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FÖRORD

Föreliggande analys av vägojämnheters inverkan har_gef

nomförts vid statens vaga och trafikinstitut (VTI) inom

ramen för ett planprejekt: ÅEffekter av driftåtgärder".

Detta planprojekt har redövisats i VTI Meddelande nr 81.

Statens vägverk (VV) harystäilt hedel till förfogande

och varit initiativtagare till såväl detta mer övergri-,'

pande planprejekt som fåfélidganåe.problemanaly5, 'Arbe-

tet har i huvudSaknntföttS av de tre.författarna var och

en representerande aiiká discipliner; 'Flera eXperter

har rådfrågats nnder arbetets gång. ,Följande VTI-med-

arbetare har sålunda deltagit i arbetet: Lennart Djärv,

GöSta Gynnerstedt; Nils Lundgren) Olle NordStröm; Evert

OhlssOn;'Kåre Rumaf; Ulf Sandbergi Per Simonsen och

Lennart.Strandberg;

Föreliggandemproplemanaiys3redoviSadeSji'koncept för VV

 1976-09-28;" sedan aegs har projekten 2, 3, 4, 5 och 10
på.sidorna 21_och 22_i detta meddelande påbörjats. Det

;hittills utförda_arbetet i prpjekt 4 har redovisats i

VTI Rapport nr 134; 1977, och i projekt 10 i VTI Med-
delande nr 80; 1978.fin" ' - i '
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Inverkan av vägojämnheter.
En problemanalys.

av Peter W Arnberg, Gunnar Carlsson och Georg Magnusson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack '_V '
581 01 LINKÖPING

REFERAT

På uppdrag av Statens vägverk (VV) har en analys genom-

förts av de pröblem Som kan uppkomma genom inverkan av

.ojämnheter längs Vägen. Det problem som analyserats är:

1. Trafikolyckor -'

2. »Bristande framkomlighet

3. Förslitning av vägen

4; Förslitning av fordonet

.5. Yrkesskador och komfort

6.-'Transportskador

7. .Störningar och skador på vägens omgivning

,För varje problemområde redogörs för det aktuella kun-

skapsläget och förslag lämnas till FoU-projekt där VTI

kan medverka vid ett eventuellt genomförande. Avsikten

I med förslaget är att det skall utgöra ett underlag för

diskussioner mellan VV och VTI om ett integrerat FoU-

program inom området.
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II

Effects of road roughness
An inventory of problems

by Peter W Arnberg, Gunnar Carlsson and Georg Magnusson
National-Swedish Road and Traffic Research Institute
Fack T _ _ ^
8-581 01 LINKÖPING_ Sweden

ABSTRACT

As a commissiOn from the Swedisthoad Administration (VV)

an inVentory was performed on the problems-generated by

uneven roads. The following problems were analysed:

Road aCCidentS

Reduced traffic ability
Road damage{ '

Vehicle damage

Occupational.injurieS'and'cOmfort

Goods damage

'
x
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U
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J

Environmental»effects

Present knowledge is described and a proposal for R&D

projects are suggested. The intention of the proposal

.is to form a basis for diScussions between VV and the

Institute on an integrated R&D program.
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BAKGRUND

'Under de senaste åren har behovet att integrera och

strukturera olika men besläktade forskningsverksamheter

rönt ettökat intreSSe såVäl inom VTI som från beställa-

re. Forskning med syfte att förbättra Vägytans egen-

lskaper är.en av hüvnduppgifterna Vid VTI och_en integ-

rering av det trettiotal projekt som drivs av oiika .

projektledare och på olika avdelningar är angelägeng

Väghållarens målsättning är att basera planering obh"e'

anvisning för drift av Vägar Då de effekter för trafiê_

ken (fordonoch trafikanter);vägens omgivning; miljön

[och samhället i öVrigt, som olika väghållningsåtgärder
äger upphov till,?äFoU-problemet är7att ge väghållaren
ett underlag som möjliggör denna anpaSSning av åtgärder-

na till de öhskvärda effekterna (hög trafiksäkerhet;
kOrta restider m m);F

iGynnerstedtÄ(l973) har angripit problemet med vägytans

'egenskaper på ett Systemanalytiskt_sätt och han har

speCificerat Verkställande mYndighetsuppgift Som lösê
ning av ettVförflyttningsê-och säkerhetSStandardproblem.

Han har även analyserat FoU-problemets struktur och för?

sökt definiera de ingående elementen,® Gynnerstedt har

identifierat de konsekvenser vägvta s egenskaper medför.

