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Spårbildningens inverkan
på trafikens säkerhet

av Gunnar Carlsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

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

trafikinstitut (VTI) utfört en analys av den inverkan

spår i vägytan kan ha på trafikens säkerhet. Syftet

Amed projektet är att lämna förslag till FoU vars resul-

tat skall ge en del av det underlag som erfordras för

att fastställa vilken spårbildning som kan anses accep-

tabel från trafiksäkerhetssynpunkt.

Analysen visar att spår i vägbanan kan vålla trafiksä-

kerhetsproblem, huvudsakligen vid vått väglag och vid

vissa typer av vinterväglag, medan spårens inverkan på

torr barmark bör vara av underordnad betydelse. Vid

regn kan vatten samlas i spåren i sådana mängder att

risken för vattenplaning ökar om inte fordonsförarna

anpassar sitt körsätt till de försämrade förhållandena.

Under vintern kan spåren vålla problem genom att de ger

upphov till sidoriktade friktionskrafter, som vid is-

halka kan utgöra en väsentlig del av den tillgängliga

friktionen. Dessa två problem bedöms vara de allvarli-

gaste, och förslag lämnas till FoU-projekt vars mål är

att kvantifiera problemens storlek.

Andra problem som behandlas mer översiktligt är de för-

sämrade synbetingelser som vattenfyllda spår medför i

mörker, samt de snö- och moddröjningsproblem som spåren

kan förorsaka under vintern.

Det bör slutligen observeras att föreliggande meddelande

inte behandlar de analyser av samband mellan olyckor och
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spårbildning, som ingår i VTIs VV-projekt under åren

1978-79, och som planeras fortsätta i anslutning till

den beläggningsinventering som enligt gällande planer

skall genomföras 1980.
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BAKGRUND

Genom trafikens inverkan bildas spår i vägbanan. Dessa

spår kan på olika sätt inverka menligt på trafikens så-

kerhet och framkomlighet. Trafikavdelningen vid Statens

väg- och trafikinstitut (VTI) har därför fått i uppdrag

av Statens vägverk (VV) att planera och utföra ett FoU-

arbete, vars mål är att kvantifiera samband mellan spår-

bildning och effekter på trafiken (olyckor, restider,

fordonskostnader m m). Målet för denna FoU-verksamhet

är att den skall ge en del av det beslutsunderlag som

behövs för att avgöra hur omfattande spårbildning som

kan tillåtas innan en beläggning behöver åtgärdas.

Trafikavdelningens pågående och planerade verksamhet

inom detta område är beskriven i VTI meddelande nr 81:

"Effekter av driftåtgårder - Planprojekt" (1). I 1978

års arbetsprogram för VV ingår som en del av detta ar-

bete ett planprojekt med målet att analysera de möjlig-

heter som finns att genom olika indirekta metoder

(främst trafikstudier) belysa spårbildningens betydelse

för trafiksäkerheten. Projektbladet för detta planpro-

jekt redovisas i bilaga 1. Resultatet av planprojektet

redovisas i detta meddelande.
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VARFÖR BILDAS SPÅR?

Trafiken åstadkommer spår i vägbanan på principiellt

två olika sätt.

Det första är genom avnötning där användningen av däck-

dubbar är klart dimensionerande för avnötningens stor-

lek. En personbil som är utrustad med dubbdäck sliter

bort ca 0,5 kg asfalt för varje mil den körs på barmark

och ett tungt dubbdäcksutrustat fordon sliter än mer.

En miljon dubbade fordon åstadkommer ett slitagedjup

på 4-6 mm (2).

Det andra sättet på vilket trafiken åstadkommer spår-

bildning är att fordonens tyngd pressar samman och/eller

förskjuter beläggningen och komprimerar underliggande

lager. Denna inverkan är starkt beroende av fordonens

axellast (% axellasten4) varför de tunga fordonen är

klart dimensionerande för storleken av denna spårbild-

ning (3).

Vilken av de beskrivna orsakerna till spårbildning som

är dominerande i Sverige är inte fullt klarlagt, men

de flesta experter inom området anser att avnötningen

p g a däckdubbar är den väsentligaste orsaken till den

asp rbildning, som förekommer på våra vägar (2).
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HUR SER SPÅREN UT?

VTIs vägavdelning har konstruerat ett instrument för

profilering i enstaka tvärsnitt (4). Profilometern

består av en liten elmotordriven mätvagn som följer en

horisontell laserstråle, som riktas tvärs över vägen

på låg höjd. Mätvagnen har ett litet hjul som följer

Vägens tvärprofil och vars höjd registreras i förhål-

lande till laserstrålen. Registreringen sker på hål-

remsa och ett exempel på en av dator utritad tvärprofil

ges i figur 1.

i
1:2,8 1:28

Skala ---- -

Figur 1. Uppmätt tvärprofil över halva Vägen på prov-
väg i Lasele.

Profilmetern har använts för att följa spårbildningen

på provvägar i olika delar av landet. Totalt har 60 st

profileringar gjorts. Av dessa har de 13 profiler som

uppvisar de största spårdjupen studerats närmare. I

figur 2 uppritas en sådan tvärprofil med ett typiskt

utseende.

Figur 2 får inte uppfattas som att alla tvärprofiler

har samma utseende. Redan de 13 undersökta profilerna

uppvisar stora variationer. Den begränsade studien vi-

sar dock att det inte tycks föreligga någon systema-

tisk skillnad mellan dimensionerna på ytterspåret och

innerspåret. Vidare framgår att ryggen mellan spåren

ofta är nersliten eller nertryckt. I genomsnitt var
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Figur 2. "Typisk" tvärprofil utifrån mätningar på prov-
vägar.

höjddifferensen mellan en linje vägkant-vägmitt och

denna rygg (Ah) ungefär 20 % av spårdjupet d. Spårdju-

pet hos de undersökta profilerna varierade mellan 2 och

l8 mm och det genomsnittliga spårdjupet var 7 mm. Någ-

ra riktigt slitna vägar ingår således inte i materialet.

