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FÖRORD

Under senare år har ett ökat intresse ägnats åt att ur olika aspekter

utvärdera samhällsnytta av gjorda FoU-insatser. Inom den statliga sektorn

återspeglas detta bl a genom att myndigheter och verk i sina anslagstram-

ställningar åläggs att motviera och redovisa sina verksamheter i ett

samhällsperspektiv.

I detta VTI-Meddelande görs en översiktlig inventering beträffande möj-

ligheterna att utvärdera FoU-verksamhet inom vägtransportsektorn. Rap-

porten har tagits fram i samarbete med fil dr Bengt Holmgren.

Kenneth Asp '
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II

ABSTRACT

An increasing interest can be noticed on the question of the relative

benefits and costs of research and development (RÖCD). Within the

transport sector in Sweden the RÖCD volume amounts to approx SEK 150

millions.

This report is an inventory of how to evaluate RåcD and the procedure

that underlie RÖCD procurement and indirect as well as direct effects of

the process. It is also suggested how to carry out a research project to get

the answers on the following questions.

- Who are the winners or losers of RåcD-results

- What are the Key determinants of the awards to these winners or

losers

- Are there possible alternatives to the RåcD-process in the light of cost

versus effectiveness perspective

- To what extent exceeds the benefits of RÖcD-activities the resources

and costs spent on these.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SLUTSATSER

Ett av forskningens dilemma är att få förståelse dels för att FoU behövs

för att "driva på samhällsutvecklingen", dels för att den process som leder

fram till ett preciserat FoU-behov oftast är komplicerad och långsiktig.

För FoU-organisationer och FoU-initierande myndigheter är det av vikt

att ha kunskaper om dessa förhållanden. Detta främst mot den bakgrunden

att sådana organisationer måste planera och utveckla, d v 5 styra, till-

gängliga FoU-resurser på ett från samhällets sida optimalt sätt.

Från statsmakternas sida har ett ökat behov påtalats om information

rörande samhällseffekterna av olika myndigheters verksamhet. Som ett

nytt begrepp för att behandla denna typ av information har introducerats

termen resultatanalys. Enligt den s k budgethandboken definieras denna

enligt följande:

"Med resultatanalys menas varje systematisk bearbetning av tillgänglig
information som möjliggör en bättre förståelse av vad som har gjorts
(prestationerna), vilka effekter detta har fått samt sambanden mellan
resursinsatser, prestationer och effekter"

Detta synsätt på verksamhetsredovisning har resulterat i diskussioner inte

bara om åtgärds-effektanalyser utan även om metoder och metodutveck-

ling för att kunna genomföra en fullständig resultatanalys.

Den 'ångsiktighet som präglar forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU)

leder ofta till svårigheter att förstå forskningens roll samtidigt som det är

problem med att upprätthålla en kontinuerlig överblick av forskningens

utveckling och villkor. Detta förhållande är särskilt besvärligt för dem som

inte direkt arbetar med FoU, men ändå är beroende av dess resultat.

De metoder som finns för att utvärdera nyttan av FoU, är mycket

primitiva. En av de ansatser som under senare år diskuterats för att komma

tillrätta med dessa problem, är just resultatanalys. Denna analys innefattar

en rad olika metoder för attfå svar på fundamentala frågor såsom

- hur/varför initieras FoU

- hur/när prioriteras FoU

- hur (och av vem) tillvaratas FoU-resultat
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- hur påverkar FoU-resultat prioriteringen av fortsatta insatser

- hur påverkar forskningen samhällsutvecklingen etc.

Inom vägtransportsektorn har vägverket genom sitt programansvar visat

ett ökat intresse för metodutveckling beträffande hur effekter av FoU-

insatser inom vägområdet skall kunna mätasoch utvärderas i ett sam-

hällsekonomiskt perspektiv. Även VTI har ett intresse av metodutveckling

beträffande resultatanalys och har tillsammans med RRV bedrivit visst

arbete kring dessa frågor. Detta meddelande skall ses som en översiktlig

inventering av frågeställningar av gemensamt intresse för Vägverket och

VTI.

Det primära syftet med meddelandet är dels att diskutera förutsättning-

arna för att genomföra utvärdering av FoU-insatser inom vägtransport-

sektorn, dels att ge exempel på villka insatser som krävs för att utvärdera

enskilda forskningsprojekt.

I meddelandets kapitel 1 ges en allmän redovisning om forskningen i

Sverige. I kapitel 2 behandlas forskning och forskningsresurser inom trans-

portsektorn medan i kapitel 3 en genomgång görs av de resurser som

disponeras inom vägforskningen jämfört med andra transportgrenar. Kapi-

tel 4 redovisar Vägverkets och VTIs gemensamma forSkning.

I kapitel 5 diskuteras möjligheterna att utvärdera FoU och metoder för

att göra detta medan i det avslutande kapitel 6 en redovisning görs av ett

antal konkreta forskningsprojekt vilka varit föremål för utvärdering.

De slutsatser som kan dras av inventeringen i detta meddelande är

följande:

- transportsektorn är inte speciellt forskningsintensiv jämfört med andra

sektorer,

- det är generellt stora svårigheter förknippade med att göra samhälls-

ekonomiska utvärderingar av FoU,

- det finns få exempel på konkreta utvärderingar av FoU-insatser inom

transportområdet såväl inom som utom Sverige,
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- gjorda bedömningar av FoU-insatsers effekter är relativt samstämmi-

ga: FoU är "lönsamt", även om det inte alltid går att mäta i monetära

termer.

- de största samhällsekonomiska "vinsterna" av FoU inom vägsektorn

står troligen att finna i forskning som syftar till att minska olyckor,

minska vägslitage och fordonskostnader samt förbättra framkomlighet.

Avslutningsvis kan konstateras att möjligheter finns att göra samhällseko-

nomiska utvärderingar, men detta kräver metodutveckling kring väl av-

gränsade projekt/FoU-områden. För att genomföra detta krävs dock att

särskilda resurser avsätts i form av t ex ett separat forskningsprojekt.
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l ALLMÄNT

l .1 Inledning

Det är idag hart när omöjligt att säga hur stora resurser som totalt läggs

ned på forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) i Sverige. Detta beror dels

på svårigheter att nå alla som forskar och samla in information, dels på

att man inte har någon klar och entydig avgränsning av vad som skall

hänföras till forskning och utveckling.

1.2 Forskning inom industriföretagen

Klart torde det emellertid vara att mycket stora belopp årligen används

för FoU i Sverige. Av störst intresse i detta sammanhang är insatserna

inom den teknisk-naturvetenskapliga sektorn. Utgifterna för teknisk och

naturvetenskaplig FoU-verksamhet uppgick år 1981 till ca 8,5 miljarder

kronor. Detta motsvarar omkring 2/3 av de totala FoU-kostnaderna i

Sverige Huvuddelen av den teknisk-naturvetenskapliga forskningen bedrivs

inom företagssektorn.

Driftkostnaderna för FoU-verksamheten år 1981 uppgick till 7,6 miljarder

kronor, vilket innebär en ökning 1 fasta priser från år 1979 med drygt 7%.

Industriföretagen svarar för 84% av verksamheten. I tabell 1.1 redovisas

kostnader, årsverken och finansiering för FoU-verksamhet år 1981 för-

delad på olika branscher.

Den externa forsknings- och utvecklingsverksamheten inom industrin upp-

gick år 1981 till 526 milj kronor. Härav var forskningsuppdrag 405 milj

kronor eller ca 75%. Den externa FoU-verksamheten bedrivs utanför det

egna företaget och omfattar forskningsuppdrag samt avgifter och bidrag

till FoU.
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Tabell 1.1 Kostnader, årsverken och finazsiering för FOU-
verksamhet är 1981 fördelade på olika branscher.

   

Driftkost- Andel Självfij Ars_
Bransüi nader, fonäuung nansunnngs- \Enken

mi13.kr. % grad, %

Gnnnrcxm mfka
mineralbrott 27 48.7 74.9 85

Livsmedelsindustri 125 23.8 95.3 57C

Textilindustri 32 3.0 100.0 152

Trävaruindustri 19 12.2 86.9 95

Düssan pquus-cnh
pqxxxsvanundunzi,
grafisk industri 273 10.9 96.8 999

Kaüsk:hthstd.uum1
läkemedel 277 7.6 98.0 1 143

Läkendel 501 50.8 98.1 1 878

Jbrdroch stenvaruind 64 10.4 97.7 27:

Järn-,stål- och metallverk 337 19.2 96.6 1 507

.Metallvaruindustri 134 6.3 99.6 515

Maskinindustri 992 11.3 92.4 3 289

Elektroindustri 1 811 15.4 85.8 5 660)

Transportmedelsind 1 688 8.7 80.4 6 331

Instrumentfabriker 143 13.0 84.7 5322

Annan tillv.irxiustri 6 0 100.0 223

Sza tillv.industri 6 429 12.5 88.5 23 0529

Affärsverk 132 5.9 82.4 562

FOO-institut 393 66.4 16.2 1 580

FOO-företag 646 3.1 24.0 2 147

Totalt företagssektorn 7 600 14.4 79.4 27 BQB

Källa: Statistiska Centralbyråns forskningsstatistik 1983

Stora skillnader finns mellan branscherna när det gäller FoU-insatser.

