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Ytbehandling av grusvägar
- Uppföljning av friktion, hastigheter och sidolägen

efter ett år.

av Gunnar Carlsson

Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Våren 1976 ytbehandlade vägverket ca 100 km grusvägar

med en enkel beläggning som kallas YlG. Någon förbätt-

ring av vägarnas tvärsektion, linjeföring och siktför-

hållanden gjordes inte.

Föreliggande meddelande:nakwi&üi resultat från trafik-

studier och friktionsmätningar som utfördes dels före

ytbehandlingen (våren 1976) och dels i två olika om-

gångar efter ytbehandlingen (höstarna 1976 och 1977).

'Det viktigaste resultatet av uppföljningsmätningarna

hösten 1977 är att någon förändring av bilisternas has-

tighetsanpassning och sidolägen och av vägbanans frik-

tion sedan hösten 1976 inte kunnat påvisas. Samman-

fattningsvis kan konstateras att ytbehandlingen av

grusvägarna vid torrt sommarväglag har medfört:

1. en ökning av vägytans friktionstal med O,l-0,5 en-
heter.

2. en ökning av personbilarnas medianhastighet med 1,5-
3,5 km/h samt en något mindre ökning av de hastig-
heter som ligger över medianhastigheten.

3. en beräknad minskning av personbilarnas medianstopp-
sträcka med 0-15 m och av 85-percentilen med 0-20 m.
MinSkningen motsvarar 0-25 % av de beräknade stopp-
'sträckorna på grusvägar.

4. en större skillnad mellan tillgänglig och beräknad
utnyttjad sidfriktion i horisontalkurvor. Den ut-
nyttjade andelen av den tillgängliga sidfriktionen
minskade eller förblev oförändrad.
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5. förändringar av beräknade möjligheter till undan?
manövrer före backkrön med skymd sikt i såväl
positiv som negativ riktning.

Slutsatserna av studierna är att ytbehandlingen inte

torde ha försämrat trafiksäkerheten utan snarare för-

bättrat densamma under förutsättning att grusvägens

bredd utnyttjas maximalt vid ytbehandlingen.
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Ytbehandling av grusvägar
- Uppföljning av friktion, hastigheter och sidolägen

efter ett år.

av Gunnar Carlsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack '
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

l976 ytbehandlade Statens vägverk (VV) ca 100 km grus-

vägar med en enkel beläggning som kallas YlG. Någon för-

bättring av vägarnas tvärsektion, linjeföring och sikt-r

förhållanden gjordes inte. Den förbättrade ytstandarden

ansågs kunna medföra en hastighetsökning. Man var osäker

om denna eventuella hastighetsökning, tillsammans med

övriga förändringar, främst en förbättrad friktion, skulle

påverka trafiksäkerheten. Statens väg- och trafikinsti-

tut (VTI) utförde därför, på uppdrag av VV, under 1976

mätningar av hastigheter och friktion före och efter yt-

behandlingen.. Mätningarna utfördes i horisontalkurvor,

i anslutning till backkrön och på raksträckor. Förutom

hastighet och friktion mättes i backkrönen även fordonens

sidolägen.

Resultaten från 1976 års mätningar är redovisade i VTI

rapport ll9, l977. Mätningarna visade att ytbehandling-

en inte torde ha försämrat säkerheten på vägarna under

de förhållanden som undersökningen omfattade (torrt som-

marväglag) och under förutsättning att grusvägens bredd

utnyttjades maximalt vid ytbehandlingen. Visserligen

medförde ytbehandlingen en ökning av personbilisternas

hastigheter med drygt 2 km/h men även vägbanans friktion

ökade i en utsträckning som medförde att dels de beräk-

nade stoppsträckorna minskade och dels utnyttjandet av

den tillgängliga sidfriktionen i kurvor minskade eller

var oförändrat.

Eftersom mätningarna på de ytbehandlade vägarna utfördes
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så snart som ca 3 månader efter ytbehandlingen (aug-sept

1976) ansågs det värdefullt att upprepa dessa efter yt-

terligare ett år. VTI fick därför i uppdrag att utföra

ytterligare en mätomgång i aug-sept 1977. Resultaten av

dessa mätningar redovisas i föreliggande meddelande.

Analysen av den upprepade mätomgången visar att varken

hastigheter, friktion eller sidolägen förändrats under

det gångna året. Däremot erhölls på de kontrollvägar

(grusvägar) som ingick i undersökningen lägre friktions-

tal än under de tidigare mätomgångarna. Detta har emel-

lertid inte påverkat hastigheterna på kontrollvägarna.

De i rapport ll9 redovisade beräkningarna av ytbehand-

lingens effekt på stoppsträckor och utnyttjande av till-

gänglig sidfriktion i kurvor bördärför ändras något i

positiv riktning för YlG. Efter denna revidering kan

resultaten från samtliga mätomgångar sammanfattas på

följande sätt.

Ytbehandlingen av grusvägarna har vid torrt sommarväg-

lag medfört:

1. en ökning av vägytans friktionstal med O,l-O,5 en-
heter.

2. en ökning av personbilarnas medianhastighet med
l,5-3,5 km/h samt en något mindre ökning av de has-
tigheter som ligger över medianhastigheten.

