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FÖRORD

Denna studie har utförts i samband med ett uppdrag från

Transportforskningskommissionen vid Ingenjörsvetenskaps-

akademien men till stor del bekostats av egna medel.
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Enkät rörande vägarbeten på det statliga vägnätet

av Jan Törnros och Hans-Erik Pettersson
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Syftet med föreliggande studie är att ge ett empiriskt

underlag för en kategoriindelning av vägarbeten med av-

seende på trafikanternas informationsbehov.

Man avsåg därvidlag att insamla data rörande samtliga

vägarbeten, med undantag för byggnationer, på det stat-

liga vägnätet inom Sydöstra byggnadsdistriktet 1978.

Kostnadsansvariga lokala och regionala organisationer

inom statens vägverk tillställdes en enkät där en rad

frågor ställdes rörande faktorer som antogs vara av

betydelse såväl vadgäller informationens innehåll som

det sätt varpå informationen bör presenteras.

Trots ett mycket stort bortfall har ett försök gjorts

att generalisera till hela Sydöstra byggnadsdistriktet.

Ett förslag till ovannämnda kategoriindelning presente-

ras.
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Enkät rörande Vägarbeten på det statliga vägnätet

av Jan Törnros-och Hans-Erik Pettersson
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I syfte att ge ett empiriskt underlag för en kategori-

sering av vägarbeten med avseende på trafikantens in-

formationsbehov, företogs en enkätundersökning riktad

till Statens vägverk. Målsättningen var att insamla data

rörande samtliga vägarbeten, med undantag för nybyggna-

tioner, inom det Sydöstra byggnadsdistriktet (E-, F-,

G- och H-län)_under det senaste kalenderåret, 1978. Man

vände sig därvid till de regionala och lokala organisa-

tioner inom Statens vägverk som har kostnadsansvar för

de vägarbeten som utförs inom detta byggnadsdistrikt;

BYSÖ (Sydöstra byggnadsdistriktet), de 4 vägförvalt-

ningarna (en i varje län) samt de 43 arbetsområdena.

En rad frågor ställdes rörande faktorer som antogs

vara av betydelse såväl vad gäller informationens inne-

håll som det sätt varpå dennainformation kan eller bör

presenteras för trafikanterna.

Bortfallet blev mycket stort varför man svårligen kan

dra några säkra slutsatser vad gäller situationen i

det Sydöstra byggnadsdistriktet i dess helhet. Trots

detta har ett försök gjorts att generalisera till hela

detta byggnadsdistrikt. Resultatet av dessa uppmät-

ningar bör betraktas som hypoteser som ev. kan testas i

annat'sammanhang.

Följande hypoteser vad gäller vägarbeten för vilka Sta-

tens vägverk hade kostnadsansvaret (exkl nybyggnationer)

i det Sydöstra byggnadsdistriktet under år 1978 har

extraherats ur svarsmaterialet:
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3/4 av kostnaderna för vägarbeten gällde rörliga arbe-

ten. Av de fasta arbetena svarade långvariga sådana

(> 1 vecka) för över 90% av kostnaderna. Kortvariga,

fasta arbeten var dock avsevärt mer frekventa.

över 40% av kostnaderna hade lagts ned på belagda

vägar med 5-12 meters bredd. Lika stor kostnadsandel

gäller även för grusvägar.

rörliga arbeten svarade för en betydligt större kost-

nadsandel på breda belagda vägar än på smala belagda

vägar och på grusvägar.

vägarbeten var mycket överrepresenterade på motor-

vägar och motortrafikleder (i relation till väglängd)

och något underrepresenterade på smala belagda vägar

och på grusvägar

arbetsområdena lade ned över 60% av sina kostnader på

grusvägar

vägförValtningarna samt BYSÖ lade ned över 60% av sina

kostnader på belagda 5-12-metersvägar

BYSÖ lade ned över 15% av sina kostnader på motor-

vägar, vilka för vägförvaltningarna och arbetsområdena

tog en mycket liten del av kostnaderna

av totala antalet mandagar som lagts ned i det Syd-

östra byggnadsdistriktet svarade arbetsområdena för

närmare 80% av dessa, BYSÖ och vägförvaltningarna

för ungefär 10% vardera

för arbetsområdena utgjorde arbetskostnaderna en

större andel av den totala kostnaden än vad fallet

var för vägförvaltningarna och i synnerhet för BYSÖ
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- snabba, kontinuerligt rörliga arbeten, vilka skiljer

sig från andra arbetstyper vad gäller inverkan på

framkomligheten, svarade för mellan 1/5 och nära hälf-

ten av kostnaderna på de olika vägtyperna

- resterande arbeten (när man uteslutit snabba, konti-

nuerligt rörliga arbeten) medförde på olika vägtyper

framkomlighetsinskränkning enligt följande: (de gjorda

jämförelserna gäller endast kostnader, ej antal arbe-

ten):

a på belagda vägar med mer än 5 meters bredd var den

mest omfattande typen av framkomlighetsinskränkning

att ett helt körfält + ena vägrenen (där sådan

fanns) var blockerade av arbetet

- på motorvägar omfattade även arbeten där framkom-

ligheten ej alls var inskränkt en ganska betydande

andel av kostnaderna

- på motortrafikleder var den näst mest omfattande

typen av framkomlighetsinskränkning att en vägren

var blockerad

- på andra belagda vägar med mer än 5 meters bredd

var den näst mest omfattande typen att ett halvt

körfält + ena vägrenen (där sådan fanns) var

blockerade

- på belagda vägar med mindre än 5 meters bredd var

den mest omfattande typen av framkomlighetsina

skränkning att mindre än halva körbanan var blocke-

rad. Återstoden av kostnaderna gällde arbeten där

hela körbanan var blockerad

- på grusvägar var denmest omfattande typen att mer

än halva körbanan var blockerad. Nästmest6müattande

var arbeten där mindre än halva körbanan var bloc-

kerad.
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En fråga gällde åsikter rörande säkerheten vid vägar-

betsplatser. De som besvarade denna fråga tycks vara

eniga då det gäller trafikanternas roll; dessa påstås

framför allt hålla för hög hastighet vid passerandet

av vägarbetet. Av föreslagna åtgärder för att förbätt-

ra säkerheten är de flesta avsedda att ge sänkta passa-

gehastigheter.

Följande preliminära kategoriindelning av vägarbeten

med avseende på trafikantens informationsbehov före-

slås:

A. Informationens innehåll

1. Framkomlighetsinskränkning

a. på motorvägar

1.

2.

3.

framkomligheten ej inskränkt

ena vägrenen blockerad

ettrmüAnzkörfält + ena vägrenen blocke-

rad

ett körfält + ena vägrenen blockerad

trafiken i ena riktningen släpps fram på

båda sidor om arbetet

trafiken i ena riktningen leds över på

mötande körfält

belagdag2+fältsvägarp(inklImatortrafikleder)

framkomligheten ej inskränkt

ena vägrenen blockerad

ett halvt körfält + ev ena vägrenen

blockerad

ett körfält + ev ena vägrenen blockerad

mer än ett körfält + ev ena vägrenen

blockerad

trafiken släpps fram på båda sidor om

arbetet

vägen helt blockerad
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c. pa smala vägar (inkl ej belagda vägar)

. framkomligheten ej inskränkt

. mindre än halva körbanan blockerad

1

2

3. halva körbanan blockerad

4 mer än halva körbanan blockerad

5 vägen helt blockerad

2. Arbetsplatsens avgränsning

När en arbetsplats är mindre Väl avgränsad be-

höver trafikanten informeras om detta, så att

denne kan anpassa sin hastighet till en lämplig

nivå och intaga höjd beredskap.

3. Kapacitetsinskränkning i relation till trafik-

belastning

Vid höga trafikflöden där vägarbetet ger för-

sämrad framkomlighet ökar risken för konflikter.

Detta kan trafikanterna behöva informeras om.

B. Faktorer som påverkar sättet att presentera in-

formationen

1. Typ av arbete

a. rörligt, snabbt

b. rörligt, långsamt

c. fast, kortvarigt

d. fast, långvarigt

2. Ljusförhållanden

Under mörkertrafik ställs speciella krav på

presentationSSättet.

3. Siktförhållanden

Nedsatt sikt förorsakad av fysiska sikthinder

eller av väggeometriska förhållanden kan kräva

att man redan vid förvarningen specificerar de

krav som ställs vid passagen av arbetsplats.
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4. Hastighet

Vid höga hastigheter bör avståndet mellan för-

varning och arbetsplats vara större än vid låga

hastigheter.

5. Vägstandard

Vägar med hög'standarquin ställa speciella

krav på uppmärksamhetshöjande åtgärder.
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1 INLEDNING

Det övergripande syftet med föreliggande undersökning

var att ge ett underlag för en kategorisering av i

landet förekommande vägarbeten med avseende på förelig-

gande informationsbehov till trafikanterna.

I detta syfte avsågs att insamla empiriska data beträf-

fande vägarbeten som ägt rum under ett år, 1978. Härvid

tillämpades ett urvalsförfarande enligt följande:

För arbeten på det statliga vägnätet utvaldes E-, F-,

G- och H-län, som tillfrågades genom en postenkät. Ur-

valet bestämdes av kravet att samtliga arbeten som ut-

förts på det statliga vägnätet inom de områden som in-

gick i urvalet skulle redovisas. Det minsta urvalet var

därvidlag ett helt byggnadsdistrikt. Tre enkäter utsän-

des: 1. till Sydöstra byggnadsdistriktet (BYSÖ) angående

vägarbeten där detta haft kostnadsansvaret, 2. till var

och en av de fyra vägförvaltningarna angående vägarbeten

där dessa haft kostnadsansvaret, samt 3. till vart och

ett av de 43 arbetsområden inom de fyra länen angående

dels de vägarbeten för vilka arbetsområdet haft kost-

nadsansvaret och dels de vägarbeten på<iatstatligaväg-

nätet inom arbetsområdet för vilka Statens vägverk icke

haft kostnadsansvaret.

De arbeten som efterfrågades exkluderade nybyggnadsarbe-

ten.

För utformandet av enkäten konsulterades personal på

vägförvaltningen i E-län och vägmästare i samma län.
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Med utgångspunkt från de erhållna svaren angående väg-

arbeten på det statliga vägnätet i E-, F-, G- och H-län

avsågs dessutom att göra en generalisering till hela

det statliga vägnätet. I detta syfte gjordes ett uttag

på vägdatabanken angående förekomst av olika vägtyper

inom de olika arbetsområdena inom de fyra undersökta

länen samt inom övriga län i landet.

Förutom att ge empiriskt underlag för en typindelning

av förekommande vägarbeten var även syftet att erhålla

vissa normeringsdata att appliceras på den företagna

analysen av olyckor vid vägarbeten (Törnros & Pettersson

1979).

De frågor man önskade besvara var:

i) Hur frekventa är olika typer av arbeten?

ii) Hur varaktiga är olika typer av arbeten?

iii) Hur frekventa är olika typer av arbeten på olika

typer av vägar?

iv) Vilka typer av framkomlighetsinskränkning före-

kommer vid vägarbeten och hur frekventa är de

på olika vägtyper?

v) Hur vanliga är olika typer av vägarbeten vid

olika typer av trafiksituationer?

vi) Vilka siktförhållanden råder vid vägarbeten på

olika vägtyper?

vii) Hur många arbetsdagar, i mandagar räknat, läggs

ned på vägarbeten?
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I enkäten gjordes en indelning i sex arbetstyper (se

bilaga 3). Här avsågs bl a att studera huruvida någon

eller några av dessa arbetstyper skulle Visa sig så li-

tet förekommande att man skulle kunna reducera antalet

genom hopslagning eller uteslutning.

Dessutom efterfrågades i en öppet formulerad fråga syn-

punkter beträffande säkerheten vid vägarbeten: pro-

blemets omfattning, tänkbara åtgärder etc.

2 RESULTAT

Bortfallet blev stort. Svarsmönstret blev följande:

a. Sydöstra byggnadsdistriktet (BYSÖ) skickade

in ifyllt frågeformulär

b. i) Vägförvaltningen i E-län skickade in uppgif-

ter beträffande utförda målningsarbeten, bro-

arbeten och mätningsarbeten. Bortfall: belägg-

ningsarbeten.

ii) Vägförvaltningen i F-län skickade in uppgif-

ter angående målningsarbeten, broarbeten samt

beläggningsarbeten. Bortfall: mätningsarbeten.

iii) Vägförvaltningen i G-län skickade in uppgifter

angående målnings- och beläggningsarbeten.

Bortfall: mätnings- och broarbeten.

iv) Vägförvaltningen i H-län skickade ej in några

uppgifter.

c. i) AV de 13 arbetsområdena i E-län erhölls svar

från tre av dessa (åtminstone delvis ifyllda

frågeformulär).
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ii) Från de 11 arbetsområdena i F-län erhölls

inga svar.

iii) Av de 9 arbetsområdena i G-län erhölls svar

från sju avdessa.

iv) Av de 10 arbetsområdena i H-län erhölls svar

från ett arbetsområde.

d. Av de tre kommunerna erhölls svar endast från

den som avsågs att representera småstad (redo-

visas ej).

I bilaga 2 återfinns de erhållna svaren, uppdelade på

a) vägarbeten för vilka Sydöstra byggnadsdistriktet

(BYSÖ) haft kostnadsansvaret, b) vägarbeten för vilka

vägförvaltningarna haft kostnadsansvaret, c) vägarbe-

ten för vilka arbetsområdena haft kostnadsansvaret,

samt d) vägarbeten för vilka Statens vägverk ej haft

kostnadsansvaret.

Trots det mycket stora bortfallet har ett försök gjorts

att generalisera till hela Sydöstra byggnadsdistriktet.

Det största bortfallet gäller arbetsområdena (32 av 43

arbetsområden har ej svarat, dvs 3/4). Av bilaga 1

framgår visserligen att de 11 arbetsområden, som besva-

rat enkäten, relativt Väl motsvarar hela det Sydöstra

byggnadsdistriktet vad gäller fördelning på olika väg-

typer. De enda notabla skillnaderna gäller "annan belagd

väg utan mittremsa: vägbredd > 12 m"; här kan en viss

överskattning ha skett vad avser förekomsten av väg-

arbeten. På "annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd

'5-12 m" kan på motsvarande sätt en liten underskattning

skett vad gäller vägarbetens förekomst. Denna betydande

överensstämmelse mellan de 11 arbetsområdena som besva-

rat enkäten och hela vägnätet i det Sydöstra byggnads-
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distriktet är i och för sig ett stöd för rimligheten i

de gjorda uppräkningarna.

De arbetsområden som besvarat enkäten kan emellertid

på andra väsentliga punkter skilja sig kraftigt från

de arbetsområden som ej gjort detta.

Även för vägförvaltningarna har man ett bortfall att ta

hänsyn till. T ex erhölls inga uppgifter från H-län.

Samma reflektioner som gjorts beträffande arbetsområde-

nas representativitet gäller även här. Dock är bort-

fallet mindre för vägförvaltningarnas verksamhet.

De gjorda generaliseringarna till hela det Sydöstra

byggnadsdistriktet är med andra ord mycket osäkra och

bör snarast betraktas som hypoteser, som får prövas i

annat sammanhang.

