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FÖRORD

Denna rapport har utarbetats inom VTI. Rein Schandersson har varit

huvudansvarig för kapitel 4 och 5, Börje Thunberg för kapitel 1-3, 6 och 7.

Bo Simonsson har svarat för vissa avsnitt i kapitel 5.

Under arbetets gång har synpunkter inhämtats från dels TFDs driftforsk-

ningskommitté (Sven Olof Elm, Peter Fäldt, Birger Höök, Arne Johansson,

Alf Matsson, Bengt Skagersjö), dels en samordningsgrupp inom VTI (Peter

Arnberg, Ingemar Bronge, Gunnar Carlsson, Östen Lindqvist, Georg Mag-

nusson). Kontakt har vidare tagits med Driftkostnadsutredningen och

forskare vid institutionen för vägbyggnad vid Chalmers tekniska högskola

och avdelningarna för anläggningsproduktionsteknik, kommunal anlägg-

ningsmetodik och vägbyggnad vid Högskolan i Luleå.

Redogörelsen i kapitel 5 och 6 bygger bl a på svar från en enkät som

skickats till olika väghållare och FoU-instanser.

Till alla som bidragit med faktamaterial och synpunkter vid rapportens

tillkomst riktas ett varmt tack.

Börje Thunberg
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Forskning om drift av gator och vägar.
Kunskapsöversikt och FoU-behov

av Rein Schandersson, Bo Simonsson och Börje Thunberg
Statens väg- och trafikinstitut
58l Ol LINKOPING

REFERAT

Syftet med denna rapport är att kartlägga kunskapsläget och behovet av

forskning om drift av gator och vägar.

Kunskapsöversikten bygger på litteraturstudier och svar på en enkät, där

man efterfrågat FoU-satsningar inom driftområdet hos olika väghållare

och FoU-organ. När det gäller det framtida behovet av driftforskning

anges det inte i projekttermer utan genom att ange de forskningsinrikt-

ningar som bedömts som mest angelägna.

En viktig utgångspunkt för prioritering av fortsatt driftforskning är den i

rapporten redovisade analysen av väghållarens planerings- och beslutspro-

blem.
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Research on Maintenance of Roads and Streets.

State-of-the-art Report and Need for Future Research

by Rein Schandersson, Bo Simonsson and Börje Thunberg
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
SWEDEN

ABSTRACT

The purpose of this report is to give an overview of present knowledge on

maintenance of roads and streets and to indicate the need for future

research.

The state-of-the-art overview is based upon literature studies and results

from an inquiry of RårD on road maintenance, which was sent to research

bodies and road authorities. The future need of maintenance research is

not given in terms of concrete projects, but as directions or areas judged

as most urgent.

One important basis for giving priority to continued maintenance research

is the analysis given of the planning and decision problems, which road

authorities are faced with.
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Forskning om drift av gator och vägar.
Kunskapsöversikt och FoU-behov

av Rein Schandersson, Bo Simonsson, Börje Thunberg
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKOPING

SAMMANFATTNING

Syfte

Denna rapport söker redovisa den kunskap man har om hur olika

driftåtgärder återverkar på kostnader, säkerhet, framkomlighet etc sett

ur olika intressenters synvinkel - t ex väghållarens och trafikantens. Ett

annat viktigt syfte med rapporten är att kartlägga och systematisera

behovet av fortsatt FoU-arbete rörande drift av gator och vägar och

ange detta behov i termer av FoU-inriktningar.

Projektarbetets uppläggning och ambitionsnivå

Redovisningen av kunskapsläget bygger på litteraturstudier och en

enkät till olika väghållare och FoU-organ. Behovet av fortsatt drift-

forskning har diskuterats i olika referensgrupper.

Denna rapport skall ses som en första ansats, som bör överarbetas. För

att dels täcka eventuella luckor i kunskapsöversikten, _d_e_l§_ få till stånd

en diskussion av angelägenheten i förslagen till fortsatt Fou samt dels_

uppnå bättre forskningssamordning är det angeläget med någon form av

konferens eller seminarium inom detta ämnesområde.

Kunskapsläge

 

I kapitel 5 redovisas och sammanfattas kunskapsläget. I all korthet kan

man karakterisera forsknings- och kunskapsläget enligt det följande.

 

1) Med drift av vägar avses i denna rapport service- och underhållsar-
beten. Jämför kapitel 2.
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IV

0 Drift-FoU är en ung verksamhet, där hittillsvarande arbete i huvud-
sak inriktats mot mer kortsiktiga problem hos väghållaren.

0 Arbetet med system för ekonomi/administrativ uppföljning och
kostnadsstyrning har påbörjats.

o Relativt sett har man bäst kunskap om drifttekniska frågor -t ex
material och arbetsmetoder -- men bristfälliga kunskaper om sam-
band mellan åtgärder och vägens/ vägytans tillstånd.

0 Samband mellan väghållar-, trafikant- och transportkostnader samt
driftstandard är ofullständigt känt. Angeläget att studera dessa
samband vid olika längd på driftcykeln.

0 Trafikanternas önskemål och krav har - enligt mångas uppfattning -
ej beaktats i tillräcklig utsträckning i planeringen.

o Liten uppmärksamhet har ägnats åt hur s k omvärldsförändringar
kan inverka på driftverksamhetens innehåll och inriktning.

0 Arbetet med systeminriktad FoU behöver utvecklas vidare.

Det bör påpekas att nuvarande driftforskning i alltför stor utsträckning

sker utan samordning mellan FoU-utförande organ. Enkäten visar att

driftforskning stöds av eller bedrivs vid minst 15 olika organ/myndig-

heter i Sverige.

 

Utgångspunkter för prioriteringav fortsatt forskning

Fortsatta FoU-insatser bör i första hand bestämmas med hänsyn till

avnämarens behov av ny kunskap. Detta innebär att man - utgående

från målen för väghållningen-först försöker urskilja vad som är

problem för väghållare, trafikanteroch övriga intressenter. Givet

dessa problem preciseras därefter den forskning som krävs för att lösa

dem. Mer om denna problemstrukturering nedan.

Fortsatt FoU-arbete måste styras mot sådana problem som berör en

effekt- och kostnadsmässigt stor volym. Vinterväghållning-, underhåll

av beläggningar och konstbyggnader samt belysning i tätorter framstår

härvid som betydelsefulla delområden.

Begreppet "Åtgärd"

 

Åtgärdsbegreppet har i denna rapport en vid innebörd. Förutom att

man skall uppfatta exempelvis snöplogning och dammbindning som olika
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driftåtgärder så betraktas i denna rapport varje alternativ utformning

av en och samma åtgärdstyp som separata åtgärdsalternativ. Det kan

således i vissa sammanhang vara ändamålsenligt att betrakta saltgivan

8 g/m2 som en åtgärd skild från åtgärden 12 g salt per m2.

Problemstrukturering

 

Den problemsyn, som präglar denna rapport innebär att man-med

beaktande av överordnade trafikpolitiska mål (t ex 1979års trafikpoli-

tiska beslut) - ser driftverksamheten som ett planerings- och besluts-

problem, där väghållaren bör sträva efter en sådan inriktning och nivå

på driftverksamheten att de totala samhällskostnaderna minimeras.

Det är i detta sammanhang viktigt att se till helheten och inse att det

finns andra åtgärder som kan ersätta eller komplettera aktuella driftåt-

gärder för att förbättra vägens standard. Som exempel på detta kan

nämnas att lägre hastighetsgränser och dubbade vinterdäck är komple-

ment till kemisk halkbekämpning för att minska antalet halkolyckor

vintertid.

Figuren nedan illustrerar några av de samband och faktorer som är av

betydelse för att bedöma lämplig nivå och inriktning på driftverk-

                   

       

samheten.

E EXTERNA/YTTRE FAKTORER/FÖRHÅLLANDEN

I J 1/ Jr i
1 f

i A PRIMÄRA FUNKTIONELLA B SEKUNDÄRA FUNKTIONELLA
å EFFEKTER/EGENSKAPER EFFEKTER/EGENSKAPER

Exempel: SD) Exempel:

0 Trafiksäkerhet 0 Ljusreflektion
o Framkomlighet 0 Friktion
o Komfort 0 Jämnhet

F A
® \\ I

\

\ I
*.1

v. c VÄGHÅLLNINGSÅTGÄRDER D övch ÅTGÄRDER

Exempel: Exempel:

-Beläggningsunderhåll o Förarutbildning
j 0 DRIFT -Vintervägservice (- -3 o Antilåssystem

_ -Linjemålning O Bälteslag
: o NYBYGGNAD o Varselljus

0 TRAFIKREGLERING

  

Figur 1. Åtgärder/faktorer och samband av betydelse för vägens

standard.
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VI

Vår problemsyn leder fram till att det är ändamålsenligt att gruppera

angelägna FoU-områden under följande rubriker

0 Omgivningsstudier

0 Mål-, behovs- och värderingsfrågor

4. Sambandsstudier

Angelägna FoU-områden

 

Mot bakgrund av det föregående har följande FoU-inriktningar bedömts

som mest angelägna i ett samlat perspektiv. När det gäller fördelning-

en av tillgängliga FoU-medel mellan huvudgrupp A-C nedan bör den

avgjort största delen avsättas för sambandsstudier. Inom denna huvud-

grupp är s k åtgärds-effektanalyser av störst betydelse.

 

A. OMGIVNINGSSTUDIER

0 Den tunga trafikens utveckling regionalt och lokalt.

Väghållningens organisation.

 

B. MÅL-, BEHOVS- OCH VÄRDERINGSFRÃGOR

0 Uppfattning om och attityder till driftverksamheten hos allmänhet
och trafikanter.

0 Modeller för värdering av driftverksamhetens nyttor och uppoffring-
ar.

o Alternativ till nuvarande former/rutiner/tekniker för drift av gator
och vägar.

0 Utveckling av datoriserade system för uppföljning, kontroll och
styrning av driftskostnader.

 

C. SAMBANDSSTUDIER

0 Utveckling av metoder och system för att registrera och beskriva
nuläget beträffande Vägarnas tillstånd.

0 Åtgärds-effektanalyserna koncentreras mot att analysera konse-
kvenserna av följande åtgärder: alternativa halkbekämpningsmew
toder - alternativa tekniker och standard för underhåll av vägar och

gator och konstbyggnader - olika driftstandardnivåer för Vinterväg-
hållningen - alternativ belysningsstandard.

En viktig fråga, beträffande beläggningsunderhåilet, gäller avväg-
ningen mellan driftstandard och nybyggnadsstandard.
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VII

Ovanstående anger således den forskningsinriktning som bedömts som
mest angelägen. Innan det egentliga F oU-arbetet kan starta krävs som

regel mycket arbete för att precisera och avgränsa olika delar vid en
given Fou-inriktning. Som exempel på en sådan precisering och
avgränsning kan nämnas att arbetet med att utveckla ett s k optimalt
beläggningsunderhåll lämpligen sker i olika - ofta mycket artskil-
da - delprojekt. Jämför bilaga 2.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte

 

På grund av allmän resursknapphet och lägre trafiktillväxt har väghållarna

under senare år prioriterat tillgängliga medel mot driftåtgärder på bekost-

nad av nybyggnad. Driftanslagen är - som framgår av kapitel 4 - betydligt

större än motsvarande anslag för byggandet av nyavägar. För kommuner

med eget väghållningsansvar är utvecklingen likartad vad gäller fördelning-

en mellan byggande och drift.

Att vidmakthålla och säkerställa transportstandarden på vägnätet har

väghållarna tidigare betraktat som ett minimikrav. Förhållandena under

vintern 1981/82 visar dock att många kommunala väghållare p g a minskade

anslag tvingats minska resurserna för vintervägservice-t ex plogning,

moddavröjning och sandning. Vad som hänt på detta område är kanske

inledningen till en ny situation, där väghållarna eventuellt måste överväga

ytterligare neddragningar i driftverksamheten. I den allmänna kostnads-

jakten finns det anledning fråga sig var och på yilkgt_ sätt som väghållaren

kan minska resursinsatsen för drift av gator och vägar utan att därmed

alltför mycket äventyra t ex trafiksäkerhet och framkomlighet. Även om

erfarenheterna hittills är begränsade beträffande effekterna av sänkt

standard på vinterväghållningen vintern 81/82, kan man dock redan nu peka

på protester och missnöjesyttringar från alla trafikantgrupper-yrkes-

chaufförer, privatbilister, fotgängare 0 s v. I denna fråga kan man säga att

problemet ytterst gäller att finna en lämplig avvägning mellan mål och

medel - d v 5 vilka resurser är väghållarna/ politikerna beredda att satsa för

att tillgodose trafikanternas krav på säkerhet, framkomlighet, lågt for-

donsslitage 0 s v.

Eftersom vi vet, att det finns starka samband mellan olika driftåtgärder

och deras effekt på bränsleförbrukning, fordonsslitage, trafikolyckor, restid

o 5 v är det väsentligt att beslutsfattarna utnyttjar denna kunskap då man

överväger att ändra -i första hand minska - driftverksamheten. Helst bör

man i förväg utreda konsekvenserna av enförändring. Vi vet att man i

 

l) Begreppen drift och driftåtgärder behandlas i kapitel 2.
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många fall har otillräcklig kunskap för attkunna bedöma hur en förändring

inverkar. Som exempel kan nämnas osäkerheten om hur trafiksäkerheten

påverkas av ett nedsatt beläggningsunderhåll. Vilka samband finns mellan

å ena sidan spårbildning, vägojämnheter, sprickbildning och å andra sidan

trafikolyckor? Generellt uttryckt så är kunskapen otillräcklig avseende de

samband som finns mellan vägunderhållets standard och de totala tran-

sportkostnaderna. Resultat från forsknings- och utvecklingsarbete är

betydelsefullt såväl vid bedömning av alternativa driftåtgärder och alter-

nativ driftstandard som i strävandena att effektivisera nuvarande drift-

verksamhet.

Det faktum att driftfrågorna fått en relativt sett större betydelse och

aktualitet återspeglas också i FoU-arbetet. Sålunda har i markant ökad

utsträckning resurser avsatts för FoU inom detta område. Först och

främst är det väghållarna själva som har initierat ett antal FoU-projekt

både internt och externt. Som exempel kan nämnas d_e_l§ den verksamhet

som några större kommuner bedriver alltsedan 1973 i samråd med kommun-

förbundet inom ramen för den s k Driftkostnadsutredningen (DKU), _d_e_l_s_

Vägverkets (VV) FoU-insatser.

DKUs arbete syftar till att ge underlag för ekonomisk planering, kostnads-

uppföljning och kostnadsstyrning av gators och vägars drift i tätorter.

Beträffande VVs satsning på FoU kan man notera, att trafikavdelningen vid

statens väg-och trafikinstitut (VTI) sedan Slutet av 70-talet på uppdrag av

VV sysslar med forskning rörande olika driftåtgärders inverkan på trafiken

för ca 1,5 Mkr årligen. Härtill kommer av VV finansierade FoU-insatser

vid VTIs två andra forskningsavdelningar, där man bla studerar åtgärder

för att minska beläggningsslitaget, utveckling av mätmetoder för registre-

ring av vägbeläggningars tillstånd och halkbekämpningsmetoder. Det bör

vidare framhållas att FoU rörande gators och vägars drift påbörjats eller

planeras vid olika högskolor 'och inom ramen för NÃTsl) verksamhet.

När det gäller forskning inom driftområdet kan man konstatera att det för

närvarande saknas en sammanställning över verksamheten och att detta

förhållande redan lett till visst dubbelarbete. Det bör vidare framhållas,

att forskningsråden TFDZ) och BFR fått ansökningar om betydande belopp

för driftforskning och att föreslagna FoU-projekt behandlar delvis samma

 

frågor.

1) NÄT = Nordisk ämbetsmannakommitté för transportfrågor
2) TFD = Transportforskningsdelegationen

BFR = Statens råd för byggnadsforskning
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l.2

Mot bakgrund av det föregående har TFD gett VTI i uppdrag att kartlägga

kunskapsläget inom och behovet av driftforskning. Vidare har TFD tillsatt

en kommitté med uppgift att följa av TFD finansierad driftforskning samt

med uppgift att verka för samordnade FoU-insatser. Nedan anges närmare

syftet med dessa två aktiviteter.

VTI skall

o Kartlägga och redovisa avslutade, pågående och planerade FoU-insat-

ser inom driftområdet

o Redovisa väghållarnas kostnader för drift av gator och vägar

o Redovisa nuvarande kunskap om konsekvenserna av en ändrad standard

för Vägunderhåll och vägservice. Speciell uppmärksamhet ägnas

inverkan av olika driftåtgärder med avseende på säkerhet, framkom-

lighet, fordonsslitage, vägslitage o 5 v

0 Kartlägga och systematisera behovet av fortsatt FoU-arbete

Kommittén skall

 

o Sammanställa avnämarsidans krav och önskemål på forskningens inne-

håll och omfattning

o Följa av TFD finansierade FoU-projekt och fungera som referensgrupp

gentemot dessa projektgrupper

o Verka för en samordning av driftforskningen

Denna rapport redovisar VTIs utredningsuppdrag.

Rapportens uppläggning

 

För att uppnå syftet enligt ovan har rapporten disponerats på följande sätt.

I kapitel 2 lämnas en kort redogörelse för driftverksamhetens innehåll.

Vidare kommenteras några begrepp och definitioner rörande väg- och

gatudrift. Kapitel 3 presenterar en problemsyn som leder fram till att man

kan urskilja olika problemområden och därmed också olika forskningsom-

råden. I kapitel 4 lämnas några uppgifter om kostnaderna för drift av gator
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och vägar fördelat på olika kostnadsslag. Kapitel 5 innehåller en kunskaps-

översikt. I kapitel 6 kommenteras och prioriteras det framtida behovet av

FoU rörande gators och vägars drifthâllning. Slutligen - kapitel 7 - diskute-

ras förutsättningarna och formerna för driftforskningens bedrivande.

Figuren nedan sammanfattar och motiverar rapportens uppläggning.

 

A) PROBLEMSTRUKTURERING.

(UTGÅENDE FRÅN MÄLEN FÖR VÄGHÅLL-

HlNGEN SAMT VÄGHÅLLAR S OCH TRA-

FIKANTENS KRAV URSKILJS DELS OLIKA

PROBLEMOHRÅDEN; DELS DEN KUNSKAP

SOM KRÄVS FÖR ATT PLANERA OCH

VERKSTÃLLA DRIFTVERKSAMHETEN)

  

KAPITEL 3

  

 

 

D) FORTSATTA FoU-lNSATSER

RÖRANDE GATORS OCH

VÄGARS DRIFTHÅLLNING.

(BEHOVSPRIORITERING INOM OCH

MELLAN FoU-OMRAOEN MED HÄN-

KAPITEL 4 SYN TILL A-c)

   

B) VÄGHÅLLARENS KOSTNADER

   

 

  

   

KAPITEL 6

  

c) KUNSKAPSLÄGET

  

(GER UNDERLAG FÖR ATT FASTSTÄLLA

KUNSKAPSBRISTER)

 

  

KAPITEL 5

 

Figur 2. Uppläggning av rapporten.

VTI MEDDELANDE 328



2.1

BEGREPP OCH DEFINITIONER

Väghållningsåtgärder - en översikt

 

I bl a väglagen (SFS 1971:948), lagen om enskilda vägar (SFS 1939:608),

byggnadslagen (SFS 1947:385) samt i allmän ordningsstadga (SFS 1956:617)

anges bestämmelser och riktlinjer för väghållningen. Dessa lagar och

författningar har dock ingen enhetlig begreppsapparat vad gäller olika

väghållningsbegrepp såsom drift och underhåll. Utöver vägverket och

kommunernas gatukontor, som har det primära väghållningsansvaret, finns

ett flertal myndigheter och organ som på olika sätt har inflytande på

väghållningen. Som exempel kan nämnas trafiksäkerhetsverket, länsstyrel-

serna och de kommunala trafiknämnderna.

Väglagen föreskriver att väg skall hållas i ett för samfärdseln tillfredsstäl-

lande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder. För att

uppfylla väglagens krav utför väghållaren en fortlöpande till- och översyn

av vägnätet varvid tillstånd registreras som är så störande för trafiken att

de måste åtgärdas. Av hävd indelas väghållningsåtgärderna i två huvud-

grupper: drift och byggande (investering).

Någon strikt uppdelning i drift och byggande (investering) går inte att göra

och framstår inte alltid som särskilt nödvändig. På en åtgärdsskala som

omfattar å ena sidan enkla servicearbeten som t ex sandning och å andra

sidan byggande av stora och komplicerade trafikleder kan gränsen sägas gå

någonstans vid åtgärder som medför en mer varaktig förbättring av

vägstandarden. Denna typ av vägåtgärder, som således närmast har

karaktären av investering, benämns också ofta förbättringsarbeten och kan

avse förstärkning av vägkroppen, övergång från grusvägbana till oljegrus

eller asfalt, kurvrätning, breddning m m. I den mån förstärkningar av

vägkroppen eller andra iståndsättningsarbeten är nödvändiga för att kunna

utföra rena underhållsarbeten, som exempelvis ersättning av förslitna

beläggningar, är de dock att hänföra till driftverksamheten. Det är således

främst åtgärdens art och syfte som är avgörande för frågan om den skall

betraktas som investering eller drift.

 

1) Avsnitt 2.1 bygger på SoU 1975:85 "VÃGPLANERING" och VTI med-
delande 81 sid 5 och avser VV-förhållanden.
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En utebliven förbättring eller ombyggnad kan endast i en del fall under

kortare tid kompenseras med ett ökat underhåll. I fråga om t ex bristande

bärighet och otillräcklig kapacitet på en väg utgör i_nle_ en ökad underhålls-

insats något alternativ till en förbättringsåtgärd eller ombyggnad. Utbyt-

barhet förekommer i stället främst å ena sidan mellan olika service-och

underhållsarbeten och å andra sidan mellan förbättrings- och ombyggnads-

arbeten. En förbättringsinsats kan sålunda genom att öka vägens bärighet

eller kapacitet möjliggöra en framflyttning i tiden av ombyggnadsbehovet.

Som tidigare påpekats råder viss oklarhet om innebörden av termerna drift,

service, underhåll och förbättring. Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC)

har angett definitioner av begreppen drift och underhåll. Med avser

TNC åtgärd som avskrivs under året - inget restvärde vid årets slut ex:

snöröjning, sandning, renhållning) och med underhåll avses åtgärd (investe-

ring) med restvärde. (ex: reparation av beläggningar, konstarbeten, räcken.)

Statens vägverk använder följande definitioner när det gäller service-,

underhålls-och förbättringsarbeten.

0 Servicearbeten-Åtgärder på kort sikt för att säkerställa trafikens

framkomlighet och säkerhet. Exempel: Snöplogning, halkbekämpning,

hyvling, dammbindning av grusvägar, reparation av mindre skador

mm.

0 Underhållsarbeten-Åtgärder för att vidmakthålla vägens fysiska

 

standard. Exempel: Ersättning av förslitna slitlager, ersättning av

förslitna vägmarkeringar, dikning, slåtter, röjning m m.

0 Förbättringsarbeten - Åtgärder för att varaktigt förbättra en väg till

ett mer trafikanpassat utförande. Exempel: Förstärkning av bärlager,

beläggning av grusvägar, kurvrätning m m.

Av dessa grupper kan service- och underhållsarbetena betraktas som

egentliga driftåtgärder medan förbättringsarbeten är av investeringska-

raktär och därmed jämförbara med vägbyggnadsarbeten. De förbättrings-

arbeten som utförs på sekundära och tertiära vägar är emellertid ofta av

sådan karaktär att åtgärderna med fördel kan ske inom driftorganisationen.
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2.2

2.3

I denna rapport avses i fortsättningen med driftåtgärder service- och

underhållsarbeten. Detta innebär inte något definitivt ställningstagande

till vad som kan vara en adekvat definition på dessa begrepp.

Diskussion av åtgärdsbegreppet

 

I det föregående redogjordes översiktligt för driftverksamhetens innehåll.