Enligt uppgifter från VV tvingas man ofta att tillåta

spårdjup på 20-30 mm p g a bristande resurser för be-

läggningsunderhållet. Man bör slutligen lägga märke

till att den vanligaste bredden på den slitna vägytan

hos de undersökta profilerna uppgick till 0,5 + 0,3 +

0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,3 + 0,5 = 3,1 m, vilket kan vara en

väsentlig uppgift vid dimensionering av den spårdjups-

mätare, som är under utveckling inom det s k SAAB-pro-

jektet.
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VILKA.PROBLEM KAN SPÅREN VÅLLA TRAFIKEN?

Nordström (5) har utfört en inledande analys av de tra-

fiksäkerhetsproblem, som kan uppkomma som följd av

spårbildningen. De problem som påtalas är den försäm-

rade styr- och bromsförmågan, som spåren kan åstadkomma.

Vid torrt väglag kan effekten av spåren inskränkas till

den styrande inverkan spåren kanha på fordonet. Uti-

från förekommande spårprofiler bör enligt Nordström

denna inverkan på fordonets styregenskaper vara av

mindre betydelse. Extremfall kan dock tänkas där märk-

bara styreffekter erhålles, som skulle kunna bidra till

olyckors uppkomst genom överkorrigeringar från förarens

sida.

Vid vått väglag kan, förutom de ovan behandlade styr-

effekterna, friktionen försämras, genom att vatten sam-

las i spåren d v 5 partiell eller total vattenplaning

kan uppkomma. Enligt Nordström måste denna inverkan

av spåren anses som allvarlig från trafiksäkerhetssyn-

punkt. Vattenfyllda spår ökar även nedstänkningen av

fordonen, vilket borde vara väsentligt från trafiksäker-

hetssynpunkt (6). Slutligen innebär vattenfyllda spår

en ökad bländning från mötande fordon och vägbelys-

ningens effekt nedsätts även av vattensamlingar (7).

Även vid vinterväglag kan spårbildning i vägbanan vålla

trafiksäkerhetsproblem. Vatten som samlas i spåren kan

frysa och spåren kan vara svåra att hålla rena från snö

genom plogning och moddavröjning (8). Detta medför att

friktionen i spårområdet är betydligt lägre än på res-

terande delar av vägbanan, vilket är allvarligt för tra-

fiksäkerheten även vid lägre hastigheter. För att möta

problemen med avlägsnandet av snö och snömodd från spå-

ren används särskilda moddavröjare, vilket avsevärt tor-

de ha förbättrat de förhållanden, som annars skulle ha

rått.
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På vintern bildas ibland en hinna av tunn is på vägen,

och den tillgängliga friktionen sänks drastiskt. Den

ökning av den maximala sidolutningen, som uppkommer i

spårens ytterkanter, gör att det erfordras friktions-

krafter för kurshållningen, som under dessa förhållan-

den kan vara av samma storleksordning som den tillgäng-

liga friktionen, vilket kan vara allvarligt ur trafik-

säkerhetssynvinkel.

Eventuella trafiksäkerhetsproblem p g a spårbildning

kan enligt den inledande problemanalysen hänföras dels

till vått väglag och dels till vinterväglag. I fort-

sättningen penetreras därför dessa problem närmare och

förslag lämnas till FoU-projekt, vars mål är att kvan-

tifiera problemens storlek för att därigenom erhålla

ett förbättrat underlag för vilka spår som kan accepte-

ras på våra vägar.
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PROBLEM PÅ VÅT VÄGBANA

Som framgått av tidigare framställning kan en del av

de trafiksäkerhetsproblem som torde vara förenade med

spårbildning, hänföras till vått väglag. Det är där-

för intressant att studera, hur stor del av olyckorna

som kan anses vara orsakade av vått väglag eller av de

övriga betingelser, som råder i samband med vått väglag.

Enligt referens 9 skulle antalet personskadeolyckor i

England år 1971 ha varit ca 10 % färre om olyckskvoten

 

(olyckor /lO6 fkm) varit densamma vid vått väglag som

vid torrt. Enligt denna undersökning var olyckskvoten

vid vått väglag ca 50 % högre än vid torrt väglag.

1973 utfördes i Sverige en undersökning av trafikarbe-

tets fördelning på olika väglag (lO). Enligt denna är

olyckskvoten vid vått väglag l2-22 % högre än vid torrt

väglag. Detta innebär att antalet olyckor på det stat-

färre om0\
0liga vägnätet i Sverige skulle ha varit 2-3

 

olyckskvoten vid vått väglag varit densamma som vid

torrt väglag.

Den stora skillnaden mellan de engelska och svenska re-

sultaten förklaras dels av skillnaden i riskökning vid

jämförelse mellan torrt och vått väglag, och dels av

att vått väglag är vanligare i England än i Sverige.

Om man använder det engelska förhållandet mellan olycks-

kvoterna vid våttoch torrt väglag, och applicerar detta

på de svenska data över förekomsten av (trafikarbetet

vid) vått väglag, ändras reduktionen 2-3 % till ca 6 %

av det totala antalet olyckor. P g a skillnader i be-

läggningar i England och Sverige, och förekomsten av

dubbdäck i Sverige, är det dock troligt att engelska

beläggningar är känsligare för väta än vad svenska be-

läggningar är. Det torde därför vararelevant att en-

bart utgå från de svenska resultaten, men trots detta

ha i åtanke att de trafiksäkerhetsproblem som orsakas

av vått väglag eventuellt kan vara dubbelt så stora

som de svenska resultaten anger.
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2-3 % av det totala antalet olyckor motsvarar 450-650

polisrapporterade olyckor på de statliga vägarna per år.

