
     

g

4

>

4

$

S
U

å

v
%.

S

h
å

i

 

 

- IS
SN

03
47

-6
04

9

    

 

     

vg

å

3 %

Ak

1

i

$

f

4

2

   

ssd 2 ale Sia at 2
i

fet
3 SH

        

  

 

  

   

 

  X

 

  

qui Å. f p
. &, I.. . j" X

f
tja

$
0

i

3 '-

%

;

f
%

f K :, 5
2

l

%%
Sd

S
i

ari
eka

1

$
koll

;

7 h " l
'(

k 3

ä

>
X

k
Ef

-

i

; 2

0

S
e

0

sg
fy

m

e

k

de
t

i

9 0 t

4

25,

0

0.

å

i

Z

3

&

ä

2

 

F =

 

 

  

 

&

T
r
a
f
f
i

fa i

$

F
$

"AV

å

i v

£ P%
%

frn 555 st _
5

8

kt

ä

i
å

f >

s

P

£
22

m

1

x

$

 

3
f

x
'

P
20

5

e f

i
5

$

k
Y

ä
$ $

$
)

ij

r
, i

$

Ms
$

ä

%

4
/

äng
i

  

    

   

   

     

  

     



 

lr 221 0 1980 Statens väg- och trafikinstitut (VTl) - Fack - 581 01 Linköping
SN 0347-6049 National Road & Traffic Research Institute - Fack ° S-58101 Linköping - Sweden

Inriktningen av Vägverkets FoU-uppdrag
till Vl'l under 5-årsperi0den 1980-1984



I N N E H A L L S F Ö R T E C K N I N G

FÖRORD

I BAKGRUND, FÖRUTSÄTTNINGAR

II LÄSANVISNING

III AKTUELLA FOU-OMRÅDEN 1980-84. EN ÖVERSIKT

ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR

Mål- och värderingsfrågor. Målvariabler

Underlag för revidering/utveckling av
VVs metoder för översiktlig planering

2. NULÄGESBESKRIVNINGAR

Beskrivning av trafiksäkerhetsläget

Beskrivning av vägstandard

2.3 Studier av hur olika fordonsegenskaper
och förarbeteende påverkar vissa väg-
variabler

ÅTGÄRDER - KONSEKVENSER. EFFEKTSTUDIER

Trafiktekniska åtgärder

Vägens uppbyggnad, vägbyggnadstekniska
åtgärder

3.3 Driftåtgärder

IV SKATTNING AV KOSTNADER

BILAGOR

VTI MEDDELANDE 221

10

12

13

15

17

19

19

26

34



INRIKTNINGEN AV VÄGVERKETS FOU-UPPDRAG TILL VTI

UNDER 5-ÃRSPERIODEN 1980-1984

FÖRORD

Detta meddelande redovisar inriktningen av Vägverkets FoU-uppdrag

till VTI under S-årsperioden 1980-84. Vägverket och institutet

har gemensamt arbetat fram femårsprogrammet. Programmet skall

uppfattas som en markering av vilka FoU-områden, som för när-

varande bedöms scm mest angelägna i ett flerårsperspektiv.och

kommer att successivt överarbetas med hänsyn till ändrade förut-

sättningar.

VTI MEDDELANDE 221



INRIKTNINGEN AV VÄGVERKETS FOU-UPPDRAG TILL VTI UNDER SPÅRS-

PERIODEN 1980-1984

 

 

I. BAKGRUND,FÖRUTSÄTTNINGAR

Hittills har årsprogrammet för VV-uppdragen framtagits genom att

respektive forskningsavdelning diskuterat och förhandlat separat

med VV. Kontaktmännen på VV har ofta varit olika personer. En-

dast i undantagsfall har man från början planerat FoU-projekten

över avdelninggränserna. Ett förhållande som till stor del beror

på att man av tradition formulerat FoU-behovet i rent vägtekniska,

trafiktekniska 0 s V termer. Under senare år har det dock stått

allt klarare att man har mycket att vinna med mer "tvärvetenskap-

liga" problem- och projektansatser - s k integrerade projekt.

Som exempel kan nämnas dubbdäcksprojektet, där man under en gemen-

sam projektledningsgrupp studerade aktuella frågor - bl a belägg-

ningsslitage, däck/dubbutformning, friktion, körbeteende, nedsmuts-

ning/sikt, hastigheter och olyckarekvens.

Givetvis får det inte bli ett självändamål med integrerade projekt.

Under de närmaste åren kommer förmodligen en stor andel av FoU-

projekten att även fortsättningsvis utföras av enbart en forsk-

ningsavdelning, eftersom projekten kompetens- och resursmässigt

faller inom en avdelning.

När det gäller programarbetet, så kan man urskilja tre nivåer.

Årsarbetsprogrammet redovisas i form av ett antal projektblad,

i vilka man så långt som möjligt för varje enskilt projekt kon-

kretiserat det arbete som skall utföras under aktuellt verksam-

hetsår samt målet/syftet med FoU-arbetet. Årsarbetsprogrammet

skall ha sin utgångspunkt i ett 5-årsprogram, där man fört samman

de enskilda projekten i.lämpliga projektgrupper eller problem-

områden. Som exempel på en aktuell projektgrupp kan nämnas

"Driftåtgärder". Av S-årsprogrammet skall framgå dels under

vilka år som respektive projekt skall pågå, dels bedömd resurs-
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insats. 5-årsprogrammet skall i sin tur bygga på ett mer över-

siktligt programdokument, som redogör för inriktningen av kom-

mande FoU-arbete. ?Detta meddelande är ett förslag till en sådan

programskrivning. I bilaga 1 redovisas exempel på dels ett 5-

årsprogram för projektgruppen "Driftåtgärder", dels projektblad.

Slutligen bör det poängteras att detta dokument enbart redovisar

de FoU-områden, inom vilka VTI arbetar på uppdrag av VV. För en

fullständig redovisning av VVs samlade FoU-satsningar hänvisas

till VVs projektkatalog.

De i detta meddelande angivna FOUäområdena har valts emedan de -

enligt vår bedömning - dels behandlar angelägnawochhstoragñtågeStäll-

ningar, dels kräver FoU-insatser under flera år. Följande utveck-

lingstendenser/förhållanden har påverkat programförslaget.

- Den framtida väghållningen kommer allt mer att avse drift- och

förbättringsåtgärder på det befintliga vägnätet. Relativt sett

 

kommer således nybyggnadsverksamheten att avta. Vidare ökarckni

relativa.satsningen på det sekundära och tertiära vägnätet.

- Tätorternas väg- och trafikproblem kommer relativt sett att

kräva större intresse från Vägverkets sida - främst vad gäller

trafikolyckor.

- Planering och projektering av vägar sker numera med hänsyn till

fler aspekter än tidigare. Frågor rörande energi och miljö har

ökat i betydelse. Kraven på god säkerhet och ekonomi kvarstår.

- I planeringsarbetet uppmärksammas alltmerdet förhållandet, att

olika trafikantkategorier kan ha specifika transportbehov och

förutsättningar. Oskyddade trafikanter är ett exempel på en

sådan grupp.

- Vid väghållning, såväl nybyggnad som förbättring och drift,

får människan - hennes begränsningar, önskemål, värderingar,

efterfrågan allt större betydelse. Detta har betydelse så-

väl för vilka åtgärder som skall vidtagas som för det sätt

på vilket betingelser och effekter skall mätas.
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,Det är viktigt att uppmärksamma, att meddelandet skall betraktas

som en bruttolista över FoU-områden, där man i första hand angett

inriktningen av forskningsarbetet. Vidare måste detta meddelande

ses som en etapp i en dialog mellan VTI och VV. Beroende på VVs

prioriteringar sker sedan en överarbetning och - framför allt-1

en precisering av de FoU-områden som bedömts som mest angelägna

och som ryms inom tillgängliga ekonomiska ramar. Det bör vidare

poängteras, att angivna kostnader är mycket grova skattningar.

Kostnadsnivân är självfallet en funktion av den valda ambitions-

nivån, ooh kostnaderna för ett visst projektområde kan såväl hö-

jas som sänkas kraftigt beroende på den ambitionsnivå som väljs.
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II. LÄSANVISNING

I kapitel III lämnas en översikt över tänkbara FoU-områden under

perioden 1980-84. När det gäller att redovisa aktuella FoU-områden,

så sker detta med hjälp av ett antal rubriker som anknyter till

dels den indelning som vägverket tillämpat i FoU-katalog -79, dels

en enkel "filosofi" beträffande k0pplingen mellan forskning och

verkställande funktioner.

Vi utgår - idealt sett - från att det finns allmänt accepterade

,mål och värderingar rörande de krav som bör ställas på trafik-

systemet m a p säkerhet, framkomlighet, miljö, kostnader 0 s v.

Formuleringen av dessa mål måste vara resursanpassade - bl a i

den meningen att det är rimligt att tro att det finns resurser

att förverkliga desamma. Genom att jämföra nuläget och uppställda

mål erhålles en bild av brister i trafiksystemet och därmed en

indikation/krav på ändringar/åtgärder. Hur dessa åtgärder skall

genomföras förutsätter kunskaper om de konsekvenser/effekter som

är en följd av respektive åtgärd.

   

  

 

 

 

 

    

 

Jämförelse mellan
Behov av

Värderingar nulage 00h Upp_ åtgärder
ställda mål

l ' I: Planerings- och I 'Beskrivningar av I I Åtgärdsw och 1
' beslutsmodeller , ,nuläget vad gälleå : effektanalyser :

trafik, väg, for-

don, trafikant och

samspelet dem

emellan FOU-m8del

 

Det bör framhållas, att dispositionen på nästa sida skall ses som

"sorteringsmall" för aktuella FoU-insatser. Denna struktur är

tvådimensionell medan verkligheten är multidimensionell. Därför

kan aldrig en vattentät indelning göras. Flera möjligheter finns,

alla med brister, att på olika tvådimensionella sätt söka struktu-

rera den aktuella verksamheten. Föreliggande struktur skall en-

dast ses som en användbar sådan indelning - ej som den enda riktiga.