3. en beräknad minskning av personbilarnas medianstopp-
sträcka med 0-l5 m och av 85-percentilen med 0-20 m.
Minskningen motsvarar 0-25 % av de beräknade stopp-
sträckorna på grusvägar. '

4. en större skillnad mellan tillgänglig och beräknad
utnyttjad sidfriktion i horisontalkurvor. Den ut-
nyttjade andelen av den tillgängliga sidfriktionen
minskade eller förblev oförändrad.

förändringar av beräknade möjligheter till undanman-
övrer före backkrön med skymd sikt i såväl positiv
som negativ riktning.

J
l

Avslutningsvis bör man observera att även om ytbehand-
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lingen inte försämrats på de undersökta vägarna så till-

hör dessa en vägkategori som relativt sett uppvisar

betydande trafiksäkerhetsproblem. Olyckskvoten (olyck-

or/lO6 fkm) för de polisrapporterade olyckorna (exkl

korsningsolyckor) är ca 60 % högre på de statliga grus-

Vägarna än på asfaltvägarna och ca 20 % högre än på

oljegrusvägarna. Dessa skillnader torde i stor utsträck-

ning förklaras av grusvägarnas relativt Sett dåliga

geometriska standard (smala och krokiga Vägar med dålig

sikt). Speciellt mötesolyckorna utgör ett stort problem

på denna typ avvägar. En grov beräkning av hur risken

per möte varierar mellan de tre vägkategorierna grusvä-

gar, oljegrusvägar och asfaltvägar visar att risken att

det skall inträffa en olycka i samband med ett möte är

50n60 gånger så hög på grusvägarna som på asfaltvägarna

och ca 5 gånger så hög sompå oljegrusvägarna. Det före-

faller därför rimligt att ägna mötesproblematiken en

speciell uppmärksamhet vid förbättring av de smala och

krokiga vägar som här är aktuella. Ett sätt att ned-

bringa de höga olycksriskerna vid möten kan vara att

bredda vägens tvärsektion på avsnitt med speciellt korta

siktlängder.
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BAKGRUND

Våren 1976 ytbehandlade vägverket (VV) på prov totalt

ca 100 km grusvägar belägna1 L-, D- och C-län med en

ny prisbillig beläggning som benämnes YlG. För att

hålla nere kostnaderna gjordes inte någon förbättring

av Vägarnas tvärsektion, linjeföring och siktförhållan-

den. Den förbättrade ytstandard som följer av ytbehand-

lingen kan tänkas medföra att bilisterna höjer hastig-

heten i sådan utsträckning att säkerheten försämras

speciellt på vägavsnitt med låg geometrisk standard.

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) fick därför i

uppdrag att utföra olika typer av studier för att

belysa om ytbehandlingen medförde någon försämring av

trafiksäkerheten.

Det årliga antalet trafikolyckor på provvägarna är

för litet för att möjliggöra en meningsfull analys.

Trafiksäkerheten måste därför belysas med hjälp av

indirekta metoder. Under 1976 utförde VTI hastighets-

och friktionsmätningar i horisontalkurvor, i anslutning

till backkrön med skymd sikt och på raksträckor dels

förewoch dels efter ytbehandlingen. Avsikten med

dessa studier var att utifrån de uppmätta hastigheterna

och friktionsvärdena göra beräkningar av i vilken

utsträckning ytbehandlingen påverkade stOppsträckor,

friktionsutnyttjandet i horisontalkurvor samt möjlig-

heterna till undanmanövrer vid möten i backkrön med

skymd sikt. Begränsade mätningar utfördes även på ett

antal kontrollsträckor som inte ytbehandlades för att

därigenom få större möjligheter att isolera effekten

av ytbehandlingen.

Föremätningarna utfördes i maj, vägarna ytbehandlades

i juni och eftermätningarna utfördes i augusti-septem-

ber 1976. Resultaten av dessa studier är redovisade

i VTI rapport nr 119, 1977. Grovt sett kan resulta-

ten, som alla avser personbilar och torr sommarväg-
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bana) sammanfattas som följer.

Ytbehandlingen av grusvägarna medförde:

1. En ökning av vägytans friktionstal med 0,lf0,3

enheter.

2. En ökning av medianhastigheten med l,5-3,5 km/h
samt en något mindre ökning av de hastigheter som
ligger över medianhastigheten.

3. En minskning av den beräknade medianstoppsträckan

med 0-6 m och av 85tpercentilen med 0-10 m. Minsk-
ningen motsvarar 0-15 % av de beräknade stopp-
sträckorna på grusvägar. -

4. En större skillnad mellan tillgänglig sidfriktion
och beräknad utnyttjad sidfriktion vid körning i
horisontalkurvor. Däremot är den beräknade an-
delen utnyttjad sidfriktion ungefär lika på de
båda vägytorna.

5. Förändringar av beräknade möjligheter till undan-
manövrer i anslutning till backkrön i Såväl positiv
som negativ riktning.

Ytbehandlingen medförde som väntat en ökning av såväl

vägbanans friktion som av personbilarnas hastighet.