Värderas olyckor till 125 000 kr (1976 års penningvärde)

per olycka, så motsvarar dessa olyckor 55-80 Mkr i sam-

hällsekonomiska förluster. Detta kan bedömas vara den

maximala potentialen för vad som kan åstadkommas genom

olika åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten vid

vått väglag utifrån den situation som råder i dag.

Sannolikt kan endast en mindre del av denna maximala

potential åtgärdas, genom att minska omfattningen av

spårbildningen på våra vägar.

Vattenplaning

 

êllsêsf

Åren l967-69 utförde Statens väginstitut (SVI) omfattande

undersökningar av bilhjuls bromsverkan på vägbanor med

vattenskikt av olika tjocklek (ll). Liknande studier

har även utförts i andra länder (12, l3). Resultaten

av SVIs studier kan grovt sammanfattas i figur 3.

Figuren visar att den högsta friktionen erhålles på torr

vägbana. Friktionen är i detta fall även relativt obe-

roende av hastigheten. Då vägbanan är våt men vatten-

mängderna så små att de inte når över beläggningens

toppar sänks friktionsnivån och friktionen blir mer be-

roende av hastigheten. Friktionen är under dessa för-

hållanden fortfarande i allmänhet tillfredsställande om

inte beläggningen är extremt slät. Då vattenmängden

ökar så ett Obrutet vattenskikt bildas över beläggningens

toppar avtar friktionen kraftigt då en viss hastighet

passerats. Denna friktionssänkning benämnes-partiell

vattenplaning. Vid en viss relativt odefinierad hastig-

het, har friktionen sjunkit till nära 0 och fullständig

vattenplaning har inträtt. I SVIs försök undersöktes

hur de redovisade förloppen berodde på följande faktorer:
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l. Beläggningens skrovlighet

o Skrovlig (Stenmaterial (6-12 mm)

0 Slät (Stenmaterial (0-2 mm)

0 Extremt slät (Epoxy. Kan motsvara blödande be-
läggning).

2. Däcktyp och mönsterdjup.

Totalt 15 varianter.

3. Vattendjup

0151 lr 2, 4 OCh 8 mm.

4. Hastighet

20-140 km/h.

Även friktionstalet vid låst hjul (100 % slip) under-

söktes på samma sätt.

Resultaten visade bl a följande:

0 Vid ogynnsamma kombinationer av parametrarna vatten-
djup, skrovlighet och däckmönster kan fullständig
vattenplaning inträffa redan vid normala trafikhas-
tigheter. Vid t ex 8 mm vattendjup på en skrovlig
beläggning och med blankslitna däck är friktionen i
det närmaste lika med noll vid hastigheter på 110-
120 km/h. På en slät beläggning inträffar samma sak
redan vid 80-110 km/h och vid 4 mm vattendjup.

0 Den partiella vattenplaningen börjar utbildas vid
60-80 km/h på den skrovliga beläggningen och redan
vid 30-60 km/h på den släta beläggningen, relativt
oberoende av vattendjupet. Däremot är friktionens
avtagande med hastigheten vid partiell vattenplaning
starkt beroende av vattendjupet (ju större vatten-
djup desto större gradient).
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Vattendjup Våt vägbana
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| skikt
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Hastighet då Hastighet m/
partiell då fullständig
vattenplaning vattenplaning
inträder inträder

Figur 3. Principiellt samband mellan bromsfriktionsta-
let vid optimalt slip (f Opt) och hastigheten
(V) på vägbanor med olika mängder vatten.

Yiltê-2ê§§§aâise-ä5-ä:2§iâäê?

Det är mycket svårt att definiera ett vattendjup som

kan betraktas som kritiskt från trafiksäkerhetssynpunkt,

eftersom den friktionsnedsättning som vattnet förorsakar

är beroende av så många faktorer. Rent allmänt bör föl-

jande observeras:

1. Det "kritiska" vattendjupet är större på en skrov-
lig beläggning än på en slät.

2. Blankslitna däck medför ett mindre "kritiskt" vatten-
djup än däck med fullgott mönsterdjup.

3. Om bilisterna sänker sin hastighet vid körning på
våta vägar ökar detkritiska vattendjupet. Är an-
passningen tillräcklig medför inte vattensamlingar
något friktionsbetingat trafiksäkerhetsproblem,
utan fastläggandet av ett tolerabelt vattendjup får
göras utifrån framkomlighetskriterier.
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Idealiskt borde gränser för tolerabla vattendjup sättas

utifrån kunskap om hur olika vattensamlingar och vatten-

djup påverkar trafiken i sin helhet, d V 5 såväl olyckor,

restider som fordonskostnader. Först när dennakunskap

föreligger kan kostnaden för olika åtgärder för att

minska förekomsten av vattensamlingar på vägarna vägas

mot de kostnadsminskningar som dessa åtgärder medför

för trafikanterna. Som bl a framgår av referenserna l,

l4, 15 och 16 är kunskaperna mycket bristfälliga inom

området. Pågående FoU-arbete vid VTI inklusive den FoU

som föreslås i detta planprojekt kommer förhoppningsvis

att skapa större möjligheter att bl a fastlägga gränser

för tolerabla vattendjup.

I SVIs vattenplaningsrapport definieras en "kritisk"

hastighet utifrån den friktionsnivå som erhålles. Som

kritisk gräns för friktionen har valts 0,3 friktionsen-

heter (f.e) vid optimal inbromsning och 0,2 f.e vid

låst hjul. Dessa friktionsnivåer möjliggör att fordo-

net kan köras med "normal" hastighet, men marginalerna

för extraordinära bromsnings- och undanväjningsmanövrer

är i det närmaste obefintliga. Den kritiska hastighe-

ten som funktion av vattendjupet redovisas i figur 4,

för den skrovliga och släta beläggningen. Banden mar-

kerar den variation som orsakas av olika däcktyper och

mönsterdjup.

