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FÖRSÖK MED OSALTADE VÄGAR VINTERN 1980/81

Bilisternas hastighetsanpassning till olika
väglags- och friktionsförhållanden

av Gudrun Öberg
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING SWEDEN

REFERAT

Två vägar som tidigare halkbekämpats kemiskt (saltning)

har vintern l980/81 endast halkbekämpats mekaniskt

(sandning).

Den ena vägen har breda vägrenar, är rak och saknar

backar. Den andra vägen saknar vägrenar och är krokig

men även denna väg saknar backar. Trafiken på vägarna

är i stor utsträckning lokal-pendeltrafik och trafik-

kanterna informerades om försöket dels genom lokala

massmedia och dels genom skyltar längs provvägarna.

På de osaltade.provvägarna och på närbelägna saltade

kontrollvägar undersöktes bl a effekterna på väglag,

friktion och hastighet.

Vintern l979/8O gjordes också motsvarande undersök-

ningar på samma vägar och resultatet av dessa används

som referensdata.
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EXPERIMENT WITH UNSALTED ROADS, WINTER 1980/81

Speed adaption by motorists to various road and friction
conditions

by Gudrun Öberg
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

During winter 1980/81 two roads, where chemical treament

(salting) had previously been used to prevent skidding,

were given only mechanical anti-Skid treatment (sanding).

One of the roads has wide shoulders and straight alignment

with no gradients. The other has no shoulders and follows

a twisting course although this road also has no gra-

dients. Traffic on the roads is mainly local commuter

traffic and road users were informed about the experi-

ments both through the local mass media and by signs

along the test roads.

The effects on road condition, friction and traffic speed

were studied on the unsalted test roads and^on nearby

salted control roads.

During winter 1979/80 corresponding studies were made

on the same roads. The results from these are used as

reference data.
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FÖRSÖK MED OSALTADE VÄGAR VINTERN 1980/81

Bilisternas hastighetsanpassning till olika
väglags- och friktionsförhållanden

av Gudrun Öberg
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING SWEDEN

SAMMANFATTNING

Is- och snöhalka försämrar trafikens säkerhet och fram-

komlighet. Olika metoder att bekämpa halka har utarbe-

tats, varvid saltning, eller s k kemisk halkbekämpning,

har visat sig vara den mest effektiva. Undersökningar

vid bl a VTI visar dock att det inte är självklart att

säkerheten ökar trots att vinterväglaget minskar (9).

Saltningen har heller inte accepterats av alla trafi-

kanter. Många menar att saltningen skapar fler problem

än den löser. Vägverket har därför påbörjat en serie

försök för att se vilka konsekvenser det får att inte

utföra kemisk halkbekämpning.

Försökens l:a etapp genomfördes i Östergötland vintern

1980/81. Två vägar, som tidigare saltats, hölls då

osaltade. Den ena vägen har breda vägrenar, är rak och

saknar backar. Den andra vägen saknar vägrenar och är

krokig men även denna väg saknar backar. Trafiken på

vägarna är i stor utsträckning lokal pendeltrafik och

trafikanterna informerades om försöket dels genom lokala

massmedia och dels genom skyltar längs provvägarna.

På de osaltade provvägarna och på närbelägna saltade

kontrollvägar gjordes en mängd undersökningar. Resulta-

ten från samtliga undersökningar sammanfattas, tolkas

och analyseras i Meddelande 300 (l). I detta Meddelande

(30l) behandlas undersökningar om väglag, friktion och

hastighet, och i nr 302 (2) nedsmutsning, nr 303 (3)

korrosion och nr 304 (4) trafikanternas inställning.
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Väglagsundersökningen, som utförts 4 dagar/vecka under

5 vintermånader, visar att de båda provsträckorna har

is/snöväglag vid 30 respektive 41% av mättillfällena.

På kontrollsträckorna är motsvarande siffror 19 respek-

tive 28%. Detta innebär för dessa vägar att saltet tar

bort 1/3 av det is/snöväglag som skulle funnits om vägen

inte saltats.

Friktions- och hastighetsmätningar har utförts då risk

för is/snöväglag varit stor och pågått till dess en av

vägarna fått barmark. Resultaten från friktionsmät-

ningarna visar att det ofta vid mätningarna varit samma

låga friktionsvärden på både prov- och kontrollsträckan.

Det finns också en hel del mätningar då det är låg frik-

tion på provsträckan medan kontrollsträckans friktion

ligger på en mellan- eller hög nivå. Det finns även

tillfällen då provsträckan haft hög friktion och kon-

trollsträckan låg. Om inte mätningarna avbrutits då

en av vägarna fått hög friktion skulle det även ha fun-

nits många mättillfällen då båda vägarna haft hög frik-

tion. Det har inte framkommit någon skillnad mellan

prov- och kontrollsträckan då friktionsvariationer längs

eller tvärs vägen studerats.

Bilisterna sänker sin hastighet vid is/snöväglag, men

inte alls i så stor utsträckning som skulle behövas.