Det finns således inte några skarpa gränser mellan de FoU-insatser

som föreslagits i kapitel III. Följande exempel illustrerar detta.

Arbetet med att ta fram data för att beskriva trafiksäkerhetssitua-



.tionen för oskyddade trafikanter faller primärt inom FoU-området

"Nulägesbeskrivningar". Sådan information kan å andra sidan va-

ra en nödvändig del - t ex i form av en pilotstudie - för att

pröva rimligheten i alternativa beslutsmodeller och FoU-arbetet

är då att hänföra till ett annat FoU-område - nämligen "Underlag

för revidering av VVs planeringsmodeller".

Det bör vidare framhållas att merparten av FoU-medlen satsas på

det tredje "blocket" i figuren på sidan 4, d v 3 åtgärds- och

effektanalyser.

Varje FoU-område presenterasmed dels rubrik, dels kommenterande

text, dels s k stickord. Vidare ges en kortfattad beskrivning

av FoU-arbetets förväntade nytta. Uppräkningen/beskrivningen av

FoU-områden gör inte anspråk på att vara fullständig. De flesta

FoU-områdena bör dock vara täckta.

AKTUELLA FOU-OMRÃDEN 1980-84. EN ÖVERSIKT

 

l. ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR

1.1 Mål- och Värderingsfrågor. Målvariabler

l.2 Underlag för revidering/utveckling av VVs metoder för
översiktlig planering

2. NULÄGESBESKRIVNINGAR

2.1 Beskrivning av trafiksäkerhetsläget

2.2 Beskrivning av vägstandard

2.3 Studier av hur olika fordonsegenskaper ooh förarbe-
teenden påverkar vissa vägvariabler

3. ÅTGÄRDER - KONSEKVENSER. EFFEKTSTUDIER

3.1 Trafiktekniska åtgärder

3.2 Vägens uppbyggnad - vägbyggnadstekniska åtgärder

3.3 Driftfrågor

På sidorna i kapitel III finns två kolumner till höger. I den

första noteras vilka av VTIs forskningsavdelningar, som kommer

att medverka i FoU-arbetet - den avdelning som föreslås ansva-

rig är där understruken. Den andra kolumnen anger, hur FoU-re-

sultaten bör kunna tillämpas inom VV. Sifferkoderna är hämtade

från VVsFoU-katalog 1979 och har nedanstående innebörd:



-10.

20.

30.

40.

50.

60.

70.

80.

90.

100.

110.

120.

130.

140.

150.

Kapitel IV innehåller en tablå innehållande skattningar av kostna-

der.

om VVs ambitionsnivå.

ning över de promemorior, meddelanden och rapporter som VTI tagit

fram under senaste året och som direkt diskuterat framtida FoU-

insatser och FoU-planer,

Översiktlig planering

Tillståndsbeskrivning

Trafikmätningsteknik och trafikprognosteknik

Projekteringsteknik

Trafikteknisk utformning

Trafikolyckor

Geoteknik

Vägkroppens uppbyggnad

Slitlager

Broteknik

Förbättringsåtgärder

Underhåll

Vägserviceåtgärder

Maskinteknik

Produktionsteknik

Dessa skattningar är osäkra _ bl a beroende på osäkerheten

på detta material.
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Till sist redovisas i bilaga 2 en förteck-

Sammanställningen i kapitel III bygger



III.- AKTUELLA FOUJOMRÅDEN11980-84. EN ÖVERSIKT

l. . ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR

De av VV utvecklade besluts- och planeringssystemen för översikt-

lig Vägplanering, projektering, byggande och drift är för närva-

rande föremål för en översyn - bl a genom att verket diskuterar

värderingsgrunder och mål för väghållningen. Hur skall dessa be-

grepp definieras och mätas? VTIs medverkan härvidlag består i

att till viss del ta fram underlag och metodik för detta arbete.

Bl a följande överväganden har styrt inriktningen av det kommande

FoU-arbetet.

För det första har kraven ökat beträffande kosekvensbeSkrivning-

arnas innehåll och detaljeringsgrad. Jämfört med tidigare fram-

står det som alltmer Viktigt att så allsidigt som möjligt spegla

 

konsekvenserna av skilda väg- och trafiktekniska ingrepp för så-

väl samhället som den enskilda individen. Detta förhållande med-

för att man således måste diskutera vilka konsekvensmått som är

aktuella i en framtid. Så t ex är det troligt att de hittills

förhärskande olycksstatististiska konsekvensanalyserna av säker-

hetsläget kommer att, speciellt i lokala situationer, i högre grad

kompletteras och fördjupas genom beteendestudier och andra indi-

rekta mått på säkerhet.

För det andra kan man konstatera, att man vanligen utgår från de

trafik- och vägförhållanden, som råder vid barmark och dagsljus,

d v s man tar inte hänsyn till att tillämpade samband rörande

exempelvis omkörningsbenägenhet och erforderlig bromssträcka kan

ha olika värden vid skiftande väglag och ljusförhållanden. Åter-

igen är det människans begränsningar som måste tillåtas dimensio-

nera systemet. Förmågan att upptäcka och bedöma i mörkertrafik

är klart sämre än under dagsljusförhållanden.

För det tredje är det Viktigt att studera den samlade effekten

av att man genomför flera åtgärder samtidigt.

För det fjärde är det angeläget att förse trafikanterna med mer

adekvat information om såväl rådande som kommande trafik- och

vägförhållanden. Detta gäller främst under färden men även in-

formation före färden är betydelsefull.



 

Medverk-

ande FoU-

avdelning

VVs FoU--

områden

 

Mål- och värderingsfrågor.
abler

Målvari-

o Utveckla och utpröva olika metoder för att in_

ventera och kartlägga transportkonsumenternas

ÖnSkemål, värderingar och efterfrågan (t ex

tillgänglighet, framkomlighet, komfort, informa.

tion! Säkerhet). Troligen måste metoder och
teknik modifieras med hänsyn till situation

(t ex landsbygd - tätort) och till trafikant-

kategori (t ex bilist - cyklist).

Eêryägtad_gyttaz För närvarande saknas i stor

utsträckning detta planerings- och projekteringsa

underlag. Om denna lucka kan fyllas torde risken

för dyrbara misstag och konflikter väsentligt

minska.

o Trafiksäkerhet - landsbygd. Vilka trafiksäker-

_ hetsmått kommer att vara releVanta i skilda be-J

slutssituationer? Indelningsgrunder m a p ;

olyckstyp, svårhetsgrad, trafikantgrupper samt

Väg- och trafikmiljö. Relevansen i att använda

s k indirekta trafiksäkerhetsmâtt w t ex kon-

flikter,

ringar av olyckor. -

bromssträcka - som uttryck för föränd-

l§§gyäg§gd_gytt§: Underlag för diskussioner om

rimligheten i att utvidga/revidera VVs nuva-

rande besluts- och planeringsmodeller.

o Trafiksäkerhet - tätort. Vägverket räknar med

ett ökat engagemang rörande tätorternas väg-

1.

 

och trafikproblem. När det gäller FoU-frågor

koncentreras intresset mot tätorternas trafik-

säkerhetsproblem. En beskrivning av olycksför-

hållandena i tätortsmiljö medhänsyn till olika

Vilka data behövs
vid sidan av olycksstatistik, för att beskriva

åtgärdsmöjligheter planeras.

trafiksäkerhetsläget och dess förändringar.
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Medverk-

 

Vidare studeras förutsättningarna att få till

stånd en samverkan beträffande rutiner och prin-

ciper för insamling, redovisning och lagring av

olycks- och trafikdata.

göryän§§§_ny§tê: ökade möjligheter att jämföra

och samordna kommunernas trafiksäkerhetsarbete.

Bättre förutsättningar att följa upp ochutvär-

dera effekten av olika trafiksäkerhetsfrämjande

åtgärder.

Studier av transportleders negativa effekter

för kringboende. Transportleder, som kan vara

synnerligen motiverade från teknisk/ekonomiska

=synpunkter vad gäller trafikens storlek, hastig-

het och säkerhet kan samtidigt utgöra sociala

och miljömässiga störfaktorer för enskilda

människor eller grupper av människor - t ex som

sociala barriärer,

uppnå ett eftersträvat kontaktmönstereller som

källa till negativ miljöinverkan såsom buller,

anaser och stänk. I

göryäntad_nytt§: För närvarande sker planering

ofta utan underlag av denna karaktär. Behovet

av denna kunskap torde komma att öka i takt med

att allt större hänsyn tas till den lokala be-

folkningen vid regional planering - även vad

gäller vägar.

Studier av relationen mellan väghållningsvaria-

bler och fordonskostnader. Relevanta Vägvaria-

bler synes t ex vara vägens linjeföring, Väg-

ytans struktur, Vägunderhåll, servicetillstånd,

trafikreglering. Relevanta fordonsvariabler är

bl a däckslitage, energiförbrukning, underhålls-

kostnader. '

göryäntad_nyt§§: Allt eftersom fordonskostna-

derna ökar bör dessa medtagas i olika övergri-

pande planeringsmodeller så att ingen subOptime-

ring sker.

Vilka hindrar människor att..

