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OECD:s vägforskningsprogram 10 år

OECD Organisation for Economic Co-
operation and Development fyller 10
år och med anledning av det ger här
överdirektören Bertil Ström vid Statens
Väg- och Trafikinstitut en resumé av or-
ganisationens verksamhet hittills och re-
dogör också för det omfattande forsk-
ningsprogrammet, som genomförs i form
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av treårsprogram.

Under början av 1960-talet diskuterades

inom ramen för Organisation for Euro-

pean Economic Cooperation (OEEC)

möjligheterna att starta ett internationellt

samarbete inom vägforskningen. Det

skulle emellertid dröja till 1967, innan

OEEC:s efterföljare, Organisation for
Economic Cooperation and Develop-

ment (OECD) genom sitt råd antog det

första programmet för forskning och

dokumentation inom vägområdet. I an-
slutning till att verksamheten sålunda nu

pågått tio år kan en resumé vara av

intresse.

Syfte

Arbetet syftar till att tillvarata de enskilda

nationernas FoU-resultat och samman-

ställa dem i sådan form att de blir till-

gängliga för beslutande organ och fors-

kare i alla länder. Härigenom bidrar man

till att dubbelarbete undviks och att ett

lands erfarenheter kan tillgodogöras för

praktiskt handlande även i andra länder.

Något förenklat skulle man kunna säga

att det rör sig om informationsverksam-

het i kvalificerad form. Detta illustreras

även av det faktum att då man under

1960-talet diskuterade möjligheterna att

påbörja samarbetet, så skedde det mot

bakgrund av dokumentationsverksam-

hetens problem.

Organisation och arbetsformer

Vägforskningsprogrammets organisa-

tion framgår av figuren. Arbetet ledes av

en styrande kommitté. Denna är direkt

underställd OECD:s råd och har ett se-

kretariat i Paris till sitt förfogande för de

1) Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, island,

irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederlän

derna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien,

Sverige, Turkiet, U S A, Västtyskland, Österrike.
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verkställande uppgifterna. I styrande

kommittén ingår delegater från de 22

deltagande nationernai)

Kommittén administrerar två pro-

gram, ett för forskning och ett för doku-

mentation. I denna artikel behandlas en-

dast den del som ligger inom forsk-

ningsprogrammet.

Finansiering av bl a sekretariatet och

visst annat centralt arbete bla inom

dokumentationsprogrammet sker över

OECD:s budget. Deltagande nationer

bekostar själva sina insatser i arbets-

grupper o d. Detta sker i regel, såsom i

Sverige, genom arbetsgivarna för med-

verkande experter. Bl a mot bakgrund

härav baseras all medverkan i oIika ak-

tiviteter på frivillighetens grund.

Vid plenarsammanträden diskuterar

styrande kommittén lämplig allmän in-

riktning av verksamheten mot bakgrund

av de övergripande behov och tenden-

ser som föreligger hos medlemslän-

derna. På grundval härav definieras

ibland efter förarbete inom någon ad

hoc-grupp mera konkreta ämnesom-

råden som visar sig intressanta för flera

nauonen

Treårsprogram

Forskningsprogrammet genomföres

därefter i form av treårsprogram, vilka
följes upp och revideras varje år. Under

programmets första år påbörjas vanli-

gen 6 å 7 projekt, vilka anförtros arbets-

grupper med experter från sådana län-

der som anmält intresse av att delta. Ett

land åtar sig som regel att genom sin

expert vara sammanhållande och hu-

vudansvarig inför styrande kommittén.

Arbetsgruppen har ett till 18 månader

begränsat mandat, varefter en rapport

skall föredras i styrande kommittén.

Denna besiutar huruvida rapporten

ibland efter komplettering eller ändring

av sammanfattande avsnitt - skall före-

slås för publicering hos OECD:s råd.

 

nys  

Arbetsgruppens rapport skall i regel

omfatta

läget (state of the art) för behandlat

ämnesområde,

- analys av uppnådda forskningsre-

sultat inom medlemsländerna och

redogörelse för hur dessa til/äm-

pats,

kartläggning av forskningsbehov,

eventuellt med preciserade förslag

och planer.

En annan del av forskningsprogram-

met består i att man årligen anordnar ett

symposium inom något för flera nationer

aktuellt ämnesområde.

De av arbetsgrupperna och sympo-

sierna redovisade resultaten leder i vissa

fall till inrättande av oavhängiga grupper

eller aktivering av projekt som är ge-

mensamma för två eller flera forsknings-

institut med ett av instituten som sam-

ordnande organ. Sålunda initierad verk-

samhet drivs utan medverkan av väg-

forskningssekretariatet och utan kostna-

der för OECD. Vanligen sker emellertid

även för denna verksamhet rapportering

till styrande kommittén som ett led i

OECD-arbetets strävan att stärka det

internationella samarbetet och öka infor-

mationen.

Ämnesområden

Arbetsformerna och de ämnesområden

som täckts in av programmet har varie-

rat något under årens lopp. Huvudprin-

cipen har varit att arbeta inom de väg-

tekniska, trafiktekniska och trafiksäker-

hetstekniska områdena. Avsikten är som

redan framgått att sammanställa tek-

niskt underlag för beslutsfattares och

forskares agerande. Transport- och tra-

fikpolitiska utredningar eller normarbete

ligger inte inom programmet, sådan
verksamhet förutsättes genomförd dels

på nationell nivå, dels inom de interna-

tionella organ som arbetar härmed, tex

CEMT, ECE och EG.



