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Väghållningens FoU - en översiktlig problemanalys

av Björn Kolsrud
Statens väg- ççh trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKOPING

REFERAT

Väghållningens FoU bör i princip ges en planeringsorienterad struktur

emedan dess resultat utnyttjas såväl för förbättring av planeringssystemet

som för systemets krav på kunskapsunderlag. Detta underlag bör grovt

indelas i å ena sidan sökandet efter tillstånd (trafiksäkerhet, transporteko-

nomi m m) som bör förbättras med särskilda åtgärder och å andra sidan

studier av alternativa åtgärders konsekvenser. Konsekvensanalyserna torde

dominera FoU-behoven och är i viss grad möjliga. att angelägenhetsbedömas.

VTI MEDDELANDE 279



'II

Road research - a survey of main problems

by Björn Kolsrud
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING, SWEDEN

ABSTRACT

Road research should in principle be given a planning oriented structur,

because its results are used in making both better planning systems and

better knowledge of the system used. The latter research should in main

respects distinguish between research exposing inadequate functioning of

roads and road transports and research about the consequences of alterna-

tives to reduce inadequacies. In the latter case, the priorities of different

research projects can be studied.
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III

Väghållningens FoU - en översiktlig problemanalys

av Björn Kolsrud
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Väghållningens Folin-frågor följer av det problemläge som denna sektors

krav på planering ger upphov till och som har sektor- och målsituationen

som utgångSpunkt. Samordningen mellan planering och FoU kräver således

främst en planeringsorienterad FoU-struktur.

FoU-strukturen bör skilja mellan å_ ena_ sidan FoU om planeringssystemets

utformning (inklusive driftplaneringen) samt väghållningens bakgrund och

mål och å andra sidan den FoU som följer av det tillämpade planeringssyste-

 

met. Det tillämpade planeringssystemets FoU-struktur bör främst skilja

mellan Elg sådan FoU som behövs för att avslöja otillfredsställande

tillstånd (trafikolyckor, väg- och trafikantkostnader m m) som kan kräva

förändrade eller nya åtgärder och <_:l_e_l_§ FoU som vars huvudsyfte är att

prediktera konsekvenser av alternativa åtgärder som således kan ge insikter

om förbättringsmöjligheterna.

De sist nämnda s k konsekvensanalyserna bör utgöra huvuddelen av väghåll-

ningens FoU. I princip är det möjligt att grovvärdera sådana analyser för

inbördes FoU-prioritering, nämligen genom att bl a studera faktorer som

indikerar den praktiska vikten av kunskapsförbättringar.

 

l) FoU = Forskning och utveckling

VTI MEDDELANDE 279



IV

Road research - a survey of main problems

by Björn Kolsrud
National Swedish Road and Traffic .Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING, SWEDEN

SUMMARY

Road research problems are an integrated part of the practical planning

problems with its dependance on the sectorial situation and goals. The

structuring of road research should thus primarily be oriented towards

planning.

The structure should differentiate between on the one hand research about

the planning system in itself and its sectorial background and sectorial

goals, and on the other hand research needed by the planning systems.

The structure of research needed for the actual planning system ought to

distinguish between research needed to expose conditions (road accidents,

road and road user costs, etc.) which may demand new road measures, and

research directed to predicting consequences of such measures.

The last mentioned consequence analyses should constitute the greater part

of road research. In principle, it is possible to make coarse judgements

about priorities among these research projects, by the study of factors

indicating the practical importance of better knowledge.
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1. INLEDNING

Sedan 1977 har vissa mera allmänna frågor av betydelse för Vägverkets

uppdrag vid trafikavdelningen varit föremål för en särskild analys:

0 Översiktlig strukturering av Vägverkets FoU-problem i sin helhet.

o Principer för formulering, samordning och prioritering av FoU-projekt.

o Samordning mellan vägverksuppdrag vid trafikavdelningen, avdelningens
.egna FoU och övriga vägverksuppdrag vid VTI.

Sambandet mellan dessa frågor illustreras i huvudsak av figur 1, som

dessutom ger viss anvisning om hur frågorna behandlas kapitelvis. Den sist

nämnda frågan - om samordning - har emellertid behandlats mycket

översiktligt i detta meddelande.

Som synes av figuren, bygger FoU-struktureringen i kapitel 3 på en

framställning av väghållningens problemläge, givet av verksamhetsområdet

och dess bakgrund enligt kapitel 2. Problemläget har beskrivits på ett

mycket enkelt sätt enbart med sikte på struktureringen i kapitel 3.

Av de många möjligheterna till primär indelning av FoU-problem har i

Bland

fördelarna med denna strukturering bör särskilt framhållas, att den torde ge

kapitel 3 planeringsproblemens struktur valts som utgångspunkt.

de bästa förutsättningarna för att FoU-insatserna kommer till praktisk

användning, d v 5 att de verkligen nyttiggörs.

I kapitel 4 behandlas principer för projektalternativ, projektsamordning och

FoU-program, med särskilt sikte på trafikavdelningens uppdrag för vägver-

ket.

Till följd av tonvikten på FoU-frågor görs genomgående i hela framställning-

en ingen åtskillnad mellan olika väg-(gatu-)hållare (stat, kommuner, enskil-

da).

VTI MEDDELANDE 279



 

Kapitel 2

Problemläge: verksamhetsområde
och bakgrund

      

Kapitel 3

FoU-problemen: kunskapsbehov
för planering av åtgärder

     

Kapitel 4

Projektalternativ: kunskaps-
brister reduceras

     

q

  

Kapitel 4 Kapitel 4

Prcjektsamordningi Projektprioritering:
arbetsfördelning och krav på FoUolönsamhet

samverkan

               

Kapitel 4

FoU-program: projekt och
projektresurser

Figur 1. Samband mellan frågeställningar och kapitellndelning.
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2.

2.1

PROBLEMLÃGET

Vägar och vägåtgärder

Vägarnas uppgift är att under rimliga resurs- och kostnadsbetingelser

tillgodose tranSportbehov som markutnyttjandet i övrigt föranleder. Väghåll-

ningssituationen präglas därvid av att existerande vägar utgör ett utomor-

dentligt stort, relativt varaktigt kapital, samt att vägarna och övrig

infrastruktur fortlöpande anpassats till varandra under i tiden utsträckta

investeringar. Likaså har det mera kortlivade transportmedelskapitalet -

fordonsparken - anpassats till och påverkat Vägarnas utformning under en

långvarig teknologisk utveckling.