Av bilaga 1 framgår vidare att det Sydöstra byggnads-

distriktet mycket väl motsvarar hela landets vägnät

vad gäller fördelningen på olika vägtyper. Vissa skill-

nader framträder då det gäller förekomst av smala, men

även då det gäller breda grusvägar. Slås dessa två ty-

per av grusVägar samman, vilket skett i resultatredo-

visningen, blir dock skillnaden ganska obetydlig.

Att försöka att generalisera till hela landets väg-

arbeten är dock ett mycket osäkert företag, både med

hänsyn till det stora bortfallet och det faktum att det

Sydöstra byggnadsdistriktet ur andra viktiga aspekter

(än fördelning på vägtyper) kan vara betydligt mindre

representativt för landet i dess helhet.

VTI MEDDELANDE 191



Generalisering till Sydöstra byggnadsdistriktet

 

För varje tabell har erhållna värden slagits samman

enligt följande:

1) Sydöstra byggnadsdistriktets värden +

2) Medelvärden för målningsarbeten i vägförvaltningens

regi x 4 +

3) Medelvärden för beläggningsarbeten i vägförvalt-

ningens regi x 4 +

4) Medelvärden för broarbeten i vägförvaltningens

regi x 4 +

5) Medelvärden för mätningsarbeten i vägförvaltningens

regi x 4 +

6) Medelvärden för arbetsområden X 43

De på detta sätt erhållna skattningarna har rundats av

till närmaste 1000-talet kronor.

Vissa tabeller överensstämmer inte helt med vissa andra

tabeller. Detta har två orsaker: a) den som fyllt i

tabellerna har inte alltid varit konsekvent b) de som

besvarat enkäten har inte alltid besvarat alla frågor.

Vid vissa antalsuppgifter finns en asterisk (*). Detta

innebär att uppgiften gäller arbeten på det statliga

vägnätet, där Statens vägverk inte haft kostnadsansva-

ret.
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2.1.1

rågarê§2§222er

Tabell 1

Rörligt arbete-
kontinuerligt,

snabbt

Rörligt arbete-
kontinuerligt,
långsamt

Rörligt arbete-
korta stilla-

ståenden

Rörligt arbete-
långa stilla-
ståenden

Fast arbete-

kortvarigt

Fast arbete-

långvarigt

Anm:

§1 dag 1-2 dagar 2-5 dagar

Eêrstgaêt_är_92h_gtêträstaiag_i_tié_tär_9likê

Utsträckning i tid för olika arbetstyper

>5 dagar Totalt

 

70139 kkr
(35%)

 

70117 kkr
(35%)

 

8331 kkr

(4%)

 

4412 kkr

(ZZ)
(+31 st*)

 

4548 kkr

_>5000 arbeten

(+817 st*)

4548 kkr

(2%)
(+817 st*)

 

 

 

665 kkr

=165 arbeten

(+74 st*)

 

661 kkr

=55 arbeten

(+55 st*)

 

43765 kkr

=904 arbeten

(+6 st*)

45091 kkr

=1124 arbeten

(22%)

(+135 st*)

 

Totalt

För rörliga arbeten har utsträckningen i tid ej

tagits med, då detta varit svårt att uppge och

 

202638 kkr
(100%)

(+983 st*)

uppenbarligen skett relativt godtyckligt. Detsamma

gäller antalsuppgifter för rörliga arbeten.
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Enligt tabell 1 har rörliga arbeten svarat för drygt

75% av kostnaderna för vägarbeten. Kontinuerligt rörligt

arbete representerar nästan hela kostnaden för rörliga

arbeten, medan_rörliga arbeten med stillaståenden kostat

mycket litet, relativt sett. Kostnaden för fasta arbe-

ten har till närmare 90% täckts av arbeten med 5 dagars

varaktighet eller längre. Drygt 1100 fasta arbeten med

längre varaktighet än 1 dag synes ha ägt rum; Kortvariga

fasta arbeten har varit betydligt fler trots den för-

hållandevis ringa kostnaden. En rimlig skattning är

att omkring 5000 sådana arbeten ägt rum (antalsupp-

gifter saknas dock för mätningsarbeten; se tabell 57,

bilaga 2).

Av tabell 69 (bilaga 2) framgår att av de arbeten som

utförts av arbetsområdena gäller mer än hälften av to-

talkostnaden snabba, kontinuerligt rörliga arbeten,

medan endast 11% hade lagts på långsamma, kontinuerligt

rörliga arbeten. Relationen mellan dessa två typer av

rörliga arbeten är helt annorlunda i tabell 1. Detta

förklaras av den omfattande beläggningsverksamheten

som utförts i BYSözs och vägförvaltningarnas regi.

Enligt tabell 1 har de arbeten där Statens vägverk ej

haft kostnadsansvaret enbart varit fasta arbeten, de

flesta av kort varaktighet.
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Motorväg

Annan väg än

motorväg

med mitt-
remsa

Motortrafikled

utan mittremsa)

Annan belagd

väg utan mitt-
remsa: vägbredd

> 12 m

Annan belagd

väg utan mitt-
remsa: vägbredd

5-12 m

Annan belagd

väg utan mitt-
remsa: vägbredd

S 5 m

Grusväg

snabbt långsamt ståenden

långa stilla-
ståenden

kortvarigt

Rörligt arbete Rörligt arbete Rörligt arbete Rörligt arbete Fast arbete Fast arbete
kontinuerligt, kontinuerligt, korta stilla- långvarigt

Totalt

 

2861 kkr. 7645 kkr 352 kkr 68 kkr

122 kkr

>8O ar-

beten

722 kkr

=16 ar-

beten

11770 kkr
(6%)

 

673 kkr
673 kkr

(0%)

 

194 kkr 397 kkr 168 kkr 247 kkr

8 kkr

=20 ar-

beten

'1014 kkr

(1%)

 

5396 kkr 5567 kkr 692 kkr 472 kkr

185 kkr

=351 ar-

beten

(+68t*)

189 kkr

=31 ar-

beten

12501 kkr

(6%)
(+6st*)

 

24552 kkr 41696 kkr 2438 kkr
2803 kkr

(+18st*)

929.kkr

=324O ar-

beten

(+4558t*)

10180 kkr

=156 ar-

beten

(+37st*)

82598 kkr

(41%)
(+5103t*)

 

2392 kkr 412 kkr 367 kkr 164 kkr

19 kkr

=417 ar-

beten

1867 kkr

=47 ar-

beten

(+253t*)

5221 kkr

(3%)
(+253t*)

 

33328 kkr

 

12686 kkr

 

 

3943 kkr

 

1321 kkr

(+123t*)

2850 kkr

=1436 ar-

beten

(+3563t*)

 

34752 kkr

=961 ar-

beten

(+73st*)

 

88880 kkr

(44%)
(+441st*)

 

Totalt

 

202657 kkr
(101%)

(+9823t*)
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Enligt tabell 2 har drygt 40% av kostnaderna lagts på

belagd väg med vägbredd 5-12 m. Grusvägar har tagit

minst lika stor andel av kostnaderna. Återstoden har

till största delen lagts på motorvägar och andra breda

belagda Vägar.

Skillnader framträder mellan arbetstyper: På breda

vägar dominerar rörliga arbeten stort. Således var 97%

av kostnaderna för arbeten på "annan belagd väg utan

mittremsa: vägbredd >12 m" att hänföra till rörliga

arbeten. Motsvarande andel på motorväg var 93%.

På belagda Vägar med vägbredd 5-12 m var 87% av kostna-

derna att hänföra till rörliga arbeten, medan motsva-

rande andel för vägar med mindre än 5 meters bredd var

något under 2/3 samt på grusvägar något under 60%.

Vid jämförelse mellan tabell 2 och tabell 13 (bilaga 1)

framgår att vägarbeten varit kraftigt överrepresente-

rade (i relation till väglängd) på motorväg men även

på motortrafikled. På smala belagda vägar och på grus-

vägar har vägarbeten däremot varit något underrepresen-

terade.

Av arbetsområdenas arbeten har enligt tabell 70 (bilaga

2) över 60% av kostnaderna lagts på grusvägar, drygt

25% på belagda 5-12-metersvägar, medan endast 2% lagts

på motorvägar. Av tabell 15 (bilaga 2) framgår att mot-

svarande siffror för BYSÖ:s arbeten är: 3% på grusvägar,

65% på belagda 5-12-metersvägar och 17% på motorvägar.

Vägförvaltningarnas arbeten (se tabellerna 28, 38, 49,

58 i bilaga 2) synes till övervägande del (drygt 60%

av kostnaderna) ha ägt rum på belagda 5-12-metersvägar,

drygt 20% på grusvägar men bara ett par procent av

kostnaderna synes ha lagts ned på motorvägar.

Enligt tabell 2 har kortvariga, fasta arbeten på varje

vägtyp varit mer frekventa än långvariga, fasta arbeten,

VTI IlflEDDELANDE 191
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även där kostnaden varit betydligt lägre vid kortvariga

än vid långvariga fasta arbeten. (För en skattning av

antalet kortvariga arbeten på motorväg saknas data betr

mätningsarbeten i vägförvaltningarnas regi). Av de ar-

beten där Statens vägverk ej haft kostnadsansvaret

(se tabell 2) har nästan alla ägt rum på 5-12-meters-

vägar samt grusvägar.

VTI MEDDELANDE 191
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Tabell 3

Olika vägarbetstyper
Normalt gällande hastighetsbegränsning vid

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h Totalt

Rörligt arbete-
kontinuerligt, 9% 44% 41% 6% 100%

snabbt

Rörligt arbete-
kontinuerligt, 13% 27% 46% 14% 100%

långsamt

Rörligt arbete-
korta stilla- 9% 57% 28% 6% 100%
ståenden

Rörligt arbete-
långa stilla- 7% 30% 52% 12% 101%
ståenden

Fast arbete- 9 9 9 9 9
kortvarigt 330 550 100 20 1000

Få* arbete' 6% 86% 4% 4% 100%
langvarigt

(vid sammanslagningen av de olika enkätsvaren

har Vägning skett meap kostnader)

Inga uppgifter finns här angående arbeten där

verk ej haft kostnadsansvaret.

VTI MEDDELANDE 191
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Tabell 3 presenterar skattade procenttal betr de nor-

mala hastighetsbegränsningarna på de platser där arbeten

ägt rum. För kontinuerligt rörliga, snabba arbeten domi-

nerar 70 resp 90 km/h. För kontinuerligt rörliga, lång-

samma arbeten är fördelningen jämnare mellan de olika

hastighetsbegränsningarna, dock med en topp för 90 km/h.

För rörliga arbeten med korta stillaståenden dominerar

70 km/h men även 90 km/h är relativt vanligt. För rör-

liga arbeten med långa stillaståenden dominerar 90 km/h

men även 70 km/h har förekommit i stor utsträckning.

För kortvariga fasta. arbeten är 70 km/h dominerande

men här förekommer även 50 km/h relativt ofta. För

långvariga, fasta arbeten dominerar 70 km/h stort.

2-1-3 EEêQEQEllEEêEêiQâEääEEEiQE-Eå-9liEê-Yê9§XEåä

Både förekommande framkomlighetsinskränkning i vägens

tvärsektion och i vägens längsriktning efterfrågades.

Ingen uppdelning har här gjorts med avseende på typ av

arbete. Uppgifterna i nedanstående tabeller gäller

således samtliga arbeten, både fasta och rörliga (se

bilaga 3). Termen "avstängd" förekommer ofta. Den

refererar inte endast till fasta avstängningar, utan

innefattar även exempelvis den situation där ett arbets-

fordon spärrar en del av körbanan.

För varje arbetstyp har dock i efterhand ett försök

gjorts att sortera ut snabba, kontinuerligt rörliga

arbeten då dessa arbeten medför en annan och mindre

framkomlighetsinskränkning än övriga arbetstyper.

VTI MEDDELANDE 191



Tabell 4

amkomlighets-
skränkning i
gens tvärsektion

amkomligheten
inskränkt

.a vägrenen

'stängd

.a vägrenen + ett

,1vt körfält
'stängt

.a vägrenen + ett

rfält avstängt

'afiken i ena
.ktningen släpps
am på båda sidor

1 vägarbetet

'rigt

motorväg

14

Framkomlighetsinskränkning vid vägarbeten på.

Framkomlighetsinskränkning i vägens längsriktning

S10m 10-30m 30-100m 100-300m 300m-1km >1km Totalt

572 kkr 1400 kkr
1972 kkr
(15%)

 

301 kkr 129 kkr
430 kkr

(3%)

 

172 kkr 1553 kkr 108 kkr 26 kkr
1859 kkr

(14%)

 

422 kkr 154 kkr 706 kkr 579 kkr 7026 kkr
8887 kkr

(66%)

 

87 kkr
87 kkr

(1%)

 

 

 

 

189 kkr

  

 

189 kkr

(1%)

 

Totalt

 

13424 kkr

(100%)

Följande typer av framkomlighetsinskränkning förekom ej

på motorväg: a) mer än ena vägrenen + ett körfält av-

stängt, b)

c)

VTI MEDDELANDE 191

helt avstängd väg.

trafiken leds över på mötande körfält, och
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AV tabell 4 att döma har vid arbeten på motorväg 2/3

av kostnaderna gällt arbeten där ena vägrenen + ett kör-

fält Varit avstängda. En mycket stor del därav (80%)

gäller arbeten där framkomligheten varit inskränkt mer

än 1 km i vägens längsriktning. Relativt vanliga har

även varit arbeten där ena vägrenen + ett halvt kör-

fält varit avstängda (14% av kostnaderna), medan endast

3% av kostnaderna gällt arbeten där endast ena vägrenen

varit avstängd.

15% av kostnaderna gäller arbeten där framkomligheten

ej alls varit begränsat. Av återstående typer av fram-

komlighetsinskränkning i vägens tvärsektion förekom

endast "trafiken i ena riktningen släpps fram på båda

sidor om arbeten" samt "övrigt" (framgår ej vad). Dessa

två typer stod tillsammans för endast 2% av kostnader-

na för arbeten på motorvägar.

Ungefär 1/4 av totalkostnaderna i tabell 4 gäller

snabba, kontinuerligt rörliga arbeten. Hur denna arbets-

typ fördelar sig på de olika typerna av framkomlighets-

inskränkning är inte helt klart.

Om man utesluter sådana arbeten torde för de resterande

arbetstyperna ca 80% av kostnaderna ligga på arbeten där

ena vägrenen + ett helt körfält varit avstängda, medan

endast ett par procent ligger på arbeten där ena väg-

renen + ett halvt körfält varit avstängda. För övrigt

gäller ungefär de procenttal som Uppgivits i tabell 4.

VTI MEDDELANDE 191
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Tabell 5 Framkomlighetsinskräning vid vägarbeten på
annan väg än motorväg med mittremsa

Framkomlighets- Framkomlighetsinskränkning i Vägens längsriktning
inskränkning i
Vägens tvärsektion §10m 10-30m 30-100m 100-300m 300m-1km >1kn1 Totalt

 

Ett korfält + GV 61 kkr 612 kkr 673 kkr
ena vägrenen - - - _

avstängd (9%) (91%) (100%)

 

  

      

Ingen av de övriga typerna av framkomlighetsinskränkning

(framkomligheten ej inskränkt, ena vägrenen avstängd, ett

halvt körfält + ev ena vägrenen avstängd, mer än ett körfält

+ ev ena vägrenen avstängd, trafiken i ena riktningen släpps

fram på båda sidor om vägarbetet, trafiken leds över på

mötande körfält, helt avstängd väg samt övrigt) förekom på

denna Vägtyp.