Inom läkemedelsindustrin och gruvindustrin används hälften av medlen till

grundforskning och tillämpad forskning medan tunga branscher som elekt-

roindustrin och transportmedelsindustrin använder över 90% av medlen till

utvecklingsarbeten. Privata institut och branschorganisationer uppvisar en

helt annan fördelning mellan forskning och utveckling. Här svarar forsk-

ningen för närmare 2/3 av verksamheten.
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1.3 Forskning inom offentliga myndigheter o dyl

Närmare 5 000 personer arbetade med FoU år 1981 inom den offentliga

sektorn. De totala FoU-kostnaderna översteg 800 milj kronor.

En mycket hög andel av kostnaden finansierades inom den egna sektorn

(omkring 95%). Övrig finansiering var i huvudsak medel från företags-

sektorn.

Några karakteristiska drag i utvecklingen kan kommenteras. År 1975 var

exempelvis 60% av alla FoU-medel inom offentliga sektorn inriktade mot

försvaret. År 1981 hade denna andel minskat till 46% medan under samma

tidsperiod exempelvis forsknings- och utvecklingsarbete rörande arbets-

miljö och personalskydd ökade sin andel från 5 till 10%. Vidare kan

konstateras att 70% av FoU-kostnaden går till forskning och 30% till

utvecklingsarbete.

1.4 Statliga medel för FoU-verksamhet

De sammanlagda statliga anslagen till forskning och utveckling har i

statsbudgeten för budgetåret 1983/84L beräknats till drygt 9,2 miljarder

kronor. Detta innebär en ökning med ungefär 20% jämfört med föregående

budgetår. Uppgången beror främst på att försvars-, industri- och utbild-

ningsdepartementens FoU-anslag ökat mycket kraftigt.

En stor andel av de statliga FoU-medlen (36%) anvisas för främjande av

allmän vetenskaplig utveckling, framför allt forskning vid universitet och

högskolor. Försvaret får omkring 22% medan drygt 8% faller på vardera

energi och vattenförsörjning respektive rymdverksamhet. I tabell 1.2

redovisas FoU-anslagens fördelning på ändamå' budgetåret 1983/84.
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Tabell 1.2 FOU-anslagens fördelning på ändamål budgetåret

    

 

1983/84

EOUñnslag

Ämümâl --
Nüljdu: anxmt

JOrdbruk,skogsbruk HUI 174 1.9

Industriell verksamhet 393 4.2

Energi-och vattenförs. 759 8.2

Transport och kommunik. 329 3.6

Boendemiljö,samh.plan. 125 1.3

Fysisk.miljö, naturvård 146 1.6

Hälso-ooh sjukvård 585 6.3

Socialvård, social
ndljö, trygghet 79 0.9

Kulünqnassmxüapñjiid 20 0.2

Undervisning 51 0.6

Arbetsmiljö,personalskydd 254 2.7

Offentlig förvaltning,
samhällsservice 190 2.1

Utünsknthavgkxden
oohenmosñürm 38 0.4

Allm. vetenskaplig
utveckling 3 319 35.9

Rymhmmkgmmet 769 8.3

Försvar 2 010 21.8

YRJBÄUT 9 241 100.0

 

Källa: Statistiska Centralbyrån, Statliga anslag till forsk-
ning och utveckling 1983/84
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Under de senaste åren har följande områden ("ändamål") vuxit snabbast,

nämligen rymdverksamhet, försvar, transport och kommunikationer. För

ändamålen socialvård, undervisning och utforskning av jorden och atmos-

fären är tendensen oförändrade eller minskande anslag.

Vad gäller området transporter och kommunikationer kan noteras att

detta svarar för 3,6% av ,de statliga FoU-anslagen. Denna andel kan

jämföras med sektorns andel av BNP, som uppgår till mellan 10 och 15%.

Branschen är således inte speciellt forskningsintensiv.

De största beloppen utgörs inom denna sektor av FoU-anslagen inom de

affärsdrivande verken under kommunikationsdepartementet (televerket,

53 och luftfartsverket). Till de mer betydande i övrigt hör anslagen till

Statens väg- och trafikinstitut samt till Transportforskningsdelegationen.

Anslagsutvecklingen inom området transporter och kommunikationer

ligger något över genomsnittet för statliga FoU-anslag. Viss osäkerhet

råder dock i tolkningen av anslagsutvecklingen.
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2 TRANSPORTFORSKNING

Den svenska transportforskningen uppvisar en relativt splittrad bild och

det förekommer en rad olika medelsbeviljare och myndigheter. I tabell 2.1

redovisas hur de statliga FoU-medlen fördelas på myndigheter eller

liknande budgetåret 1982/83.

Tabell 2.1 Statliga FOU-medel budgetåret 1982/83 fördelade på
olika myndigheter eller liknande

 

Myndighet Milj.kr Procent

 

§99:sx2§isbeser

Statens Väg- och trafikinstitut 19.9 2) 14.5
Statens skeppsprovningsanstalt 5.0 2) 3.7

Flygtekniska försöksanstalten 2.0 2) 1.5

Summa 26.9 19.7

äreéásêesss-meé-ess§-§99
eller som beställer FOU

Statens Vägverk 27.0 1) 19.8

Trafiksäkerhetsverket 2.3 1.7

Sjöfartsverket 0.9 1) 0.7

SJ 23.01) 16.8
Luftfartsverket 0.6 1) 0.4

Summa 53.8 39.4

åséslêêsyiliêgés_syaêisasse:

 

Transportforskningsdelegationen 17,6 12.9

Statens råd för byggnadsforskning 2.0 1.5

Styrelsen för teknisk utveckling 33.0 24.1

Kollektivtrafikberedningen 3.3 2.4

Summa 55.9 40.9

TOTALT 136.6 100.0

 

l) Myndigheter som finansierar FoU men saknar särskilda FoU-anslag

2) Härtil kommer uppdragsmedel från andra myndigheter

Källa: Kommunikationsdepartementet
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Tabellen ger vid handen att man f n satsar ca 135 milj kronor av statliga

medel på FoU-verksamhet inom transportområdet. Detta innebär en viss

ökning jämfört med tidigare år. Budgetåret 1980/81 var motsVarande

belopp ca 100 milj kronor. Detta motsvarar realt en resursförstärkning.

Intressant är att notera att "FoU-myndigheterna" har en i stort sett

oförändrad andel mellan de båda budgetåret, d v 5 ca 20%. De medelsbe-

viljande organen har ökat sin andel, från 35% till ca 40%.

Den FoU-verksamhet som :finansieras med statliga medel utgör naturligt-

vis inte all FoU-verksamhet som bedrivs inom transportområdet. Stora

summor läggs ned inom exempelvis bil- och flygindustrin, skepps- och

varvsindustrin samt inom olika transportföretag. Den totala omfattningen

av denna verksamhet är svår att exakt beräkna, men den torde vara flera

gånger större än omfattningen av den statliga FoU-verksamheten. Volvo

satsar exempelvis en miljard kronor årligen på FoU. Knappt 10% av dessa

FoU-medel satsas dock på "ren" forskning, se tabell 1.1.

Någon regelbunden statistik om transportforskning i Sverige samlas inte

in. För att få en bedömning av omfattning på såväl statligt finansierad

transportforskning som forskning finansierad av annan uppdragsgivare ge-

nomförde Transportforskningsutredningen (Ds K 1981:5) en undersökning.

Resultatet av denna framgår av tabell 2.2. Relativt stor osäkerhet finns i

materialet.

Med den avgränsning som görs här kan man bedöma att FoU-verksamheten

inom transportområdet uppgick till knappt 90 milj kronor per år. I detta

belopp ingår då inte den FoU som bedrivs inom myndigheterna eller som

av dessa läggs ut som uppdrag till andra än de statliga forskningsorganen.

Om man inkluderar denna FoU så kan satsningarna uppskattas till omkring

180 milj kronor per år. Även med en relativt blygsam uppskrivning av

beloppet kan man beräkna motsvarande belopp i dagsläget till mellan 220

och 230 milj kronor.
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Tabell 2.2 FOU-medel fördelade på medelsbeviljande och PC?-

utförande myndighet mm. Medelvärde per budgetar,

budgetåren 1977/78 - 1979/80 (tusen kronor)

    

FoU- Medelsbeviljande myndighet KLHL
utfö-

åâåâ TH) :nu mm' Emma ?åäå'ääéåäâämtêât

Statliga
forskn.organ

Högskolor 6 814 3 092 1 003 10 909 4 128 194 1 661 16 892

VTI 350 1 253 390 1 993 31 390 180 2 537 36 100

SSPA 13 3 500* - 3 513 3 036 - 7 167 13 716
FPA 167 610 - 777 1 393 - 168 2 338

Sunne. 7 344 8 455 1 393 17 192 39 947 377 11 533 69 046

Övr.statl.
myndigheter 498 4 436 - 4 934 - - - 4 934

Kommuner 805 133 - 938 - - - 938

Konsultfc'retag 2 503 984 290 3 777 - - - 3 777

Andra företag 1 143 8 580 402 10 125 - - - 10 125

itmalt 12 293 22 588 2 085 36 966 39 947 374 11 533 88 820

 

* Exkl. off-shore-forskning

Källa: Ds K 1981:5

Forskning med inriktning mot transporter bedrivs vid ett flertal högskolor

runt om i Sverige. I tabell 2.3 redovisas hur FoU-medel för transportforsk-

ning fördelas på olika högskoleorter. Naturligt nog dominerar de "stora"

högskoleorterna Göteborg, Lund/Malmö och Stockholm. Materialet åter-

speglar situationen för ett antal år sedan, men bilden är i stort sett

likartad idag. Sannolikt har :fram till dagsläget de "mindre" högskoleorter-

na (t ex Linköping, Växjö och Umeå) ökat sin andel.
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Tabell 2.3 FOU-medel för transportforskning vid högskolorna.
Medelvärde per budgetår under åren 1977/78 -
1979/80. Milj.kronor.