I den ömsesidiga anpassningen mellan vägarna och markutnyttjandet -

särskilt bebyggelsen - ingår ett grundläggande drag i vägstrukturen: lägg

sammanför och delar upp olika tranSporter (personer, gods) med _o_l_ik_a_

transportrelationer (start- och målpunktslägen) och olika transportmedel

(lastbilar, personbilar, cyklar m m). Sammanförandet och uppdelningen sker

dels genom anslutningar till omgivningen och dels med "knutpunkter", som vi

här kallar vägkorsningar. Förflyttningarna förmedlas med förbindelser

mellan knutpunkterna - väglänka .

Med trafikrestriktioner kan vissa länkar och korsningar vara reserverade

endast för viss trafik, tex gång- eller cykeltrafik. Dessutom kan även

särskilda vägfält vara upp-låtna med vissa restriktioner avseende slag av

tranSport (t ex kollektiva persontransporter), slag av tranSportmedel (t ex

cyklar) eller färdriktning (t ex på vanlig tvåfältsväg, i enkelriktad väg eller i

kanaliseringar). På så sätt uppstår särskilda vägtransportnät, d v 5 olika nät

för olika transporter och färdmedel och med delvis olika vägar för tillgodo-

seendet av transportrelationen från plats A till plats B, jämfört med från B

 

till A. Sådana tranSportnät överkorsar varandra ibland utan sammanförande

eller uppdelning, och de korsar även andra trafikleder (järnvägar, vattenle-

deri, vilket kan ske såväl planskilt som i samma plan. Genom i tiden

varierande regleringar -i regel med trafiksignaler - kan delar av vägtrans-

portnäten brytas och öppnas med tillfälligt förändrade strukturer.
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Användningen av vägnätet i olika tranSportrelationer visar nätets anpassning

till kortare "lokala transporter" och längre "fjärrtransporter" (som ofta

indelas i "regionala" respektive "interregionala" transporter). En viss funk-

tionell indelning av vägarna eftersträvas, men utan möjlighet att ge strikta

föreskrifter, för att åtskilja dessa transporter - trafikdifferentiering -

medan det genom trafikreglering föreskrivna, partiella âtskiljandet av

transportnät i särskilda väglänkar eller vägfält eller med trafiksignaler är en

trafikseparering.

 

De olika vägtranSportnätens uppdelning och sammanföring samt deras an-

slutning och anpassning till omgivningen anger en vägnätsstruktur, som till

 

viss del kan påverkas mera omedelbart med trafikregleringar - t ex "trafik-

saneringar" i tätorterna, men för större delen av vägnätet krävs investering-

ar för strukturändringar. För enkelhetens skull bortser vi från andra

väglokaliseringsfrågor än desom berör omgivningsanslutningen. Vi finner då

i enlighet med det föregående att vägsystemets nätstrukturella faktorer kan

 

indelas i:

o vägens omgivningsanslutning (med eller utan ut/infarter från fastigheter
m m),

0 vägintegrering (helt eller delvis samma väg eller vägfält för skilda
vägtranSportnät genom sammanföring),

o vägdifferentiering (helt eller delvis olika väg eller vägfält för skilda
vägtranSportnät genom uppdelning), samt

0 vägöverkorsning (överkorsning i samma eller olika plan utan sammanfö-
ring eller uppdelning).

Om vi för enkelhetens skull _d_e_l_§ hänför även renodlade överkorsningar (utan

sammanförings- eller uppdelningsfunktioner) till ett förenklat samlingsbe-

grepp vägkorsningar och gl_e_l_s_ låter anslutningarna till omgivningen hänföras

till väglänkarna, faller åtgärdsobjekten för väghållningen i endast tre

grupper: nätstruktur, länkar och korsningar. Observera att i en signalregle-

ring växlar mönstren för integrering och differentiering.
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Medan nätstrukturen enligt det föregående i princip saknar dimensioner och

egentligen ingår i ett faktiskt vägnät, så ligger den starkt trafikberoende

dimensioneringen i nätets beståndsdelar väglänkarna och vägkorsningarna. Vi

får samtidigt inbördes beroenden mellan åtgärdsobjekten:

  

. nätstruktur * *- länkas_ 1_- korsningar

med stor pil för huvudberoendet och liten pil för "återkopplingen", och där

länkar och korsningar måste ges särskilda vägfältsstrukturer etc med

fältdimensionering, ofta åtskilda eller kompletterade med trafikfria skydds-

zoner. Dessutom ges vägarna vissa övriga, funktionellt viktiga egenskaper:

bärighet, ytegenskaper (friktion, jämnhet, ljusreflekteringsegenskaper), tå-

lighet mot förslitning m m. De ges delvis särskild utrustning såsom vägbelys-

ning och skyltar för trafikledning och trafikreglerande ändamål etc samt

förses eventuellt med vägmarkerande hjälpmedel (trafiklinjer m m). Väg-

broar förekommer på både länkar och korsningar.

Vägens uppbyggnad med avseende på vägkrOppens (inklusive vägbroars)

 

tålighet för påfrestningar, d v 5 åtgärder som påverkar vägkapitalets varak-

tighet, är av grundläggande betydelse för väghållningskostnaderna.

Faktorer som mera omedelbart berör transport- och miljöintressen kan för

såväl länkar som korsningar översiktligt uppdelas på:

lokalisering (inklusive anpassning till närmiljön)

bärighet

ytegenskaper

trafikteknisk utformning, d v 5

- geometri (hela vägområdet)

- belysning och vägmarkering

- trafikledning och trafikreglering

Vägens egenskaper bestäms primärt av investeringar - vägbyggandet, som

brukar indelas i nybyggnad och förbättring, där enskilda geometriska för-

bättringar är lokalt starkt begränsade, medan enskilda förbättringar av

slitlager kan avse relativt stora sammanhängande väglängder.
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Vägdriften har som uppgift att vidmakthålla vägkapitalet och dess omedel-

bara funktionsduglighet och präglas huvudsakligen av arbeten som påverkar

ytegenskaperna jämnhet och friktion inom de för trafikanterna erforderliga

vägutrymmena. Arbetet domineras därför av beläggningsunderhåll och

vintervägservice.
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2.2 Väghållningens sektor- och målsituation

Väghållningens åtgärdsobjekt - vägen - utgör endast en komponent i

transportprocesserna, som i sin tur är utomordentligt starkt integrerade i

det moderna samhällets samtliga processer. I figur 2 har detta förhållande

tagits som utgångspunkt för en starkt förenklad och idealiserad strukture-

ring av hela samhällsverksamheten från ett väghållningsperSpektiv med en

"väghållningsram" inom en "transportram", som innehålles i "samhälls-

  

ramen".