Enligt tabell 5 förekom på annan väg (än motorväg) med

mittremsa endast en typ av framkomlighetsinskränkning i vägens

tvärsektion; ett körfält + ev ena vägrenen avstängda°

(Endast BYSÖ hade haft arbeten på denna vägtyp; de var alla

långsamma, kontinuerligt rörliga arbeten).
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Tabell 6

Framkomlighets-
inskränkning i
vägens tvärsektion

Framkomligheten ej
inskränkt

Ena vägrenen

avstängd

Ena vägrenen + ett

körfält avstängt

Trafiken släpps
fram på båda sidor
om arbetet

17

Framkomlighetsinskränkning på motortrafikled
(utan mittremsa)

S10m

Framkomlighetsinskränkning i vägens längsriktning

10-30m 30-100m 100-300m 300m-1km >1km Totalt

 

168 kkr
168 kkr

(21%)

 

219 kkr
219 kkr

(28%)

 

397 kkr -
397 kkr

(50%) 

8 kkr

     

8 kkr

(1%)

  

Totalt

 

792 kkr
(100%)

 

Ingen av övriga typer av framkomlighetsinskränkning förekom

på denna vägtyp (ena vägrenen + ett halvt körfält avstängt,

mer än ena vägrenen + ett körfält avstängt, helt avstängd

Väg, övrigt).  



18_

Enligt tabell 6 var hälften av kostnaderna för arbeten

på motortrafikled (utan mittremsa) att hänföra till

arbeten där ena vägrenen + ett körfält var avstängda

(dessa arbeten var utförda av BYSÖ). Något över 1/4 av

kostnaderna gällde arbeten (utförda av arbetsområdena)

där ena vägrenen var avstängd. 1/5 av kostnaderna gällde

arbeten (även dessa utförda av arbetsområdena) där fram-

komligheten ej var inskränkt. Av återstående typer av

framkomlighetsinskränkning i vägens tvärsektion förekom

endast, och mycket begränsat, att trafiken släpptes

fram på båda sidor om arbetet (vägmålningsarbeten).

Ca 1/5 av totalkostnaden i tabell 6 gäller snabba, kon-

tinuerligt rörliga arbeten. Om man utesluter denna ar-

betstyp, visar det sig att ca 2/3 av kostnaderna på

motortrafikled gäller arbeten där ena vägrenen + ett

helt körfält varit avstängda, och ungefär 1/3 av kostna-

den gäller arbeten där ena vägrenen varit avstängd.
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Tabell 7

19

väg utan mittremsa:

Framkomlighets-
inskränkning i
vägens tvärsektion

Framkomligheten ej
inskränkt

Ena vägrenen

avstängd

Ena vägrenen + ett

halvt körfält

avstängt

Ena vägrenen + ett

körfält avstängt

Mer än ena väg-

renen + ett

körfält avstängt

Trafiken släpps
fram på båda sidor
om arbetet

S10m

vägbredd > 12 m
Framkomlighetsinskränkning på annan belagd

Framkomlighetsinskränkning i vägens längsriktning

10-30m 30-100m 100-300m 300m-1km >1km Totalt

 

484 kkr - 60 kkr
544 kkr

(4%)

 

254 kkr 258 kkr 172 kkr 24 kkr 51 kkr
759 kkr

(6%)

 

107 kkr 1170 kkr 68 kkr 107 kkr 769 kkr
2248 kkr

(18%)

 

7 kkr
2438 kkr

(+6 st*)
1511 kkr 571 kkr 3967 kkr 414 kkr

8908 kkr

(69%) '
(+6 st*)

 

86 kkr 151 kkr 43 kkr
280 kkr

(2%)

  

43 kkr

  

57 kkr -

 

  

100 kkr

(1%)

 

Totalt

"Helt avstängd väg" och "övrigt" förekom inte på denna

vägtyp.

'VTI DHNJDELAJHHE 191

 

12.839 kkr

(100%)
(+6 st*)
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På "annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd >12 m"

svarade, enligt tabell 7, arbeten där man stängt av

ena vägrenen + ett körfält för över 2/3 av kostnaderna.

Denna framkomlighetsinskränkning varierade i vägens

längsriktning från mindre än 10 m upp till mer än 1 km.

Dock var 45% av kostnaderna att hänföra till arbeten,

där framkomligheten varit begränsad mellan 300 m och

1 km. Även arbeten där framkomligheten var begränsad

10-30 m svarade för en ansenlig del av kostnaderna. I

denna kategori hamnade dessutom de arbeten där Statens

vägverk ej haft kostnadsansvaret.

Näst vanligast (i kostnadshänseende) av förekommande

framkomlighetsinskränkningar i vägens tvärsektion var

att ena vägrenen + ett halvt körfält var avstängda.

Här svarade arbeten där framkomligheten var begränsad

lO-30miühröver halva kostnaden.

Arbeten där endast ena vägrenen var avstängd svarade

för 6% av kostnaderna på denna vägtyp. Vägarbeten som

inte innebar någon framkomlighetsinskränkning svarade
'-

Iör 4% av kostnaderna.

Ytterligare två typer av framkomlighetsinskränkning i

vägens tvärsektion förekom, men i mycket begränsad

omfattning, "mer än ena vägrenen + ett körfält avstängt"

samt "trafiken släpps fram på båda sidor om arbetet".

Mer än 40% av kostnaderna på denna vägtyp gäller snabba,

kontinuerligt rörliga arbeten. Hur dessa fördelar sig

på förekommande typer av framkomlighetsinskränkning är

relativt oklart. Emellertid torde för resterande arbets-

typer ett par betydande skillnader föreligga relativt

de procenttal som uppges i tabell 7; de arbeten som

medfört att ena vägrenen + ett körfält varit blockerat

torde omfatta närmare 3/4 av totalkostnaden för denna

vägtyp, medan de arbeten som ej inneburit någon fram-

komlighetsinskränkning endast torde uppgå till någon

VTI MEDDELANDE 191



21

procent. De arbeten som inneburit att ena vägrenen +

ett halvt körfält varit blockerade, torde svara för

några få procent lägre andel av totalkostnaden än vad

som uppges i tabell 7.

VTI MEDDELANDE 191
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Tabell 8 Framkomlighetsinskränkning på annan belagd
vägbredd mer än 5 m menväg utan mittremsa:

högst 12 m

Framkomlighets-
inskränkning i
vägens tvärsektion

Framkomligheten ej
inskränkt

Ena Vägrenen

avstängd

Ett halvt körfält
+ ev ena vägrenen

avstängd

Ett körfält + ev
ena vägrenen

avstängd

Mer än ett körfält

+ ev ena vägrenen

avstängd

Trafiken släpps
fram på båda sidor
om arbetet

Helt avstängd väg

Övrigt

§10m

Framkomlighetsinskränkning i vägens längsriktning

10-30m 30-100m 100-300m 300m-1km >1km Totalt

 

3568 kkr 24 kkr
3592 kkr

(4%)

 

312 kkr 50 kkr
362 kkr

(0%)

 

284 kkr 3207 kkr 1400 kkr 1875 kkr 206 kkr
6972 kkr

(8%)

 

1597 kkr

(+251st*)

23197kkr

(+1665t*)

11497kkr

(+37st*)
2293 kkr 24677'kkr 4199 kkr

67460 kkr
(79%)

(+454st*)

 

43 kkr
(+49st*)

43 kkr

(+6st*)
986 kkr 198 kkr 43 kkr

1313 kkr

(2%)
(+553t*)

 

458 kkr 1223 kkr 722 kkr
2403 kkr

(3%)

 

593 kkr 300 kkr 980 kkr
1873 kkr

(2%)

   

 

 

 

1200 kkr

 

1200 kkr
(1%)

 

TI MEDDELANDE 191

Totalt

 

85175 kkr*

(99%)
(+509st*)
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På "annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd 5-12 m"

svarade arbeten, där ett körfält + ev ena vägrenen

varit avstängda, för nära 80% av kostnaderna (se tabell

8). Denna framkomlighetsinskränkning varierade från

mindre än 10 m upp till över 1 km i vägens längsrikt-

ning. Vanligast var dock (kostnadsmässigt) 10-30 m

samt 300 m - 1 km.

Nära 90% av de arbeten där Statens vägverk ej haft

kostnadsansvaret medfördeatt ett körfält + ev ena väg-

renen var avstängda. Av återstående typer av framkom-

lighetsinskränkningi.vägens tvärsektion var "ett halvt

körfält + ev ena vägrenen avstängd" den som svarade

för den största kostnadsandelen (8%). Därefter följer

"framkomligheten ej inskränkt" (4%), "trafiken släpps

fram på båda sidor om arbetet (3%), "mer än ett körfält

+ ev ena vägrenen avstängd" (2%), "helt avstängd väg"

(2%), samt slutligen "övrigt" (framgår ej vad) (1% av

kostnaden).

30% av kostnaderna på denna vägtyp gäller snabba, kon-

tinuerligt rörliga arbeten. Även här är det i viss mån

oklart hur dessa fördelar sig på de olika typerna av

framkomlighetsinskränkning i vägens tvärsektion.

Emellertid torde det vara klart att om man utesluter

denna arbetstyp, fördelar sig resterande arbeten i

stort sett som framgår av tabell 8, med två viktiga

undantag: arbeten där framkomligheten ej varit inskränkt

förekommer i ytterst begränsad omfattning, medan arbe-

ten där ett helt körfält + ev ena vägrenen varit bloc-

kerade utgör ca 85% av totalkostnaden.
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Tabell 9

24

Framkomlighetsinskränkning på annan belagd
väg utan mittremsa: vägbredd högst 5 m

Framkomlighetsinskränkning i vägens längsriktning
amkomlighets-
skränkning i
gens tvärsektion SlOm

ndre än halva

rbanan avstängd

lt avstängd väg

rigt 1)

10-30m 30-100m 100-300m.300m-1km >1km Totalt

 

4462 kkr- 59 kkr' 2034 kkr 1125 kkr' 508 kkr *736 kkr (877)

 

643 kkr
46 kkr (137)60 kkr 528 kkr - 9 kkr -

 

(253t*) (258t*)

 

      

5105 kkr
(100%)

(+253t*)

Totalt  

  

"Framkomligheten ej inskränkt" förekom ej.

1) Vägen hade tillfälligt breddats för arbetets utfö-
rande, mer än halva den ursprungliga körbanan hade
stängts av.

Enligt tabell 9 var "mindre än halva körbanan avstängd"

den vanligaste typen av framkomlighetsinskräning i vä-

gens tvärsektion på "annan belagd väg utan mittremsa:

vägbredd 5 5 m" (nära 90% av kostnaden). Denna framkom-

lighetsinskränkning omfattade till största delen 30-300m

i vägens längsriktning.

Övriga kostnader gäller arbeten där vägen heltstängts

av.

Vägarbeten där Statens vägverk ej haft kostnadsansvaret

hade även utförts på denna vägtyp. Här hade vägen till-

fälligt breddats för arbetets utförande och mer än halva

den ursprungliga körbanan hade stängts av.

Betydligt över 40% av totalkostnaden på denna vägtyp

gäller snabba, kontinuerligt rörliga arbeten. Om man

utesluter sådana arbeten blir proportionerna ändrade:

nära 1/4 av kostnaden gäller då arbeten där man helt

qtännt avväaen-



Tabell 10

25.

på grusväg

Framkomlighets-
inskränkning i
vägens tvärsektion

Framkomligheten ej
inskränkt

Mindre än halva
körbanan avstängd

Mer än halva

körbanan avstängd

Helt avstängd väg

Övrigt: halva
körbanan avstängd

Övrigt 1)

Övrigt: fordon i
rörligt arbete

1)

Framkomlighetsinskränkning vid vägarbeten

Framkomlighetsinskränkning i Vägens längsriktning

S10m 10-30m 30-100m 100-300n1300m-1km >1km Totalt

 

2886 kkr 125 kkr
3011 kkr

(3%)

 

1101kkr
(+2523t*)

1504d kkr

(+923t*)
11819kkr 5371kkr 2952 kkr 548 kkr

36832 kkr

(40%)
(+344st*)

 

1024 kkr 9347 kkr 2171 kkr 1800kkr 10914 kkr 7574 kkr
32830 kkr

(36%) _

 

1408kkr 321kkr - 184 kkr
1913 kkr

(2%)

 

(125t*) (123t*)

 

(865t*) (86st*)

   

17269kkr

   

 

17269 kkr

(19%)

 

Totalt

 

91855 kkr

(100%)
(+4423t*)

Vägen hade tillfälligt breddats för arbetets utfö-

rande, mer än halva den ursprungliga körbanan hade
stängts av.
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Enligt tabell 10 var 40% av kostnaderna för arbeten på

grusvägar att hänföra till arbeten där mindre än halva

körbanan var blockerad. Denna omfattade till största

delen en sträcka av lO-lOO m i vägens längsriktning.

Näst vanligast (i kostnadshänseende) var arbeten där

mer än halva körbanan varit blockerad av arbetet. Även

arbeten där man anger att det rör sig om fordon 1 rör-

ligt arbete var relativt vanliga.

1/3 av kostnaden för arbeten på grusväg gäller snabba,

kontinuerligt rörliga arbeten. Om man undantar dessa

arbeten uppträder en i viss mån annan bild än den som

presenteras i tabell lO. Således faller då halva kost-

naden på arbeten där mer än halva körbanan varit bloc-

kerad, varav endast en mycket ringa del gäller arbeten

på smala vägar (55 m). Arbeten som ej inneburit någon

framkomlighetsinskränkning förekommer knappast. Av

kostnaden för resterande arbeten faller endast drygt

5% på kategorin "fordon i rörligt arbete"; alla dessa

hade utförts på smala vägar (55 m), där framkomligheten

måste ha varit starkt nedsatt. I övrigt stämmer i stort

settckaprocenttal som finns angivna i tabell 10.

De arbeten på grusvägar där Statens vägverk ej haft

kostnadsansvaret har enl tabell 10 till största delen

innefattat i vägens längsriktning korta avstängningar

(<3O m) där högst halva körbanan varit inkräktad. Man

har även breddat vägen och stängt av mer än halva kör-

banan i en del fall.
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Rörligt arbete Rörligt arbete Rörligt arbete Rörligt arbete Fast arbete Fast arbete Totalt
kontinuerligt, kontinuerligt, korta stilla- långa stilla- kortvarigt långvarigt

Trafiksituation snabbt långsamt ståenden _ ståenden

2
.
1
.
4

T
a
b
e
l
l

1
1

  

'ägskäl (ej
:irkulationSplats)

19435 kkr6299 kkr 2956 kkr 5386 kkr 773 kkr ( 776 kkr 3245 kkr (97)

 

40 kkrZirkulationsplats - 20 kkr _ 7 20 kkr _ (OZ)

 

2045 kkrTrafikplats 473 kkr 885 kkr 293 kkr 164 kkr 75 kkr 155 kkr (17)

 

iträcka mellan 194255 kkr6286 kkr 2859 kkr 29473 kkrrägskäl (ej Vägport 71641 kkr 75169 kkr 8827 kkr * * * (86%)Eller bro) (+31st ) (+817st ) (+135st ) (+9833t*)

2
7
.