 

 
  

Ort ' Milj.kr Procent

Göteborg 6.2 36

Lund/Malmö 4.0 24

Stockholm 3.8 22

Umeå/Luleå

Linköping 5

Uppsala 4

Växjö 1

TOTALT 16.9 lOO

 

Källa: Ds K 1981:5

Detta kan jämföras med sjötransporter, som står för drygt 10%, flygtrans-

porter med ca 5%, spårbundna transporter som har mindre än 1% samt

slutligen olika systemtransporter som svarar för ungefär 5%.

VTLMEDDELANDE385



13

3 VÄGFORSKNING

Ju "lägre ned" i detaljeringsgrad man kommer desto svårare synes det

vara att avgränsa ett mer specifikt forskningsområde. Detta innebär att

det är mycket svårt att idag säga hur stora resurser som används speciellt

till FoU-verksamhet med inriktnng mot väg- och gatutransporter. Även

här finns dock vissa bedömningar gjorda av Transportforskningsutred-

ningen, som lät samla in visst material kring denna fråga (se tabell 3.1).

Tabell 3.1 FOU-medel för transportforskning vid högskolor

och institut fördelade på huvudsakligt forsk-
ningsområde budgetåren 1977/78 - 1979/80. Pro-
centuell fördelning.

    

. _ Högskolor o Tbtalt
åäâäâlngs Medel från ?sälafmn Summa inkl.

TFD,BFR,STU g institut

Transportsystemrtrans-
portplanering (berör
flera transportgrenar) 24.7 29.6 26.5 6.1

Väg- och gatutransporter 51.9 44.5 49.2 64.6

Spårbundna transporter 0.9 .0.9 0.9 0.2

Sjötransporter 13.3 9.1 11.7 13.0

Flygtransporter 4.9 7.7 5.9 .8

övrigt 4.3 8.2 5.8 1.3

SUMMA 100.0 100.0 100.0 100.0

 

l) VTI, SSPA, FFA

Källa: Ds K 1981:5

Av högskolornas totala transportforskningsresurser ägnas omkring 50% åt

forskning inom väg- och gatutransporter och ca 25% åt forskning om

transportsystem och transportplanering. Av dessa totala forskningsresurs-

er till. väg- och gatutransporter på högskolorna ägnas ca 75% åt allmän
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trafikforskning och forskning om persontransporter. Endast 10% ägnas

däremot forskning om godstransporter. Ett i dessa sammanhang relativt

"försummat" forskningsfält.

Inkluderar man även de statliga forskningsorganen blir bilden något annor-

lunda. Vägtransportforskningen blir härmed avsevärt mer betydande. Av

den totala transportforskningen vid högskolor och forskningsorgan utgör i

detta fall vägtransportforskningen ca 65%.

Som nämnts avser de ovanstående uppgifterna situationen ett antal år

tillbaka i tiden. Att ta fram uppgifter avseende dagsläget skulle kräva ett

omfattande arbete. Bedömningar avseende dagsläget pekar dock mot att

förhållandena i tabell 3.1 i stora drag fortfarande är giltiga.
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4 VAD PÅGÅR INOM VÄGFORSKNINGEN - VTIs FORSKNING

PÅ UPPDRAG AV VÄGVERKET

4 . 1 Inledning

Som framgått av det ovanstående utförs en stor och viktig del av svensk

vägtransportforskning på VTI. Mycket av denna verksamhet bedrivs på

uppdrag av och i samarbete med Vägverket. Vägverket är en stor

uppdragsgivare åt VTI. Bland enskilda uppdragsgivare dominerar man med

ca 50% av den totala uppdragsvolymen. Att kortfattat redovisa denna

forskning synes här svårt. I stället ges i det följande en sammanfattande

presentation av de s k problemområden som Vägverket och VTI gemen-

samt bedömer som mest angelägna. För en ytterligare redovisning hän-

visas till skriften VTI-meddelanden 316 (Inriktningen av VägverketsFoU-

uppdrag till VTI. 3-årsprogram 1983-1985) och till VV publikation (Inrikt-

ning av vägverkets tekniska FoU-verksamhet - 3-årsprogram 1983-85).

Principiellt och funktionellt har man grupperat problemområdena i fyra

olika huvudgrupper enligt följande:

- allmänna tilståndsbeskrivningar (avsnitt 4.2)

- underlag för revidering/utveckling av mål, värderingsgrunder och pla-

neringSmodeller för väghållningen (avsnitt 4.3)

- underlag för revidering/utveckling av anvisningar för gators och vägars

trafiktekniska utformning (avsnitt 4.4)

- underlag för revidering/utveckling av tekniska anvisningar för byggan-

de och drift av vägar (avsnitt 4.5).

4.2 Allmänna tillståndsbeskrivningar

Med tillståndsbeskrivningar menas i allmänhet en redovisning av nuläget

beträffande vägens fysiska status (vägstandarden), trafikanternas, fordon-

ens och trafikens egenskaper samt vägtransportstandarden i form av

trafiksäkerhet, framkomlighet och fordonskostnader m m. Dessutom ingår

beskrivningar av miljöstandarden intill vägen för boende och natur. Till-

ståndsbeskrivningar av detta slag är bl a en förutsättning för att kunna
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avgöra huruvida rådande förhållanden är acceptabla eller ej- d vs en

åtgärdsindikation. Kunskap om dagens situation är givetvis även till stor

nytta för sambandsstudier och modellutveckling.

Inom denna huvudgrupp arbetar man med ett antal olika frågeställningar.

l) Metoder för beskrivning av trafiksäkerhetsläget är ett slags deskriptiv

 

olycksstatistik. Genom att utveckla detta arbete förväntar man sig att

kunna erhålla bättre kunskap om de brister som fn finns i rapporter-

ingsrutinerna samt även förbättrad underlag för att bedöma värdet av

ändrad olycksredovisning.

2) Metoder för mätning av vägytans egenskaper innebär att man fort-

 

sätter utvecklingen av RST-bilen. Detta arbete kan komma att leda

till bättre möjligheter att snabbt få en objektiv, allsidig och kon-

sekvent beskrivning av vägytestandarden. Ger även möjlighet till

åtgärd/effektstudier samt till utredning av modellparametrar.

3) Metod för översiktlig mätning av vägars bärighet. Behovet av att

 

kartlägga bärigheten på vägnätet har ökat i syfte att kunna vidtaga

lämpliga förstärkningsarbeten. Att hitta förbättrade metoder för

snabb bärighetsmätning kan ge möjligheter till snabb översiktlig bärig-

hetskartering av vägnätet i landet vid olika tidpunkter och därmed

bättre beslutsunderlag när det gäller axellastbestämmelser, åtgärder

för vägförstärkning och Vägunderhåll samt möjligheter tll ett mera

optimalt utnyttjande av befintliga vägars bärförmåga.

4.3 Underlag för revidering/utveckling av mål, värderingsgrunder

och planeringsmodeller för väghållningen

Vägverket har utvecklat ett besluts- och planeringssystem för översiktlig

vägplanering, projektering, byggande och drift. Genom att värderings-

grunder och mål för väghållningen förändras måste här pågå ett konti-

nuerligt översynsarbete. VTI medverkar i detta arbete genom att ta fram

underlag och metodik vid denna översyn. Man avgränsar här sex

intressanta FoU-områden.
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Transportstandard-investering. Nybyggnad och förbättringsarbeten

 

vidtages kontinuerligt av väghållaren. Fördelning och användning av

tillgängliga medel inom vägområdet präglas av ett cost/benefit-

tänkande, vilket innebär en avvägning mellan nyttan och kostnaderna.

Vägverket har utvecklat en planeringsmodell, där man försökt avväga

kostnader för olyckor, restid, bränsle etc mot kostnaderna för olika

väghållningsåtgärder och dess effekter. Det är förnärvarande speciellt

angeläget att förbättra kunskaperna om förbättrings- och tätortsåt-

gärders effekter.

Genom att vidareutveckla modellen kan man förvänta sig en ökad

samhällsekonomisk nytta för väginvesteringar genom att tillämpade

planeringsmodeller med högre sannolikhet allokerar tillgängliga medel

till de mest angelägna projekten.

Transportstandard - slitlager. En stor del av Vägverkets driftsanslag

 

går åt till att underhålla beläggningar. FoU-insatser krävs för att

skaffa kunskap om sambanden mellan slitlagertyp, å ena sidan och

trafiksäkerhet, väghållningskostnader, fordonskostnader och komfort å

den andra. Ökade insatser kan ge underlag för dels bedömning av

lämplig nivå på underhållet och underhållsåtgärder, dels kriterier för

val av beläggningstyp.