Begreppet "åtgärd" kräver dock en närmare diskussion.

Det är naturligt att uppfatta snöplogning, hyvling av grusvägar och kemisk

halkbekämpning som exempel på olika driftåtgärder. I detta sammanhang

är vi också intresserade av de regler eller den praxis som bestämmer när,

lar_ och _hur_ en viss typ av driftåtgärd genomförs - d v 5 alternativ inom en

given åtgärdstyp. Den innebörd som vi skall lägga i åtgärdsbegreppet kan

illustreras med hjälp av åtgärdstypen "kemisk halkbekämpning". En ändring

av saltgivan från 8 till lZ gram/m2 betraktar vi i denna rapport som en

övergång från åtgärden "8 g salt per m2" till en annan åtgärd, nämligen

"12 g salt per m2". Saltning under enbart vinterperiodens början och slut

ses som ett alternativ till åtgärden "att salta under hela vinterperioden".

Likaså kan man överväga att öka eller minska den andel av vägnätet som

skall saltas. Diskussionen leder fram till att vi i fortsättningen betraktar

varje alternativ utformning av en och samma åtgärdstyp som en "åtgärd".

Att formulera tänkbara åtgärdsalternativ är i sig en viktig och svår

uppgift, som måste ske med många hänsynstaganden.

Det bör vidare påpekas att man kan komplettera eller ersätta driftåtgär-

derna med helt andra kategorier av åtgärder. Inköp av dubbade vinterdäck

och/eller lägre hastigheter är således exempel på hur trafiksäkerheten kan

påverkas genom bilförarens försorg vid sidan av väghållarens åtgärder. I

denna rapport kommer vi att-såsom framgår av avsnitt 3.4-även be-

handla sådana åtgärder, som kan ersätta eller komplettera driftåtgärderna.

Begreppet "standard"

 

Nedan behandlas några begrepp, som under senare år använts i dis-

kussionerna om driftverksamhetens inriktning och nivå.
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2.3.1 Begreppet standard enligt vägverket (Statens vägverk 1980-12)

 

Vägverkets uppgift är att genom olika väghållningsåtgärder åstadkomma

och vidmakthålla en sådan vägstandard att man -i samverkan med andra

aktiviteter _ uppnår den för samhället lämpligaste vägtransportstandarden.

Hänsyn skall därvid även tas till andra konsekvenser av vägar och vägtra-

fik, t ex i fråga om miljöstandarden för närboende och för samhället i

övrigt.

Yägstandarden bestäms bl a av:

 

- vägens geometri

- vägens konstruktion

- vägens utrustning

- vägens närmaste omgivning

- vägens "service- och underhållsstandard"(drift-standard)

 

Vägtransportstandarden kan mätas med hjälp av olika effektvariabler, t ex:

- trafiksäkerhet

- framkomlighet

- fordonskostnader

Miljöstandarden omfattar bl a:

 

- buller

- luftföroreningar

- estetik

2.3.2 Vägens "funktionella" standard.

 

Uttrycket "vägens funktionella standard" kan tolkas på olika sätt.

Antingen avser man härmed olika fysiska (tekniska) egenskaper hos

vägkropp och vägyta såsom vägbredd, bärighet, friktion och ljusreflek-

tion eller tänker man på den servicenivå som erbjuds trafikanterna i

termer av säkerhet, framkomlighet, bränsleförbrukning osv. Den

samlade bilden av trafikanternas önskemål är dock komplex. För det

första inrymmer den motstridiga önskemål- t ex hastighet kontra sä-

kerhet. För det andra kan det diskuteras hur och på vilken nivå man

skall konkretisera allmänt formulerade trafikantkrav - avser t ex "god
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trafiksäkerhet" att olyckskvoten är mindre än 0,5 olyckor/miljon fkm

eller att körbanan är halkfri? För det tredje förändras dessa krav med

tiden. I detta sammanhang behövs dock ingen precisering av trafikant-

kraven, eftersom begreppen säkerhet, framkomlighet 05 v inrymmer

tillräcklig tolkningsmån utan att för den skull ge avkall på den

grundläggande betydelsen av respektive begrepp.

Det förefaller således rimligt att ha trafikanternas krav på säkerhet,

framkomlighet 0 s v som utgångspunkt. Följaktligen bör man uppfatta

vägens möjligheter att tillgodose dessa trafikantkrav som primära

funktionella egenskaper hos vägen. För väghållaren gäller det att skapa

sådana förutsättningar att trafikanternas olikartade krav/önskemål kan

tillgodoses i största möjliga utsträckning. Väghållarens uppgift blir

närmast att "översätta" trafikanternas kvalitativa krav till att avse

krav på vägens fysiska egenskaper i tekniska termer såsom bärighet,

friktion, ljusreflektion och vägbredd. Dessa senare krav kallas i

fortsättningen för sekundära funktionskrav. Genom att t ex tillgripa

olika driftåtgärder (t ex sandning, saltning, dammbindning) kan väg-

hållaren påverka vissa av vägens fysiska egenskaper och därmed också

indirekt säkerhet, framkomlighet 0 s v eftersom det finns ett samband

mellan dessa effektvariabler och vägens fysiska egenskaper. För

väghållaren gäller att han skall genomföra de åtgärder, som medför att

de totala samhällskostnaderna minimeras. Figur 3 anger den principi-

ella innebörden i begreppet "funktionell standard".

        

SEKUNDÄR FUNKTIONELL
STANDARD

PRIMÄR FUNKTIONELL (tekniska/fysiska egenskaper
hos vägen av betydelse för

STANDARD att tillgodose de primära
funktionskraven)

0 Trafiksäkerhet o Ljusreflektion
o Framkomlighet o Friktion
o Komfort 0 Jämnhet
0 Miljö 0 Bullernivå
0 Transportkostnader o Slitstyrka

o Väggeometri
o Dammningsbenägenhet
0 Bärighet

   

Figur 3. Exemplifiering av begreppet funktionell standard.
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3 PROBLEMANALYS

3.1 Problembakgrund

 

Trafik och transporter på gator och vägar kan uppfattas som en process,

som förutsätter/kräver vissa resursinsatser. Restid, trafikolyckor och

drivmedel är exempel på resursförbrukning som kan hänföras till

trafikanten. Väghållaren förväntas sätta in resurser för snöröjning,

grusunderhåll, beläggningsunderhåll etc. Dessaresursinsatser kan också

översättas till monetära värden. Figuren nedan visar relationen mellan

olycks-, tids-, fordons- och driftkostnader enligt Vägverkets värderings-

modell. Den intressanta frågan i detta sammanhang gäller hur stor del

av trafikantkostnaderna som påverkas av ändrade driftinsatser.

Kr/apkm

ju

0,50 * OlkaS- Tids- Fordons- Drift-
kostn. kostn. kostn. kostn,

0,40
.

0,30

0,20

0,10

 

J

 

l

 

l

  

 

  

  

 

 

         

 

 

 

                           

Figur 4. Exempel på fördelning av trafikens årliga
kostnader - 1980 års prisnivå - på olika poster enligt väg-
verkets värderingsmodell (l)
Landsbygdsvägar med ÅDT ca 1 000. (Statens vägverk 1980-
12)

Även om osäkerheten kan vara stor i Vägverkets beräkningar och

värderingar råder ingen tvekan om att väghållarens driftkostnader

(materiel plus arbete) utgör en liten del av den totala kostnaden. Enligt

uppgift från Grennberg, LuH, uppskattas vägtrafikens totala kostnader

till ca 65 miljarder kronor per år. Figuren indikerar risken för att i ett

vidare perspektiv kan åtgärder, som sparar pengar för väghållaren vara

olönsamma för samhället.
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3.2 Problemsyn

 

I vår problemanalys skall vi i princip utgå från ett cost/benfit-

analytiskt tänkande, d v 5 en strävan att finna en optimal avvägning

mellan olika resursinsatser från väghållarens sida och trafikanternas

och transportörernas kostnader. En politiker skulle nog uttrycka detta

som att "Pengarna skall användas där de gör störst nytta". Redan

här kan vi dock slå fast att relevansen i alla cost/benefit-analyser står

och faller med att man dels_ lyckas avgränsa och specificera sina mål-

och effektvariabler, 9313_ har en modell för att väga samman olika

kostnader på ett sätt som kan accepteras av alla intressenter. Mer om

detta i avsnitt 3.3. I ett samlat samhällsperspektiv kan det vara

lämpligt att mena, att man har en optimal inriktning på driftåtgärderna

då den totala kostnaden är lägsta möjliga vid ett givet transportarbete.

Man kan ha anledning att begränsa perspektivet vid behandling av vissa

speciella situationer - t ex halt väglag och trafiksäkerheten. Här kan

det vara meningsfullt att uppställa vissa miniminivåer för snöplogning

och halkbekämpning. I detta senare fall talar man om satisfieringsmål

till skillnad mot optimeringsmål. Om fastställandet av satisfierings-

målen (miniminivåerna) grundas på samhällsekonomiska överväganden

kan även dessa medföra en optimering av verksamheten och därmed

föreligger i princip ingen motsägelse mellan optimerings- och satisfie-

ringsmålen.

De två övergripande huvudfrågorna för vägdriften är

i) Ligger de totala resursinsatserna till väg- och gatudrift på en
optimal nivå?

2) Är nuvarande fördelning av tillgängliga resurser på olika driftåtgär-
der optimal1 ?

Den första frågan har under senare år blivit allt angelägnare mot

bakgrund avvår stagnerande ekonomi. Kommunala och statliga väghål-

lare har således i den allmänna kostnadsjakten anledning att tänka på

hur man skall kunna minska driftinsatserna utan att därför alltför

mycket äventyra säkerhet, framkomlighet 0 s v. För väghållaren är det

dessutom viktigt att beakta risken för s k kapitalförstöring - d v 5 risk

för att ett eftersatt underhåll leder till en alltför långt gående

vägnedbrytning.

 

l) Begreppet optimal är i detta sammanhang inte entydigt, eftersom
man alltid kan ifrågasätta den monetära värderingen av exempelvis
trafikolyckor och restidsvintser.
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Den andra frågan innebär exempelvis, att man kan överväga att öka

vintervägservicen på det sekundära vägnätet på bekostnad av motsvar-

ande insatser på det primära vägnätet, eller tvärtom.

Det föregående pekar på betydelsen av att man utför s k konsekvens-

analyser. D v 5 en analys och beräkning av hur kostnaderna för bla

säkerhet, framkomlighet, bränsle, fordonslitage samt väg- och gatudrift

påverkas av ändrad inriktning och/eller nivå på driftverksamheten. För

att kunna genomföra dessa konsekvensanalyser krävs bla att man

känner sambanden mellan olika driftâtgärder och olika effektvariabler

såsom olyckor, restid och bränsleförbrukninO. Vidare krävs en modell

för att i ekonomiska termer värdera och väga samman olika effek-

ter - utvärderingsmodell. Konsekvensanalysen kräver också en beskriv-

 

ning av nuläget. En beskrivning som alltid måste ske i termer som är

relevanta för den aktuella .frågan - t ex storleken av det transporter-

bete som skulle påverkas av att halkbekämpningen

erfordras uppgifter om kostnaderna för att genomföra

derna.

ändras. Slutligen

själva driftåtgär-

Figur 5 ger en enkel beskrivning av hur man kan definiera väghållarens

besluts- och planeringssituation. Figuren präglas av ett reglertekniskt

synsätt, där man uppfattar driftverksamheten som en process som skall

styras mot vissa önskade mål

  

1) Är nuvarande inrikt- 2)
ning och nivå på
driftinsatserna opti-
mal m h t målen för

     

Analysera och
värdera alter-
nativ för drif-
tens inriktning
och nivå - olika
åtGärdsoaket

  

3) Välj och implemen-
tera nya anvis-
ningar för driftens
inriktning och nivå

 

i vägunderhållet? Nej

l (eller
1 Ja vet ej")

l
l Fortsätt enligt nuva-

rande rutiner och

l praxis.

l
l
l (Efter viss tid- kanske 5 eller 10 år«- upprepas kedjan)

Figur 5.

tion.
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För att driftverksamheten -såväl planering som verkställighet - skall

kunna genomföras på ett riktigt sätt krävs således dels_ kunskap om

sambanden mellan Olika driftåtgärder/åtgärdskombinationer och deras

effekter, d_e_l_§ kännedom om nuläget, d_e_l_s_ metoder och modeller för att

värdera nyttor och uppoffringar hos trafikant och väghållare. Det

föregående kan sammanfattas i följande två punkter, som också defini-

erar två olika forskningsområden. Dessa två områden är inbördes

beroende och täcker delvis varandra.

0 Effektvariabler och utvärderingsmodell. Klarlägga vilka nyttor och
uppoffringar som måste beaktas samt på vilket sätt detta kan ske.

0 Sambandsstudier. Med hjälp av dessa studier vill man klarlägga hur
olika driftåtgärder påverkar aktuella effektvariabler samt påvisa
hur denna inverkan ev. beror av ändrade förutsättningar i omvärld-
en. Ofta används uttrycket åtgärds-effektanalys för att markera .r
intresset för sambandet mellan en viss åtgärd och aktuella effekter.

En viktig delav sambandsstudierna är att redovisa nuläget, d v 5 en
beskrivning av nuvarande vägstandard med hjälp av aktuella effekt-
variabler. I nulägesbeskrivningen ingår också att redogöra för
väghållarens och trafikanternas uppoffringar (kostnader) i samband
med drift och underhåll av gator och vägar.

Forskningens inriktnig.

 

I avsnitt 2.3.2 behandlades begreppet funktionell standard. Vidare

berördes väghållarens möjligheter att påverka den funktionella standar-

den i önskad riktning. Underhålls-, service- och förbättringsåtgärder

är -jämte nybyggnad - samlingsrubriker för de åtgärdsmöjligheter som

väghållaren förfogar över. Om vi utgår från figur 3 kan man-som

framgår av figur 6 -illustrera hur vägens funktionella standard - såväl

den primära som den sekundära - kan påverkas av olika väghållningsåt-

gärder. I fortsättningen fokuseras givetvis intresset mot driftâtgärder-

na. I figur 6 indikeras vidare att vägens funktionella standard också

beror av eller kan påverkas av andra omständigheter/åtgärder än de

som väghållaren bestämmer över.
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E EXTERNA/YTTRE FAKTORER/FÖRHÅLLANDEN

L l i i l

                          

{ A PRIMÄRA FUNKTIONELLA B SEKUNDÄRA FUNKTIONELLA
i EFFEKTER/EGENSKAPER EFFEKTER/EGENSKAPER

Exempel: Exempel:

o Trafiksäkerhet o Ljusreflektion
o Framkomlighet o Friktion
o Komfort o Jämnhet

F \ m® \ I
i s \ I

4

C VÄGHÅLLNINGSÅTGÄRDER D ÖVRIGA ÅTGÄRDER

Exempel: Exempel:

-Beläggningsunderhåll 0 Förarutbildning
0 DRlFT -Vintervägservice ( - -3 0 Antilâssystem

-Linjemålning o Bälteslag
' lo NYBYGGNAD o Varselljus

o TRAFIKREGLERING
J .

     

Figur 6. Åtgärder/'faktorer av betydelse för vägens standard.

Figur 6 visar att man kan urskilja olika forskningsinriktningar enligt det

föüande

o Sambandsstudier (åtgärds-effektanalyser) kan inriktas mot att bely-

sa sambanden 1, H, eller Ill i figur 6. Det första sambandet gäller

beroendet mellan de primära och de sekundära funktionsvariablerna.

Här intresserar man sig således - för att ta ett exempel -i första

hand för hur vägens friktionsegenskaper inverkar på trafiksäkerhe-

ten. Hur man uppnår en viss friktionsnivâ är i det sammanhanget av

mindre-intresse. Sambandspil nr 11 avser den kunskap väghållarna

måste ha om hur skilda väghållningsåtgärder påverkar vägens tek-

niska egenskaper-tex vilka driftåtgärder är nödvändiga för att

uppnå en viss friktionsnivå. Sambandspil nr III, återigen, markerar

att man kan utvärdera och analysera det direkta sambandet mellan

en väghållningsåtgärd och vägens primära funktionella standard.

Som exempel på sambandsstudier av typ ill kan nämnas VTls

undersökning av trafiksäkerhetseffekten av ett utökat eller minskat

saltvägnät.

0 Vi kan också vända på sambandspilarna i figur 6 och t ex fråga:

"Vilka kombinationer av väghållningsåtgärder är tänkbara för att

man skall uppnå eller överskrida vissa gränsvärden på effektvariab-

lerna i ruta A.
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0 Enligt figur 6 kan effektvariablerna i ruta A påverkas av andra
åtgärder än väghållningsåtgärderna. Det finns således anledning att
fråga sig om man kan ersätta eller komplettera väghållarens åtgär-
der med andra för att uppnå en önskad förändring av effektvariab-
lerna i ruta A. Väghållaren skulle således kunna hävda att ett
eventuellt krav på ökad trafiksäkerhet vintertid skall upppnås genom
uppoffringar från trafikanternas sida - t ex lägre hastighet och
bättre vinterdäck -och inte genom ökade resursinsatser från väg-
hållaren i form av sandning, saltning, snöplogning eller moddavröj-
ning.

0 Vidare kan det vara av stor betydelse att undersöka vilket inflytande
man får på drifthållningen av att de externa faktorerna/variablerna
i ruta E förändras. Antag exempelvis att de tunga lastbils-
transporterna skulle öka i hög grad. Med tanke på att vägslitaget
ökar mycket kraftigt vid en mindre ökning av antalet tunga lastbils-
axlar kan eller bör den långsiktiga planeringen av resursinsatser för
driftverksamheten påverkas av ändrade yttre förutsättningar.

Systematisering av FoU-behovet.

 

Allmänt sett gäller att systematisering eller strukturering av FoU-

behovet görs för att man vill få en översiktlig och lättfattlig framställ-

ning av kunskapsbehovet. Ofta redvisas dessa systematiseringar i form

av tabeller, matriser eller blockschemata. Nyttan med systematise-

ringar består främst i att man

0 har en referensram och ett sorteringsschema vid inventering av
planerad, pågående och avslutad FoU.

o erhåller ett underlag för att urskilja och definiera centrala FoU-
områden samt därigenom får bättre möjligheter att värdera och
avväga fördelningen av tillgängliga FoU-medel mellan olika FoU-
områden.

0 har ett perspektiv då man skall bedöma nyttan av och rimligheten i
ett enskilt projektförslag.

Man kan ha olika utgångspunkter för systematiseringen. I vårt fall

torde det vara ändamålsenligt att ha en ansats som speglar väghållarnas

planerings- och beslutssituation såsom vi beskrivit i avsnitt 3.1-3.3. Den

kanske största svårigheten i att upprätta programstrukturer för forsk-

nings- och utvecklingsarbete ligger i att finna en rimlig avvägning

mellan å ena sidan kravet på överblickbarhet och å andra sidan kravet

på att fånga upp alla "tunga" aspekter av en verklighet som är

innehållsrik och mångfasetterad. I detta sammanhang föreslås en
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programstruktur med tre huvudområden för FoU-arbetet enligt tabell 1.

Denna struktur kan sedan allt efter behov indelas i substrukturer.

 

. OMGIVNINGSSTUDIER

Klarlägga och avgränsa de faktorer/förhållanden som i första hand
ger förutsättningarna för väghållningen - speciellt drift och under-
håll av gator och vägar.

Studier av hur förändringar i omvärlden påverkar väghållarens
planerings- och beslutssituation och därmed de primära och sekun-
dära funktionella variablerna.

 

. MÄL-, BEHOVS- OCH VÄRDERINGSFRÅGOR

Urskilja olika intressentgrupper och klarlägga deras krav/önskemål
på drift och underhåll av gator och vägar. På grundval härav
formulera och specificera målparametrar.

Utveckla metoder/modeller för att värdera drifthållningens nyttor
och uppoffringar.

Formulering/specifiering av åtgärdsalternativ

Utvärdera alternativ till nuvarande drifthållning.

  

. SAMBANDSSTUDIER

Sambandet mellan primära och sekundära funktionella parametrar

(pil I i figur 6).

Sambandet mellan väghållningsåtgärder och sekundära funktionella
parametrar (pil II i figur 6)

Sambandet mellan väghållningsåtgärder och primära funktionella
parametrar (pil 111 i figur 6)

Studier av hur "övriga" åtgärder kan ersätta eller komplettera
väghållningsåtgärderna då det gäller att påverka de primära
och/eller sekundära funktionella parametrarna (pil IV i figur 6)

 

Tabell 1. Strukturschema för klassificering och gruppering av FoU-
insatser som rör drift och underhåll av gator och vägar.

Delprojekt - forskningsetapper

 

I avsnitt 3.3 har vi behandlat frågor som rör forskningens inriktning på

en relativt översiktlig nivå-d v 5 frågor som bedöms som angelägna
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inom ramen för ett systemtänkande. Figur 6 skall ses som ett exempel

på en systemsyn. Även efter det att man bestämt forskningsinriktning

återstår ofta mycket arbete med att precisera och avgränsa inom den

givna frågan. Uppdelning i delprojekt och en etappindelning av FoU-

arbetet är en viktig del i en rationell FoU-verksamhet. Man har

nämligen ofta orsak att ändra den ursprungliga FoU-planen p g a de

erfarenheter och de resultat som kommer fram under arbetets gång.

Sammanfattning kapitel 3

 

Sammanfattningvis kan konstateras att vår problemsyn innebär att vi

ser driftverksamheten som ett planerings- och beslutsproblem, där

väghållaren söker en sådan inriktning och nivå på driftverksamheten att

de totala samhällskostnaderna minimeras. Detta förutsätter gelé

enighet om vilka effekter som är relevanta att beakta vid en utvärde-

ring, dgls kännedom om de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika

driftåtgärder, _c_l_e_l§ kunskap om nuläget, då tillgång till en utvärde-

ringsmodell som kan accepteras.

På föregående sida visas ett förslag till FoU-struktur, som förhopp-

ningsvis ger en översiktlig och lättfattlig systematik för attklassificera

olika FoU-förslag.
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4 DRIFTKOSTNADERNAS STORLEK OCH FÖRDELNING

4.l Kostnader för drift av gator och vägar

 

I årets budgetproposition (prop 1982/83:100, bilaga 8) föreslås följande

fördelning av de statliga väganslagen för verksamhetsåret 1984:

Statlig väghållning

o Drift 3 525 milj kr

0 Byggande 900 milj kr

Kommunal väghållning

0 Drift ' 570 milj kr

0 Byggande 340 milj kr

Enskild väghållning

o Drift 244 milj kr

0 Byggande 30 milj kr

Anslaget för drift är som synes betydligt större än motsvarande anslag för

byggande. Det är framför allt under senare år som denna skillnad

uppstått, vilket framgår av figur 7.

milj kr

5000 52
drift + byggande

,§/\/ byggande

1 1 l 1 1 1 L \
7 I I I I I ' [ I

75 76 77 78 79 80 81 år

 

Figur 7. Statens anslag (i respektive års prisnivå) förbyggande och
drift av vägar och gator åren 1975-81. Figuren avser anslagen
till statsvägar, statskommunvägar och enskilda vägar. Tilldel-
ningen av beredskapsmedel ingår ej.

Källa: Statens vägverks årliga verksamhetsberättelser.
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I figuren ingår inte beredskapsmedel, som till största delen används till

byggande. Dessa har i genomsnitt varit ca 300 milj kr/år under senare år.

Anslagen till kommunal och enskild väghållning utgör bidrag till statsbi-

dragsberättigade kommunala* respektive enskilda vägar. Den enligt DKU

låga bidragstäckningen för driften av statskommunvägar (50-75 % för de

sex kommunerna i DKU) medför att dessa vägar även kostar kommunerna

stora summor. Till detta kommer kommunernas kostnader för drift av

icke statsbidragsberättigade gator och vägar. Dessa kostnader är för

DKUs kommuner av samma storleksordning som kostnaderna för drift av

statskommunvägar. 1 tabell 2 nedan har en sammanställning gjorts av

DKU-kommunernas kostnader för drift av gator och vägar.

