sid 1 1 BILAGA l ; 7 1/

Datum Projektnummer

1978-02-15 551 1 516-6
O C I I C D C C i O Q I O O O l O O I I O O O O I .

 

Projektbenämning:

DRIFTÅTGÄRDER

Effekter av spårdjup, planprojekt

 

  

Pågår från - till: Uppdragsgivare:

1978-01-01--1978-12-31 Vägverket (VV)

Anslaget belopp Kontaktman:
Totalt: 30 000 _

Varav egenQFOU: JakOb Wajsman

Anm: I Projektledare: Avdelning:

Gunnar Carlsson T

   

Projektbeskrivning: Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod, Använd-

ning (bl a behov av fortsatt arbete). (Beskrivningen får

totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund

Kunskapen om spårdjupets inverkan på trafiksäkerheten är bristfällig. '

Man vet t ex att de spårdjup som för närvarande tillåts på det stat-
liga vägarna kan ge upphov till vattensamlingar så djupa att de kan

öka risken för vattenplaningsolyckor.

För vidare bakgrund hänvisas till ett planprojekt "Effekter av drift-
åtgärder" VTI Meddelande 81, 1978 utarbetat av Gunnar Carlsson. En-
ligt detta planprojekt kan trafiksäkerheten bestämmas indirekt t ex

genom mätning av fordonens hastighet och läge på vägbanan vid olika

spårdjup. '

Mål

Syftet med projektet är att precisera vilka mätningar och hur dessa

skall utföras för att genom trafikstudier söka belysa spårbildningens

betydelse för trafiksäkerheten.

Metod

Framtagande av modeller för att beskriva trafiksäkerheten med trafik-
studier. Bestämning av mätmetoder för i modellen ingående variabler.
Variabler som härvid skall beaktas är å ena sidan spårdjup och frik-
tion och å andra sidan fordonens hastigheter och läge på vägbanan.

Förväntat resultat 1978

En PM (före 1978-06930) med redovisning av:

0 'de metoder enligt vilka trafikstudierna skall utföras

o en plan för när, i vilka miljöer och i vilken omfattning trafik-

studierna skall genomföras

o vilka typer av resultat som kan förväntas från dessa mätningar.

 

VTI MEDDELANDE 81



BIIJMSA 1_:8

BILAGA 1:9 -
STATENS VÃG- OCH TRAFlKlNSTITUT PROJEKTBLAD sid 1 ' / /

Datum Projektnummer

1978-02-15 551 1 515-8

iProjektbenämning:

DRIFTÅTGÄRDER

Utmärkning av Vägarbete

   

Pågår från * till: - I Uppdragsgivare:

1978-01-01--1978-12-31 Vägverket (VV)

Anslaget belopp 'Kontaktmanr

Totalt; 175 000
Varav egenuFoU: Jakob Wajsman

.Anmii ' . Pröjektledare: ' - Avdelning:

Gudrun Öberg 1 T

  

 

Projektbeskrivning: Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod, Använd-

ning (bl a behov av fortsatt arbete). (Beskrivningen får

totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund

Nuvarande metoder för att nedbringa trafikanternas hastigheter i
samband med vägarbeten är otillräckliga med hänsyn till kravet på
arbetarskydd och trafiksäkerhet. Den bristande hastighetsanpass-

ningen avser både trafikantens hastighetssänkning före ett vägar-

bete samt hastighetens bibehållande utmed arbetsområdet. Proble-

men är störst på motorvägar. Genom att på olika sätt kombinera'

förhandsinformation (skyltning),och avstängningssystem (portar

och koner) bör man kunna förbättra trafikanternas hastighetsan-
passning och sidoplacering. *

Mål

Att få fram en kombination av förhandsinformation och avstäng-

ningssystem som ger optimal hastighetsanpassning och sidoplace-

ring.

Metod

0 Hastighetsmätning vid början av och utmed arbetsområdet.

o Mätning av när sidoförflyttning (byte av körfält) sker.

Försöken skall utföras på E4 videöttle söder om Gränna. Arbets-

platsens längd begränsas till 500 m. Följande variabler skall un-

dersökas:

o Avkoning (Standardkon och "USA-trafikplint")

o Portar (två typer)
o Förhandsinformation (en typ)

Totalt skall sex kombinationer av ovanstående variabler undersökas.

Förväntat resultat l9j§

 

Rapportkoncept (före 1978-11-30) innehållande,

o Samband mellan olika_kombinationer av förhandsinformation/av-

stängningssystem och snitthastighet.

 

o Samband mellan ovanstående kombinationer och sidoçlacering.
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