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Inriktningen av Vägverkets FoU-uppdrag till VTI

3-årsprogram

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
58l 01 LINKÖPING

FÖRORD

Föreliggande dokument redovisar inriktningen av Vägverkets FoU-
uppdrag till VTI under 3-ârsperioden 1983-1985. Vägverket och
institutet har gemensamt arbetat fram detta program, vilket skall
uppfattas som en markering av de FoU-områden, som för närvarande
bedöms som mest angelägna. FoU-programmet kommer att successivt
överarbetas med hänsyn till ändrade förutsättningar.

Detta 3-ârsprogram ingår som en del i VTIs respektive VVs FoU-
program. Institutet har således utarbetat ett ramprogram förFoU-
arbetet under perioden 1981-1985. Detta program sammanfattar de
områden inom vilka VTI anser det angeläget att verka, oavsett om
det gäller egen FoU eller uppdragsverksamhet. Vägverket har på
i princip motsvarande sätt i en särskild rapport angivit inrikt-
ningen av den tramtida tekniska forsknings- och utvecklingsverk-
samheten inom vägverket.

I framtiden beräknas följande planer finnas för teknisk FoU vid
VV och VTI: .

VV ramprogram i- VTI ramprogram

VV 3-årsprogram - VTI 3-årsprogram

VV årsprogram «- VTI årsprogram
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR PROGRAMARBETET

VARFÖR SATSA PÅ FORSKNING OCH UTVECKLING?

I en stagnerande ekonomi, där väganslagen minskar, är det av sär-

skild vikt för väghållaren att hushålla med tillgängliga resurser

utan att för den skull äventyra vägtransportstandarden. Vägverket

prövar olika möjligheter att dels effektivisera nuvarande väghåll-

ningsåtgärder, dels införa ny teknik och nya metoder. Som under-

lag för dessa rationaliseringssträvanden krävs kunskap om hur änd-

rade/alternativa väghållningsåtgärder återverkar i olika avseenden

på vägtransportstandarden inte bara för väghållaren utan också för

trafikanten och samhället. Forsknings- och utvecklingsarbete är

i detta sammanhang en nödvändig förutsättning för en effektivare

väghållning.

VILKEN INRIKTNING GÄLLER FÖR VÄGVERKETS FoU-UPPDRAG TILL VTI?

Institutets forskning förväntas ge vägverket underlag bl a för re-

videring och utveckling av Vägverkets planeringsmetoder/modeller

samt för anvisningar rörande projektering, byggande och drift av

vägar.

För att nå dessa mål inriktas forskningen på:

o Tillståndsbeskrivningar. Metoder för att redovisa hur trans-
portstandarden är för skilda trafikantgrupper med avseende på
bl a trafiksäkerhet, tillgänglighet/reshastighet, vägstandard/
bärighet och miljö. Tillståndsbeskrivningar kan vara utgångs-
punkt för analys av olika åtgärds-effektsamband.

o Ätgärds-effektsamband. Analys av orsak- och effektrelationer
mellan å ena sidan väghållningsåtgärder och å andra sidan olika
effekter- såväl direkta som indirekta. Som exempel på aktuella
effekter kan nämnas trafiksäkerhet, framkomlighet, vägslitage,
körkomfort, miljö och energi.

FoU-programmet har utformats med hänsyn till bl a följande:

0 Dagens väghållning har alltmer kommit att avse drift- och för-
bättringsåtgärder på det befintliga landsbygdsvägnätet,
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0 Tätorternas väg- ochtrafikproblem kommer även fortsättningsvis
att kräva intresse från Vägverkets sida. Detta gäller i första
hand huvudnätet och med tonvikt på trafiksäkerhetsfrågor. Kommu-
nerna ansvarar för lokalnätet.

0 Planering och projektering av vägar sker numera med hänsyn till
fler aspekter än tidigare. Kraven på säkerhet, framkomlighet,
energi, miljö, ekonomi och komfort kvarstår.

o I planerings- och FoU-arbetet uppmärksammas alltmer det förhål-
landet, att olika trafikantkategorier kan ha specifika trans-
portbehov och förutsättningar. Oskyddade trafikanter och kollek-
tivresenärer är exempel på sådana grupper.

0 Vid väghållning, såväl nybyggnad som förbättring och drift, får
människan - hennes begränsningar, önskemål, värderingar och be-
hov- allt större vikt. Detta har betydelse såväl för vilka
väghållningsåtgärder som skall vidtagas som för det sätt på vil-
ket effekter skall mätas.

När det gäller att konkret definiera och prioritera olika FoU-

projekt/projektgrupper eftersträvas alltmer en ansats, därimMiför-

söker att utgå frånsjälva problemet i stället för att -som

ofta är brukligt- upprätta en s k åtgärdskatalog och sedan fråga

vilka effekter som uppstår om en viss åtgärd genomförs. Svårig-

heten med denna ansats är att nå enighet om vad som kan uppfattas

som en relevant problemformulering och en relevant avgränsning av

problematiken. Skall - för att ta ett exempel- trafiksäkerhets-

forskningen under kommande3-årsperiod utgå från problemet "Allt-

för många dödas och skadas i trafiken" eller från "Det händerallt-

för många avsvängningsolyckor" eller "Hur skall vi kunna eliminera

mänskliga felbedömningar vid vänstersväng?"