Transportstandard - vintervägservice. Vinterväghållningen är en viktig

 

uppgift för Vägverket. Inte minst har halkproblemet blivit uppmärk-

sammat under senare år. De områden som Vägverket och VTI satsar på

är en fortsättning på tidigare forskning och syftar till att belysa hur

säkerhet, framkomlighet, fordonskostnader och friktion påverkas av

olika åtgärder inom vintervägservicen. Ytterligare arbete här kan ge

underlag för bedömning av dels lämplig nivå på vintervägservicen, dels

olika halkbekämpningsmetoder.

Transportstandard - nedsatt bärighet. Tjälskador och nedsatt bärighet

 

medför ett problem för trafiken och väghållarna. Det är därför ange-

läget att klarlägga effekterna på transportkostnaderna av att väg-

hållaren tvingas stänga av vissa delar av vägnätet under tjällossnings-
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perioden. FoU-insatser på detta område ger bättre underlag för beslut

om resursinsatser för bärighetshöjande åtgärder på tjälkänsliga vägar.

Planeringsmodeller för beräkning av olycksutfall. Skador och skade-

kostnader är klart kopplat till olyckstyp, trafikantgrupp samt väg-och

vägtrafikmiljö. Det är sålunda av vikt att undersöka vilka trafiksäker-

hetsmått som är relevanta i olika beslutssituationer. Detta arbete är

också av betydelse för det fortsatta arbetet med utveckling och

förbättring av modeller för skattning av antal trafikolyckor på länkar

och i korsningar i skilda väg- och trafikmiljöer. Fortsatta FoU-insatser

torde kunna ge bättre möjligheter att beräkna och beskriva trafik-

säkerhetsläget i termer som är relevanta med avseende på väghåll-

ningens mål.

Utveckling av metoder för osäkerhetsanalys. Trafikolyckor är det enda

helt säkra måttet på trafiksäkerhet, men är därför inte nödvändigtvis

helt bra. Behov finns att utveckla alternativa eller kompletterande

metoder att utvärdera och analysera säkerhet. Bland intressanta om-

råden kan nämnas beteendestudier och haverianalyser samt indirekta

mått som beräknad stoppsträcka och andel utnyttjad sidofriktion. Om

dessa modeller kan förbättras kan man erhålla möjligheter att snabbt

beskriva och beräkna trafiksäkerhetsvinster vid olika åtgärder.

Underlag för revidering/utveckling av anvisningar för gators

och vägars trafiktekniska utformning

Fem olika forskningsområden tas upp till behandling under denna rubrik,

alla inriktade mot att öka trafiksäkerheten genom satsningar på den

trafiktekniska utformningen.

i) Trafiksäkerhet - effekt av smärre väg- och trafiktekniska åtgärder.

Avsikten med FoU-insatser inom detta fält är att utföra effektstudier,

främst inom trafiksäkerhetsområdet. Hittillsvarande arbete pekar mot

svårigheter att statistiskt påvisa en säkerhetseffekt. FoU-arbetet bör

därför inriktas mot att utveckla och pröva nya vägar för denna typ av
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trafiksäkerhetsstudier. Detta arbete kan leda till att man genom

bättre kunskaper om den trafiksäkerhetsfrämjande effekten hos res-

pektive åtgärd erhåller en effektivare användning av tillgängliga

medel.

Trafiksäkerhet - utformning av plankorsningar. Arbetet inom detta

 

fält är inriktat mot en revidering av anvisningarna för plankorsningar.

Speciellt intresse äganas åt gång- och cykeltrafik. Ökad FoU kan

förväntas ge ett förbättrat underlag för revidering av anvisningarna

för vägars trafiktekniska utformning.

Krockegenskaper hos vägmiljöns möblering. Inom detta-område pågår

 

undersökningar av krockegenskaper hos belysningsstolpar och i viss

mån även räcken. Ytterligare insatser kan bli aktuella vad gäller

vägmärken, brostolpar, Vägarbete m m. Detta arbete kan ge förbättrat

underlag för anvisningar för utformning av vägars sidoutrymme.

Prövning i körsimulator av olika vägalternativ vad gäller linjeföring

 

och geometri -tillämpningsstudier. I dessa undersökningar försöker

 

man förbättra kunskapen om hur bilister reagerar vid olika vägsitua-

tioner, t ex om en kurva görs snävare, vägen smalare eller om det blir

halt. Ett fortsatt utvecklingsarbete kan ge bättre möjligheter att med

rimliga kostnader ge det enskilda vägobjektet en för förare och fordon

lämplig utformning. Därigenom kan sannolikt säkerhet, framkomlighet

och komfort ökas utan nämnvärt högre kostnader.

Informationssystem längs vägen. Ökat intresse har kommit att ägnas

 

åt hur trafikanterna reagerar på olika typer av information. Två olika

typer finns, dels "naturlig" med vilket avses exempelvis vägsektion,

linjeföring, yta etc, dels "konstlad", som avser vägmärken, vägmarker-

ingar, trafiksignaler, regelsystem etc. Kunskapen om hur trafikanterna

reagerar på denna typ av information är dock fn splittrad och brist-

fällig. Fortsatta FoU-insatser på detta område kan ge ökade möjlig-

heter att anpassa informationsflödet till förarna med hänsyn till deras

begränsade prestationsförmåga.
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4.5 Underlag för revidering/utveckling av tekniska anvisningar för

byggande och drift av vägar

Det fjärde problemområdet behandlar de tekniska aspekterna vad gäller

byggande och drift av våra vägar. Sex olika delområden har prioriterats.

l) Vägmaterialundersökningar. Detta arbete är inriktat mot att öka kun-

 

skaperna om hur olika naturliga berg- och jordmaterials vägtekniska

egenskaper är. Ett viktigt inslag i FoU-arbetet är att arbeta fram

underlag för byggnadstekniska anvisningar för nya vägmaterial. Ar-

betet kan förväntas leda till ett optimalt utnyttjande av primära och

sekundära vägmaterial med beaktande av kravet på hushållning med

naturresurser och under hänsynstagande till miljösynpunkter.

2) Tjälproblem. Stora kostnader åsamkas årligen samhället genom olika

 

typer av tjälskador. Ett FoU-arbete bör inriktas mot att söka förhindra

eller mildra verkningarna av tjällossningsskador. Ökade insatser inom

detta område kan komma att leda till

- jämnare vägar med högre körkomfort

- minskad frekvens av allvarligare tjälskador på svagt uppbyggda

vägar, förkortade vägavstängningsperioder och härigenom avsevärda

kostnadsbesparingar för väghållare, godstransportörer och övriga

trafikanter

- minskade underhålls- och trafikantkostnader

- höjd trafiksäkerhetsstandard för vintertrafiken på vägar och gator.

3) Bituminösa beläggningar. Stora belopp läggs ned på utförande och

 

underhåll av bituminösa beläggningar. Stora forsknings- och utveck-

lingsresurser används för arbete med att ta fram beläggningstyper med

bästa möjliga egenskaper. Med tanke på de stadigt minskande anslagen

till byggnad och drift av vägar är det än viktigare att genom FoU-

arbete söka ta fram nya strategier och tekniker för beläggningsunderu

hållet. Ett sådant arbete kan ge förutsättningar för utförande och

underhåll av beläggningstyper som uppfyller acceptabla funktionskrav

från både trafikanter och väghållare till minsta möjliga totalkostnad
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för samhället - d v 5 utgör en lämplig avvägning mellan kravuppfyllel-

se och kostnad.

Vägkonstruktion, vägbyggnad och vägförstärkning. Som en följd av

minskad nybyggnadsverksamhet under senare år har FoU-arbetet mer

och mer kommit att inriktas på olika förstärkningsåtgärder. Viktiga

områden är tex olika studier av bärighetsegenskaperna hos olika

vägkonstruktioner, hur bärigheten påverkas av tänkbara nya under-

hållsstragier samt frågan om erforderlig bärighet på smala vägar med

tung trafik. Ökade FoU-insatser inom detta fält förväntas ge bättre

kännedom om trafikbelastningens tyngd, förändring i tiden, samman-

sättning och fördelning i vägens tvärled samt hur dessa faktorer

inverkar på oika vägkonstruktioners nedbrytning oh vilka underhålls-

strategier/tekniker som fö'jaktligen är lämpligast i olika fall. Underlag

för rationell dimensionering av förstärkningsåtgärder på äldre vägar

kan också erhållas. Vidare kan man erhålla ökade möjligheter att

använda bärighetsmätningar under icke-tjällossningstid för dimension-

ering av förstärkningar. Avslutningsvis kan påpekas också vikten av att

kunna bibehålla kunskaperna om stabiliseringar och betongbeläggning-

ar.

Samspel däck - vägbana. Hittills har däck och vägbanor oftast utveck-

 

lats separat, vilket inneburit att man inte tagit optimal hänsyn till

samspelet mellan de båda (exempelvis dubbdäck kontra de "hårda"

vägbeläggningarna). Att arbeta fram utrustning som kan belysa dessa

samband på ett adekvat sätt synes därför vara mycket värdefullt. Ett

sådant arbete kan ge förbättrade möjligheter att optimera vägytans

och däckens egenskaper med hänsyn till deras inbördes beroende.