Tabell 2. DKU-kommunernas kostnader år 1980 för drift av gator och
vägar (1980 års prisnivå).
Källa: Driftkostnadsutredningen. Huvudrapport 1981.

            

Göteborg Luleå Solna Stockholm Sundsvall Västerås Total

Driftkostnader-
statskommun- 83,4 4,7 7,4 134,0 6,0 12,411 210,9
vägar (milj kr)

därav stats- .
bidrag (milj kr) (4416) (U) M91 (69,3) (4,7) (8,0) (136)

Driftkosrnader-
övriga kommunala 51,3 8,8 7,4 131,2 11,8 9,81) 220,3
gator och vägar

(milj kr)

Total 134,7 13,5 14,8 265,2 17,8 22,211 468,2

 

l) Exklusive merkostnad för markvärme.

 

Av landets 279 kommuner (1980) var 108 väghållare den 1 januari 1980

(kommunikationsdepartementet, DsK 1981:4). I övriga kommuner skötte

statens vägverk väghållningen på allmänna vägar. Enligt en opublicerad,

preliminär sammanställning som erhållits från kommunala grundgarantiut-

redningen, var kommunernas nettodriftkostnader för gator och vägar år

1981 ca 2 400 miljoner kr. I sammanställningen saknas dock ca 30 mindre

kommuner av 279. Med nettokostnad avses samtliga kostnader minskat

med samtliga intäkter. Nettodriftkostnaderna fördelade sig med 27 96 på

statskommunvägar och 73 96 på övriga kommunala gator och vägar.

 

* Statskommunvägar.

VTI MEDDELANDE 328



20

Som exempel på hur väghållarens totala driftkostnader (inkl. statsbidrag)

förhåller sig till olycks-och fordonskostnader visas i figur 8 några data ur

opublicerat material från driftkostnadsutredningen. I figuren ingår ej
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Figur 8. Relationen mellan drift-, fordons- och olyckskostnad per
fordonskm pâ statskommunvägar (s) och övriga kommunala
gator och vägar (k) i de sex DKU-kommunerna 1981. Uppgifter
saknas för icke-statskommunvägar i Sundsvall och Luleå. Res-
tidskostnad ingår ej.

Källa: Driftkostnadsutredningen - opublicerat material.

I figuren 7 kan noteras att väghållarens driftkostnader i Solna och

Göteborg utgör en betydligt större andel av totalkostnaden för rent

kommunala gator och vägar jämfört med statskommunvägar. En direkt

jämförelse mellan figur 8 och figur 4 i avsnitt 3.1 är inte möjlig bl a på

grund av olika prisnivåer. Därför har vertikalskalan utelämnats i figur 8.

4.2 Fördelningen av kostnaderna för drift av gator och vägar på olika

 

verksamheter

 

För bl a väghållarnas planering, anslagsframställningar m m är det nöd-

vändigt att veta hur driftkostnaderna fördelar sig på olika driftverksam-
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heter. Fördelningen av driftkostnader ger även viss ledning, när den

framtida inriktningen av drift-FoU skisseras.

För statens vägverk visas kostnadsfördelningen på olika driftverksamheter

i tabell 3. Av denna framgår att vinterväghållningsåtgärder samt service

och underhåll av belagda vägar utgör betydande poster.

Tabell 3. Procentuell fördelning av statens vägverks kostnader för
driftverksamheten.

Källa: Statens vägverk. Femårsplan drift 1982-86. Service-
och underhållsåtgärder.

  

VERKSAMHET PROCENTANDEL

Vinterväghållning (snöplogning, mekanisk 22,0 %
och kemisk halkbekämpning m m)

Service- och underhåll av belagda och 22,0 0/0
oljegrusade vägar (nya slitlager,
iståndsättning)

Service och underhåll av grusvägar 8,0 %
(hyvling, dammbindning, nya slitlager)

Dikning och trumunderhåll 5,0 %

Brounderhåll och :färjdrift m m 12,0 %

Trafiklinjemålning 2,0 0/o

Övriga servicearbeten (renhållning, 7,0 %
belysningsanordningar, omedelbara repara-
tioner av tjälskador , utmärkning av väg
vintertid m m)

 

Övriga underhållsarbeten (vägbelysning, 3,0 %
räcken, buskröjning, slåtter)

Gemensamma kostnader (lokal adm) 19,0 0/0

100 °/o
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Fördelningen av driftkostnader för de sex kommunerna i driftkostnadsut-

redningen visas i tabell 4. Det bör observeras att tabellerna 3 och 4 inte

är jämförbara. I tabell 3 ingår bl a kostnader för lokal administration.

Även på kommunsidan utgörs de största posterna av "beläggningar" och

vinterväghâllning. Kostnadsandelen är hög även för gatubelysning och

konstbyggnader. Av tabellen framgår även variationen mellan kommuner-

na.

Tabell 4. _ Procentuell fördelning av kostnaderna på olika driftverksam-
heter. Kommunerna inom DKU.

Källa: Driftkostnadsutredningen. Huvudrapport 1981. Bilaga 33.

Bilaga 33

Totalkostnad 1980. Fördelning på delkostnader

Göteborg Luleå Solna Stockholm Sundsvall Västerås Totalt
0' U U U U U

 

pelkostnad 5 n n a a m

1 Beläggningar 27,2 14,7 19,9 14,8 23,0 21,2 19,7

2 Gröna ytor 4,3 2,1 4,3 3,3 1,6 3,6 3,6

3 Vägmärken 3,2 8,2 5,1 3,3 5,5 3,5 3,5
och vägräcken

a Trafiksigna- 5,6 8,2 12,6 6,5 5,2 6,7 6,4
ler

5 Gatubelys- 13,1 8,9 14,2 14,6 7,2 18,2 13,2
ning

6 Renhållning 24,6 47,1 33,3 34,2 37,1 33,7 31,3
(Barmark) (4,6) (4,5) (10,9) (16,6) (5,3) (4,9)
(Vinter) (20,0) (42,6) (22,4) (17,6) (31,8) (28,8)

7 Konstbygg- 7,4 0,2 5,2 19,2 1,1 1,0 13,1
nader

8 Dagvatten. 0,9 2,3 2,8 0,9 2,8 4,5 1,2

9 Speciella 9,4 - 1,6 3,2 0,8 5,1 1) 5,2
åtgärder

kostnader

1) Exkl merkostnad för värme
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5 KUNSKAPSÖVERSIKT OCH AKTUELL FoU

FoU kring drift* av vägar och gator bedrivs i Sverige på många olika håll,

vilket framgår av uppställningen nedan. Det är svårt-ibland omöj-

ligt - att helt särskilja driftforskningen från annan FoU som rör gator och

vägar. Många forskningsresultat är tillämpbara inom flera delar av

väghållarens verksamhet (service, underhåll, förbättring, nyprojektering

m m). Dessutom är det svårt att på ett fåtal rader karaktärisera den

driftforskning som bedrivs vid en institution. Detta gäller speciellt för

kategorierna kommuner och företag där en stor mängd varierande FoU

bedrivs. Uppställningen ska ses som ett försök att från VTIs horisont

exemplifiera den forskning om driftfrågor, som bedrivs på olika håll, inte

som någon heltäckande karakteristik. Det bör noteras att i volymtermer

finns stora skillnader mellan olika utförande organ.

  

Utförande organ Exempel på av FoU inom driftom-

rådet

Statens vägverk (VV) Vittomfattande. Tonvikt på lands-
bygdsförhållanden.

Driftkostnadsutredningen (DKU) Driftfrågor i tätort. Väghållarkost-
nader. Finansieringsfrågor.

Statens väg- och trafikinstitut Huvudsakligen landsbygdsförhålland-
(VTI) en. Vägars tillståndsutveckling. Tra-

fiksäkerhet och andra trafikantef-
fekter. Mätsystem och -metoder.
System för Vägunderhåll. Studier av
material och tekniskt genomföran-
de.

Kungliga tekniska högskolan System för drift av vägar. Samband
(KTH) driftåtgärder-vägyteegenskaper.

Material och metoder. Trafikantef-

fekter. Beläggningsfrågor.

Chalmers tekniska högskola Energiförbrukning vid drift av vägar
(CTH) och gator. Metoder för Vägunder-

håll. Trafiksäkerhet. Avvattning.

Högskolan i Luleå (LuH) Funktionsentreprenad och organisa-
tionsfrågor. Gator och vägar i kallt
klimat. Drift, underhåll och energi-
konsumtion - fall-studie i tätort.
Samhällsekonomisk bedömningsmo-
dell. Användarkrav på gator och
vägar.

* se definition i avsnitt 2.1.
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Lunds tekniska högskola Metoder för beläggningsunderhåll.
(LTH) Trafiksäkerhet.

Kommunerna Utveckling av metoder och material
för driftåtgärder. Organisations-
och uppföljningssystem.

Transportforskningskommis- Trafiksignaler. Informationssystem.
sionen (TFK) Tunga landsvägstransporter.

Nordisk ämbetsmannakommitté Underhåll av grusvägar. Vägstandard
för transportfrågor (NAT) och transportkostnader.

Nordiska vägtekniska förbundet Gång- och cykelvägar. Halkbekämp-
(NVF) ning. Beläggningars funktionstid

och -egenskaper. Arbetsmiljö. Styr-
och planeringssystem. Projektsam-
manställningar.

Konsult- och entreprenadföretag Underhållsmetoder- och material.
Reglersystem.

Förutom de ovan uppräknade, som utför och sammanställer FoU, finns

även olika organ som informerar, stödjer och i del fall även bedriver FoU

inom driftområdet, bl a Transportforskningsdelegationen (TFD), Statens

råd för byggnadsforskning (BFR), Föreningen för bituminösa beläggningar

(FBB), Styrelsen för teknisk utveckling (STU), Svenska Kommunal-Tek-

niska Föreningen (SKTF), Svenska kommunförbundet, Svenska vägföre-

ningen, Svenska Byggnadsentreprenörsföreningen (SBEF) m fl.

Det är givetvis inte möjligt att inom ramen för denna rapport i detalj

redovisa alla i Sverige avslutade, pågående och planerade FoU-projekt

inom området drift och underhåll av gator och vägar. Redovisningen, som

gjorts i form av en kunskapsöversikt, är med nödvändighet kortfattad.

Översikten omfattar huvudsakligen drift-FoU i Sverige.

Översikten grundas delvis på uppgifter från en inventering, som gjorts

inom ramen för detta TFD-uppdrag till VTI. Inventeringen bestod av en

enkät, som skickades till institutioner inom högskolan, myndigheter (BFR,

TFK, SGI, TFD), Nordiska vägtekniska förbundet (NVF), Föreningen för

bituminösa beläggningar (FBB), kommunförbundet, statens vägverk och 17

större kommuner. Urvalet av kommuner gjordes i samråd med kommun-
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förbundet och omfattade kommuner inom driftkostnadsutredningen (DKU)

samt kommuner med representanter i SKTFs* gatukommitté. Enkäten

sändes även till VTIs motsvarigheter i Danmark, Finland och Norge.

I enkäten efterfrågades uppgifter om avslutade, pågående och planerade

projekt inom driftområdet. Vidare ombads uppgiftslämnarna att ge sin

syn på framtida driftforskning - vilken inriktning den bör ha, vilka frågor,

verksamheter som bör studeras etc. Av de 40 tillfrågade hade drygt

hälften besvarat enkäten 1% månad efter utsändningen. Dessutom hade

kommunerna inom DKU lämnat ett gemensamt svar.

Nästan alla enkätsvar är av kategorin åtgärd/effektanalyser. De flesta av

dessa behandlar det tekniska utförandet/genomförandet av olika åtgärder.

Här bör tilläggas att DKU utfört värdefullt arbete för att klarlägga vad

olika driftåtgärder kostar de kommunala väghållarna, liksom de variation-

er som förekommer och vad dessa orsakas av.

Inom NVF (utskott 41, tidigare l»10) har man publicerat två sammanställ-

ningar** av projekt som rör drift av vägar och gator. De medtagna

projekten är huvudsakligen sådana som drivs eller är beställda av statliga

väghållare i de nordiska länderna. En liknande sammanställning avser man

att ta fram under 1984.

I Sverige har flera kunskapsöversikter för hela driftomrâdet tagits fram

av bl a statens vägverk, VTI och DKU. Av dessa kan nämnas:

o "Effekter av driftåtgärder. Planprojekt", Gunnar Carlsson, VTI-
Meddelande 81, 1978.

o "Effekter av driftåtgärder", statens vägverk, PP Meddelande nr ll,
1980-12.

0 "Angelägenhetsbedömning av väg- och gatubyggnadsobjekt. Del 3.
Effektkatalog", statens vägverk - Planeringsavdelningen, 1981-04.

 

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

**"Projekt inom vägunderhållet 1976" (NVF-rapport nr 5:1977) och
"Projektkatalog 1980" (NVF-rapport nr 23:1980).
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o "Effektkatalog. Service-, underhålls- och förbättringsåtgärder", sta-
tens vägverk, koncept 1982-12 (publiceras i februari 1983).

0 "Driftkostnadsutredningen. - Gator och vägar, Huvudrapport 1981",
kommunförbundet och DKU.

Dessa .. mer heltäckande - skrifter tillsammans med olika rapporter, som

behandlar delar av driftverksamheten och uppgifter från enkäten har

utgjort underlag för kunskapsöversikten. Tonvikten ligger genomgående

pâ drift-FoU i Sverige, men även ett fåtal utländska undersökningar

nämns.

För att göra framställningen systematisk används det i avsnitt 3.4

uppställda strukturschemat som ram för redovisningen. Kapitlets fort-

sättning består därför av följande tre huvuddelar:

o omgivningsstudier (avsnitt 5.1)

0 mål-, behovs- och värderingsfrågor (avsnitt 5.2)

0 sambandsstudier (avsnitt 5.3)

I avsnitt 3.4 visas också hur denna huvudindelning består av flera typer av

studier, t ex hur sambandsstudier omfattar effekten av väghållningsåtgär-

der på både primära och sekundära funktionella egenskaper, liksom

sambanden mellan dessa egenskaper. Vidare behandlas i avsnitt 5.3 även

den tekniska FoU, som är nödvändig för att olika åtgärdsalternativ ska

kunna genomföras. På motsvarande sätt anges i 3.4 även olika typer av

studier för de två övriga huvudgrupperna.

Den största forskningsvolymen kan inordnas under rubriken sambandsstu-

dier med tonvikt på sk åtgärd/effektanalyser. Detta innebär inte

nödvändigtvis att de är de väsentligaste. Både omvärldsstudier och

studier av mål-, behovs-och värderingsfrågor är lika nödvändiga för att

klargöra bl a problemens omfattning, målen för driftverksamheten och

utvärderingen av olika åtgärdsalternativ.

Omgivningsstudier

 

Forskning inom detta område syftar till att klarlägga de faktorer och

yttre förutsättningar, som väghållaren inte kan påverka men som likväl
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sätter gränser för planering och verkställighet av väg- och gatudrift eller

som på annat sätt bestämmer inriktning och nivå på driftverksamheten.

Som exempel på s k omgivningsfaktorer kan man nämna befolkningens

regionala fördelning, klimat och väderlek, trafikens utveckling, samhälls-

ekonomins utveckling i ett längre tidsperspektiv, nivå på och former för

finansiering av driftverksamheten, lagstiftning och teknologiska föränd-

ringar. För en rationell och långsiktig planering av driftverksamheten är

det nödvändigt att ha kunskap om hur dessa omgivningsfaktorer föränd-

ras - bl a för beslut om maskininköp och insatser för preventivt Vägunder-

håll.

Det kunskapsbehov som det är fråga om i detta sammanhang är självfallet

inte specifikt för driftverksamheten. I själva verket har FoU bedrivits

under flera år inom aktuella delområden men med tillämpning inom andra

verksamhetsinriktningar än drift av gator och vägar. Som exempel kan

nämnas studier av trafikens utveckling som grund för beslut om investe-

ringar i trafikanläggningar - parkeringshus, cykelvägar, trafikplatser etc.

Vad som är nytt är att driftverksamheten ställer vissa specifika kunskaps-

krav. Som exempel kan nämnas att hittillsvarande forskning om vägtra-

fiken främst gällt personbilar - antalsutveckling nationellt och regio-

nalt - men man har därför ringa kunskap om den tunga trafikens utveck-

ling på lokal nivå.

I det följande anges några områden där visst FoU-arbete eller utredningar

utförts och som är av relevans för driftverksamheten. Det bör dock

framhållas att, i och med att driftforskningen är en relativt sett ny FoU-

aktivitet, är det svårt att på detta stadium klarlägga och bedöma

kunskapsläget inom delområdet "omgivningsstudier".

Finansieringsformer och anslagsnivå

 

Vägverket har i sina anslagsframställningar redovisat resultat från stu-

dier, där man undersökt sambandet mellan driftanslagens storlek totalt

sett och antalet trafikolyckor. Vidare har väghållningsutredningen disku-

terat konsekvenserna av ändrat system för statsbidrag till kommunal

väghållning.
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Resvaneundersökning 1978 (SCB)

 

SCBs studie omfattar personresor under ett helt år. Insamlade resdata

kan bl a grupperas efter regiontyp och resändamål. Uppgifter från denna

studie kan eventuellt utnyttjas för att bedöma rimligheten i fördelningen

av driftanslag mellan primära och sekundära vägar.

Dubbdäcksundersökning

Regeringen har tillsatt en särskild arbetsgrupp med uppgift att ta fram

underlag för beslut om dubbdäck -typgodkännande, kravspecifikationer,

användningstider etc.

Trafikprognoser

Vägverket och Transportrådet utreder/har utrett trafikens framtida ut-

veckling - både personbilar och godstransporter. Studierna avser riks-och

regional nivå.

Funktionsentreprenad

Vid Luleå högskola undersöks -inom ramen för ett BER-projekt - möjlig-

heterna att upphandla både underhåll och om- och nybyggnad av gator och

vägar i ett och samma sammanhang, varvid nuvarande tekniska utförande-

krav skulle ersättas av funktionskrav på den färdiga produkten - vägen.

Jämför figur 3 i avsnitt 2.3.2.

Mål-, behovs- och värderingsfrågor

 

Underlag för formulering av mål för driftverksamheten

1979 års trafikpolitiska beslut är ett exempel, där statsmakterna angivit

övergripande mål för väghållningen. Målen kräver dock en nedbrytning
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och konkretisering för att få reell genomslagskraft i den praktiska

driftverksamheten. Statens vägverk och flera av de större kommunerna

har - bl a utgående från nyssnämnda allmänna måluttalande - sökt formu-

lera operativa mål för driften. Man saknar dock en analys och utvärdering

av vad en tillämpning av dessa mål egentligen skulle innebära. Vid CTH

och LuH pågår viss verksamhet, där man i form av case-studies försöker

visa konsekvenserna av ändrad driftstandard inom delar av en tätort.

Underhållskostnader, olyckor och energiförbrukning är viktiga utvärde-

ringsvariabler.

Statens vägverk och statistiska centralbyrån genomförde hösten 1981 en

enkät för att undersöka allmänhetens uppfattning om vägarna och väghåll-

ningen i Sverige för att få ett bättre grepp om det konkreta innehållet i

olika väghållningsmål _ speciellt beträffande driften. Enkäten visade bl a

att nedskräpningen längs vägarna är ett problem. Önskemål finns om

ökade insatser för underhåll av sekundära och tertiära vägar.

Värderings- och mätmetoder

 

Effekterna av driftåtgärder och förändringar av desamma kan beskrivas,

mätas och värderas på olika sätt. Här pågår en relativt omfattande

verksamhet för att utveckla metoder/mätsystem som beskriver och värde-

rar effekter - dels vägytans egenskaper, dels effekter för trafikanter och

omgivning.

De viktigaste vägyteegenskaperna är tvärfall, längsgående ojämnheter,

spårbildning, mikro- och makrotextur, friktion samt ljusreflexion. Under

årens lopp har ett flertal metoder tagits fram för att mäta dessa

egenskaper. En översiktlig genomgång ges i ett kommande VTI-meddelan-

de: "Optimalt beläggningsunderhåll - kunskapsläge och FoU-behov".

Många mätmetoder är dock alltför komplicerade och långsamma för t ex

inventeringsändamål. En viktig förbättring är därför de mobila, integre-

rade mätsystem som nyligen tagits fram - främst SAAB RST (Road

Surface Tester) och dess efterföljare VTIs Laser RST. Med den senare kan

bl a vägojämnheter, tvärprofil, spårdjup och friktion mätas i normal

fordonshastighet. I framtiden kommer det även att vara möjligt att mäta

tvärfall och makrotextur.
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Även för mätning av det strukturella tillståndet hos vägen (bärigheten)

har metoder och utrustning utvecklats bl a av VTI. Vanligen görs sådana

mätningar genom att den elastiska deformationen (deflektionen) vid

dynamisk belastning studeras. Denna metod är relativt långsam och bl a i

USA pågår FoU, som syftar till att utveckla snabbare metoder.

Även för mätning av primära effekter som restid, bränsleförbrukning m m

finns metoder och utrustning utvecklade och FoU-arbete sker kontinuer-

ligt.

För värdering av primäreffekter finns allmänt accepterade värden på tid

och olyckor och när det gäller fordonskostnader föreligger inga större

problem av värderingsnatur. I det senare fallet är svårigheten i stället att

erhålla representativa data för trafiken/fordonen, som utsätts för påver-

kan från vägytan.

För effekter som trafikanternas komfort externt buller och vibrationer

råder viss tvekan om hur de ska värderas. Inom detta område synes ett

visst FoU-behov föreligga.

Kalkylmetoder

För att kunna utvärdera konsekvenserna i monetära termer av t ex olika

nivåer på driftstandarden erfordras ett kalkylsystem där en stor mängd

parametrar kan varieras och vägas samman. Både inom vägverket och vid

högskolan i Luleå pågår utvecklingsarbeten i dessa avseenden. DKU har

också utvecklat metoder för att värdera åtgärdsalternativ.

Sambandsstudier

 

Sambandsstudier har oftast inte den övergripande karaktär som vidlåder

dels omgivningsstudier, dels mål-, behovs- och värderingsfrågor. I de

flesta projekt studeras en eller fler åtgärder och därav följande effekter,

inom en smärre del av väghållarens totala driftverksamhet. Traditionellt

brukar FoU-arbetet indelas efter väghållarens olika delverksamheter.

Denna typ av indelning används äveni detta kapitel och utgörs - i något
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modifierad form - av de indelningar som används av statens vägverk och

driftkostnadsutredningen, d v 5:

o Vinterväghållning (avsnitt 5.3.1)

0 Drift och förbättring av belagda vägar (avsnitt 5.3.2)

0 Drift och förbättring av grusvägar (avsnitt 5.3.3)

0 Avvattning, dikning (avsnitt 5.3.4)

0 Service och underhåll av konstbyggnader (avsnitt 5.3.5)

4. Service och underhåll av vägmärken, trafiklinjer, kantstolpar m m
(avsnitt 5.3.6)

0 Drift av trafiksignaler (avsnitt 5.3.7)

0 Drift av väg- och gatubelysning (avsnitt 5.3.8)

0 Röjning, gröna ytor (avsnitt 5.3.9)

0 Övrigt (avsnitt 5.3.10)

Av de olika driftverksamheterna kräver vinterväghållning samt drift och

förbättring av belagda vägar störst utrymme i väghållarens budget (jfr

kapitel 4 ovan). Till dessa områden kan även största delen av all FoU

inom driftområdet knytas. Detta motiverar att avsnitten 5.3.1 och 5.3.2.

textmässigt är mycket omfattande jämfört med övriga avsnitt. För dessa

avsnitt har även kunskapsöversikten delats upp efter typen av sambands-

studier enligt punkt 3 i strukturschemat (avsnitt 3.4).