Fördelen med den problemorienterade ansatsen är, att man på ett

tidigt stadium och förutsättningslöst kan diskutera orsakerna till

problemet. Detta leder till en bättre och allsidigare problemupp-

fattning och därmed skapas en rationellare bas för att bestämma

vilka forskningsprojekt som man bör satsa på.

HUR PLANERAS FoU-ARBETET?

ll

perioden 1981-1985. Detta program sammanfattar de områden inom

Institutet har utarbetat ett ramprogram för FoU-arbetet under

 

1) VTI. Ramprogram 1981-1985
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vilka VTI anser det angeläget att verka, oavsett om det gäller

egen FoU eller uppdragsverksamhet. Vägverket har på i princhomot-

svarande sätt redovisat inriktningen av den framtida FoU-verksam-

heten i en särskild rapport1). Eftersom VV och VTI båda är verk-

samma inom vägtrafiksektorn och då VV är en av VTIs uppdragsgivare

är många FoU-områden gemensamma i de två programdokumenten.

I framtiden skall följande planer finnas för teknisk FoU:

VV ramprogram <- VTI ramprogram

VV 3-årsprogram - VTI 3-årsprogram

VV årsprogram - VTI årsprogram

Innan ett FoU-projekt påbörjas bör det aktuella VV-problemet ana-

lyseras. Syftet med detta är bl a att så klart som möjligt formu-

lera problemet och att bedöma nyttan av och kostnaden för ett FoU-

projekt. En fullständig kostnads-nytto-analys är normalt omöjlig

att göra eftersom FoU-resultaten inte är kända i förväg. Det är

dock oftast möjligt att bedöma ett antal faktorer som inverkar på

FoU-lönsamheten. Som exempel kan nämnas att indikationer på god

lönsamhet är om problemet berör en effekt- och kostnadsmässigt

stor volym och om osäkerheten i befintlig kunskap är stor.

Projektarbetet under verksamhetsåret sker för närvarande inom ra-

men för ett gemensamt utarbetat årsprogram med utgångspunkt i ett

antal projektblad, där man så långt som möjligt för varje enskilt

projekt konkretiserat det arbete som skall utföras samt målet/syf-

tet med FoU-arbetet. Som regel utgör det enskilda projektet en

"pusselbit" av en större frågeställning, varför det är lämpligt

att föra samman de enskilda projekten i olika problemområden. För

 

varje sådant bör som regel finnas ett särskilt 3-årsprogram av vil-

ket det framgår dels bakgrund till och motiv för FoU-arbetet, dels

under vilka är som respektive delprojekt skall pågå, dels bestämd

resursinsats.

 

1) Statens vägverk, utvecklingssektionen (TU- Internrapport nr 27,
Teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet inom vägverket
- diskussion av inriktningen inför 90-talet)
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Detta dokument redovisar översiktligt inriktningen av FoU-arbetet

inom de olika problemområdena. Av flera skäl, bl a tidsbrist, har

det inte varit möjligt att utarbeta fullständiga 3-ârsprogram för

varje område i enlighet med vad som sagts i föregående stycke.

Det bör poängteras att i föreliggande dokument redovisas enbart

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

HUR BUR PROJEKTARBETET BEDRIVAS?

Det finns inte någon mall, som är generellt giltig för hur ett

FoU-projekt skall genomföras. Det aktuella problemet är avgörande

för hur forskningsarbetet skall läggas upp. Som exempel kan dock

nämnas, att man inom vägtrafikforskningen liksom inom annan forsk-

ning ofta kan urskilja något eller några av följande moment.

0 Formulering av problemet.

0 Orsaksanalys. Hypoteser om vilka faktorer/förhållanden som
ligger bakom det aktuella problemet.

i. Sambandsanalys. Vilka kunskaper har man- behöver man skaffa -
om sambandet mellan åtgärder och effekter?

o Mätmetodik. Med vilka metoder bör de olika betingelserna, fak-
torerna, åtgärderna, effekterna mätas? Vilka för- och nackde-
lar har olika metoder?

0 Åtgärdsanalys. Vilka åtgärder eller kombination av åtgärder
torde vara bäst lämpade för att lösa problemet. Beräkning av
den troliga effekten av att en åtgärd genomförs.

0 Uppföljning och utvärdering..-Medför den insatta åtgärden verk-
ligen åsyftad förändring (effekt)? "

Avsikten med ovanstående exempel är främst att få förståelse för

att forskningsarbetet ofta tar lång tid och därför lämpligen bör

indelas i etapper, som kan innefatta mycket artskilda arbetsinsat-

ser, t ex litteraturstudier, utveckling av metodik och apparatur,

fältstudier, analys av data eller beräkning av åtgärdseffekter.

För att få en rättvis bedömning av det enskilda delprojektetåh^det

således angeläget att man redogör för varför och i vilket samman-

hang FoU-arbetet sker.
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PROBLEMOMRADEN

Probiemområdena redovisas under föijande sorteringsrubriker.