Systemet har två olika problemnivåer, dels en "samhällsnivå" svarande mot

huvudrutorna A-F och dels en "individnivå" (enskilda, företag m m), svaran-

 

de mot rutorna inom vardera av huvudrutorna.

A-rutorna avser intressenterna i meningen intressentroller, d v 3 såsom

 

situationsbetingade bärare av de olika nyttor och uppoffringar (F-rutorna),

som processer (E-rutorna) i samhället ger upphov till, - här med väghållning

och transporter i fokus.

B-rutorna avser målen för processerna enligt olika intressenter eller deras

företrädare. I princip (idealiserat) uttrycker målen intressenternas efter-

strävade anpassning mellan nyttor och uppoffringar, d v 5 så att B och F kan

jämföras.

C-rutorna avser hur planering och genomförande av åtgärder riktar sig mot

eller sammanhänger med vissa objekt eller förhållanden (rutorna D).

D-rutorna avser såväl påverkbara som icke påverkbara objekt eller förhål-

landen. Här framhävs bla vägtrafikkomponenterna vägar, trafikanter och

fordon (transportmedel).

E-rutorna avser p_rocesserna i beroende av objekt eller förhållanden enligt

 

D-rutorna. I princip ingår här även genomförande av åtgärder (alla slag av

produktions- och konsumtionsprocesser inklusive vägbyggnad och transport-

verksamhet).
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Slutligen avser F-rutorna - som redan nämnts - nyttor och uppoffringar,

d v 5 i princip måluppfyllelser enligt intressenternas situationsbetingade

 

värderingar.

För analyser kan vi utgå från såväl samhällsnivån som individnivån. Exem-

pelvis utfärdar staten trafikregler, fordonsbestämmelser m m i egenskap av

företrädare för samtliga transportintressenter, medan trafikanten, exempli-

fierad med den enskilde bilisten A, träffar sina färdbeslut, C, under vissa

hypoteser om nytta och uppoffring, B (mål), vilka med hjälp av bilen, vägen

m m, D, leder till färder, E, och till faktisk nytta och uppoffring, F, enligt

hans värderingar.

Karaktäristiskt för situationen är dessutom de ständiga inbördesberoenden

som råder mellan enskilda "rutor" inom huvudrutorna, vilket uttrycker den

starka integrationen av transporterna i samhällsverksamheten.

Lika karaktäristiskt är, att intressentuppdelningen avser "subjektroller"

medan trafikantrollen även är en "objektroll" i vägtrafikprocessen.

Den enskilde växlar således påtagligt mellan positioner i systemet, (trafi-

kant, arbetande, boende), vilket däremot institutioner och företag oftast

icke gör: vägverket är t ex ständigt i väghållarrollen (och - som följd av

åtgärdssituationen - är det även en transportintressent i likhet med så gott

som alla producenter).

Beträffande väghållningens särskilda målsituation utgår vi från intressent-

rollerna och den M mellan deras mål/måluppfyllelser inbördes som

samhället eftersträvar och som väghållningen påverkar. Det kan då

omedelbart konstateras, att precisering av såväl mål som måluppfyllelser

kräver ett val av målvariabler och sätt att värdera dessa - målvärderingar.
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10

En sådan precisering är det orimligt att föreställa sig hos enskilda individer.

I stort sett har t ex individuella tranSportintressenter föreställningar om

flertalet samhällsrelevanta mål (avseende trafiksäkerhet, färdtider, fordons-

kostnader m m), medan deras värderingar i regel endast kan avläsas vid

jämförelser mellan deras situation (resurser m m) och handlande.

För övrigt karaktäriseras samhällets väghållningsmål i högsta grad av just

problemet att avväga skilda mål inbördes under restriktioner i fråga om

väghållningsresurser. Det är således följdriktigt att målen oftast anges som

"förändringsmål", d v 5 hur ändrad måluppfyllelse värderas. Detta är ju

 

liktydigt med att ange målvariabler och hur olika målvariabelnivåer värde-

ras. Oftast eftersträvas - såvitt möjligt - lösningar som tar hänsyn till

transportintressenternas preferenser enligt bla efterfrågeanalyser. En

komplettering med vissa restriktioner i målvariablernas (inklusive väghåll-

ningsresursernas) variationer ger upphov till mera eller mindre väldefiniera-

de "nivåmål" av typ tröskelmål.

I verkligheten är det förenat med stora svårigheter att uppnå den idealiska

målpreciseringen. Förutom kunskapsbrister tillkommer en viss långsamhet i

problemuppfattningen samt tekniska och övriga förändringar. Utvecklingen

kan skisseras på följande sätt.

Vägarnas anpassning till externa förhållanden har sedan ett par decennier

tillbaka varit föremål för allt mera ingående analyser och till en början

koncentrerade på problemen samhällsplanering/transportplanering/vägplane-

ring mot bakgrund av större städers problem och en snabb "urbanisering" av

samhället i takt med stegrad bilism. Senare har först miljöproblemen och

sedan energifrågorna och stegrade jämlikhetskrav ökat problemomfånget.

En betydande utveckling i praktiska lösningar har samtidigt skett, även om i

stort sett hela problemfältet innehåller olösta frågor. För en analys som

denna, där problemens art är huvudsaken och deras relativa betydelse

bedöms ur mera allmänna synpunkter, är en detaljerad och påtagligt

förutsättningsberoende problemstrukturering orimlig.
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Det kan emellertid antas, att den resursmässiga samhällsutvecklingen i

Sverige under åtskillig tid framåt fortsätter i samma riktning som under de

senaste åren: en möjligen långsam, men dock ekonomisk tillväxt med allt

vanligare bilinnehav men troligen med stegrade kostnader i användningen.

Några radikala förändringar i bilismen och dess omfång bedöms därför som

osannolika under ett par decennier framåt.

Måluppfattningarna i samhället kan förväntas utvecklas vidare i tidigare

antydda riktningar, så att viss utjämning eftersträvas mellan olika intressen-

ters för- och nackdelar av samhällsåtgärder. En sådan utjämning förutsätter

ökade restriktioner i målvariablernas tillåtna nivåer och kan kräva betydan-

de uppoffringar i form av förlorade optimeringsutrymmen. (Exempelvis kan '

tröskelmål avseende lokala trafikolycksrisker kräva väghållningsresurser

som Optimalt fördelade skulle rädda flera liv, vilket även innebär att lokala

likheter i värderingen av olyckskvoter, d v 5 olycksrisker, leder till lokalt

olika värderingar av räddade liv).