 

8754 kkr
(4%)

äro (passage
, 1075 kkr 608 kkr 55 kkr 851 kkr 357 kkr 5808 kkrver denna)

 

'ägport (passage _ , _ _ 320 kkrinder denna) 284 kkr 10 kkr 26 kkr (OZ)

      
V
ä
g
a
r
b
e
t
s
t
z
g
e
r

i
o
l
i
k
a

t
r
a
f
i
k
s
i
t
u
a
t

 

224849'kkr

Totalt (100%)
(+983st*)

 

i
o
n
e
r

 

V
ä
g
a
r
b
e
t
s
t
y
p
e
r

i
o
l
i
k
a

t
r
a
f
i
k
s
i
t
u
a
t
i
o
n
e
r
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I tabell 11 finns redovisat det uppräknade totalresulta-

tet vad gäller omfattningen av olika vägarbetstyper i

olika "trafiksituationer". Enligt denna tabell har den

största andelen av kostnaderna (86%) lagts ned på sträc-

kor mellan vägskäl. 9% har lagts ned på vägskäl och 4% på

broar.

Man bör notera att endast 5 arbetsområden (se tabell 78,

bilaga 2) besvarade denna fråga, uppenbarligen därför att

man ansåg det mycket svårt att lämna tillförlitliga upp-

gifter. Därför bör denna tabell tolkas med extra stor

försiktighet.
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2 1-5 âikääêääållêaêea_zi§_zä9â§äs2sa_på_9l2äê_zägzzesä

Tabell 12 Sikt in mot arbetsplats på olika Vägtyper

 

§100m 100-200m 200-500m >500m Totalt

 

Motorväg - 10% 37% 53% 100%

 

Motortrafikled

(utan mittremsa) ' ' 806 206 1006

 

Annan belagd
Väg utan mitt- 2% 32% 59% 8% 101%
remsa: Vägbredd
> 12 m

 

Annan belagd
Väg utan mitt-* 

 

remsa: Vägbredd 206 50% 20% 10% 100%

5-12 m

Annan belagd
Väg utan mitt- 9 9 9 9 9

remsa: vägbredd 2° 14° 70° 13° 990

5 5 m

Grusväg 57% 32% 11% - 100%

 

 

  

 

 

 

(Vägning har skett meap kostnader)

Inga uppgifter finns beträffande siktförhpllanden vid

arbeten på "annan väg än motorväg med mittremsa".

Inga uppgifter finns heller angående arbeten där Statens

Vägverk inte haft kostnadsansvaret.
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Tabell l2 redovisar resultaten betr uppskattade sikt-

förhållanden vid vägarbeten på olika vägtyper. Endast

7 arbetsområden besvarade denna fråga (se tabell 79,

bilaga 2). Dessutom erhölls inga uppgifter betr belägg-

ningsarbeten på entreprenad (BYSÖ:s kostnadsansvar)

(se tabell 24, bilaga 2). Även denna tabell bör således

tolkas med extra stor försiktighet.

Enligt tabell 12 dominerar siktsträckor över 500 m på

motorvägar (endast 2 av de 7 arbetsområden som besva-

rade frågan om siktsträckor hade haft arbeten på motor-

väg). För motortrafikled dominerar siktsträckan 200-

500 m (endast ett arbetsområde hade haft arbeten på

denna vägtyp). På belagd väg med vägbredd 25 m domine-

rar 200-500 m (två arbetsområden av de 7 som besvarade

frågan hade haft arbeten här; endast ett arbetsområde

lämnade uppgifter angående siktsträckor på denna vägtyp).

För resterande vägtyper, som är upptagna i tabell 12,

har flera arbetsområden lämnat uppgifter (se tabell 79,

bilaga 2). På "annan belagd väg utanmittremsa: vägbredd

212 m" dominerar 200-500 m, på belagda 5-12-metersvägar

100-200 m och på grusvägar 5100 H1 siktsträcka.

Att siktsträckorna på "annan belagd väg utan mittremsa:

vägbredd 55 m" bryter trenden i tabell 12 (200-500 m

siktsträcka dominerar) kan förklaras av att det enda

arbetsområde som uppgav siktsträckor på denna vägtyp

dels allmänt uppskattade långa siktsträckor (t eX alla

arbeten på "annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd

5-12 m"uppgavs av detta arbetsområde ha haft siktsträc-

kor över 500 m), dels uppgav sig ha lagt ned mycket

stora penningsummor på denna vägtyp.
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2.1 6 êêäâl_mê2êêgê§_ziê_zä§§§äe2e9

Drygt 155 000 mandagar har lagts ned på vägarbeten i

Sydöstra byggnadsdistriktet under 1978. BYSÖ svarade

för 9% av dessa mandagar, vägförvaltningarna likaledes

för 9% och arbetsområdena för 79%. Resterande 3% gäller

arbeten där andra än Statens vägverk haft kostnads-

ansvaret (se tabellerna 26, 36, 47, 56, 68, 81 och 90

i bilaga 2).

De totala kostnaderna fördelar sig något annorlunda.

Således svarade BYSÖ för 22%, vägförvaltningarna för 14%

samt arbetsområdena för 64% (se tabellerna 14, 27, 37,

48, 57 och 69 i bilaga 2). Detta innebär att arbetskost-

naderna utgör en större andel av totalkostnaderna för

arbetsområdena än för vägförvaltningarna och i synner-

het för BYSÖ.

2.2 Synpunkter beträffande säkerheten vid vägarbets-

 

platser

Svar erhölls från 7 av de 43 arbetsområdena. 5 av dem

uttalade sig om problemets art; enighet tycks råda att

det största problemet är trafikanternas bristande has-

tighetsanpassning, vilket framgår av följande citat:

"... trafikanterna(-s) ouppmärksamhet och oförmåga eller

vilja att anpassa hastigheten och ta hänsyn vid väg-

arbete",

" trafikanternas omdömeslöshet avseende hastighets-

anpassning vid Vägarbete",

" trafikanternas omdömeslöshet och hastighetsanpass-

ning.",
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"Trafikanterna nonchalerar i stort sett varningsmärken

vid Vägarbete",

"... trafikanternas omdömeslöshet avseende hastighets-

anpassning."

En skriver dessutom: "... det slarvas med tavlor och

avstängningar som både kan vara felaktiga och framför

allt stå uppe för länge och när inget Vägarbete pågår."

4 arbetsområden uttalar sig om tänkbara åtgärder för

att förbättra situationen. Man vill uppenbarligen ha

åtgärder avsedda att ge hastighetsreduktion. Citat:

"arbetsledningen borde få bestämma om hastighetsbegräns-

ning",

"hastighetsbegränsing vid alla fasta arbetsplatser och

vid vissa rörliga arbeten som t ex beläggningsarbeten.."

"hårdare polisövervakning och större bötesbelopp vid

överträdelser.",

"... en spridd uppfattning om kraftigt polisiärt intresse

.... eller i vissa fall anordningar som omöjliggör allt-

för höga hastigheter. Större möjlighet att hastighets-

begränsa vid Vägarbete."

Från länens vägförvaltningar erhölls 6 svar. 5 av dem

uttalade sig om problemets art. Återigen påpekas att

trafikanterna håller för höga hastigheter. Citat:

"trafikanterna kör med för hög hastighet och för liten

hänsyn till oss på vägen",

"vägmärken respekteras ej",
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"Situationen är rätt bedrövlig. Hastighetsbegränsning-

arna respekteras Väldigt dåligt."

"Trafikanter tar ej hänsyn till pågående arbeten."

En påpekar följande: "Arbetssituationen är för pressad.

Ont om folk. Då blir skyltningen inte så bra alla gånger."

En annan skriver följande:"Målningspersonalen har den

uppfattningen att trafikanterna många gånger inte vet

eller tycks förstå på vilken sida de skall köra om mål-

ningsfordonet, trots skyltar på fordonet, typ trafik-

delare och "vandrande pil" typ "Early Warner"."

5 svar erhölls angående förslag till åtgärder. Två av

dem trycker på förbättrad information i massmedia . En

skriver följande: "Vägmärkesfloran måste nedbringas.

Ge "vägarbetstavlan" en sådan innebörd att ytterligare

tavlor ej behövs, samt att "överstorlek" alltid används

i så fall".

Två påpekar att hastighetsbegränsningkun:liten effekt

och förespråkar i stället konstgjorda gupp och smal

tvärsektion.

Ytterligare förslag: "...8kyltningen bör differentieras...

Man kan sätta upp skylt på skärmvagn för smal väg...

Orangaljxuhnrkan vara vettigt... Svart-Vit bil kan vara

bra ibland..."

Från BYSÖ erhölls tre svar. Gemensamt för dessa tre är

uppfattningen att hastigheterna är för höga.Citat:

" - Bättre information i radio, TV och press.

- Tavlor med varningstext!

- Enklare handläggning och större frihet för plats-

ledningen att begränsa hastigheten
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- Konstgjorda gupp. Vid ringa trafik, där köer ej

bildas kan man minska hastigheten genom att sänka

framkomligheten

- Bättre information till anläggningspersonalen

- Bättre skyltdisciplin."

"Trafikanterna respekterar ej alltid trafikljusen. Då

köbildning uppstår vid rödljus och hela kön ej hinner

förbi signalen vid grönljus, fortsätter trafikanterna

att köra mot rödljus, vilket resulterar i ... (att) man

måste köra in på den avkonade Väghalvan för att kunna

mötas. Ett flertal trafikanter, vilka fått stanna för

rödljus eller röd flagga, visar sitt missnöje genom

att passera arbetsplatsen med alltför hög hastighet.

Signalvakter: Denna uppgift sköts ofta av yngre perso-

nal, praktikanter o dyl. Dessa trafikvakter har ofta

ej fått erforderliga instruktioner.... För att trafi-

kanterna skall respektera dessa trafikvakter måste

dessa agera på ett helt korrekt sätt och verkligen vara

H
informerade...

"Entreprenören skulle inte som nu tjäna pengar på att

slarva med skyltningen. Vi skulle få möjlighet att ut-

kräva skadestånd för bristande skyltning . . .

Varningsmärke l.l.ll Vägarbete 12 ... skall inte bara

varna för Vägarbete utan trafikanterna skulle genom

märket åläggas att sänka hastigheten så att de "omedel-

bart" kan stanna vid behov.

Bättre kvalité och starkare sändare i skyttelsignal-

anläggningarna.

Polisen skulle intressera sig för trafikanternas beteen-

de på en arbetsplats.
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Kontrollanten Och arbetsledare utsätts för onödig

fara när de skall ta massaprov från utläggarens tråg

Kontrollanten utsätts för fara när han skall ta prov på

mängden bindemedel vid indränkningsbeläggningar

3 SLUTSATSER OCH KOB-'EEENTARER

Då bortfallet är mycket stort kan inga säkra slutsatser

dras beträffande vägarbeten i Sydöstra byggnadsdistriktet

i dess helhet. Trots detta har ett sådant försök till

generalisering gjorts med utgångspunkt från erhållna

data. Ett visst stöd för rimligheten i detta försök är

det förhållandet att vägnätet i de arbetsområden som

besvarat enkäten ej skiljer sig påtagligt från vägnätet

i hela Sydöstra byggnadsdistriktet. Trots detta måste

resultaten av de gjorda uppräkningarna närmast betrak-

tas som hypotester, som får prövas i andra sammanhang,

då man inte vet hur representativa de ll arbetsområdena

som besvarat enkäten är för de totalt 43 st arbetsområ-

dena i Sydöstra byggnadsdistriktet med avseende på andra

faktorer av betydelse. Dessutom finns ett betydande

bortfall även beträffande vägförvaltningarnas verksamhet.

Mycket magra uppgifter har dessutom erhållits beträff-

ande de visserligen, av enkäten att döma, relativt få

arbeten där Statens vägverk ej haft kostnadsavsvaret.

Något försök att generalisera till hela landet, trots

en ganska stor likhet mellan Sydöstra byggnadsdistriktet

och hela landet vad gäller vägnätets utseende har ej

gjorts, eftersom redan generaliseringen till Sydöstra

byggnadsdistriktet är mycket osäker. Dessutom finns
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säkerligen betydande skillnader mellan olika byggnads-

distrikt vad gäller vinterväghållningens omfattning etc.

De erhållna resultatenutgörs i stort sett av uppgifter

beträffande kostnader, med undantag för fasta arbeten

där även antalsuppgifter finns medtagna. Anledningen

till detta är att det beträffande rörliga arbeten visa-

de sig vara mycket vanskligt och föga meningsfullt att

.göra sådana antalsuppskattningar.

För de arbeten där Statens Vägverk ej hade kostnads-

ansvaret erhölls uppgifter endast beträffande antal

arbeten men inga data angående kostnader. Dessa

arbeten, som dock förefaller vara av ganska liten om-

fattning, har redovisats separat.

Av den gjorda uppräkningen att döma gäller ca 3/4 av de

kostnader, som lagts ned på vägarbeten i Sydöstra bygg-

nadsdistriktet, rörliga arbeten. Av de fasta arbetena

svarade långvariga sådana (>l vecka) för över 90% av

kostnaderna. Kortvariga (51 dag) fasta arbeten var dock

betydligt talrikare.

Följande indelning i olika arbetstyper förefaller vettig

med hänsyn till förekomst:

a) rörligt snabbt

b) rörligt långsamt

c) fast kortvarigt

d) fast långvarigt

(Rörliga arbeten med stillaståenden kan låtas ingå

i resterande två typer av rörligt arbete)

Vid jämförelse mellan vägarbeten på olika typer av

vägar visardet sig att över 40% av kostnaderna lagts

ned på belagda vägar med 5-12 meters bredd. Arbeten på

grusvägar kostade minst lika mycket. Motorvägar och

andra breda vägar svarade för den största delen av de

resterande kostnaderna.
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På breda vägar dominerade rörliga arbeten stort, medan

-de var betydligt mindre dominerande på smala belagda

Vägar och på grusvägar. En större andel av de rörliga

arbetena har på motsvarande sätt ägt rum på 90- och

110-vägar än vad fallet är för fasta arbeten. Vägarbe-

ten var kraftigt överrepresenterade (i förhållande

till väglängd) på motorvägar och på motortrafikleder.

På smala belagda Vägar och på grusvägar var de däre-

mot något underrepresenterade.

AV de arbeten som utförts av arbetsområdena förefaller

över 60% av kostnaderna att ha lagts på grusvägar. Där

Vägförvaltningarna haft kostnadsansvaret gäller samma

andel för belagda 5-12-metersvägar. För de arbeten där

BYSÖ haft kostnadsanvaret lades 65% av kostnaderna ned

på belagda 5-12-metersvägar. BYSÖ hade dessutom lagt

ned över 15% av kostnaderna på motorvägar. Denna väg-

typ svarade i övrigt endast för några få procent av de

totala kostnaderna.

Vad gäller förekommande framkomlighetsinskränkning har

varje vägtyp studerats för sig. Inga uppdelningar gjor-

des ursprungligen med avseende på typ av arbete. I

efterhand har dock ett försök gjorts att sortera ut

alla snabba, kontinuerligt rörliga arbeten, då dessa

arbeten medför en annan typ av framkomlighetsinskränk-

ning än andra arbetstyper. De förekom på alla vägtyper

utom på en ("annan Väg än motorväg med mittremsa") i

varierande omfattning. Lägsta kostnadsandelen gällde

för motortrafikled (19%) och motorväg (24%) samt högs-

ta för belagda vägar med vägbredd §5 m (46%) och "annan

belagd väg utan mittremsa: vägbredd >12 m" (43%). För

grusvägar var motsvarande andel 37% och för belagda

5-12-metersvägar 30%.
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Om dessa arbeten utesluts fås följande resultat. På

belagda vägar med mer än 5 meters bredd utgjordes den

mest omfattande framkomlighetsinskränkningen av att ett

helt körfält + ena vägrenen (då sådan fanns) var bloc-

kerade av arbetet. På motorväg svarade denna variant

för 4/5 av kostnaderna, på "annan väg än motorväg med

mittremsa" (där Vägarbete förekom i mycket begränsad

omfattning) för hela kostnaden, på motortrafikled (även

här Vägarbete av mycket liten omfattning) för 2/3, på

"annan belagd väg utan mittremsa" med vägbredd >12 m

för 3/4 (osäker uppskattning) och på annan belagd väg

med vägbredd 5-12m för mer än 4/5 av kostnaderna (även

denna skattning något osäker).