Om man förutsätter att en bil skall kunna köras med 90-

100 km/h och frågar sig vid vilket vattendjup blir denna

hastighet "kritisk" erhålles i figur 4 vattendjup kring

ca 1 mm på den släta beläggningen och över 4 mm på den

skrovliga.

Utifrån den kunskap som finns i dag, d v s studier av

hur friktionen påverkas av olika tjocka vattenskikt på

vägbanan, kan således ett ur trafiksäkerhetssynvinkel

eventuellt kritiskt vattendjup tänkas ligga i inter-

vallet 1-4 mm.

VTI MEDDELANDE l 3 9



12

Kritisk hastighet
(km/h)

Optimalt slip
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0 I T r I I , , , 1 :Vattendjup

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (mm)

Kritisk hastighet
v (km/h)

1
160. Last 11qu

140 -

120*

100-
4.. I' _, " :§55 Skrovlig beläggning

30 . - \\ (Stenmaterial 12-16 mm)

7714 Slät beläggning
60 4 / (Stenmaterial 0-2 mm)

40 .

20<

0 r . . r r r ' r r 4 Vattendjup
O . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (mm)

% Däck med mönsterdjup 0-3 mm

m Däck med mönstcrdjup 9 mm

Figur 4. Samband mellan kritisk hastighet och vatten-
djup.
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l. Plana (icke spåriga) vägbanor.

Vatten på vägbanan uppkommer huvudsakligen genom regn.

Under vinterperioden kan även vatten samlas genom smält-

ning av snövallar. Normenligt byggda Vägar skall ha

ett tvärfall på 2 % för att förhindra att vatten samlas

på vägbanan. I England (17) och Västtyskland (18) har

experimentella studier gjorts av hur vattenavrinningen

från plana beläggningsytor beror av beläggningstypen,

lutningen (tvärfallet) och uppsamlingssträckans längd

vid olika regnintensiteter. Enligt den engelska under-

sökningen råder vid vindstilla följande samband:

i 0,5_ 1 0,2d = 0,15 - (L - 55) (I) - - - - - - - - - (1)

där d = vattendjupet över beläggningstopparna i mm

L = uppsamlingssträckans längd i m

i = regnintensiteten i mm/h

2 = vägbanans lutning.

Någon skillnad i sambandet kunde inte observeras för de

två beläggningstyper som ingick i undersökningen. Den

tyska undersökningen omfattade ett stort antal olika be-

läggningstyper. Jämföres resultaten från den engelska

och den tyska undersökningen finner man att sambanden

mellan de olika variablerna har likartad form. De skill-

nader som finns innebär att de engelska resultaten ger

större vattendjup än de tyska varför den engelska for-

meln användes i det fortsatta resonemanget.

Om uttrycket (l) tillämpas på en väg är 2 vägbanans

maximala lutning. Denna sammansätts av den längsgående

lutningen 2 och tvärlutningen lt (bombering eller skev-
2

ning). Maximala lutningen 2 blir då

2 2'
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Den maximala uppsamlingssträckans längd L blir:

2 2'
L = B /Ãt -+- 5%

gt

där B = bredden av den vägyta som har konstant tvärlut-
ning.

 

 

Uttrycket (1) kan då skrivas om på följande sätt:

d = 0,047 ° (

 

där d = vattendjupet i mm utefter den linje längs vägen

som ligger på avståndet B från vägmitten (bomberad väg)

eller från den ena kantremsan (dubbla körfält eller

skevad vägbana).

De nederbördsintensiteter som ger upphov till vatten-

djupen l, 2, 3 och 4 mm har beräknats för några fall

dels på motorväg och dels på l3-metersväg. Gällande nor-

mer för tvärfall och längslutningar har utnyttjats i

beräkningen. På motorvägen antas vattendjupet gälla

för högra körbananshögra kant och för 13 metersvägen

en linje vars avstånd från vägrenskanten är 1 m. Resul-

taten redovisas i tabell 1.

Av tabellen framgår att den nödvändiga nederbördsinten-

siteten är minst för innerkanten i en kurva med liten

skevning (stor radie) som ligger i en brant lutning

(vägmiljö 6) tätt följt av en brant lutning på motor-

vägen (vägmiljö 2). De minsta nederbördsintensiteterna

behövs på breda Vägar med brant lutning. Vidare fram-

går att om det studerade vattendjupet ökar med en fak-

tär k så ökar den nödvändiga nederbördsintensiteten med

k .
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Tabell 1. Beräknade nederbördsintensiteter för att
olika vattendjup skall uppkomma i olika
Vägmiljöer.

 

Nederbördsintensitet.mm/h

V'A'TTPEIN'DxIIJP

 

\7Ä<3NII]LJ'Ö

 

].mm 2rm1 31nn t4nm

 

l. Plan och rak motor-
väg med tvärlutning 13 52 117 208
2 %

2. Rak motorväg med
tvärlutning 2 % och 6 24 54 96
längslutning 6 %

3. Plan och rak 13-
metersväg med 17 68 153 272
bombering 2 %

d
å Rak l3-metersväg

med bombering 2 % 8 32 72 128
och lutning 7 %

5. Plan lB-metersväg
i kurva med skev- 10 40 90 160
ning 2 %

6. l3-metersväg i
kurva med skevning
2 % och lutning 7 %

20 45 80U'
l

  

 

 

 

  