A ALLMÄNNA TILLSTÅNDSBESKRIVNINGAR

B UNDERLAG FOR REVIDERING/UTVECKLING AV MÅL, VARDERINGS-

GRUNDER OCH PLANERINGSMODELLER FOR VÃGHALLNINGEN

C UNDERLAG FOR REVIDERING/UTVECKLING AV ANVISNINGAR FOR

GATORS OCH VÄGARS TRAFIKTEKNISKA UTFORMNING

D UNDERLAG EUR REVIDERING/UTVECKLING AV TEKNISKA ANVISNINGAR

FOR BYGGANDE OCH DRIFT AV GATOR OCH VAGAR

A ALLMÄNNA TILLSTÅNDSBESKRIVNINGAR

Med tiiiståndsbeskrivningar menas i aiimänhet en redovisning av
.-:n ' gaf-:vc A .. ,my- 1 ;nå-h. | \;.. \ 4-1 nu -;nuiauet oetzcifande vagens Ej333Ka status (vagstandarden), Crafl'

nu' sa

kanternas, fordonens och trafikens egenskaper samt vägtransport-

  

standarden i form av trafiksäkerhet, framkomlighet och fordons-

 

kostnader m m. Dessutom ingår beskrivningar av miliöstandarden

intiii vägen för boende och natur. Tiiistândsbeskrivningar av

detta siag är bi a en förutsättning för att kunna avgöra huruvida

rådande förhåiianden är acceptabia eiier ej- d v 5 en åtgärdsin-

dikation. Kunskap om dagens situation är givetvis även tiii stor

nytta för sambandsstudier och modeiiutveckiing. Institutet beräk-

nas behandia ett anta] frågestäiiningar inom ramen för följande

projektgrupper.

A.1 Metoder för beskrivning av trafiksäkerhetsiäget

Deskriptiv oiycksstatistik, d v 5 en beskrivning av trafiksäker-

hetsiäget med oiika indeiningsgrunder, är en nödvändig dei i tra-

fiksäkerhetsarbetet. Oiycksstatistik är inget enhetligt begrepp.
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Kunskap om olyckor samt skadade och dödade personer kan samlas in

på många olika sätt vilka alla har sina för- och nackdelar. Vi

måste öka vår kunskapom alternativa statistikkällor, bortfall i

olika statistikkällor och olyckskategorier, snedheter i registre-

ring och rapportering. I vissa fall kan det bli aktuellt att av

tids- eller tillförlitlighetsskäl välja andra osäkerhetsmått än

olyckor - t ex indirekta mått såsom prestation och beteende. An-

tal olyckor och antal skadade säger mycket litet om risker. För

att få veta mer om risker krävs att vi kan relatera erhållna frek-

venser till exponering (körsträcka, restid, antal resor eller lik-

nande). Det yttersta målet är givetvis att kunna diagnostisera

säkerheten i trafiken- olyckor, svårighetsgrad, risk på olika ty-

per av väg (geometri, beläggning, väglag etc), trafiksituationer

(tätort/landsbygd, raksträcka/kurva/korsning, ljus/mörker etc),

för olika trafikantkategorier (fordonstyp, skyddade och oskyddade

trafikanter, ålder, erfarenhet etc).

Föâuäntad muita
------_----$---

Bättte handhap om baádtctna tnuuaaande tappoatzdtngdnutánei Aami
undzâåag 56a att bedöma uäadct av änáäad câgchdacdoutdntng.

A.2 Metoder för mätning av vägytans egenskaper

 

Mätning av vägstandard- vidareutveckling av RST-bilen. SAAB RST

med mekaniska avkänningssystem har visat potentialen och behovet

av en dylik utrustning. Förförsök med icke mekaniska (laserultra-

ljud) system har givit mycket lovande resultat. VV bör därför

satsa på utveckling av de ickemekaniska systemen somêü^utvecklings-

bara på ett helt annat sätt. De kommer i ett senare skede att

sannolikt kunna ge information om många andra vägyteegenskaper än

tvärs- och längsjämnhet (buller vissa friktionsegenskaper, rull-

ningsmotstånd, ljusreflektionsegenskaper, stänk, sprickor etc).

Eêsyê4§44-45§§e

Bättäe mäjåighetca att dnabbt gå en objektiv, aâådidág och honda-
huen: bedhaáunáng au uägqtedtandandcn. Gen även möjZághet ÅLZZ
åtgäad/eááektbtudtzh dam: titt utnedning au modeZZpanamethaa.
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A.3 Metod för översiktlig mätning av vägars bärighet

På grund av det ekonomiska iäget har Vägverkets ansiag för nyan-

iäggning av vägar minskat under senare år och större andei av tili-

gängiiga medei har i aiit större utsträckning använts tiii för-

stärkning och förbättring av äidre vägar. I samband härmed har

behov uppkommit att kartiägga bärigheten på befintiiga, svaga vä-

gar för att kunna vidtaga iämpiiga förstärkningsåtgärder,cüh*dessa

bäst behövs. Ändamåiseniigheten i nuvarande system för bärighets-

mätning (faiiviktsapparaten) prövas för närvarande. Troiigen har

detta system för iâg kapacitet. Det kan därför eventueiit bii

aktueiit att på iängre sikt försöka utveckla ett system för snabb

bärighetsmätning på befintiiga vägar, grundad på beröringsfri de-

formationsmätning.