Arbetsmiljö vid byggande och drift av vägar. Ett viktigt FoU-område

 

är att söka förbättra vägarbetarnas arbetsmiljö. Detta gäller dels

gentemot trafiken, dels gentemot effekter av buller, avgaser etc. Ett

fortsatt arbete med att förbättra miljön och säkerheten vid vägbyggen

synes därför vara mycket värdefullt.
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5. ATT UTVÄRDERA FoU

5 . 1 Allmänt

Mot bakgrund av de stora resurser samhället satsar på olika verksamheter,

är det av stor betydelse att kunna utvärdera effekterna av dessa satsning-

ar. De metoder som är tillgängliga för t ex samhällsekonomiska kalkyler

är dock mycket bristfälliga, speciellt vad beträffar effekten av FoU-

insatser.

Att kartlägga och analysera FoU innebär ett pussel med ofta mycket

komplicerade delar och där de största effekterna av FoU inte sällan

erhålles i sektorer utanför de där FoU bedrivs. I detta kapitel skall dels

ges en kortfattad beskrivning av några olika metoder om hur samhälls-

ekonomisk analys kan göras, dels föras en diskussion om utvärdering av

FoU.

5.2 Samhällsekonomisk analys

För privata företag är det vanligt och allmänt accepterat att beräkna

kostnader och intäkter för sin verksamhet. Kostnads-intäktsanalysen är

också en grundläggande del av företagsekonomin. Intresset för samhällets

kalkylproblem - som ofta kan vara mer komplicerade än det enskilda

företagets - har tidigare varit tämligen blygsamt. Ändå har naturligtvis

samhället samma nytta och behov av att kvantifiera och beräkna kost-

nader och intäkter. Med de begränsade resurstillgångar som finns i

samhället idag har i ökande utsträckning prioriteringsproblematiken kom-

mit att uppmärksammas. Detta naturligtvis i första hand mot bakgrund av

att samhällets "knappa resurser" skall utnyttjas så väl som möjligt - sär-

skilt i tider av en expanderande offentlig sektor. Detta synsätt återspeg-

las inte minst inom forsknings- och utvecklingsområdet.

Som nämnts är tekniken att utvärdera åtgärder och insatser i samhälleliga

former tämligen ny och därför i viss mån fortfarande outvecklad.

Emellertid har ett antal sådana kalkyler utförts och då har det i allmänhet

gällt för samhället stora och kostsamma åtgärder/investeringar. Vanligt-
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vis har det gällt förändringar i infrastrukturen eller investeringar med

betydelse i produktionsapparaten. Samhällsekonomiska utvärderingar har

sålunda gjorts bl a av fredsförbandsetablering i Arvidsjaur, gruvbrytning i

Stekenjokk, kraftverksbyggen i de norrländska älvarna, företagsetablering

i Färgelanda kommun, decentralisering av högskoleutbildning samt vissa

trafiksäkerhetsinvesteringar. Motsvarande studier eller kalkyler avseende

värdet av forsknings- och utvecklingsarbete finns enbart i begränsad

omfattning.

Ett av problemen med samhällsekonomiska kalkyler är att det i första

hand är de i ekonomiska termer mätbara konsekvenserna som studeras.

Det finns dock en mängd faktorer, vilka inte låter sig - eller åtminstone

endast med stora svårigheter - åsättas ett värde i monetära termer. Det

är exempelvis mycket svårt - för att inte säga nästan ogörligt - att sätta

ett adekvat ekonomiskt mått på t ex de sociala värdena av olika

åtgärder/investeringar. Som exempel på denna typ av faktorer kan nämnas

människans hälsa, hur man upplever buller, hur man uppfattar en åtgärd

från "skönhetsupplevelsesynpunkt". Det är vidare svårt att värdera hur

olika kategorier av resande upplever t ex tidsåtgång eller bekvämlighet.

Vad gäller möjligheterna att beskriva skillnaderna i trafiksäkerhet kan det

anses som helt ogörligt att värdera människoliv, vilket kan vara en

frågeställning som kan komma upp i dessa sammanhang. I en kalkyl kan

man ofta vara tvungen att åsätta denna typ av faktorer ett plus eller ett

minus, d v 5 åsyftande att effekten har ett positivt eller negativt värde.

5.3 Utvärdering av forskningsverksamhet

Som nämnts ovan är utvärderingsmetodiken i allmänhet' relativt outveck-

lad. När det gäller att hitta former att utvärdera insatser i forsknings-och

utvecklingsarbete är kunskapen än mer begränsad. Ändock poängteras ofta

behovet av att kunna göra dylika bedömningar - att på något sätt kunna

mäta nyttan/effektiviteten i forskningen. Termen forskningseffektivitet

används också ofta utan att man egentligen klart kan utsäga vad som

avses med detta. Från forskningshåll framförs ibland åsikten att det inte

är möjligt att kvantifiera forskningens nytta och därför inte är möjligt att

mäta den.
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För företag och myndigheter som arbetar med stor andel FoU-verksamhet

och samtidigt har ett resultatansvar, är det av största vikt att ha kunskap

om den egna forskningens konkurrenskraft för attdels kunna "styra" den

egna forskningen till sådana områden, där man bäst kan utnyttja sin

kompetens, dels kunna marknadsföra FoU-tjänster och mäta effekter av

gjorda FoU-satsningar.

Resultatanalys är ett begrepp och en metod som syftar till att ge en

samlad bedömning av en organisations effektivitet och produktivitet, inte

nödvändigtvis i kvantitativa termer. I det utvecklingsarbete som RRV för

närvarande bedriver angående resultatanalys, är en av utgångspunkterna

att studera olika metoder för att mäta och beskriva effekterna av FoU-

verksamhet. I samarbete mellan RRV och VTI pågår sedan en tid arbete

med att studera hur resultatanays kan tillämpas vid institutet.

Kan man då hitta former för att mäta forskningseffektivitet? Under

senare år har i olika sammanhang försök gjorts att utvärdera nyttan av

FoU. Erfarenheterna från dessa visar att det är en besvärlig uppgift, men

att det finns framkomliga vägar för att göra olika utvärderingar. Den

trafiksäkerhetsforskning som exempelvis VTI bedriver kan ge effekter inte

bara för t ex olika uppdragsgivare inom transportsektorn, utan även på

sjukhussidan, bebyggelseplanering och social verksamhet.

När man skall följa upp eller beskriva en verksamhet kan man ta fasta på

resursinsatser, produktionsprocesser, prestationer eller effekter. I

projektverksamhet, och i synnerhet när det rör sig om forskning och

utveckling, kan prestationerna ses som avslutade projekt och rapporter.

Det är ofta föga meningsfullt att räkna prestationer av denna typ. I

stället för produktivitetsanalyser får man utveckla andra former av

resultatanalys. I det följande skall ges exempel på några tänkbara sätt.

Värdemätning. Ett sätt är att söka beräkna värdet av tillämpningen av den

 

kunskap som projekten ger uppdragsgivaren, samhälle m fl (samhälls-

nyttan). Detta kan göras genom att man söker visa att en investering av x

kronor i ett visst projekt gav kunskap som när den tillämpades resulterade

i en besparing för samhället på y kronor. Det är ofta mycket svårt att
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identifiera effekter av denna typ och ännu svårare att beräkna deras

värde i monetära termer. Denna typ av beräkningar passar bäst på klart

definierade projekt.

Om FoU-verksamhet bedrivs som uppdragsverksamhet kan man redovisa

kostnader och intäkter och deras samband. Man kan använda vanliga

företagsekonomiska mått såsom överskott dividerat med omslutning, av-

kastning på investerat kapital, administrationskostnader i procent av

totala kostnader, andel av kostnader som utgörs av löner, kostnad per

arbetad timme osv. Problemet med denna typ av analyser är att de sällan

avspeglar någon kvalitetsaspekt. Detta är troligen på sikt det primära när

det gäller såvä' överlevnad som utveckling av en viss verksamhet.

Producerade rapporter. Man har genomfört försök att mäta FoU-

 

produktion genom att räkna antalet producerade rapporter. Ett mått av

denna typ synes dock ha mycket liten relevans.

Citeringsanalys. En bättre teknik, som också har tillämpats, är att under-

 

söka hur många av en verksamhets publikationer som citeras av andra

:forskare eller liknande. Detta kan vara ett sätt att mäta om FoU-resultat

kan användas i annat analysarbete eller om de kan bilda underlag för

ytterligare teoribildningar. Den bärande idén med s k citeringsanalys är

att en ofta citerad författare/forskare redovisar intressanta resultat av

oftast hög kvalitet.