Den målberoende anpassningen av väghållningen under givna resurser till

externa förhållanden är först och främst en fråga om en förmedling av

ortstillgänglighet och sedan en miljömässig anpassning till omgivningen,

 

medan utvecklingseffekter i övrigt för samhället följer av dessa anpassning-

 

ar. Härav följer i och för sig att lokalt eftersträvade utvecklingseffekter

kan ge högre målvärden åt t ex lokala förbättringar i ortstillgängligheten.

Slutligen begränsas ambitionsnivån i dessa mål av väghållningsresurserna.

Målvariablerna bör således täcka följande verkningar av väghållningen:

o ortstillgänglighet inklusive verkan av olycksrisker och övriga tranSport-
kostnadsförhållanden för transportintressenterna i olika situationer

 

o miljöeffekter för olika övriga intressenter - naturvärden och trafik-
emissioner

 

o utvecklingseffekter för hela samhället - inverkan på lokaliseringssträ-
vanden samt näringsliv och rekreation i övrigt

 

o åtgärdskostnader för väghållarna.
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Utan att gå närmare in på sektor- och målsituationen kan det slås fast, att

dessa båda är särskilt komplicerade under tätortsförhållanden. Orsaken är

främst den starka lokala blandningen och sammanträngningen av olika

tranSport- och miljöintressenter med mycket stora konflikter i den utprägla-

de centrala stadsmiljön. I det hela försvårar och fördyrar ett högt

markutnyttjande en eftersträvad separering och differentiering mellan traa

fikleder inbördes, mellan olika slag av bebyggelse inbördes och självklart

mellan trafikleder, parkeringsutrymmen och bebyggelse inbördes. I äldre

bebyggelse är dessutom dimensioneringproblemen ofta ytterst besvärliga.

Till dessa praktiska svårigheter - som redan nämnts - kommer en i många

avseenden otillräckligt klarlagd målsituation, som dessutom ter sig olika för

olika beslutsinstanser.

Fjärrvägnätet är endast till mindre del ingående i tätortsnäten, men

kompletteras i hög grad av lokala landsbygdsvägar av mycket stor samman-

lagd längd och med avsevärd betydelse för de s k areella näringarna -

jordbruk och skogsbruk - och med betydande alstring av dessa näringars

transporter på fjärrvägnätet. För nätet av landsbygdsvägar är ortstillgäng-

lighet för motorfordon den dominerande målkategorin, frånsett vägsträck-

ningar med randbebyggelse.

För såväl tätorts- som landsbygdsvägar kan huvudproblemet i anpassningen

till vägexterna förhållanden - ortstillgänglighet - ses på följande sätt:

Om vi återgår till figur 2 på sidan 8 och betraktar enskilda rutor inom

huvudrutorna, uttrycker dubbelpilarna ett genomgående inbördes beroende, -

exempelvis menas i ruta D att vägarna anpassas gräs; till naturförhållanden

och icke genom förmedling av, utan med hänsyn till tranSportmedel,

trafikanter etc. För att göra situationen något tydligare har vissa samband

särskilt framhävts i den processorienterade figuren 3.

Figurens egentliga syfte är att illustrera, hur externberoendet fokuseras i

 

alstringen av vägtransjporteg emedan vägtransporternas nytta -- frånsett

 

färdandets rekreationsvärde - ligger i att tranSportobjekten - personer eller

gods - uppnår det avsedda vägexterna målet - "orten" - till avsedd tid.
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DELPROCESSER MÅLKATEGORIER

VÄGINTERNT

Vägtrafik' Vägtransport-
processer kostnader

Väghållning VäghåFInÅngs'
kostnacer

VÄGEXTERNT

Vägtransport- Vägtransport-

alstring nytta

4

Övriga Väg' Övrig nytta
' eXterna och uppoffring

processer

Figur 3. Huvudrelationer mellan Väginterna och vägexterna delproces-
ser och målkategorier.
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De alstrade transporterna bygger emellertid på förutsättningarna att trans-

porterna är genomförbara och, då så är fallet, att de förväntade uppoffring-

arna - "kostnaderna" - är godtagbara med hänsyn till nyttan. Dessa två

 

förutsättningar påverkas av väghållningen.

De transportbehov som i skilda transportrelationer icke helt eller delvis

förutsätter vägtransporter är av så ringa betydelse att de kan negligeras

här. Vi möter då problemen transportbehov kontra tranSportalstring - d v 5

 

såväl icke tillgodosedda som tillgodosedda tranSportbehov mot bakgrund av

intressentsituationen och utbudet av vägtjänster. Dessa problem låter sig

endast bristfälligt analyseras genom studier av väginterna tranSportproces-

ser. Mera fullständiga studier måste även riktas mot intressenterna, d v 5

 

vägexternt och ofta med sikte på s k efterfrågeanalyser.

Av särskild betydelse är det därför att härleda målvariabler som uttrycker

intressenternas situationsbetingade grad av vägutnyttjande, så att t ex

 

Vägarnas "barriäreffekter" - egentliga eller subjektivt uppfattade - kan

mätas. Målvariabler av typ "olika intressenters grad av vägutnyttjande" bör

ingå bland målvariabler som beskriver "ortstillgänglighet", så att de senare

får en mera konkret betydelse.

De av vägförhållandena och övriga faktorer alstrade vägtranSporterna ger

upphov till vägtrafikprocesser som varierar med de lokala väg- och trafik-

förhållandena. Emedan dessa väginterna processer bestämmer kostnaderna

 

för tranSporterna, är deras vägberoende effektivisering självklart av största

betydelse för väghållningens anpassning till vägexterna förhållanden. I

anpassningen mellan väghållning och trafikprocesser kan således åtgärds-

perspektivet begränsas till mera eller mindre lokala delar av vägnätet.