Hastighetsanpassningen är något bättre (ej signifikant

på 5% risknivå) på prov- än på kontrollsträckorna. Per-

sonbilisterna sänker sin hastighet till 70-90% av has-

tigheten vid barmark. För att kunna stanna fordonet

på samma sträcka vid is/snöväglag som vid barmark borde

hastigheten ungefär halveras. Det är vanligt att de

beräknade stoppsträckorna blir dubbelt så långa vid

is/snöväglag som vid barmark (se figur I).
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Beräknade stoppsträckor utifrån f 0 och V8S
för personbilar med (D) dubbdäck vid olika
väglag för samtliga mätsträckor. Medelvärde
med 95-% konfidensintervall anges med staplar.
Högsta och minsta Värde anges med pilar.

f = 50-percentilen i friktionsfördelningen
50 utefter Vägen.

85-percentilen i reshastighetsfördel-V85 .
nlngen.
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EXPERIMENTS WITH UNSALTED ROADS, WINTER 1980/81

Speed adaption by motorists to various road and friction'
conditions

by Gudrun Öberg
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

Ice and snow skid conditions reduce traffic safety and

trafficability. Various anti-Skid methods have been in-

troduced, of which chemical treatment (salting) has pro-

ved to be the most effective. Studies made for example

by the Institute show however that it is not evidentJ

that safety is increased although the effects of winter

conditions are reduced (9). Neither has salting been

accepted by all road users. Many believe that salting

creates more problems than it solves. The National Road

Administration has therefore started series of experi-

ments to determine the consequences of not carrying out

chemical anti-Skid treatment.

The first stage of the experiment was carried out in the

county of Östergötland during winter 1980/81. Two roads

which had previously been salted were left unsalted. One

road had wide shoulders and straight alignment with no gra-

dients. The other has no shoulders and follows a twisting

course although this road also has no gradients. Traf-

fic on the roads is mainly local commuter traffic and

road user were informed about the experiments both

through the local mass media and by signs along the test

roads.

A number of studies were made on the unsalted test roads

and on nearby salted control roads. The results from

all the studies are summarised and analysed in Bulletin

300 (1). This Bulletin (301) describes studies of raod
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condition, friction and speed, while Bulletin 302 (2)

describes state of dirtiness, Bulletin 303 (3) corrosion

and 304 (4) the reactions of road users.

The conditions study which was made for 4 days each week

during 5 winter months shows that the two test stretches

had ice/snow condisitons on 30 and 41% reSpectively of

the measuring occasions. On the control stretches the

correSponding figures are 19 and 28% reSpectively. This

means that on these roads salting counteracts l/3 of

the ice/snow conditions which would have existed if the

road had not been salted.

Friction and speed measurements have been made when the

risk of ice/snow conditions has been great and have con-

tinued until one road had bare ground. The results from

the friction measurements often indicate the same low

frictiOn on both the test and control stretches when

measurements were made. There are also a large number

of measurements when the friction was low on the test

stretch and the friction was at an intermediate or high

level on the control stretch. There are also occasions

when the test stretch had high friction and the control

road low friction. If the measurements had not been

terminated when one road indicated high friction there

would also have been many occasions when both test and

control showed high friction. No difference was found

between the test and control stretches when variations

in friction (patchiness) along or across the roads was

studied.

Motor car drivers do reduce speed in ice/snow conditions

but not at all to the extent required. Speed adaption

is somewhat better on the test stretches than on the

control stretches (not significant at the 5% risk level,

though). Drivers of private cars reduce speed to 70-90%

Of the speed used in free of ice/snow conditions. To
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get the same stopping distances,

by about 50%.

VIII

speed should be reduced

Calculated stopping distances are usually

twice as long in ice/snow conditions as in bare ground

conditions.

Figure I.
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Counted stopping distances (from f50 and v85)
for passenger cars with (D) studs for different
road conditions on all roads tested. The mean

and the confidence limits (95%) are illustrated
as bars. The arrows indicate maximum and mini-

mum values.

Väg

Road

f50 = the 50-percentile of the distribution of
friction values along the road.

V85 = the 85-percentile of the distribution
of journey speed.
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BAKGRUND OCH SYFTE

Is- och snöhalka försämrar trafikens säkerhet och fram-

komlighet. Olika metoder att bekämpa halka har utarbe-

tats, varvid saltning, eller s k kemisk halkbekämpning,

har visat sig vara den mest effektiva. Undersökningar

vid bl a VTI visar dock att det inte är självklart att

säkerheten ökar trots att vinterväglaget minskar (9).

Saltningen har heller inte accepterats av alla trafi-

kanter. Många menar att saltningen skapar fler problem

än den löser. Vägverket har därför påbörjat en serie

försök för att se vilka konsekvenser det får att inte

utföra kemisk halkbekämpning. *Statens väg- och trafik-

institut (VTI) har fått i uppdrag att studera detta.

I detta meddelande behandlas effekterna på väglag/frik-

tion och fordonens reshastighet. I detta försök kan

jämförelser göras mellan likvärdiga vägar där man efter-

strävar att väg- och trafikmiljön skall skilja sig i

endast ett avseende nämligen att den ena får saltas och

den andra får inte saltas. Tidigare studier av saltade

och osaltade vägar är gjorda på vägar av olika standard.

Saltade vägar har ett större trafikarbete och oftast

även bättre linjeföring än vad de osaltade vägarna har.