EQ'GYEÃU/EêdÅå/EG

Möjåághcteâ ÅLÃZ Anabb öueüaihtâág bäaághetahaniening au vägnätet
i Zander vid ozáha tidpunkten och dänmed bättäe beaÃuZAundeäZag
mån det gäåzon achZaatbcatämmcKaen aamt åtgäadeä 56a uägáääatänh-
ning och uägundøahåâå.
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B UNDERLAG FÖR REVIDERING/UTVECKLING AV MÅL, VÄRDERINGSGRUNDER

OCH PLANERINGSMODELLER FÖR VÃGHÅLLNINGEN

De av VV utvecklade besluts- och planeringssystemen för översikt-

lig vägplanering, projektering, byggande och drift är i princip

alltid föremål för en översyn -bl a till följd av att värderings-

grunder och mål för väghållningen ändras. VTIs medverkan härvid-

lag består i att till viss del ta fram underlag och metodik vid

denna översyn. Bl a följande frågeställningar kräver ett FoU-ar-

bete.

8.1 Transportstandard- investering

 

Nybyggnad och förbättringsarbeten vidtas av väghållaren för att

ersätta respektive varaktigt förbättra en befintlig väg. De medel

som härvid åtgår ses som en investering i vägnätet i syfte att hö-

ja transportstandarden- främst med avseende på trafiksäkerhet,

framkomlighet och fordonskostnader. Fördelning och användning av

tillgängliga vägpengar präglas av ett cost/benefit-tänkande, d v_s

en avvägning mellan nytta och kostnader. Vägverket har utvecklat

en planeringsmodell, Angelägenhetsbedömning av väg- och gatubygg-

nadsobjekt", där man försökt avväga ändrade kostnader för olyckor,

restid, bränsle etc mot kostnaderna för olika väghållningsâtgär-

der och dess effekter. Det är för närvarande speciellt angeläget

att förbättra kunskaperna om förbättrings- och tätortsåtgärders

effekter.

Det kan dessutom bli aktuellt att föra in linjeföring som para-

meter i olycks-, reshastighets- och fordonskostnadssambanden samt

att dela upp vissa olyckssamband på länk och korsning. Parallellt

med detta krävs också en mer generell insats för fortsatt utveck-

ling/förnyelse av VVs ekonomiska planeringsmodeller.

Eêsvê4§44-4y§§s

Ökad aamhäZZachonomLah nytta 56a uägánueateäingaa genom att ÅLZZ-
Zämpade påananángamodeååøa med högâe aannoåáhheá aZZoheüan táZZ-
gängZága mcdcz :Låt de angeZägnaate pnojehtcn.
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8.2 Transportstandard- slitlager

 

Underhåll av beläggningar och grusslitlager svarar för merparten

av VVs driftanslag. Frågan om lämplig nivå/standard för underhållet

har under senare tid aktualiserats, Vid utvärderingen av alterna-

tiva underhållsstrategier skall man beakta dels de direkta väghåll-

ningskostnaderna, dels trafikanternas kostnader. För dessa ända-

mål krävs FoU-insatser för att klarlägga sambanden mellan slitla-

gertyp, ojämnhet och spårdjup å ena sidan och trafiksäkerhet, for-

donskostnad och komfort å den andra.

Eêeyäävifedwäe

Undznlag 561 data bedömnáng au EäMpÃÅg náuå på undetháååei och
LLndøthåWåtgä/tdm, della kate/LLM 56m byte av beâäggnángaztyp.

8.3 Transportstandard - vintervägservice

 

Vinterväghållningen är en viktig uppgift för vägverket. För att

optimera snöröjningen är det angeläget att FoU inriktas på att

klarlägga samband mellan snödjup och temperatur å den ena sidan

och trafiksäkerhet, framkomlighet och fordonskostnad å den andra.

Halkproblemet har under senare år kommit alltmer i fokus- inte

minst på grund av att man uppmärksammat vissa nackdelar med nu-

varande halkbekämpningsmetoder. VVs utvecklingsarbete på detta om-

råde behandlar dels olika metoder/tekniker för att undanröja/minska

halkä, dels konsekvenser av olika nivåer på vintervägservicen. I

det senare fallet övervägs försök med annan halkbekämpningsstandard.

Institutets kommande FoU-arbete är en fortsättning av tidigare forsk-

ning och syftar till att belysa hur säkerhet, framkomlighet, for-

donskostnader och friktion påverkas av olika vintervägserviceåt-

gärder. Vidare kan det bli aktuellt med fortsatta studier av tra-

fikanternas förmåga att bedöma halka (härvid finns även fordons-

och däckegenskaper med i bilden) samt miljöeffekter av kemisk halk-

bekämpning. FoU-arbetet omfattar även en kartläggning av de väg-

och klimatvariationer som bestämmer risken för uppkomst av halka
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på vägar. I anslutning till detta är det meningen att studera be-

hov av samt möjligheter till information till trafikanterna om ak-

tuellt väglag.

Eêzyênêsd-ey§§s

Uncle/Lag 56/1. bedömning av deü Zá'mpüg m'uå på uUz/tefwá'gae/wácen,
deZA oåiha haihbehämpnángametodcn.