Hastighetsökningen var emellertid relativt liten. Den

avvägning mellan hastighetsökning och friktionsökning

som görs i punkterna 3 och 4 visar att ytbehandlingen

kan ha medfört ökad trafiksäkerhet. Man bör dock vara

försiktig vid tolkningen av de mycket grova mått på

trafiksäkerheten som beräknade stoppsträckor och be-

räknat utnyttjat väggrepp i kurvor utgör.

Förändringarna av de beräknade möjligheterna till

undanmanövrer i anslutning till backkrön uppvisade

ingen enhetlig tendens. I ett backkrön påvisades en

klar försämring, som dock kunde knytas till att kör-

banans bredd minskats i samband med ytbehandlingen.

Studier av olyckor på smala vägar med låg geometrisk
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standard visar att det är mycket viktigt att grusväg-

banans fulla bredd utnyttjas vid ytbehandlingen.

Mätningarna på de ytbehandlade vägarna utfördes 2-3

månader efter ytbehandlingen vilket kan vara en alltför

kort tid för att erhålla en stabil hastighetsanpassning

till de förändrade förhållandena. VV och VTI ansåg det

därför önskvärt att utföra ytterligare en uppföljnings-

mätning (mätomgång 3) ett år senare för att belysa'

eventuella långtidseffekter. Dessa mätningar utfördes

i augusti-september 1977 och resultatet redovisas i

detta meddelande. Redovisningen görs mycket kortfattad

och för en närmare beskrivning av metoder, teori, mät-

platser och mätutförandet hänvisas till VTI rapport 119,

1977. Vidare utförs jämförelsen primärt mellan de två

olika mätomgångarna på de ytbehandlade vägarna (mät-

omgångarna 2 och 3).
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MÄTTIDER OCH VÄDERLEK
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I tabell 1 redovisas mättider och väderlek för de två

mätomgångarna på de ytbehandlade vägarna.

Tabell 1. Mättider och väderlek.

Mät- Mätomgång 2 Mätomgång 3
plats Start Stopp Väder Start Stopp Väder1) Datum Tidpunkt .Datum Tidpunkt Datum idpunkt Datum Tidpunkt*

LIK 18.47' 10.35 19 23 12.51
LIR Måndag 19.00 Onsdag 10.52 Klart Måndag 19.28 Onsdag 13.01 . Klart
LIB 760823 20 00 760825 11.22 770822 19.36 770824 *13.15
LIJ 20.33 12 00 ' 19 47 14.56

L2K 16.23 14.34 760825 15.22 13.43 Uppe-
Klart - hållL2R Onsdag 16.02 Fredag l4.24 760826_27 15.36 Fredag 13.50 Varierande

LZB 760825 15.00 760827 14-04 regn på 16.20 770826 14.26 klart och
eftermidda- mu 1 e t'L2J 17.19 13.35 9 15.07 13.26

DKl 13.46 09.48 760831 16.40 08.59 Uppehåll
DK2 Maxmp 12.46 cmskg 09.33 åâtêöifgn Mårbg 16.55 Omgkq 09 10 Mulet
DR 760830 14 34 760901 10.01 middagen 770829 16-32 770831 08'48
DJ 12.17 09_22 darefter 17.11 09.19

uppehall

ClKl 19.47 13.07 16.48 12.14 770905
lätt regnClK2 16 55 13.15 17.03 12 36 på kvällen

ClK3 Måxkq 18.06- cxsdag 13.52 Klart Mårbg 18.36 Omxbg 13 28 770906-07
+.CIR 760906 17.10 760908 13.25 *770905 17.16 770907 12.35 klar

CIB 17 47 13.36 18.04 09 07
CIJ - 19.10 14.04 18.58 09.07

czx 19.53 18.35' 76O9W9re9n 18.14 17.47 Uppehåll
på kvällen och HCZR Onsdag 19 . 22 Fredag 18 . 4 5 natten_ Klart Onsdag 18 . 3 5 Fredag 17 . 3 4 Overvägande

C2B 760908 18.49 760910 18 09 förelfânet 770907 åå°46 770909 17'56 klartCZJ 20.26 17_OQ och mulet efterl .55 17.17

      

 

  

 

 

Som framgår av tabellen utfördes mätningarna på samma
veckodagar och i stort sett på samma tider vid de båda

mätomgångarna.

 

J

Mätplatsernas kodbetecknlng tolkas på följande
Cl Ytbehandlad väg nr 1 i C-län.

Kl Kurva nr 1
Vidare betecknar R raksträcka, B backkrön och J
jämförelse- eller kontrollsträcka i närheten av
den ytbehandlade vägen.

sätt:
EX ClKl
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ANALYS OCH RESULTAT

De storheter som utvärderats och jämförts mellan de

båda mätomgångarna på de ytbehandlade vägarna är:

Uppmätt friktion

Uppmätta hastigheter

Beräknade stoppsträckor

Beräknade säkerhetsmarginaler i horisontalkurvor

U
'
l
u
b
U
J
N
l
-
J

Beräknad förmåga till undanmanövrer i anslutning
till backkrön med skymd sikt

Av tabell 1 (sid 4) framgår att det regnat under viss

del av mättiden. Dessaperioder har emellertid varit

så korta att de inte möjliggör en meningsfull trafik-

analys och har därför uteslutits. De resultat som pre-

senteras gäller således torrt sommarväglag. Vidare

omfattar analysen endast personbilar.