Föreliggande arbete avser att gå ytterligare ett steg

och dels beskriva dessa och dels grovt kvantifiera

'effekterna för trafikanter, väghållare och Samhälle.
Vägytans egenSkaper kan enligt Gynnerstedt delas upp

i följande underavdelningar, l Jämnhet, 2 Friktion,

3 Vägens orientering- I detta meddelande kommer vägytans

jämnhet att behandlas. Vidare görs en avgränsning till

'ojämnheter i vägens längsled med_våglängder större än

100 mm. Korta våglängder (skrovligheter) har ingen

nämnvärd betYdelse på fordons fjädringsrörelser och

därigenom påverkas inte fordonet och trafikanterna på

samma sätt av dessa Skrovligheterr
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Vägojämnheter i vägens tvärsektion behandlas inte

heller. Dessa ojämnheter (spår) som främst uppkommer

genom dubbdäckens avnötande inverkan torde emellertid

_ha stor betydelse nr trafiksäkerhetsSanunkt (se TFDs

rapport. "Dubbdäck ) Frågan omrvilkavspårdjup som

kan tillåtas innan beläggningen måste-åtgärdas är så-

ledes Utomordentligt'viktig,' Denna tas emellertid av

praktiska skäl upp inom ett annat projekt.(se PM VTI_

1976-03-110hlssonrMagnussonf "Planprojekt rörande

normer för tillåtna avvikelser från avsedd tvärprofil").

De problem som kan uppstå på grund av vägens ojämnhet

kan enligthordStr m (1969) delas upp i sex grupper:

TrafikolyokorV-_ _

Nedsatt framkomlighet-

Förslitning av vägen

Förslitning av fordonet

i
.

Transportskador på människor

O
N
'
U
T
J
S

w
N

r-
J

Transportskador_på gods

"Ytterligare två grupper av problem kan identifieras:

7. -Storningar ooh skador på vägens omgivning

8. BriStande komfort för trafikanterna

Meddelandet. är disponerad efter denna effektbeskrivning

som..i stort äVen står i överensstämmelse med Gynner-

stedts Systemanalys.
.,
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TRAFIKOLYCKOR

Kollisioner och avkörningar i trafiken på grund av väg-

ojämnheter kan_uppkomma på en mängd olika sätt. Man

kan studera detta antingen genom analys av olyckor

(direkt metod) eller med olika indirekta metoder.

 

Analys av samband mellan trafikolyckor och Vägojämn-

heter

Direkt studium av samband mellan olycksrisk (olycks-

kvot)<mjiojämnhet förutsätter att.0jämnheten finns upp-

mätt på ett vägnät som omfattar ett stort trafikarbete.

Eftersom ojämnheterna varierar under året främst på

grund av tjällyftningen ställs även höga krav på mät-

intensiteten i tidenr.'Det är för närvarande orealistiskt

att utföra en studie av denna omfattning. :Ibörjan av

1980-talet torde dock möjligheterna föreligga.

Vissa meningsfulla olycksstudier kan emellertid utföras

tidigare för att få en uppfattning om den möjliga stor-

leksordningen av bl a. Vägojämnheternas betydelse för

trafiksäkerheten.

En metod går ut på att studera samband mellan olycks-

kvoten och den gradering av beläggningens kvalitet som

ingår i VVs beläggningsinventeringar. I dessa klassi-

ficeras beläggningarna på det statliga vägnätet med av-

seende på slitage, sprickbildning/ojämnheter och vid-

tagna åtgärder (lagning). Bedömningen görs genom en

okulär besiktning av beläggningen. Slitage och sprick-

bildning/ojämnheter klassificeras i fyrgradiga skalor

medan vidtagna åtgärder klassificeras i en tregradig

skala. lNågon objektiv mätmetod används således inte-

Detta medför att någon renodling av Vägojämnheternas

inverkan inte kaigöras. Metoden har emellertid den

fördelen att resultaten direkt kan anknytas till den

VTI MEDDELANDE 95



ekonomiskt mycket tunga åtgärden: "Ersättning av för-

slitna slitlager". Eftersom den använda klassifice-

ringen av beläggningskvalitên är direkt avgörande för

när en beläggning skall förses med ett nytt slitlager

så skulle kunskapen om samband mellan klassificeringen

av beläggningskvalitén och olyckskvoten-kunna användas

för att kvantifiera den eventuella olycksreducerande

effekten av denna åtgärd.- Det skulle också vara möjligt

att ange hur förändringar i nuvarande kriterier för att

avgöra@ behov av att läggaett nytt Slitlager kommer att

Påverka.Jochksutfallet.Ål I I

En första ansats att kartlägga om den nämnda klassifice-

'ringen av beläggningensfkvalitet kan förklara något av

den variation av olyckskvoten som finns mellan olika

vägsträckor gjordes inom det s k dubbdäcksprojektet.

Denna studie, som omfattade 1971 års beläggningsinven-

tering, kunde inte påvisa något samband. Detta kan

emellertid förklaras av att analysen av praktiska skäl

inte kunde utföras på ett tillräckligt differentierat

sätt. Vid 1974 års inVentering och uppbyggnaden av VVs

olycksdatabank ges möjligheter att utföra en mer diffe-

rentierad olycksanalys. Vid denna studie bör även

andra uppgifter som ingår i beläggningsinventeringen

utnyttjas. Ett exempel på sådana är beläggningstyp

(ytbehandling, olika typer av asfaltbetong m m).