För att regn skall kunna skapa vattenplaningsproblem

på plana och inte extremt släta vägytor byggda enligt

gällande normer erfordras således nederbördsintensite-

ter som är större än 5 mm/h. Dessa mängder förekommer

endast omkring 20 tim/år (ca 0,2 % av tiden) enligt

nederbördsstatistik som erhållits från Sveriges meteo-

rologiska och hydrologiska institut (SMHI). I figur 5

redovisas en kumulativ fördelning över nederbördsinten-

siteter för väderleksstationer belägna i Malmö, Kristi-

nehamn och östersund. I figuren har även de två lägsta

nederbördsintensiteterna i tabell 1 inlagts.
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%av

tim/ån! tiden

901

'1,0

80-0 9 Statistik från väderleksstationer
' i Malmö, Kristinehamn och östersund

70--O,8

h0,7
60*

 

  

 

 
Figur 5. Antal tim/år med större nederbördsintensitet

än angivet. Observera att intensiteterna är
uppmätta under mYcket korta tidsintervall.
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Plana vägytor bör således Vålla vattenplaningsproblem

endast i undantagsfall under förutsättning att vägarna

har normenliga tvärlutningar och beläggningen inte är

extremt slät. I övergångskurvor bör problemen dock

vara mer frekventa. Likaså kan vinden förhindra en

effektiv vattenavrinning. Enligt den tidigare nämnda

(18)

ytan på ca 3 m/s, riktade mot vattenflödet, en påtaglig

tyska undersökningen medför vindstyrkor vid väg-

ökning av vattendjupet. Speciellt om vägens tvärfall

är litet. Slutligen kan t ex snövallar förhindra att

vattnet rinner av från vägen.

Spåriga vägbanor.

Om spår finns i vägytan kan detta förhindra vattenav-

rinningen. I figur 6 har en tvärprofil med 15 mm:s

maximalt spårdjup uppritats för en vägbana med 2 % bom-

bering.

 

 

Tvärprofil med 15 mmzs spårdjup på vägbanaFigur 6.

med 2 % tvärfall.
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Vi ser att 3-4 mm vatten kan samlas på vägbanan. Det

framgår även att den djupaste vattensamlingen uppstår i

ytterspåret p g a att ryggen mellan spåren är nedsliten.

Det framgår även direkt av figuren att vägbanans tvär-

fall har en stor betydelse för hur mycket vatten som

kan samlas i spåren. Det är först då vinkeln mellan

spårens ytterkanter och den ursprungliga vägbanan blir

större än tvärfallet som vatten kan samlas i spåren.

Tvärfallets utomordentligt stora betydelse för vatten-

djupet framgår även av ett närmare studium av de på si-

dan 4 omnämnda profilerna. Det maximala vattendjupet

för dessa redovisas i figur 7.

Om tvärfallet är normenligt (2 %) kan vatten endast sam-

las i 3 av de undersökta 26 spåren. Om tvärfallet i

stället är 1 % kommer vatten med ett djup i 1 mm att

samlas i 16 spår. Mycket grovt kanman anta att en

minskning av tvärfallet med 10 % utifrån det normenliga,

\d v 5 1,8 % i stället för 2 %, kommer att medföra en

ökning av vattendjupet med ca 1 mm för spår där slita-

get blivit så stort att vatten samlas i dem.

I ovanstående resonemang har det förutsatts att spåren

är helt fyllda med vatten. I verkligheten torde fordo-

nen på vägarna delvis rengöra spåren från vatten. Det

är därför intressant att få ett grepp om hur lång tid

det tar att fylla spåren (t) vid olika intensitet på

regent (i). Betrakta den profil som redovisas i figur 6.

Utifrån denna har beräkningar gjorts av hur t varierar

med i under förutsättning att vägen inte har någon längs-

lutning.
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AVattendjup
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1 2--

l 0--
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Figur 7. Samband mellan maximalt vattendjup och maxi-
malt spårdjup vid olika tvärfall. Analys av
13 olika profiler från provvägar.
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Figur 8. Samband mellan den tid (t) det tar att fylla
spåren i den profil som redovisas i figur 5
och regnintensiteten (i).

Av figur 8 framgår det att det tar en avsevärd tid att

fylla spåren även om nederbörden är kraftig. Om vi t ex

antar att det faller 4 mm regn per timme så tar det

drygt 10 min. Enligt figur 5 på sidan 16 så faller det

nederbörd som är intensivare än 4 mm/h i endast 0,3-

0,4

trafikflöden på belagda vägar passerar ca 1 bil/min och

av tiden. Vi bör vidare observera att vid vanliga

riktning.

fyllda spår är det således troligt att dessa i praktiken

sällan blir fyllda till randen, d v s det faktiska vatten-

djupet är i allmänhet mindre än det teoretiska.

Om bilarna inte undviker att köra i vatten-
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Den första diskussionen angående vattenplaningsproble-

matiken utgår från kontrollerade försök med endast ett

hjul. Det enskilda hjulets bromsverkan bör dock kunna

generaliseras till att gälla ett helt fordon med den

inskränkningen att bilens bakhjul exponeras för mindre

vattendjup än framhjulen eftersom dessa delvis evakuerar

vattnet. Dettamedför att framhjulen kan plana utan

att bakhjulen gör det. Förlusten i förmåga att ta upp

sidkrafter torde i stort sett motsvara den uppmätta

minskningen i bromsverkan. Fordonets styrförmåga kan

därför gå förlorad utan att kursstabiliteten är i fara

(ll).

Ett speciellt problem uppkommer vid bedömningen av

vattenplaningsproblemet i vattenfyllda spår, beroende

på att den vattenfyllda delen av spåren ofta är ganska

smal (se figur 6) och vattendjupet varierar från 0 till

det maximala djupet. Om ett fordon råkar ut för vatten-

planing och därigenom kommer ur kurs är det möjligt att

däcken relativt snabbt får fäste på spårkanterna igen

utan att något kritiskt hinner inträffa. Å andra sidan

kan den friktionsförbättring som inträder då däcken får

fäste komma mycket snabbt vilket kan vara kritiskt spe-

ciellt om fordonet kommit alltför mycket ur kurs.