På motorväg hade det även i viss omfattning, förekommit

att framkomligheten ej varit inskränkt (»15% av kostna-

derna). Det hade dessutom förekommit, men endast i

mycket begränsad omfattning, att endast ena vägrenen

varit blockerad. För en ännu mindre kostnadsandel sva-

rade arbeten där en vägren + ett halvt körfält varit

blockerade. Detsamma gäller arbeten där man släppt fram

trafiken i ena riktningen på båda sidor om arbetet.

På motortrafikled gäller i stort sett hela återstoden

av kostnaderna arbeten, där endast en vägren varit bloc-

kerad. Det hade även förekommit, men mycket begränsat,

att man släppt fram trafiken på båda sidor om arbetet,

medan det ej förekommit att framkomligheten icke varit

inskränkt.

På "annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd >12 m"

var den näst mest omfattande varianten att ett helt

körfält + ena vägrenen varit blockerade av arbetet

(m15% av kostnaden). Det hade även i viss omfattning

förekommit att endast en vägren varit blockerad (N5% av

kostnaden), samt att mer än en vägren + ett körfält va-

rit blockerade (m5% av kostnaden). Övriga varianter
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(framkomligheten ej inskränkt resp att man släppt fram

trafiken på båda sidor om arbetet) svarade för en mycket

ringa kostnadsandel.

På belagda vägar med vägbredd 5-12 m var den näst mest

omfattande varianten att ett halvt körfält + ev ena väg-

renen varit blockerade (N5% av kostnaden). Av övriga va-

rianter svarade "ett halvt körfält + ev ena vägrenen av-

stängd", "mer än ett körfält + ev enavägrenen avstängd",

"trafiken släpps fram på båda sidor om arbetet", "helt

avstängd väg", samt "övrigt" för någon ellerett par

procent av kostnaden vardera. Arbeten där endast en väg-

ren eller där framkomligheten ej varit inskränkt hade

förekommit i mycket begränsad omfattning.

På smala belagda vägar (5 5 m vägbredd) svarade arbeten

där mindre än halva körbanan varit blockerad för 3/4

av kostnaderna. Återstoden gäller arbeten där hela

vägen varit blockerad.

På grusvägar gäller halva totalkostnaden arbeten där

mer än halva körbanan varit blockerad (ytterst få av

dessa utfördes på våg av 5 5 m bredd). Ca 40% av total-

kostnaden gäller arbeten där mindre än halva körbanan

blockerats av arbetet. Arbeten där man uppger att for-

don i rörligt arbete förorsakat framkomlighetsinskränk-

ningen svarar för drygt 5% av kostnaden. Alla dessa hade

utförts på smala vägar (5 5 m) och torde därför ha gett

starkt försämrad framkomlighet där arbetsfordonet be-

funnit sig. Arbeten där vägen uppges ha varit helt

blockerad av arbetet svarar för några få procent av

kostnaden, medan det endast förekommit i mycket liten

omfattning att framkomligheten ej påverkats.

För framkomlighetsinskränkning i vägens längsriktning

tycks det föreligga ett visst positivt samband med

framkomlighetsinskränkning i vägens tvärsektion; stor

inskränkning i vägens längsriktning tenderar att i

viss utsträckning sammanfalla med stor inskränkning i

vägens tvärsektion.
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Vad gäller förekomst av vägarbeten i olika "trafiksitua-

tioner" kan nämnas att över 80% av kostnaderna före-

faller att ha lagts på sträcka mellan vägskäl. Vägskäl

svarade för under 10% och broar för 4% av kostnaden.

De siktförhållanden som rått vid vägarbeten har skattats.

Som Väntat tycks det finnas ett starkt positivt samband

mellan vägstandard och siktsträcka; ju högre standard

desto längre Siktsträcka in mot arbetsplatsen.

Antalet mandagar som lagts ned på vägarbeten i E-, F-,

G- och H-län är 1978 har skattats till ca 155 000.

Arbetsområdena torde ha svarat för närmare 80% av dessa.

De som besvarat den öppna frågan beträffande säkerheten

vid vägarbetsplatser tycks vara eniga då det gäller tra-

fikanternas roll i problemet; dessa håller i stor ut-

sträckning alltför hög hastighet Vid passerandet av

vägarbetsplatser och uppträder ofta omdömeslöst och utan

nödvändig hänsyntill arbetarna på vägen. Det påstås

även förekomma att trafikanter kör mot rött ljus vid kö-

bildningar. Andra synpunkter som framförs gäller väg-

arbetspersonalens uppträdande; det sägs således förekom-

ma att man slarvar med skyltningen t ex.

Ytterligare ett problem som nämns är utformningen av

de informationsanordningar som används. Det sägs bl a

att många trafikanter tycks vara osäkra på vilken sida

de skall köra om arbetsfordonet, trots skyltar på detta,

typ trafikdelare och "vandrande pil".

Bland de åtgärder till förbättringar som föreslås bör

först och främst nämnas olika hastighetsreducerande

åtgärder, exempelvis ökad användning av hastighets-

begränsningar (gärna kombinerat med utökad polisöver-

vakning), gupp och smala körfält. Några betonar betyd-

elsen av förbättrad instruktion till vägarbetspersona-
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len. Andra förslag rör utformningen av märken, signal-

anordningar etc; exempelvis föreslås att vägarbetsmär-

ket skulle ges en delvis ny innebörd, innefattande

hastighetsbegränsning. En annan vill ha mer differen-

tierad informationsgivning. Ytterligare en vill ha fler

tavlor med text. Någon föreslår att man målar oranga

linjer för att förbättra den Optiska ledningen. Flera

personer betonar betydelsen av en förbättrad informa-

tion i massmedia.

Förslag till kategorisering av vägarbeten med avseende

på informationsbehov till trafikanten

Det kan antas att vad trafikanterna framför allt behöver

för säkra passager av arbetsplatsen är information om

vägens linjeföring förbi arbetet, vilka krav på uppmärk-

samhet och hastighetsanpassning passagen ställer samt

risken för konflikter med medtrafikanter. Att information

om graden av framkomlighetsinskränkning och därav föl-

jande avvikelse från vägens normala linjeföring kan an-

tas vara av mycket stor betydelse framgår av den utför-

da studien av olyckor vid vägarbeten (Törnros & Petters-

son; 1979) där det visade sig att 23 av 112 inrapportera-

de olyckor i samband med vägarbeten där vägarbetet be-

dömts ha bidragit till olyckor på det statliga vägnätet

under ett år kan kOpplas till problem som rörde vägens

linjeföring förbi arbetsplatsen.

Av enkätsvaren att döma torde följande indelning i

olika grader av framkomlighetsinskränkning vara tänk-

bar:
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ao mezsryägâä_<iQEl_§§§:ê_äslêzéê_zäaêr_msê_miêä:

framkomligheten ej inskränkt

ena vägrenen blockerad

ett halvt körfält + ena vägrenen blockerad

ett helt körfält + ena vägrenen blockerad

trafiken i ena riktningen släpps fram på

båda sidor om arbetet

trafiken i ena riktningen leds över på mö-

tande körfält

Inga arbeten hade förekommit där man lett över

trafiken på mötande körfält. Sådana arbeten är dock

tänkbara, varför denna typ av framkomlighetsinskräkning

har inkluderats i typindelningen.

VTI
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N
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C. âmâlê_zä9êr_liaäl_sj_äelêgêê_zä9ê:)
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-
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framkomligheten ej inskränkt

ena

ett

ett

mer

vägrenen blockerad

halvt körfält + ev ena vägrenen blockerad

helt körfält + ev ena vägrenen blockerad

än ett helt körfält + ev ena vägrenen

blockerad

trafiken släpps fram på båda sidor om arbetet

vägen helt blockerad

framkomligheten ej inskränkt

mindre än halva körbanan blockerad

halva körbanan blockerad

mer än halva körbanan blockerad

vägen helt blockerad
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Informationen om grad av framkomlighetsinskränkning bör

givetvis kopplas till positiv information om vägens

linjeföring förbi arbetsplatsen samt till information

om ev mötande trafik.

Ytterligare en viktig faktor att informera trafikanter-

na om är arbetsplatsens avgränsning. Det förekommer

ofta arbeten som ej är väl avgränsade. Detta behöver

trafikanten göras uppmärksam på så att"han' är beredd

att vid behov t ex stanna fordonet. Här kan även fordras

uppmärksamhetshöjande åtgärder. Även dessa påpekanden

finner visst stöd i den olycksstatistiska undersöknin-

gen. Således var 19 av de 112 olyckorna på det statli-

ga vägnätet som studerats att hänföra till kollisioner

med arbetsfordon.

Speciella krav på informationen bör ställas då trafik-

flödet är stort, eftersom risken för konflikter med

andra trafikanter är stor i denna situation. Detta tor-

de framförallt Vara ett tätortsproblem;av de 66 olyc-

kor vid vägarbeten i Stockholms kommun under ett år

där vägarbetet bedömts ha bidragit till olyckans upp-

komst utgörs en mycket stor andel av olyckor som upp-

kommit genom konflikter med medtrafikanter som skapats

av vägarbetet. 21 st hade inträffat i samband med kör-

fältsbyten då antalet körfält reducerats och 3 st var

kollisioner med fordon som bromsat in eller stannat

för vägarbetet.
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Sättet att presentera informationen för trafikanterna

torde behöva varieras med avseende på ett flertal fak-

torer:

- typ av arbete; har stor betydelse för vilken typ

av informationspresentation som det är tekniskt

möjligt att genomföra

- ljusförhållanden; mörker torde innebära speciella

svårigheter vad gäller möjligheten att hos tra-

fikanten skapa en klar och tydlig uppfattning om

exempelvis linjeföringen förbi en arbetsplats

- siktförhållanden in mot arbetsplatsen: nedsatt

sikt ställer givetvis speciella krav på att man i

redan vid förvarningen för vägarbetet specifice-

rar Vilka krav som kommer att ställas på trafi-

kanten vid passagen av vägarbetet

- rådande hastighet; detta bör påverka avståndet

mellan förvarning och arbetsplatsen

- vägstandard; på vägar med extremt hög standard

kan trafikanterna förväntas ha låg förväntan vad

gäller framkomlighetsinskränkningar. Hög standard

kan dessutom innebära att körningen och trafik-

miljön upplevs monoton och kan därigenom ge sänkt

vakenhet hos trafikanten. Vägar med hög standard

kan därför ställa speciella krav på att uppmärk-

samhetshöjande åtgärder vidtages.

REFERENSER

Törnros, J & Pettersson, H-E, 1979. Analys av olyckor

vid vägarbetsplatser. Statens väg- och trafikinsti-

tut. Meddelande nr 184. Linköping.
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Bilaga 1
Sid'1 (1)

Det svenska statsvägnätets utseende

(Läget under 4:e kvartalet 1978)

   

 

 

 

  

 

 

Tabell 13 Olika vägtypers fördelning i a) E-, F-, G-
och H-län, b) inom de arbetsområden som be-
svarade enkäten, samt G) i hela landet.

De11

Totalt arbetsområden Hela
Vägtyp E-län. iF-län (kdiül H-län i EFGH-län 'som svarade landet

M t .. 74 km 60 km 4 km 7 km 146 km 28 km 657 km
0 vag .(1,6) . (1,4) (0,1) (0,2) (0,9) (0,7) (0,7)

§nnantVäg.. 2 km _ 1 km 9 km 12 km 1 km 54 km
an m°.°rvag (0,0) (0,0) (0,2) (0,1) (0,0) (0,1)
med mittremsa

. ,7 km 1 km 5 km 5 km 18 km 9 km 304 km'Motortrafikled (0,2) (0,0) (0,1) (0,1) (0,1) (0,2) (0,3)

Annan belagd '
väg utan mitt- 150 km 50 km 163 km 116 km 479 km 196 km 2424 km
remsa: vägbredd (3,3) (1,2) (4,5) (2,9) (2,9) (4,7) (2,5)
>12 m

Annan belagd ,
väg utan mitt- 1634 km 2031 km 1458 km 2089 km 7212 km 1663 km 44731 km
remsa: vägbredd (36,3) (47,2) (40,4) (52,6) (44,0) (39,5) (46,0)
5-121n

Annan belagd .

väg utan mitt- 274 km 131 km 205 km 175 km 785 km 221 km 6542 km
remsa: vägbredd (6,1) (3,0) (5,7) (4,4) (4,8) (5,2) (6,7)
Sfåm

E9. ?alågâ då 42 km 35 km 4 km 51 km 132 km 37 km 2316 km
:ååmvag re (0,9) (0,8) (0,1) (1,3) (0,8) (0,9) (2,4)

1.381.555: då 2318 km 1994 km 1765 km 1522 km 7599 km 2056 km 40125 km
:aå'mvag re (51,5) (46,4) (49,0) (38,3) (46,4) (48,8) (41,3)

Totalt 4501 km 4302 km 3605 km 3974 km 16383 km 4211 km 97153 km

(99,9) (100,0) (99,9) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0)

     

 

 

 

(procenttal inom parentes)
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Sid 1 (32)

a) Vägarbeten för Vilka Sydöstra byggnadsdistriktet (BYSÖ) haft
kostnadsansvaret

 

Tabell 14 Utsträokning i tid för olika arbetstyper

S 1 dag 1-2 dagar 2-5 dagar > 5 dagar Totalt

  

 

  

    

   

  

 

   

 

 

 

åååiåååeiåäeåe' 1738 kkr 2802 kkr 12726 kkr 19589 kkr 3öêåå7§kr
0 g ' = 101 st = 59 st = 104 st = 60 st °

langsamt = 324 st

Fast arbete- 120 kkr 7891 kkr 8011 kkr
10 o "' _ __ __
angvarigt - 3 st - 41 st = 44 st

44866 kkr
Totalt (100%)

= 368 st

Tabell 15 Vägarbetstyper på olika vägtyper

Rörligt arbete- Fast arbete- Totalt
kontinuerligt, långvarigt
långsamt

7845 kkr
Motorväg :fåisiif - (17%)

= 36 st

Annan Väg 673 kkr 673 kkr

än motorväg = 4 st - (2%)
med mittremsa - = 4 st

Motortrafikled 397 kkr _ 395p§kr
(utan mittremsa) = 3 st _ 3°

- st

Annan belagd ' 3974 kkr
Väg utan mitt- 3599 kkr 375 kkr (9%)
remsa: vägbredd = 28 st = 1 st = 29st
> 12 m

Annan belagd
väg utan mitt- 23874 kkr 5455 kkr 29iååg§kr
remsa: vägbredd = 229 st = 26 st = 255°st
5-12 m