Målet med denna delstudie har varit att få klarhet i

hur mycket mer halt väglag som förekommer på de osal-

tade vägarna och om väglagen har olika friktionsnivå

på saltad och osaltad väg. Hastighetsstudierna skall

ge besked om det är någon skillnad på hur förarna an-

passar sin hastighet efter väglaget beroende på om de

kör på saltad eller osaltad väg.
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MÄTSTRÄCKOR

Till försöket med osaltad väg valdes två par av vägar

ut. Den ena vägen i paret skulle vara osaltad, den

andra skulle saltas som vanligt. Vägarna i ett par

skall ha ungefär samma geometriska standard och ungefär

samma trafikflöde. Dessa två par av vägar, då saltade,

har tidigare ingått i en undersökning om friktion och

reshastighet på vägar med olika vinterväghållning (5).

*Resultatet från den studien ger referensdata till resul-

tatet från studien med osaltad väg.

Av figur 1 framgår Vägarnas läge i östergötland.

På de fyra olika vägarna har kortare sträckor valts ut

över vilka friktion och reshastighet har mätts. Mät-

sträckornas längd framgår av tabell l, där även övriga

data om vägarna finns. Trafikmängd m m avser förhållan-

dena på mätsträckorna.

Mofulno
\
\ h _. xo
\\ Norsholm "v (65°

'ÃÄG 710

Söderköpm

   
    

  

O
f

_"dq,n

Ryd Tom:on

,I . k.. .
Vikingsfad .I L' Op'ng

TECKENFÖRKLARING
- - - e - - Försöksväg Test road

_._. _____ -- Kontrollväg Control road

Figur 1. Karta som visar mätsträckornas läge.

Figure l. Map showing the test stretches.
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Tabell 1. Förteckning över mätsträckor.

Table l. List of test stretches.

Vág- Vágbredd Årsdygnstrafik Beläggning Mätsträckans Halkbekänp- Par

nummer (m) antal axelpar beläggningsâr längd (m) mg

årtal inom inom parentes

oarentes

L_V796 13,5 3_ 850 (78) 60 MAB, (71) 936 (Sand)

LV636 13,0 6 000 (79) i 80 HAB (77) 957 Salt

RV 32 , 2 800 (78) Yl ('75) 2 229 (Sand) II

Lv206 , 2 910 (78) Yl (77) 1 205 Salt II

Road- Road width Average annual " Road surface length (m) De-icing Coup le

number (m) daily traffic from (year) of test '

from (year) stretches

     

  

 

 



MÄTMETODER

Vid mätning har både fordonens reshastighet och vägba-

nans friktion mätts över samma sträcka och på de två

olika vägar som är hopparade (se tabell 1). Vi har

valt att mäta båda variablerna över längre sträckor,

därför att man då med större säkerhet kan säga att det

är det konstaterade Väglaget och den uppmätta friktio-

nen utefter sträckan som påverkat förarens hastighets-

anpassning.

Mätningar har skett Vid olika hala väglag. För att

kunna avgöra när det är risk för halt väglag har vi be-

vakat väderprognoser i radio, TV och VVs telefonsvarare

(intalat av SMHI). Vid komplicerade vädersituationer

har vi tagit direkt kontakt med jourhavande meteorolog

på SMHI.

Väglaget

Väglaget har observerats fyra dagar/vecka (ca 08.00-

15.00) i samband med undersökningen av korrosion och

nedsmutsning. På varje väg har Väglaget observerats

på två platser, en plats omgiven av öppen och en omgi-

ven av sluten terräng. På den öppna platsen påverkar

sol och Vind Väglaget betydligt mer än på den slutna

platsen. Dessa observationsplatser finns på eller i

nära anslutning till de mätsträckor där reshastighet

och friktion mäts.

Friktion

Friktionen har mätts med en Saab Friction Tester som

arbetar efter skiddometerprincipen (6). Denna innebär

att ett hjul, bromshjulet, kOpplas över en utväxling
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av något slag till en annan grupp hjul, referenshjulen.

Grundvillkoret är att då referenshjulen, i detta fall

bakhjulen på SAABen, roterar ska också bromshjulet gå

runt, men med lägre periferihastighet än referenshjulen.

Man har valt ett utväxlingsförhållande på 0,82 á 0,85.

Detta ger 15-18 % slip vilket ungefär motsvarar frik-

tionsmaximums läge vid olika hastigheter. Den bil som

använts vid dessa mätningar har ett slip på l7-l8%.

Vid mätning används ett litet (dim. 4.00-8) odubbat

däck. Det lilla mäthjulet och den låga belastningen or-

sakar att friktionen vid lös snö/snömodd kan bli lägre

än för ett normalt personbilshjul. Ju större snödjup

desto större skillnad mellan ett litet hjul och ett

normalt personbilshjul.

Vid beräkning av stOppsträckor bör man använda sig av

ett friktionstal som är uppmätt vid ungefär 2/3 av ut-

gångshastigheten eftersomdet i stort sett motsvarar

den genomsnittliga friktionen under ett inbromsnings-

förlOpp. Detta innebär att vi har valt att göra alla

friktionsmätningar vid en hastighet av cirka 50 km/h.