3. Slutsatser

Genomgången av vilka förutsättningar som finns för att

vatten skall samlas på vägbanor i sådana mängder att

risker för vattenplaning uppkommer visar att dessa förut-

sättningar torde vara relativt sällsynta om Vägarnas

normenliga tvärfall tillämpas i praktiken. Naturligt-

vis kan vid dessa sällsynta tillfällen riskerna för

trafikolyckor mångdubblas. Väghållaren kan minska san-

nolikheten för vattenplaning genom att inte använda

alltför släta beläggningar, inte tillåta alltför djupa

spår och kontrollera att normenliga tvärfall tillämpas.
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Vid en plan vägyta har små avvikelser av tvärfallet

sannolikt endast marginell inverkan på förekommande

vattendjup medan avvikelserna får en stor betydelse på

spåriga vägar.

Eê:§lâ9-§ill_E9§

Som framgått av den tidigare framställningen är risken

för vattenplaning i vattenfyllda spår beroende dels av

hur de vattenfyllda spåren påverkar bilistens körsätt

dels av hur kritiskt en vattenplaningssituation i spåren

kan utveckla sig. Därför föreslås dels studier av tra-

fikbeteende på vägar med olika utpräglad spårbildning

och dels experimentella studier av fordons och förares

beteende då vattenplaning inträffar i vattenfyllda spår.

Trafikstudier

l. Problemprecisering

Om en bilist kör på en väg med vattenfyllda spår kan

han reagera på olika sätt.

1. Bilisten ändrar inte sitt körbeteende p g a de vat-
tenfyllda spåren, vilket innebär att risken för
vattenplaning ökar.

2. Bilisten sänker sin hastighet men bibehåller sitt
sidoläge. Detta kan fortfarande innebära en ökad
risk för vattenplaning om inte hastighetssänkningen
är tillräcklig men kan även innebära att risken
hålls konstant eller t o m minskas.

Bilisten ändrar sitt sidoläge för att undvika de
vattenfyllda spåren med bibehåller sin hastighet.
Vad detta innebär för förändring av olycksrisken
är svårt att uttala sig om. Ett rimligt antagande
är att om bilisten kör längre ut på vägkanten ökar
risken för avkörningsolyckor och om han kör närmare
vägmitten ökar risken för mötesolyckor.

4. Bilisten ändrar både sitt sidoläge och sänker sin
hastighet. Vad detta betyder för trafiksäkerheten
är än svårare att uttala sig om än fall 3. Den enda
säkra slutsatsen är att säkerheten är större än i
fall 3.
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2. Metodik

De ovan ställda hypoteserna kan delvis testas genom att

mäta hastigheter och sidolägen på vägar med olika spår-

bildning under olika väderleksbetingelser. Studierna

kan läggas upp på följande sätt:

0 Ett antal sträckor på vägar med hastighetsgränsen
110 km/h väljes ut(vid givet spårdjup borde proble-
men vara störst på vägar med höga hastigheter).
Sträckorna skall vara så lika som möjligt med avse-
ende på väggeometri och tvärsektion men representera
en stor variation medavseende på möjliga vattendjup.
Lämpliga sträckor utväljes med hjälp av den spårdjups-
mätare som inköpts från Holland. De exakta tvärpro-
filerna på de utvalda sträckorna bestäms genom pro-
filering i flera snitt med den profilometer som be-
skrivs i referens 4.

o Mätningar av hastigheter och sidolägen görs i två
snitt på varje utvald sträcka. Eventuellt mätes
även restiden mellan snitten. Hastigheterna mäts
med en nytutvecklad fotografisk apparatur som beteck-
nas HM-78 som kan utrustas med Optiska givare. Sido-
lägena kan sannolikt bestämmas med tillfredsställande
noggrannhet ur fotografierna.

0 Mätningarna görs vid olika väderleksbetingelser.
Eftersom avsevärda nederbördsmängder erfordras för
att en betydande del av trafiken skall exponeras för
vattenfyllda spår måste de relativt sällsynta till-
fällen då detta inträffar-prickas in. Detta gör att
man måste räkna med att mätning kommer att ske vid
flera tillfällen då man inte erhåller de efterfrå-
gade förhållandena vilket gör att studien kommer att
bli relatin kostnadskrävande.

0 Nederbördsintensiteten kommer att mätas under mät-
ningens gång. Någon mätning av de faktiska vatten-
djupen på vägbanan torde vara svåra att realisera.
Däremot kan bredden av den obrutna vattenytan mätas
vilket tillsammans med profilen bör möjliggöra en
ungefärlig bestämning av de vattendjup som rått under
mätningens gång.

0 Friktionen mäts vid varje tillfälle vid olika sido-
lägen antingen med en av VTI utvecklad friktionsmät-
vagn (BVll) eller med "SAAB friction tester".
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3. Analys och möjligheter till slutsatser

Genom att analysera hur hastigheter och sidolägen för-

ändras då vägbanan är våt dels på vägar utan spår och

dels på vägar med olika omfattande spårbildning kan

spårbildningens inflytande på dessa variabler kvantifi-

eras och en första grov bedömning kan göras av vilken

typ av riskökning som spåren kan medföra.

För att kvantifiera betydelsen av den friktionsnedsätt-

ning som vattnet i spåren orsakar kan stoppsträckor be-

räknas enligt följande formel:

 

s=vomt+l [O V dv
0 g 0 f(V)

där S = stOppsträckan

vO = den uppmätta hastigheten

At = reaktionstiden (antas lika för alla bilister)

g = tyngdaccelerationen

v = hastigheten under bromsningsförloppet

f(v) = friktionstalet som funktion av hastigheten.