8.4 Transportstandard - nedsatt bärighet

 

Tjälskador och nedsatt bärighet medför problem för trafiken och

väghållarna. Det är därför angeläget att klarlägga effekterna på

transportkostnaderna av att väghållaren tvingas stänga av vissa

delar av vägnätet under tjällossningsperioden.

fäêyêaêed-nu§§4

Bättae undzmzdg 56a banuz om aoaunsinaataca 561 bänighetshäjandc
åtgänden på tjäåkänáiága uägan.

8.5 Planeringsmodeller för beräkning av olycksutfall

 

Med hänsyn till att skadeföljd och därmed skadekostnad (såväl

mänsklig som materiell) varierar starkt med avseende påtfla olycks-

typ, trafikantgrupp och väg- och trafikmiljö är det angeläget att

undersöka vilka trafiksäkerhetsmått, som är relevanta i skilda be-

slutssituationer. Ett klarläggande i dessa avseenden är även av

vikt för det fortsatta arbetet med utveckling/förbättring av mo-

deller för skattning av antal_trafikolyckor på länkar och i kors-

ningar i skilda väg- och trafikmiljöer. Under 3-årsperioden ut-

reds särskilt behovet av att kunna skatta antal olyckor i drift-

planeringen. "

Eêayä4§44_4ø§§e

Bättâe möjåágheteh att beäáhna och beahnáua tiaááhaäheiheiáåäget
L teamet dom än aeâcuanta med auaeende på uäghåâånángené måZ.
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8.6 Utveckling av metoder för osäkerhetsanalys

Trafikolyckor är visserligen det enda helt tillförlitliga (valida)

måttet på trafiksäkerhet. Men dels är precisionen (reliabiliteten)

i detta mått relativt låg, dels är möjligheterna små att genom dem

finna orsakerna eller möjliga utlösande faktorer till olyckorna,

dels slutligen är olyckor så pass sällsynta att fördröjningen av

resultaten är betydande. Av dessa skäl finns det uttalade behov

av att utveckla alternativa eller kompletterande, indirekta meto-

der att utvärdera och analysera säkerhet. De mest aktuella avser

dels rena beteendestudier samt haverianalyser dels indirekta sä-

kerhetsmått såsom beräknad stoppsträcka och andel utnyttjad sido-

friktion. I ingetdera fallet torde det vara möjligt att ta fram

några generella metoder utan metoden måste anpassas till problemet.

Föluäntad muita
_ - c - - - . - c . . 5 a --

Bättäe möjZÅghøtøâ att Anabbt beahnáua och bcaäkna taaéihaähenhøta-
utnbtøn uád aláha åtgäädøä.
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C UNDERLAG FÖR REVIDERING/UTVECKLING AV ANVISNINGAR FÖR GATORS

OCH VÄGARS TRAFIKTEKNISKA UTFORMNING

C.l Trafiksäkerhet - effekt av smärre väg- och trafiktekniska

åtgärder

Vägförvaltningarna har rätt att på egen hand besluta om att utföra

lokala åtgärder med begränsad kostnad. De flesta av dessa s k lo-

kala åtgärder vidtas för att förbättra trafiksäkerheten. Dessvärre

finns ingen eller mycket bristfällig kunskap huruvida tänkbara åt-

gärder verkligen har en säkerhetshöjande effekt eller ej. Avsikten

-med rubricerade FoU-område är att utföra effektstudier -i första

-hand med avseende på trafiksäkerhet.

Denna typ av studier har institutet utfört tidigare och erfarenhe-

terna hittills visar, att det ofta är svårt att i statistisk me-

ning påvisa en säkerhetseffekt. Förutom fortsatta effektstudier

är det angeläget att under aktuell 3-årsperiod utveckla och pröva
0- l a.n . 'Cod' a 0. A* .a I 4- .by C 1 5 nu! A

ar :or dessa rafiks kerhetSstudier. SLâLlStlSá :orsoks-vi i
n

planering kan jämte alternativa metoder för trafiksäkerhetsanalys

visa sig vara värdefulla.

Eêayêuäsd-au§§z

Genom bättnc hahahapca om den taaáihaähzähetáánämjande eááehien
hOA aeápehtiuc åtgääd eäháâåé en eááehtávane anuändnáng au táZZ-
gängZiga mcdeå.

 

C.2 Trafiksäkerhet- utformning av plankorsningar

Anvisningar för geometrisk utformning av gator och vägar är före-

mål för en fortlöpande översyn, där revideringsarbetet främst kom-

mer att avse en revidering av anvisningarna för plankorsningar.

I anslutning härtill krävs bättre kunskap om hur trafiksäkerheten

påverkas av ändrad geometrisk utformning. Under den aktuella 3-

årsperioden skall VTI ta fram ytterligare underlag för att belysa
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detta samband. Specieiit intresse bör ägnas gång- och cykeitra-

fiken. Härvid kan tiii oiyckor aiternativa osäkerhetsmått bii

aktueiia - t ex trafikantprestation, förarbeteende.

E§E2ê@§@4-4ä§§4

Bäztäe undetZag 56a neuádeätng au anuáanánganna §61 uägana tha-
áthzekntéha utáonmntng.

C.3 Krockegenskaper hos vägmiijöns möbiering

 

VTI förfogar över en utmärkt och unik mätresurs och kompetens i

form av inom- och utomhuskrockbana med personai och kringutrust-

ning. I en serie försök har beiysningsstoipars krockegenskaper

studerats och försiag tiii krav framtagits. Iniedande studier av

räcken har genomförts.