Som framhållits i det föregående bör det observeras att

den följande jämförelsen primärt avser förhållandena

under de två mätomgångarna på de ytbehandlade vägarna

(mätomgångarna 2 och 3)

Förändring av friktion

 

I figur l redovisas resultaten av friktionsmätningarna

från de båda mätomgångarna. Även resultaten från kon-

trollvägarna (grusvägar) har inprickats i figuren.

Av figuren framgår att friktionen i hjulspårsområdet

i stort sett inte förändrats mellan de båda mätomgång-

arna på de ytbehandlade vägarna. Mätplatsen DKl utgör

dock ett undantag, där friktionstalet ökat från 0,83

till 0,98, vilket är en signifikant förändring. Sig-

nifikanta förändringar kan även konstateras på 4 av

de 5 mätplatserna på grusvägarna, där friktionstalet

har sjunkit med 0,07-O,25 enheter.
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Figur 1.
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?2: Mätomgång 2 (1976) .-7

fMätomgång 3 (19' g 7f3.
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I vägmitten finns en tendens till en svagt Ökad friktion

på de:üesta mätplatserna. Mätplatsen C2R uppvisade

under mätomgång 2 ett mycket lågt friktionstal beroende

på kvarvarande lösgrus. Detta har försvunnit till

mätomgång 3 och C2R har nu ett friktionstal,_som ligger

i nivå med de andra ytbehandlade platserna (O,90-l,00).

Friktionen, även i vägmitten, är på grusvägarna mindre

under mätomgång.3 än under mätomgång 2, Skillnaden är

emellertid Hundmeän i hjulspårsområdet;

Sammanfattningsvis kan således konstateras, att friktio-

nen i stort sett inte förändrats på de ytbehandlade vä-

garna under det gångna året. Den förbättring som kan

skönjas är koncentrerad till vägmitten och torde bero

på att löst material i ytan försvunnit.

På kontrollvägarna konstateras en minskning av frik-

tionstalet från mätomgång 2 med i genomsnitt 0,15j0,13

enheter, där i 0,13 är ett approximativt 95 %-igt kon-

fidensintervall. Jämföres mätomgång 3 med mätomgång 1

är minskningen än större (O,24i0,lO). Det är således

troligt, att de friktionstal som uppmättes på grusvägar-

na under mätomgång l (före ytbehandlingen) är alltför

höga för att kunna anses som representativa värden för

friktionen på grusvägar Vid torr sommarvägbana. Detta

framgår av figur 2, där det genomsnittliga friktions-

talet för hjulspårsområdet och för samtliga mätplatser

redovisas. Den tidigare slutsatsen att ytbehandlingen

ökade vägytans friktionstal med O,l-O,3 enheter vid

torrt sommarväglag torde således utgöra en underskatt-

ning av ytbehandlingens friktionshöjande effekt och bör

ändras till O,l-O,5 enheter. För att avgöra var tyngd-

punkten i detta intervall ligger, erfordras mer omfattan-

de friktionsstudier än de som utförts i detta projekt.
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Figur 2. Medelvärden av friktionstal på försöks- och.

kontrollsträckor vid de olika mätomgångarna.
Standardavvikelsen hos friktionstalen redo-
visas även i figuren.

 

Förändring av hastighet

Vid utvärderingen av hastigheter har endast personbilar

med hastigheter över 20 km/h medtagits. För samtliga

matplatser utom för backkrönen har de båda körriktning-

arna slagits samman. I backkrönen är endast riktningen

mot backkrönet intressant för att studera förmågan till

undanmanövrer. Denna riktning definieras som riktning 1.

Att riktningsuppdelningen behå1lits för backkrönen även

vid analysen av hastighetsförändringar beror på att det

finns anledning att förmoda, att skillnaden i hastig-
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het mellan de båda körriktningarna är större i back-

erönen än 1 horisontalkurvorna och på raksträckorna.

I figur 3 jämföres hastigheterna vid de två mätomgång-

arna på de ytbehandlade vägarna. Jämförelsen görs för

dels SO-percentilen (V50) och för dels 85-percentiler-

na (V85) i de uppmätta hastighetsfördelningarna. I

figuren har även motsvarande hastigheter från kontroll-

vägarna inprickats som jämförelse. Mätplatsen DJ har

dock måst utgå, då trafiken stördes under större delen

av mättiden genom parkerade bilar (bärplockare). För

de ytbehandlade vägarna har regressionslinjer anpassats

till punkterna. Ekvationerna redovisas i figuren.

Som framgår av figur 3 ansluter regressionslinjerna

mycket väl till 450-linjen, Vilket innebär att någon

skillnad inte kan påvisas mellan de båda mätomgångarna

på de ytbehandlade vägarna. Hastigheten har således

inte förändrats under det år som gått mellan mätomgång-

arna 2 och 3. Inte heller på kontrollvägarna (grus-

vägar) kan någon skillnad i hastighet påvisas.