Annan belagd '
Väg utan mitt- 237 kkr 1244 kkr 14%;9?kr
remsa: Vägbredd = 20 st = 2 st = 22°st
g 5 m

Grusväg: 430 kkr 937 kkr 13§§9?kr
Vägbredd > 5 m = 4 st = 15 st : 19°St

44866 kkr
Totalt (100%)

= 368 st
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Sid 2 (32)

Tabell 16 Motorväg: framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

 

I vägens tvärsektion »30-100m 100-300m 300m-1km >1km Totalt

Ena vägrenen + ett 4 kkr 456 kkr 579 kkr 7026 kkr 8065 kkr
körfält avstängt = 1 st = 6 st = 5 st = 26 st = 38 st

  

 

    

Tabell 17 Annan Väg än motorväg med mittremsa: framkomlig-
hetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

I vägens tvärsektion 100-300m 300m-1knl Totalt

 

Ett körfält + ev
ena vägrenen
avstängd

61 kkr 612 kkr 673 kkr

= 2 st = 2 st = 4 st

 

 

  

 

Tabell 18 Motortrafikled (utan mittremsa): framkomlig-

hetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

I vägens tvärsektion 300m-1km

 

Ena vägrenen + ett 397 kkr
körfält avstängt = 3 st

 

 

 

Tabell 19 Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd > 12 m:
framkomlighetsinskränkning

I vägens längsriktning

 

   

   

 

I vägens tvärsektion S10m 100-300m 300m-1bm >1km Totalt

Framkomligheten ej 10 kkr - - - 130§§r
inskränkt = 1 st °

= 1 st

Ena vägrenen + ett 834 kkr

halvt körfält - 1:073 ksktr 7:2 77 ksktr - (21%)
avstängt = 10 st

Ena vägrenen + ett _ 399 kkr 2317 kkr 414 kkr 3ç§g;?ür
körfält avstängt = 2 st = 15 st = 1 st _ °

- 18 st

3974 kkr

Totalt (100%)
= 29 st
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Tabell 20

 

vägens tvärsektion

ramkomligheten ej
:skränkt

na vägrenen

vstängd

tt halvt körfält +
v ena vägrenen

vstängd

tt körfält + ev

na vägrenen

vstängd

er än ett körfält +

V ena vägrenen

.vstängd

[elt avstängd väg

ivrigt

Tabell 21

 

vägens tvärsektion

[indre än halva'
.örbanan_avstängd

[elt avstängd

Bilaga 2

Sid 3 (3

I vägens längsriktning

2)

Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd
5-12 m: framkomlighetsinskränkning

   

   

      

 

10-30m 30-100m 100-300m 300me1km >1km Tora1t

3 kkr
_ _ _ _ _? ?kr (0%)

_ St = 1 st

200 kkr _ 50 kkr _ _ 25(O1 713kr

= 1 St = 2 St = 3°st

100 kkr 265 kkr 740 kkr 206 kkr _ 13227§kr

= 1 St = 3 st = 7 st = 4 st = 15 st

200 kkr 632 kkr 1416 kkr 19202 kkr 4044 kkr 25§å27§kr
= 1 st = 37 st = 48 st = 127 st = 23 st 0

= 236 st

_ 21 kkr 30 kkr _ _ 510§§r

= 2 St = 1 St = 3°st

_ _ 300 kkr 980 kkr _ 12%27kkr

= 1 St = 3 St = áost

_ _ _ _ 1200 kkr 12327§kr
= 1 st = 1°St

29589 kkr
Totalt (992)

= 263 st

 

I vägens längsriktning

 

Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd 5 5 m:
framkomlighetsinskränkning

 

  

 

 

 

  

30-100m 100-300m 300m-1km >1km Totalt

- 51 kkr 508 kkr 736 kkr lzâgwäkr
= 2 St = 1 st = 1 st _ 4 °

- st

46 kkr 46 EFr
- - _ : 4 st (36)

= 4 st

1341 kkr
Totalt (100%)

= 8 st

 

  



Bilaga 2
Sid 4 (32)

Tabell 22 Grusväg: vägbredd > 5 m: framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

I vägens tvärsektion 30-100m 100-300m 300m-1km >1km Totalt

   

  

   

Mindre än halva 100 kkr 145 kkr _ 6 kkr zêäöäår
körbanan avstängd = 1 st = 4 st = 1 st = 6 ;t

Mer än halva 200 kkr 450 kkr 430 kkr 23 kkr 1ççzäfx
körbanan avstängd = 3 st = 3 st = 4 st = 2 st = 12°st

.. n 200 kkr 12 kkr 212 kkr
Helt avstangd vag - _ - _ (14%)

- 1 st - 1 st
= 2 st

1566 kkr
Totalt (100%)

= 20 st

  

 

Tabell 23 Vägarbetstyper i olika trafiksituationer

 

   

 

   

 

Rörligt arbete Fast arbete - Totalt
kontinuerligt, långvarigt
långsamt

Vägskäl (ej 1867 kkr 2214 kkr 4oägg§kr
Cirkulationsplats) = 50 st = 14 st = 64 st

20 kkr

Cirkulationsplats ' ?0 kkr - (0%)
' - 2 st . _

- 2 st

885 kkr

Trafikplats ?§5 kkr - (2%)
- 6 st _- 6 st

Säracäa maila? 33746 kkr 4486 kkr 382320kkr
vagskal (ej vagport = 241 st = 24 st (856)
eller bro) = 265 st

Bro (passage. 317 kkr 1244 kkr 15iågäkr

over denna) = 29 st = 2 st = 31 st

Vägport (passage 10 kkr _ 130:?r

under denna) = 1 st _ 1°
- st

44789 kkr
Totalt (99%)

= 369 st
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Sid 5 (32)

Tabell 24 Sikt in mot arbetsplats på olika vägtyper

 

(Ej besvarat för beläggningsarbeten på entreprenad; total-
kostnad 31865 kkr fördelat på 286 arbeten)

§100m 100-200m 200-500m >500m Totalt

 

Motorväg - 10% 20% 70% 100%

 

Annan belagd
Väg utan mitt-
remsa: Vägbredd
> 12 m

- 80% 20% - 100%

 

Annan belagd
Väg utan mitt- 9 9
remsa: Vägbredd 35 50
5-12 m

- 15% 100%

 

Annan belagd
Väg utan mitt-
remsa: Vägbredd
5 5 m

- 50% - 50% 100%

 

Grusväg: Väg- 9 9 _ _ 9
bredd > 5 m 75 250 1000

     

 

 

Tabell 25 Hastighetsbegränsning vid olika Vägarbetstyper

 

50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h Totalt

 

 

Rörligt arbete '
kontinuerligt, 16% 17% 44% 23% 100%
långsamt

351: artete ' 40% 60% - - 100%
langvarigt

 

 

   

 

 

(Vägning har skett meap kostnader)

Tabell 26 Antal mandagar vid vägarbeten

 

 

Totalt 13750 mandagar
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Bilaga 2

Sid 6 (32)

b) Vägarbeten för vilka vägförvaltningarna haft kost-

 

nadsansvaret

 

I. Vägmålningsarbeten

 

(Besvarat av E-, F- och G-län. Värdena för de tre

länen har lagts samman i de redovisade tabellerna).

  

     

 

       

Tabell 27 Förekomst av olika arbetstyper

Rörligt arbete 27(88089k)kr
kontinuerligt, = (23i2 km

snabbt + 420 mandagar)

Fast arbete - 3??2§?r
kortvarigt = 263; st

TOtalt 31:30??

Tabell 28 Vägarbetstyper på olika vägtyper

Rörligt arbete Fast arbete - Totalt
kontinuerligt, kortvarigt
snabbt

Motorvä 259 kkr 20 kkr 279 kkr

9 = 144 km = 46 st (9%)

Motortrafikled _ 6 kkr iof??
(utan mittremsa) = 2 st = 2°st

Annan belagd
Väg utan mitt- :1254;ka 55 kkr 181 kkr
remsa: vägbredd + 12 manda ar) = 170 st (6%)
> 12 m ' g

Annan belagd
väg utan mitt- :ziåååkim 304 kkr 2699 kkr
remsa: vägbredd +408 manda ar) = 2417 st (85%)
5-12 m g

3165 kkr
(100%)
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Tabell 29

 

I vägens tvärsektion

Ena vägrenen + ett
halvt körfält avstängt

Trafiken i ena rikt-

ningen släpps fram på
båda sidor om arbetet

Tabell 30 'Motortrafikled

 

Motorväg:

Bilaga 2

Sid 7 (32)

framkomlighetsinskränkning

I Vägens längsriktning

  

 

  

  

 

 

510m 10-30n1 30-10mn Totalt

129 kkr =1O4Okksrt :ssklkä 227:?

65 kkr - - 6523:1? '

Totalt 2(7190 Okgokf

(utan mittremsa): framkomlighets-
inskränkning

I Vägens tvärsektion

Trafiken släpps fram
på båda sidor om
arbetet

Tabell 3]

 

Annan belagd väg utan mittremsa:

I vägens längsriktning

$10m

 

6 kkr

  

 

Vägbredd >12mz
framkomlighetsinskränkning

I vägens tvärsektion

Framkomligheten ej
inskränkt

Ena vägrenen + ett
halvt körfält avstängt =

Ena vägrenen + ett
körfält avstängt

Trafiken släpps fram
på båda sidor om
arbetet
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I vägens längsriktning

   

 

  

 

§10m 30-100n1 Totalt

_ _ 30 kkr

(17%)

25 kkr 89 kkr
64 kkr 10 km (49%)

5 kkr _ 5 kkr
= 20 st (3%)

25 kkr 57 kkr

32 kkr = 10 km (31%)

181 kkr

TOtalt (100%)

  

 



Bilaga 2
Sid 8 (32)

Tabell 32 Annan belagt väg utan mittremsa: vägbredd 5-12 m:
framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

  

  

 

 

 

 

I vägens tvärsektion §10m 10-30m 30-100m Totalt

Framkomligheten ej _ _ _ 770 kkr
inskränkt (29%)

ååteââlåågäåååâlt + - -
avstängd = 1960 st (76)

Ett körfält + ev
ena vägrenen av- 582 kkr - _466300kkkâl 1O(43599k)kr

- o

Trafiken släpps fram
på båda sidor om 295 kkr - _406025kkkr 6361:?
arbetet _ m °

2699 kkr
Totalt (101%)

   

Tabell 33 Vägarbetstyper i olika trafiksituationer
(besvarat endast av E- och F-län)

      

 

 

Rörligt arbete Fast arbete - Totalt

kontinuerligt, kortvarigt
snabbt

Vägskäl (ej _ 285 kkr 285 kkr
cirkulationsplats) = 2472 st (12%)

. . 10 kkr 10 kkr
Cirkulationsplats = 5 st ,(O%)

Trafikplats - :2 04 Skksrt 2315?:

SFradfa mena?? 1980 kkr 70 kkr 2050 kkr
VagSkal (ej Vagport = 2374 km = 103 st (87%)
eller bro)

2365 kkr
Totalt (100%)
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Sid 9 (32)

Tabell 34 Sikt in mot arbetsplats på olika vägtyper

(vid sammanslagningen av resultaten från de tre
länen har Vägning skett miap kostnader)

5100m 100-200m 200-500m >500m Totalt

    

Motorväg - 1% 72% 27% 100%

Motortrafikled 9 _ 9
(utan mittremsa) " _ 1OO° 1OO°

Annan belagd

vag tan mltt' - 7% 86% 7% 100%
remsa: vagbredd
> 12 m

Annan belagd
Väg utan mitt- 9 9 9 9 9
remsa: Vägbredd 130 290 550 30 1000

5-12 m

 

 

     

Tabell 35 Hastighetsbegränsning vid olikavägarbetstyper

50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h Totalt

 

 

Rörligt arbete
kontinuerligt, 13% 41% 38% 8% 100%
snabbt '

FaSt arbete 7 45% 18% 35% 2% 100%
kortvarigt-

 

    

  

(Vägning har skettm a p kostnader)

(för rörligt arbete - kontinuerligt, snabbt har
endast E- och G-län svarat)

Tabell 36 Antal mandagar Vid vägarbeten

 

Totalt 2272 mandagar
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Sid 10 (32)

II Beläggningsarbeten

 

(Besvarat av F- och G-län. Värdena för dessa två
län har lagts samman i de redovisade tabellerna).

Tabell 37 Utsträckning i tid för olika arbetstyper

  

51 dag '1-2 dagar 2-5 dagar >5 dagar Totalt

Rörligt
arbete, 551,86 kkr 818,322 kkr 1922,579 kkr 6254,806 kkr

konti- = (15 st = (12 st - = (12 st = (18 st 9547,567 kkr
nuerligt, + 3462 m) + 1200 m) + 5117 m) + 34848 m)
långsamt

 

  

 

 

 

 

Tabell 38 Vägarbetstyper på olika vägtyper

 

Rörligt arbete
kontinuerligt,
 

  

 

 

 

långsamt

AYHan belagd 824,978 kkr
vag utan mitt- (99)

remsa: vägbredd _ °
- 4948 m

> 12 m

Annan belagd 5662,065 kkr
väg utan mitt- (59%)
remsa: vägbredd = (26 st
5-12 m + 39549 m)

Annan belagd 34,524 kkr

väg utan mitt- (0%)
remsa: vägbredd = (4 st
3 5 m + 130 m)

.. .. 2412 kkr
Grusvag: vag- (25%)

bredd > 5 m = 20 st

" n 614 kkr
Grusvag: vag- (69)
bredd < 5 m _ 7°

- - st

9547,567 kkr
Totalt (99%)

   

Tabell 39 Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd

> 12 m: framkomlighetsinskränkning

300m-1km

  

824,978 kkr
= 4948 m

= 176 mandagar

Ena vägrenen + ett
körfält avstängt

  

 

KT'T'T MT?T\T\F'T,A1\TTWF 1 O 1



Bilaga 2
Sid 11_(32)

Tabell 40 Annan belagd Väg utan mittremsa: vägbredd 5-12 m:
framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

  

I vägens tvärsektion 10-30m 30-100m 300m-1km Totalt

0
Ett körfält + ev ena 1203 kkr 1381 kkr zâjâåxâåaäfr 5242,065 kkr

vägrenen avstängd = 5 st = 13 st = 800 mandagar (93%)

Tfafiken ?läpps fram' 420 kkr '420 kkr
pa bada Sldor om _ - -

- 8 st (7%)
arbetet

    

5662,065 kkr
Totalt (100%)

   

Tabell 41 Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd 55 m:
framkomlighetsinskränkning

 

I Vägens längsriktning

 

I vägens tvärsektion §10m 100-300m Totalt

" 4,524 kkr . -
Helt avstangd 30 kkr = 130 m 34,524 kkr

vag _ 4 St = 4 mandagar

  

 

 

 

Tabell 42 Grusväg: vägbredd > 5 m: framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

 

 

  

 

I vägens tvärsektion 510m 10-30m Totalt

Mindre än halva 267 kkr ._ 2§31§§r
körbanan avstängd = 2 st _ 2°

- st

Mer än halva _ 2145 kkr 21ååwåkr
körbanan avstangd = 18 st = 18 st

2412 kkr
Totalt (100%)

= 20 st

 

 

 

Tabell 43 Grusväg: Vägbredd 55 m: framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

 

I vägens tvärsektion 30-100m

" n 614 kkr
Helt avstangd vag = 7 st
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Tabell 44 Vägarbetstyper i olika trafiksituationer