Det kan bli aktueiit att nu gå vidare i dessa studier och närmare

granska andra deiar av vägmiijöns möbiering från krockegenskaps-

synpunkt (t ex vägmärken, brostoipar, Vägarbete -hur ser det ut-

i dag och vad kan göras för att förbättra situationen?)

E§4844§64-45§§§

Undeâåag 56h anuááningaa áön utáoämning av uägaüá aádouzngmme.

C.4 Prövning i körsimuiator av oiika vägaiternativ vad gäiier

iinjeföring och geometri'-tiiiämpningsstudier

I samband med vägmodifieringar, -tiiibyggnader eiier nyprojekte-

ring är det ofta frågan om va] meiian oiika aiternativ med oiika

kostnader. Ett av frågetecknen är aiitid: Hur kommer biiisterna

att reagera i det ena och andra aiternativet? Mer konkret exempii-

fierat: Kan man göra kurvan snävare, vägen smaiare? Vad händer

här om det biir halt? Kiarar en iångtradare med siäp den här ut-

formningen? I och med utveckiingen av VTIs körsimuiator finns

det nu möjiighet att redan i pianeringsstadiet iåta förare köra
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olika alternativa utformningar till låg kostnad och utan risk och

direkt jämföra reaktionerna samt att pröva effekten av olika åt-

gärder.

E?GY§4§G§-45§§4

Bättae möjZághcteh att med himlága hoathadeh ge det enaházda väg-
objehtet en 56h áöüaâø och §0hdon ÅämpZág utáohmhing. Dähigenom
han aannoåáhá Aähenhet, ålamhomåághzt och homáont ähaa utan hämn-
vätt höghe hoatnadeh.

C.5 Informationssystem längs vägen

 

Trafikanternas informationsbehov vid färd längs en väg tillgodo-

ses på i princip två sätt- "naturlig" (vägsektion, linjeföring,

yta etc) w-"konstlad (vägmärken, vägmarkeringar, trafiksignaler,

regelsystem etc).

Kunskapen är i dag bristfällig då det gäller trafikanternas reak-

tioner och beteenden på olika utformningar inom och relationer

mellan dessa två typer av information. Tidigare studier ger en

splittrad bild. Vilka typer av insatser kan bedömas vara kostnads-

effektiva? Sannolikt bör man här börja med en problemanalys av

planprojektkaraktär. Ett sådant arbeteangränsar till.men över-

lapper ej det mer tekniskt betonande internationella COST-30-pro-

jektet.

Ett specialfall utgör mörkertrafik. Här uppstår problem att över

huvud taget åstadkomma synbar information. Vilken funktion har

vägbanans reflexionsegenskaper? 'Hur kan visuell ledning förbätt-

ras med hjälp av markeringar och kantstolpar? Hur skall lågklassig

vägbelysning utformas? Hur och när skall släckning av vägbelys-

ning genomföras? Har ljuskällans spektralfördelning någon betydelse?

Eêeyêuêed-nv§§e

Ökade möjåighereh att anpaaaa LhéöhmatÅOhaáåödeZ tázz áöhahha med
hänsyn tÅZZ denaa beghähaade pheazatáohaáöhmåga.
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D UNDERLAG FÖR REVIDERING/UTVECKLING AV TEKNISKA ANVISNINGAR

FÖR BYGGANDE OCH DRIFT AV VÄGAR

0.1 Vägmateriaiundersökningar

 

Det är angeiäget att öka kunskaperna om oiika naturiiga berg- och

jordmateriais vägtekniska egenskaper bi a i syfte att åstadkomma

en mera funktioneii klassificering av vägmateriaien. Vidare er-

fordras snabba och tiiiföriitiiga metoder för bestämning av dessa

funktionsegenskaper.

Kraven på hushåiining med våra naturresurser samt miijöhänsyn ak-

tuaiiserar FoU-insatser för att kiariägga möjligheterna att använda

iågkvaiitativa naturliga vägmateriai samt restprodukter vid bygg-

ande och drift av vägar. Ett viktigt insiag i FoU-arbetet är fram-

tagande av underiag tiil byggnadstekniska anvisningar för nya väg-

materiai avseende såväi kvaiitetskrav som dimensionering.

Eêitäê'äkliêäfálêäê

Optimaåt utnyttjande av pntmána och behandäna uägmateaáaå med be-
ahtande au hiauot på huaházintng med natunncaumåoa och undan hän-
éqnétagande IÅÅZ mLÃjÖágnpunhtøñ.

D.2 Tjäiprobiem

 

Väghåiiare, transportföretag och vaniiga trafikanter förorsakas

stora extrakostnader genom de åriigen återkommande tjäiskadorna

på i första hand det sekundära och tertiära vägnätet,:anndessutom

tiii stora delar och under avsevärd tid varje år måste avstängas

på grund av tjäiiossningsskador.