1

 

TTITI'I" amnnnn-r 1\\Th1'.\ '3,31

 

ande FoU- VVSOFOL-
. omraden

avdelning

TF' 10

T, TF 10

 



 

. Medverk-

lo ande FOU-

' avdelning

VVS FoU-

områden

 

l.2 Underlag för revidering/utveckling av

VVs metöder för översiktlig planering

0. Inom ramen för NÄT-projektet "Registrering og' T, TF,\7 10, 20

analyse av tilstanden till eksisterende veg som 80, 90

grunnlag for beslutning om forbedringstiltak" 110, 120

är avsikten att utveckla en modell för angelä-

genhetsbedömning av vägförbättringar. VV/VTI

medverkar i detta flerårsprojekt.

göryängad_ny§§§: ökad samhällsekonomisk nytta

av vägtekniska förbättringsåtgärder.

0 Modifiering av planeringsmodellernas trafiktek- T 10, 40

niska samband i nedanstående avseenden. För

detta ändamål utnyttjas bl a de resultat, som

framkommer vid den s k nulägesbeskrivningen.

Jämför sid 12.

- Införande av linjeföringsberoende nomogram i
DA 121 -

- Utveckling av linjeföringsmått tillämpliga
för SoT-vägnätet vidangelägenhetsbedömning
av vägprojekt .

EêEYäEE§Q_QXEE§: Minskad osäkerhet i beräknade

angelägenhetstal.

o Utveckling/förbättring av modeller för skattning T 10, 60

av antal trafikolyckor på länkar och korsningar

i skilda Väg- och trafikmiljöer.

göryängad_ny§t§: Ökad precision i skattningen

av antalet olyckor i samband med kvalitetsbe-

skrivning och lönsamhetsberäkningar.

o Utveckling/förbättring av modeller för skattning T 10, 50 '
av reshastighet i skilda väg- och trafikmiljöerd

göryägtad_nyttaz ökad precision i skattade

värden på fordonshastigheter och restider.
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Medverk-

 

ll ande FoU- 5 OFOU"
. omraden

avdelning

Utveckling/förbättring av modeller för skatt- T, TF 10, 40

ning av fordonskostnader i skilda Väg- och tra-

fikmiljöer. Särskilt uppmärksammas bilarnas

driftkostnader, där bränsleförbrukningen kommer

att spela en allt större roll;

Eêryägtat_nytta: Ökad precision i skattade

värden på fordonskostnaderna.

Kartläggning av samband mellan smärre väg- och g, TF 50, 60,

,trafiktekniska åtgärder och trafiksäkerhet. 110

Eêryäntad_nytta: Underlagför beslut om tra-

fiksäkerhetsfrämjande åtgärder.

,TTU'V120, 130

hastighet och fordonskostnader vid olika stan- 60

Utveckling av modeller för trafiksäkerhet, res" II
-B

dard på vinterväghållningen.

Eêgyäntad_gyttaz Underlag för beslut om ändrad

standard för vinterväghållningen.

Utveckling av modeller för trafiksäkerhet, res- 3,1Hçxz 90, 120

hastighet och fordonskostnader vid olika stan- 60_

dard på slitlagerunderhâllet.

Eêryäntag_nyttaz Underlag för beslut om alter*

nativa standard för underhållet.

VTI MEDDELANDE 221   
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2- NULÄGESBESKRIVNINGAR

Med tillståndsbeskrivningar menas i detta sammanhang en redo-

visning av nuläget beträffande dels vägens fysiska status, dels

trafikens funktion och egenskaper, dels trafikanternas beteenden

och upplevelser, dels förhållandena intill vägen för boende och

natur. Beskrivningen av nuvarande tillstånd skall ske i de termer

och med de mått, som framkommer från arbetet under l.l - mål,

värderingsfrågor och målvariabler. Tillståndsbeskrivningar av

detta slag är bla av betydelse för att avgöra huruvida rådande

förhållanden är acceptabla eller ej - dvs en åtgärdsindikation.

Kunskap om dagens situation är givetvis även till stor nytta för

sambandsstudier och modellutveckling. Följande struktur är

lämplig att använda vid beskrivning av nuläget.

Yägääêaêeeäzêfêaéêré

- Säkerhet

- Framkomlighet

- Fordonskostnader (Energiförbrukning)

- Övriga målvariabler

Yägêfêeéêäé

- Geometri

- Konstruktion

- Utrustning

- Trafikreglering

' - Servicetillstånd

- Underhållstillstånd

IEêÃlEêEEêQêEâEêEêE

- Prestationsförmåga * arbetsuppgifter

- Tålighet

- Beteende, upplevelser

- Åldersfördelning

- Färdmedelsval

Eesêeesessesäêps:

- Fordonsparkens sammansättning

m a p fordonstyp, lastförmåga,

körsträcka, prestanda osv.
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Av naturliga skäl måste VTIs FoU-insatser betränsas till ett

fåtal frågor i ovanstående struktur. Följande FoU-områden är

aktuella.

 

2.1 Beskrivning av trafiksäkerhetsläget *EdVEHV' VWSFbU_
ande FCH-t områden
avdelning

 

o Deskriptiv olycksstatistik, dvs en beskrivning

av trafiksäkerhetsläget med olika indelningsgrun- T 20, 60

der, är en nödvändig del i trafiksäkerhetsarbetet.

Följande delfrågor är aktuella

- Registrering och rapportering av olyckor -
bortfallsfrågor. Alternativa statistikkällor.

-° Studium av trafikolycksmått för olika in-
tressent- och trafikantgrupper.

- Studium av exponering, risk och svårhetsgrad
för olyckor i olika väg- och trafikmiljöer.

Förväntad_nytta: Kännedom om bortfallet i

olycksstatistiken underlättar en korrekt tolkning

och hantering av olycksstatistiken. Beskrivning

av trafiksäkerhetsläget i olika former påvisar

behovet av åtgärder.

o TFD har startat ett projekt avseende trafikanters TF 20, 60

riskbedömning. Den teoretiska analys och de be-

gränsade empiriska studier som kan förväntas inom

nämnda studie bör följas upp och kompletteras av

praktiska försök direkt inriktade på riskupple-

velser av olika relevanta vägparametrar (t ex

kurvradie, väglag, vägbredd, korsningsutformning,

frisiktssträcka_etc). I många av dessa avseenden

torde bedömd svårighetsgrad vara ett relevantare

begrepp än upplevd risk.

  

VTI MEDDELANDE 221
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Medverk-

 

Eöryäntad_nytt§: Troligtvis gör trafikanter täm-

ligen ofta felaktiga bedömningar av de olika

Om

dessa fel kan kartläggas och analyseras kan sä- ?

svårigheter och risker de möter längs vägen.

kerheten höjas antingen genom spridning av kun-

skap om dessa felbedömningar eller ännu bättre

genom fysisk förändring så att orsakerna till

felbedömning elimineras.

För mer begränsade situationer eller lokala tra-

fikbetingelser är olyckorna - som tur är - oftast

alltför få för att duga som diagnos- och effekt-

instrument. De försök som hittills gjorts med å

ena sidan tillbud och konflikter och å andra si-

dan fysiologiska mått såsom puls och hudmotstånd

är inte helt positiva. En lovande möjlighet är

att via ett testbatteri (av beteendestudier) er-

hålla en snabbare, komplettare och måhända t.o m

säkrare bild av trafiksäkerhetsläget. Exempel på

de variabler som avses är trafikanters förvänt-

ningar, hastighet, hastighetsvariation, blick-

punktsmönster, sidoläge på vägen etc.

göryäntag_nytta: Genom succesiv utveckling av

sådana testbatterier (de måste troligen se annor-

lunda ut för olika situationer och olika trafi-

kantkategorier) kan såväl diagnos som effektmät-

ning genomföras både snabbt och säkert även för

mycket begränsadeoch lokala betingelser.

Haveristudier av singelolyckor i en begränsad

.fregion. Det grepp som TRKs haverikommission

(där beteendevetaren var från VTI) tog när man

sökte analysera vad som kan ha gått snett i tra-

fikanternas informationsinhämtning och informa-

tionsbearbetning måste betraktas som fruktbart

och torde även kunna utnyttjas för studier av de

i förhållande till sin omfattning relativt för-

summade singelolyckorna. VTI kunde sätta upp en

haverikommission för studier främst av vad i  

ande FoU- VVSOFOU_
. omraden

avdelning

TF 20, 60

TF 20, 60
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avdelning

VVs FoU-

områden

 

förarens informationsinhämtning som lett fram

till olyckan. Kommissionens medlemmar skulle

även ha andra arbetsuppgifter och endast belasta

haveriprojektet i den mån någon olycka undersöks.

Därigenom skulle kostnaderna kunna hållas nere.

TSVs medverkan bör eftersträvas. ,Studien bör inJ'

ledas med ett planprojekt.

görväntad_gy§§a: En sådan analysverksamhet torde

kunna ge uppslag till en hel del problemformule-

ringar och metodutvecklingar med vars hjälp olika

tänkbara orsaker till olyckan i väg- och trafik-

miljön och personliga omständigheter kan prövas.

Av största intresse är därvid vägmiljöns betydel-

 

se.

 

 

2.2 Beskrivning av vägstandard

För att kunna arbeta fram underlag för fastställande av krav-

specifikationer på vägens funktionella egenskaper krävs åtminstone

 

två förutsättningar

- möjligheter att på ett tillförlitligt och någorlunda snabbt
sätt mäta dessa funktionella egenskaper samt

- möjligheter att relatera dessa funktionella egenskaper till
olika väghållningsmål (t ex framkomlighet, säkerhet).