Utvärderingsgrupp. Ett ytterligare sätt att undersöka kvaliteten på forsk-

 

ning/forskningsprojekt är att anlita en utvärderingsgrupp. Denna kan bestå

av ett antal inom forskningsområdet initierade experter som tillsammans

(eller var och en för sig) avger en bedömning av det aktuella FoU-

projektet. Erfarenheterna från dessa rapporter kan sedan genom "feed-

back" föras tillbaka i verksamheten och ge värdefulla impulser för

fortsatt FoU-arbete.
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6. "LÖNSAM" FoU - PROJEKTEXEMPEL

6 .1 Allmän bakgrund

I föregående kapitel har diskuterats hur man på olika sätt kan utvärdera

FoU-verksamhet. En ur prioriteringssynpunkt viktig aspekt är att på något

sätt försöka att ekonomiskt utvärdera forskningsverksamhet. Man kan

härvid utnyttja dels företagsekonomiska, dels samhällsekonomiska metod-

er. Vidare måste forskningen bedömas utifrån den insats den spelar i en

utvecklingskedja från idé till färdig produkt.

När man försöker finna konkreta exempel som belyser de ovannämnda

frågeställningar som redovisas i bl a kapitel 4 finner man att tillgången på

material i många fall är relativt begränsad. I det följande har därför valts

att exemplifiera med ett antal konkreta exempel på forskningens nytta.

Nyttan av FoU kan redovisas på många olika sätt och med hjälp av ett

stort antal mått, såsom kronor, antal olyckor, lägre bullernivå etc. Den

troligen största nyttoeffekten av FoU är de ökade kunskaper och erfaren-

heter som kommer ur olika forskningsprojekt. Det är enbart p g a dessa

kunskaper man kan komma vidare i en viss riktning eller i ett visst

projekt. Det kan också vara så att de ökade kunskaperna/erfarenheterna

ger en signal om när det inte går att arbeta vidare i en viss riktning

(projekt).

För speciellt den tillämpade forskningen är det sutligen av mycket stor

betydelse att uppföljningar och utvärderingar görs av de åtgärder som

vidtagits och som forskning har påvisat som viktiga. Uppföljningar bör

göras kontinuerligt eftersom vi lever i ett ständigt föränderligtsamhälle.

Ett exempel på det sistnämnda kan FoU kring dubbdäck utgöra. Enligt en

utredning 1974 orsakade dubbarna ett vägslitage motsvarande ca 200

Mkr/år. Detta resulterade i forskning kring slitstarkare vägbyggnadsmate-

rial och förbättrade däckdubbar i form av bl a lättare dubbar med god

slitstyrka och bra väggrepp.
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Forskningen har resulterat i att åtgärder kunnat vidtagas som minskat

vägslitaget till ca hälften år 1980 (uppskattningen av vägslitaget varierar

mellan 60-120 "kr/âr). Anläggs dessutom ett samhällsekonomiskt total-

perspektiv på dubbdäcksfrâgan blir problemet betydligt mer komplicerat.

Här ges inte möjlighet att diskutera detta, men figur 1 ger ändå en god

bild av alla de olika faktorer som måste beaktas om dubbdäcksproblema-

tiken skall studeras i sin helhet. (Figuren härrör från Gunnar Carlssons

inlägg vid VTIs halkseminarium 1983-03-23). För att upprätta en "kravspe-

cifikation" på dubbdäck 4 halka och klara ut olika definitioner inom

området för att optimera olycks- och restidskostnaderna, krävs forskning

kring i stort sett varje faktor ("burk") som redovisas i figuren.
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Strukturering av dubbdäcksproblematiken
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Trafiksäkerheten är ett annat exempel på område där stora FoU-insatser

av vägverket givit resultat. Om antal olyckor mätt i förhållande till

trafikens storlek hade varit oförändrad under 1970-talet, skulle antalet

olyckor (exkl viltolyckor) enligt Vägverkets beräkningar (PP-meddelande

nr 20/1982) varit drygt 36% högre 1980 jämfört med 1970. Detta innebär

exempelvis för enbart 1979 att ca 8 000 olyckor har förhindrats genom

olika trafiksäkerhetsåtgärder. Exempel på sådana är följande (inom paren-

tes anges beräknat antal minskade olyckor)

nybyggnad av väg (ca 2 000 olyckor)

lag om varselljus (ca 1 600 olyckor)

ökad användning av dubbdäck (ca 750 olyckor)

vägkants- och snöstörreflexer (ca 250 olyckor)

trafiksäkrare vägbeläggningar (ca 400 olyckor)

förbättrade bilar (ca 500 olyckor)

etCo

Bakom dessa åtgärder ryms som nämnts stora FoU-insatser och åtgärds-

effektanalyser beträffande bl a synbarhet hos varselljus, analyser av väg-

grepp hos olika däck med och utan dubbar, hastighetsbeteende och olycks-

utveckling, studier och utveckling av halkfria beläggningar m m.

5 Då det således gäller att uppskatta den "vinst"/nytta olika FoU-projekt

kan ha medfört, är detta en frågeställning som måste belysas utifrån ett

oftast stort antal aspekter. Ytterligare en fråga som ännu inte berörts

men som har stor betydelse är hur informationen om FoU-resultat sprids.

Inget forskningsprojekt hur bra det än är, kan ge några effekter om

mottagaren inte kan delges resultaten alternativt inte förstår resultaten.

Detta är tyvärr ett av forskningens största dilemma. Vilka skall ha

forskningsinformationen? Hur skall FoU-info spridas och genom vilka

kanaler?

I det följande ges ytterligare några exempel på FoU-projekt och hur en

bedömning av nyttan av dessa kan beskrivas.
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6.2 Projekt med inriktning mot säkerhet

Effekten måste i denna typ av projekt ofta bedömas intuitivt. Vill man

tillämpa ekonomiska kriterier måste man använda olika schablonkostnader

för dödsfall, invaliditet etc. Utredningen Vägplanering (SOU 1975:25)

gjorde exempelvis sådana beräkningar. BelOppen var av den storleksord-

ningen att redan smärre olycksreduktioner oftast innebar samhällsvinster

som avsevärt överskred motsvarande projektkostnader. Vägverket och VTI

har arbetat med en rad olika projekt med denna inriktning. Här skall

kortfattat redogöras för några av dessa.

Vägbredd och hastighet. Vägverket har finansierat projektet vid VTI för

 

att utveckla en teknik som möjliggörimätning av olycksrisker. Tekniken

baseras på sambandet mellan olyckor och trafikarbete och har utnyttjats

för att studera effekten av Vägbredd på trafiksäkerheten. Resultaten

pekar entydigt mot att olycksrisken minskar med bredden på vägen, där

olyckskvoten är högst på vägar med mindre än sex meters bredd och lägst

på motorvägar. Trots att kunskapen är god och metodiken utvecklad är

det svårt att i monetära termer ange den "vinst" samhället gjort på

studier av denna art. Här bör dock påpekas att det är fråga om åtgärder

vilka även med små procentuella effekter ger stora absoluta vinster. Även

om man endast kan påvisa smärre olycksminskningar torde projekten

ekonomiskt löna sig väl.

Sandning och saltning av vintervägar. Åtskilligt forskningsarbete har lagts

 

ned för att förbättra effektiviteten hos sandningen och saltningen av

vägbanor. Inblandning av salt i sanden har tex inneburit förbättrad

friktion med ökad varaktighet. Vidare har man kunnat konstatera att

vattenspridning på vägbanan i omedelbar anslutning till sandningen gav

mycket god friktion vid temperaturer under OOC. Även om man inte kan

mäta det i pengar torde utvecklandet av dessa metoder medfört bespa-

ringar och rationaliseringar inom vinterväghållningen samt på olyckskost-

naderna.

Hastighetsbegränsningar. Olika undersökningar har genomförts rörande

 

hastighetsbegränsningaras effekt på trafikolyckor och hastigheter. Dessa

visar att det finns ett klart samband mellan åstadkomna förändringar av
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den faktiska hastigheten och förändringen av antalet olyckor. Som exem-

pel kan nämnas att en sänkning av de faktiska hastigheterna med ca 10

km/h jämfört med fria farter skulle medföra sänkningar av antalet

Olyckor med omkring 40%. Likaså betydde införandet av de differentier-

ande hastighetsbegränsningarna klara olycksminskningar. Jämfört med "fri

fart" borde - även med försiktiga beräkningar - antalet döda minska med

200 per år, antalet svårt skadade med i 000 och antalet lindrigt skadade

med ca 1 500. Åtgärderna innebar alltså klara samhällsvinster.

Maximal fordonslängd - 18 eller 24 meter. I samband med 'diskussionerna

 

om att av främst trafiksäkerhetsskäl minska fordonslängden från 24 till 18

meter fick VTI i uppdrag att genom empiriska studier söka fastställa om

säkerhetsmarginalerna vid omkörning av långa fordon påverkades av det

omkörda fordonets längd. Undersökningen visade att en minskad fordons- '

längd sannolikt inte skulle sänka totalantalet trafikolyckor. Eftersom

minskningen skulle ha inneburit stora transportkostnadsökningar för sam-

hället totalt (upp mot #00 milj kronor per år enligt då gjorda bransch-

undersökningar) bidrog de framkomna resultaten till en "samhällsvinst".

6.3 Projekt med andra vinster än trafiksäkerhet

I ovanstående avsnitt behandlades en rad projekt som hade det gemensamt

att de primärt syftade till att öka trafiksäkerheten. "Vinsten" av gjorda

insatser skulle alltså förhOppningsvis kunna avläsas i en förbättrad säker-

het på vägarna. Det finns naturligtvis även forsknings- och utvecklingsar-

bete som inte primärt syftar till att öka trafiksäkerheten utan mer

inriktar sig på att höja kvalitet, minska slitage etc. Insatser av denna

karaktär ger dock ofta indirekt ökad trafiksäkerhet. Följande projekt är

exempel på försök att mäta värdet av denna typ av FoU-projekt.