I 1974 års beläggningsinventering ingår även uppgifter

om när det senaste slitlagret lades- Detta kan ge möj-

ligheter att göra före- och efterstudier av olyckor på

vägar som_erhållit ett nytt slitlager och därmed en

ökad jämnhet, Resultaten från dessa studier kan använ-

das som en kontroll av de funna sambanden mellan olycks-

kvot och klassificering av beläggningskvalitetên efter-

som klassificeringen har en direkt anknytning till åt-

gärden: "Nytt slitlager". VTI föreslår att en plane-

ring av de ovan nämnda olycksstudierna i anslutning

'till 1974 års beläggningsinventering genomförs.
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År 1977 kommer VV att utföra en ny inventering av be-

läggningar som underlag för nästa 5-årsplan för drift-

verksamheten. Ovanstående olycksstudier bör genomföras

även i anslutning till denna inventering. Det bör då

även vara möjligt att utföra jämnhetsmätningar i direkt

anslutning till den subjektiva klassificeringen av be-

läggningskvalitên för att jämföra de båda metoderna-

Detta bör skapa ökade möjligheter att kvantifiera just

vägojämnheternas effekt på trafikolyckor.

Indirekta metoder för att studera vägojämnheters trafik-

säkerhetsmässiga kOnsekvenser

 

De indirekta metoderna går ut på att man studerar väg-

ojämnheters påverkan på trafikproceSsen, förare-fordon

systemet, människans beteende och fordonets dynamiska

egenskaper; Utifrån dessa studier kan man sedan bedöma

om risknivån är högre på en ojämn väg och eventuellt

även hur stor den är för olika grader och typer av ojämn-

_heter.

En fördel med de indirekta metoderna är att dessa ger

större möjligheter_att isolera inverkan av just väg-

ojämnheterna från inverkan av andra faktorer som är

korrelerade med dessa. De indirekta metoderna ger även

beydligt större möjligheter att fastställa orsakssamband

vilket skapar ökade möjligheter att finna de effektivaste

lösningarna på problemen. En annan fördel är att dessa

metoder även kan belysa de indirekta trafiksäkerhets-

effekter som kan följa av vägojämnheter. Exempelvis är

det troligteüi.en längre tids körning på en ojämn väg

kan ge upphov-till trötthetseffekter vars trafiksäker-

hetsmässiga konsekvenser visar sig först när föraren

har lämnat den ojämna vägen. I kap 2.l påpekades att

möjligheterna till direkta studier av samband mellan

olyckor och vägojämnheter för närvarande starkt be-

gränsades av den bristfälliga tillgången på jämnhetsdata.
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.l.

Detta faktum ger de indirekta metoderna en ökad bety-

delse.

Svagheten hos de indirekta metoderna är att det är myc-

ket svårt att översätta'en observerad.effekt av vägojämn-;

heter på det anVända indirekta trafikSäkerhetsmåttet

till en verklig risk för ochkor.

Mot ovanstående bakgrund anser VTI det utomordentligt

viktigt att det i anSlutning till de föreslagna olycks-

analyserna.görs studier av vägojämnheternas inverkan på

fordonets dynamiska egenskaper, förarens beteende, sam-

verkan fordon-förare samt trafikprocessen; Först när

.de väsentligaste bitarna av hela denna bild är kartlagda

'skapas möjligheter att dra några definitiva slutsatser

om storleken av vägojämnheternas trafiksäkerhetsmässiga

konsekvenser och vilka motåtgärder som bör sättas in.

EQEQQQêE_E§E§2Eé@iâåê_êüêêêäê9êä

Vägojämnheter inverkar på däckens väggrepp. Inverkan

<kan vara.Såväl direkt som indirekt; Vägojämnheter med

sådan form att däckets slitbanegummi inte förmår drapera

sig Väl kring dem kan leda till en minskning av den verk-

liga kontaktytan. Med minskningen av verkliga kontakt-

ytan följer en minskning av friktionskraften. De ojämn-

heter som ger denna direkta försämring av väggreppet har

i allmänhet en så liten utsträckning att de faller utan-

för den avgränsning som gjordes på sidan 1.

Ojämnheter med större utsträckning medför att hjulbelast-

ningen varierar under körning. Denna inverkan kan

rubriceras som indirekt och är liksom den direkta in-

verkan föränderlig med körhastigheten.

Wambold, Brickman och Park (1973) har studerat broms-

kraftfriktion i samband med simulerade vägojämnheter.
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Resultaten visade att ojämnheterna hade stor betydelse

Oför friktionen. Minskningen av friktionstalet var 30 6

0\
0vid amplituden ca 1 mm och frekvensen 14 Hz och 90

vid ca 18 mm och 6 Hz. Balmer (1973) betonar efter en

litteraturgenomgång att friktionsmätning utan att hän-

syn tas till Vägojämnheter kan resultera i stora fel.