Vi har mätt friktionen utefter hela mätsträckan i båda

riktningarna och i två sidolägen, dels i höger hjul-

spår och dels mellan hjulspåren. Vid torr barmark har

endast kortare sträckor mätts eftersom hjulet annars

blir för varmt och även kan slitas sönder.

För varje friktionsmätning fylls ett protokoll i där

man anger väglag, väder och temperatur och om någon

väghållningsåtgärd har utförts under mätningen.

Reshastighet

 

För mätning av reshastigheten har HM-78 (hastighets-

mätare från l9Z§) använts. Den är uppdelad i två en-

heter, en elektronikdel och en kameradel uppbyggd kring

en super-8 kamera (7).
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Som givare på vägen användes vid denna undersökning en

stråle av infrarött ljus. Då strålen bryts av ett for-

don tar kameran en bild och man får samtidigt in for-

donets ankomsttid (1 ms) i bildens nederkant.

HM-78 utplaceras i båda ändpunkterna på mätsträckan

och vi får en bild på varje fordon på de båda filmerna.

Vid utvärdering får man därför manuellt leta reda på

samma fordon i de båda filmerna och notera dess ankomst-

tidpunkt till de båda ändpunkterna och vilken typ av

fordon det är fråga om. Beräkning av reshastighet (eg.

restiden på mätsträckan) och statistiska beräkningar

sker i dator.

IR°SÅNDARE

    

s \

ii::> KAHERA
IR.HOTTAGARE

Figur 2. Mätapparaturplacering med angivande av kame-
rans bildfält och den infraröda strålens läge.

Figure 2. Measurement equipment showing the place of

the IR-sensor (IR = infrared) and the picture
area of the camera.
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RESULTAT

I detta kapitel redovisas resultaten av friktions- och

reshastighetsmätningarna och även det indirekta trafik?

säkerhetsmått (stoppsträckan), som beräknats ur de upp-

mätta värdena och en redogörelse över väglagsförhållan-

dena under vintern.

Väglag

Vid sammanställningen av väglagsobservationerna har de

tillfällen då det varit flera (n) olika is/snöväglag på

observationsplatsen varje is/snöväglag räknats som %

observation. Om det däremot varit barmarkoch ett is/

snöväglag har det räknats som om det enbart varit is/

snöväglag. Den öppna och slutna platsen (jmf. kap. 3.1)

på varje mätsträcka har oftast haft samma väglag, men

vid en del tillfällen har det varierat. Den öppna och

den slutna platsens väglag har därför viktats ihOp efter

andelen öppna respektive slutna partier utefter sträckan.

Under vintern före försöket dvs vintern 1979/80 då alla

vägarna fick saltas hade de 4 sträckorna is och/eller

snöväglag mellan 13 och 21% av observationstillfällena

(se figur 3). 'Vid mer än hälften av observationstill-

fällena vid halt väglag var det tunn is på vägen.

Försöksvintern l980/8l hade alla 4 vägarna större andel

halt väglag än vintern innan. En del av den skillnaden

förklaras kanske av att väglagsobservationerna är gjorda

över något olika tidsperioder de båda åren och resten

av skillnaden mellan vintrarna. Den första vintern

gjordes väglagsobservationerna från slutet av november

till slutet av april och året därpå påbörjades observa-

tionerna en månad tidigare och slutade också en månad

tidigare.
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'Figur 3. Väglag referensvintern 1979/80. Alla sträckor
saltas.

Figure 3. Road condition in the referencewinter 1979/80.
All stretches are salted.
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Figur 4. Väglag försöksvintern 1980/81. Provsträckorna

saltas inte.

Figure 4. Road condition in the testwinter 1980/81.
Test stretches are not salted.
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Provsträckorna har ungefär 50% mer is- och/eller snö-

väglag än kontrollsträckorna (figur 4), d V s en tredje-

del av det hala väglaget försvinner när man saltar. På

de osaltade vägarna är det framför allt den packade

snön eller tjocka isen som tilltar. Det väglaget blir

lika vanligt som tunn is. På de saltade vägarna är det

sällan packad snö eller tjock is däremot är det vid halt

väglag vanligt med tunn is och snömodd. Lös snö före-

kommer också en del.

Friktion

I figurerna 5 och 6 jämförs friktionsmätningar som har

gjorts i omedelbar anslutning till varandra på prov-

och kontrollsträcka. Det framgår då att vid ett stort

antal mätningar är det i stort sett samma låga friktion

på både prov- och kontrollsträckan. På Lv 206 förekom-

mer det ganska ofta blandväglag (barmark och is/snö)

samtidigt som det är enbart is/snö-väglag på Rv 32.,

Samma tendens, men i mindre omfattning, finns i jämfö-

relsen mellan Lv 636 och 796. På Lv 796 förekommer till-

fällen med barmark (hög friktion) samtidigt som det på

Lv 636 varit blandat halt och barmark.