Vid en sådan utbrytning av enskilda länkar eller korsningar eller lokala

delsystem (t ex särskilda vägsträckor) kan åtgärdsperSpektivet variera från

nybyggnad med ändrad lokalisering jämte ny utformning till ändringar i

vägdriften. Då dessa åtgärder väsentligen syftar till lokalt förbättrad

balans mellan väghållnings- och vägtranSportkostnader vid en förväntad

trafikalstring kan de ses som en intern effektivisering i vägnätet. Dessa

 

interna effektiviseringsfrågor dominerar väghållningSproblemen på lands-

bygdsvägarna. Målkategorin "ortstillgänglighet" förenklas till typer av

trafikantrelaterade målvariabler som förmedlar ortstillgänglighet:

 

VTI MEDDELANDE 279



15

0 vägtillgänglighet - beroende av trafikbestämmelser, bärighet, vägportar,
snöröjning och halkbekämpning, m m

0 restider - beroende av hastigheter, väntetider och våglängder

o säkerhet - beroende av olycksrisker m h t olyckstyp och olyckors svårig-
hetsgrad

o fordonskostnader - beroende av bränsleförbrukning och fordonsslitage

o komfort - beroende av skakningar, buller, avgaser, obehag av subjektivt
upplevda risker m m

Relevansen av dessa målvariabler växlar mellan olika trafikantkategorier, -

fotgängare, cyklister, bilister i lättare reSpektive tyngre bilar etc.
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STRUKTURERING AV VÄGHÅLLNINGENS FoU-PROBLEM

Samordning mellan planeringoch FoU

 

En strukturering av FoU-problemen i väghållningen kan självfallet göras på

många ,olika sätt. En rimlig utgångSpunkt för valet mellan olika alternativ är

att ge företräde åt det som tycks ha bäst utsikter att förmedla praktiskt

lönsamma FoU-insatser.

Ingående granskningar av tänkbara alternativ tyder på, att huvudstrukturen

bör styras av centrala pianeringsproblem, emedan det praktiska syftet med

FoU-insatserna är att förbättra pioblemuppfattningar och reducera kun-

 

skapsbrister i planeringsverksamheten. Detta innebär helt enkelt att FoU-

 

resultat direkt ingår som förutsättningar för planeringen. FoU-»strukture-

ringen bör därför anpassas till planeringens problemstruktur.

De centrala planeringsproblemen kan betraktas som frågor på olika nivåer i

en problemhierarki med återkOpplingar. Vi kan se situationen så, att

väghållningens glaneringssystem är underordnat samhällsbakgrunden, men

  

styr sökandet av åtgärdsindikationer och åtgärdsalternativ samt val av

 

alternativ enligt beräknade konsekvenser.

 

Valet av alternativ sammanfattas i planer, som beskriver vad väghållningen

under angivna resursbetingelser kan åstadkomma för samhället. Detta

påverkar resurstilldelningen och vi har således en återkoppling från den

 

lägsta till den högsta problemnivån.

Planeringssystemet är således av central betydelse för FoU-verksamheten

emedan det ger förutsättningarna för såväl den egna efterfrågan på FoU-

insatser som utnyttjandet av tillgänglig kunskap. Systemet bör därför

anpassas så, att nyttiga kunskaper tas till vara och kunskapsbehov tydligt

framträder i planeringsverksamheten. Detta torde vara en förutsättning för

god anpassning både till samhällsbakgrunden (särskilt målhierarkier, målkon-

flikter och värderingar) och till kraven på effektiva åtgärder där de bäst

behövs.

Då vi betraktar figur 2 sid 8, inser vi att planeringen rimligen hör till "ruta"

C och att FoU tillförs planeringen på grundval av data från samtliga "rutor"

A-D.
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Planeringsorienterad FoU-struktur

Med utgångSpunkt från planeringens huvudproblem har en översiktlig struk-

turering av väghållningens FoU-verksamhet tagits fram i form av fyra

huvudområden a - d, som vardera innefattar olika FoU-områden, se tabell 1.

Emedan väghållningsproblemen oftast är starkt beroende dels inbördes och

dels av problem i övriga samhällssektorer, måste FoU-områden huvudsak-

ligen ses som infallsvinklari ett totalt system. Av denna orsak eftersträvas

inga strikta definitioner, - snarare är det vinklingen som bör framträda.

I huvudområde a, "Bakgrund och mål", sammanförs mera övergripande

målfrågor med problem om sektoromgivning, framtid och resurser. Frågor-

nas art illustreras i figur 2 sid 8 av väghållningsramens integration inom

transport- respektive samhällsramen, så som de av pilarna visade beroende-

na framhäver.

Huvudområde b, "Vägplaneringssystem", förutsättes vara anpassat till pro-

blemen inom huvudområde a. Av särskilt stor betydelse ur FoU-synpunkt är

områdena b2 och b3, d v 5 planeringsmetoder samt informations- och utvär-

deringssystem. Dessa båda systematiserar och styr FoU-insatser inom huvud

grupperna c och d. I b2 innefattas bl a vägtekniska anvisningar och i b3

databehov, operativ precisering av målvariabler och målvärderingar samt

systematiskt uppbyggda utvärderingsmodeller.

Huvudområde c, "Åtgärdsindikationer", avser tillståndsbeskrivningar och

prognoser samt allmänna funktionella sammanhang som kan avslöja åtgärds-

behov.

Huvudområde d, "Åtgärdsalternativ och -konsekvenser", är ur FoU-synpunkt

mycket innehållsrikt. Exempelvis kan område d5, "Vägens uppbyggnad"

delas in i ett flertal betydelsefulla specialområden (väggeologi, bärighet,

beläggningar, vägmaterial, byggnadsteknik m m).
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Tabell 1 Planeringsorienterad strukturering av väghållningens FoU-områ-

den

 

. a. BAKGRUND OCH MÅL

i. Omgivning, transporter och framtid

2. Väghâllningsresurser, målhierarkier och målvärderingar

b. VÄGPLANERINGSSYSTEM

l. Planeringsetapper och plansamordning
(extern och intern)

2. Planeringsmetoder

3. Informations- och utvärderingssystem

c. ÅTGÄRDSINDIKATIONER (NULÄGE OCH PROGNOSER)

l. Vägtillstând

2. Vägtrafik och vägtransporter

3. Tillgänglighet (restid, reshastighet, fordonskostnader, m m)

4. Trafiksäkerhet (riskmått, svârhetsgrad, m m)

Miljökvaliteter

d. ÅTGÄRDSALTERNATIV OCH -KONSEKVENSER

i. Allmänt

. Väglokalisering och nätstruktur

. Trafikteknisk utformning och trafikreglering

. Vägunderhåll

2

3

4. Vägens uppbyggnad

5

6. Vägservice
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I det följande ges en mera detaljerad karaktärisering av de olika FoU-

områdena. För översikt hänvisas till tabell 1.

al. Omgivning, transporter och framtid

Nuläge och utveckling av

0 allmän samhällsekonomi

o markanvändning (lokalisering av bostäder, arbetsplatser m m)