Balmer framhåller också att effekten.av ojämnheterna

blir ännu större när vägen är hal t ex på grund av snö,

is eller lera4_

Kontaktkrafterna mellan hjul Ochvägbana minskas således

på grund av Vägojämnheter vilket innebär försämrad sta-

bilitet samt försämrad bromsá och styrbarhet. Quinn

och Hildebrand (1973) har med hjälp av en matematisk

modell studerat Vägojämnheters inverkan på olika manöv-

rer. De framhåller att för små kurvradier och höga has-

tigheter blir de för bilens manövrering nödvändiga sid-

krafterna mycket stora-och Vägojämnheter kan hindra

dessa att utvecklas. En sådan situation kan även upp-

komma på rak Väg t ex vid omkörning, undanmanöver eller

bromsning.. Vägojämnheterna ökar Också risken för insta-

bila girrörelser (sladdning) om bakhjulens sidförings-

förmåga minskar påtagligt mer än framhjulens. Detta

kan enl Strandberg (1975) inträffa vid normala körhas-

tigheter."

I en litteraturgenomgång rörande effekten av slitage

hos fordonskomponenter (Arnberg och Nilsson, 1976)

ivisade-det sig att fordon med slitna komponenter var

.betydligt känsligare för ojämnheter. Detta gällde

speciellt vid slitna stötdämpare. Fordon som ofta går

på ojämna vägar slits mer och blir således extra känsli-

ga för dessa vägar.

En speciell indirekt inverkan av ojämnheter på väggreppet

uppkommer genom de vattensamlingar som kan bildas i

ojämnheternas lågpunkter vid ogynnsamma avrinningsför-

hållanden, I sådana vattensamlingar kan friktionsned-

sättningen genom s k vattenplaning bli katastrofal.
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.2.2

Speciellt besvärliga i detta avseende är de spårbild-

ningar i vägens längdriktning som främst uppkommer ge-

nom dubbdäckens avnötning av beläggningar (se TFDs

rapport: "Dubbdäck"),

analys har emellertid begränsats till ojämnheter i

Målet för föreliggande problem-

vägens längsriktning varför denna utomordentligt viktiga

fråga behandlas i ett annat sammanhang (se sid 2).

VTIs uppfattning är att de ovan nämnda studierna en-

bart är en början på en analys av detta område. Det

är således för tidigt att kVantifiera den förändring

av fordonets kördynamiska egenskaper som vägojämnheter

kan ge upphov till. Effekten av ojämnheterna är emeller-

tid knappast försumbar och enkla praktiska försök med

'förare som kör och bromsar på vägar med varierande

ojämnhet rekommenderassför_att skaffa en preliminär upp-

fattning av problemets storleksordning.

å§s§E999l229_§9§§92:äêrêre

Den störning som vägojämnheterna ger upphov till kommer

oregelbundet och går inte att förutsäga i någon större

utSträckning. Störningen påverkar den återkoppling som

föraren får från fordonet och genom att störningen är

slumpmässig får föraren svårt att urskilja verkan av

olika manöveråtgärder. Detta kan i sin tur leda till

fördröjda korrigeringsaktioner och eventuellt till t ex

en aVkörningsolycka. Problemets storlek är svår att

bedöma, men normalt sett torde föraren ha tillräckliga

marginaler även på ojämna vägar för att klara de för-

dröjningar som det kan bli fråga om. Problemet bedöms

inte tillhöra de mest angelägna.
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.2.3 Mêaêyrêäêêäbsf.

Ojämna vägar ger upphov till vibrationer i fordonet som

gör det svårt för föraren att Hantera rattf, gas+_ochi

bromsPedal på ett riktigt sätt. .Tidigare undersökningar

(se litteraturöversikt Arnberga19j3) visar att en-rela4

tivt kraftig preStationsnedsättning sker för styrningil'

vid frekvensen 2*5 Hz ooh.redan Vid relativt låga ampliêm'

tuder; faktiskt redan på ur komfortsanunkt relativt _ I

acceptabla ojämnheter, se figur l.g Vägojämnheter ger

'således upphov till vibrationer som kan vara kritiskag

för ett:fordons_manövreringlxiDet är troligt att den.

lägsta jämnhetsstandardenffinnsgpå.vägar som även har

en låg geometrisk standard: ÅDessa vägar ställer_spe-

ciellt.höga krav på föraren urmanöversynpunkt Vilket

kan förstärka päabiemét; För att få en preliminär upp-

fattning om Vid Vilken ojämnhetsnivå manövreringsför-

'mågan påverkas på ett betydelsefullt sätt kan VTIs

ojämnhetssimulator utnYttjas.övGenom att simulera olika'

'ojämnhetsnivåer och samtidigt studera hur föraren hante-

rar ratt, gas- ooh bromspedal kan man avgöra problemets

angelägenhetsgrad,f

'. Qimgjvkw '1«
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StyrpreStationsförsämring vid vertikal sinu-

soidal vibration.. ISO-normer för vad försöksá

.perSonen står ut-med i leminuter, medelvärde

från undersökningsresultat för var det sker en

kraftig försämring och motsvarande resultat för

gränsen där försämringen börjar,

-Figur 1.
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Detär tröttande att köra på_ojämna vägar, dels krävs

mer arbete av föraren, dels tröttar vibrationerna i sig.