Eftersom friktionsmätningarna ofta avbrutits då det

åter blivit barmarksväglag på en av vägarna, oftast

kontrollvägen, innebär det att mätningar inte utförts

då friktionen börjar bli högre på den andra vägen, of-

tast provsträckan. Om mätningarna hade fortsatt konti-

nuerligt hade detta inneburit att provsträckans frik-

tion också hade höjts och att det till slut blivit en

punktkoncentration där båda sträckorna haft hög frik-

tion (barmark). Det finns därför, beroende på resulta-

ten i dessa figurer, ingen anledning att tro att de ha-

la väglagen på Lv 206 skulle ha haft högre friktion i

genomsnitt än de hala väglaget på Rv 32. Därför redo-

visas inte heller här den genomsnittliga friktionen på

olika hala väglag eftersom enbart figuren (utan kommentarer)

är missvisande.
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Lv 796 FÅR EJSALTAS

 

f NON-SALTED ' WNTERN

50 WINTER 1980/81

1,0
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Figur 5. Jämförelse mellan i,stort sett samtidiga
friktionsmätningar på prov- och kontroll-
sträcka.

x Friktionsmätning i spårområdet

o Friktionsmätning mellan Spåren.

Figure 5. Relation between friction on test- and control-
stretches at almost the samt time.

x Measurements in the tracks

o Measurements in the area between tracks.

VTI MEDDELANDE 301



ll

Rv 32 FÅR EJ SALTAS
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50 WINTER 9
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Figur 6. Jämförelse mellan i stort sett samtidiga

friktionsmätningar på prov- och kontroll-
sträcka.

x Friktionsmätning i Spårområdet

o Friktionsmätning mellan spåren.

Figure 6. Relation between friction on test- and

controlstretches at almost the same time.

X Measurements in the tracks

o Measurements in the area between tracks.
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Om man jämför friktionsresultaten från vintern 80/81

med friktionsresultaten i VTI-rapport 218 ( 5) som är

från vintrarna 78/79 och 79/80 och från många vägar

finner man att i spårområdet vid packad snö och framför

allt vid lös snö har det varit lägre friktion vintern

80/81 men i övrigt stämmer friktionsresultaten vid 0-

lika väglag med den tidigare undersökningen. I den tidi-

gare undersökningen hade man bara tunna lager med lös

snö vilket innebar att beläggningens skrovlighet höjde

friktionen. Vad beträffar den packade snön är skillnaden

inte så stor mellan åren. Det som skiljer mellan de två

undersökningarna är att den packade snön förekommer på

vägar med mycket mer trafik den senaste vintern än

tidigare. Packad snö förekommer framför allt på vägar

som inte saltas.

Jämförelser har också gjorts om friktionen varierar mer

längs eller tvärs vägen på någon av prov- eller kontroll-

sträckorna jämfört med den andra typen av väg. Då det

gäller fläckvis halka längs vägen har skillnaden mellan

85- och lS-percentilen i friktionsfördelningen utefter

vägen använts som testvariabel. Då det gäller friktions-

variationer tvärs vägen (spårbildning) har skillnaden

mellan 50-percentilerna i friktionsfördelningarna från

spårområdet och mitt emellan spåren utnyttjats. För att

sedan avgöra om de erhållna fördelningarna har varit

olika för prov- och kontrollsträcka har Kolmogorov -

Smirnovs test använts. 'Risknivåerna blev större

än 10 % för samtliga jämförelser, vilket innebär att

det inte var någon skillnad mellan prov- ochkontroll-

sträcka.

VTI MEDDELANDE 301
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Reshastighet

 

-Alla reshastighetsmätningar har delats in i tidsperioder

under Vilka friktionen i stort sett varit oförändrad.

Undersökningar har gjorts för att få fram för Vilka

hastighets- och friktionsvariabler som bästa samband

erhålles. Det har då visat sig att som friktionsvariabel

är medelvärdet av lS-percentilerna i friktionsfördelning-

arna för spår ochmitt emellan spår bäst. Det är ganska

naturligt att man rättar sin hastighet efter friktion/

väglag över hela körbanan (dvs medelvärde av spår och

mitt emellan Spår). Att lS-percentilen har valts beror

på att det är intressant att studera den fläckvisa halka

som kan komma fram då man väljer ett Så lågt friktionstal.

Som hastighetsvariabel har 50-percentilen valts och detta

beror på att denna variabel är mera stabil än vad medel-

värde och högre percentiltal är då antalet mätta fordon

(lastbilar) inte är så stort. För personbilar är skill-

naden mellan 85- och 50-percentilen i hastighetsfördel-

ningen mellan 8 och 14 km/h både vid halt väglag och vid

barmark.

I bilaga 1 och 2 redovisas sambandet mellan de ovan nämnda

variablerna för de olika mätsträckorna. Bilaga 1 visar

personbilarnas hastighet och Bilaga 2 lastbilarnas. För

att undersöka om det är någon skillnad i hastighet mellan

de olika åren (på provsträckan skillnad mellan saltad och

osaltad väg) har följande funktion ansatts

l
v = vB fn

där v = hastighet på vintern (vehicle speed in the winter)

VB.: hastighet vid torr barmark på sommaren (vehicle
speed on dry bare-ground in the summer)

f = vägbanans friktion på vintern (friction in the
winter)

och n är det tal som får Visa hur man anpassar sig till

friktionen på vägen. Ett lågt tal medför att man anpassar

VTI MEDDELANDE 301
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sig bättre än vid ett högre tal. Om man anpassade sin

hastighet efter friktionen så att n = 2, skulle detta

innebära att den beräknade bromssträckan skulle vara lika

lång vid alla friktionstal, förutsatt att friktionen vid

torr barmark sommartid är 1.