Kunskapsöversikten är mycket översiktlig. Avsikten har inte varit att

sammanfatta §_l_l kunskap eller räkna upp alla FoU-projekt. I den mån

enskilda projekt eller resultat beskrivs görs detta för att dels exemplifiera

aktuell forskning, dels indikera kunskapsnivån.

I de flesta delavsnitt görs som avslutning en summering av kunskapsläget.

Summeringarna är med nödvändighet kortfattade och behandlar endast

någon eller några huvudpunkter. Ett sammandrag av kunskapnivå och

forskningsläge inom hela driftområdet lämnas i avsnitt 6.1.3.
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Vinterväghållning

l vinterväghållningen ingår flera olika typer av väghållaråtgärder av vilka

de viktigaste är:

0 snöröjning

0 kemisk halkbekämpning (dvs saltning) eventuellt kombinerat med
moddavröjning

0 mekanisk halkbekämpning (d v 5 sandning, isrivning)

0 snöbortforsling (främst i tätorter)

För trafikanterna är användningen av dubbdäck den viktigaste åtgärden

mot is- och snöhalka.

När det gäller vinterväghållning resulterade den utsända enkäten endast i

ett fåtal projekt. Kunskapsöversikten bygger därför främst på dels en

VTI-rapport*, dels en rapport** från Transportçákonomisk institutt (TQDI) i

Norge. Vidare har tidigare nämnda (se kapitel 5) övergripande rapporter

använts.

Vinterväghållningsteknik

 

Med FoU rörande vinterväghållningsteknik avses här FoU, som syftar till

att förbättra information, metoder, maskiner, material etc., vilka krävs

för att väghållaren på ett effektivt sätt ska kunna sköta vinterväghåll-

ningen/-servicen. Som komplement kan även andra åtgärder vidtas, t ex

preventivt Vägunderhåll och -byggande, användning av dubbdäck m m.

Denna FoU behandlas i avsnitt 5.3.1.5.

* Gunnar Carlsson

"Åtgärder mot snö- och ishalka"
VTI-rapport nr 182, Linköping 1979

** Knut O Gabestad och Arild Ragnsáy
"Samfunnsökonomiske konsekvenser i vintervedlikeholdet. Hovedrap-
port"
Transportökonomisk institutt och Vegdirektoratet, 0510, 1982.
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Teknisk FoU avseende vinterväghållning, liksom framtagande av åtgärds-

alternativ, bedrivits främst av väghållarna*. Som exempel kan nämnas

några av statens vägverks aktuella FoU-projekt:

förbättring/utveckling av saltspridare (VV)

o utveckling av befintlig plogutrustning (VV)

0 alternativa metoder till snöplogning och kemisk/mekanisk halkbekämp-
ning (VV/VTI)

0 när och var ska saltning ske (väderlek-trafik-saltgiva) (VV/VTI)

o klimatstationer vid halkkänsliga vägavsnitt (VV/FFV/Göteborgs uni-
versitet/Bergab AB/VTI)

0 förbättrad väderinformation (VV/SMHI)

o lastbilsplogning (VV)

o befuktat salt på vinterväg (VV/VTI)

Även på kommunsidan bedrivs liknande FoU-arbete, t ex

0 utarbetande av råd och anvisningar (DKU)

o maskinparkens storlek (DK U)

0 studier av maskiner av kombinationskaraktär för både vinterväghåll-
ning och barmarksrenhållning (DKU)

o återvinning av sandningssand (Jönköpings kommun)

0 snöröjning (BFR/LuH)

o förvaltning av gator och vägar i kallt klimat - jämförelse mellan Luleå
kommun och vägverket (LuH)

Ytterligare projekt kan nämnas, men de ovanstående ger en bild av den

FoU, som kontinuerligt sker i syfte att förbättra väghållarens möjligheter

till vinterväghållning. Det bör påpekas att många idéer och förslag både

inom kommunerna och vägverket tas fram på arbetsplatsnivå.

 

* Givetvis sker även teknisk FoU för konstruktion och förbättring av
maskiner, redskap, material, metoder m m inom industrin.
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5.3.1.2 Samband mellan vinterväghållning och väglag samt friktion

Vintervägsservicen påverkar väglag och friktion, vilka i sin tur påverkar

primära effekter som trafiksäkerhet, fordonskostnader m m.

Viss kunskap finns om hur snöröjning, saltning och sandning påverkar

väglag och friktion på det statliga vägnätet. Väglagsstudier omfattande

hela landet gjordes 1973 (Carlsson 1976 och Berneby/Maasing/Sjöström

1975) och 1977 (Sjöström/Ekholm/Westergren 1980 och Brüde/Larsson

1980) i samarbete mellan VTI, vägverket och gruppen för tillämpad

statistik (GTS).

Under vintrarna 1977-81 har studier av friktion och väglag gjorts på

sträckor, där halkbekämpningsmetoderna kunnat kontrolleras (Öberg 1978,

Öberg 1981 och Öberg 1982).

De resultat som finns visar att på saltade vägar ersätts is- och snöväg-

laget till stor del med våt barmark, medan andelen torr barmark är

obetydligt högre för saltade vägar jämfört med osaltade.

En studie av sandningens effekt (Öberg 1978) visar att friktionstalet ökar

med ca 0,1 efter åtgärd. Effekten avtar emellertid snabbt och efter ca

300 fordonspassager kvarstår ingen friktionsökning. Vägverkets studie av

hjulspårssandning (statens vägverk, DDa-rapport nr 81501-46) visar att

friktionstillskottet på snövägbana motsvarar effekten av helsandning samt

att effekten på isvägbana är ringa.

Även i övriga nordiska länder harstudier gjorts av friktion och halka. I

t ex en finsk pågående undersökning visar resultaten att preventivsaltning

förebygger extrem halka (friktion < 0,15).

För tätortsförhållanden är kunskapen om vintervägsservicens effekt på

väglag och friktion bristfällig. En ofta nämnd, men otillräckligt studerad,

aspekt i tätorter är att snöröjning/halkbekämpning på gång- och cykel-

vägar prioriteras och att bortforsling av snö sker snabbt i gatukorsningar

och vid övergångsställen.
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Samband mellan väglag, friktion och primära effekter (trafiksäkerhet,

 

fordonskostnad, restid etc.)

 

Vintervägsservicens slutliga syfte är att påverka primära effekter av vilka

de i detta sammanhang väsentliga är:

0 trafiksäkerhet

o framkomlighet

o fordonskostnader

o direkta och indirekta kostnader för väghållaren

o miljöpåverkan

Med direkta kostnader för väghållaren avses här kostnader för vinterväg-

hållning, medan indirekta kostnader hänför sig till väghållaråtgärder

orsakade av vinterväghållningen, t ex ökat underhåll av broar och belägg-

ningar p ga saltets inverkan, tvättning av vägmärken pga ökad ned-

sm utsning.

Som rubriken ovan anger diskuteras här endast sambanden mellan väg-

lag/friktion och trafiksäkerhet, fordonskostnad, restid m m. FoU som

syftar till att konstatera effekter av olika väghållaråtgärder direkt (utan

att gå via vägytans egenskaper) på t ex trafikolyckor behandlas i 5.3.l.4.

Där behandlas även miljöeffekter och väghållarens indirekta kostnader

orsakade av vinterväghållningen.

En stor del av FoU-insatsen rörande vinterväghållning har ägnats åt

trafiksäkerheten. Dels har ett flertal olycksstudier gjorts, dels har

 

indirekta trafiksäkerhetsmått (t ex beräknade stoppsträckor) studerats.

De flesta projekten har rört det statliga vägnätet, d vs huvudsakligen

landsbygdsvägar.

I en äldre studie (Nilsson 1976) redovisas hur olyckskvoten varierar med

»väglags- och ljusförhållanden samt mellan olika delar av landet. Där visas

bla att olyckskvoten vid is/snöväglag är flera gånger högre än vid

barmark och att skillnaden är störst i södra Sverige.

I en senare olycksanalys har trafik-, olycks- och väderdata för 1973 och

1977 använts (Brüde/Larsson l980). Även där visas hur olyckskvoten
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varierar med olika väg- och trafikfaktorer. Resultaten stämmer också väl

överens med antagandet om att ju lägre andelen is- och snöväglag blir

(t ex på grund av saltning) desto större blir olycksrisken när detta väglag

väl uppträder.

Vid flera av de i 5.3.1.2 nämnda friktionsstudierna har även hastighets-

mätningar gjorts (Öberg, 1978, l98l och 1982). Genom att kombinera

friktions- och hastighetsdata kan indirekta trafiksäkerhetsmått beräk-

 

nas-tex beräknad stOppsträcka och utnyttjandegraden av tillgänglig

sidofriktion i kurvor. Mätningarna har bl a visat att sandning ger

friktionsökningar, som trots en viss hastighetsökning, medför att beräkna-

de stoppsträckor förkortas med ca 10 96 på raksträckor. Säkerhetsmargi-

nalen i kurvor förändras dock inte nämnvärt. Det har även visat sig att

effekten av sandning avtar snabbt. Liknande studier har även gjorts för

saltade vägar.

Resultat finns från en studie av friktion och hastighet i tätort vid olika

väglag (Ekberg/Ekbom/Forssen 1977). Den visar bl a att beräknade

stoppsträckor förkortas med upp till 50 96 när is- och snöväglaget elimine-

rats genom saltning.

Jämförelser mellan torr barmark och halt väglag visar skillnader i Lestid_

på mellan 0 och 20-25 % (Öberg 1978, 1981 och 1982). Variationen beror

sannolikt dels på att friktionen vid halt väglag varierar, dels på att

bilisterna inte alltid är medvetna om halkan (t ex vid tunn is). Studierna

visar också att tyngre fordon anpassar hastigheten sämre än personbilar.

Även snödjupet på vägen har stor betydelse för reshastigheten. 5-10 cm

snö på vägen kan medföra att hastigheten är 20 km/h lägre än vid torr

barmark (Öberg l98l). Finska studier visar liknande resultat - ca 2 km/h

hastighetssänkning per cm snö på vägen. Under pågående snöfall har dock

siktförhållanden större betydelse än snödjupet.

Ringa kunskap finns om i vilken utsträckning vinterväglaget påverkar

transportmöjligheter och val av färdväg. För industrin är det oftast av

 

stor betydelse att transporter ej försenas. Mycket lite är känt om hur

ofta tyngre fordon får stopp i backar vid halt väglag. Ett projekt i vilket

detta studeras pågår vid VTI. Trafikräkningar i samband med 1977 års

väglagsundersökning tyder på att relativt många trafikanter avstår från

VTI MEDDELANDE. 328



37

resor (eller väljer annat färdsätt) vid besvärliga väglagsförhållanden.

Väglaget kan även påverka valet av färdväg (Arnberg 1982).

Bränsleförbrukningen under vintern påverkas bl a av snödjupet, hastighe-

ten och användningen av dubbdäck*. Resultat från mätningar vid VTI

 

(Olofsson 1979) visar t ex 20 % ökning av bränsleförbrukningen vid 3cm

lössnö och 3-15 % ökning vid packad snö, is och våt barmark jämfört med

torr barmark. Preliminära resulat från senare VTI-mätningar visar att

den förhöjda bränsleförbrukningen vid lössnö snabbt sjunker, när snön

packas av passerande fordon.

Däckslitaget torde endast i mindre utsträckning påverkas av olika väg-

 

lagsförhållanden. Inga empiriska undersökningar har gjorts av detta.

Kemisk halkbekämpning medför stort fordonsslitage genom korrosion

 

orsakat av saltning (behandlas i 5.3.1.4). Eventuella andra skillnader i

fordonsslitage p g a vinterväglag brukar man bortse ifrån.

Väghållarens direkta kostnader för vinterväghållningen har behandlats i

kapitel 4 ovan. De indirekta kostnaderna samt miljöeffekter behandlas i

5.3.1.4L nedan.

5.3.1.4 Samband mellan vinterväghâllningsåtgärder och primära effekter (trafi-

 

kantkostnader, miljöeffekter, väghållareffekter etc)

 

De två huvudsakliga halkbekämpningssstrategierna för väghållaren är

kemisk respektiv mekanisk halkbekämpning. Bland icke-väghållarätgärder

är det främst dubbdäck, som kan komplettera dessa (behandlas i avsnitt

5.3.1.5).

Ett omfattande FoU-arbete i ett flertal länder har lagts ned på att

klarlägga den kemiska halkbekämpningens för- och nackdelar jämfört med

mekanisk halkbekämpning. Förutom projekt, som behandlar halkbe-

kämpningens effekt på väglag och friktion samt samband mellan vinter-

 

* dubbdäck behandlas i 5.3.1.5.
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väglag och primära funktionella egenskaper och av vilka en del beskrivits i

5.3.1.2 och 5.3.1.3, finns även projekt där man försöker hitta direkta

samband mellan åtgärder och primära funktionella egenskaper. Dessutom

finns övergripande projekt, där flera olika typer av sambandsstudier ingår.

Ett sådant övergripande projekt pågår vid VTI på uppdrag av vägverket

och avser försök med osaltade vägar. Under vintern 1980/81 upphörde

vägverket att salta två vägar i Östergötland och vintern 1981/82 utökades

försöket med ytterligare två vägar. l något modifierad form (bla tillåts

saltning vid extrem halka) fortsätter projektet under 1982/83. En del av

resultaten har beskrivits i 5.3.1.3 ovan.

Flera studier har gjorts av saltningens inverkan på trafiksäkerheten (t ex

 

Andersson 1978, Brüde/Larsson 1980). De flesta resultat pekar på att

totalantalet olyckor under vintern inte minskar på saltade vägar. Detta

beror på att olyckskvoten vid is/snö-väglag är högre ju mer sällan detta

väglag förekom mer.

I Finland har man följt upp olycksutvecklingen vid försök med osaltade

vägar. Resultaten visar ingen effekt av saltning på totalantalet olyckor.

Saltning tycks dock medföra svårare skadeföljd. Inte heller danska

olycksstudier visar att saltning reducerar totalantalet olyckor, men man

har inte vågat dra några generella slutsatser. I Norge har man funnit att

saltade vägar har en relativt sett lägre olycksfrekvens jämfört med

osaltade ((1 v 5 mekaniskt halkbekämpade). Viss tveksamhet råder dock

om dessa resultats giltighet.

Inom NVF (utskott 52) pågår arbete med att sammanställa uppgifter om

olyckor vid vinterväglag, samt att undersöka vilka åtgärder som kan höja

trafiksäkerheten under vintern.

Det anses vara av stor betydelse för trafiksäkerheten att tiden från det

halkan uppträder tills den åtgärdas är så kort som möjligt. Ett projekt där

trafiksäkerhetseffekten av förhöjd vinterberedskap studerats har nyligen

genomförts (Björketun 1983). Där visas ett påtagligt lägre olycksutfall

vid förhöjd beredskap. Något svårförklarligt är dock att effekten är

större för totalantalet olyckor än för olyckor vid is- och snöväglag.
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Kemisk halkbekämpning leder till att andelen is- och snöväglag minskar,

vilket i sin tur medger hastighetsökningar och därmed restidsvinster.

Dessutom har saltning den fördelen att tunga fordon riskerar färre stopp i

backar (jfr 5.3.1.3 ovan). Totaluppskattningar av skillnader i restid vid

kemisk respektive mekanisk halkbekämpning har gjorts t ex av VV. Halk-

bekämpningsstrategin kan även tänkas påverka trafikarbetet och något är

känt om detta sedan väglagsstudierna på 70-talet.

Skillnaderna i bränsleförbrukning för de två halkbekämpningsmetoderna är

 

sannolikt ganska liten. Saltning minskar visserligen bränsleförbrukningen

genom att eliminera en del av det väglag som ökar bränsleförbrukningen,

men eftersom hastigheterna ökar uppvägs bränslevinsten till viss del- åt-

minstone för de hastighetsförhållanden som råder på landsbygd.

För tätortsförhållanden pågår av TFD-stödda projekt vid högskolorna i

Luleå och Göteborg, där man bla avser att studera driftsstandardens

inverkan på energikonsumtionen för både väghållare och trafikanter.

Av övriga fordonskostnader som kan hänföras till vinterväghållningsåtgär-

der är korrosionen på fordon den viktigaste. I sammanhanget bör nämnas

att ca 2 % av det salt som används för halkbekämpning är inblandat i

sandningssand (Carlsson l979).

I det föregående projektet med osaltade vägar görs även korrosionsstudier

i samarbete mellan VTI och statens provningsanstalt. En del preliminära

resultat har publicerats (Jutengren 1982). En tidigare studie har gjorts av

vägverket och provningsanstalten (statens vägverk, DD 120, 1974). Väg-

verket har även genomfört en litteraturstudie (statens vägverk, PP

Meddelande nr 5).

Väghållarens indirekta kostnader påverkas av den halkbekämpningsstrategi

 

som används. Saltningen tillsammans med dubbdäcksanvändningen ger en

"smutsigare" omgivning, vilket medför att t ex vägmärken och kantstolpar

måste tvättas oftare (Helmers/Ytterbom 1982).

Saltet orsakar även skador på väganläggningar av stål. I Sverige har även

ökade skador på betongbroar konstaterats som en följd av saltanvändning-

en (von Olnhausen 1973).
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Eftersom saltningen ger större andel våt barmark ökar även dubbsli-

tageskadorna på beläggningar.

Den mekaniska halkbekämpningen har förhållandevis små miljöeffekter,

 

medan effekterna av kemisk halkbekämpning är större (Bäckman 1980).

Den vanligaste och mest påtagliga effekten i främst tätorter är vegeta-

tionsskador men även inverkan på vattentäkter har konstaterats. De

nordiska studier som hittills gjorts har varit av relativt begränsad

omfattning.

Åtgärder som kan påverka väghållarens vintervägsservice

 

Bland åtgärder som kan komplettera vintervägsservicen kan nämnas

fordonsåtgärder, vägbyggnads- och beläggningsåtgärder och åtgärder som

påverkar körbeteendet.

Väggreppet på vinterväglag kan ökas genom att förbättra fordonens

däckutrustning. Effekterna av dubbdäck är relativt välkända genom en

omfattande studie i början av 70-talet (TFD 1975:4). 1 kort sammandrag

visar resuiaten att:

0 dubbar ökar friktionstalet på is och hårt packad snö med 0,05-O,1O

0 på isiga vägar körs bilar med dubbade däck 2-3 km/h fortare än bilar
med sommardäck. Den högre friktionen med dubbdäck medför dock
att körningen görs med något större säkerhetsmarginal

0 de ökade hastigheterna medför en restidsvinst av någon procent

0 antalet olyckor under dubbsäsongen 1973 skulle ha varit 6-13 % fler
om fordonen med dubbdäck (då ca 50 96 av personbilarna) hade haft
odubbade däck

0 dubbdäcken medför en ökning av slitagespåren i beläggningar, vilket
kan medföra ökade olycksrisker (jfr avsnitt 5.3.2.3)

o dubbdäck medför en ökad bränsleförbrukning*. Kostnaden för denna
tillsammans med kostnaden för dubbdäck uppskattades till 140 Mkr i
1974 års priser.

* Senare studier bl a (Odsell/Laurell 1978 och Skarra 1980) anger skillna-
der på mellan 2 och 7 96 på barmark och ingen skillnad på is- och
snöväglag.
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0 väghållarkostnaden (vägverket och kommunerna) p g a ökat belägg-
ningsslitage uppskattades till ca 200 Mkr/år i 1974 års priser

0 dubbdäck medför miljöstörningar i form av ökat buller och förorening
genom slitageprodukter.

Den nuvarande användningen av dubbdäck har undersökts av vägverket

(statens vägverk, PP-meddelande nr 12).

I samarbete mellan vägverket, trafiksäkerhetsverket och VTI gjordes

under 1980/81 en utredning av möjligheterna att minska beläggningssli-

taget från dubbdäck (statens vägverk, TU meddelande 1981:3). I denna

utredning ingår en revidering/uppdatering av dubbdäckens konsekvenser.

Även inom DKU studeras problemen förknippade med dubbdäck.

De effekter av dubbdäck som trots allt är mindre väl kända är inverkan på

transportmöjligheter och indirekta konsekvenser för väghållaren.

Med nya typer av dubbar - s k fjädrande dubbar - kan kanske beläggnings-

slitaget nedbringas, samtidigt som väggreppet till största delen finns kvar

(Ohlsson/Rosengren 1977). Denna utveckling är mer lovande än de försök,

som gjorts att ta fram odubbade vinterdäck med ett väggrepp som

motsvarar dubbdäckens.

Även fordonskonstruktionen är av betydelse vid körning på halt väglag.

 

Olycksbenägenheten för olika konstruktioner och fordonskombinationer

har undersökts (t ex Brodin 1978), men kunskapen är ännu ofullständig.

Studier av hur man genom olika varningssystem i fordonet och genom

utbildning kan påverka körbeteendet har utförts (Laurell/Spolander 1976,

 

Laurell 1981). Vidare har försök gjorts att förbättra väderinformationen

till trafikanterna. Sänkta hastighetsgränser under vintern har diskuterats

i ett flertal rapporter och artiklar, vilka ej refereras här.

Väghållaren kan påverka omfattningen och effekten av vintervägsservicen

genom olika vägbyggnads- och beläggningsåtgärder. Försök med belägg-

 

ningar med saltinblandning (Verglimit) pågår både inom vägverket och

driftkostnadsutredningen. DKU har inte funnit några skillnader i slitage

mellan Verglimit och referensbeläggningar, och den förra har krävt färre
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halkbekämpningsinsatser. Vägverket provar också beläggning med gummi-

inblandning (Rubit). Även ytbehandling förmodas ge trafiksäkerhetsvinst-

er vid vissa väglag (jfr 5.3.2.3).

Flera undersökningar har gjorts av hur vägkroppens uppbyggnad och

värmeisolering av vägar påverkar halkkänsligheten (t ex Gustavsson 1978,

Gustavsson 1981). Resultaten visar bla att halkbenägenheten är större

för vägar med bergöverbyggnad jämfört med grusöverbyggnad och att

värmeisolering alltför nära vägytan ökar risken för halka. På uppdrag av

vägverket driver VTI under 1983 ett projekt med syfte att ytterligare

klarlägga olika slitlagertypers halkkänslighet.

DKU har angett ett antal punkter för tätortsförhållanden som är väsent-

liga för driftekonomiskt byggande. Flera av dessa syftar till att göra bl a

vintervägsservicen billigare.

Utformning av bostadgator i snörika områden studeras av VBB enligt

uppgift från BFR.

Summering av kunskapsläget - vinterväghållning

 

Kunskapen om olika metoder för snöröjning, kemisk och mekanisk halkbe-

kämpning är relativt god och metodutveckling sker kontinuerligt. En

litteraturstudie av olika halkbekämpningsmetoder kommer att publiceras

av VTI under l983 (Gustafsson).

Försök pågår med förbättrad väderinformation och höjd beredskap, som

kan ge väghållaren möjlighet till snabbare halkbekämpningsinsatser. Även

kunskapen om lokalklimatets inverkan för vägars, halkbenägenhet har

förbättrats.

Effekterna på väglag och friktion av olika halkbekämpningsmetoder är

 

relativt väl kända och kunskapen förbättras genom pågående projekt.

Genom studier av hastigheter vid olika väglags- och friktionsförhållanden

har relativt god kunskap erhållits om trafiksäkerhetsmarginaler och

 

hastighetsanpassning. Olycksstudier har förbättrat kunskapen om olycks-
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risken vid olika väglag, men kunskapen är ännu ofullständig, särskilt för

tätorter.

Viss kunskap finns om väglagets inverkan på personbilars restider. Kun-

skapen om hur tunga fordons restid och framkomlighet påverkas är mer

bristfällig. Transportmöjligheter och resfrekvens *vid olika väglagsförhåll-

 

anden är ofullständigt utredda.

Relativt god kunskap finns om hur drivmedelsförbrukningen påverkas av

 

väglaget - åtminstone för personbilar.

Totaleffekten av saltning respektive sandning är ofullständigt känd.

Kunskapen förbättras dock genom pågående försök med osaltade vägar.