Här behandlas endast det första problemet. Det andra problemet

berörs under avsnitt 3 (Effektstudier).

o Utveckling av metoder för mätning av vägstandard. TF, V 20

De egenskaper vilka i första hand bör studeras

för att utreda om funktionella krav är möjliga

och rimliga är

- friktion

- slitstyrka

- synbarhet

- Speglande reflexion

- frisiktssträcka
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avdelning

- bärighet \

- rullmotstånd

- däckslitage

- friktion tvärs vägen .

- jämnhet längs vägen '

- jämnhet tvärs vägen

- buller

- dränering

- geometri

- servicenivå

- underhållsnivå

Mätprestationen ökar för närvarande snabbt

(Saab RST). I första hand bör detta utvecklingswr

arbete avslutas bl a genom kontroll av mätbilens

validitet, reliabilitet och ergonomiska utform-

ning. I ett senare skede genom modifiering av

mätbilen och utveckling av mätmetoder för de

variabler som bedöms väsentliga men som mätbilen

i sin nuvarande utformning ej täcker.

görväntag_nytta: UtveCkling av en tillförlitlig

(reliabel och valid) teknik för mätning av olika

Vägegenskaper utgör förutsättningar för en snabb

och objektiv väginventering vilket krävs för att

tillgängliga begränsade resurser skall kunna ut-

nyttjas på bästa sätt. Den utgör även förutsätt"

ningen för möjligheterna att ställa Och kon-,

trollera funktionella krav på vägens och vägba-

nans egenskaper.

Studier av om ev bakomliggande vägvariabler till TF, V' 20

de ovan nämnda funktionella egenskaperna kan spå-

ras och mätas. Som exempel kan nämnas vägbanans

struktur vilken är relaterad till bl a friktion,

rullmotstånd,bullernivâ, stänk, ljusreflexion,

dränering, däckslitage m m.

VTI MEDDELANDE 221
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avdelning
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områden

 

göryäntad_nytta: Om sådana bakomliggande variab-

ler kan mätas på ett tillförlitligt sätt och om

sådana samband kan kvantifieras och formuleras

på ett lagbundet sätt kan mätning av ett fåtal

bakomliggande variabler ersätta ett stort antal

separata mätningar.

o I samråd med VV utarbeta program och rutiner för V 20

mätning,llagring och dokumentation av data be-

träffande verkliga belastningar och deras förändw

ringar på vägar med känd konstruktion.

göryängad_nytta; Att på empirisk väg erhålla

bättre kännedom om

- waxellasternasñfördelning n

- andelen tunga fordon i trafiken

'i de tyngre fordonens utnyttjandegrad

- förändringar av ovanstående faktorer över
kortare och längre tidsperioder på olika typer
av svenska vägar. '

Kunskap härom är av vikt bl a vid bedömning

av vägars livslängd samt i dimensionerings-

sammanhang.

o Utveckling av snabba och tillförlitliga metoder V p20

för att med icke förstörande metoder konstatera

bärigheten på befintliga vägar.

Eöryäntad_nyttê: Lägre kostnader och mindre

tidsåtgång för bestämning av befintliga vägars

uppbyggnad.

2.3 Studier av hur olika fordonsegenskaper

och förarbeteende påverkar vissa vägVariabler

'0 Med all sannolikhet förhåller det Sig så att TF,\L T 20

vissa fordonsegenskaper har betydande negativa

effekter på vägen och dess hållbarhet medan andra

egenskaper har betydligt mer begränsade negativa

effekter. Fordonsegenskaper används här i en vid

betydelse inkluderande t ex totalvikt, axellast,   'i'm-I- I. _ -un-.§- ÅA'I
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ande FoU-

avdelning

VVS FoU

områden

 

fjädringskaraktär, däckstyp (t ex dubb) spårvidd,

sidavdrift, fordonskombinationer. Även trafikan-

ters beteende torde på olika sätt kunna påverka

de olika egenskaperna som tillsammans beskriver

Vägen - t ex genom val av hastighetsnivå, place-

ring på vägen, bromsbeteende; kurvtagning. VVs

intresse riktas i detta sammanhang främst mot

dubbdäcksproblematiken.

gårväntad_nytta: Genom studier och kartläggning

av i Vilken grad dessa och liknande variabler på-

verkar olika typer av vägar torde utvecklingen i

många avseenden kunna styras i önskad ritkning,

buller- så att risken för slitage, spårbildning,

stänk, vattenplaning etc minskas,

 

Y7'T|T MDnnUTJVNI'TYE' 7 '7 1
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3. ÅTGÄRDER - KONSEKVENSER. EFFEKTSTUDIER

Medan avsnitt 3.2 (Tillståndsbeskrivning) syftar till att preci-

sera nuläget i olika avseenden är avsikten att föreliggande av-

snitt ska inrymma de problem som sammanhänger med ingrepp och

förändringar beträffande vägen och trafiken samt de därav orsakade

effekterna och konsekvenserna. Under denna huvudrubrik särskiljes

tre underrubriker

3.1 Trafiktekniska åtgärder

Vägens uppbyggnad, vägbyggnadstekniska åtgärder

3.3 Driftåtgärder

   

Dkñvedmmwvv FbU_
3.1 Trafiktekniska åtgärder deIkU- so

. omnxbn
amkünnxx

årlLL___Qgésrlêg_:är-bestäms299_sz_yê9§§êaêêré

o AnviSningar för vägars geometriska utformning - EJ TF 50, 10

nybyggnad och förbättringsarbeten. Även om an-

slagen för nybyggnad och förbättringsarbeten

minskat i reala termer, så är det dock betydan-

de belopp, c 1 miljard kronor, som årligen om-

sätts i denna typ av anläggningsverksamhet.

Också på detta område finns en strävan att vid

revideringen av gällande anvisningar beakta fler

konsekvenser än tidigare. Tidigare anvisnings-

arbeten har dominerats av framkomlighetsaspek-

ten. Som exempel kan nämnas att man numera öns-

kar beskriva effekten av olika revideringsför-

slag i termer av bl a säkerhet, framkomlighet,

fordonskostnader och energiförbrukning. Vidare

är det önskvärt att beskriva hur anvisningarna

påverkar trafiken under såväl ideala som icke

ideala förhållanden - t ex dagsljus/barmark

kontra mörker/halka. Dessutom är det önskvärt

att redovisa effekterna för längre sammanhäng-

ande vägsträckor, där bl a topografi och trafik

kan variera starkt.
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Det är angeläget att det i ett inledningsslede

klargörs vilka kunskapskrav, som det kommande

anvisningsarbetet ställer. Kraven måste vara

resursanpassande. Utan tvivel erfordras bättre

kännedom om de samband, som råder mellan olika

Väggeometriska utformningsvariabler såsom väg-

antal körfält å

och å andra sidan olika effektvariabler såsom

bredd, linjeföring, ena sidan

säkerhet, energiförbrukning och restid. Dessa

samband måste också spegla inverkan av bl a

trafikens storlek och sammansättning, trafik-

regleringar, väglag och ljusförhållanden.

Eöryägtad_nyttaz Bättre underlag vidrevidering/

komplettering av Väggeometriska anvisningar.

Under 2.2 (Beskrivning av vägstandard) nämndes

syftet att i framtiden söka åstadkomma funktio-

nella Vägstandardkrav. För att detta skall vara

möjligt krävs att sambanden mellan olika väg-

standardvariabler och nivåer å ena sidan och
0

olika väghållarmål a andra sidan är klarlagda.

Nedan nämns ett par projektområden med denna in-

riktning.

Eöryäntad_nytt§: Genom specificering av funktio-

nella krav på vägarna kommer såväl produktut-

vecklingen att stimuleras som vissa garantier

kan ställas att vägarna uppfyller de krav som

väghållningsmålen innebär. Sådana krav har vär-

de för upphandling, underhålls- och driftsarbe-

ten såväl vad gäller frågan om när de skall vid-

tagas som hur de skall genomföras och kontrolle-

ras.

. Studier av hur olika fysiska vägparametrar på-

verkar trafikanters upplevelser, förväntan och

beteende. Det torde inte råda någon tvekan om

att de olika väg- och trafikparametrarna påver-

kar trafikanternas beteende (t ex nyttjandegrad,

Medverk-

ande FoU-

avdelning

VVs FoU-

områden

  

.TLTIV

 

50, 60

50, 60
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\
hastighet, position) i högre utsträckning än

vägmärken och regelsystem. Variabler som tvek-

löst har stor betydelse är vägytans egenskaper,

vä-vägens geometri, Vägkorsningars utformning,

gens omgivning, vägmarkeringar, vägbelysning,

utformning av trafiksignaler på landsbygd.

göryäntad_nytta: Utformning av vägen och dess

egenskaper är ett grundläggande men försummat '

sätt att påverka trafikanter och deras beteende.

Vi saknar i dag kunskap om vilka effekter de 0-

lika parametrarna har.

Studier av hur olika fysiska vägvariabler påver-

kar fordon - deras kördynamik, energiförbrukning,

slitage, emissioner, vibrationer. Denna kunskap

är betydelsefull såväl från säkerhets- som från

Effekterna

är med sannolikhet olika för olika fordonskate-

ekonomisk och från komfortsynpunkt.

gorier.

Eörväntad_nytta: Från samhällsekonomisk synpunkt

är det väsentligt att ingen subOptimering sker -

att man inte flyttar kostnaderna från väg till

fordon eller tvärtom. För att så ej skall ske

krävs denna kunskap.

Via VV har vid VTI hittills endast vissa infor-

mationssystem för vägarbeten varit föremål för

studier. TSV har vid VTI beställt vissa smärre

studier beträffande reflexmaterial på vägmärken.