I tabell 2 redovisas n med asymptotiskt 95% konfidens-

intervall. Dessa funktionskurvor har ritats in i figurer-

na i bilaga 1 och 2.

i
Tabell 2. För varje väg och år har i funktionen v=v 'fn

(se sidan 9) det n som ger den bästa an-
passningen till data tagits fram. n-värdet
ges med asymptotiskt 95% konfidensintervall.
RV32 och Lv796 är osaltade vintern 80/81.

1

Table 2. In the function v=v o fn (page 9)' has for each

road and year the n that fits data best been

determined with asymptotic 95% confidence-
interval Rv 32 and Lv 796 are not Salted during

the winter l980/l98l.

 

xyäg Road

Fordonssxxx
slag \\\ Prov Kontroll Prov Kontroll
Vehicle År Yeârva796Test Lv636Control Rv 32Test Lv206Control

 

Passenger cars

     

 

Personbilar79/8QlO.5: 1.7 12.5: 4.1 11.1: 3.4 17.33: 9.8
-"- 80/8L 7.4: 0.9 8.22: 1.1 7.4: 0.8 8.1: 1.0
-"- 79/8r 8.4: 0.9 9.82: 1.6 7.8: 0.8 9.2: 1.4

Heaves vehicles + + +
Tunga for- 79/8032.2-23.3 43.3-31.3 l4.5-l0.0 24.9i20.0
don ' .

-"- 80/8115.4i 3.8 19.3: 7.6 11.2i 1.7 10.7: 2.8

-"- 79/8 19.5: 5.3 27.2i10.2 11.6i 1.812.4i 3.3
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Talet n är i allmänhet lägre på provsträckan än på kon-

trollsträckan. Detta gäller inte bara under försöks-

vintern utan även under referensvintern. Ingen av skill-

naderna är emellertid signifikant. På samtliga sträckor

är n lägre under försöksvintern än under referensvintern.

Lastbilarna har ett större n-värde (dock ej alltid sig-

nivikant större) än vad personbilarna har för motsva-

rande väg och år. Det innebär att lastbilsförarna an-

passar sig sämre till halt väglag än vad personbilsfö-

rarna gör. Detta framgår även av figurerna i bilaga 3

där skillnader mellan SO-percentilerna i hastighetsför-

delningarna för personbilar och lastbilar redovisas som

funktion av friktionen. Vid låg friktion är skillnaden

liten, oftast är hastighetsvärdet för personbilar högst

.men det finns också tillfällen då lastbilar har högsta

värdet. Vid de flesta av de tillfällen då lastbilar

haft högre hastighet än personbilar har det funnits ett

löst lager, lös snö eller snömodd, på några centimeters

djup på vägen. De största skillnaderna erhölls vid hög

friktion där personbilarna kör 5-15 km/h fortare än

lastbilarna.

VTI MEDDELANDE 301
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Beräknade stoppsträckor

 

Stoppsträckor kan också belysa skillnad i hastighets-

anpassning mellan prov- och kontrollsträckan, men det

som den framför allt användes till är att visa hur has-

tighetsanpassningen varierar mellan olika väglag.

Stoppsträckan beräknas enligt formeln:

V2

s = v-A t+ 2 g f

där

5 = bilens stoppsträcka i m

v = bilens hastighet i m/s

At = förarens reaktionstid i s

= friktionstal vid bästa inbromsning

g = tyngdaccelerationen 1 m/s2

V och f är mätta storheter där 50- och 85-percentilen i

hastighetsfördelningen för en tidsperiod används. Efter-

som fordonen rör sig utefter en längre sträcka vid in-

bromsningen används 50-percentilen i friktionsfördel-

ningen. At ges värdet l s (8).

Friktionen har mätts med ett odubbat däck och vi vet

inte vilka av de fordon som vi mätt reshastighet på som

haft dubbade däck. Vi vet inte heller vilken kvalité

dubbdäcken har ute på personbilarna, men vi vet från:

studier att vid en inbromsning med låst hjul ger nya

dubbdäck ett friktionstillskott på 0,05 och vid bästa

inbromsning O,l. Ungefär samma variation i friktions-

tillskott fâr vi även mellan ett nytt och ett slitet

dubbdäck. Vi antar att ett genomsnittligt dubbdäck

ger ett friktionstillskott på ungefär 0.07 på de hala

väglagen. Vid barmark får man sämre friktion med dubbar

i däcken. Denna försämring sätts till 0.05.

VTI MEDDELANDE 301



17

Vi vet också att ungefär 75 % av personbilarna i Öster-

götland har dubbdäck enligt undersökningar vintern

1979/80. Vi vet också från dubbdäcksundersökningen att

personbilisterna med dubbdäck kör i genomsnitt 0 2,5

km/h fortare än de som inte har dubbdäck på sina bilar.

Detta innebär att om vi vid halt väglag minskar den

uppmätta hastigheten (50- och 85-percentilerna) med

1,9 km/h så erhåller vi hastigheten för fordon med

odubbade däck och om vi ökar den uppmätta hastigheten

med 0,6 km/h så får vi hastigheten för personbilar med

dubbade däck. Detta bygger då också på att 75 % av per-

sonbilarna har dubbdäck på samtliga vägar och tillfällen.