För att bättre kunna bedöma trafiksäkerheten måste man ha bättre

 

kontroll över när olika halkbekämpningsmetoder genomförs på olika delar

av vägnätet.

God kunskap finns om den korrosion på bilar som orsakas av saltning.

Kunskapen är sämre när det gäller saltets betydelse för nedbrytning av

beläggningar och betongkonstruktioner.

Viss kunskap finns om miljöeffekterna av olika halkbekämpningsmetoder,

 

men kunskapen räcker ännu inte för attgöra totaluppskattningar.

Genom omfattande FoU finns god kunskap om dubbdäckens positiva och

 

negativa effekter. De brister som finns gäller om transportmöjligheterna

påverkas och betydelsen för trafiksäkerheten av de slitagespår som

uppkommer i beläggningar.

Viss kunskap finns numera om hur väghållaren genom vägkroppens upp-

byggnad och beläggningstypen påverkar vägytans halkkänslighet. Textu-

 

rens (ytbehandlingar) betydelse är dock endast delvis känd.

Möjligheterna att genom fordonskonstruktionen, olika tekniska hjälp-

 

medel, information och regleringar påverka fordonets och förarens bete-

ende vid halka har uppmärksammats. Det är dock förhållandevis svårt att

bedöma effekterna av denna typ av åtgärder.
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Drift och förbättring av belagda vägar

 

Stora FoU-resurser har använts för att klarlägga beläggningsfrågor. Av

svaren på den utsända enkäten är ca 40 96 åtgärdsanalyser eller sambands-

studier _ enligt den innebörd som begreppet gavs i avsnitt 3.4 ovan - som

avser beläggningsfrägor/underhåll. På grund av att FoU bedrivs på många

olika håll

etc) - vilka inte alla fick tillfälle att besvara enkäten - är det inte möjligt

(väghållare, forskningsinstitutioner, entreprenadföretag

att ge en komplett översikt. Framställningen ger förhoppningsvis huvud-

dragen av forskningen för de underrubriker, som anges i strukturschemat

ovan (tabell 1 i avsnitt 3.4).

FoU_ kring service, underhåll och förbättring av belagda vägar har av

tradition haft en utpräglad materialteknisk inriktning. Den har framför-

allt behandlat beläggningstekniska åtgärder medan FoU kring samband

mellan beläggningsunderhåll och vägens/vägytans egenskaper eller effek-

ter för trafikanter och omgivning av beläggningsytans tillstånd är av

betydligt senare datum men nu ökande i omfattning.

De olika integrerade mätsystem som tagits fram under senare år har gjort

det möjligt att snabbt och effektivt mäta vägens/vägytans tillstånd.

Därigenom har möjligheterna att undersöka sambanden mellan

vägens/vägytans egenskaper och olika primära effekter (trafiksäkerhet,

fordonskostnader m m) utökats. Av mätsystem kan nämnas SAAB RST

(=Road Surface Tester) och dess efterföljare VTI RST. De egenskaper som

kan mätas med dessa system är spårdjup och spårutseende, ojämnheter,

friktion. Den framtida utvecklingen omfattar bl a mätning av tvärfall och

makrotextur.

Det är givetvis inte enbart i Sverige som FoU bedrivs kring drift och

förbättring av belagda vägar. Beträffande beläggningstekniska åtgärder,

har många av de material, maskiner och tekniker som används i Sverige

ursprungligen utvecklats i utlandet och sedan importerats och anpassats

(genom FoU-arbete) till svenska förhållanden. I många fall har också en

vidareutveckling skett.

Den uppföljning som görs av den utländska verksamheten bla FoU-

resultat liksom internationellt samarbete är mycket viktig mht de

relativt små resurser som ett land som Sverige kan avsätta för FoU.
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Stora delar av underavsnitten till 5.3.2 bygger på ett koncept till ett

kommande VTI-meddelande: "Optimalt beläggningsunderhåll _kunskaps-

läge och FoU-behov".

5.3.2.1 Beläggningstekniska åtgärder

 

Huvuddelen av FoU om beläggningsåtgärder rör bituminösa beläggningar

då betong- och gatstensbeläggningar används i liten omfattning i Sverige.

En betydande del av all beläggnings-FoU behandlar metoder, maskiner och

material som används för att framställa beläggningar. Denna typ av

forskning bedöms vara väsentlig, inte minst mot bakgrund av ökande

råvarupriser och transportkostnader samt ansträngningarna att förbättra

arbetsmiljön.

FoU kring beläggningstekniska åtgärder har haft varierande inriktning.

Omkring 1930 gjordes relativt stora undersökningar av trafikens nötande

inverkan på beläggningar. Vägarna trafikerades då av fordon med bla

järnringade hjul vilka gav ett slitage som var ca 30 gånger större än med

luftgummihjul. I och med att antalet fordon med järnringade hjul avtog så

kom beläggningars livslängd att bestämmas av andra faktorer än ytsli-

taget.

Efter dubbdäckens introduktion på 1960-talet märktes ett avsevärt ökat

ytslitage vilket medförde en kraftig FoU-satsning med mål att förbättra

nötningsresistensen hos vägbeläggningar. FoU-satsningen uppnådde sin

kulmen på 1970-talet. Resultatet har blivit en ökad nötningsresistens bl a

genom användande av nötningsresistenta stenmaterial och vad beträffar

asfaltbetong vissa krav på sammansättningen. Nötningsresistensen spelar

idag också en stor roll vid utveckling/förbättring av beläggningsmaterial

och -tekniker. Vid komponering av asfaltbetong kan man emellertid inte

ensidigt se på nötningsresistensen. Andra egenskaper som måste beaktas

är t ex stabilitet (med hänsyn till spårbildning), hållfasthet och ytegenska-

per. Komponering av beläggningsmaterial är i hög grad en fråga om

optimering.
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Den s k energikrisen 1973/74 med kraftiga prishöjningar på råvaror

speciellt petroleumprodukter (till vilka bitumen räknas) gav upphov till en

viss satsning på "energisnåla" bituminösa beläggningar och billiga belägg-

ningar typ ytbehandlingar. En följd härav var dessutom satsningen på

bitumenemulsioner. Till denna bidrog också miljöaspekterna.

Vad gäller ytbehandlingar har en väsentlig del av FoU-arbetet de sista

åren ägnats åt problemet att välja bindemedelsmängd så att dels stenen

sitter kvar under den kalla årstidens påfrestningar dels inte bindemedels-

anrikning (s k blödning) uppstår sommartid då den tunga trafiken pressar

ned stenen i underlaget.

I takt med att beläggningsanslagen minskat och priserna på beläggnings-

material ökat har intresset för tunnare bituminösa beläggningar ökat.

Tekniskt har man funnit detta vara möjligt bla genom värmebehandling

av underlaget (s k heating).

De senaste åren har intresset för återanvändning av gammalt beläggnings-

material ökat. Viss FoU-verksamhet har påbörjats i Sverige alltmedan ett

omfattande FoU-arbete pågår i övriga västvärlden.

Beläggningsteknisk FoU bedrivs framförallt av VTI och vägverket men

även av de tekniska högskolorna t ex KTH (väsentligen examensarbeten)

och i viss mån entreprenadföretagen (delvis genom SBEF/BFR). Vissa

kommuner bedriver också utvecklingsverksamhet. De BFR-stödda projek-

ten som administreras genom SBEFs vägforskningsgrupp har en uttalad

produktionsteknisk inriktning. VTIs FoU är till omfattningen störst

(räknat i personalresurser) och bedrivs på uppdrag av VV, som "egen FoU"

och på uppdrag av andra beställare - kommunala och privata.

Nedan ges exempel på ett antal planerade, pågående eller nyligen

avslutade projekt som rör beläggningstekniska frågor. Givetvis finns

många fler - de upptagna projekten har hämtats ur enkätsvaren.

Exempel på aktuell beläggningsteknisk FoU:

 

o Klistrings- och justeringsarbetenas betydelse för toppbeläggningens
kvalitet (LTH).

o Asfaltemulsionsbetong (AEB) tillverkad och utlagd med mix-pavertek-
nik (BFR/SCG).
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0 Återanvändning av kallfrästa beläggningsmassor (BER/Nya Asfalt).

o Utvärdering av Marius Pedersens metod för dimensionering av ytbe-
handlingar (BFR/SCG/VTI).

o Kvalitetsanspassning av asfaltemulsionsbetong m h t trafikbelastning
och klimat (BFR/Gatu och Väg AB).

0 Tankbeläggningar (VTI/VV)

o Emulsionsbetong (VTI/VV)

o Återanvändning av beläggningsmaterial (VTI/VV)

4. Dränerande beläggningar (VV, VTI, kommuner).

o Gångbanebeläggningar (Göteborgs kommun).

0 Stabilisationsplattor vid trafikljus, busshållplatser m m (Jönköpings
kommun).

0 Återvinning av asfaltmassor (Jönköpings kommun/VV/VTI).

0 Stålfiber i asfaltbetong (VTI/Svenska Stål AB)

VV har

påbörjat studier av bl a partiella förstärkningsmetoder samt utveckling av

I sammanställningen ingår varken DKU- eller interna VV-projekt.

bindemedelskvalitet och -typer.

Inom DKU finns en arbetsgrupp som studerar beläggningsfrågor. Hittills

har framför allt väghållarens kostnader för olika driftåtgärder behandlats.

Under rubriken beläggningar redovisas i huvudrapporten 1981 bl a kostnad-

er för beläggningar vid underhåll, maskinkostnader m m. Vidare anges att

i fortsättningen kommer studier att göras av alternativa maskiner, nya

underhållsmetoder, stenmaterial m m.

Samband mellan beläggningsunderhåll och - service samt vägens/vägytans

 

egenskaper (sekundära funktionella parametrar)

 

Trafiken och klimatet medverkar till ett slitage på vägkonstruktionen.

Detta slitage medför en försämring av vissa vägyteegenskaper framförallt

jämnhet i längs- och tvärled. Försämringen kan ha olika orsaker, dels

ytslitage (ex avnötning p g a dubbdäck) dels deformationer i överbyggnad

och/eller underbyggnad/undergrund.
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Genom beläggningsåtgärder kan t ex jämnheten hos vägytan återställas,

men en fortsatt trafikering kommer givetvis innebära ett fortgående

slitage med förändrade vägyteegenskaper som följd.

Den hastighet med vilken vägyteegenskaperna försämras efter en belägg-

ningsåtgärd beror förutom på trafik, klimat och vägkonstruktionen (upp-

byggnad och status) även på vilken typ av åtgärd som vidtagits. En

påläggning av tex lllcm asfaltbetong torde ge ett större bidrag till

vägkonstruktionens strukturella styrka än t ex en ytbehandling och därför

också medverka till en långsammare försämring av vägyteegenskaperna.

För väghållarens del är det av givet intresse att kunna beräkna effekten

av olika åtgärder dels m ap vägens/vägytetillståndets utveckling dels

m ap kostnader för vägunderhållet. Önskvärt vore givetvis också att

väghållaren utifrån dessa beräkningar kunde lägga upp ett program där

inte enbart framgår beräknade underhållsåtgärder och -intervall utan även

tidpunkten för rehabilitering/ombyggnad.

Kunskapen om effekten av olika åtgärder är relativt begränsad. Vissa

kunskaper har man dock inhämtat genom FoU-arbete.

Den del av ytslitaget som orsakas av avnötning (p g a dubbdäck) har man

genom FoU-satsningar fr 0 m 1960-talet skaffat sig en del kunskaper om.

Man vet t ex vilka faktorer som har betydelse för slitagets storlek men

kan ännu inte helt kvantifiera effekten av dessa.

Materialomlagring i beläggningen kan leda till en försämring av makro-

texturen (t ex, blödning hos ytbehandling) eller spårbildning (deformation i

blandningsbeläggning). Beträffande spårbildning p g a plastisk deforma-

tion pågår sedan 1978 följande projekt vid VTI (uppdragsgivare VV):

o Underhåll av spåriga tungt trafikerade asfaltbeläggningar.

Projektarbetet behandlar spårbildning p g a plastisk deformation i belägg-

ningslager; uppkomst och åtgärd och beräknas pågå ytterligare en tid.

Bärighetsberoende nedbrytning ger effekter på vägytan i form av spårbild-

ning, ojämnheter och sprickbildning. FoU beträffande hur den bärighets-

beroende nedbrytningen påverkas av olika beläggningsåtgärder har hittills
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bedrivits i relativt liten omfattning i Sverige delvis beroende på att

resurserna används för FoU kring ytslitage. Däremot har man i utlandet

(främst USA) Speciellt de senaste åren satsat FoU-resurser inom detta

område. Till grund för flertalet av de sk nedbrytningsmodeller som

framtagits de senaste åren ligger de amerikanska AASHO-försöken.

Nedbrytningsmodellerna utnyttjas framförallt i metoder för nybyggnads-

dimensionering. Eftersom försöken utfördes på en enda undergrundstyp

och vid det klimat som rådde vid försöket har de begränsat värde. Man har

emellertid i de olika modeller som bygger på AASHO-försöken gjort vissa

anpassningar m h t undergrundsförhållanden och klimat. Ett försök att

tillämpa resultatet av AASHO-försöken i Norden gjordes inom ramen för

ett nordiskt samarbete i det s k STINA-projektet 1975-1977. (STINA =

_S_ystem för tillämpning _Igorden av AASHO-försöken). Emellertid var

tillgången på mätdata från nordiska vägar alltför begränsad för att en

nordisk nedbrytningsmodell skulle kunna tas fram i projektet.

Av de tekniska högskolorna har KTH två pågående projekt (doktorandarbe-

ten) som berör samband mellan beläggningsunderhåll samt vägens/väg-

ytans egenskaper. Det ena projektet behandlar bl a de faktorer som

påverkar en vägs nedbrytning. Det andra projektet syftar i sin inledande

del till en lägesbeskrivning beträffande "systemteknisk väghållning" och

för övrigt med hjälp av stokastiska processer bygga upp prediktionsmodel-

ler på vägnätsnivå.

En viktig förutsättning för att på projektnivå kunna prediktera

vägens/vägytetillståndets utveckling är att skaffa sig ett mått på den

befintliga vägkonstruktionens mekaniska egenskaper. En möjlighet därvid

är att mäta deflektionen vid dynamisk eller statisk belastning på vägytan.

FoU-arbete rörande såväl mätteknik som utvärdering av deflektionsdata

pågår vid VTI sedan några år.

Tjälning/urtjälning i våra vägar ger effekter på väg/vägytetillståndet

såväl temporärt som permanent. Ojämhet och sprickbildning tillhör

skadebilden. Beläggningsåtgärder ger dock sällan någon varaktig lösning

av problemet med tjälens skadliga verkningar.

Vägverket har visat ett ökat intresse för en kraftigare satsning på att

utreda konsekvenserna (för väghållaren) av olika beläggningsstrategier.

Ett planprojekt avseende beläggningsunderhåll genomfört på VTI med VV
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som uppdragsgivare kommer att redovisas i början av 1983. Planprojektet

innehåller ett förslag till FoU-program för de närmaste åren.

Effekter för trafikanter och omgivning av beläggningsytans tillstånd

 

På grund av att väghållarens kostnader för beläggningsunderhâll är små

jämfört med trafikant-kostnaderna (se figur 4 i avsnitt 3.l) är det

väsentligt att kunskap finns om sambanden mellan vägytans tillstånd och

effekterna för trafikanter och omgivning. Annars finns risk för att

samhällets totala kostnader kan öka oproportionerligt i takt med att

väghållaren försöker göra vägunderhållet billigare.

I nedanstående matris* visas de egenskaper hos beläggningsytan (sekun-

dära funktionella egenskaper), som anses ha betydelse för trafikanter och

omgivning. I tabellen har en grov bedömning gjorts av om den direkta

inverkan anses vara stor (l), måttlig (2) eller liten (3). I de fall där

inverkan anses obefintlig har fälten skuggats.

              

_ Effektvariabel
Egenskap hos 'g 5 For- Externt
beläggnings- Bränsle- Däck- Fordons- dons- Gods- buller
ytan ; Restid g Olyckor förbruk- slitage slitage Kom- ska- vibra-

ning fort dor tioner

Tvärfall 3 2 2 2 3 2 2 3
' l

Spår 2 l 2 2 2 2 2 2

Längsgäende
ojämnhet 1 2 2 2 1 l l l

Friktion 3 l år / / ,x/ / L _

Makrotextur 2 l l l 3 l 2 l

Mikrotextur 3 l 3 l / 'i

Ljusreflexion 2 l i A* 3 I i / I 1,.

          

VTI MED

* matrisen har i något modifierad form hämtats från ett koncept till ett
'VTI-meddelande: "Optimalt beläggningsunderhåll-kunskapsläge och
FoU-behov". (Publiceras l983).
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Det bör påpekas att underlaget för sambandsstudier avsevärt har förbätt-

rats genom de mobila integrerade mätsystem (SAAB RST och VTI RST),

som nyligen utvecklats. Med dessa mätsystem kan flera av vägytans

egenskaper mätas snabbt, effektivt och objektivt (jfr avsnitt 5.2). I

framtiden kommer sambandsstudier att kunna göras, där vägytans till-

stånd är bättre kvantifierat än hittills.

Framställningen nedan av FoU om sambanden mellan olika vägyteegen-

skaper och effektvariabler baseras till stora delar på arbete inom NÄT-

projektet "Vejstandard og transportomkostninger", där ett koncept finns

med titeln "Program för forskning om sambandet mellan trafikant-

kostnaderna och vägytans egenskaper" av Jan Owen Jansson och Gunnar

Carlsson.

Hittills utförda studier på landsbygd tyder på att vid normal svensk

beläggningsstandard har beläggningsytans tillstånd relativt liten inverkan

på personbilars §_e_s_t_i_d_. Mätningar som gjorts före och efter ny underhålls-

beläggning på olika vägar visar en minskning av restiden med ca 2 %

(Linderoth l982). Pågående studier i Finland (VoV)' pekar på en något

större skillnad - 5 km/h - mellan bra och dåligt beläggningstillstånd. Det

är dock okänt om skillnader i väggeometri ingår i dessa resultat. För

olika slitlagertyper har inte någon anmärkningsvärd effekt på hastighets-

nivån för personbilar kunnat påvisas (Kolsrud/Nilsson l98l).

Kunskapen om hur tunga fordons hastighet påverkas av beläggningsstan-

darden är mindre. En ännu opublicerad finsk studie (VoV) pekar på

hastighetsskillnader av samma storleksordning som för personbilar.

I tätorter saknar troligen beläggningsytans tillstånd betydelse för restid-

en. Det finns dock inga undersökningar som stöder detta antagande.

En viktig aspekt är att olika beläggningsstrategier kan leda till vissa

restriktioner för tung trafik. Kunskapen om detta område, som huvudsak-

ligen hör till mål-, behovs- och värderingsfrågor är mycket dålig.

Sambanden mellan trafikolyckor och beläggningsytans egenskaper är ofull-

ständigt kända. De studier (Schandersson 1981 och Björketun 1982) som

 

gjorts vid VTI pekar på att den grova texturen hos ytbehandlingar kan ha

en viss trafiksäkerhetshöjande effekt (ca 6-9 % räknat på hela året) vid
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nederbörd och temperaturer kring noll. Dessa studier, som avser lands-

bygdsvägar, kommer att fortsätta vid VTI, men på ett större olycksmate-

rial. Utländska studier (t ex Dean 1969, Rizenbergs/Burchett/Warren

1977, Welleman 1978) har påvisat signifikanta olycksökningar vid låg

friktion (< 0,4) och även att ytbehandling av vägar med högt antal

våtolyckor reducerar dessa kraftigt (Zipkes 1978). De senare studierna har

ofta varit före-efterstudier i vilka risken är stor att olycksminskningen

överskattas.

I Finland har före/efterstudier av olyckor gjorts för vägar som fått ny

beläggning. De ännu Opublicerade resultaten pekar på en icke-signifikant

olycksminskning av ca 8 %.

I Finland pågår även analys av sambandet mellan olyckor och spårdjup

utifrån mätningar gjorda sommaren 1982. En liknande studie planeras för

det statliga svenska vägnätet, när mätdata från inventeringen med SAAB

RST (Road Surface Tester) finns tillgängliga.

FoU-resurser används även till att studera indirekta trafiksäkerhetsmått

 

för att eventuellt få ytterligare indikationer på förändrad trafiksäkerhet.

Vanligen görs då studier av bl a friktion, sidoläge, hastighetsanpassning

(jfr 5.2.1 ovan). I pågående projekt studerar VTI även möjligheten att

genom simulering i dator få indikationer på om bl a spårdjup och spårpro-

fil har betydelse för trafiksäkerheten. Tidigare har ett planprojekt tagits

fram i vilket spårbildningens betydelse för trafiksäkerheten diskuteras

(Carlsson 1979).

Större studier av fordonskostnadens (bränsle, däck, fordonsslitage) beroen-

 

de av vägytan har gjorts i Kenya (Hide et al 1975), Indien och Brasilien.

Studien i Kenya från mitten av 70-talet behandlar till största delen

grusvägar, medan den ännu opublicerade Brasilien-studien omfattar både

belagda och ej belagda vägar. Resultatet från dessa studier omfattar

både personbilar, lastbilar och bussar.

Äldre FoU-resultat avseende fordonskostnader har sammanställts i en

litteraturstudie (Ham marström/Ericsson 1978).

Vid Högskolan i Luleå bedrivs sedan 1982 projektet "Användarkrav på

vägar och gator", där transportkostnaderna totalt i Sverige 1980 studeras
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och där optimalt förhållande mellan fordonskostnader, vägkostnader och

olyckskostnader utreds.

I Sverige har några undersökningar gjorts av hur olika beläggningstyper

och olika tillstånd hos vägytan påverkar personbilars bränsleförbrukning

(t ex Olofsson 1979, Sävenhed 1983). Samtliga studier har utförts på

 

landsbygdsvägar. Vi tror oss för närvarande veta följande:

0 Ytbehandling (Yl) med stenstorlek 12-16 i stället för asfaltbetong*
medför en ökning av bensinförbrukning för personbilar på rak plan väg
på ca 5 % då beläggningen är ny och på 1-3 96 på några år gamla
beläggningar.

o Spårbildningen tycks inte påverka bensinförbrukningen för personbilar.
Aven dessa mätningar är utförda på rak plan väg.

Studier av samband mellan fordons bränsleförbrukning och vägytans

skrovlighet (makrotextur) har inletts vid VTI. Syftet är dels att undersöka

hur mycket bränsleförbrukningen påverkas av makrotexturen, dels vilka

våglängder som inverkar mest på bränsleförbrukningen (rullmotståndet).

Även i de övriga nordiska länderna har mätningar gjorts för att påvisa

samband mellan bränsleförbrukning och slitlagertyp/beläggningstillstånd.

För tätortsförhållanden finns en del utländska data över sambandet vägyta

bränsleförbrukning. Vid högskolan i Luleå och Chalmers i Göteborg har

övergripande FoU-projekt startats, i vilka man bl a planerar att studera

hur bränsleförbrukningen varierar med driftstandarden.

Väl planerade körprov avspeglar det naturliga däckslitaget på ett riktigt

 

sätt, men sådana prov blir också mycket kostsamma särSkilt som man vill

upprepa dem t ex på vägytor med olika textur, linjeföring och tvärprofil-

er. Vid VTI har två studier (Backman 1978 och Kihlgren 1980) av denna

typ utförts med personbil för att kvantifiera skillnader i slitage mellan

ytbehandling och massabeläggning. Båda dessa visar att däckslitaget var

betydligt större på ytbehandling än på massabeläggning.

* GOMABIZT och SOHABlGT
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Resultaten av dessa studier ifrågasattes och medförde att intresset för

fortsatta studier av däckslitage ökade. Efter en kritisk granskning av den

använda försöksmetoden och vissa kompletterande undersökningar är man

tveksam till resultatens giltighet.

Finska forskningsresultat visar också avsevärt större däckslitage på

ytbehandling än på asfaltbetong. Även för dessa siffror är man dock

tveksam till giltigheten.