Effekten av tröttheten kan leda.till.sämre.manÖVrering

även efter det att föraren lämnat den ojämna vägen.

Många tillsynes oförklarliga olyckor på_raka sträckor

kan ha sin förklaring i att förarna slappnar av och

kanske somnar efter att de blivit trötta av en tidigare

körd dålig väg.: Detta problem är mycket sVårt att stu-

dera genom olyoksstatiStik eller genom försök på vägar.

Problemets betydelse kan emellertid klargöras med hjälp

"köra"

De-

av simulatorstudier (jfr pkt 2;2;3). Förarna får

först på ojämna vägar ooh därefter på-jämna vägar.

ras prestation jämförs med en kontrollgrupps och skill-

naderna ger ett mått på trötthetseffektenl VTI rekommen-

derar en enkel studie med simulator för att kunna av-

göra problemets betydelse.

§YEäêEl29êl§ê§

Förarens synbetingelser kan försämras av ojämnheter

genom synsYstemets vibrationskänslighet. Undersökningar

(se Arnberg 1973) har visat att synen störs kraftigt av

Vibrationer vid 10-20 Hz. I bilar filtrerar hjulupp-

hängningens och sätets fjädring ofta bort dessa höga

vibrationer varför man kan förmoda_att något större

problem inte uppkommer.

Vägojämnheter kan även förorsaka en förSämrad synbarhet

av andra orsaker. Trafikmarkeringar i vägytan syns

sämre på ojämna vägar. Under mörkerkörning ökar bländ_

ningen främst på grund av att mötande fordons halvljus

"slår upp"; Bländningen ökar även genom reflexionen

av mötande fordons halvljus i de vattensamlingar som'

lätt bildas på ojämna vägar. Bländningen kan därigenom

öka med en faktor 5. DesSa vattensamlingar nedsätter
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även Vägbelysningens effekt på ett allvarligt sätt.

Under mörker kan vidare ett föremål eller hinder på

vägbanan uppfattas som ett hål; Då föraren inte gärna

kan bromsa för alla hål i vägbanan kan detta leda till
att föremålet påkörs med trafikolycka som eventuell

följd. Förekomsten av ojämnheter torde äVen medföra*

att förarens uppmärksamhet koncentreras närmare fordo_

net. VTI rekommenderar att perCeptionsstudier utförs

på ojämna vägar under_mörkerförhållanden. I första

hand rekommenderas en förstudie som kan ge en uppfatt-

.ning om problemets betYdelse.

.TäêälEEEQEê§§

Vägojämnheter torde medföra en sänkning av_trafikens

hastighet, vilket kan innebära att den tidigare befara-

de Ökade risken för trafikolyckor helt eller delvis

elimineras. Det är intelrüt uteslutet att vägojämn-

heter t'o m kan medföra en så drastisk haStighetssänk-

(jfr "rumble strips").

Det är emellertid inte självklart att en sänkning av

trafikens genomsnittliga hastighet totalt sett verkar i

positiv riktning ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid VTI

utförda ojämnhetsstudier visar t ex att vägojämnheter

påverkar förare av olika fordon olika (se Magnusson och

Lastbils- och bussförare utsätts för

betydligt kraftigare vibrationer än personbilsförare på

samma väg. Förare av tunga fordon måste anpassa hastig-

heten efter vägojämnheterna inte bara av komfortskäl

utan även beroende på risk för fordonsskador t ex fjä-

derbrott.

fjädringsegenskaper att någon hastighetsanpassning på

Många typer av personbilar har däremot sådana

grund av vägojämnheter inte behöver göras eller i varje

fall i betydligt mindre utsträckning än vad som är fal-

let med tunga fordon.: Detta kan leda till att person-

bilar tvingas ligga efter ett långsamt fOrdon på en väg
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där omkörningar är mycket svåra att göra. Ojämna vägar

har ofta även dålig geometrisk standard, men även om

vägen är rak är risken med omkörningar på ojämna vägar

större än på jämna (se punkt 2.2,l), En förare Som på

grund av framförvarande fordon tvingas köra betydligt

långsammare än han önskar kan vara benägen att köra om

även i situationer där riSken är relatin hög för-en_'

misslyckad omkörning). Om inga omkörningar görs fås i'

stället en ökad-köhildning vilka:;avaa det kan utgöra
en potentiell rigkiti_al.

Mot oVanstående bakgrund föreslår VTI att Studier görs

av samband mellan trafikavvecklingen (hastigheter, kö-
förhållandenjochlomkörningarl:och'vägytans'jämnhet.