0 transportmönster (gods- och persontranSporter med olika tranSport-
medel)

o övriga faktorer (bilinnehav, drivmedelspriser, årliga körsträckor för
bilar, utbud av kollektivtransporttjänster rn m)

a2. Väghållningsresurser, målhierarkier och målvärderingar

Väghâllningens målsituation med hänsyn till

o samhälleliga välfärdsmål

möjliga väghållningskonsekvenser för olika samhällssektorer, intres-

sentgrupper, regioner m m

0 förväntade väghållningsresurser

bl. Planeringsetapper och plansamordning

Organisation och samordning avseende

o översiktliga och detaljerade planer

o långsiktiga och kortsiktiga planer

o investerings- och driftplanering

o andra myndigheters planering avseende markanvändning och tranSpor-
ter
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Planeringsmetoder

Metodik och hjälpmedel vid

0 perspektivplanering

o investeringSplanering och projektering

o driftplanering

0 tekniska anvisningar

Informations- och utvärderingssystem

'Systemutveckling av planeringsunderlag avseende

o väghållningens operationella målformuleringar (målvariabler, målväro
deringar, tröskelmål)

o åtgärdsindikationer

0 åtgärdsalternativ och -konsekvenser

o erforderliga data och databehandlingssystem

Vägtillstând

 

Metoder och program för

o inmätning (inkl mätutrustning) av vägdata (geometri, bärighet, slit-
lagertillstånd etc)

0 beskrivning och prognoser avseende teknisk vägstandard

Vägtrafik och vägtranSporter

Metoder och program för

o mätning (inkl mätutrustning) av trafik och tranSporter (trafikräk-
ningar, OD-studier etc)

0 trafikprognoser (inkl alstringsmodeller) för olika intressent- och trafiu
kantgrupper
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Tillgänglighet (restid, reshastighet, fordonskostnader m m)

Metoder och program för

o studium av övergripande tillgänglighetsmått i olika tranSportrelationer
för lokala intressent- och trafikantgrupper (restider, tranSportkost-
nader i övrigt) .

0 studium av mått och tillstånd som beskriver vägars förmedling av
tillgänglighet (vägavstând, reshastighet, bärighets- och andra allmänna
restriktioner ochhinder: avstängningar för tjälskador, snöhinder m m)

Trafiksäkerhet (riskmâtt, svårhetsgrad m m)

Metoder och program för

o studium av- trafikolycksmått för olika intressent- och trafikantgrupper

0 studium av exponering, risk och svårhetsgrad för olyckor i olika väg-
och trafikmiljöer

Miljökvaliteter

Metoder och program för

0 *studium av mått på väghållningsberoende miljökvaliteter (buller, för-
oreningar, vägestetik m m) för olika intressent- och trafikantkatego-
rier (närboende, fotgängare, bilister m m)

0 studium av mått på miljökvalitéten under olika väg- och trafik- samt
omgivningsförhållanden

Allmänt

Allmän härledning av och jämförelser mellan åtgärder och åtgärdskonsek-

venser för allmänna eller särskilda syften, t ex

0 ökad trafiksäkerhet

o förbättrad tillgänglighet

för olika intressenter och trafikantgrupper.
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Väglokalisering och nätstruktur

 

Studium av åtgärder och âtgärdskonsekvenser avseende

0 samordning mellan väglokalisering, andra tranSportsystem och markan-
vändning

0 differentiering och samordning av vägar med olika tranSportfunktion
(fjärr-vägar, lokala vägar, GCM-vägar m m)

Trafikteknisk utformning och trafikreglering

 

Studium av åtgärder och åtgärdskonsekvenser avseende

o väggeometri (typsektioner, linjeföring, korsningar, broar etc)

vägutrustning/traflkanordningar (räcken, belysning, skyltning, signaler,
körbanemarkeringar, etc)

övriga anläggningar (bullervallar, viltstängsel, etc)

allmänna hastighetsbestämmelser

lokala hastighetsregleringar

övrig trafikreglering och trafiklagstiftning

Vägens uppbyggnad

 

Studium av åtgärder och åtgärdskonsekvenser avseende

o grundförhållanden

0 vägkrOppens uppbyggnad

o broar

o slitlager

Vägunderhåll

 

Studium av åtgärderoch åtgärdskonsekvenser för vidmakthållande av

0 vägens uppbyggnad

o vägutrustning/trafikanordningar, etc.
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d6. Vägservice

Studium av åtgärder och åtgärdskonsekvenser för motverkan av tillfälliga

negativa miljöfaktorer, dvs

0 väder-effekter (dimma, snö, damm)

0 övrigt (vegetation, sepor etc)
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UTARBETANDE AV FoU-PROGRAM, -PRINCIPER

Formulering och samordning av projekt

De kunskapsbrister'som vi försöker kompensera med FoU svarar i regel mot

en mängd problem. Problemens mångfald är självfallet av en storleksord-

ning som vida överträffar det antal särskilda projekt, som på ett rimligt sätt

anpassas till personella och övriga forskningsresurser. Vi står således inför

nödvändigheten att i projektform behandla ett ofta större antal problem i

ett samlat perspektiv. Sådana perSpektiv kan varieras på många sätt med

olika projektformuleringar som följd. I figur 4 illustreras två grundtyper av

pro jektinriktning.

Figur 4 är en förenkling av strukturen i figur 2 med inriktning på problemet

åtgärd -- effekt. "Nätet" exemplifieras med vägförhållandenas inverkan på

väghållningens måluppfyllelse. Åtgärderna inverkar på vägförhållandena och

nätet illustrerar därför åtgärd-effektsamband, då vi med effekter menar de

målrelevanta tillståndsförändringar som åtgärderna medför.

Effekterna är givetvis beroende även av förhållanden - bakgrundsfaktorer --

som väghållningen kortsiktigt eller icke alls inverkar på, t ex fordonSpark,

bebyggelse, väderlek m m, som i olika grad bestämmer trafikalstring. Bland

effekterna räknas inverkan på trafikens storlek och sammansättning, som

beror av såväl bakgrundsfaktorer som vägförhållanden. Självfallet ingår

också inverkan på reshastighet, olycksförhållanden, fordonskostnader, kom-

fort, miljö och väghållningskostnader, likaså mera komplexa effekter, ofta

sekundära, av typ tillgänglighet och övrig inverkan på levnadsvillkor i

försörjning och rekreation.

idealiskt sett är kunskapsbehovet totalt för bedömning av en åtgärds

effekter, d v 5 att nätet i figuren borde vara känt för alla effektrelevanta

bakgrundsfaktorer, och inbördes beroenden mellan effekterna kan förekom-n

ma överallt.
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I verkligheten görs emellertid endast starkt avgränsad uppbyggnad av

 

kunskap. Vid sådan avgränsning - som ju endast är resursmotiverad - kan två

huvudtendenser urskiljas, nämligen åtgärdsriktad kontra målriktad forskning,

 

se figuren.