Från forskningsprojektet i Brasilien har resultat som rör kostnaden för

bussdäck publicerats (Butler et al 1979). De visar att den relativa

kostnaden mer än fördubblas på dåliga vägar (PSI=1,5) jämfört med

mycket bra vägar (PSI=4,5).

I tätorter kan valet av slitlagertyper sannolikt ha stor inverkan på

däckslitaget med tanke på alla de retardationer, accelerationer och

svängningar som är karakteristiska för tätortskörning, men kunskapen om

detta är dålig.

På grund av de stora kostnaderna för fältförsök pågår även försök med s k

accelererad provning. Vid VTI används en speciell enaxlig släpvagn med

utåt Ställbara hjul vilka vid körning blir utsatta för höjt däckslitage.

Vidare planeras studier av däckslitage i provvägsmaskin. I det senare

fallet används ett roterande hjul i en trumma. Anordningen medger att

däck fås att nötas med olika tryck mot uppklistrade slitlagertyper.

I de nordiska länderna saknas nästan helt forskningsresultat som behandlar

sambandet mellan fordonsslitage och vägytans egenskaper. Vissa -- något

svårtolkade-indikationer över vilken typ av samband som föreligger

mellan bl a reparationskostnad och vägstandard ges i ett VTI-meddelande,

som grundas på analys av Televerkets fordonsregister (Hammar-

ström/Karlsson 1982).

Fordonskostnadsstudien i Brasilien (Butler et al 1979) anger drygt 4 ggr så

hög relativ reservdelskostnad på dåliga belagda vägar (PSI=-l,5) som på

utmärkta vägar (PSI=4,5).

På uppdrag av vägverket kommer VTI att påbörja ett projekt, i vilket man

kommer att mäta påkänningar i någon fordonskomponent, när fordonet
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körs på vägsträckor med uppmätt (och varierande) längSprofil. Med

utgångspunkt från variationen i påkänning kan teoretisk livslängd för

komponenten beräknas för de olika vägsträckorna.

Slutligen bör nämnas att VTI utvecklat en datoriserad beräkningsmodell

med vilken fordonskostnaderna i olika väg- och gatumiljöer kan beräknas

(Hammarström/Karlsson 1981).

I FoU om vägytans betydelse för trafiken koncentreras oftast intresset till

effekter som restid, olyckor och fordonskostnader, medan effekten på

människan "glöms bort". Till stor del beror detta på svårigheten att

värdera betydelsen av komfort vid vägtransporter och de följder som kan

uppstå i form av obehag, trötthet, nedsättning av prestation och arbets-

förmåga m m. Särskilt den negativa effekt på föraren som vibrationer

och buller (Sandberg/Lundqvist 1979) orsakade av vägytan kan ge är

försummad. Eftereffekter kan uppkomma i form av trötthet vilket kan

orsaka olyckor på bättre vägavsnitt eller i andra sammanhang tex i

hemmet eller på arbetet (Magnusson/Arnberg 1977).

Vid VTI har forskningsarbete avseende komfortbedömningar på vägar och

trötthets- och prestationsstudier i simulatorer genomförts (Arn-

berg/Åström 1979) och fortsatta studier av bl a eftereffekter planeras.

Sambanden som beskriver vägytans betydelse för godsskador är helt

okända. Svenska Förpackningsforskningsinstitutet har nämnt att kostnad-

erna för godsskador uppgår till 500 miljoner kr per år. Visserligen är en

stor del hanteringskostnader, men i takt med ökad användning av enhets-

laster med minimum av hantering kommer skador orsakade av vägytan att

bli av större intresse.

Externt buller och vibrationer orsakade av vägtrafiken har börjat upp-

 

märksammas mer och mer (STU-info nr 175 1981). Problemet berör

nästan uteslutande tätorter. Vägytans textur har stor betydelse för

bullernivån vilket visats genom bla VTIs forskning (Sandberg/Lundqvist

1978, Sandberg 1981). Dränerande beläggningar är fördelaktiga både ur

buller-och trafiksäkerhetssynpunkt. Inom bla driftkostnadsutredningen

pågår utredningsarbete, som syftar till att undersöka dels väghållarens

kostnader för dränerande beläggningar, dels de effekter dessa har för

trafikanter och omgivning.
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Kunskapen om effekten av externa vibrationer orsakade av trafiken är

ofullständig. Det finns resultat som tyder på att sömnstörningar hos

människan kan orsakas av vibrationer. Ett annat problem är att vibration-

er kan ge upphov till skador på. byggnader samt störningar på känsliga

instrument och datorer. En fortsatt forskning är nödvändig för attfå en

uppfattning om dels storleksordningen dels vägytans betydelse för vibra-

tioner kring gator och vägar.

Samband mellan beläggningsunderhåll och primära effekter (restid,

olyckor, fordonskostnader m m)

Direkta studier av sambanden mellan service och underhåll av belagda

vägar och effekter för trafikanter och omgivning är ovanliga. Det vanliga

är istället att dels undersöka beläggningsåtgärdernas betydelse för väg-

ytans egenskaper under inverkan av trafik och klimat (avsnitt 5.3.2.2),

dels undersöka sambanden mellan vägytans egenskaper och olika primära

effekter som restid, olyckor etc (avsnitt 5.3.2.3).

De trafikstörningar som uppträder i samband med genomförandet av en

beläggningsåtgärd kan kanske anses tillhöra det område som anges av

rubriken ovan. Denna fråga har studerats av bla TFK i projektet

"Informationssystem vid vägarbeten".

Möjligheten att ersätta eller komplettera beläggningsåtgärder med "öv-

riga" åtgärder

Det är svårt att föreställa sig åtgärder som helt ersätter service och

underhåll av belagda gator och vägar. Däremot finns det åtgärder som

påverkar omfattningen av beläggningsunderhåll- och service, t ex före-

komsten av dubbdäck (se avsnitt 5.3.1.5).

Den tunga trafiken har ojämförligt störst betydelse för vägslitaget. På

initiativ av TFK kommer ett projekt att startas, där möjligheten under-

söks att genom däcks- och fjädringsåtgärder tillåta högre axel-/boggie-

laster och högre totalvikter utan ökande vägslitage.
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Summering av kunskapsläget - drift och förbättring av belagda vägar

Kunskapen beträffande material och metoder för beläggningsunderhåll är

 

relativt god och utveckling sker kontinuerligt.

När det gäller samband mellan underhållsstrategier och den långsiktiga

utvecklingen av vägens och vägytans tillstånd är kunskapen för närvarande

 

bristfällig.

Kunskapsläget om samband mellan beläggningsstandard och trafikant-

 

samt miljöeffekter kan grovt sammanfattas i följande punkter:

 

Inverkan på restider/hastigheter är liten (någon procent) med i Sverige
rådande beläggningsstandard

Bensinförbrukningen varierar med beläggningsytans textur. Störst
inverkan förefaller makrotexturen ha.

En grov makrotextur tycks ge en betydande reduktion av antalet
olyckor vid främst is- och snöväglag och sannolikt även vid vått
väglag.

Betydelsen av spårbildning och längsgående ojämnheter för trafiksä-

kerheten är inte tillfredsställande klarlagd.

Däckslitaget är starkt beroende av vägytans textur. Det är oklart om
makro- eller mikrotextur har störst betydelse.

Fordonsslitagets beroende av vägytans egenskaper är otillräckligt
utredd.

Sambanden mellan komfort och förarens prestation, arbetsförmåga är
endast ofullständigt kända.

Vägstandardens inverkan på godsskador är helt okänd, men kan vara
betydande.

Omfattning av buller och vibrationer orsakade av trafik på olika
beläggningstyper är relativt väl kända.

Effekterna av externt buller, vibrationer är mindre väl kända.

Av annan FoU med betydelse för underhållet av belagda vägar bör nämnas

 

pågående FoU om dubbdäck och om tunga fordons däcks- och fjädringsut-

rustning.
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5-3-3 EEE-'.âl/åâêr

Forskningsresultat som rör drift av grusvägar berör i Sverige framför allt

statens vägverk och enskilda väghållare. Det kommunala grusvägnätet är

jämförelsevis litet. Senare års forskning inom Norden har varit (och är)

inriktad på att undersöka sambanden mellan väghållningsåtgärder och

primära funktionella egenskaper (framkomlighet, fordonskostnader etc),

samt mellan primära och sekundära funktionella egenskaper (främst

ojämnheter och bundenhet).

När det gäller den tekniska utvecklingen kan nämnas att vägverket

 

bedriver utredningsarbete som syftar till att undersöka alternativa ser-

vice- och underhållsåtgärder. Bl a finns planer på studier av alternativa,

billigare metoder för dammbindning.

Ett åtgärdsalternativ, som mer och mer börjat användas, är ytbehandling

(YlG) av grusvägar. YlG som ersättning för grusslitlager tillhör kategorin

förbättringsåtgärder, men kan även betraktas som ett substitut till

grusvägsunderhåll. Vid ytbehandling av grusvägar är det ibland nödvändigt

med förstärkning. VV och VTI har bedrivit FoU för att dels få fram enkla

modeller för beräkning av detta förstärkningsbehov dels prova olika

förstärkningsmetoder. Vid flera YlG-studier har före-mätningar gjorts på

grusvägar av olika standard (Carlsson/Öberg 1977, Carlsson 1978 och

Kolsrud/Nilsson 1982).

Förutom vid ovannämnda YlG-studier har fordonshastigheter på grusväg

studerats i ett examensarbete vid kungliga tekniska högskolan (An-

drén/Fransson, 1976). Denna studie, som gjordes i mitten av 70-talet,

redovisar hur reshastigheten varierar med dels vägens tillstånd (ytjämhet,

bundenhet, dammningsbenägenhet), dels antal fordonspassager sedan sen-

aste åtgärd. Klassificeringen av vägytans tillstånd gjordes här med hjälp

av subjektiva bedömningsmetoder. I ett annat examensarbete vid KTH.

(Isemo/ Johansson, 1976) har väg-, trafik- och klimatfaktorernas betydelse

för grusvägsunderhållet undersökts. Vid KTH pågår även FoU om belägg-

ning av grusvägar.

Viss FoU om grusvägar har ägnats sambanden vägstandard -fordonskostna-

 

der. Av de olika komponenterna i fordonskostnaden är det hittills främst

bränsleförbrukningen som undersökts vid studier i Norden.
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I en studie inom NÄT-projektet FUG (FUGzFörbättring och underhåll av

grusvägar) redovisas bränsleförbrukningens samband med ojämnhetstal och

bedömd bundenhet under hyvlingscykeln (Carlsson l98l). Vidare redovisas

där hur väl subjektiva bedömningar av ytjämnheten korrelerar med

objektiva mätmetoder (bumpmeter). Liknande studier har även gjorts

tidigare vid VTI (Magnusson/Arnberg/Pettersson 1977). På uppdrag av

vägverket har VTI gjort en fortsättningsstudie (Sävenhed 1983) av bränsle-

förbrukning på grusvägar, vilken kommer att avslutas under 1983.

Även i Finland och Norge (Skarra 1982) och inom ramen för NÄT-

samarbetet har mätningar av bränsleförbrukning gjorts för grusvägar.

Dessutom har jämförande mätningar gjorts på belagda vägar.

Kunskapen om hur övriga fordonskostnadskomponenter (däckslitage, for-

donsslitage, oljeförbrukning m m) varierar med grusvägens tillstånd är

bristfällig eller obefintlig. Vid de utomnordiska studier som gjorts har

huvudvikten legat vid att försöka kvantifiera skillnaden mellan belagd och

icke belagd väg. Vid VTI har en undersökning gjorts där man mycket

schematiskt anger vilken typ av samband som finns mellan bl a däcks-,

reparationskostnad och grusvägsstandard (Hammarström/Karlsson 1982).

Vidare har en litteraturstudie gjorts inom ramen för NÄT (Skarra/Gud-

mundsson 1981).

I en ännu opublicerad studie i Brasilien har bl a drift- och fordonskostnad-

er studerats. Eftersom bl a klimat och slitlagermaterial skiljer sig

jämfört med Sverige kan reservationer riktas mot okritisk tillämpning av

resultaten på svenska förhållanden. Detsamma gäller de projekt som

tidigare genomförts i Kenya och Indien, vilka främst behandlar fordons-

kostnader. Eftersom dessa tre studier är mycket omfattande bör förut-

sättningar och undersökningsmetodik noga studeras för att få klarhet i om

resultaten är användbara i Sverige.

Sammanfattning av kunskapsläget:

 

o Viss teknisk FoU pågår för att förbättra tekniken för grusvägsdrift,
men kunskaperna är relativt goda.

0 Någon kunskap finns om hur bränsleförbrukningen varierar med grus-
vägens standard.

o Effekterna av att grusslitlager ersätts med YlG är relativt väl kända.
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o Kunskaperna om hur däck-slitage, oljeförbrukning, fordonslitage m m
varierar med grusvägens tillstånd är bristfälliga eller obefintliga.

0 Otillräcklig kunskap finns om hastighetsvariationen på grusvägar.

0 Ingen kunskap finns om vilken betydelse grusvägens tillstånd har för
trafiksäkerheten.

Avvattning, dikning

Vatten i vägkonstruktionen påverkar framförallt obundna men även bunda

vägmaterials egenskaper. Ett väl avpassat system för avvattning i form

av öppna eller täckta diken minskar förekomsten av vatten 1 vägar.

Sedan 1976 har VTI på uppdrag av VV studerat underhållsdikningens

betydelse för grusvägars tillståndsutveckling. Undersökningarna beräknas

vara avslutade 1983.

VVs avdelning DDa har vad gäller dikning och dränering dels studerat olika

dikningsmetoder dels olika dräneringskonstruktioner.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan täckdiken vara fördelaktiga. Konsekven-

serna av avkörningsolyckor blir sannolikt lindrigare om öppna diken saknas

och om det i sidoutrymmesmiljön inte finns träd, stenblock etc nära

vägen. Även med hänsyn till driftkostnaderna kan täckdiken vara

fördelaktiga.

Inom tättbebyggda områden tillkommer problemet med att ta hand om det

dagvatten, som erhålles genom avvattning av bl a gator och vägar. Den

geohydrologiska forskningsgruppen vid Chalmers tekniska högskola har

studerat bla idagvatteninfiltration sedan mitten av 1970-talet (Holm-

strand 1980).

problemet. Genom perkolationsbrunnar för dagvatten kan driftkostnader-

Även vägverket och Göteborgs kommun har studerat

na minskas. Nackdelar i form av vatten i vägkroppen kan dock bli följden.
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Service och underhåll av konstbyggnader

 

Kostnaderna för underhåll av konstbyggnader (broar, gångtunnlar, stöd-

murar m m) kommer att öka kraftigt. Enligt DKU beror detta delvis på

 

att många objekt, som tidigare krävt relativt lite underhåll, nu börjar nå

en ålder då mer omfattande underhållsåtgärder (eller utbyte) behövs. En

annan bidragande faktor är de ökade fordonsvikterna. Även väghållarens

saltanvändning har medfört ökade skador på både stål- och betongbroar

(von Olnhausen 1973, von Olnhausen 1982). Effekterna av saltning är dock

inte helt utredda.

Under medverkan av statens vägverk har underhållsåtgärder och kostnader

för betong- och stålbroar undersökts i ett examensarbete vid CTH

(Fredriksson/Gustafsson 1982).

tillståndsbeskrivning för broar, nedbrytningsförlopp, metoder att följa

Inom VV planeras projekt som bla rör

tillståndsutveckling m m. Dessutom pågår inom vägverket kontinuerlig

FoU avseende teknisk utveckling.

DKUs arbetsgrupp för konstbyggnader har som uppgift att bl a utarbeta

lämpliga inspektions- och driftrutiner och ge impulser till utveckling av

reparationsmetoder. När det gäller inspektioner sker samarbete med

vägverket. I arbetsgruppen har även driftkostnader för konstbyggnader

tagits fram. Det påpekas att kostnadsjämförelsen behöver utsträckas

över ca 10 år för att bli meningsfull. I DKUs fortsatta arbete planeras

bl a fortsatta studier av driftkostnader, en utredning av saltningsproble-

met och programarbete.

På kommunnivå sker även annan FoU, vilket visas av uppgifter om FoU-

projekt som lämnats av gatukontoret i Göteborg. Där har man bla

studerat stödmurselement, släntbeklädnader av SF-sten, lättklinker.

Som sammanfattning kan sägas att de väsentliga kunskapsluckorna för

 

närvarande synes vara:

0 bristande kunskap om omfattningen av saltningens effekt på betong-

konstruktioner.

0 osäkerhet om strategier för det ökande behovet av brounderhåll, som
orsakas av dels ökande ålder på brobeståndet, dels en kontinuerlig
ökning av fordonsvikterna.
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Service och underhåll av vägmärken, kantstolpar, trafiklinjer, vägräcken

 

Som rubriken visar behandlas här FoU om drift av olika anordningar i

vägmiljön, som har till uppgift att dels kanalisera och reglera trafiken,

dels upplysa och skydda trafikanterna. De viktigaste grupperna av anord-

ningar är (trafiksignaler behandlas 1 5.3.7):

vägmärken

portaler

o

o

o gatunamnsskyltar

0 kantstolpar

o räcken, stängsel

Vidare behandlas här även vägmarkeringar/trafiklinjer. I driftkostnadsut-

redningens huvudrapport behandlas dessa under rubriken "Beläggningar".

Av ovanstående anordningar är det främst service och underhåll av

vägmärken och vägmarkeringar, som kostar betydande summor för både

vägverket och kommunerna. För Vägverkets del måste även nämnas

driftskostnaderna för kantstolpar och viltstängsel (där dessa finns).

Både inom kommunerna och vägverket bedrivs kontinuerligt utvecklings-

arbete (test av material, metoder för rengöring m m) för att förbilliga

service och underhåll av vägmärken. Som exempel kan nämnas två

vägverksprojekt: "Prov med starkare vägmärkesmaterial" (statens väg-

verk, DDa-rapport 31702-29) och "Tvättning" (statens vägverk, DDa-

rapport ?9103-293).

I DKUs huvudrapport påpekas att innerbelysta vägmärken visserligen har

låg energikostnad, men är olämpliga ur skadesynpunkt och när belysningen

slocknar. Ytterbelysta vägmärken har hög energikostnad och denna ökar

år från år. Inom DKU, liksom inom vägverket, pågår därför försök med

att i stället använda märken med högreflekterande ("High intensity")

material.

För märken och skyltar används inte enbart stolpar. Portaler förekommer

ofta. Den största driftkostnadenför dessa är belysningskostnaden. Därför
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pågår inom bla DKU ansträngningar att minska energikostnaden tex

genom att övergå till innerbelysta körfältsvisare. I Göteborg övergår man

till högreflekterande märken i stället för helreflekterande.

Det torde vara mycket svårt att påvisa samband mellan trafikanteffekter

och service, underhåll av vägmärken, p g a svårigheten att renodla effekt-

erna. I princip bör det vara så att trafiksäkerheten försämras och restider

förlängs med ökande svårighet att uppfatta vägmärkesinformationen p g a

nedsmutsning, skador, defekt belysning etc. Det finns studier över hur

läsbarhetsavståndet förkortas med graden av nedsmutsning (se TFD

1975:4). Vidare är det känt att nedsmutsningen har ett starkt samband

med andelen vått väglag (Helmers/Ytterbom 1982). När det gäller

trafikanteffekternas samband med service/underhåll av vägmärken är

alltså vissa effekter indentifierade, men långtifrån kvantifierade.

Efter vägverksstudien (statens vägverk, TU-meddelande nr 1980:7) som

påvisade samband mellan trafiksäkerhetsvinster och förekomst av kan:

stolpar används sådana i stor utsträckning på landsbygdsvägar. I flera

projekt har även service och underhåll av kantstolpar och snöstörsreflek-

torer undersökts t ex

0 Tvättning av kantstolpar (statens vägverk, DBA-rapport 30501-29)

o Kantstolpar i snörika trakter (statens vägverk, DDa-rapport 8160229)

0 Reparation av kantstolpar (statens vägverk, DDa-rapport 82402-29)

Nedsmutsning av kantstolparnas reflexer kan tänkas påverka trafiksäker-

heten genom att synbarheten minskar. Inga undersökningar har dock

gjorts av detta. Tiden mellan tvättning kan vara kortare än 1 vecka för

stolpar med utanpåliggande reflex och ungefär dubbelt så långt för infälld

reflex vid "normalt" vinterväglag på saltad väg (se ovanstående DDa-

rapporter).

Kantstolpar medför även ökande kostnader för andra driftåtgär-

der - främst vallavskärning och snödikning.

Körbane- och gångbaneräcken används för att separera trafikanter och

 

trafikslag och därigenom höja trafiksäkerheten.

Service- och underhåll av räcken bör dock rimligen ha mycket begränsade

effekter för, frånsett påkörningsskador och dyligt som bör åtgärdas
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snarast möjligt. Längs ett ökande antal landsbygdsvägar sätter vägverket

upp viltstängsel. I viltolycksprojektet anges driftkostnaden i 1978 års

 

priser till DAG-1,30 kr per meter nätstängsel och l,30-4,20 per meter

elstängsel (Statens vägverk TU 146). Den senare typen används mycket

sparsamt. Inget är känt om betydelsen av service och underhåll för

trafiksäkerheten.

Vägmarkeringar kan utföras dels genom målning, dels genom gjutning

(termoplastisk massa) vanligen bestäms metoden av trafikflödet. Teknisk

utveckling sker främst bland material- och maskintillverkare. Nya produk-

ter provas kontinuerligt av t ex vägverket (se t ex statens vägverk, DDa-

rapport 3120l-25 och TU meddelande 1982:5). Även VTI har deltagit när

nya material för Vägmarkeringar tagits fram.

Vägmarkeringar påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet både genom

visuell ledning och genom att ge information t ex spärrlinjer. Slitage och

nedsmutsning minskar markeringarnas synbarhet, vilket i utländska under-

sökningar påvisats inverka menligt på trafiksäkerheten. I Sverige har

några liknande undersökningar ej gjorts.

I syfte att dels förbättra trafiksäkerheten, dels minska kostnaderna för

målning finns planer på att ersätta kantlinjer med mittlinjer på smala

(< 6,0 rn), lågtrafikerade vägar. Effekterna på fordonens hastighet och

sidoläge av denna åtgärd undersöks f n av VTI på uppdrag av vägverket.

I en sammanfattning av kunskapsläget för service och underhåll av

vägmärken, kantstolpar, Vägmarkeringar förtjänar följande punkter att

påpekas:

0 kunskapen om hur service och underhåll av vägmärken, Vägmarkeringar
påverkar trafiken är i flera avseenden bristfällig.

o på grund av bristande kunskap om trafikeffekter är det svårt för
väghållaren att bestämma optimalt serviceintervall för t ex tvättning
av vägmärken, kantstolpar.

0 för att minska energikostnaden slopas ofta belysningen av vägmärken
och i stället används märken av högreflekterande material.
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Drift av trafiksignaler

 

Uppskattningsvis fanns 1980 2-3 000 signalanläggningar i Sverige (Ham-

marström, 1981). Mindre än 20 % av dessa fanns på det statliga vägnätet.

FoU om drift av trafiksignaler har därför i Sverige framför allt intres-

serat kommunala väghållare och konsultföretag.

Omfattande FoU om trafiksignaler har bedrivits på många olika håll i

världen. Det mesta av denna FoU rör dock trafiksignalers funktion och

användningsområden. Ofta ligger tonvikten på kalkyler av när trafiksig-

naler är fördelaktiga ur framför allt framkomlighets- och trafiksäkerhets-

synpunkt. Relativt lite FoU har ägnats driftfrågorna.

I den av TFK publicerade "Signalhandboken" (TFK-rapport 1982:3) görs en

detaljerad genomgång av funktion, användning och drift av trafiksignal-

er - både isolerade och samordnade, tids- och trafikstyrda etc. Detta är

den i Sverige mest heltäckande rapporten om trafiksignaler under senare

år. Där görs följande huvuduppdelning av driftkostnaderna:

energiförbrukning

schemabundna åtgärder

åtgärder efter felanmälan

förändringsåtgärder

utbyte av försliten material.