Dessa studier bör utföras som kombinerade restids- och

hastighetsmätningar enligt den metod som utarbetats av

VTI inom projektetå "Simulering av trafik på 2-fältiga

landsbygdsvägar ;l I anslutning till studierna mätes

vägens jämnheta- Den effektivaste metoden torde vara

att primärt studera ett-antal sträckor före och efter

läggningen av ett-nytt slitlager;' Eftersom vägojämn-

'heterna även kan variera kraftigt under året på grund

>av tjällossningen så hör även ettantal tjälfarliga
sträckor undersökas vid Olika.tidpunkter på året.
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FRAMKOMLIGHET

Vägojämnheter kan förSäñra framkomligheten på olika

sätt. För det förSta torde enfgjämn väg medföra en

sänkning av trafikens hastighet Vilken innebär för-'

längda restider. :storleken av denna.restidsförlängning.

bör enligt VTIs nppfattninggbéräknasQ: En-grov uppskattp-

ning kan erhållas genom.deftrafikstudier som föreslås i

avsnitt 2.2.6. f.

Blir ojämnheterna hes en-väg alltför omfattande kan

väghållaren tvingas att stänga av Vägen vilket.kan för;i

sena transporter under längre tider;.'En kartläggning

av vägavstängningar,:orsaken till dessa samt möjlighet-

erna till alternativa transpertvägar borde vara av'

intresse för att kunna-Uppskatta storleken av dessa

'problem. Någon direkt medverkan av VTI i en sådan kart-

läggning'förutsättes{inte.'

.'Framkomligheten i Vägnätet kan även påverkas av att

trafikanterna i möjligaste mån_undviker att köra på

ojämna vägar. Om-öeh i vilken Utsträekning ojämnheter

påverkar trafikanternas.vägval är ökänt. VTI kan inte

bedöma hur stort detta problem kan vara. Eventuellt

kan en förstudie skapa större klarhet.
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FÖRSLITNING AV VÄGEN

Direkt inverkan

 

Ett fordon som rör sig på ojämnt underlag råkar alltid

i svängningarg De krafter dessa sVängningar.ger upphov

till_påverkar-fordonets hjulbelaStning ooh således Vägen.

Krafterna som påverkar_vägen.o beroende av t ex fordonets

fjädring;thulupphängning,'stötdämpare; lufttryck i däc-

ken och haStigheten hos fordonet. -Örbom, Carlsson och

Lundgren (l975l'harät_ex Visat hur det dynamiska till-w

skottet varierar'på ojämna vägar beroende på fordonstyp

och hastighetyä Vid dimenSionering av flexibla överbygg-

nader i t'eXfDanmark'adderas ett dynamiskt tillskott av

\-20 % till det statiska hjultrycket. Undersökningar

(Simonsen 1975) visar emellertid att de dynamiska hjul-

trycket kan-vara upp till 3 ggr det statiska, troligen

i huvudsak beroende på vägojämnheter.

Beskov (l93l) har analyserat hur de dynamiska krafterna

påverkar grusvägar Och hur nedbrytningen av vägen sker

på grund av vägojämnheter och potthål.

Quinn och ThompsOn (1962) har med hjälp av försök stu-

derat de fordons- och vägkarakteristika som kan använ-

das för att med hjälp av dator beräkna de dyanmiska

krafter som vägen utsättsför. De menar att sådan kun-

skap är användbar för att fastställa tillåten hastighet

för olika typer av fördon. Sambandet hastighet-ojämn-

heter-vägförstöring är emellertid ännu intetillräckligt

kartlagtr

VTIs TF-avdelning har utvecklat en fordonsmodell som kan

användas för att studera vilka dynamiska krafter olika

fordon utsätter vägen_för. Vägavdelningen har erfaren-'

het av att studera effekten av dessa krafter. Med hjälp

av experiment och simuleringar skulle man således kunna

beräkna olika typer av fordonsinverkan på olika vägar
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vid olikahastigheter. Resultatet av detta skulle kun-

na ge underlag till bedömning av följande punkter:

l Vägojämnheters inverkan på vägens nedbrytning, 2 Has-

tighetsregleringar på ojämna vägar, 3 Fördonsbestämmel-

ser rörande fjädring, däcketYp,lhjulaXeltryck 0 d; VTI

anser ett sådant projekt skulle ha stort värde..

Indirekt inverkan I

 

Större ojämnheter ger upphov tillVattenansamlingar som

tillsammas med sprickor ger högre vattenhalt i undergrun-

den med åtföljande lägre bärighet. Det är väsentligt

att kunna gripa in i en.sådan process så tidigt som möj-

ligt varför en lämplig metod för inventering krävs. En

prövning och diskussion av de metoder som redan används

.vid VV och i utlandet är en lämpligt utgångspunkt. Pro-

blemet bedöms inte vara av första ordningen.