Friktionstalet som funktion av hastigheten på torr res-

pektive våt (fuktig) vägbana erhålles direkt genom mät-

ningar med friktionsmätvagnen. Friktionsfunktionen i

de vattenfyllda spåren får sannolikt ansättas utifrån

de bedömda vattendjupen och tidigare studier av vatten-

planing (speciellt SVI specialrapport 85, 1970. Refe-

rens ll). Karaktären av de friktionssamband som kommer

att användas framgår av figur 3 på sidan 10.

Stoppsträckorna beräknas dels vid torrt väglag (S och)
T

dels vid vått väglag (SV). Skillnaden i stOppsträckor

T) och den relativa

jämföres på vägsträckorna med olika

mellan vått gch torrt väglag (S -S
_ 7-8 V

( W T)

ST
skillnaden

spårdjup (D).
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V
eller ( 5

där Dl > D2

anses spårdjupet Dl medföra en försämring av trafiksä-

kerheten i förhållande till spårdjupet D2.

Kostnader4.

Med

tanke på att kraftigt regn erfordras måste man räkna

Någon ingående kostnadsberäkning har inte gjorts.

med ett relativt stort antal mätdagar (många missade

tillfällen).

och tre man i mätpatrullen kommer fältkostnaden att upp-

gå till ca 225 kkr. Till detta kommer:

Om vi räknar med totalt ca 50 mätdagar

o Rekognoseringsmätningar med den
holländska spårdjupsmätaren ca 15 kkr

' :skâzdzzbäiåziâtåâz12:::âmmg ca 15
o Profilering av utvalda sträckor ca 10 kkr

0 Utvärdering ca 50 kkr

0 Analys ca 40 kkr

o Databehandling ca 10 kkr

0 Rapport ca 20 kkr

Totalt kommer projektet således enligt denna uppskatt-

ning att kosta 385 kkr. Med ett litet tillägg för oför-

utsedda utgifter uppgår de beräknade kostnaderna till

400 kkr.

Experimentella studier

Inom ramen för det s k dubbdäcksprojektet utförde VTI

en planering av en experimentell studie med målsätt-

ningen att belysa personbilars uppträdande i vatten-

fyllda spårbildningar under olika manöverförhållanden.

Eftersom problemställningen är mycket komplicerad och
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dubbdäcksprojektet hade relativt låsta tids- och kost-

nadsramar, fanns ingen möjlighet att genomföra studien

inom dessa ramar. Vid bedömningen av vilken spårbild-

ning som skall accepteras på vägarna utgör emellertid

denna problemställning en viktig pusselbit, varför detta

förslag borde granskas närmare.

Försämrade synbetingelser

 

Som framgick av kapitel 4 ökade obrutna vattenskikt på

vägbanan bländningen från mötande fordon samt nedsatte

effekten av fast vägbelysning. Bländningen under halv-

ljusmöte kan enligt referens 7 ökas med en faktor 5.

Även omfattningen av stänket kring fordonen och därige-

nom nedstänkningen och nedsmutsningen av andra fordon

påverkas av vattendjupet.

Enligt referens 6 är utsträckningen längs vägen av den

'vatten- och smutsdimma som uppstår runt (och främst

bakom) ett fordon som kör genom en vattensamling unge-

fär prOportionell mot kvadratroten ur vattendjupet.

Det ingick inte i målsättningen för detta planprojekt

att analysera ovanstående problematik närmare. VTIs

trafikant- och fordonsavdelning har kompetens och har

utvecklat olika typer av teknik som är väl lämpad att

analysera och kvantifiera storleken av dessa problem.
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PROBLEM VID IS- OCH SNÖVÄGLAG

I kapitel 4 konstaterades att trafiksäkerhetsproblem

kunde uppkomma p g a spårbildning i vägbanan vid väg-

lagen lös snö/snömodd och vid tunn is. Lös snö eller

snömodd kunde bli kvar i spåren vid plogningoch modd-

avröjning vilket kan ge upphov till en stor variation

i friktion i vägens sidled. Spårens sidolutning ger

upphov till krafter som vid de låga friktionsnivåer som

råder vid isigt väglag kan minska förarens möjligheter

att framföra fordonet på ett säkert sätt.

Om vi på samma sätt som då det gällde trafiksäkerhets-

problem vid vått väglag beräknar storleken av den olycks-

reduktion som skulle erhållas om olyckskvoten vid de

väglag som i detta fall är av intresse skulle ha varit

densamma som vid barmark erhålles följande resultat:

Totalt skulle antalet olyckor ha varit ca ll % färre.

8 % hänför sig till den tunna isen och 3 % till lös

snö/snömodd. Beräkningen har gjorts utifrån de olycks-

kvoter som redovisas i referens 10. Det har antagits

att olyckskvoten vid de aktuella vinterväglagen är den-

samma som vid is och snöväglag överlag. Vidare har

endast det trafikarbete som uträttats på enkörbana som

endast delvis varit täckt med lös snö/snömodd tagits

med vid beräkningen avseende detta väglag eftersom pro;

blemet är att spåren förhindrar att hela körbanan blir

ren vid vintervägservicen.

Det bör observeras att den maximala potentialen i detta

fall är ll % vilket skall jämföras med de 2-3 % som av-

såg vått väglag. Naturligtvis kan endast en liten del

av denna potential, som i samhällsekonomiska förluster

motsvarar drygt 250 Mkr/år, åtgärdas genom att tillåta

en mindre omfattande Spårbildning.
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ökad risk för förlorad fordonskontroll på tunn is

Om Vi återvänder till figur 6 på sidan 17 och mäter den

maximala sidolutningen finner vi att denna uppgår till

ca 5 %. Att den blir så stor beror på att spårets lut-

ning (21) och vägbanans bombering (22) adderas enligt

nedanstående figur.