Det är därför angeiäget att genom FoU-baserade åtgärder söka för-

hindra eiier åtminstone miidra verkningarna av dyiika tjäiioss-

ningsskador, viika ofta har karaktären av ytuppmjukningar och före-

trädesvis uppträder på svaga, icke normeniigt byggda vägar i norra

och meiiersta Sverige.
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På åtskilliga vägar, menäven normenligt byggda sådana, uppträder

mer eller mindra regelbundet ojämna tjällyftningar, vilka minskar

trafikanternas åkkomfort, framkomlighet och säkerhet samt dessutom

genom ökat fordonsslitage bidrar till ökade fordonskostnader. Det

är därför en viktig FoU-uppgift att klarlägga de faktorer,saxnför-

orsakar de ojämna tjällyftningarna, samt anvisa metoder för pre-

diktering av desamma.

Ledningar i gator och vägar skadas ofta genom inverkan av tjäle.

En angelägen FoU-uppgift är därför att anvisa metoder för förhind-

rande av ledningsskador genom uppfrysning.

Önskvärt är även att söka ta fram operativa metoder att lokalisera

Uppfrysande block i vägunderbyggnader.

Pâ vägunderhållssidan finns behov av nya metoder för att snabbt

och med enkla medel kunna reparera olika typer av inträffade tjäl-

skador.

Ett viktigt delomrâde inom projektgruppen är slutligen studiet av

förutsättningarna för uppkomsten av halka på vägar under kall års-

tid samt klarläggande av sambandet mellan olika slitlagertypers

ytegenskaper och deras halkbenägenhet.

E§58ê4§44-c%§§§

o Minahad áächucná av aZZuanZágahc tjäåahadoh på auagt uppbyggda
uägah, áöthhtadc uägauatängháhgapcccodcc och hähigchom auac-
vända hoathadabcApahÅhgah 664 uághåâåahc, godathahApoctöhch och
ävnága thaáihahtca. "

.o Mihahadc uhdcchååia- och thaááhanthoathadch.

o Höjd täaááhaähcchcibétandahd áöh.uintc&thaáihcn på uägah och
gatoh.
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0.3 Bituminösa beläggningar
 

Kostnaderna för utförande och underhåll av bituminösa beläggningar

utgör en mycket stor del av de statliga och kommunala väghållnings-

anslagen. Härtill kommer trafikanternas kostnader, som intimt

sammanhänger med beläggningens egenskaper och tillstånd. Det är

därför naturligt att stora FoU-resurser avdelas för att dels ta

fram beläggningstyper med sådana egenskaper att summan av väghållar-

och trafikantkostnaderna per fordonskilometer minimeras samtidigt

som rimliga krav på säkerhet, komfort och framkomlighet uppfylls

(se område 8.2).

Det har mot bakgrunden härav under senare år framstått som natur-

ligt och önskvärt att söka komplettera nuvarande indirekta kvali-

tetskrav på vägbeläggningar med krav på egenskaper, vilka av tra-

fikanterna uppfattas vara direkt avgörande för beläggningens funk-

tion. Exempel på sådana funktionella egenskaper är friktion, jämn-

het, ljusreflexionsegenskaper, bullrighet, rullningsmotstånd och

slitagebenägenhet på fordonsdäck. Härtill kommer väghållarens

H
) Y*

1 ikrav på beständighet och slitstyrka som förutsättningar för

god beläggningsekonomi.

Under en följd av år har Vägverkets byggnadsanslag minskat kraf-

tigt och på senare tid har även driftanslaget varit föremål för

reduceringar. Detta har föranlett vägverket att förutsättnings-

löst pröva nya strategier och tekniker för beläggningsunderhållet.

Det är angeläget att FoU-resurser avdelas för en teknisk och eko-

nomisk utVärdering av dessa för att dels konstatera att de inte

bara medför kortsiktiga besparingar för väghållaren utan även är

ekonomiska på längre sikt och då med beaktande av både väghållnings-

och trafikantkostnaderna, dels kontrollera att de nya underhålls-

strategierna och teknikerna inte reducerar beläggningarnas funk-

tionella egenskaper på oförutsett och ej acceptabelt sätt.

Det är också nödvändigt att bedriva en omfattande komponentforsk-

ning så att beläggningstyper med önskade funktionella egenskaper

kan framställas för olika typer av vägar och gator med beaktande
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av god energi- och resurshållning och arbetsmiljö.

Päiväntad nytta
---_ . . _ - 0- - G - --

Föhuibäzznángan 561 utáönande och undenhåÃZ au beZäggnángatypea
Adm uppágzzen acceptabåa áunhtáonahnau áäån både thaáihanten och
uäghåâlaae ttzz mináta mäjZLga totaihostnad 56a aamhäZth- d u a
utgäa en Zämpåág auuägnáng meâåan haauuppágZZeÃac och hoatnad.

D.4 Vägkonstruktion, vägbyggnad och vägförstärkning

Som en följd av den minskade nybyggnadsverksamheten i landet under

senare år har FoU-insatserna på bärighetsområdet kommit att allt-

mera inriktas på förstärkningsåtgärder. Under den närmaste 3-års-

perioden bör inom denna projektgrupp pågående arbete med system

för mätning och registrering av verkliga axellaster på olika typer

av vägar fortsättas och utvidgas till att även omfatta analyser

av hur olika axellastspektra inverkar på vägslitaget och därmed

eventuellt nödvändiggör speciella åtgärder. Även sambandet väg-

ojämnhet -dynamisk axellast - vägskada är av intresse. En viktig

FoU-uppgift är också att studera bärighetsegenskaperna hos vissa

nya beläggningstyper, t ex öppen asfaltemulsionsbetong, samt att

söka klarlägga hur olika vägkonstruktioners bärighet påverkas av

tänkbara nya underhållsstrategier för belagda vägar. Tidigare an-

vänd underhållsstrategi medförde som regel en successiv ökning av

bärigheten i takt med trafikutvecklingen, vilket inte alltid är

fallet numera sedan underhållsåtgärderna av ekonomiska skäl kommit

att i allt större utsträckning inriktas på avjämning, justering

och ytbehandling, samtidigt som trafikens tyngd ökat år från år.