TFD har via IVA/TFK initierat en större och mer

grundläggande studie beträffande informations-

system för trafikanter. Även här har VTI vissa

TFD-arbetet,

resultera i en kartläggning och analys med empi-

uppgifter, som troligen kommer att

riska studier endast på några få punkter bör på

något vis följas upp för att kunna utnyttjas i

det praktiska arbetet.

 

Medverk-

  

ande FoU- VVSOâOU_

avde lning omra en

EE, T 50, 60

TF, T 10, 50
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Vissa nya grepp borde prövas empiriskt - t\ex

information om vägars användning, utnyttjande-

grad; prediktiv information om hur vägens kvali-

tet ändras längre fram längs vägen; överrask-

ningsgrad speciellt på de avsnitt där man kan

förvänta sig att trafikanternas förväntningar

är felaktiga; svårighetsgradering av vissa si-

tuationer och för vissa trafikantkategorier.

Nya kanaler borde prövas. -Alla informationsåt-

gärder bör baseras på människans karakteristik

såväl vad gäller sinnesorgan som minne och in-

formationsbearbetningskapacitet.

Eöryäntad_nytta: Befintligt vägnät torde kunna

ges väsentligt högre kapacitet och samtidigt

bättre säkerhet om trafikanterna kan erhålla re-

levant information i rätt ögonblick.

Underlag för analys och utvärdering av genomfarU*

förbifart för mindre tätorter m h t trafikeffek-

terna

Tillgänglighet/restid

- Trafiksäkerhet/konfliktsituationer

- Drivmedelsförbrukning

- Fordonsslitage/fordonskostnader

Buller - avgaser (fallstudier)

Eörväntad_nytta: Underlag för bedömning av lön-

samheten i att bygga en ny förbifart eller om-

byggnad/förbättring av befintlig genomfart.

Siktbetingelserna är - såsom framhållits i det

föregående - påtagligt sämre under mörker än

under dagsljus. Mörkertrafik har sålunda visat

sig vara Cirka 2 gånger mer olycksbelastad än

dagsljustrafik. Studier antyder vidare att me-

dan väggeometrin har begränsad effekt på säker-

heten i dagsljus är den mycket uttalad i mörker-

trafik.

 

trm1" RnUhnDT nn'rnn '301

ande FoU- *VVSOFOU
. omraden

avdelning

2, TF 50, 60

23:, I? SC), 60

10
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De områden som synes förtjäna mest intress: från

forskningssynpunkt är vid sidan av vägens geo-

metriska utformning vägbanans reflexionsegenska-

per i vägbelysning och fordonsbelysning, möjlig-

heterna att utforma en väl fungerande Vägbelys-

ning med lägre ljuskvalitet än vad som nu sker,,

möjligheterna att utforma fungerande vägmarke-_

ringssystem. Trots att VV f n kraftigt utökar

kantstolpsystemet bör arbete fortsätta för att i

framtiden kunna optimera systemet.

görväntad_nztt§: Med bättre kunskap om orsakerna

till mörkertrafikens olycksbelastning och om

möjligheterna att förbättra situationen ur Visu-

ell synvinkel är det möjligt att riskerna vid

mörkertrafik kan reduceras.

âfgäréer

0 Vägförvaltningar har rätt att på egen hand be- T. TF 50, 60

sluta om att utföra lokala åtgärder med begrän-

sad kostnad. De flesta av dessa s k lokala åt-

gärder vidtas för att förbättra trafiksäkerheten,

Dessvärre finns ingen eller mycket bristfällig

kunskap huruvida tänkbara åtgärder har en säker-

hetseffekt eller ej. Avsikten med rubricerade

FoU-område är att utföra effektstudier - i förs-

ta hand med avseende på trafiksäkerhet. Följan-

de åtgärder avses bli studerade

- Åtgärder i horisontalkurvor
(Siktradie, visuell ledningsamt anpassad has-

tighet)

- Åtgärder i vertikalkurvor

- Vägbreddningars effekt på trafiksäkerhet

(Breddning utan linjeföringsförändring, ll
eller 13 m samt effekt på GCM-trafik)

- Korsningsåtgärder
(Jämförelse mellan kanalisering, siktföränd-
ring och flyttande av korsning, högerregeln
kan man lita på den?)
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GCM-trafikanter
GCM-banor (längs vägen), GCM-korsningar, jäm-
förelse mellan oreglerade och signalreglerade
plankorsningar samt planskilda korsningar, :
busshållplatser, effekt på fordonstrafik och*
bussresenärer. FoU-arbetet samordnas med på-
gående NÄT-projekt.

Trafiklinjer på smala vägar (linje i mitten)

Utmärkning av refugspetsar - analys av skade-
följd

Lokala hastighetsbegränsningar på landsbygds-

vägar' " ' '

Eögyäntad_nytta: Genom bättre kunskaper om den

trafiksäkerhetsfrämjande effekten hos respektive

åtgärd erhålls en effektivare användning av tilll

gängliga medel.

Som tidigare påpekats kan trafikanternas beteen-

de påverkas via vägens och vägbanans utformning.

Exempel på en typ av sådana åtgärder är "humps"

och "rumble strips". Korrekt utförd är denna

typ av påverkan mycket effektiv - den är natur-

lig och ger direkt återkoppling till trafikan-

terna (feed back). Trafikanternas beteende kan

också påverkas genom åtgärder i den visuella

trafikbilden.

portaler,

Exempel på sådana åtgärder är väg-

väginsnävning, allêer, modifierad geo-

metri. Här är kunskaperna för närvarande sämre

än vad gäller åtgärder riktade direkt mot väg-

banan. Vilka andra sådana åtgärder är rimliga?

Vilken effekt har de?

timeras?

Hur skall effekterna op-

Eöryäntad_gy§ta: En förutsättning för dessa åt-

gärders funktion och effektivitet är att de är

korrekt utförda. För närvarande föreligger inte

denna kunskap men efterfrågan antyder ett stort

behov.

Simulerad körning på valda vägavsnitt. Det är

ibland önskvärt att innan kostsamma byggnads-

företag eller modifieringar startas praktiskt

 

ande FoU- 'VVSGFOUm
. omraden

avdelning

TF, T 50, 60

TF 50, 60
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.-pröva några olikaalternativ - t ex att pröva

effekten av förändringar i vägens geometri, yt-

beläggningens friktion, hastighetsbegränsningar

samt speciella fordonskategoriers och manövrers

egenskaper på olika Vägutformningar.

'Utvecklingen av VTI/TF's bilsimulator har nu

kommit så långt att det är möjligt att genomföra

Simulering för andra ändamål än de primära -

prövning av fordonsegenskaper. Genom att den

elektroniska bilden av vägen framför förarenkan

utformas relativt fritt ges möjlighet att under

kontrollerade förhållanden i simulatorn provköra

olika vägavsnitt - verkliga eller projekterade.

Vägens linjeföring kan relativt enkelt ändras

medan däremot begränsningar föreligger då det

gäller omgivningssimulering. Körningarna kan

genomföras med t ex olika friktion, olika fordon;

olika hastigheter. Förarens åsikter om, bedöm-

ningar av och reaktioner på olika vägavsnitt och

olika förändringar kan registreras och mätas un-

der körningen. Vägen kan alltså modifieras

(byggas om) till relativt låg kostnad och effek-

ten kan prövas med Verkliga förare i olika simu-

lerade fordon.

Eögväntad_nytta: Bättre underlag för bedömning

av olika trafiktekniska konsekvenser vid föränd-

ringar i väg- och trafikmiljön.

å;lzå__§EQg;§§_ê2_§EYQQ§§X§E§@_l_2ägmlljêg

0 Under den allra senaste tiden har VTI på uppdrag' TF, T 50, 60

arbetat med att få fram krav på "kollisionsvänli- 110

ga" belysningsstolpar. AMotsvarande önskemål torn

de föreligga för flera andra komponenter i väg-

miljön - t ex vägmärkesstolpar, skyddsräcken,

fotgängarstaket, telefonstolpar, speciella

skyddssystem vid bropelare och liknande, väg-

arbetsplatser, vägunderhållsmaskiner, slänt- och
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dikesutformning, refuger etc.

Insamlad kunskap torde i ett första skede främst

komma till användning då det gäller modifiering-

ar samt drift och underhåll av befintliga system.

Eöryäntag_nyttaz Genom optimala krav och optimal

utformning av skyddseffekten hos trafikmiljöns

_ olika komponenter kan en säkrare trafikmiljö

  

 

erhållas ofta till ett lägre pris.

 

3.2 VÄGENS UPPBYGGNAD - VÄGBYGGNADSTEKNISKA ÅTGÄRDER

Väghållningen torde i fortsättningen komma att präglas av knappa

resurser, inte endast med avseende på tillgängliga ekonomiska

medel. Intresset för ökat skydd av naturmiljön och den tilltagande

bristen på naturgrus kommer att påkalla stram hushållning även med

naturresurserna. Detta tvingar fram användandet av nya metoder i

de olika stadierna av vägbyggnadsprocessen. Mot bakgrund härav

synes det nödvändigt att inrikta resurser mot FoU-områden som be-

handlar lågkvalitativa naturmaterials byggnadstekniska egenskaper

och deras miljöpåverkan. Även forskning angående olika metoder för

stabilisering med hjälp av cement, kalk och slagg är i detta samman-

hang väsentliga delområden. Framtagandet av underlag till byggnads-

tekniska anvisningar för nya Vägmaterial är ett viktigt inslag i

FoU-arbetet.

Vid byggande och underhåll av vägar är det svårt att med befintliga

metoder bestämma de befintliga naturmaterialens verkliga egenskaper.

Snabba och tillförlitliga metoder bör utvecklas. Helst metoder som

kan användas även på mindre laboratorier och i fält.