Emedan tillämpningsnyttan av FoU endast kan bedömas på grundval av

förbättringar i hela effektprofilen, visar det sig att detta i princip är möjligt

 

endast för den åtgärdsriktade forskningsinriktningen, där dess inriktning på

 

samtliga effekter markerats.

 

Den målriktade forskningen erbjuder i regel en enklare situation ur forsk-

ningsteknisk synpunkt. Exempelvis är trafiksäkerhetsforskningen primärt

beroende av olycksrapportering och trafikdata, medan studier av variabler

som karaktäriserar trafikprocesser (hastigheter m m) inom vägsystemet sker

med särskilda mätmetoder i fältundersökningar - trafikstudier. Vi har

således ofta särskilda metodologiska system beroende på. den effekt som står

i centrum för inriktningen.

Den mâlriktade forskningen innehåller målanalyser med syfte att identifiera

 

försummade målvariabler (mätbara uttryck för mâlrelevanta effekter) eller

analysera hur målvariabler bör värderas. Sådana analyser kan kräva

omfattande bakgrundsstudier. Övrig mâlriktad forskning kan betecknas som

tillståndsbeskrivningar med sikte på någon mâlrelevant effekt, t ex trafiksä-

 

kerheten under vinterförhâllanden eller för oskyddade trafikanter. Allmänt

inriktade studier av funktionella samband, d v 5 utan koppling till särskilda

åtgärdsfrågor, bör även räknas hit. Då. framtida mâlrelevanta tillstånd

avses, används uttrycket prognoser, som ju ofta även kan vara begränsade

till särskilda bakgrundsfaktorers utveckling.

Analysen visar, att dessa två huvudinriktningar kan utnyttjas för rationella

projektkonstruktioner, och följande bedömning kan göras angående mera

 

betydelsefulla för- och nackdelar vid âtgärds- kontra mâlriktade FoU-

projekt:

VTI MEDDELANDE 279



27

"Målprojekt" = målriktade projekt (målanalyser, målrelevanta "prognoser"

och tillståndsbeskrivningar)

 

o UtgångSpunkt för studier av målvariabler och deras värdering

4. Utgångspunkt för identifiering av åtgärdsbehov och åtgärdsalternativ
genom tillståndsbeskrivningar och prognoser

o Lämplig metod för forskningsteknisk utveckling

0 Lämplig strategi för uppbyggnad av baskunskap om bl a funktionssam-
band

o Lönsamhetsbedömning av projektet i princip omöjlig

o Noggrannhetskraven oklara

"Åtgärdsprojekt" = åtgärdsriktade projekt ("konsekvensbeskrivningar")

Åtgärdsansvaret och motsvarande FoU-ansvar klart

Sambandet mellan FoU och FoU-tillämpning klart

Lönsamhetsbedömning av projekt i princip möjlig

Noggrannhetskrav för forskningsresultat i princip möjlig att bedöma

Forskningssituationen ofta mycket komplex

Som framgått kan "åtgärdsprojektens" nyttovärde i viss grad bedömas på

förhand och ge visst underlag för inbördes prioritering. "Målprojekten" låter

sig knappast bedömas annat än som förutsättningar i vissa fall för att få

fram rimliga ansatser till åtgärdsprojekt, vilket pekar på en viktig samord-

ningsfråga. Således kan särskilda tillståndsbeskrivningar behövas för att

motivera vissa åtgärdsprojekt.

Det bör dock framhållas att i praktiken är det inga skarpa gränser mellan

tillstånds- och konsekvensbeskrivningar. Emedan tillståndsbeskrivningar

gärna är inriktade på någon särskild typ av målvariabler, börolika tillstånds-

beskrivningar på sikt byggas samman till modeller som i många fall är

användbara för konsekvensbeskrivningar. Detta underlättas i hög grad om

samma förklaringsvariabler utnyttjas i tillståndsbeskrivningarna, emedan

 

åtgärdsprojekten i princip kräver att förklarande variabler är lika vid

härledning av målvariabeleffekter till följd av åtgärd.

VTI MEDDELANDE 279



28

VTI tillhör de målforskningsorgan som grundar verksamheten på såväl egna

medel som uppdragsmedel. De viktigaste synpunkterna på samordning

mellan egen FoU och uppdrags-FoU kan illustreras av figur 5, som anknyter

till'figur 4 sid 25 och visar en lämplig huvudstrategi.

Emedan målprojekt, och särskilt av typ tillståndsbeskrivningar, ofta inte är

k0pplade till någon speciell myndighets åtgärdsansvar, är det rimligt att

egna FoU-medel - utöver dokumentation av kunskapsläget samt utveckling

av metoder, utrustning och dataunderlag -, i första hand används för denna

forskning, medan uppdragen företrädesvis bör avse åtgärdsprojekt.

Åtgärdsansvariga instanser (myndigheter m fl) kan nämligen ur sådana

tillståndsbeskrivningar avläsa åtgärdsbehov och på grund härav lämna upp-

drag, jämför figuren. De kan även ge uppdrag som syftar till förbättrade

tillståndsbeskrivningar av särskild betydelse för deras åtgärdsansvar, vilket

sedan underlättar valet av åtgärdsprojekt. Av samma skäl kan motiv

föreligga för understöd av viss metodutveckling.

FoU-resultat från åtgärdsprojekt ger även underlag för mera utvecklade

tillståndsbeskrivningar.

Det ovanstående ger en huvudprincip för samordning mellan vägverksupp-

dragen och egen FoU vid trafikavdelningen.
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Figur 5. Samordning mellan egen FoU och uppdragS-FOU för målforsk-
ningsorgan, -principlösning
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Projektprioritering och pro jektresurser

I målforskning bör ett lönsamhetstänkande vara grundläggande. Beorende på

:forskningens karaktär - att resultatet ju inte är känt på förhand - kan

självfallet ingen egentlig beräkning av nyttor och kostnader göras för ett

forskningSprojekt. Däremot är det fullt möjligt att fastställa vad som är

känt och vilka rimliga förväntningar Som föreligger beträffande faktorer

som inverkar på FoU-lönsamhet.