 

Driftproblem

Ojämna vägar förändras ständigt och en accelererad ned-

brytning sker. Detta leder till ett krav på ökad akti-

vitet hos de lokala väghållarna. Dessa skall sätta upp

avstängnings-, hastighetsbegränsnings- och varnings-

skyltar, men de måste även regelbundet inspektera vägen

och åtgärda de värsta skadorna. En kartläggning av de

. lokala väghållarnas problem bedöms av VTI vara värdefull.

.VTI kan medverkan vid genomförandet av en intervjuunder-

sökning för att uppskatta storleken av detta problem.
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FÖRSLITNING AV FORDONET

Brickman, Park, Wambold och Zimmerman (1972) har gjort

en litteraturgenomgång och ett experiment rörande väg-

ojämnheters effekt på hållfastheten hos fordonskompo-

nenter. De menar att för nästan alla komponenter i ett

fordon är förslitning en utmattningsskada.* De Valde att

studera en av'dessa_komponenter; nämligen fjädringen, I

ett experiment jämförde de 5 vanliga vägar med olika

ojämnheter och de fann att fjädrarna höll mer än dubbelt

så länge på den bästa vägen i jämförelse med den sämsta.w

De fann också att de med hjälp av jämnhetsmätningar kun-

de förutsäga förslitningen.

Det är således troligt att vägojämnheter har en rela-

tivt betydande inverkan på förslitningen av fordonen

och därigenom på fordonskostnaden (reparationskostnader,

livslängd). Fordonskostnaden utgör en väsentlig kompo-

nent av den totala trafikantkostnaden. Det är därför

viktigt att samband mellan vägojämnheter och fordons-

kostnader kartläggs; Det torde emellertid över huvud

taget föreligga ett stort behov av att studera hur

fordonskostnaden beror av vägens utformning och vägytans

egenskaper. De samband som för närvarande används av

VV tycks vila på en mycket osäker grund. VTI föreslår

därför att en studie inleds av hur olika vägbyggnads-

och driftåtgärder påverkar fordonskostnaden för att

'därigenom säkrare kunna kvantifiera hur olika väghåll-

pningsåtgärder (bl a åstadkommande av jämnare vägar) in-

verkar på trafikantkostnaden; Ett sådant projekt är an-

_tagligen mycket resurskrävande och måste inledas med ett

planprojekt där man utifrån litteraturstudier försöker

formulera de väsentligaste problemen.
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YRKESSKADOR OCH KOMFORT

Flera typer av skador har identifierats för yrkesförar_

na, t ex ryggskador;wbullerskador och dammskadorfif_

lungorna.

Byggsgador.IRyggskador_har,ett uppenbart-samband7med"'

"Vägojämnheter ooh arbete pågår för närvarande både i I'

Sverige och USA för att analysera detta problem; Brise

ter i förarstolens ergonomiska ntformning har börjat

avhjälpas av bl a arbetarskyddsstyrelsen. yMed'nya

typer av_förarstolar kommer problemen troligenatt
3- . r.

a
. .l-reduceras.vl<

;ggggggyggiiggç Beträffande internt fordonsbuller har
vägytans skrovlighet och vägojåmnheter med våglängder

mindrerän oa'0,2meStor betydelse för büllernivån _

speoiellt i viSSa fordon Vid högre haStigheter. Det är

möjligt (ehurn.inte hittills visat) att också vägojämn-

heter med längre våglängder har en viss inverkan. I så

'fall'skulle'Vägojämnheterna framför allt alstra infra-

ljud; vars inverkan på männiSkan ännu inte är helt klar-

lagd men.kan ge Upph0v_till'illamående och effekter

liknande.alkoholberusning. Kraftiga infraljudnivåer

har uppnåtts i-fordon (Tempest, Evans 1973; Brüel,

Olesen 1973; Tempest, Williams 1975). I främsta hand

kan dessa tänkas ha aerodynamiska orsaker, men det är

möjligt att Också vägojämnheter kan inverka. Problemet

behöver ntforskas,

gamm. Skador och ökad canoerrisk på_grund av typer av

damm har börjat uppmärksammas. Ojämnheter gör att for-

donet vibrerar-ooh det damm som finns i fordonshytten

rörs upp. Även den_yttre.dammbildningen kan påverkas av

vägytans jämnhet. -Denna inverkan torde emellertid vara

liten.

Av ovanstående problem är det möjligen bullret som kan
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ge anledning till forskning-Vid VTI, men de övfiga är.

Viktiga i samband med en helhetsbedömning av_0jämna

Vägars betydelse. Forskning inom_0mrådet pågår.förÖ"

närvarande vid arbetarSkyddSstYfelsen.