Förändring av stoppsträcka

 

Stoppsträckor vid optimal inbrOmsning har beräknats

för samtliga utvärderade hastigheter under mätomgångar-

na 2 och 3 med hjälp av uttrycket:
72

Z'fb°g
där

U) l- den beräknade stOppsträckan i m

V = den uppmätta hastigheten i m/s

lt: förarens reaktionstid i s (har ansatts till 1 8 för

samtliga förare)

fb: friktionstalet för bromsning med optimalt slip

tyngdaccelerationen 1 m/s2L
O Il
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Figur 3. Samband mellan hastigheter på ytbehandlade Vä-
gar vid mätomgångarna 2 och 3. I figuren har
även resultaten från kontrollsträckorna in-
prickats som jämförelse.

V2_50 : Median, mätomgång 2 (l976)

V3_50 : Median, mätomgång 3 (1977)

85-percentil, mätomgång 2 (l976)

V : 85-percentil, mätomgång 3 (1977)
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I horisontalkurvorna bör hänsyn tas till att en del av

friktionskraften utnyttjas för att ta upp sidkrafter.

Approximativt gäller att I i

= 2 _ c 2 _ i _ _ _ _ _ . .fb \1f is A . (2)

där f är det uppmätta friktionstalet. Sidfriktionstalet

(fb) erhålles med hjälp av uttrycket*

 

F 2 V2 - 9.' R ° E
*s IR ° g + VÄ ° E i (3)

där

R.: körspårets radie i m (approximeras med kurvans geo-
metriska radie)

'E kurvans skevningH

På raksträckor och i backkrön är fS = och fb = f

I figur 4 jämföres de beräknade stoppsträckorna för de

två mätomgångarna på de ytbehandlade vägarna på samma

sätt som för hastigheterna i avsnitt 3.2. Av figuren

framgår, att de beräknade stoppsträckorna inte har för-

ändrats under det gångna året. På kontrollvägarna har

däremot stoppsträckorna ökat beroende på att friktionen

var lägre under mätomgång 3 än under mätomgång 2 (se

figur 2 sidan 8). Den tidigare slutsatsen att ytbehand-

lingen förkortat stoppsträckorna (se sidan 2) står så-

ledes fast. Det är vidare sannolikt, att den kvanti-

fiering av minskningens storlek som tidigare angavs (0-6

för medianstoppsträckan och 0-10 m för 85-percentilen)

utgör en underskattning p g a att den grundar sig på ett

för högt friktionsvärde på grusvägarna (se sidan 7). En

analys av samband mellan:&iktion och hastighet på kon-

trollvägarna visar vidare att de lägre friktionstal som

uppmättes under mätomgångarna 2 och 3 inte medförde någon

sänkning av trafikanternas hastigheter. En rimligare

slutsats utifrån ovanstående är att ytbehandlingen med-

fört en minskning av de beräknade medianstoppSträckorna

med 0-15 m och av 85-percentilen med 0-20 m, vilket mot-

svarar 0-25 % av de beräknade stoppsträckorna på grus-

vägarna.
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2. + 0,7335

** // rz = 0,93
/

/
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.I m

0 kurvor © rakstrackor nu
o backkrön x kontrollsträcka (grus)

Figur 4. Samband mellan beräknade stoppsträckor på ytbehandlade
vägar vid mätamgångarna 2 och 3. I figuren har även
resultaten från kontrollvägarna inprickats som.jämförelse.
52.50 : Median, mätamgång 2(1976)

Y

3_50 : NEdian, mätomgâng 3(1977)

2.85 : 85-percentil, mätomgång 2(1976)

S

S

s3;85
: 85-percentil, mätomgång 3(1977)
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Färandring av säkerhetsmarginaler i horisontalkurvor

Den utnyttjade sidfriktionen i horisontalkurvor (fs)

kan approximativt beräknas med hjälp av ekvation 3

på sidan ll. fS kan sedan på olika sätt jämföras med

den uppmätta friktionen (fsm), vilken i sin tur är ett

approximativt mått på den maximalt möjliga Sidfrik-

tionen, varigenom'Säkerheten" vid körning i kurva kan

belysas. Följande två kriterier för ändrad "säkerhet"

mellan två jämförda mätomgångar användes.

 

Kriterium l

= (§5 ): "säkerheten" är lika vid mät-
Sm omgångarna i och j

+ "säkerheten" är högre vid mät-

 

sm sm omgång j

Kriterium 2

(fsm - fs)l = (fsm » fslj + "säkerheten" är lika
4 vid mätomgångarna i

och j

(fsm - fs)i lfsIp - fs)j + "säkerheten" är högre
vid mätomgång i

För en närmare diskussion av olika säkerhetskriterier

och dessas betydelse för vilka slutsatser som drages

hänvisas till VTI rapport nr ll9, l977. Det bör dock

framhållas, att kriterium möjliggör en betydligt[
\

större hastighetsökning för en given ökad friktion än

vad kriterium l gör.