Verksamhetens inriktning under åren
1968 1976 avspeglas i den förteckning
över utgivna rapporter som återfinnes i

särskild ruta (nedan).

1977-78 års arbetsgrupper

Första delen av nu löpande treårspro-

gram omfattar följande arbetsgrupper

som i regel skall avsluta sitt arbete under

senare hälften av 1978 (svenska exper-

ter inom parentes)

Management of urban freight distribu-

tion

(Civilingenjör Gunnar Kullström, Vat-

tenbyggnadsbyrén AB)

Transport services in low density

areas

(Avdelningsdirektör Tommy Olsson,

statens planverk)

Traffic measurement and analysis

methods, particulary for urban and

suburban areas

(A vdelningsdirektör Karl-Otto Sicking,

statens vägverk)

Traffic safety in residential areas

(Professor Stig Nordqvist, Nordp/an)

Improving road safety at night

(Forskningschef Kåre Rumar, statens

väg- och trafikinstitut)

Construction of roads on compres-

sible subsoils

(Överingeniör Allan Ekström, statens
geotekniska institut)

Evaluation of load carrying capacity of

existing road bridges

(Avdelningsdirektör Hilding Persson,

statens vägverk)

1977 års symposium

1977 års symposium hälls i november i

Paris och kommer att behandla "Heavy

freight vehicles and their effects . Föl-

jande svenska bidrag har anmälts.

Traffic load and infrastructure failure

a cost responsibility model (protes-

sor Olle Andersson, Ku'ngl Tekniska

Högskolan)

Lateral dynamics of truck and full trai-

ler combinations (överingenjör Olle

Nordström och 1:e forskningsingenjör

Staffan Nordmark, statens väg- och

trafikinstitut)

Overtaking of long vehicle combina-

tions. Effect of vehicle length on the

accident risk (1:e forskningsingenjör

Ulf Hammarström, statens väg- och

trafikinstitut)

The effect of the length of heavy ve-

hicle combinations on secondary traf-

fic safety risks (1 :e forskningsingen/ör

Arne Carlsson, statens väg- och trafik-

institut)

Alteration in the vehicle population -

Consequences for the Design Vehic-

les (byrådirektör Birger Höök, statens
vägverk)

Framtida inriktning

Rent allmänt kan konstateras att delta-

gande nationer under senare år genom-

gående visat ett ökande intresse för un-

derhåll, drift och bättre utnyttjande av

befintliga vägsystem, för tätorternas tra-

tik- och miljöproblem samt för den

mänskliga faktorns betydelse för trafik-

säkerheten. Givetvis har också energi-

situationen satt sina spår i arbetet med

planering av kommande program.
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Road Safety

Alcohol and drugs (January 1968)

Driver behaviour (June 1970)

ber 1970)

(October 1971)

cember 1971)

Pedestrian safety (October 1969)

Proceedings of the symposium on the use of statis-

tical methods in the analysis of road accidents (Septem-

Lighting, visibility and accidents (March 1971)

Research into road safety at junctions in urban areas

Road safety campaigns: design and evaluation (De-

Speed limits outside built-up areas (August 1972)

Optimisation of road alignment by the use of com-

puters (July 1973)

Water in roads: prediction of moisture content in road

subgrades (August 1973)

Maintenance of rural roads (August 1973)

Water in roads: methods for determining soil moisture

content and pore water tension (December 1973)

Proceedings of the Symposium on Frost action on

roads (October 1974)

Road marking and delineation (February 1975)

Resistance of flexible pavements to plastic deforma-

tion (June 1975)

Bridge inspection (July 1976)

  &
Research on traffic law enforcement (April 1974)

Young driver accidents (March 1975)

Roadside obstacles (August 1975)

Manual on road safety campaigns (September 1975)

Polarized light for vehicle headlamps (December

1975)

Driver instruction (March 1976)

Adverse Weather, Reduced Visibility and Road Safety

(August 1976)

Hazardous road locations: identifications and counter

measures (September 1976)

Road Construction and Maintenance

Research on crash barriers (February 1969) .

Motor vehicle corrosion and influence of de-icing

chemicals (October 1969)

Winter damage to road pavements (May 1972)

Accelerated methods of life-testing pavements (May

1972)

Proceedings of the symposium on the quality control

of road works (July 1972)

Waterproofing of concrete bridge decks (July 1972)

Road strengthening (September 1976)

Road Traffic and Urban Transport

Electronic aids freeway operation (April 1971)

Area traffic control systems (February 1972)

Optimisation of bus operation in urban areas (May

1972)

Two lane rural roads: road design and traffic flow
(July 1972)

Traffic operation at sites of temporary obstruction

(February 1973)

Effects of traffic and roads on the environment in

urban areas (July 1973)

Proceedings of the symposium on techniques of im-

proving urban conditions by restraint of road traffic

(September 1973)

Capacity of at-grade junctions (November 1974)

Proceedings of the symposium on roads and the

urban environment (October 1975)

Urban traffic models: Possibilities for simplification

(August 1974)

Research on traffic corridor control (November 1975)   
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