\\\ Horisontalplan

 

   Horisontalplan

Figur 8. En yttre spårkants lutning i förhållande till
horisontalplanet.

Vid mer extrem spårbildning bör den maximala sidolut-

ningen kunna närma sig 10 %. Detta innebär att frik-

tionskrafter som motsvarar ett friktionstal på 0,1 tas

i anspråk enbartför kurshållningen vid körning på spår-

kanten rakt fram. Vid extrem halka t ex underkylt regn

är den fullt utbildade friktionen för odubbade däck av

denna storleksordning. Friktionstal på 0,15 för odub-

bade däck har vid flera tillfällen observerats vid de

friktionsmätningar VTI utfört på tunn is på landsvägar

(19, 20).

Om föraren behöver göra en undanmanöver eller påbörja

en omkörning erfordras ytterligare friktionskrafter i

sidled vilket kan göra att den tillgängliga friktionen

inte räcker till, fordonet kan få sladd och föraren

förlora kontrollen över fordonet. Enligt den väglags-

undersökning som utfördes 1973 uträttades ca 6 % av

vinterns trafikarbete på tunn is (ca 3 % av hela årets

trafikarbete). Under vissa månader och på Vissa väg-
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typer kunde andelen vara mycket större. T ex så uträt-

tades ca 40 % av trafikarbetet under december månad i

norra Sverige på saltade vägar på tunn is.

Man bör i detta sammanhang även observera att vägens

tvärfall varierar under året beroende på tjällyftningen.

Enligt referens 21 ökar tjällyftningen ofta vägbanans

bombering avsevärt. En fördubbling av vägbanans tvär-

lutning är i dessa sammanhang inte ovanlig.

Eêäâlê9_2ill-E9§

Ovanstående resonemang visar att alltför branta spårlut-

ningar bör kunna medföra trafiksäkerhetsproblem vid

halt väglag. För att kvantifiera dessa problems stor-

l. Simulering av fordons beteende på hala vägar med

olika spårbildning.

Vid simuleringen kommer en amerikansk fordonsdynamisk

modell att användas. I modellen får olika typer av for-

don utföra några i trafiken vanligt förekommande manöv-

rer på vägar med olika utpräglad spårbildning och vid

olika friktionsnivåer. Av simuleringsresultaten kommer

att framgå vid vilka spårlutningar och friktionsnivåer

föraren med stor sannolikhet förlorar kontrollen över

fordonet.

För att mer detaljerat uttala sig om vilka resultat som

kommer att erhållas erfordras en planering av projek-

tet. Detta har ännu inte gjorts eftersom det egentli-

gen ligger utanför ramen för detta planprojekt (se bi-

laga l). Kontakt har endast tagits med fordonsteknisk

expertis på trafikant- och fordonsavdelningen för att

kontrollera att frågeställningen är relevant och att

möjligheter finns att närmare belysa problemets storlek.
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Enligt de samtal som förts är detta fallet och den om-

nämnda amerikanska modellen, som för närvarande tilläm-

pas i ett projekt avseende avkörningsolyckor, är väl

lämpad för att kvantifiera problemets storlek.

Kostnaderna för projektet är svåra att uttala sig om på

detta stadium men 100 kkr torde räcka relativt långt.

2. Vid utvecklingen av SAAB-mätbilen beaktas den even-

tuella betydelsen av alltför branta spårlutningar.

Spårens maximala lutning beräknas och registreras

på samma sätt som övriga uppgifter t ex det maxi-

mala vattendjupet. Detta ger på sikt möjligheter

att utföra analyser av samband mellan maximal spår-

lutning och inträffade olyckor.

Kvarvarande snö och modd i spåren

 

VV har sökt lösa detta problem genom att utveckla spe-

ciella plogar och moddavröjare som kan följa en vägba-

nas ojämnheter. För att få ett grepp om i vilken ut-

sträckning man har lyckats kan uppgifter insamlas av

den personal som utför vintervägservicen.

Att kvantifiera betydelsen av en ojämn friktion i vägens

tvärled för förarens kontroll över fordonet kan sanno-

likt göras med den fordonsdynamiska modell som beskrivs

i avsnitt 6.l.l.
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SLUTORD

Även om vattenplaning är ett allvarligt problem har

analysen av det trafiksäkerhetsproblem som spårbildning

i vägbanan kan orsaka givit författaren en subjektiv

känsla av att problemen kanske har överdrivits i de re-

sonemang som tidigare förts. Däremot har de problem

som kan uppkomma genom alltför branta spårlutningar i

kombination med halt väglag inte diskuterats tidigare.

Det bör observeras att djupet av det vatten som samlas

i spåren är starkt beroende av vägbanans tvärfall var-

för en strängare kontroll av faktiskt förekommande

tvärfall och åtgärdande av för små tvärfall tycks vara

en rimlig åtgärd utifrån vattenplaningsproblematiken.

Eventuellt kunde kanske även brantare tvärfall än för

närvarande föreskrivas. En ökning av tvärfallet inne-

bär emellertid att de problem som kan vara förenademed

alltför branta spårlutningar förvärras varför vi står

inför ett optimeringsproblem. Det är därför ytterst

angeläget att klarhet snabbt erhålles om relevansen i

de farhågor som uttryckts angående alltför branta spår-

lutningar. Om det är nödvändigt att prioritera mellan

de föreslagna projekten föreslås därför att de förslag

som framförts i avnsitt 6.1.1 ges högsta prioritet.

Den fråga man slutligen ställer kan formuleras på föl-

jande sätt:

Skall eventuella normer för största tillåtna vattendjup

kompletteras med eller ersättas av normer för största

tillåtna sidolutning?
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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 de 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 1978-06-30) med redovisning av:

de metoder enligt vilka trafikstudierna skall utföras

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.
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