Det har tidigare konstaterats, att varken hastigheten

eller friktionen förändrats under det gångna året på

de ytbehandlade Vägarna. "Säkerheten" i horisontal-
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kurvor har därför inte heller förändrats. Detta fram-

går av figur 5, där friktionsutnyttjandet jämföres

mellan mätomgångarna 2 och 3 enligt de två angivna

"säkerhetskriterierna". Jämförelsen har gjorts för

dels medianbilisten (motsvarande V50) och dels 85 %-

bilisten (motsvarande V85). Som framgår av figurerna

ligger punkterna på ömse sidor om.450-linjen och någon

förändring mellan de båda mätomgångarna kan inte kons-

tateras.

Den tidigare slutsatsen från mätningarna i horisontal-

kurvor Var att ytbehandlingen medförde att skillnaden

mellan den tillgängliga och den utnyttjade sidfriktio-

nen ökade medan andelen utnyttjad sidfriktion inte för-

ändrades. Enligt kriterium 2 medförde således ytbe-

handlingen en "säkerhetsvinst" medan "säkerheten" för-

blev oförändrad enligt kriterium 1. Denna jämförelse

grundade sig på de friktionstal för grusvägar, som upp-

mättes under mätomgång l. Det har tidigare visats,

att dessa värden sannolikt ligger alltför högt för att

kunna anses representativa för torr grusvägbana. Om

jämförelsen mellan grusväg och ytbehandlad väg i stället

baserar sig på de lägre friktionstal för grusvägar, som

uppmättes på kontrollvägarna under mätomgångarna 2 och

3 blir slutsatsen, att "säkerheten" i de flesta kurvor-

na har förbättrats genom ytbehandlingen även enligt det

strängare kriteriet. Den sammanfattande slutsatsen bör

därför formuleras på följande sätt:

Ytbehandlingen av grusvägarna medförde, att skillnaden

mellan utnyttjad och tillgänglig sidfriktion i horison-

talkurvor ökade. Den utnyttjade andelen av den till-

gängliga sidfriktionen minskade eller var oförändrad.
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fsm3 - fsB

H
1,0 m ,

/

"Säkerheten" högre vid /

matomgang 3 (1977) 0 /

0,81' 0

0 O 40

Qi'<7
0,6* ,0

' /

/
0 4 *F / "Säkerheten'Ãhögre vid

' mätomgång 2_ (1976) '
/

/

0,2 l /
/

/

_/

0 § § 3 § 7 '3

0 0,2 0,11 0,6 0,8 1,0 fsm2 - fs2

1553
H 1 -

1,0 _ fsm3

/

/
"Säkerheten" högre vid cp,

0,8 -t mätomgång 3 (1977) 0%0

' 05°
i'0,6 <- /

/

/

/ u . -

0,4 .4. / "Säkerheten" högre v1d
/ mätomgång 2 (1976)

/

/

0,2 -1- /

/

/

/ _
. m . . A 4 l st

0 1 r ' ' T _ _ fsm2
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Figur 5. Samband mellan friktionsutnyttjande i horison-

talkurvor på ytbehandlad Väg vidmätomgångarna
2 och 3. Friktionsutnyttjandet avtar ("säker-
heten" ökar) utefter figurernas axlar.

f32: Beräknad utnyttjad sidfriktion, nätangång 2 (1976)

fst : Uppmätt maximal "sidfriktion", mätangång 2 (1976)

f53 : Beräknad utnyttjad sidfriktion, mätomgång 3 (1977)

fsm3 : Uppmätt maximal "sidfriktiön", mätamgång 3 (1977)

o Medianbilisten (mtsvarande V )
b» 85%-bilisten(notsvarande'v85 O
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Förändring av möjligheter till undanmanövrer före back-

 

krön med skymd sikt

 

Genom att mäta sidolägen och hastigheter före backkrön

med skymd sikt kan säkerheten belysas genom att teore-

tiskt beräkna förmågan till undanmanövrer. Utgående

från de hastigheter och sidolägen som uppmättes ca 40 m

före backkrönet förutsättes att undanmanövern utföres

på ett idealiserat och likartat sätt av samtliga bilis-

ter. Undanmanövern förutsätter att endast sidkrafter

tas i anspråk. Någon bromsning ingår således inte,

varför hastigheten längs vägen är könstant under manö-

vern. ,Manövern är slutförd då bilens högra hjul be-

finner sig på körbanans kant. Säkerheten belyses med

den sträcka, som erfordras för att utföra manövern.

För en närmare beskrivning av den modell som användes

för att beräkna undanmanövreringssträckans längd hän-

visas till VTI rapport ll9, sidorna 15 - 17.

Vid den jämförelse mellan mätomgång l (grus) och mät-

omgång 2 (YlG) som redovisades i rapport ll9 framkom,

att körbanans bredd ändrats genom ytbehandlingen. I

dessa fall beräknades sträckan för undanmanövern med

förutsättningen att bilarna på den bredare körbanan

efter manövern lämnar samma utrymme för möte, som på

den smalare körbanan, d v 5 på den bredare vägen för-

des inte bilarna ända ut till körbanekanten. Vid denna

beräkning förutsattes att samtliga bilar har bredden

1,6 m. De beräkningar som utförts från mätomgång 3

bygger på samma förutsättningar.