 

F-län svarade som följer:

Rörligt arbete
kontinuerligt,

   

 

långsamt

Vägskäl (ej 6ê1§?r
cirkulationsplats) = 28°st

Sträcka mellann 5978 kkr

Vägskäl (ej Vägport (99%)
eller bro) = 62 st

" 14 kkr
Bro (passage over (09)
denna = 19°st

6060 kkr
Totalt (100%)

= 109 st

 

  

G-län uppgav endast följande:

Rörligt arbete
kontinuerligt,

 

långsamt

Vägskäl (ej 150 kkr
cirkulationsplats) = 14 st

  

 

Tabell 45 Sikt in mot arbetsplats på olika Vägtyper

§100m 100-200m 200-500m >500m Totalt

 

Annan belagd
Väg utan mitt-
remsa: vägbredd
> 12 m

- - 100% - 100%

 

Annan belagd
Väg utan mitt- 5r
remsa: Vägbredd
5-12 m

t,
\0

U
1

U'
I

0\
0

b
)

(I
)

o\
°

N 0\
0 100%

 

Annan belagd
Väg utan mitt-
remsa: Vägbredd
5 5 m

100% - - - 100%

 

Grusväg: Väg-
bredd > 5 m 93% 7 100%0\

0 I I

 

Grusväg: Väg-bredd S 5 m 1006 - - - 100%

     

 

 

(Vägning har skett meap kostnaden)



Bilaga 2
Sid 13 (32)

Tabell 46 Hastighetsbegränsning vid olika Vägarbetstyper

 

50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h Totalt

 

Rörligt arbete
kontinuerligt, 10% 18% 68% 4

långsamt

o
\
0

100%

   

   

(Vägning har skett maip kostnader)

Tabell 47 Antal mandagar vid vägarbeten

  

Totalt 2975 mandagar
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Sid 14

III Broarbeten

 

(32)

(Besvarat av E- och F-län. Värdena för dessa två
län har adderats i de redovisade tabellerna)

 

 

  

      

 

   

 

      

Tabell 48 Utsträckning i tid för olika arbetsdagar

51 dag' 1-2 dagar 2-5 dagar >5 dagar Totalt

Fast arbete- 20 kkr _ _ _ 2?1§§r
kortvarigt = 10 st = 10 st

Fast arbete- _ 40 kkr 80 kkr 1857 kkr 193979933
langvarigt = 10 st = 8 st = 13 st = 31 St

1997 kkr
Totalt (100%)

= 41 st

Tabell 49 Vägarbetstyper på olika vägtyper

\ Fast arbete- Fast arbete- Totalt
kortvarigt långvarigt

Motorvä 15 kkr 222,9 kkr 237,9 kkr
g = 8 st = 4 st = 12 st

Annan belagd
väg utan mitt- 5 kkr 1490,1 kkr 1495,1 kkr
remsa: Vägbredd = 2 st = 26 st = 28 st
5-12 m

Annan belagd
väg utan mitt- _ 264 kkr 264 kkr
remsa: Vägbredd = 1 st = 1 st
5 5 m ' .

1997 kkr
Totalt = 41 St

Tabell 50 Motorväg: framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

 

  

 

 

 

I vägens tvärsektion 30-100m 100-300m Totalt

Framkomligheten ej 68,4 kkr - 68,4 kkr

inskränkt = 1 st = 1 st

Ena vägrenen + ett 75 kkr - 75 kkr
körfält avstängt = 10 st = 10 st

övri t 94,5 kkr 94,5 kkr

g = 1 st = 1 st

237,9kkr
Totalt = 12 st 

  



444.4.uju in

Sid 15 (32)

Tabell 51 Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd 5-12 m:
framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

 

 

    

 

I vägens tvärsektion 10-30m 30-100m Totalt

Ett halvt körfält +
ev ena vägrenen 82'? :är - så'? :är
avstängd _

eV _ 695 kkr 695 kkr
avstängd = 22 st = 22 st

Mer an ett korfalt + _ 418 kkr 418 kkr
ev ena vagrenen z 2 st = 2 st
avstängd

Helt avstängd _ 296,7 kkr 296,7 kkr
väg = 3 st = 3 st

1495,1 kkr
Totalt = 28 st

 

  

Tabell 52 Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd 5 5 m

 

I vägens längsriktning

I vägens tvärsektion 10-30m

 

Helt avstängd 264 kkr'
vag - 1 st

   

Tabell 53 Vägarbetstyper i olika trafiksituationer

  

Fast arbete - Fast arbete - Totalt
kortvarigt långvarigt

Bro 20 kkr 1977 kkr 1997 kkr
(passage över denna) = 10 st = 31 st = 41 st
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Tabell 54 Sikt in mot arbetsplats på olika Vägtyper

 

100-200m 200-500m >500m Totalt

 

Motorväg - 65% 35% 100%

 

Annan belagd
väg utan mitt-

 

remsa: vägbredd 916 96 ' 1006

5-12 m

Annan belagd
väg utan mitt- _ 100% _ 1009

remsa: Vägbredd
5 5 m

 

 

 

 

  

(Vägning meap kostnader)

Tabell 55 Hastighetsbegränsning vid olika vägarbetstyper

 

50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h Totalt

 

 

Fast arbete - 9 _ 9 9kortvarigt - 200 800 1000

Fäst arbete " 15% 45% 15% 25% 100%
langvarigt

  

   

 

 

(Vägning maip kostnader)

Tabell 56 Antal mandagar vid vägarbeten

  

Totalt 1360 mandagar
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IV

(Besvarat

Bilaga 2
Sid 17

Mätningsarbeten
av E-län)

(32)

Tabell 57 Utsträckning i tid för olika arbetstyper

 

Tabell 58

 

Motorväg

Annan belagd
Väg utan mitt-
remsa: Vägbredd
> 12 m

Annan belagd
Väg utan mitt-
remsa: Vägbredd
5-12 m

Annan belagd
Väg utan mitt-
remsa: Vägbredd
5 5 m

Grusväg; väg-
bredd > 5 m

Grusväg: väg-
bredd g 5 m

Totalt

VTI MEDDELANDE

Rörligt arbete
korta stilla-
ståenden

Fast arbete

kortvarigt

Totalt

§1 dag

 

300 kkr

(97%)
600 mandagar

 

10 kkr

(3%)
10 mandagar

 

 

310 kkr

(100%)
610 mandagar

  

Vägarbetstyper på olika vägtyper

  

Rörligt arbete Fast arbete - 6 Totalt
"korta stilla- kortvarigt
ståenden

_ 10 kkr 133§§r
= 10 mandagar = 10 mandagar

15 kkr
15 kkr _ (5%)

= 30 mandagar
30 mandagar

 

60 kkr
= 120 mandagar

60 kkr

(19 %)
120 mandagar

 

25 kkr
= 50 mandagar

25 kkr

(8%)
50 mandagar

 

150 kkr
300 mandagar

150 kkr

(48%)
300 mandagar

 

50 kkr
100 mandagar

50 kkr

(16%)
100 mandagar

 

 300 kkr
600 mandagar  10 kkr

10 mandagar  '310 kkr

(99%)
610 mandagar

 

191  
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Sid 18 (32)
Tabell 59 Motorväg: framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

 

  

I vägens tvärsektion 30-100m

Framkomligheten ej 8 kår
. n (806)inskränkt _

- 8 mandagar

Ena vägrenen + 2 kkr
ett halvt körfält (20%)
avstängt = 2 mandagar

10 kkr

Totalt (100%)
= 10 mandagar

 

 

 

Tabell 60 Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd > 12 m:
framkomlighetsinskränkning

 

I Vägens längsriktning

 

I vägens tvärsektion 100-300m

Framkomligheten ej 15 kkr
inskränkt = 30 mandagar  

 

 

Tabell 61 Annan belagd väg utan mittremsa:.vägbredd 5-12 m:
framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

 

I Vägens tvärsektion 30-100m

Framkomligheten ej 60 kkr
inskränkt = 120 mandagar

 

 

 

Tabell 62 Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd 5 5 m:
framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

 

I vägens tvärsektion 30-100m

Mindre än halva 25 kkr
körbanan avstängd = 50 mandagar

 

  

Tabell 63 Grusväg: vägbredd > 5 m: framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

I vägens tvärsektion 30-100m

 

Mindre än halva 150 kkr
körbanan avstängd = 300 mandagar



Bilaga 2

Sid 19 (32)

Tabell 64 Grusväg: vägbredd 5 5 m: framkomlighetsinskränkning

 

I vägens längsriktning

 

I vägens tvärsektion 30-100m

Mindre än halva 50 kkr
körbanan avstängd = 100 mandagar

 

 

 

Tabell 65 VägarbetStyper i olika trafiksituationer

  

 

  

 

 

Rörligt arbete Fast arbete - Totalt
-korta stilla- kortvarigt
ståenden

Vägskäl (ej 30 kkr __ 3(010kär
Cirkulationsplats = 60 mandagar = 60 mandagar

SFraCFa me%la? 265 kkr 8 kkr 273 ?kr
vagSkal (ej vagport = 530 manda ar - 8 manda ar (886)
eller bro) g _ g = 538 mandagar

Bro (passage 5 kkr 2 kkr 7uiär
över denna) = 10 mandagar = 2 mandagar _ °

- 12 mandagar

310 kkr
Totalt (100%)

= 610 mandagar

  

 

Tabell 66 Sikt in mot arbetsplats på olika vägtyper

 

§100m 100-200m 200-500m >500m Totalt

 

Motorväg - - - 100% 100%

 

Annan belagd
väg utan mitt-
remsa: vägbredd
> 12 m

- - 100% - 100%

 

Annan belagd
väg utan mitt-
remsa: vägbredd

5-121m

- 75% 25% - 100%

 

Annan belagd
väg utan mitt-
remsa: vägbredd
g 5 m

40% 60% - - 100%

 

Grusväg: väg-
bredd > 5 m 70% 30% - - 100%

 

Grusväg: väg-
bredd S 5 m 70% 30% - - 100%

  

 

 

  

 



Bilaga 2
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Tabell 67 Hastighetsbegränsning vid olika Vägarbetstyper

 

70 km/h 90 km/h 110 km/h Totalt

 

 

Rörligt arbete
-korta stilla- 95% 5% _ 100%

ståenden

Fast arbete - 9 9

kortvarigt 1000 1000

 

 

    

 

Tabell 68 Antal mandagar vid vägarbeten

 

Totalt 620 mandagar
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c) Vägarbeten för vilka arbetsområdena haft kostnads-

 

ansvaret

(Värdena för de arbetsområden som besvarat de olika

frågorna har adderats i nedan redovisade tabeller)

Tabell 69

 

Rörligt arbete-
kontinuerligt,
snabbt

Rörligt arbete-
kontinuerligt,
långsamt

Rörligt arbete-
korta stilla-

ståenden

Rörligt arbete-
långa stilla-
ståenden

Fast arbete-

kortvarigt

Fast arbete-

långvarigt

vrTlT MDhnDTANñF

(Besvarat av 11 arbetsområden)

UtSträckning i tid för olika arbetstyper

   

   

 

    

51 dag 1-2 dagar 2-5 dagar >5 dagar Totalt

10.920,446kkr 246kkr 1.390,841kkr 4.436,902kkr
'= (2600 mil = (20 mil = (15 mil = (820 mil 16°9?:;;§9kkr
+ 7944 st) + 110 st) + 286 st) + 85 st) °

37215k5r 491,5kkr 349,9kkr 2°41092353k1' 3.624,135kkr
= (4 mll = 33 st = 15 st = (16 mil (117)
L+ 34 st) + 40 st) °

367 ,9kkr 100,5kkr 38 ,3kkr 1°=31(74,71_*9;n3äkr 1 .824 , 133kkr4
= 197 st = 17 st = 17 st + 38 st) (6%)

214,6kkr 677,626kkr 145,3kkr 91,2kkr 1'1281726kkr
= 30 st = 120 st = 3 st = 3 st (3%)

= 156 st

1.011,778kkr 1'0111778kkr
= 364 st ' ' ' (3%)

= 364 st

/ v

149,818kkr 97,5kkr 8.227,03kkr 8°4743348kkr
_ = 37 st = 9"st = 214 st (26%)

= 260 st

Totalt 33.057,309kkr

101

 

(100%)

 

 



Motorväg

Motortrafikled

:utan mittremsa)

Annan belagd

väg utan mitt-
remsa: Vägbredd

> 12 m

Annan belagd

Väg utan mitt-
remsa: vägbredd

5-12 m

Annan belagd

väg utan mitt-
remsa: Vägbredd

S 5 m

Grusväg: väg-

bredd > 5 m

Grusväg: Väg-

bredd S 5 m

Totalt

snabbt

korta stilla-

ståenden

långa stilla-
ståenden

Ulrigt uLuçLC uurllgr aruete nuriigt aroete korligt arbete Fast arbete

kontinuerligt, kontinuerligt,
långsamt

kortvarigt
Fast arbete

långvarigt
Totalt

 

585,152 kkr

= 232 st

81,911 kkr

= 24 st

15,92 kkr

= 5 st
6 kkr

= 1 st

64,139 kkr
= 2 st

753,122 kkr

(2%)
= 264 st

 

45 kkr

= 18 st

39 kkr

? 13 st_

6 kkr

= 2 st

90 kkr

(0%)
= 33 st

 

1.215,859 kkr

= 736 st

73,84 kkr

= 1 st

147,005 kkr

= 52 st

109,664 kkr

= 16 st

26 kkr

= 4 st

35,352 kkr

= 7 st

1.607,72 kkr

(5%)
= 816 st

 

5.199,618 kkr

= 3463 st

1.511,304 kkr

= 60 st

511,182 kkr

= 117 st

651,882 kkr

= 85 st

119,4 kkr
= 29 st

405,796 kkr

= 18 st

8.399,182 kkr
(27%)

= 3772 st

 

556,268 kkr

= 209 st

30 kkr

= 4 st

62,161 kkr

= 5 st

38,09 kkr

= 6 st

4,5 kkr 22,134 kkr

= 10 st

713,153 kkr

(2%)
= 237 st

 

2.073,333 kkr

= 981 st

451 kkr

= 36 st

'275 kkr

= 34 st

38,09 kkr

= 6 st

322,523 kkr

= 97 st

3.884,761 kkr

= 190 st

7.044,707 kkr
(23%)

= 1344 st

 

5.852,959 kkr

= 2786 St

1.460,991 kkr

= 21 st

455,874 kkr

= 24 st

269,08 kkr

= 36 st

340,355 kkr

= 100 st

3.979,011 kkr

= 30 st

12.358,27 kkr
(40%)

= 2997 st

  

15.528,189 kkr
= 8425 st

 

3.527,135 kkr

= 122 st

 

1.572,133 kkr
= 269 st

 

1.128,726 kkr
= 156 st

 

818,778 kkr

= 234 st

 

8.391,193 kkr

= 257 st

 

30.966,154 kkr
(99%)

= 9463 st
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Tabell 71 Motorväg:
(BeSvarat av 10 arbetsområden:
hade haft arbeten)

Bilaga 2

Sid 23 (32)

framkomlighetsinskränkning
3 av dessa

I Vägens längsriktning

 

 

 

    

 

  