Även DKU, som sammanställt kommunernas driftkostnader för trafikslg-

naler, använder samma indelning. Väghâllarens driftkostnader påverkas

av bl a lamptyper, intervall mellan funktionskontroll och översyn, styrut-

rustningar m m. Felavhjälpningskostnaderna påverkas givetvis av graden

av förebyggande service, översyn.

Energiförbrukningen, som utgör ca 20 % av driftkostnaden för trafiksig-

naler, beror av ansluten effekt och lamptyp. Det finns inga normer för

erforderlig luminans och få studier av hur luminansen påverkar förarens

möjligheter att uppfatta signalen (se dock statens vägverk, Tu 144).

Därför tvekar många väghållare att använda skaksäkra lampor med lång

brinntid, men med svag ljuseffekt.
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Det torde vara av största vikt för bl a trafiksäkerhet och framkomlighet

att en trafiksignalanläggning är fullt funktionsduglig. Det finns emeller-

tid inga studier, där man försökt sätta väghållarens driftkostnader i

relation till de negativa följder för trafikanten, som uppträder vid fel på

trafiksignalanläggningar. Svårigheten består i att kvantifiera de negativa

följderna. Försök att göra detta beräffande trafiksäkerheten har gjorts

bl a i Australien (se statens vägverk, TU 144).

Normalt utgörs endast en mindre del av kostnaderna för trafiksignaler av

kostnader för förändringsåtgärder. En avsevärd besparingspotential för

trafikanterna ligger emellertid i förbättringar av bl a signalernas tidsin-

ställning. Detta har visats i två av TFD stödda projekt (TFD l98lle), där

bränselsparpotentialer studerats. Besparingsmöjligheter finns både för

enskilda (oberoende) signalanläggningar (Edholm/Buren 1982) och samord-

nade signalsystem (Hammarström/Hjelm/Lager 1981). Bränslevinsterna

åtföljs även av minskad restid, minskat buller, mindre mängd avgasemis-

sioner etc.

Som sammanfattning kan sägas:

o på trafikantsidan kan ofta betydande vinster göras genom justeringar
av befintliga signalanläggningar - t ex ändrade tidsinställningar, bättre
samordning

o kunskapen om trafikeffekterna vid fel på signalanläggningar är brist-
fällig

Drift av väg- och gatubelysning

Drift av väg- och gatubelysning är en verksamhet som främst berör

kommunerna. Endast på de allra mest trafikerade vägarna ansvarar

statens vägverk (självt eller genom bidrag) för belysning.

Den största enskilda posten i driftkostnaderna för belysningar är energi-

kostnaden. I DKUs sammanställning utgör den ca 40 0/0 av totalkostnaden.

Stora ansträngningar görs för att minska dessa kostnader. De vanligaste

energibesparande åtgärderna är:
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o användning av energisnåla lamptyper, t ex högtrycksnatrium i stället
för kvicksilverbelysning

o dämpning av belysningen (sänkt spänning)

o nedsläckning av ljuspunkter (varannan eller var tredje lampa är tänd)

o nedsläckning nattetid under sommaren

0 partiell nedsläckning under vissa tider

o hela anläggningar släcks.

Försök med nedsläckning, utbyte av lampor och armaturer m m har

genomförts eller pågår i många kommuner. Som exempel kan nämnas

DK Us provverksamhet avseende:

o natriumlampor i bostadsområden och uppföljning genom enkät till
boende

0 släckning med TARS-systemet (mottagare i belysningsstolpar som
möjliggör central släckning)

o gatubelysningsdämpare (transformator för att sänka spänningen för
gatubelysning under vissa tider)

VTI har i samarbete med Västerås kommun studerat hur allmänheten

upplever reducerad belysning (Dahlstedt, l98l).

Effekterna för trafikanter, boende och andra av ovan berörda energispar-

ande belysningsåtgärder är ganska dåligt kända. Reducerad offentlig

belysning medför ökat antal trafikolyckor -framför allt med oskyddade

trafikanter, minskad trygghet för boende och ökad risk för inbrott,

skadegörelse. Det finns dock få undersökningar där man försökt kvanti-

fiera dessa effekter. De flesta studier av trafiksäkerhet behandlar t ex

endast belysning jämfört med ej belysning. I VVs "Effekter av driftåtgär-

der" (PP-meddelande nr ll) refereras emellertid en tysk undersökning,

som säger att olyckorna ökar med 2-15 96 om varannan lampa släcks.

När det gäller andra effekter än trafiksäkerhet är kunskapen ännu mer

bristfällig. Det är dock inte helt uteslutet att dessa effekter av sänkt

belysningsnivå kan ha större betydelse i städer än effekten på trafikolyck-

Ol'.

VTI MEDDELANDE 328



5.3.9

68

Även andra aspekter av drift av belysningsanläggningar har undersökts. I

DKUs huvudrapport nämns t ex-försök med längre tidsintervall för översyn

och prov med zinkavfällning på belysningsstolpar.

I sammanhanget bör nämnas att FoU om belysningsstolpar (lett fram till

s k "eftergivliga" stolpar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är dessa att föredra

framför äldre typer av stolpar. Vid VTI har bl a krockprovningsmetoder

utvecklats för belysningsstolpar (Turbell 1980).

I sammanfattningen av drift av väg- och gatubelysning förtjänar följande

 

punkter att påpekas:

o effekterna av reducerad offentlig belysning är otillräckligt kända.
Detta gäller trafiksäkerheten men kanske i ännu högre grad effekter
för boende och allmänhet.

o den förbättrade belysningstekniken har medfört att färre ljuspunkter
behövs.

0 väghållarvinsterna av olika energisparande belysningsåtgärder är
kända.

o försök med ändrade tillsynsintervall och underhållsrutiner pågår inom
DKU.

Eöjning, gröna ytor

l skötsel av gröna ytor ingår gräsklippning, skötsel av buskar, träd och

planteringar, siktröjning m m, Siktröjning är av betydelse för drift av

främst landsbygdsvägar, medan den övriga skötseln av grönytor till största

delen sker i till tätorter.

Ökningen av grönarealer i och kring vägar, ökande lönekostnader, höjda

arbetsmiljökrav och vilja att minska användningen av kemiska medel har

medfört ett ökande intresse för lämpliga mekaniska maskiner och metod-

er. Både vägverket och kommunerna testar och förbättrar maskinell

utrustning. Som exempel kan nämnas:

prov med rotorgräsklippare (DKU, Solna)

prov med universaltraktor (DK U, Stockholm och Göteborg)

röjning med rotorklippare (VV, DDa-rapport 79702-8)

slåtter och röjning (VV, DDa-rapport 8l301-28)
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Inom DKU pågår även studier av vägsaltningens effekt på vegetationen.

I Göteborg har ett försöksprojekt om driftkostnaderna för buskage nyligen

avslutats. I projektet har man gjort detaljuppföljningar av buskage av

olika typer längs nio gator. Liknande projekt förekommer sannolikt i

många kommuner.

Grönytorna och deras skötsel har stor betydelse för tätortsmiljön. Under

medverkan av BFR har ett branschorgan skapats för informationsutbyte

I BFRs verksamhetsplan för 1981-85

anges även att satsningar kommer att inriktas på bla grönområdens

avseende grönområden i städer.

funktioner och ekonomi.

Även ur trafiksäkerhetssynpunkt är skötseln av grönytor av betydelse.

Främst bör nämnas siktröjning, vars betydelse för trafiksäkerheten dock

inte är helt klarlagd. Vidare kan lämplig utformning av grönområden

längs vägar och gator lindra konsekvenserna av eventuella avkörningsolyc-

kor.

9251.5.:

Av viktigare driftverksamheter som inte behandlats i tidigare avsnitt

återstår bl a barmarksrenhållning. Vidare berörs här i korthet underhåll

av branta bergslänter.

Det är framför allt inom tättbebyggt område, som barmarksrenhållningen

är av väsentlig omfattning. Prov av nya maskiner, metoder sker kontinu-

erligt inom olika kommuner. Utvecklingen påskyndas ofta av arbetsmiljö-

krav. DKUs arbetsgrupp, som även studerar frågor rörande vinterväghåll-

ning, har gjort jämförelser mellan kommuner av maskinparkens storlek i

förhållande till renhållningsytan. Inom DKU sker även erfarenhetsutbyte

av maskiner och maskinkombinationer.

DKU har även studerat barmarksrenhållningens betydelse för trafiksäker-

heten. I "Huvudrapport 1981" påpekas att lövsopning på hösten är den

enda renhållningsåtgärd, som påverkar trafiksäkerheten (halkrisken) i

väsentlig grad. Några studier under senare år av detta trafiksäkerhets-

problem är inte kända.
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I bergig terräng måste väghållaren underhålla branta bergslänter. Stabili-

 

teten i bergslänter förändras med tiden pga vittring och erosion.

Metoder för förstärkning finns men problemet att förutsäga när det

föreligger en rasrisk är olöst. På VTI planeras forskning för att hitta

enkla metoder för att på ett tidigt stadium upptäcka påbörjade stabili-

tetsförändringar och att söka förutsäga tidsförloppet.

Inom vägverket har åtgärder för underhåll av bergslänter studerats (se

t ex DDa-rapport 8l503-50).
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BEHOV OCH PRIORITERING AV FORTSATT FoU

Detta kapitel har utarbetats i samråd med den på sid 3 omnämnda TFD-

kommittén. I avsnitt 6.1 sammanfattas de utgångspunkter, som bör vara

vägledande vid bedömning av fortsatt forskning rörande drift och under-

håll av gator och vägar. I avsnitt 6.2 redovisas ett förslag till fortsatt

FoU.

Utgångspunkter för bedömning och prioritering av fortsatt FoU

Diskussionen i första kapitlet leder fram till att ett förslag till fortsatt

driftforskning bör baseras på dels en s k problemstrukturering, dels

kunskap om väghållarens kostnader, dels kännedom om kunskaps-

läget -jämför figur 2 på sid 4.

Problemstrukturering - en summering av angelägna problemområden

Enligt kapitel 3 bör forskningen primärt vara mål- och problemoriente-

rad-d v 5 utgående från väghållningens mål urskiljs först vad som är

problem för trafikanter, väghållare och övriga intressenter. Utgående från

problemen preciseras därefter den forskning som krävs för att lösa dem.

Svårigheten med en s k problemorienterad ansats är att nå enighet om vad

som skall uppfattas som en relevant formulering och avgränsning av

problemet.

Nedan lämnas exempel på frågor, som enligt vår mening återspeglar

aktuella och väsentliga sidor i driftverksamheten ehuru de är sedda från

olika nivåer och med skilda utgångspunkter - nämligen samhälle, väghåll-

are, trafikanter och boende. Utgående från aktuella problem anges till

sist den kunskap/de FoU-resultat som krävs för att lösa angivna problem.

För samhället torde den fördelningspolitiska aspekten väga tyngst. Är de

samhälleliga insatserna för väghållningen rimliga jämfört med de resurser

som samhället använder inom andra samhällssektorer såsom sjukvård och

undervisning? Är fördelningen mellan olika transportsystem rimlig?

Likaså kan man fråga sig om - med hänsyn till efterfrågan på vägtjänst-
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er - fördelningen av tillgängliga väghållningsresurser är rimlig vad gäller

dels nybyggnad kontra drift, dels huvudvägar kontra sekundära och ter-

tiära vägar i olika regioner av vårt land.

För väghållaren utgör ekonomiska överväganden och kalkyler en väsentlig

 

del av planeringsarbetet. De senaste årens ekonomiska utveckling har

dock inneburit en ny situation, där större krav ställs på väghållaren då det

gäller att ta ställning till när, var och hur minskade resurser för drift av

vägar bäst skall utnyttjas för att uppfylla viktiga målparametrar såsom

säkerhet, framkomlighet, energiförbrukning 0 v 5. Härvid framstår frågan

om vad som är lämplig nivå och inriktning för beläggningsunderhåll och

vinterväghållning som särskilt viktiga. Dessa två områden förtjänar att

framhållas speciellt, eftersom de svarar för en relativt stor andel av

totala driftkostnaderna. När det gäller vägunderhållet -speciellt under-

håll av beläggningar - finns farhågor för att det äldre gatu- och vägnätet

kan råka ut för en snabb nedbrytning på grund av sk åldrings-och

utmattningsfenomen. Vinterväghållning - trafiksäkerhet är en viktig

aspekt i detta sammanhang.

Till sist bör nämnas att för många väghållare har kostnaderna för

underhåll av konstbyggnader (broar, etc) kommit att öka kraftigt under

senare år - till stor del beroende på att många objekt nått en ålder då

upprustning eller utbyte måste ske. Många hävdar att underhåll av

konstbyggnader kommer att bli ett stort problem-såväl tekniskt som

ekonomiskt - för kommunerna om några år.

För trafikanten och transportköparen är en hög standard på driftverksam-

 

heten gynnsam med tanke på bl a fordonens driftkostnader. Det är

angeläget att visa hur såväl de totala transportkostnaderna som enskilda

kostnadsposter påverkas av ändrad nivå på och inriktning av driftverksam-

heten. Särskild uppmärksamhet måste ägnas trafiksäkerhetsaspekten.

Kostnaderna för att transportera gods ingår som en del i varans totala

produktionskostnad. Vissa uppgifter från näringslivet tyder på att drift-

standarden kan vara av betydelse i detta sammanhang. Om industrins

lagerhållning kan minskas på grund av snabbare - men framför allt säkrare

leveranser - kan eventuellt påtagliga vinster uppnås via minskade kapital-

kostnader för lagerhållning. Vidare är det möjligt att godsskador hänför-

liga till den s k undervägstransporten är av en sådan storleksordning att
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det är intressant att behandla driftstandardens betydelse i detta samman-

hang.

För boende intill gator och vägar kan en minskad driftverksamhet medföra

olägenheter beträffande exempelvis dammbildning, buller och vibrationer.

Genomgången ovan visar att visserligen har olika intressenter anledning

att betona sina särintressen, men likväl kan man finna vissa - principiellt

sett-gemensamma behov av kunskap/FoU. För driftens planering och

verkställighet erfordras sålunda kunskap dels om Sambanden mellan olika

driftåtgärder/åtgärdskombinationer och deras effekter, dig om nuläget

d v 5 en beskrivning av nuvarande tillstånd med avsende på säkerhet etc,

gigs_ metoder och modeller för att värdera nyttor och uppoffringar för

trafikant och väghållare. Vid denna värdering bör man eftersträva en

allsidig konsekvensanalys, där särskilt de ekonomiska konsekvenserna bör

återspegla kostnaderna/uppoffringarna för såväl väghållaren som trafikan-

terna och övriga berörda. Trafikantens/transportköparens situation bör

ses både i ett företags- och ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Ur det föregående kan man - utan anspråk på fullständighet - härleda och

sammanfatta följande kunskaps-behov. Vissa av punkterna överlappar

varandra.

a) System och metoder för uppföljning, kontrolloch styrning av väghåll-
arens och trafikantens kostnader.

b) Vilka mål/effektvariabler bör ingå vid utvärderingen av nyttor och
uppoffringar vid alternativa nivåer och inriktningar av driftverksam-
heten? Precisering av mått för aktuella variabler.

 

c) Metoder/modeller för att kalkylmässigt väga samman nyttor och
uppoffringar.

d) Kunskap om nuläget. Beskrivning av nuvarande tillstånd i de termer
som är relevanta enligt b).

e) Samband mellan driftåtgärder och aktuella effektvariabler.

f) Vilka möjligheter föreligger att via ändrad eller ny arbets-, maskin-
eller materialteknik komplettera/ersätta dagens rutiner?

g) Slitage på vägar/konstbyggnader i olika vägmiljöer som funktion av
trafikens storlek och sammansättning. Speciellt viktigt att veta den
tunga trafikens utveckling.
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Ovanstående punkter a)-g) är alltså en genomgång och konkretisering av

angelägna områden och som regel innehåller de många aspekter. För att

få forskningsbara FoU-uppgifter är det lämpligt med en omformulering

och avgränsning _ jämför avsnitt 6.2.

Kostnader och resursförbrukning

 

En indikation på att en FoU-satsning kan ha god lönsamhet är, att det

aktuella forskningproblemet berör en effekt- och kostnadsmässigt stor

volym samt att osäkerheten i befintlig kunskap är stor.

Genomgången i kapitel 4 visar att beläggningar, vinterväghållning, belys-

ning och konstbyggnader svarar för merparten av de totala driftkostnader-

na. FoU-resurserna bör koncentreras mot dessa områden eftersom de

förmodligen svarar för de största besparingspotentialerna.

Det nyssnämnda gäller väghållarens kostnader. Genomgången i avsnitt 3.1

visar att väghållarens kostnader för drift av vägar utgör en liten del

jämfört med trafikens årliga kostnader. Ett annat sätt att få grepp om

storleksordningen av möjliga sparvinster på grund av ändrad driftstandard

presenteras i VTI rapport nr 182. Enligt denna rapport skulle - teoretiskt

sett-en total eliminering av is- och snöväglag på landsbygdsvägnätet

medföra att antalet trafikolyckor minskade med drygt 1000 person-

skadeolyckor under ett år. Detta senare exempel indikerar att en

utvärdering av alternativa driftågärder måste inkludera trafikanternas

och transportköparnas kostnader vid sidan av väghållarens.

Kunskapsläget

 

I kapitel 5 redovisas kunskapsläget inom vårt ämnesområde. I all korthet

kan man karakterisera aktuella kunskaper enligt det följande.

0 Drift-FoU är en ung verksamhet där hittillsvarande arbete i huvudsak
inriktats mot kortsiktiga problem hos väghållaren. Samordnad FoU
saknas i stort sett.

0 Arbetet med system för ekonomi/administrativ uppföljning och kost-
nadsstyrning har påbörjats.
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o Relativt sett har man bäst kunskap om drifttekniska frågor-tex
material och arbetsmetoder - men bristfälliga kunskaper om samband
mellan åtgärder och vägens/ vägytans tillstånd.

0 Samband mellan väghållar-, trafikant- och transportkostnader samt
driftstandard ofullständigt känt. Det är angeläget att studera dessa
samband vid olika längd på driftcykeln.

o Liten uppmärksamhet har ägnats åt hur s k omvärldsförändringar kan
inverka på driftverksamhetens innehåll och inriktning.

5 Trafikanternas önskemål och krav har - enligt mångas uppfattning - ej
beaktats i tillräcklig utsträckning i planeringen.

0 Arbetet med systeminriktad FoU behöver utvecklas vidare.

6.2 Angelägna FoU-områden

 

Detta avsnitt redovisar de FoU-områden, som i ett samlat perspektiv

enligt 6.1 bedömts som mest angelägna. Sammanställningen bygger också

på de synpunkter och förslag som framkom vid vår inventering av

forskningsbehovet och anger inriktningen av det fortsatta FoU-arbetet.

 

Bilaga 1 innehåller svar från enkäten vad gäller forskningsbehovet.

6.2.1 Översikt och sammanfattning av FoU-behovet

 

Vi har bedömt att det fortsatta FoU-arbetet i första hand bör behandla

nedanstående områden. Översikten, som följer det strukturschema som

presenterats på sid 16, upptar rubrikerna på de prioriterade FoU-områd-

ena. I avsnitt 6.2.2 -6.2.4 utvecklas och kommenteras dessa FoU-områden

närmare.

När det gäller fördelningen av tillgängliga FoU-medel bör den avgjort

största delen avsättas för sambandsstudier och då speciellt för sk

åtgärds/effektanalyser.
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A: OMGIVNINGSSTUDIER

Den tunga trafikens utveckling regionalt och lokalt.

Väghållningens organisation.

 

. MÅL-, BEHOVS- OCH VÄRDERINGSFRÅGOR

Uppfattning om och attityder till drifthållningen hos allmänhet och
trafikanter.

Modeller för värdering av driftverksamhetens nyttor och uppoffring-
ar.

Alternativ till nuvarande former/rutiner/tekniker för drift av gator
och vägar.

Utveckling avdatoriserade system för uppföljning, kontroll och
styrning av driftskostnader.

  

. SAMBANDSSTUDIER

Utveckling av metoder och system för att registrera och beskriva
nuläget beträffande Vägarnas tillstånd.

Åtgärds-effektanalyserna koncentreras mot att analysera konse-
kvenserna av följande åtgärder: alternativa halkbekämpningsme-
toder - alternativa tekniker och standard för underhåll av vägar och
gator och konstbyggnader - olika driftstandardnivåer för Vinterväg-
hållningen - alternativ belysningsstandard.

 

Omgivningsstudier

 

FoU-arbetet inom detta området syftar till att klarlägga och avgränsa

de faktorer och yttre förutsättningar, som för närvarande sätter

gränser för planering och verkställighet av väg- och gatudrift. Som

exempel kan nämnas

trafikens utveckling både i fråga om fordonsantal och andel tung
trafik,

samhällets efterfråganpå vägtjänster,

arbetsmiljölagens konsekvenser för arbetstider och arbetet ute på
vägen,

möjligheterna att förändra förhållandet mellan arbete i egen regi och
på entreprenad

ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och enskilda väghållare samt
finansieringsformer.
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Följande frågor framstår som speciellt angelägna.

 

Al. DEN TUNGA TRAFIKENS UTVECKLING REGIONALT OCH LOKALT

 

Bakgrund

Vägslitaget ökar snabbt om antalet tunga axelpassager ökar. Hittills-
varande utveckling pekar på att man fått en ökning i antal tunga
axel-och boggielaster på vägnätet samt att denna utveckling troligen
kommer att fortsätta. En viktig orsak till denna utveckling är, att
transportörerna vill ha lägre transportkostnader, vilket i sin tur leder
till att man eftersträvar en högre lastfaktor - d v 5 mer ton gods per
fordonskilometer.

Från bl a skogsindustrins sida har man väckt frågan om ett s k
supertungt vägnät. Utbyggnaden av ett sådant vägnät kräver kunskap
om var den tunga trafiken förekommer.

FoU-inriktning

 

Önskvärt att studera hur den tunga trafiken kan komma att utvecklas
med avseende på axel- och boggielaster samt total fordonsvikt.
Studien bör särskilt uppmärksamma hur belastningen på vägnätet
varierar i rummet och i tiden.

Förväntad nytta

 

Kännedom om hur belastningen på våra vägar kan komma att
förändras är viktig för att avgöra om det eventuellt behövs förebygg-
ande driftinsatser för att motverka. risken för kapitalförstöring av
vissa partier av vårt vägnät.

    

A2. VÄGHÅLLNINGENS ORGANISATION

 

?358551114

Våren 1982 fastställde riksdagen nya riktlinjer för bidrag till kommu-
nal väg- och gatuhållning i syfte att få till stånd _d_e_l_§ en rationellare
och en mer samhällsekonomiskt inriktad väghållning, d_e_l§ ett vidgat
kommunalt inflytande.

FoU-inriktning

 

Uppföljning och utvärdering av huruvida de nya bidragsreglerna ger
en bättre fördelning av ansvaret för väghållningen med ökad sam-
hällsekonomisk effektivitet.

Förväntad nytta

  

Bättre resursanvändning.
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Mål-, behovs- och värderingsfrågor för driftverksamheten

 

Enligt den problemsyn som presenteras i kapitel 3 bör man uppfatta

driftåtgärderna som medel för att tillgodose trafikanternas krav på

vägstandard. I princip gäller att väghållaren skall genomföra de driftåt-

gärder som är förenliga med överordnade trafikpolitiska mål (t ex 1979

års trafikpolitiska beslut) och som tar hänsyn till de totala samhällskostw

naderna. Att omsätta denna princip i praktiken stöter på några grundlägg-

ande problem. För det första saknas en allmänt accepterad specificering

av vilka målparametrar som bör ingå i en optimeringskaikyl. För det andra

behöver man analysera och utveckla metoder och modeller för att värdera

och väga samman drifthållningens nyttor och uppoffringar vid alternativa

driftåtgärder.