Tyvärr uppstod under mätomgång 3 ett fel på kameran,

som användes för att registrera sidolägen på mätplatsen

ClB, varför resultat endast kan redovisas från tre av

de tidigare studerade fyra backkrönen.

I figur 6 redovisas fördelningsfunktionerna av de upp-

mätta sidolägena tillsammans med de uppmätta tvärsek-
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Figur 6a. Kumulativa sidolägesfördelningar_från samt-
liga mätomgångar. (Procent fordon med mindre
avstånd från högra vägkanten än angivet).
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Figur 6b; Kumulativa sidolägesfördelningar från samt-
liga mätomgångar. (Procent fordon med mindre
avstånd från högra vägkanten än angivet).
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tionerna. Man bör observera, att körbanebredderna av-

seende grusvägarna är osäkra.

Av figur 6 framgår att sidolägena på LlB är ungefär de-

samma vid de två mätomgångarna på de ytbehandlade vägar-

ha och mindre än på grusvägarna. Skillnaderna mellan

grusväg och YlG är signifikant på l % nivå, medan ingen

signifikant skillnad kan påvisas mellan de två mätningar-

na på YlG.

På mätplatsen L2B körs bilarna längre ut i körbanan vid

båda mätomgångarna på YlG än på grusvägen. Skillnaderna

är signifikanta på 1 % nivå. Vid mätomgång 3 körs de
dock något närmare vägkanten än under mätomgång 2. Denna

skillnad är signifikant på 5 % nivå.

På ClB erhölls som tidigare påpekats inga resultat från

mätomång 3. Efter ytbehandlingen körde emellertid bilis-

terna betydligt längre ut i körbanan än på grusvägen.

På mätplatsen C2B slutligen är sidolägena ungefär de-

samma vid samtliga mätomgångar. Då vägen ytbehandlades

körde bilisterna dock något närmare Vägkanten. Skill-

naden mellan mätomgångarna 1 och 2 är inte Signifikant,

medan den är signifikant mellan 1 och 3 (1% risknivå).

I tabell 2 sammanfattas resultaten från de teoretiska

beräkningarna av undanmanövern från samtliga mätomgångar.

I tabellen redovisas andelen bilar som behöver utföra

undanmaövern, medelvärdet av den erforderliga sträckan

för undanmanövern, andelen bilar som kan utföra manövern

inom stoppsikten respektive halva mötessikten samt av-

ståndet till körbanekanten efter manöverns avslutande

(0 på den smalare körbanan).
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Tabell 2.

 

Sammanfattade resultat från beräkning av'
förmåga till undanmanöver i anslutning till
backkrön med skymd sikt

 

 
 

 

Mät- Väg- Stopp- Mötes- Andel bilar Förflyttning Andel bilar som Avstånd till

plats yta sikt sikt som "behöver" framåt under utför undanma- vägren efter

(m) (m) utföra undan- undanmanöver. növern inom: undanmanövern (m)

manövern (% äedelgarde for Stopp_ halva egen motsatt

:fäl ar ?om sikten mötes- kör- kör-
u Or manovern (%) sikten riktning riktning

(m) <% 7
Grus 4,6 100 28,2 97 94 0,0 _

LlB YlG-76 5,4 40 75 46 18,8 100 100 0,8 3,0

YlG-77 5,4 - 55 20,1 100 100 0,8

Grus 5,4 65 27,0 100 99 0,7

LZB YlG-76 4,7 50 80 100 33,7 100 84 0,0 3,1

YlG-77 4,7 100 31,3 100 89 0,0

ClB Grus 4,2 77 23,4 100 91 0,0 2,6

YlG-76 4,9 45 45 96 23,9 100 81 0,7

Grus 3,5 94 22,9 100 91 0,0

CZB YlG-76 3,5 42 42 82 20,7 100 98 0,0 1,9

YlG-77 3,5 82 19,8 100 99 0,0

        

 

 

 

Av tabellen framgår att någon betydande förändring inte

har inträffat på

mätomgångarna.

visas i tabellen är signifikanta.

de ytbehandlade vägarna mellan de två

Ingen av de små förändringar som redo-

De slutsatser som

drogs i rapport 119 gäller således fortfarande, d V s

resultaten pekar mot en förbättring av "säkerheten"

på LlB, en försämring på L2B,

ClB och en svag förbättring på C2B.

en möjlig försämring på'

På grund av de höga friktionsvärdena som uppmättes på

såväl försöks- som på kontrollvägarna under mätomgång

1

av stOppsträckor och utnyttjad sidfriktion i kurvor

sannolikt,

(grusvägar) är det på samma sätt som vid jämförelsen

att den tidigare utförda jämförelsen mellan

undanmanövreringsförmåga underskattareffekten av YlG.