 

Vi vet att nytta endast uppkommer vid tillämpning av FoU, d v 5 som följd

av åtgärder. FoU-tillämpningens nytta i väghållningen kan i huvudsak

fördelas på nyttor för väghållningen, transporterna och samhället i övrigt.

För väghållningens del är det i så fall fråga om kostnadsreduktioner vid en

given service till tranSportintressenterna och givna hänsyn i övrigt. För de

senare handlar det om såväl kostnadsreduktioner som ökad nytta. För

väghållningen är det således en fördel om FoU-resultatet; är kostnadsreduce-

rande för en kostnadsmässigt stor volym av väghållningen. I övrigt är det

företrädesvis av vikt att en stor total effektvolym berörs, och detta är

oftast beroende av den berörda trafikens omfattning.

Emedan det oftast är fråga om avvägning mellan väghållningskostnaden och

väghållningens effekter i övrigt, kan självfallet även kostnadsökningar och

minskad nytta uppträda i den totala effektprofilen. Kvar står emellertid att

tillämpningen av FoU skall öka sannolikheten för en totalt sett förbättrad

 

effektprofil för väghållningen. Denna förbättring i tillämpningseffekt skall

 

ställas mot FoU-kostnaderna. Dessa påverkas i hög grad av tillämpbarheten

 

av redan befintlig kunskap och redan utvecklade mät- och analyssystem.

Många olika system kan rimligen utvecklas för sådana bedömningar. I tabell

2 visas ett system som kan ha relativt stor tillämpning, dock utan att kunna

användas för bedömning av FoU-kostnader. Exemplet i tabellen ger viss

förklaring till såväl tabellens begreppsapparat som dess användning.

Syftet är att söka indikationer på nyttovärdesgraden i ett åtgärdSprojekt --

 

d v 5 ett forskningsprojekt - genom att man för varje målvariabel tillämpar

 

schemat. Schemat kan användas på mera eller mindre preciserade sätt, som

i huvudsak avser rutan "målpåverkan". Stor osäkerhet om den målpåverkan

som kan uppnås med "objektpåverkan" är givetvis en positiv indikation på
_
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Bedömningsschema för nyttovärdet (tillämpningsvärdet)
av åtgärdSprojekt (konsekvensbeskrivning för viss åtgärd)

Målvarriablerna förutsättes här vara positivt orienterade
(positivt med ökad nytta och minskade uppoffringar), så
att målvärdena, d v 5 värdesättning avolika målvariabler,
blir positiva. Tillämpningsvärdet bedöms genom studium
av målvärdesprofilen innehållande samtliga måleffekter.

  

ÅTGÄRDENS "MÅLVOLYM" FÖR.ENSKILD MÄLEFFEKT (MÅLVARIABELEFFEKT) =

 

    

 

 

 

 

 

MÅLVÄRDERING x Mmmm

.. MÅIEFFEKI'VOLYM .OWTEETEKTVOLYIL
MÅLVARDERING IDBJER'IERFEKI'V'OLsziw OBJEKTVOLYM ^ OWOLYM

MÃLVÄRDERING x "MÅLPÅVERKAN" x "OBJEKTPÃVERKAN'X OBJEKTVOLYM

g:

INDIKATIONER PÅ HÖGT NYTTOVÄRDE:

HÖG STOR OSÄKERHET STOR STOR

=

    

Tillämpningsexempel på målvariabeln olycks-
frekvens vid åtgärden korsningskanalisering

 

Stort Värde

hetsvinsten

 

tillmäts säker

Stor osäkerhet

om säkerhets- omfattande Stort antal
vinst vid ka_ kanaliserings- aktuella

åtGärder korsningar
nalisering
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nyttan av att minska osäkerheten. Mera preciserat bör man ange vilken

minskning av osäkerheten som forskningsprojektet förväntas kunna ge.

Några förklaringar och ytterligare exempel i tillägg till tabellexemplet:

0 Målvärdering = den vikt som tillmäts en "måleffekt-
enhet", t ex en person mindre traø
fikdödad per år

0 Måleffektvolym = antal måleffektenheter som den toa
tala åtgärdstillämpningen ger, t ex
reduktionen i årligt antal trafikdö-
dade

Objekteffektvolym :- summa objektpåverkan för åtgärds-
objekten, t ex kvadratmeter utökad
vägyta

O Objektvolym = .mått 'på objektmängden, t ex antal
vägkilometer

Det framgår, att schemat anpassats till bedömning av åtgärdens verkan på

såväl åtgärdskostnaderna (givetvis en målvariabel) som andra effekter, t ex

inom trafikprocesserna.

Det kan noteras, att trafikavdelningens forskning är särskilt orienterad mot

studier av "målpåverkan". En mera komponentinriktad forskning kan vara

speciellt knuten till problemet "objektpåverkan", då denna har en mycket

 

fördelaktig och välkänd målpåverkan. Exempel: "objektpåverkan" i termer

av ökad vägfriktion kan eftersträvas med olika medel, som är föremål för

forskning, utan att motsvarande "målpåverkan" studeras i sammanhanget.

Exemplet antyder att rutan "objektpåverkan" kan delas upp i skilda faktorer

som kan särbedömas.

Graden av "målpåverkan" är självfallet beroende av trafikens storlek m m då

det är fråga om väghållningens inverkan på trafikens målvariabler (exempel:

olycksfrekvensens beroende av trafikflödet vid olika tvärsektioner och

linjeföring).
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Slutligen kan nämnas en typ av frågor, som kan anses ha inverkan såväl på

FoU-kostnaderna som på tillämpningen av FoU-resultaten.

Vid den uttalade resursbegränsning som gäller för väghållningsforskning i

förhållande till problemens mångfald, uppstår ett resursproblem av följande

art:

0 många och långvariga projekt, d v 5 med måttliga årliga kostnader per
projekt

eller

0 få och snabba projekt, d v 5 med betydande årliga kostnader per projekt

Lösningar på problemet måste självklart växla från fall till fall. Den

avgörande frågan bör vara den praktiska tillämpningssituationen. En i tiden

nära liggande, stor volym av möjlig praktisk användning av den kunskapsför-

bättring, som forskningsprojektet kan ge, talar för ett stort och snabbt

projekt.

Långvariga projekt gynnar utvecklingen av god problemuppfattning och

välbetänkt metodval, samtidigt som små årliga resurser motverkar grundlig

analys och tillräcklig tillgång på dataunderlag att testa hypoteser mot.
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