I Vägens tvärsektion, S10m 10-30m 100-300m Totalt

Framkomligheten ej 133 kkr _ _ 1%?8§§r
inskränkt = 50 st _ °

- 50 st

Ena vägrenen 70 kkr 30 kkr _ 1gg3§är
avstangd = 27 st = 5 st = 32 St

Ena vägrenen + 364 kkr
ett halv körfält - :Säzäkrt _§ ?kål (48%)
avstängt s _ S = 121 st

Ena vägrenen + ' 156,122 kkr
ett körfält - 98:'16202 Sktkr :81k: (21%)
avstängt = 61 st

753,122 kkr
Totalt (100%)

= 264 st

Tabell 72 Motortrafikled (utan mittremsa): framkomlig-
hetsinskränkning
(Besvarat av 10 arbetsområden:
råde hade haft arbeten här)

I Vägens längsriktning

I vägens tvärsektion

Framkomligheten ej
inskränkt

Ena vägrenen
avstängd

Totalt

510 m

39 kkr

(43%)
= 15 st

 

51 kkr

(57%)

= 18 st

90 kkr

(100%)

= 33 st

 

 

 

ett arbetsom-

 



Tabell 73 

vägens tvärsektion

amkomligheten ej
skränkt

a vägrenen

stängd

a vägrenen + ett

lvt körfält

stängt

a vägrenen + ett

rfält avstängt

r än ena vägrenen

att körfält
stängt

afiken släpps fram
båda sidor om

betet

VTI

Bilaga 2

Sidt24 (32)

Annan belagd väg utan mittremsa:
> 12 m: framkomlighetsinskränkning

(Besvarat av 10 arbetsområden:

hade haft arbeten)

I vägens längsriktning

vägbredd

6 av dessa

  

   

  

  

 

 

 

S10m 10-30m 30-100m 100-300m 300m-1km Totalt

101 kkr
101 kkr - - - - (6%)

59 kkr 60 kkr 40 kkr 5,5 kkr 12 kkr 17êäf7§kr

301 kkr
5 kkr 272 kkr 8 kkr 16 kkr (19%)

958,72 kkr
567,194 kkr 351,526 kkr 40 kkr (60%)

65 kkr
20 kkr 35 kkr 10 kkr (4%)

5,5 kkr
5,5 kkr - - (0%)

Totalt 1.607,72 kkr

MEDDELANDE 191

 

(100%)

  



Tabell 74

 

I vägens tvär-

sektion

Framkomligheten
ej inskränkt

Ena vägrenen

avstängd

Ett halvt kör-

fält-+ev ena

vägrenen av-

stängd

Ett körfält-+ev
ena vägrenen

avstängd

Mer än ett kör-

fält-+ev ena

vägrenen av-

stängd

Trafiken släpps
fram på båda
sidor om arbe-
tet

Tabell 75

Annan belagd väg utan mittremsa:

Bilaga 2
Sid 25 (32)

vägbredd
5-12 m: framkomlighetsinskränkning

(10 arbetsområden svarade:
haft arbeten)

I vägens längsriktning

alla dessa hade

   

 

 

   

  

   
I vägens tvärsektion

 

SlOm 10-30m 30-100m 100-300m 300m-1km >1km Totalt

591kkr
591kkr - - _ (7%)

26kkr
- 26kkr - (OZ)

66kkr 266,939kkr 264kkr 264kkr - _ Sögñiêgfkr

191kkr 4788,643kkr 1.417,6kkr 204kkr 37kkr 36kkr 6°61êêêg3kkr

10kkr 10kkr 30kkr 39kkr 10kkr - ñâêåf

148kkr
15kkr 89kkr 44kkr - - _ (2%)

8.399,182kkr
Totalt (99%)

Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd
S 55 nu framkomlighetsinskränkning

(10 arbetsområden svarade: 2 av dessa hade

haft arbeten)

Mindre än halva
körbanan avstängd

10-30m

I vägens längsriktning

30-100m 100-300m Totalt

 

13,6 kkr

  

449,803 kkr

 

249,75 kkr

 

.713,153 kkr

 

 



Bilaga 2

Sid 26 (32)

Tabell 76 Grusväg: vägbredd > 5 m: framkomlighetsin-
skränkning

 

(10 arbetsområden svarade: 4 av dessa hade
haft arbeten)

I vägens längsriktning

Jägens tvär-

  

    

 

  

 

<tion S10m 10-30m. 30-100m 100-300u1 300m-1knl >1km. Totalt

amkomligheten _ ' _ _ _ 664 kkr
inskränkt 635kkr zgkkr (9%)

ndre än halva w

rbanan av- - - 335,75kkr' 249,75kkr 112kkr - öäazêäfr
ängd

r än halva 5.683 207kkr
rbanan av- 203kkr 1.141kkr 388,207kkr ' - 2230kkr 1721kkr (8H7)

ängd .

7.044,707kkr
Totalt (100%)

  

 

Tabell 77 Grusväg: vägbredd S 5 m: framkomlighetsin-
skränkning

 

(10 svarade: 9 av dessa hade haft arbeten)

" H I vägens längsriktning
agens tvar-

 

  

 

   

 

 

   

tion S10m . 10-30m 30-100m 100-300m 300m-1km >1km Totalt

mkomligheten 36kkr
inskränkt Bökkr _ (OZ)

dre än halva

banan av- 132kkr 3.497,755kkr 2.203,323kkr 965,5kkr 574,6kkr 126kkr 7°4%å;;;8kkr
ngd ' °

t aVStangd - - 42kkr 28kkr - 40kkr 11?§§r

igt: fordon 1 . Zkk
örligt ar- - 4.016,092kkr - - - - 4.012333 r8 V

igt: mer än '697kkr
va vägbanan 35kkr 35kkr 70kkr 314kkr 208kkr 35kkr (67)
tängd °

T lt 12.358,27kkr
Ota (100%)

   

T7mT TJEHHUT 7\?-,TT\D '1 O 1



Rörligt arbete Rörligt arbete Rörligt arbete Rörligt arbete Fast arbete - Fast arbete - Totalt

kontinuerligt, kontinuerligt, korta stilla- långa stilla- kortvarigt långvarigt
snabbt långsamt ståenden ståenden

_gskäl (ej
rkulations-

ats)

'afikplats

räcka mel-

,n Vägskäl

;j vägport

.ler bro)

'o (passage
rer denna)

Lgport

assage

Lder denna)

 

732,4 kkr 76,1 kkr 63,9 kkr 89,9 kkr 23,9 kkr
1.106,1 kkr

119,9 kkr (7%)

 

55 kkr 34 kkr 19 kkr 4 kkr
75 kkr

18 kkr (OZ)

 

7869,845 kkr 2036,248 kkr 903,13 kkr 731,024 kkr 312,423 kkr
14.758,137 kkr2.905,467 kkr (90%)

 

125 kkr 19,3 kkr 4 kkr 98,9 kkr 36 kkr
354,2 kkr

71 kkr (2%)

 

 

33 kkr

 

 

- 3 kkr

  

 

36 kkr

(OZ)

 

16.329,437 kkr
Totalt (99%)
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Bilaga 2
Sid 28 (32)

Tabell 79 Sikt in mot arbetsplats på olika vägtyper

(Besvarades av 7 arbetsområden)

S100m 100-200m 200-500m >500m Totalt

 

Motorväg
(2 ao hade haft
arbeten: dessa

svarade)

- 13% 87% - 100%

 

Motortrafikled
(utanlnittremsa) 9 9 9

(ett ao hade 80 20° 100°

haft arbeten)

 

Annan belagd
väg utan mitt-
remsa: vägbredd 4
> 12 m (5 ao
hade haft arbe-
ten: 4 svarade)

o\
0

11% 71% 14% 100%

 

Annan belagd
väg utan mitt-
remsa: vägbredd
5-12 m (Alla 7 15% 48% 27% 10% 100%
hade haft arbe-
ten: alla sva-
rade)  

Annan belagd
väg utan mitt-
remsa: vägbredd
S 5 m (2 ao
hade haft arbe-
ten: 1 svarade)

- - 100% - 100%

 

Grusväg: väg-
bredd > 5 m

(3 ao hade haft 26% 45% 29% - 100%

arbeten: alla '

svarade)

 

Grusväg: väg-
bredd g 5 m
(Alla 7 ao

hade haft ar-

beten: 6 ao

svarade)

\
1
O 0
\
0

N \
1

o\
0

t
o

o\
° I 100%

 

 

 

 

 

  
(vid sammanslagningen av procenttalen från de
olika ao har Vägning gjorts meap kostnader)
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Tabell 80

 

Rörligt arbete-
kontinuerligt,
snabbt

Rörligt arbete-
kontinuerligt,
långsamt

Rörligt arbete-
korta stilla-

ståenden

Rörligt arbete-
långa stilla-
ståenden

Fast arbete -

kortvarigt

Fast arbete -

långvarigt

Tabell 81

 

VTI MEDDELANDE 191

Bilaga 2
Sid 29 (32)

Hastighetsbegränsning vid olika vägarbetstyper

(besvarades av 9 arbetsområden)

   

   

50 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h Totalt

8% 44% 41% 6% 99%

8% 61% 26% 5% 100%

11 49% 33% 7% 100%

7% 30% 52% 12% 101%

11 51% 34% 4% 100%

4% 92% 3% 1% 100%

    

 

 

(Vägning har gjorts maip kostnader)

Antal mandagar vid vägarbeten
(besvarades av 7 ao)

Totalt

 

 

19965 mandagar

   



d)

Bilaga 2

Sid 30 (32)

Vägarbeten för vilka Statens vägverk ej haft kost-

 

nadsansvaret

 

(Värdena för de arbetsområden som svarat har adderats

i nedanstående tabeller)

Tabell 82

 

(Besvarades av 7 ao)
Utsträckning i tid för olika arbetstyper

51 dag 1-2 dagar 2-5 dagar >5 dagar Totalt

 

 

 

   

 

   

Rörligt arbete- _ _ 5 St _ 5 st
långa stilla- (3%)
ståenden

Fast arbete- 133-st
kortvarigt ' 133 St (83%)

Fast arbete- 22 st

långvarigt 12 St 9 St 1 St (14%)

160 st
Totalt (100%)

Tabell 83 Vägarbetstyper på olika vägtyper

 

(besvarades av 7

långa stilla- kortvarigt långvarigt
ståenden

Annan belagd

väg utan mitt- _ 1 st _ 1 st
remsa: vägbredd (1%)
> 12 m

Annan belagd

väg utan mitt- 83 st
remsa: vägbredd 3 St 74 St 6 St (52%)
5-12 m

Annan belagd

väg utan mitt- _ _ 4 st 4 st
remsa: vägbredd (3%)
S 5 m

Grusväg: väg- 7 st

bredd > 5 m 2 St 3 St 2 St (4%)

Grusväg: väg- _ 65 st

bredd 5 5 m 55 St 10 St (41%)

160 st
Totalt (101%)

'VTI IHEDDEEJUNDEI 191

ao)

Rörligt arbete- Fast arbete- Fast arbete- Totalt

 

 

 

 

 

 

    

 

 



Bilaga 2
Sid 31 (32)

Tabell 84 Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd > 12 m:

framkomlighetsinskränkning

(1 ao hade haft arbeten)

 

I Vägens längsriktning

I vägens tvärsektion 10-30m

 

Ena vägrenen + ett 1 st
körfält avstängt

   

Tabell 85 Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd 5-12 m:
framkomlighetsinskränkning

 

(besvarades av alla 7 ao som hade arbeten)

I vägens längsriktning

I Vägens tvärsektion ;Sth 10-30m 30-100m Totalt

     

 

Ett korfalt +"ev ena 41 st 27 st 6 St 74 st
vagrenen avstangd (896)

Mer än ett körfält + 9 st
ev ena vägrenen 8 st 1 st - (119)
avstängd °

83 st
Totalt (100%)

  

 

Tabell 86 Annan belagd väg utan mittremsa: vägbredd S 5 m:
framkomlighetsinskränkning

(1 ao hade haft arbeten)

 

I vägens längsriktning

I vägens tvärsektion 30-100m

 

Övrigt: man breddar
och tar mer än halva 4 st

körbanan
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Bilaga 2

Sid 32 (32)

Tabell 87 framkomlighetsin-Grusväg: vägbredd > 5 m:
skränkning
(besvarades av de 2 ao som hade haft arbeten)

 

I vägens längsriktning

 

   

 

I vägens tvärsektion 10-30m 30-100m Totalt

Mindre än halva kör- 5 st _ 5 st
banan avstängd (71%)

övrigt: halva kör-i _ 2 St 2 st
banan avstängd (29%)

7 st
Totalt (100%)

 

 

 

Tabell 88 Grusväg: vägbredd 5 5 m: framkomlighets-
inskränkning

(besvarades av de 6 ao som hade haft arbeten)

 

I vägens längsriktning

  

  

 

  

 

 

I vägens tvärsektion §J0n1 10-30m 30-100m Totalt

Mindre än halva kör- 51 st
banan avstängd 41 St 10 St - (78%)

Övrigt: man breddar 14 st
och tar mer än halva - - 14 st O

.. (226)
korbanan

65 st
_ Totalt (100%)

Tabell 89 Vägarbetstyper i olika trafiksituationer

 

(besvarades av 7 ao)

Rörligt arbete- Fast arbete- Fast arbete- Totalt

 

långa stilla- kortvarigt långvarigt
ståenden

Sträcka mellan

VagSkal (ej st 133 st 22 st 160 st
vägport eller
bro)

Tabell 90

 

 

  

  

Antal mandagar vid vägarbeten

(besvarat av 6 ao)

Totalt

 

 

747 mandagar

  

 



Bilaga 3
Sid 1 (1)

Indelning i olika vägarbetstyper

 

Vi

1)

5)

\WTI

använder oss av följande typindelning:

Rörligt arbete - kontinuerligt, snabbt
Arbetsfordonet förflyttar sig kontinuerligt i vägens
längsriktning med genomsnittlig hastighet översti-
gande 3 km/h

linjemålning, sand-
snöplogning

slåtter, hyvling,
vissa mätningsarbeten,

Ex: sopning,

ning, saltning,

Rörligt arbete - kontinuerligt, långsamt
Arbetet rör sig framåt kontinuerligt i vägens längs-
riktning, långsammare än 3 km/h

Ex: beläggningsarbete (massa)

Rörligt arbete - korta stillaståenden
Arbetet fortskrider ryckvis i vägens längsriktning
med korta stillaståenden, högst 1 timme

Ex: underhåll av vägbelysning, upptagning av Snöstör,
vissa mätningsarbeten, bortforsling av snö från mitt-
remsan

Rörligt arbete - långa stillaståenden
Arbetet fortskrider ryckvis i vägens längsriktning
med långa stillaståenden, mellan 1 timme och en ar-
betsdag

Fast arbete - kortvarigt
Arbetet är lokaliserat till avgränsbar, fast arbets-
plats eller är av tillfällig art. Arbetet rör sig
icke i vägens längsriktning. Arbetet tar högst en
arbetsdag i anspråk inkl utmärkning

Ex: reparation av vägräcke, trafikräkning, Vägning,
ledningsdragning över väg (arbetet klart inom en ar-
betsdag)

Fast arbete - långvarigt
Arbetet är lokaliserat till avgränsbar, fast arbets-
plats. Arbetet tar längre tid än en arbetsdag inkl.
utmärkning

Ex: broreparation där arbetet tar längre tid än en
arbetsdag.

Hit räknas även arbeten som förflyttas framåt i vä-
vens längsriktning mera sällan än en gång om dagen.
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