Utländska normer. Viktigt vid allt FoU-arbete är att söka erfarenheter

 

från andra länder. I sitt arbete gör t ex VTI reglemässigt dylika "avcheck-

ningar" gentemot utlandet. Dessa har dock visat att man ofta får vara

mycket försiktig innan man applicerar utländska resultat på svenska

förhållanden. Exempel kan här hämtas från Vägverkets s k lönsamhetsmo-

dell för_ prioritering mellan olika investeringsobjekt. I modellen vägs
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investeringskostnaden (uppoffringen) mot vinster i form av färre

trafikolyckor och kortare restid (nyttan). En viktig faktor i modellen

utgörs av relationen mellan fordonsflöde och fordonshastighet på väg.

Inom detta område finns det ett stort antal amerikanska studier att hämta

kunskap från. Ett omfattande forskningsarbete har dock kunnat påvisa att

man inte kan tillämpa dessa amerikanska förhållanden på de svenska.

Beräkningar visar att om man tillämpar de amerikanska sambandsfunk-

tionerna får man ett felaktigt högt lönsamhetstal vid en övergång från

t ex 9 m vägbredd med höga trafikflöden till motorväg. Ett okritiskt

tillämpande av utländska normer skulle alltså kunna leda till att man ej

uppnår optimal prioritering mellan investeringsobjekt, beroende på att

bl a den svenska infrastrukturen, trafikvolymer etc skiljer sig från andra

länder.

Vägtrafik och energiförbrukning. Sedan ett decennium tillbaka har - såväl

 

inom som utom vägtrafiksektorn - ett ökat intresse ägnats åt att på oika

sätt nedbringa energiförbrukningen. Åtgärderna har varit många och idé-

erna än fler. Inom detta område har genomförts ett antal studier av

åtgärds-effekt"-karaktär, d v 5 man analyserar olika sparåtgärders reella

effekter. Generellt kan sägas om denna typ av analyser att de ofta

överskattar spareffekterna. VTI har bl a studerat sambandet mellan

energiförbruking och olika hastighetsnivåer såsom:

a) vägar där hastighetsgränsen sänks från 100 till 90 km/h

b) vägar där hastighetsgränsen sänks från 110 och 90 km/h till 90 respek-

tive 70 km/h

c) vägar där hastighetsgränsen sänks från 110 och 90 km/h till 70 km/h.

Resultaten visade att landets totala bensinförbrukning skulle reduceras

ganska måttligt vid de genomförda åtgärderna. Dessa skulle inneburit en

besparing motsvarande mellan 0,6% (alternativ a) och 2,5% (alternativ c).

De relativt "små" effekterna sammanhänger med att bilisterna har en

dålig efterlevnad av hastighetsgränserna. Möjligtvis kan en bättre effekt

uppnås om bilisterna genom t ex förbättrad information i högre utsträck-

ning respekterar hastighetsgränserna. Vid en "maximal" efterlevnad (d v 5

motsvarande den som förelåg i samband med omläggning till högertrafik)

av sänkta hastighetsgränser kan en besparing uppnås med mellan 3,6 och

5,5% av landets totala bensinförbrukning.
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Lika intressant som att konstatera att det kan finnas teoretiska bespa-

ringspotentialer vid en sänkt hastighetsnivå, är att i uppföljningar ute i

trafiken kunna konstatera att hastighetsbeteendet inte ändrats under hela

1970-talet. Istället har en viss ökning av de genomsnittliga hastigheterna

skett, trots ökade bensinpriser och trots stora informationsinsatser för att

spara energi/bensin.

Dessa förhållanden ställer naturligtvis vissa frågor på sin spets. Teoret-

iska beräkningar av olika trafikförhållanden bör även prövas empiriskt.

Hur skall information om vissa förhållanden i trafiken spridas framgångs-

rikt? I vilken utsträckning är det möjligt att påverka felaktiga trafikant-

beteenden?

Ytbeläggning av grusvägar. Vägverket har utprövat en ny enkel och billig

 

beläggningstyp avsedd för det mer trafiksvaga vägnätet (s k Yi G-belägg-

ning). Innan man började använda den ville man dock försäkra sig om att

den inte skulle innebära en försämrad trafiksäkerhet. Farhågorna låg i att

den förbättrade vägen skulle locka bilisterna att hålla högre hastighet

med ökade olyckor som följd. VTI har genom undersökningar dock kunnat

påvisa att trafiksäkerheten sannolikt inte försämrats. Man har genomfört

före-efterstudier och mätt trafiksäkerheten i termer av bromssträckor

och utnyttjad sidofriktion.

Som slitlager på belagda vägar har under senare år en relativt billig

beläggningstyp, ytbehandling, börjat användas i allt högre utsträckning.

Denna för vägverket billigare beläggningstyp har dock gett upphov till en

diskussion om huruvida den "vinst" som erhålles har en riktig fördelning.

Många hävdar att vägverket endast vältrat över en del av sina kostnader

på bilisterna. Ytbehandling innebär högre däckslitage, ökad bränsleför-

brukning, ökad risk för stenskott i samband med själva utläggningen, men

en ökad trafiksäkerhet vid mörker och regn.

Vägens sidoområde." Efter FoU-insatser i form av simuleringar, på- och

 

avkörningsförsök har konstaterats att vägens sidområde bör konstrueras

på ett avkörningsvängligare sätt så att skadepåföljden vid avkörning blir

ringa.
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Detta har resulterat i nya anvisningar för vägräcken i BYA-84 som

förutom minskade olyckskostnader medför en minskad väghållarkostnad i

storleksordningen 2 milj kr per år innebärande att den totala FoU-vinsten

tjänas in på mindre än 1 år.

Dessutom erhålles underlag till en vägsektion med grundare diken och

flackare slänter vilket torde möjliggöra betydligt reducerade kostnader i

samband av avkörningsolyckor.

Vägens bärighet. Utveckling av fallviktsdeflektometer (FWD) möjliggör

 

dels ett mera optimalt utnyttjande av befintliga vägars bärighet och dels

möjligheten att mera exakt dimensionera förstärkningsbehoven innebäran-

de betydande kostnadsbesparingar för såväl transportörer som väghållare.

Vintervägservice. Utveckling av ett vägväderinformationssystem (VVIS)

 

har medfört möjligheter till högre servicestandard på vintervägar samti-

digt som arbetsmiljön för jourhavande personal har förbättrats och

behovet av inspektionsresor minskat.

För att klara ut alla dessa frågor behöver en totalekonomisk analys göras.

Detta innebär att en relativt stor forskningsinsats behöver göras för att

dels kartlägga hela problematiken, dels göra de detaljanalyser som anses

nödvändiga.

Resultatet av denna typ av FoU innebär i praktiken såväl ett ökat

kunnande kring den aktuella frågeställningen, som ett beslutsunderlag för

den fortsatta frågans behandling.

6 .4 Exploaterade projekt

En betydelsefull del av all FoU-verksamhet är som nämnts att kunna föra

ut resultat och omsätta dem i praktiken. Sällan har ett forskningsorgan

ambitionerna eller resurserna att tillverka, marknadsföra och försälja

olika tekniska konstruktioner som framkommit ur forskningsarbetet. I

dessa fall krävs kontakter med mer marknadsorienterade företag. Ett bra
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exempel på detta är det s k Laser-RST mätfordonet. Andra exempel kan

vara.bilbarnstolar:

Bilbarnstolar. Under slutet av 1960-talet började en rad olika modeller av

 

bilbarnstolar komma ut på den svenska marknaden. Några riktlinjer för

hur stolarna borde vara konstruerade fanns inte och många var undermåli-

ga med avseende på hållfastheten. Genom kollisionsprov och andra tester

började VTI i början av 1970-talet att ta fram kunskap kring konstruktion

och funktion hos bilbarnstolar. Arbetet mynnade ut i "åväl förslag till krav

och provningsmetoder (som senare antogs av TSV) som förslag till

konkreta konstruktiva förbättringar.

Från starten satsade VTI egna FoU-medel (i storleksordningen en halv milj

kronor). Sedemera engagerade sig såväl TSV som Konsumentverket och

satsade medel. Informationen om barnstolarna har varit intensiv och

allmänheten torde ha god kunskap om stolarna och dess användning. I

Sverige finns ännu ingen olycka registrerad där ett barn i tex en

bakåtvänd bilbarnstol har skadats. Med tanke på att det torde ha sålts

stolar för upp mot 100 miljoner kronor är FoU-insatserna blygsamma.
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7. FÖRSLAG TILL UPPLÄGGNING AV ETT FORSKNINGSPRO-

JEKT BETRÄFFANDE UTVÄRDERING AV FoU

7 . 1 Bakgrund

I promemoria (daterad 1983-10-13) ang utvärdering av FoU konstaterades

att det trots vissa svårigheter att göra sådana utvärderingar inom

vägsektorn ändå torde finnas möjligheter att göra detta. "Lönsamma"

FoU-projekt, d v 5 projekt där "vinsterna" överstiger gjorda FoU-insatser

har i olika utredningar under senare år, kunnat påvisas. Intuitivt torde det

också finnas en mängd exempel där stora samhällsvinster har gjorts

genom - kanske ofta - blygsamma forsknings- och utvecklingsinsatser.