Vägbeläggningar är energikrävande dels mer direkt i samband med

t ex värmning, torkning och blandning av material, dels för att

de innehåller bitumenprodukter. Angelägna undersökningar avser

dels förutsättningar för ökad användning av asfaltemulsioner i

stället för asfalt som bindemedel, dels möjligheterna att sänka

bindemedelshalten i asfaltbetong.

TTrn'l' IKT-.Ihh'l'JT 7\1\Th1'.1 "3'11
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Ur ekonomisk synpunkt är beläggningen betydelsefull såväl i fråga

om nybyggnad som underhåll., Till detta kommer betydelsen för traw

fikanterna av en trafiksäker, bränslesparande och komfortabel be-

läggning. Beläggningsområdet är således mycket väsentligt från

FoU-synpunkt, inte minst då kraven ovan kan vara motstridiga. Bi-

tuminösa material och lager behandlas i ett speciellt avsnitt ne-

dan, men stora delar av den aktuella forskningen rör även möjlig-

heterna till hushållning med naturresurser.

 

Medverk-

ande FoU-

â:..2.;l__Iigêäål;sieg_msé_9§§gääs§25§s§ avdelning

VVS FoU-

områden

 

. Undersökning av tekniska och ekonomiska förut- V 80

sättningar för användning av lågkvalitativa, na-

turliga vägmaterial samt industriellt och/eller

annat avfall för byggande och drift av vägar.

Olika tekniker att förbättra sådana materials bä-

righetsegenskaper (tvättning, modifiering, sta-

bilisering).

Förutsättningar för användning av olika typer av'

stabiliserade vägöverbyggnader.

göryäntad_nytta: Att få fram möjliga substitut

till högklassiga naturliga vägbyggnadsmaterial

att användas i bristsituationer.

0 Undersökning av tekniska och ekonomiska förut- V 80

sättningar att förbättra kvaliteten hos obunda

bärlager.

Eöryäntêd_nyt§§: Minskad risk för bärighetsskador

i obundna bärlager genom kompletterande krav på

materialkvalitet och utförande.

0 För att minska verkningarna av nästa energikris V 80

måste en viss framförhållning finnas inom FoU

på materialsidan. Om asfalt och cement blir

bristvaror eller avsevärt stiger i pris, bör er-
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sättningsmaterial finnas utprovade.

Eörväntad_nyt§§: Större oberoendeav importerade

vägmaterial, som kan komma att bli svåråtkomliga

och dyra.

å;2;z__ugésräzgggaéi_;yêl_§2_§y§rêzggaâéi
Qimegêigaeriag-

o Undersökning av sambandet mellan olika Vägöver-

Medverk-

 

byggnaders livslängdoch graden av dränering vid

Tek-

vnisk-ekonomiSk utvärdering av olika system för

olika undergrunds- och klimatförhållanden.

vägars och gators avvattning. Avsikten är att

avsluta nu pågående utvecklingsarbete.

Eöryäntad_ny§ta: Besparingar genom minskat dikesm

djup i vissa fall samt mindre omfattande rörled-

ningssystem för vägars respektive gators avvatt-

ning.

Utarbetande av metoder för uppskattning av block

halt i moräner.

Eörväntad_gy§taz Möjlighet att bedöma moräners

blockhalt med enkla och billiga metoder.

Utveckling av direkta metoder för att mäta väg-

materials egenskaper.

Eörväntad_gytta: Snabbare och enklare rutiner för

bestämning av väsentliga funktionella egenskaper

hos vägmaterial..

Undersökning av sambandet mellan tjällossning

och bärighet samt möjligheterna att påverka ur-

tjälningsförloppet i bärighetshöjande syfte.

Eörvägtad_gyttaz Minskad risk för tjällossnings-

skador genom åtgärder vilka fördröjer den del av

urtjälningsförloppet som sker från vägytan och

 

V'T'T MEDDELANDE 7. 7.1

ande PoU- VVSaFOU-
. omraden

avdelning

V 80

V' 80

V 80

V' 80
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därmed minskar vattenanrikningen i vägens översta

lager.

0 Bevakning och dokumentation av befintlig teknik

beträffande betongbeläggningar.

Eöryängad_nytta: Tänkbart alternativ till asfalt-

bundna lager i vägöverbyggnader om asfaltproduk-

ter i framtiden blir svåråtkomliga eller oekono-

miska.

3.2L3 Birgmiaêêa_ma§eriêl_9§h_la9er

o Undersökning av möjligheterna att utveckla be-

läggningstyper med bättre funktionella egenska-

per enligt krav specificerade i avsnitt 1 och 3.1

Eöryäntad_nyttaz ökad trafiksäkerhet och komfort

samt minskade trafikant- och fordonskostnader.

o Undersökning av möjligheterna att spara-energi

vid tillverkning och utläggning av beläggningar.

Eöryägtad_nyttaz Energi- och kostnadsbesparingar.

o Undersökning av möjligheterna att framställa

dränerade beläggningar.

Eörvänt§§_nytt§: Ökad trafiksäkerhet genom mind-

re risk för vattenplaning och stänk samt ökat

komfort genom lägre bullernivå.

o Undersökningar av beläggningsmassors stabilitet.

göryäntag_nytta: Stabilitetskriterier som minskar

risken för spårbildning vid nyanläggning och be-

läggningsunderhåll.

o Undersökning av egenskaperna hos olika speciella

ityper av asfalt.

V

V

\7, TF

V

V
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Eörväntag_nytta: Asfalttyper som medför mindre

risk för sprickbildning och deformationer vid

låga och höga temperaturer.

0 Undersökning av erforderlig bindemedelshalt 1 V 90

bituminösa beläggningar.

Eörväntad_nytga: Energi- och kostnadsbesparingar

0 Teknisk och ekonomisk utvärdering av existerande V 90, 120

metoder för regenerering av beläggningar.

Eörväntad_nytta: Bättre kunskaper om olika me-

toders lämplighet vid olika förhållanden.

o Utveckling av metoder för användning av asfalt- V 90

emulsioner som bindemedel. Denna forskning

sammanfattas i följande punkter

- Utarbetande av specifikationer och provvägs-
metoder för asfaltemulsion

- Ytbehandling och försegling med asfaltemulsion

- Emulsionsbetong, AEBÖs och AEBTs lämplighet
som slit- och bärlager

Eöryäntad_nytta: Beläggningstyper som bättre

funktionella egenskaper och är mindre energi-

krävande.
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3.3 DRIFTÃTGÄRDER

0

Det finns ett påtagligt samband mellan a ena sidan service och

underhåll och å andra sidan förbättring och ombyggnad. Detta

samband är i stort ensidigt, eftersom en utebliven investering

ur Vägteknisk synpunkt endast i begränsad utsträckning kan er-

sättas med ökat underhåll, och ökad service medan däremot det

framtida behovet av service och underhåll är starkt beroende av

investeringarnas omfattning och inriktning;

Det alltmer ökade intresset för väghållningens driftsida moti-

verar ökade forskningsinsatser i syfte att tekniskt och ekono-

miskt utvärdera olika tekniker för drift och underhåll av gator

och Vägar, särskilt inom de viktiga områdena vinterväghållning,

grusvägsunderhåll och underhåll av vägbeläggningar.

 

Medverk- 
.. T_ VVS' FoU-

å:årl--êll§êâ§ anmaFQL mmåden
avdelning

0 Utvärdering av olika drift- och underhållstekni- V 110,120,

ker, speciellt inom delområdena vinterväghåll- 130

ning, beläggningsunderhåll samt service och un-

derhåll av grusvägar,

0 Utveckling av lämpliga metoder för reparation av V 120,130

Vägskador. Särskilt uppmärksamma skador orsaka-

de av tjäle.

Eöryäntad_nyttaz Minskade driftkostnader vid om

möjligt oförändrad servicenivå genom införande

av nya strategier respektive operativa system

inom de viktigaste delområdena av driftverksam-

heten.

3.3-2 Yigtsrzäghållgiggâprgälsmsä

0 En central frågeställning inom VVs vintervägser- TITFIF 130160,

vice gäller halka och olika åtgärder för att be- 20

kämpa densamma. VVs utvecklingsarbete på detta
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område behandlar dels olika metoder/tekniker för

att undanröja/minska halka, dels konsekvenser av

olika nivåer på Vintervägservicen. I det senare

fallet övervägs försök med annan halkbekämpnings-

standard. Sedan ett par år bedrivs vid VTI ett

FoU-arbete som syftar till att belysa hur säker-

het, framkomlighet, fordonskostnader och friktiod

påverkas av olika vintervägserviceåtgärder. Vi-

dare studeras trafikanters förmåga att bedöma

halka samt miljöeffekter av kemisk halkbekämp-

ning. FoU-arbetet omfattar även en kartläggning

av de väg- och klimatvariationer som bestämmer

risken för uppkomst av halka på Vägar. I an-

slutning till detta är det meningen att studera

behov av samt möjligheter till införmation till

trafikanterna om aktuellt väglag.

Eöryäntad_gyttai Underlag för bedömning av dels

lämplig nivå på vintervägservicen, dels olika

halkbekämpningsmetoder.

§;§;§__§;;:i§gçr

o Underhåll av beläggningar och grusslitlager sva- §,TF,V 60,90,

rar för merparten av VVs driftanslag. Frågan om 130

lämplig nivå/standard för underhållet har under

senare tid aktualiserats. Vid utvärderingen av

alternativa underhållsstrategier skall man be- '

akta dels de direkta väghållningskostnaderna,

dels trafikanternas kostnader. För dessa ända-

mål krävs FoU-insatser för att belysa sambandet

mellan beläggningstyp, ojämnheter och spårbild-

ning å ena sidan samt trafikolyckor, fordonskostq

nader, reshastigheter och friktion a den andra

sidan.