§9m§9§§.- En ojämn Vag'ger upphov till Vibrationer som'

av människan Upplevs sem ebehagliéae* Sambandet Ojämnáa

het och obehag är relatij'fiiiväliklarlagt(MagnuSsonLi

Arnberg:1976)-ochrforteatt-forskning_anses'inte-nödá

Vändig.
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TRANSPORTSKADOR PÅ GODS - öKADE TRANSPORTKOSTNADER

De vibrationer som ojämna vägar ger upphov till kan<

medföra skador på transPorterat gods. .För att undvika

skador måste godset emballeras på ett tillfredsställan_

de sätt. Kostnaderna för själva godsemballaget torde

utan tvekan vara stora,' Därtill kommer ökade transport-

kostnader genom att emballaget upptar en del av det ut-

rymme i vikt- ochvolYmhänseende som annars hade kunnat_

utnyttjas för nyttolast; I vilken utsträckning gods-

emballaget'dimensioneras'med'hänsyn'till.vägojämnheter

är okänt: Pröblemet kan emellertid Vara betydande var_

*för en analys av detta bör utföras. Eventuellt kan en

intervjuundersökning hos några större_fraktbolag ge ett

4 adekvat_underlag för-denna analys.
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STÖRNINGAR OCH SKADOR PÅ VÄGENS OMGIVNING

Vibrationer orsakade av vägtrafiki

 

Undersökningar har klart fastlagt att vägytans ojämnhet

(Tholén 1974) är en parameter av stor betydelse vid upp_

komsten av vibrationer vilka är av en Sådan storleksord-

ning att de är sanitärt.störande;k Eventuella skador på

byggnader är svårare'att fastlägga..

VTI bedömer att problemet har.ökande betydelse. Forsk_

ning inom området pågår för-närvarande vid Uppsala uni-

verSitet på uppdrag av.byggforskningsrådet.

'Externt3buller

 

Vägojämnheter med våglänger större än ca 0,2 m påverkar

inte-bullret i nämnvärd utsträckning. Extremfall kan

r,dock förekomma då vägojämnheter kan ha betydelse, såsom

"gupp" och_dyligt.

Problemet med vägytestrukturens inverkan på bullret

(huvudsakligen däokbullret) faller således utanför den

avgränsning_som gjorts. EFoU beträffande buller från

åfordon bedrivs för närvarande vid VTI bl a på uppdrag

från STU (se sandberg 1976).
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SAMMANFATTNING AV FÖRSLAG TILL FOU'

En genomgång har gjorts av vägojämnheters'konSekvenser.

Genomgången har i huvudsak byggt på litteraturgenomgång

och diskuSSioner med forSkare vileT . 'Många Områdenä

är bristfälligt kartlagda och en mycket subjektiv-be-A

dömning hargjortsiav:problemensnbetydelse.i Ett natur-

ligt första steg efteridenna,geáomgång är att meg inie-
dande undersökningar succesivt Öka kunskapsunderlägety

Enligt VTIsuuppfattning bör följande Projekt priorite_

ras. ' 7 " *' i7cngiv_ -s ' i

1.' StatistiSk analys av samband mellan olyckor och

beläggninngata från 1974 års beläggningsinvente-

'ringålse,2.l)- :

'2, .Statistisk analys av samband mellan olyckor och

beläggningsdatalfrån'1977.årsybeläggningsinvente-

' ring1(sé*2gi).

3. StatiStisk analys av Samband mellan jämnhets- och

'spårdjupsmätningar och subjektiv bedömning av slita-

ge- octhärighetSSkador vid 1977 års beläggnings-

inventering (Se 2.l)._

4. Litteraturgenomgång oCh experiment för att belysa

hür Vägojämnheter med olika våglängd och frekvens

påverkar fordOnets kördynamiska egenskaper (se 2.2.1).

(.
11 FörSök i VTIs ojämnhetssimulator för att belysa:

0 hur ojämnheterna påverkar förarnas manövrerings-

förmåga (se 2.2.3);Ã

@ eventuella trötthetSeffekter av längre tids kör-

ning på ojämna vägar (se'2-2,4).^
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Perceptionsstudier under mörker för att belysa hur

synbetingelserna påverkas av vägytans ojämnhet

(se 2.2.5). yl l _ '

Trafikstudier för att Studera hur trafikens hastig-

het m m påverkas av vägytans ojämnhet (se 2.2.6 och

3).

Simulering och experiment för beräkning av hur

ojämnheter påverkar kraftutvecklingen mellan fordon

och väg ooh därmed nedbrytningen av vägen (se 4.l).

"Intervjuundersökning för att kartlägga de lokala

väghållarnas problem på grund av vägojämnheter

(se_4.3)Q-

FordOnskostnadens beroende av vägens utformning

och vägytans tillstånd (bl a vägojämnheter). Plan-

projekt (se 5).

Analys av i vilken utsträckning vägojämnheter på-

verkar transportkostnaden för olika typer av gods

(se 7).

Förslaget till FoU-projekt är som framgår mycket om-

Avsikten med förslaget är att detta skall

utgöra ett underlag för diskussioner mellan VV och VTI

som bör utmynna i ett konkret forskningsprogram för

området.
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