Följande FoU-områden synes angelägna.

 

Bl. UPPFATTNlNG OM OCH ATTITYDER TILL DRIFTHÄLLNINGEN
HOS ALLMÄNHET OCH TRAFIKANTER

  

?31:55:15

Nuvarande driftverksamhet - inriktning, insatsnivå etc - har i allt vä-
sentligt utformats av väghållaren. Även om man gjort vissa försök
att ta reda på allmänhetens inställning till driftverksamheten saknas
en systematisk genomgång av olika intressentgruppers krav, önskemål
och betalningsvilja när det gäller drift och underhåll av gator och
vägar. En sådan genomgång ger väghållaren en bättre bas för att
bestämma lämplig nivå på drift- och nyanläggningsstandard.

FoU-inriktning

 

Kartlägga vilka krav och önskemål som olika intressentgrupper har på
drift och underhåll av gator och vägar. På grundval härav bestämma
vilka målparametrar som bör ingå i beslutsunderlaget.

Förväntad nytta

Ökad sannolikhet för att man "fångar in" alla relevanta målpara-
metrar i beslutsprocessen och att man därigenom undviker risken för
suboptimering.
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BZ. MODELLER FÖR VÄRDERING AV DRIFTHÅLLNINGENS NYTTOR
OCH UPPOFFRINGAR

  

Bakgrund

Vägverket har utvecklat en modell (AVOG-modellen) för att angelä-
genhetsbedömning av väg- och gatubyggnadsobjekt, där man beskriver
de samhällsekonomiska konsekvenserna av aktuell investering. Mot-
svarande kalkylmodeller för att bedöma den samhällsekonomiska nyt-
tan av att ändra driftverksamhetens inriktning är ofullständiga.

FoU-inriktning

 

Utveckla kalkylmodeller som är tillämpliga såväl för landsbygds- som
tätortsförhållanden vid bedömning av lämplig nivå och inriktning på '
driftverksamheten.

Förväntad nytta

Ökad sannolikhet för bättre allokering av tillgängliga driftresurser.

  

VTI MEE

 

BB. ALTERNATIV TILL NUVARANDE FORMER/RUTINER/TEKNIKER
FÖR DRIFT AV GATOR OCH VÄGAR

?315559114

Starkt förenklat kan man se nuvarande driftverksamhet som ett
resultat av en utvecklingsprocess, där t ex väg- och trafiktekniskt
kunnande vävts samman med krav och önskemål från politiker/all-
mänhet för att inom ramen för tillgängliga medel få fram rutiner och
anvisningar för driftverksamehtens nivå och inriktning. Uppdelningen
i ett statligt och ett statkommunalt vägnät med sina bidragsregler är
ett exempel på vad denna utvecklingsprocess lett fram till. Nuvaran-
de arbets- och materialteknik är likaledes ett resultat av den
"historiska utvecklingen". Naturligtvis har denna utveckling skett
med hänsyn till s k institutionella förutsättningar, vilka förmodligen
många gånger verkat hämmande då det gäller att rationalisera
driftarbetet.

Enligt avsnitt 3.3 är det väsentligt att pröva om nuvarande driftåt-
gärder kan kompletteras eller ersättas med andra åtgärder i syfte att
påverka vägens funktionella egenskaper i önskad riktning. Jämför
figur 6.

FoU-inriktning

Förutsättningslös diskussion av olika möjligheter att påverka den
primära funktionella standarden. Formulering och specificering av
alternativ som bedöms som rimliga i förhållande till nuvarande
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driftrutiner. Som exempel på intressanta alternativ att studera kan
nämnassk funktionsentreprenader-att se planering, projektering

och drift av vägen som en helhet*, att tillgripa trafikreglerande
åtgärder-tex tidsdifferentierad hastighetsbegränsning-som ett
komplement till nuvarande vintervägservice. Från väghållarnas sida
har man särskilt betonat betydelsen av att se över nuvarande rutiner
för beläggningsunderhåll och vintervägservice i avsikt att sänka väg-
hållarens kostnader med beaktande av trafikanternas och transportör-
ernas kostnader.

Förväntad nytta

Översikt över tänkbara åtgärdsalternativ och därmed möjligheter att
sänka drift- och trafikantkostnaderna.

    

BAL. UTVECKLING AV DATORISERADE SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING,
KONTROLL OCH STYRNING AV DRIFTKOSTNADER

 

.53555911?

Kännedom om driftkostnadernas fördelning på olika poster - t ex be-

läggningsunderhâll, dikning, siktröjning, halkbekämpning, belys-
ning - är viktig för att väghållaren i en viss kommun skall veta om
driftverksamehten bedrivs effektivt i förhållande till andra jämför-
bara kommuner. Kunskap om kostnadernas storlek och fördelning är
vidare nödvändig för cost-benefit-kalkylerna.

FoU-inriktning

Fortsatt utveckling av system för registrering, lagring, bearbetning
och redovisning av kostnadsdata och prestanda.

Förväntad nytta

Ökad sannolikhet för lägre produktionskostnad vid given nivå på
driftstandarden. Bättre underlag för cost-benefit-analyser.

   

* Exempel: Beläggningsslitaget-och därmed behovet av belägg-
ningsunderhåll - beror till stor del på vägkroppens upp-
byggnad, vilken bestäms vid projektering.
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6.2.4L Sambandsstudier

FoU-verksamheten inom detta FoU-område inriktas mot att påvisa sam-

bandet mellan å ena sidan förändringar i förhållande till nuläget beträff-

 

ande omfattningen, inriktningen, organisationen och det tekniska utföran-

det av olika driftåtgärder och å andra sidan olika effekter såsom restid,

 

trafiksäkerhet, fordonskostnader och buller. Metoder för att mäta och

beskriva nuvarande driftstandard-både i primära och sekundära funk-

tionstermer - är en viktig förutsättning för dessa sambandsstudier.

 

Cl. UTVECKLING AV METODER OCH SYSTEM FÖR ATT REGISTRERA
OCÅH BESKRIVA NULÄGET BETRÄFFANDE VÄGARNAS TILL-
ST ND.

  

1._-

9.3.5559.114

Betydande resurser har under senare år satsats på att få fram data,
som beskriver vägens/vägytans tillstånd-t ex uppgifter om väglag,
spårbildning och friktion. Framtagandet av mätapparatur och ADB-
program är viktiga inslag i detta utvecklingsarbete. Metoder för att
mäta, registrera och presentera olika s k tillståndsvariabler är nöd-
vändiga för att man skall kunna följa upp hur driftstandarden
förändras i tiden. Dessa metoder krävs också för att utvärdera
konsekvenserna av nya eller förändrade driftâtgärder.

FoU-inriktning

 

Fortsatta insatser krävs för att slutföra nuvarande utvecklngsarbete
med sk road-surface-tester. Vidare behöver man pröva nya
idéer/metoder för att beskriva konstbyggnaders drifttekniska till-
stånd.

Förväntad nytta

 

Effektivare metoder för att beskriva vägars drifttillstånd.

    

C2. ÅTGÄRDS- OCH EFFEKTSTUDIER

 

?315559114

Oavsett vad som kan komma fram ur ett arbete enligt punkt BB ovan
är det uppenbart att det krävs bättre kännedom om hur vissa
specifika åtgärder inverkar på aktuella mål/effekt-variabler. Efter
det att man penetrerat rimliga åtgärdsalternativ kommer det att
behövas en särskild analys av dessa nya åtgärds-effekt-relationer som
då är aktuella enligt studien av åtgärdsalternativ.
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1

F n bedöms det vara mest angeläget att analysera :följande åtgärds-
effektsamband.

Åtgärd Effekt

Vinterväghållning - olika drift- o Trafiksäkerhet
standardnivåer. Särskild uppmärksam- . Framkomlighet
het agnas åt alternativa halkbekamp- K ,
ningsmetoder . ormsmn

0 Miljö

0 Fordonskostnader

o Väghållningskostnader

Alternativa strategier för beläggnings- 0 Som ovan (utom korro-
underhåll (optimalt beläggnings- sion)

underhåll) o Vägens/vägytans till-
ståndsutveckling (modell
för vägars nedbrytning in-
går.

0 Godsskador

o Skador på omgivande be-
byggelse

Nya metoder/tekniker för underhåll 0 Kostnader
av konstbyggnader . Livslängd

Alternativ belysningsstandard o Framkomlighet

o Trafiksäkerhet

0 Kostnader

Förväntad nytta

Lägre totala kostnader för väghållare och trafikanter.
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ÖVERVÃGANDEN OCH SLUTSATSER

Samordnad FoU

 

Drift av gator och vägar är ett område, där forskning och utvecklingsar-

bete fått en mer påtaglig omfattning under senare år. Visserligen kan man

peka på forskning från l950-60-talet, där FoU-arbetet varit till gagn för

driftverksamheten-t ex FoU om beläggningar, men den allmänna upp-

fattningen är att driftforskningen kommit igång på allvar först under

1970-talet. De senare årens ökade insatser för driftforskning har sitt

ursprung i att driftfrågorna fått en relativt sett större betydelse och

aktualitet. Man kan dock konstatera att många intressenter-såväl

forskare som väghållare-inte känner till den FoU som bedrivs eller

planeras vid andra myndigheter/FoU-organ. Både forskare och väghållare

har efterlyst bättre samordning. Med samordning menas i det här

sammanhanget bla en allmän information om aktuell FoU samt en

diskussion i en vidare krets om det framtida forskningsbehovet. Allt i

syfte att ernå en mer rationell användning av tillgängliga FoU-resurser.

Forskning om drift av gator och vägar kan karakteriseras som "vardags-

nära FoU". Med detta menas att forskarna måste ha insiktsfull kännedom

om de faktiska förutsättningarna för driftverksamhetens bedrivande för

att FoU-arbetet skall ge praktiskt tillämpbara resultat. Detta förutsätter

i sin tur attresurser avsätts för att föra samman forskare och väghållare.

När man diskuterar behovet och nyttan av forskningssamordning så får

man inte överdriva kravet på samordning så att det motverkar initiativ-

lust och kreativitet. Vidare bör det framhållas att vid utarbetandet av ett

samordnat forskningsprogram så skall man givetvis ta tillvara och i positiv

mening utnyttja det arbete och det intresse som redan lagts ned inom

detta område. Av sid 23-24 framgår att ett betydande arbete redan

skett.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att forskningsråden i samarbete

med väghållarna avsätter medel för följande aktiviteter.

Informationesseminarier, där forskarna får tillfälle att informera om och

 

debattera olika FoU-metoder (analysmetoder, mätapparatur etc). Vidare

skall forskare och FoU-avnämare diskutera den tillämpade forskningens

möjligheter att ta fram kunskap som är till gagn för driftverksamheten.
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Seminarierna är tänkta som en kombination av föreläsningar och gruppar-

beten. Seminarieverksamheten sammanställs och redovisas i en särskild

rapport.

Fortsatt programarbete. Som tidigare påpekats skall innehållet i detta

 

meddelande ses som en första ansats, där det krävs ytterligare arbete för

att utveckla och fördjupa programarbetet. När det gäller tätortssidan har

DKU redan skapat en plattform för ett fördjupat FoU-program liksom

vägverket utfört motsvarande arbete när det gäller landsbygdsvägar.

7.2 Planer och former för forskningsarbetets bedrivande

 

Avsnitt 6.2 sammanfattar de områden inom vilka det bedömts vara

särskilt angeläget att få fram ny kunskap för att lösa vissa problem för

väghållare och trafikanter. Skrivningen i detta avsnitt anger enbart den

forskningsinriktning, som bedömts som angelägen.

Som tidigare framhållits återstår - efter det att man bestämt forsknings-

inriktning - ofta mycket arbete med att precisera och avgränsa den givna

frågeställningen. Som exempel på det sagda visas i bilaga 2 ett exempel

på hur ett forskningsområde kan delas upp i olika delar.

När man går ner på projektnivå kan man konstatera, att det inte finns

någon mall, som är generellt giltig för hur det enskilda FoU-projektet

skall planeras och genomföras. Det aktuella problemet är avgörande för

hur forskningsarbetet inom delprojektet skall läggas upp. Som exempel

kan dock nämnas, att man inom vägtrafikforskningen liksom inom annan

forskning ofta kan urskilja något eller några av följande moment:

0 Problemidentifiering. Formulering och specifiering av det aktuella
forskningsprojektet.

0 Orsaksanalys. Hypoteser om vilka faktorer/förhållanden som ligger
bakom aktuellt problem. Kartläggning av tänkbara åtgärder.

0 Kunskapsläge. Vilka kunskaper har man-behöver man skaffa-om

sambandet mellan åtgärder och effekter?

o Mätmetod. Med vilka metoder bör de oilka betingelserna, faktorerna,
åtgärderna, effekterna mätas? Vilka för- och nackdelar har olika
metoder? Utveckling av mätapparatur och testmetoder.
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0 Åtgärdsanalys. Vilka åtgärder eller vilken 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 verkligen
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 eller delprojekt, som kan innefatta mycket artskilda arbetsinsats-

er, t ex litteraturstudier, utveckling av metoder och apparatur, fältstu-

dier, analys av data eller beräkning av åtgärdseffekter. För att få en

rättvis bedömning av det enskilda delprojektet är det således angeläget

att man redogör för varför och i vilket sammanhang FoU-arbetet sker.
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Bilaga 1_
Sidan 1(7)

BEHOV AV FORTSATT DRIFTFORSKNING

Nedan presenteras en sammanställning av inkomna svar
på enkäten om behovet av och inriktningen på forsatt
driftforskning.

Svenska Kommunförbundet (Bengt Skagersjö, PeterFäldt).

Kommunförbundets sammanställning har givits formen av en
uppräkning av ett antal problemområden där FoU-insatser
är angelägna. Förteckningen utgör emellertid inte någon
prioritering av erforderliga insatser.

l. Beläggningar

 

Förutsättningar för dränerande beläggningar på
parkeringsplatser och GCM-vägar

Tjockare beläggning - återanvändning

Utvärdering av användning av Verglimit

Användning av 16- eller 12 mm stenmaterial

Erfarenheter av användning av flerdelad screed

Sambandet mellan beläggningsstandard (driftinsatser)
och trafikolyckor

Alternativa gångbanebeläggningar

Underhållsmetoder

Metoder för värdering av beläggningsstandard

Reparationsmetoder.

Gröna ytor

 

Sambandet buskagesorter w driftkostnader

Skötselmetoder anpassade till vägar

Maskinutrustning för gröna ytor

Täckningsmaterial för förhindrande av ogräsväxt
i buskage.
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3 Vägmärken

 

- Utvärdering av normer för vägvisning

- Utvärdering av normer för vägmärkesbelysning

- Materialstandard

- Utformning av placering av gatunamnsskyltar från
kostnadsbesparingssynpunkt.

4 Trafiksignaler

 

- Rutiner för underhåll

- Samband mellan driftstandard och trafikolyckor

- Detektering av fordon och andra trafikanter

- Samordning av trafiksignaler från investerings-
och underhållssynpunkt.

5 Gatubelysning

 

- Totalekonomisk effekt av nattsläckning

- Ekonomiska och energispareffekter av nya lamptyper,
tidreläer m m

- Serviceintervall för utbyte av lampor.

6 Renhållning

- Driftekonomiskt byggande

- Driftstandard och trafikolycksfall t ex skymmande
snövallar, uppslag m m.

- Driftstandard och framkomlighet - samhällsekonomisk
analys.

Statens vägverk

Inom driftavdelningen (DDp) har en PM utarbetats "Priorite-

ring av driftorganisationens FoU-behov 1982", Vilken inne-
håller en sammanställning över ett antal projektrubriker,
som grupperats efter vissa verksamhetsområden såsom grus_
Vägunderhåll, broar och materialframställning. Promemorian
omfattar 15 sidor text med bilagor. I promemorian har en
prioritering skett av FoU-behovet. Vidare kommenteras kun-
skapsläget kortfattat.
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Driftkostnadsutredningen (DKU)

I sin sammanfattande huvudrapport anger DKU att insatser
krävs för

ökat samarbete inom DKU-gruppen samt att fler
kommuner ges tillfälle att medverka i arbetet för
att man därigenom skall få ett bredare jämförelse-
material

att förbättra de ekonomi/administrativa medlen för

uppföljning och styrning av skilda driftkostnads-
poster

fördjupad analys av faktiska driftkostnader som grund
för rationaliseringar och/eller besparingar

klarlägga sambandet mellan å ena sidan trafikens
totala samhälleliga kostnader och å andra sidan olika
driftstandardnivåer.

Föreningen för bituminösa beläggningar (Bo Liljedahl)

Luleå Tekniska Högskola.

Modeller för Vägbeläggningars nedbrytning, d v 5
modeller för att förutsäga olika Vägbeläggningars
livslängd som funktion av trafikbelastning, bärighet
och klimatkänslighet.

Olika underhållsbeläggningars höjning av en befintlig
vägs tjänlighet med avseende på spår och ojämnheter.

Spår och ojämnheters inverkan på olycksrisk och for-
donskostnader.

Utfall och prognoser för utvecklingen av den tunga
trafiken i Sverige uttryckt i ekvivalent antal standard-
axlar; totalt och på olika typvägar.

Bärighetens säsongvariation med noggrann uppföljning
under tjällossningsperioden.

Avdelningen för anläggnings-
produktionsteknik (Bengt Lindvall)

Definition av vägytans standard (hur skall standarden
anges, med PSI-värde, RCI eller något annat).

Samband mellan fordonskostnader och vägstandard.

Planeringsmetoder för drift och underhåll.
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Transportforskningskommissionen (Karl-Lennart Bång)

Studie av trafikanternas betalningsvilja för högre
driftstandard på vägarna.

Institutionen för Trafikteknik, LTH 

a) med tillämpning i Sverige
b) med tillämpning i uland

Konsekvenser av halkbekämpning med salt (t ex nedsmust-
ning av mark och vatten, frostskador på betong, rost på
fordon).

Institutionen för Trafikteknik, Avd vägbyggnad, LTH

 

Utveckling av befintliga arbetsmetoder använda vid drift
och underhåll av gator och vägar.

Danderyds gatukontor (Jan Söderström)

 

Möjlighet och lämplighet av halkbekämpning med kross-
material.

Institutionen för vägbyggnad, CTH (Carl-Gustaf Wallman)

 

System för bestämning av Optimal driftstrategi (under-
håll + service).

För detta erfordras kunskaper om bl a

Driftåtgärdernas trafikanteffekter:

- kostnader
- säkerhet
- energiförbrukning

Anläggningsstandardens inverkan på driftåtgärderna.

Norrköpings kommun (Gunnar Halfvarson)

 

1- åliålêgêä_2å_§§2924_SåEQZ_QEE_SZESlY§SêE
Asfalt, grus eller andra alternativ när kostnaderna
stiger och anslagen krymper. Återanvändning av gamla
asfaltmassor.

2- Utnyttjande av rsêfereéskfsr_frå2_59lyärmszsrk som
vägbyggnads- och väguhdérhållsmaterial med hänsyn till
teknik, miljö och kostnadsaspekter.

3. Utvärdering av Norrköpings kommuns genomförande av

Eêrfisll_êeêêlä9592§9 av gatubelysningen-
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4- ålEeEEêEirê_äêlääsEêmealagêmeEsser

Värme, salt, sand bergkross eller andra metoder.

5. Avvägning av §§§Yl§â§lYåB-§§E_êäi§E-âY-EEê§lE§iüBêl
anläggningar främst sett ur trafiksäkerhetssynpunkt.

6. §9§_:-295§l2_Qmääaéeäsêqê§§§_§y_êaê
Vinterunderhållskostnader - trafiksäkerhet vid
minskande anslagstilldelning.

Falkenbergs gatukontor (Owe Wigren)

l. Möjligheterna att minska antalet vägmärken i
tätorternal För varje ny skylt som TSV hittar på
borde minst 1 skylt slopas. Kan zon-märken användas
i större utsträckning ? Behövs skyltbelysning för
alla trafikdelare, etc ? översyn av regler för place-
ring av övergångsställen (alldels för många ?)

êyeäqåagêêäällsa_êll§§å;

2. Billiga reparationsmetoder för asfaltbeläggningar.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg (Niels Sylwan)

Samband mellan drift och underhåll av gator och vägar
och trafiksäkerheten.

Västerås Kommun (Alf Matsson)

Konsekvenser av partiell drift av signalanläggningar.
Halkbekämpning på gångbanor samt gång- och cykelvägar.
Genomförande av ledningsreparationer i gatumark - framkom-
lighet, olyckor m m.

Underhåll av asfaltbeläggningar på lågt trafikerade
gator - åldersskador m m.
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Oxelösunds kommun (Anders Norling)

 

Val av beläggningsunderhåll. Istället för nuvarande
massabeläggningar som är för kostnadskrävande.
Underhållsytning användes av Vägförvaltningen i större
omfattning och bör kunna användas av kommunerna för
i första hand huvudvägar och matargator men ävenledes
bostadsgator, gång- och cykelvägar.

Busstrafiknätets utformning i bostadsområde med
trafikseparering. Oxelösund har byggt ut huvudvägnät
där busstrafiken framgår. Busshållplatserna får då
naturligt läge där gång- och cykelvägarna planskilt
korsar huvudvägarna. Gångavstånden överstiger till stor
del 300 m och kan i ogynnsamma fall gå upp till l-l,5 km.
Då busstrafiken idag har ökad betydelse måste trafik-
linjerna omprövas så att kortare gångavstånd erhålles.
Min fråga blir sålunda: Skall busstrafiken gå på bil-
huvudvägarna eller skall särskilda bussgator eventuellt
breddade gång- och cykelvägar utnyttjas för viss buss-
trafik för att härigenom ge bästa servicen åt inne-
vånarna.

Huvudvägarnas höjdläge för att medge planskilda kors-
ningar med gång- och cykelvägar. I Oxelösund har våra
huvudvägar utbyggts som utfyllnadsvägar med bergfyllning.
Huvudvägarna har här lagts i högläge och gång- och
cykelvägskorsningarna har sålunda naturligt dragits i
tunnlar. Genom huvudvägarnas höjdläge har trafikbullret
för de till huvudvägarna närboende blivit besvärande.
Frågan är därför vilka för- och nackdelar som erhålles
med högt resp lågt läge av huvudvägarna då gångtrafik-
korsningarna kommer att ske med tunnel resp bro.

Jönköpings kommun, Gatukontoret (Christer Brenke)

 

l. Störningar och kostnader för gatuunderhåll med anledning
av att Va-ledningar, armaturer, kablar och fjärr-
värmeledningar placerats i vägområde under trafik.
Vilka alternativ finns ? Kostnadskonsekvenser ?

Saltets påverkan på asfaltens livslängd. Speciellt i
avseende på frysning-upptining av fuktighet i asfaltens
hålrum samt däckdubbarnas påverkan.

Utredning-förslag för att komma till rätta med den
stora förslitningen och spårbildningen i asfalt
speciellt vid trafikljus och bussfickor med intensiv
trafik.

Förslaget bör utmynna i normer för alternativ Vägupp-

byggnad och slitmaterial.

Försök i mindre omfattning påbörjas i höst i Jönköping.
Se bif uppgift.
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4. Med anledning av de stigande kostnaderna för asfalt
som vägbeläggning bör renodlade inhemska material
tagas fram och prövas som alternativ till asfalt.

5. Framtagning av lämpliga specialmaskiner för rensning
av vägdiken samt för röjning av fleråriga buskar på
vägslänter (speciellt bakslänter).

Statens råd för byggnadsforskning (BFR)

 

Som svar på enkäten översände BFR ett utdrag ur sin verk-
samhetsplan 1981-85. Från BFRs sida betonas att "fort-
satt FoU bör särskilt inriktas på ett antal väsentliga
problemområden". Som sådana anger BFR följande

- Människan i trafiken
- Trafik och bebyggelsemönster
- Trafik och bebyggelsemiljö
- Planeringsprocessen
- Samhällsekonomisk utvärdering

I BFRs program urskiljs inte driftforskningen som ett
särskilt FoU-område,
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