Detta antagande är dock bättre än att använda uppmätta

värden som då är friktion för ett odubbat däck och res-

hastighet för mestadels dubbade fordon. Om de uppmätta

värdena används skulle detta leda till för långa beräk-

nade stOppsträckor för hela populationen. De stopp-

sträckor som vi här redovisar är ändå något längre än

i verkligheten, eftersom vi räknar med optimal inbroms-

ning och inte tar hänsyn till rull- och luftmotstånd.

Rullmotståndet varierar mycket med olika väglag Och är

större på t ex lös snö än på is.

I figurerna 7410 redovisas de beräknade stOppsträckorna.

Det antal tidsperioder under försöksvintern som beräk-

ningarna bygger på framgår av tabellen nedan, (se kap 4.3).

 

  Lv 796 Lv 636 Rv 32 Lv 206

armark 8 5 4 ' 9

is/snö 12 9 21 13

Väglag

       

 

 

Vid barmark varierar medelvärdet av de beräknade stOpp-

sträckorna mellan 50 och 60 meter då beräkningarna är

gjorda på 50-percentilen i hastighetsfördelningen. Per-

sonbilar med dubbdäck har 1-3 meter längre stOppsträcka

än bilar med odubbade däck.
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Figur 7. Beräknade stoppsträckor utifrån f 0 och V50

för personbilar med (D) dubbdäck Vid olika
väglag för samtliga.mätsträckor. Medelvärde
med 95-% konfidensintervall anges med staplar.
Högsta och minsta Värde anges med pilar.

 

Eigure 7.Calculated stopping distances (from f and
V5 ) for passenger cars with (D) studs for
digferent road conditions on all roads tested.

The mean and the confidence limits (95%) are

illustrated as bars. The arrows indicate maxi-

mum and minimum values.
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Kontroll Prov Kontroll Road
Control] LTest Control 1
v V

I ]I
-Beräknade stoppsträckor utifrån f50 och V O
för personbilar utan (D) dubbdäck Vid oliåa
väglag för samtliga-mätsträckor. Medelvärde
med 95-% konfidensintervall anges med staplar.
Högsta och minsta Värde anges med pilar.

 

Calculated stopping distances (from f 0 and
V ) for passenger cars without (D) sêuds
for different road conditions on all roads

tested. The mean and the confidence limits

(95%) are illustrated as bars. The arrows in-

dicate maximum and minimum values.
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Beräknade stoppsträckor utifrån f50 och V85
för personbilar med (D) dubbdäck Vid olika
väglag för samtliga mätsträckor. Medelvärde
med 95-% konfidensintervall anges med staplar.
Högsta och minsta Värde anges med pilar.

Väg

PPOV Road
xTest

 

Counted stopping distances (from f and V85)
for passenger cars with (D) studs for different
road conditions on all roads tested. The mean
and the confidence limits (95%) are illustrated

as bars. The arrows indicate maximum and mini-

mum values.
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Beräknade stoppsträCkor utifrån f5
för personbilar utan (D) dubbdäck
väglag för samtliga mätsträckor.
med 95-% konfidensintervall anges
Högsta och minsta Värde anges med

Counted stopping distances (from f and V85)
for passenger cars without (D) stu s for
different road conditions on all roads tested.

The mean and the confidence limits (95%) are

illustrated as bars. The arrows indicate

maximum and minimum values.
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Vid halt väglag får personbilar med dubbdäck stOpp-

sträckor där medelvärdet varierar mellanmästräckorna

från 82 till 96 meter och utan dubbdäck blir medelvär-

det 15-20 meter längre. Som framgår av detta är stopp-

sträckorna betydligt längre vid is/snöväglag än vid

barmark vilket visar på en dålig hastighetsanpassning

till is/snöväglag.

Stoppsträckorna vid is/snöväglag är i genomsnitt något

kortare på kontrollsträckorna än påprovvägarna och

detta beror på att mätningarna ofta innefattat en frik-

tionsförbättring på kontrollsträckan men ej på prov-

sträckan.

Den största skillnaden i medelvärde mellan prov- och

kontrollsträcka är 16 meter, men det är ingen statis-

tiskt signifikant skillnad ( % risknivå) mellan prov-

och kontrollsträcka i något av de fall som finns redo-

visade i figurerna.
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SLUTSATSER

Enligt väglagsobservationerna var det is/snöväglag vid

mellan 13 och 21% av observationstillfällena den första

vintern då alla vägarna saltades. Detta är något mer

än vad som framgår av VTI rapport 210 (10), men tyngd-

punkten ligger där på vägar med större trafikflöden och

därmed intensivare halkbekämpning som leder till större

andel barmark.

Vägragsobservationerna har gjorts mellan kl 08.00 och

15.00 och som framgår av VTI rapport 210 är det den

tidsperiod mellan 05.00 och 23.00 som har minst halt

väglag. Andelen halt väglag varierar mellan olika tids-

perioder på saltade vägar 1977 från 10 till 15% och på

osaltade vägar från 40 till 50%.