Eöryäntad_nytta: Underlag för bedömning av lämp-

lig nivå på underhållet och olika underhållsåt-

gärder.
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0 Förbättrad grusvägsstandard. Innefattar studier v, TF 90, 130

av tekniska och ekonomiska förutsättningar att

förbättra kvaliteten hos grusslitlager (NÄT).

göryäntad_nytta: Underlag för bestämning av ny

beläggningsstrategi resp "optimal" grusvägsstanê

dard.

o Beläggning av grusvägar. Arbetet inom detta I,TF,V_ 60, 90

FoU-område startade 1978 och beräknas vara av- 110,120

slutat under 1980. Projektet innefattar nedan-

stående delstudier

- Före/eftermätningar av restider, friktion m m

- Jämförande olyckskvot grus/oljegrus

- Uppföljning av olycksutfallet (med beräkning

av olyckskvoten) för Vägar som belagts för
första gången åren 1972-1976 i

- Uppföljning av olycksutfallet på vägar som får
YlG-beläggning fr 0 m år 1977

* Långtidseffekt av YlG avseende restid, frik-g
tion, förslitning m m '

Eörväntad_gytt§: Underlag för kriterier för över*

gång från grusväg till belagd väg.
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IV. SKATTNING AV KOSTNADER

På nästa sida redovisas en sammanställning över de kostnader

som bedöms erforderliga för att genomföra FoU-arbetet. Angivna

kostnader är ungefärliga och ska uppfattas om ett uttryck för

VTIs bedömning av vad somkrävs för att FoU-arbetet ska ge ett

kvalitativt gott resultat. Innehållet i det tilltänkta FoU-arbetet

har beskrivits på föregående sidor. Självfallet kan vissa delar

av ett_föreslaget FoU-område utgå allt.efter VVs prioriteringar

med åtföljande inverkan på kostnadssidan. Det bör ånyo framhållas

att kostnadsnivån är en funktion av den valda ambitionsnivån och

att kostnaderna för ett visst FoU-område kan såväl höjas som

sänkas kraftigt beroende på den ambitionsnivå som väljs.

Slutligen erinras om, att denna PM ska betraktas som en brutto-

lista över FoU-områden, där man i första hand angett inriktningen

av FoU-arbetet. Beroende på VVs prioriteringar sker sedan en

överarbetning och precisering av de områden som bedöms som mest

angelägna och som ryms inom tillgängliga ekonomiska ramar.

YT'T'T M'E'TNTTLT'T 7\1\TTTE' ÖÖ'I
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Skattad kostnadF - NIR E>E .
0 U 0 Å 1980 - 84 (Mkr)

  

i
ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR

  

1.1 Mål- och värderingsfrågor. Målvariabler 0,5 - 1,0

l.2 Underlag för revidering/utveckling av VVS metoder för
.. . . . - 3 ,5 - 4 ,0
oversnktlig planering

Summa 4 ,0 - 5,0

IHJSEMEBBEüGUVNDKER

2.1 Beskrivning av trafiksäkerhetsläget ' ' ' .2,0 - 4,5

2.2 Beskrivning av vägstandard ' 3,5 - 8,5

2. 3 Studier av hur olika fordonsegenskaper och förarbeteenden ; l 0 _ 2 O

påverkar vissa vägvariabler ' '

   

Summa ' 6,5 -15,0>

ÅEGMHEPn-IKMBEKWEEER. EEHEUSMIHER

3.1 'I'rafjktelmiska åtgärder

3.1.1 Underlag för bestämning av vägstandard 6,5 - 9,5

3.1.2 Effekter av smärre väg- och trafjktelmiska åtgärder 6,0 - 7,5

3.1.3 Studier av skyddssystem i vägmiljön 1,0 - 2,0

3 . 2 Vägens uppbyggnad -- vägbyggnadstekniska åtgärder

 

3.2.l Hushållning med naturresurser 8,5 - ll,0

3.2.2 Underbyggnad. Val av Överbyggnad. Dimensionering. 4,0 - 6,0

3.2.3 Bitmninösa material och lager 10,0 - 12,0

3 . 3 Driftåtgärder

 

3.3.1 Allmänt 3,5 - 5,5

3.3.2 Vinterväghållningsproblenet § 6,0 - 10,0

3.3.3 Slitlager 9,5 - 10,5

 

Summa 554,0 -' 74,0
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Bilaga 1

EXempel på 5-ârspr0gram och projektblad hämtade

från projektgruppen D R I F T Ä T G Ä R D E R



 

VV/PP Per-Gunnar Land . S-ÅRSPROGRAM FÖR PROJEKTGRUPPEN 1979-09

  

VTI/T Gunnar Carlsson _ u
EFFEKTER AV DRIFTÃIGARDER ' Preliminärt_förslag

Projekt 80 81 82 83 84 Zijr Anmärkning

1 PROGRAMARBETE.- SAMRADV x 'x x x x 0,4 Projektet är löpande

2 VINTERVÄGSERVICE

2.1 Samband: Väder - väglag-olyckor på saltade x_ 0,1 Projektet pågår för närvarande
och sandade vägar T > ,-

2.2 Samband: Vintervägservice - friktion - has- x - 0,4 Projektet pågår för närvarande
tighet på saltade och sandade vägar i E-län

2.3 Trafikanters förmåga att bedöma halka -X Y (0,1) Projektet pågår för närvarande
' _ Bekostas av VTI metodutveckling

2.4' Miljöeffekter av saltning, skador på E ' x ? ? 0,2 Projektet pågår för närvarande
vegetation och vattentäkter _ Undersökning av skador på barr-

träd avslutad 1980. En fort-
sättning avseende skador på
jordbruksväxter har diskuteratS'

 

  

 

  

 

2.5 Försök med annan halkbekämpningsstrategi x x ? ? ? 0,7 Under vinterperioden 1979/80
pá saltadé vägar genomföres referensmätningar
:ff kter å. och andra förberedelser. Pilot-

e _ p ° ' , _ studien sker vinterperioden
o väglag/friktion , , 1980/81. Om pilotstudien ger
0 trafikanternas förmåga att bedöma halka positiva resultat bör försöket
o hastighetsanpassning utökas så att effekter på
o nedsmutsning/synbarhet _ - olyckor och vägslitage kan kvan--
o korrosion _ tifieras. Kostnaden avser pilot-
o trafikanternas inställning till saltning studien

2.6 Information till trafikanterna om aktuellt . x x 0,4
väglag _ -

2.7 éränsleförbrukningens beroende av väglag/ 1 { x x 0,2
vintervägservice

'2.8 Vägtransporternas beroende av vinterväg- x 'x 0,1 Detta projekt avses vara en för-
serv1cestandarden studie för att klargöra pá vil-

= ket sätt det är möjligt att kvan-
- tifiera hur olika nivåer på vin-

(MM ' . tervägservicen påverkar trafi-
7"' _ r r - ,r.. kanternas benägenhet att använda

h _ ' vägarna
i- m - u v- . r._ h _,, *__V _unm__m__._w_ w"-__mmj__ ' ' ' - ' " ' "'; j "f;f *"-"*f::

2.9 Sammanfattande lägesrapport _ x L 0,1 Utfores huvudsakligen av VV

2.10 Förslag till ny vintervägservicestandard W X' x_ _0,1_ _ Utföres huvudsakligen av Vy_ _

3 ' SLITLAGER _ ' i "
3.1 Samband: Beläggningstyp, beläggningstillstånd ' x 0,2 Projektet pågår för närvarande

och olyckor utifrån 1977 års inventering /
(Beläggningsunderhåll-olycksanalys) 7

3.2 Samband: Beläggningstyp, ojämnheter, spár- x x ? ? 0,3 Om inventeringen 1980 inte blir
' bildning m m (Saab: Road Surface Tester) tillräckligt omfattande kommer

och olyckor utifrån kommande inventeringar endast begränsade slutsatser att
' kunna dras av denna och en fort-

sättning torde vara nödvändig

3.3 Spårbildningens betydelse för trafiksäker- x x x 0,6 Se VTI Meddelande 139
heten. Studier av körbeteende och fordons- '
egenskaper

3.4 Samband mellan vägyta och reshastigheter x 0,4 Före- och efterstudier.pá
' extrema ytor

3.5 Samband mellan vägyta och fordonskostnader °

.1 Samband mellan vägyta och bränsleför- P x x 1,0
brukning

.2 Samband mellan vägyta och däckslitage P x x. 0,5

.3 Samband mellan vägyta och fordonsslitage x x 0,5

3.6 Samband mellan vägyta ochbuller ' P x x 0,5

3.7 ' Konsekvenser av olika beläggn.stra:e ie: x x 0,1 Utföres huvudsakligen av VV

3.3 Optimal grusvägstandard x x x 0,1 Hedverkan i Nårvprojektat

Änmärkninc

9 : ?lanorojekt
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STATENS VÄG- OCH TRAHKINSTlTUT PROJEKTBLAD Sid 1

 

 

  

Datum Projektnummer

1978-12-13 551 1 515-8

Projektbenämning:

DRIFTÅTGÄRDER

Utmärkning av Vägarbete

Pågår från - till: Uppdragsgivare: Projektstart:

1979-01-01--1979-02-28 VV 1978-01-01

Anslaget belopp Kontaktman:

Totalt: 20 000 kâ -79
Varav egen.Fc.U: JakOb wajsman

 

AnmsiBeräknad totalkostnad: 141 200

Kostnad tom 78-12-31: 121 200
Projektledare: Avdeirzngi

("1Gudrun Öberg 1

 

   

 

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

totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund

 

nuvarande metoder för ett nedbrinqa trafikanternas hastigheter i

samband med vägarbeten är Otillrätkliga med hänsyn till kravet på

arbetarskye? och t;ariksäker et. Den bristande hastiqhersanvass-

ningen avses" både t . sthont; hastigliotsslinkning [Uwe att. vi? -

arbete samt hastionerer? blb hållande utmed arbetsområdet, P oble-

men är stö st på motorvagar. Genom att på olika sätt kombinera

förhandsintormation (SKvitnjno) och avstängningssystem (portar och

koner) bör man Kunna Förbättra trafikanternas hastighetsanrassnjmg

och sidOplmcering.