Ett speciellt problem, som bör studeras, är frågan om erforderlig

bärighet på smala vägar med tung trafik, där lastfördelningen i

tvärled är begränsad och bl a medför risk för spårbildning genom

' deformation i överbyggnaden.

På stabiliseringssidan bör uppföljning ske av tidigare anlagda

cement- och slaggstabiliserade provvägar och i övrigt bevakning

ske av den tekniska utvecklingen inom såväl detta område, som när
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det gäller cementbetongbeläggningar. I den mån nya intressanta

stabiliseringsmedel blir aktuella, t ex flygaska (kolaska) bör de

tekniska och ekonomiska förutsättningarna för deras användning i

vägsammanhang undersökas och bedömas.

De påbörjade studierna av möjligheterna att med hjälp av resulta-

ten från fallviktsmätningar utvärdera erforderliga förstärknings-

åtgärder för svaga grus- respektive oljegrusvägar fullföljs och

utsträcks även till asfaltbelagda vägar. Möjligheterna undersöks

att med hjälp av andra mätvärden indirekt bestämma en belagd vägs

återstående livslängd och därmed optimal tidpunkt för en förstärk-

ningsåtgärd.

För vägar på tjälfarligt underlag sker en stor del av den fort-

gående strukturella nedbrytningen under de vanligen korta, årliga

tjällossningsperioderna. För bedömning av en vägs strukturella

livslängd och för att kunna föreslå förstärkningsåtgärder är det

nödvändigt att bättre känna tjälkänsliga jordarters bärighet i vä-

gen under tjällossningsperioden. Erfarenheterna kan väntas öka

möjligheterna att för framtagning av förstärkningsförslag utnyttja

bärighetsmätningar utförda under icke-tjällossningstid om man har

kännedom om underlagets tjälfarlighet.

Eêzvêcêçd-nø§§4

Bättac hänncdom om thaáihbczaatningcna tyngd, áöaändning L tiden,
Aammanadxináng och áändcånáng i uägcnb tvänicd aamt han dcaaa 5ah°
toncn inucnhaa på oåáha udghonatnahtioncná ncdbngtnáng och uáZha
undcnhdålaatnatcgáca/tchnáhca aom göZjahtZÅgcn än Zämplágaét L
oåáha 5aZK. Undcaåag_áöa aatáoncâå dámcnaáoncning av áöaatäahnánga-
digändaa på äZdnc vägan. Öhadc möjåághctza att använda bdnighztá-
mätningan andan Åchc-tjäåâoaanángatád 66a dimcnaioncning au gän-
Atänhningan. BibchåZZandc au hanahapcnna om atabáiiacaángan och
batongbcåäggningaa.
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D.5 Samspel däck w-vägbana

 

Vägens och förarens/fordonets egenskaper möts konkreti de ytor som

utgör däckens anliggning mot vägbanan. Hittills har däck och väg-

banor i hög utsträckning utvecklats separat vilket Mibenödvändigt-

vis leder till optimalt samspel. Det mest akuta exemplet härpâ är

kanske dubbdäcken och de "hårda" vägbeläggningarna. VTI planerar

att under kommande 3-årsperiod i samband med andra projekt och med

annan finansiär bygga upp utrustning som gör det möjligt just att

studera samspelet mellan däck och vägbana och hur olika egenskaper

hos däck och vägbana påverkar väg-<müidäckslitage, friktion,buller

etc. Även om denna utrustning kommer att bli en stor tillgång ge-

nom att den möjliggör full kontroll över flera variabler så måste

många av problemen av valideringsskäl även studeras under fält-

mässiga betingelser.

Fönuäniad muita
g . - - - _ . - - o - i - _-

Bättae möjåigheteä att opttmena uäggtanb och däckena egenahapet
med hänsyn táZZ denaa tnböadea benoende.

D.6 Arbetsmiljö vid byggande och drift av vägar

 

De arbetare som sysslar med byggande och drift av vägar har två

problem:

0 osäkerhet gentemot trafiken

0 osäkerhet vad gäller effekter av buller, avgaser m m.

VTI har genom studier av varningssystem vid vägarbeten,EM/varnings-

lyktors effektivitet, av skyddssystem vad gäller kollisioner, av

arbetsmiljö vad gäller yrkesförare skaffat sig kompetens som borde

kunna utnyttjas även för studier av hur arbetsmiljön och därmed

även säkerheten vid arbete med byggande och drift av vägar skall

förbättras.

Föcuántad nutid

Föabäzznad thjö och aähenhet 56a anbetane agaaeåaatta med byggande
och dätát au uägan.
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