Vintern därpå är två av sträckorna osaltade och dessa

får då i stort sett 50% mer halt väglag än vad reSpek-

tive kontrollsträcka som saltas får. Kontrollsträck-

orna har den.andra vintern större andel halt väglag än

vintern innan. Detta beror dels på olika vintrar och

dels på något olika observationsperioder (förskjutning

på 1 månad).

Skillnaderna i andelen is/snöväglag mellan prov- och

kontrollsträcka kan användas för att göra beräkningar

av hur detta påverkar restidsförbrukningen på sträckan.

Personbilarna håller vid is/snöväglag en hastighet som

är mellan 70 och 90% av hastigheten vid torr barmark.

Lastbilarna sänker sin hastighet som mest till 75-80%

av barmarkshastigheten och som minst sänker de inte

alls sin hastighet då det blir halt. Provsträckorna

har 11 respektive 13 procentenheter mer is/snöväglag

än kontrollsträckan. Detta innebär, under antagande

att trafikens storlek är oberoende av väglaget, att

restidsfördröjningen under 5 vintermånader är mellan
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1 och 5% på de osaltade vägarna jämfört med de saltade

vägarna och för lastbilarna mellan 0 och 4%.

Beräkningar har gjorts för att avgöra hur hastigheten_

anpassas till friktionen. Då framkom att på både prov-

och kontrollsträckorna är personbilarnas hastighetsnivå

lägre vid is/snöväglag under försöksvintern jämfört med

vintern tidigare. På den ena provvägen (Lv 796) är

denna skillnad signifikant på 5% risknivå för person-

bilar, men på den andra provsträckan (Rv 32) är även

friktionen lägre vilket innebär att det på den vägen

inte är någon signifikant skillnad mellan åren. På

kontrollsträckorna är skillnaderna inte heller signifi-

kanta.

Vid jämförelse mellan prov- och kontrollsträcka är has-

tighetsnivån lägre på provsträckan, dock inte signifi-

kant lägre.

Stoppsträckor kan också beräknas för att belysa skillnad

i hastighetsanpassningen mellan prov- och kontrollsträcka,

men det som framför allt stOppsträckorna används till

är att visa hur dålig anpassningen är till is/snöväglag

på alla vägar. Det är vanligt att stoppsträckorna är

dubbelt så långa vid is/snöväglag som vid barmark.

VTI MEDDELANDE 301
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Bilaga 1
Sidan l(3)

Samband mellan friktion och personbilshastighet. Som

hastighetsmått används SO-percentilen i hastighetsför-

delningen (v50) och som friktionsmått används medelvär-

det av lS-percentilerna i friktionsfördelningarna för

spårområdet och mitt emellan spåren (fl5, S, M).

l

För varje väg och år har i funktionen v=vBofn (se si-

dan 13) det n som ger den bästa anpassningen till data

tagits fram. n-värdet ges med asymptotiskt 95% konfi-

densintervall. Rv 32 och Lv 796 är osaltade vintern

1980/81.

Relation between the speed of passenger cars and the

friction on the road. The speed variable used is the

50-percentile of the Speed distribution (v50) and the

friction variable is the mean of the lS-percentiles of

the friction distributions for the tracks and the area

between the tracks (flsl s, M).

l

In the function v=vB'fn (page 13) has for each road and

year the n that fits data best been determined with

asymptotic 95% confidenceinterval Rv 32 and Lv 796 are

not salted during the winter 1980/81.
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Bilaga 1
Sidan 3(3)
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Bilaga 2

Sidan 1(3)

Samband mellan friktion och hastighet för tunga fordon.

Som hastighetsmått används 50-percentilen i hastighets-

fördelningen (v50) och som friktionsmått används medel-

värdet av lS-percentilerna i friktionsfördelningarna

för spårområdet och mitt emellan Spåren (fl5, S, M).

l

För varje väg och år har i funktionen v=vB-fn (se si-

dan 13) det n som ger den bästa anpassningen till data

tagits fram. n-värdet ges med asymptotiskt 95% konfi-

densintervall. RV 32 och LV 796 är osaltade Vintern

1980/81.

Relation between the speed of heavy vehicles and the

friction on the road. The Speed variable used is the

SO-percentile of the Speed distribution (v50) and the

friction variable is the mean of the lS-percentiles of

the friction distributions for the tracks and the area

between the tracks (f15, S, M)Q

l

In the function v=vBofn (page l3) has for eaCh road and

year the n that fits data best been determined with

asymptotic 95% confidenceinterval Rv 32 and Lv 796 are

not salted during the winter 1980/81.
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Sidan 3(3)
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Bilaga 3

Sidan 1(3)

Samband mellan personbils- och lastbilshastighet vid

olika mättillfällen och friktion. Som hastighetsmått

används SO-percentilen i hastighetsfördelningen (v50)

och som friktionsmått används medelvärdet av lS-per-

centilerna i friktionsfördelningarna för spåromrâdet

och mittemellan spar (f 15, S, M)_

i Personbilshastighet

Lastbilshastighet

Relation between the speed of passenger cars and heavy

vehicles at different occasions and frictions.

The speed variable used is the 50-percentile of the

speed distribution (v50) and the friction variable is

the mean of the lS-percentiles of the friction distri-

butions for the tracks and the area between the tracks

15, s, M)

1 Speed of passenger cars

Speed of heavy vehicles
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