Förutom friktion och hastighet är emellertid resultatet

.;

.L

ringar och förändring av vägbredden.
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detta fall även starkt beroende av sidolägesföränd-

En förändring av

 



sidoläge eller Vägbredd på 15-20 cm ger en förändring.
av sträckan för undanmanövern på ca'l m. För att er-
hålla samma förändring måste friktionstalet ändras med
ca 0,1 enheter eller hastigheten med 1-2 km/h.
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Den sammafattande slutsats som drogs efter de tidigare

utförda mätomgångarna (före respektive efter ytbehand-

lingen) var att ytbehandlingen inte torde ha försämrat

'säkerheten under förutsättning att grusvägens bredd kun-

de utnyttjas fullt ut vid ytbehandlingen. Resultaten I

antydde snarare en viss förbättring av trafiksäkerheten

genom att de beräknade stoppsträckorna minskat vilket

också det beräknade friktionsutnyttjandet i horisontal-

kurvor gjort.

Den upprepade mätomgången på YlG-Vägarna bekräftar ovan-

stående slutsats. Resultaten från de två mätomgångarna

på YlG-vägarna är i det närmaste identiska. Den uppfölj-

ning av friktion och hastighet som gjorts på kontroll-

vägarna (grusvägar) visar dessutom att de friktionsvärden

som tidigare använts för att jämföra grus med YlG sanno-

likt är för höga för grusvägarna för att kunna anSes

representativa för grusvägbana vid torrt sommarväglag.

Något samband mellan friktion och hastighet på grusvägar-

na har inte kunnat påvisas. Den tidigare beräkningen

av stoppsträckor och utnyttjat väggrepp i kurvor under-

Askattar därför sannolikt den positiva effekten av YlG.

Det bör dock observeras att förändring av beräknade stopp-

sträckor och beräknat friktionsutnyttjande i horisontal-

kurvor utgör mycket grova mått på förändring av trafik-

.säkerhet samt att mätningarna endast omfattar torrt som-

marväglag. Man bör också ha klart för sig att även om

ytbehandlingen medför en ökad trafiksäkerhet så är olycks-

risken relativt sett stor på den typ av vägar som ingår

i undersökningen. Olyckskvoten (olyckor/106 f km) är ca

60 % högre på de statliga grusvägarna än på asfaltvägar-

na och ca 20 % högre än på oljegrusvägarna. (se tabell 14

i VTI rapport nr ll9, 1977).
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Speciellt mötesolyckorna utgör ett mycket stort_problem

vid de smala tvärsektioner och dåliga siktförhållanden

som råder på de här aktuella Vägarna. Utifrån förenklad

trafikteori och befintlig.olycksstatistik har beräkning-

ar utförts av hur risken per möte varierar på de tre

vägkategorierna asfaltvägar, oljegrusvägar och grusvägar.

Beräkningarna är mycket osäkra men bör kunna användas

för attgrovt kvantifiera storleken av mötesproblemet.

'Beräkningarna visar att risken för att en trafikolyckaå

skall inträffa i samband med ett möte är 50-60 gånger

så hög på grusvägarna som på asfaltvägarna och ca 5

gånger så hög som på oljegrusvägarna. Motsvarande be-

räkningar har även utförts för upphinnande- och omkör-

ningsolyckor. Dessa visar att risken per upphinnande

och omkörning är ca 4 gånger så hög på grusvägarna som

på asfaltvägarna och ca 2 gånger så stor som på olje-

grusvägarna.

Mot ovanstående bakgrund är det rimligt att ägna mötes-

problematiken speciell.uppmärksamhet vid förbättring av

smala och krokiga vägar. Det är mycket troligt att

mötesolyckorna är koncentrerade till de avsnitt på vägen

där sikten är som sämSt. En möjlig åtgärd kan vara att

använda en bredare tvärsektion i de avsnitt som har spe-

ciellt korta siktlängder för att därigenom möjliggöra

säkrare möten. För att få trafikanterna att utnyttja

den bredare tvärsektionen är det kanske även önskvärt att

genom vägmärken och/eller målning av mittlinje åstad-

komma att de håller åt höger. För att skapa förbättrade

möjligheter att bedöma värdet av bredare tvärsektioner

och speciella vägmärken/vägmarkeringar i anslutning till

korta siktlängder bör detta provas i samband med några

kommande förbättringsprojekt varvid effekterna på bl a

trafikanternas sidolägen kan mätas.

VTI MEDDELANDE 98



24

BEHOV AV FORTSATTA STUDIER

De försök som hittills utförts med enkla beläggningar av

typ YlG pekar alla i positiv riktning. Väghållarens

kostnader kan kraftigt reduceras genom minskat grusväg-

underhåll. Problemen med dammbildning elimineras. For-

donskostnaderna och säkerligen även de totala trafikant-

kostnaderna minskar. Det finns inga tendenser till att

trafiksäkerheten försämras utan studierna antyder sna-

rare en förbättring.

VV planerar därför att fr 0 m 1979 ytbehandla 200-250

mil gruvägar varje år vilket utgör ca 5 % av de statliga

grusvägarna. Det är angeläget att en uppföljning görs

av hur denna stora satsning påverkar såväl väghållarens

kostnader som trafikanternas situation för att därigenom

öka kunskaperna om ytbehandlingens effekter. VV har

därför givit VTI i uppdrag att planera och genomföra en

uppföljning av bl a olyckor och reshastigheter. Dessa

uppföljningsstudier påbörjas l978.
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