Samtidigt måste man vara medveten om att alla FoU-insatser inte direkt

kan ge resultat i form av "samhällsvinster". Det är också svårt att

identifiera en "isolerad nytta" (t ex i kr) av enskilda FoU-projekt. Resul-

taten från dessa utgörs ofta av "byggstenar" och en ökad kunskapsvolym

som kan utnyttjas i andra FoU-projekt.

Forskning diskuteras ofta i termer av "misslyckade eller framgångsrika

projektresultat". Ett sådant synsätt är iprincip felaktigt eftersom FoU-

insatser - oavsett resultatens verkliga värde i förhållande till förväntat

värde -innebär en ökad kunskap. För att belysa detta kan följande helt

hypotetiska resonemang föras:

För att höja trafiksäkerheten på en viss gatulänk i en tätort anser en

trafikexpert att bilarnas hastigheter måste sänkas. Hans hypotes är att

detta kan göras genom att bygga sk gupp eller vägbulor. För att

ytterligare förstärka sina argument för ökad säkerhet genom att bygga

gupp beställer han av en forskningsorganisation en före-efter-undersök-

ning/analys/utvärdering. Förestudien genomförs, gupp byggs och efter-

studien med utvärdering görs. Resultatet blir att ingen som helst skillnad i

säkerhet/olycksbild kan konstateras. Fråga: Är detta ett misslyckat eller

framgångsrikt resultat?

För trafikexperten uppfattas troligen resultatet som delvis misslyckat

eftersom det inte stämde överens med hans förutfattade bild av

vä øbn ornas säkerhetseffekt.
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För forskaren kan resultatet uppfattas som mycket intressant men delvis

misslyckat för att han inte kunde ge uppdragsgivaren de resultat denne

önskade.

För väghållaren är resultatet framgångsrikt om denne nu kan omprioritera

resurserna till andra mer nyttiga områden. Medel behöver inte längre

läggas på byggande av fler gupp.

För en ev "guppbyggentreprenör" är resultatet misslyckat, eftersom denne

mister en marknad.

För samhället som helhet är FoU-resultaten alltid detsamma som ökad

kunskap, vilken kan användas i en fortsatt prioriteringsprocess av resurs-

er. 5 k negativa resultat eller misslyckade FoU-projekt innebär i sig att en

viss inriktning kan stoppas och medel omfördelas till nya intressanta

områden/inriktningar av FoU.

I forskningen görs problemlösningar med hjälp av olika metoder. Detta

innebär inte att lösningen på ett speciellt problem alltid är det förvänta-

de. Om däremot en felaktig metod används kan helt felaktiga svar

erhållas. Att förbättra metodkunskapen är en till största delen inomveten-

skaplig fråga. Om därför inte resurser avsätts för just den inomvetenskap-

liga forskningsutvecklingen, som av utomstående oftast betraktas som

"navelskåderi" så kommer utvecklingen av förbättrade och/eller nya

metoder för problemlösning att stagnera. På sikt kommer detta att få

negativa effekter på utvecklingen tex beträffande trafiksäkerheten.

Såväl forskning, problem som problemlösning (metodutveckling) är konti-

nuerliga företeelser sedda över tiden. Att bedriva FoU är därför att

besvara frågor som uppkommer i olika' sammanhang och med ständigt

växlande förutsättningar. Därför kommer inget område eller problemställ-

ning att helt och definitivtkunna "slutforskas", eftersom verkligheten

hela tiden förändras.
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7 .2 Projektets uppläggning

Inledning

Huvudsyftet med ett projekt av det slag som skisseras här är att söka få

fram en bild av om FoU-insatser inom vägsektorn generellt sett kan sägas

motivera de medel/resurser som avsatts för forskning. Det kan konsta-

teras att det finns många exempel på projekt som ur samhällets synpunkt

är klart "lönsamma". Detta projekt skulle således syfta till att försöka

utvärdera nyttan av ett antal forskningsprojekt inom väg- och vägtrafik-

området. Som en utgångspunkt torde det därvid vara nödvändigt att

arbeta med de metoder som redan finns tillgängliga inom detta område,

d v 3 projektet i sig syftar inte i första hand till ytterligare metodutveck-

ling.

Principiellt kan ett forskningsprojekt av detta slag genomföras på åt-

minstone tre olika sätt eller med en kombination av dessa enligt följande:

1. Årsbudgetmetoden

Man väljer i detta arbetssätt ut ett specifikt år, förslagsvis fem år

tillbaka. Man plockar fram en årsbudget av då aktuella FoU-objekt.

Arbetet inriktas sedan på att följa upp dessa projekt fram till idag och

skapa sig en bild av hur utfallet blivit. Metoden innebär att man kan se

vilken FoU-insats som gjorts såväl totalt som i enskilda projekt. Det kan

därigenom i många fall bli möjligt att kunna plocka fram de projekt som

varit "lönsamma" t o m i monetära termer, d v 5 där man kan säga att en

FoU-insats av X kr har gett en "samhällsvinst" på Y kr. Intressant är

naturligtvis även att komma åt projekt som har givit en i monetära

termer "omätbar" vinst, men som man med mycket stor sannolikhet kan

säga ha haft ett plusvärde, t ex som nödvändigt underlagsmaterial och

"byggsten" i norm- och anvisningsarbete. Kvar återstår sedan projekt vars

resultat inte går att värdera exempelvis p g a att ett projekt måste läggas

ned av någon anledning.

Denna metod kan som slutresultat dels strukturera samtliga under ett

budgetår startade FoU-projekt, dels få fram ett antal projekt som kan

"mätas" i ekonomiska termer och som kan sägas ha varit klart lönsamma.
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2. Jackpotmetoden

En andra tänkbar framkomlig väg är att söka framgångsrika projekt från

ett flertal år. Detta arbetssätt innebär att man går förslagsvis tio år

tillbaka i tiden och studerar de olika årens FoU-budgetar vid vägverket.

Genom diskussioner med handläggare, forskare och andra intressenter

kommer ett antal projekt att kunna väljas ut, vilka har bedömts som

framgångsrika med avseende på kostnaderna för FoU-insatsen jämfört

med de effekter i kronor räknat forskningsresultatet givit på Vägverkets

ekonomi resp samhällsekonomi (om detta är möjligt att skatta).

Denna metod kan komma att påvisa så stora vinster för ett enda

forskningsprojekts resultat ett visst år, att dessa mer än väl överstiger

den totala FoU-satsningen som gjorts för det aktuella året.

3. Facitmetoden

En tredje tänkbar väg är att koncentrera intresset kring sambandet mellan

FoU och anvisningsarbete (normer). Genom att kartlägga forskningens

påverkan på anvisningar och samhällseffekten ("samhällsvinsten") av dessa

kan en bild erhållas av forskningens betydelse för att bedriva ett

framgångsrikt norm och anvisningsarbete. Det är också möjligt att skatta

storleken (andelen) på FoU-insatser i detta arbete. Arbetsmässigt kan

detta göras genom att man jämför ett antal anvisningar, i "gamla BVA"

med "Nya BYA-anvisningar . En uppföljning görs av vilka FoU insatser

(storlek m m) som legat bakom förändringarna samt vilka effekter (even-

tuella vinster) man kan förvänta sig av att de nya anvisningarna jämfört

med de gamla omsätts i praktiken.

7.3 Arbetets uppläggning, organisation och tidsomfång

För att kunna genomföra ett projekt av här skisserat slag kan - oavsett

vilket eller vilka kombinationer av de tre ovanstående metoderna som

väljs följande uppläggning vara tänkbar.

l. Projektet styrs och leds av en referensgrupp med relativt bred

erfarenhetsbakgrund. En sådan gruppbehövs som diskussionsforum och

VTP-MEDDELANDE 385



40

kontaktorgan p g a projektets speciella karaktär (kräver troligen

många intervjuer). Den skall följa arbetet kontinuerligt och medverka i

val av arbetsmetod resp uppläggning av projektet. Till referensgruppen

knyts en erfaren forskare som sekreterare.

2. Det huvudsakliga praktiska arbetet utförs av sekreteraren. För olika

insamlings- och bearbetningsarbeten kan en yngre forskare under

projektets tidiga skeden inkopplas. För olika speciella frågor av t ex

teknisk eller ekonomisk karaktär bör olika konsulter med speciell

kompetens kunna engageras under begränsade tidsperioder.

3. Olika forskare och andra tjänstemän vid Vägverket centralt, vid dess

regionala förvaltningar samt vid VTI bör vidtalas för att medverka som

"intervjuoffer" beträffande projekt där de medverkat. En viktig del i

arbetet består just i dessa kontakter med personer som har deltagit i

forskningsarbetet.

4. Arbetet kan bedömas ta cirka två år i anspråk. Med tanke på det

omfattande insamlings-och kontaktarbetet har det bedömts som en

fördel att förlägga arbetsinsatsen under en längre tidsperiod.
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