0 I

Studier ax detta gjorues under 1978 och en PM med de viktiqaste r

sultaten överlämnades till VV i slutet av november 1978.

Förväntat resultat 1979

Färdigställande av rapport före 1979-02-28.



STATENS VÄG- OCH TRAHKINSTITUT _ PROJEKTBLAD S 5. d 2

Datum Projektnummer

1978-12-13 551 1 515-8
...OOOOOOOOOCO ...OOOD-OOOOOOOOOOOOOOY.OJ

Ekonomiska data

 

Denna sida används dels som underlag vid offertarbetet, dels när ett nytt projekt-
konto skall läggas upp, dels som underlag i budgetarbetet och dels som underlag
vid inrapportering av budget på resultatlistorna.

När ett nytt projekt startas skall ifyllt projektblad lämnas till ekonomisektionen
(DE). Nytt projektblad (sid 2) för pågående projekt lämnas dels inför varjenytt
budgetår (beträffande vägverksprojekt inför varje nytt kalenderår) och dels om
totala offertbeloppet ändrats.

Alla kostnader som tagits upp nedan-skall konteras på projektet ouh kommer att
faktureras uppdragsgivaren

  

. ' 7 F

BUDGET HELA KALENDERÃR_) BUDGETÅR

PROJLKTET
' "W"T** ?P , ..
ÄL5 ÄAD \ (=oriert) 19 79 19 /

1)
gersonalkostnad

.iêäl_l§2-ssb-2åläsg ' 1) Betrafrande

 

 

 

  

timkostnader
- egen avdeln 20 000 * se separat

lista
- annan avdeln

4 - DT ' 2) Ifylles endast
_ DD r." , 1 beträffande

-w- vägverksupp-

Rcsor o traktamenten __ drag inom

 

O

arsarbets-
Datorkostnader externt _. programmet

    

 

 

  

 

 

 
 

  

     

  

  

 

   

_konsultkostnader a

a b . 3) Inklusive
utrustning

-r a--'«w eventuella

EEaâEEêêEÅEêEÅEEêE inkäp via nr
och omkostna-

- rordon 5" c
_-«w . der for fram-

- fotograf (DI) ställning av
ra ort

- datorkostnader pp

- provvägsmaskinen

- biomek lab

u . . . 3)
Ovriga omkostnader

bUrIMA 20 000

Aktiviteter (används om projektet behöver delas upp i flera kontonummer)

Kontonummer (9 pos) Benämning Kontonummer (9 pos) Benämning

es av DB

 

tatkonto Viscard Startmån S Ut §?$ä kan: "t Eakturanr Fakturadatum Avslurn



'STATENS VÄG- OCH TRAFlKlNSTlTUT ' pROJEKTBLAD sid 1

1 Datum Projektnummer

1979-02-20 551 5 549-3
O O O O O O 0 0 O O O O O O O O O 0 O O O O 0 O C O O O O O O O O O O C O 0 0 O

 

Projektbenämningz'

DRIFTÅTGÄRDER/EFFEKTER

Beläggningstillstånd - restids-, bränsleförbrukning- och

olycksanalys, planprojekt

  

 

 

Pågår från - till: Uppdragsgivare: Projektstart:

1979-01-01--1979-12-31 VV v 1979-01-01

Anslaget belopp o Kontaktmsn:
Totalt; 50 000 ka -79

Varav egen-FOG: ' - . Ove Åkerlund.

\ Anm: Projektledare: Avdelning:

.1 Gunnar CarlsSOn . T

  

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

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

totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund

 

Årligen satsas ca 250 miljoner kronor på ca 4 - 5000 kilometer väg

för beläggningsunderhåll. Kunskaperna om beläggningars tillstånds
inverkan på trafiksäkerheten m m är bristfälliga. Det är därför

angeläget att skaffa kunskap om sambanden mellan beläggningars till

stånd och restider, bränsleförbrukning samt inträffade olyckor. Be-

läggningars tillstånd kommer enligt gällande planer att inventeras

1980 med ett speciellt mätfordon den s k SAAB-mätvagnen.

För vidare bakgrund hanvisas till ett planprojekt "Effekter av drif

åtgärder", VTI Meddelande 81, 1978.

Mål

Att planera en studie av samband mellan beläggningars tillstånd

) (SAAB-mätvagnen) och restider, bränsleförbrukning samt olyckor.

Metod

Beläggningsinventeringen l980 bör om möjligt utformas så att resul-

> taten kan användas på ett meningsfullt sätt vid analys av samband

mellan beläggningars tillstånd och olyckor., Denmer exakta inrikt-

ningen av projektet bestämmes då projektet "Beläggningsunderhåll -

olycksanalys" färdigställts.

_görväntat resultat 1979

Program för mätningar av beläggningstillstånd för att kunna analy-

sera sambanden mellan restider, bränsleförbrukning samt olyckor å

ena sidan och spårdjup, teoretiskt vattendjup, friktion, ojämnhe-

ter å andra sidan. Programmet bör föreligga senast 1979-09-30.
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?Arms VÄG- OCH TRAFiKlNSTlTUT _ PROJEKTBLAD . t Sid 2
I
I
U

/ ' 4. .f... - Datum. Projektnummer

1978-12418 _ 551 5 549-3
Ekonomiska data

 

Denna sida används dels som underlag vid offertarbetet, dels när ett nytt projekt-
konto skall läggas upp, dels som underlag i budgetarbetet och dels som underlag
vid inrapportering av budget på resultatlistorna.

När ett nytt projekt startas skall ifyllt projektblad lämnas till ekonomisektione:
(DE). Nytt projektblad (sid 2) för pågående projekt lämnas dels inför varje nytt
budgetår (beträffande-vägverksprojekt inför varje nytt kalenderår) och dels om

totala offertbelOppet ändrats.

v Alla kostnader som tagits upp nedan skall konteras på projektet och kommer att
faktureras uppdragsgivaren°

 

 

   

 

  

    

   

 

 

 

  

 

BUDGET' HELA ' KALENDERÃRZ>1 BUDGETÄR
PROJEKTET .

ä * El
KosihAD R (=offert) 19 79 19 / i

l) .
gersonalkostnad Ä

inkl lkp och pålägg 4 1) Betfaffande
. ' 4 0 O O 0 timkos tnader

- egen avdeln _ se separat

- annan avdeln 5 000 ' 115333

- DT 2) Ifylles endas

- DD . 1 beträffande
vagverksupp-

Resor 0 traktamenten -5 000 drag inom

Datorkostnader externt arsafbeES'
programmet

Konsultkostnader

Utrustning 3) Inklusive
eventuella

;nterndebiteringar inköp via DT

- fordon
och omkostna-

. _ . der för frame
- fotograf (DI) ställning av

- datorkostnader
rapport

- provvägsmaskinen

- biomek lab

-

u . 3)
Ovriga omkostnader

§3' 50 000

       

Aktiviteter (används om projektet behöver delas upp i flera kontonummer)

 

Kontonummer (9 pos) Benämning Kontonummer (9 pos) Benämning

  

   

 

Eylles av DB

 

esultatkønc0 Viscard Startmånñw Slutdatumiürkonzept Fakturanr Fakturadatum Avslut;



SAMMANSTÄLLNING AV TIDIGARE PROGRAMARBETE, PROJEKTFÖRSLAG M M

Presentationen av tänkbara FoU-områden i föregående kapitel är

baserat på VTIs tidigare programarbete. Detta programarbete

har dokumenterats i olika sammanhang och i skilda former.

Nedan listas aktuella programdokument.

Rumar K och Magnusson G

Områden intressanta för VV-uppdrag till VTI/TF under närmaste
5-årsperiod.
PM 1979-03-01

Rumar K

Områden intressanta för VV-uppdrag till VTI/TF under närmaste
5-årsperiod.
Revideringsförslag I
1979-07-17

Gandahl R

Rapportering av planprojekt "Åtgärder mot tjälskador"
1978-10-25

Bronge I

VTI, program VÄG
1979-02-02

Simonsson B

Asfaltemulsioner. Ytbehandling och försegling.
Emulsionsbetong 1
1979-05-21

Kolsrud B

Strukturering av väghållningens FoU-områden
PM 1979-05-31

Kolsrud B

Projektförslag avseende projektgruppen allmänt åren
1980-1984
PM 1979-05-18

Gynnerstedt G

Reviderad ansats till långtidsprogram för väglänkar
PM 1979-06-05

TTrn'T' utnämnt-17' -n'rrnn ññ'l



Bilaga 2
Sida 2 (2)

Nilsson G

Vägkorsningar FoU-förslag 1979-1984
PM 1978-11-17

Andersson K

Förbättringsåtgärder. Underlag för FoU-planering med förslag
till 5-år5program 1979-1983
PM 1979-04-23

Carlsson G

Effekter av driftâtgärder.. Planprojekt
VTI Meddelande 81

Carlsson G

Spårbildningens inverkan på trafikens säkerhet. Planprojekt
VTI Meddelande 139




