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Förord

Det arbete som presenteras här har utförts åt Gatu- och sidoanordnings-

gruppen inom ARGUS (= Allmänna råd för gators utformning och standard).

Vissa resultat har allmänt intresse och därför ges detta VTI meddelande ut.

VTIs arbete har finansierats via ARGUS-arbetets budget. Vägverket,

Svenska kommunförbundet, statens planverk och trafiksäkerhetsverket

finansierar ARGUS-arbetet.

ARGUS-gruppen för gatu- och sidoanordningar som har lämnat många

värdefulla synpunkter, har bestått av:

Birger Wassenius, Göteborgs gatukontor

Olov Blix, Sollentuna gatukontor

Jonas Anveden, vägverkets centralförvaltning

Lars Kiesel, Botkyrka gatukontor

Bengt Pettersson, Vägverkets centralförvaltning

Hans-Göran Wallén, vägverket, VFU

Värdefulla synpunkter har även lämnats av Pavel Lacko och Göran Nilsson,

VTI.

Vissa data från Göteborgs kommun har utnyttjats. Lars Eriksson vid

stadsbyggnadskontoret har tagit fram dessa.

Under arbetets gång har flera reviderade koncept tagits fram. Vid VTI har

Anders Karlsson, Barbro Linderoth och Siv-Britt Franke tålmodigt ren-

skrivit alla ändringar.

Ett varmt tack till alla ovan och övriga söm bidragit.

Rein Schandersson
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VAGRACKEN OCH TRAFIKSÄKERHET

Nyttan av vägräcken vid sidan av vägen

av Rein Schandersson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I meddelandet beskrivs underlaget för revidering av riktlinjerna för väg-

räcken vid sidan av vägen i tätort. Resultaten anger när det är motiverat

med hänsyn till samhällsekonomin att sätta upp vägräcken.

Arbetet har utförts på begäran av Gatu- och sidoanordningsgruppen inom

ARGUS (: Allmänna råd för gators utformning och standard). Arbetet vid

VTI har finansierats via ARGUS-arbetets budget.
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GUARDRAILS AND TRAFFIC SAFETY

The benefits of guardrails beside the road warranted

by Rein Schandersson
National Swedish Road Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

The bulletin describes the results on which is based the revision of

guidelines for guardrails beside the road in urban areas. The results

indicate when it is warranted - with regard to economy for the society - to

use guardrails.

The work was carried out on request by the working group for street and

roadside furniture within ARGUS (= General guidelines for street design

and standard). The work at VTI has been financed via the budget for

ARGUS.
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l BAKGRUND OCH SYFTE

Under 1984 och 1985 gjordes en översyn av RIGUI). En av arbetsgrupperna

- den som studerat vägräcken, stängsel m m - gav VTI i uppdrag att hjälpa

till med revideringen av riktlinjerna för vägräcken. VTIs arbete har

finansierats via ARGUS-arbetetsz) budget.

Som utgångspunkt hade arbetsgruppen det underlag (1) som vägverket tog

fram när anvisningarna för vägräcken i TV 124 (2) kom till. Denna

promemoria fick även VTI ta del av.. VTIs uppdrag var att granska

uppgifterna i promemorian och - där så var möjligt - ersätta data med

resultat från nyare undersökningar. VTIs uppdrag medförde att detaljer i

själva metoden ändrades något. Metodens huvudprinciper underkastades

dock inte någon kritisk granskning.

Eftersom vägverkspromemorian (1) inte finns publicerad återges de väsent-

ligaste avsnitten ur denna, liksom de delar som omarbetats. Även grund-

tankarna bakom metoden återges och diskuteras i korthet. Endast sido-

räcken behandlas här. Behovet av räcken i mittskiljeremsa (= mitträcken)

har studerats av vägverket.

 

1) Riktlinjer för gators geometriska utformning.

2) Allmänna råd för gators utformning och standard.
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2 ALLMÄNT OM VÄGRÃCKEN

Ur funktionssynpunkt är det lämpligt att skilja mellan två olika typer av

vägräcken - sidoräcken respektive mitträcken. Sidoräcken kan dels finnas

utanför yttre vägbanekant, dels i mittskiljeremsan vid sidohinder. Mi_t_t_-_

räcka placeras i mittskiljeremsan mellan motriktade körbanor för att

hindra fordon som kör av vägen från att kollidera med motriktad trafik.

Det kan finnas anledning att placera sidoräcken där vatten,stup/slant eller

fast hinder kan utgöra en fara för trafikanten. Sidoräcken kan även

placeras där det finns anledning att öka säkerheten för oskyddade trafikan-

ter vid sidan av vägen. Här behandlas enbart sidoräcken vid fast hinder

respektive stup/slant. Vägräcke mellan GCI-väg och trafikled behandlas i

(3), medan räcken vid vatten inte ingick i VTIs uppdrag.
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3 METOD

3.1 Tillvägagångssätt

 

Som inledning citeras några tänkvärda 0rd ur (1):

"Allmänt gäller att innan räcke uppsätts skall undersökning göras

om ingen annan billigare eller bättre åtgärd kan vidtagas för att

eliminera behovet av räcke. Exempel på sådana åtgärder är

utflackning av bankslänt, sänkning av profillinjen, flyttning av

sidohinder 0 s v. Man måste hela tiden hålla i minnet att räcket

i .sig själv utgör ett faromoment och skall därför undvikas i så

stor utsträckning som möjligt."

Om ingen bättre åtgärd finns än vägräcke bör först avgöras

0 om vägräcket har någon skadereducerande effekt för det aktuella
sidoomrâdet, d v 5 om den genomsnittliga olyckskostnaden eller skade-
följden vid en avkörning i sidoutrymmet överstiger motsvarande kostnad
för en påkörning av vägräcket.

I (i) användes skadeföljdsindex (51) för att uttrycka den skadereducerande

effekten. SI = 0 betecknade att olyckskostnaden för påkörning av vägräcke

var lika stor som för avkörning i sidoutrymmet. I denna utredning används

SI = 1 för att beteckna samma sak. Ändringen har gjorts för att undvika

några orimligheter som metoden i (1) kan ge om SI = 0 används.

I det följande betyder SI > 1 att kostnaden för påkörning av vägräcke är

lägst och om SI < 1 är vägräcket "farligare" än sidoutrymmet. Med den nya

definitionen kan SI aldrig bli negativt.

Det går emellertid inte generellt att säga att ett vägräcke är samhälls-

ekonomiskt lönsamt om 51 > 1, inte heller att det olönsamt om SI < 1. Detta

avgörs enligt (1) av värdet på V - y *1, där

V = den totala vinsten

y = kapitalknappheten

I = investeringens storlek.
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I ((1), sid 13) ges följande förklaringar till faktorerna:

o "Vinsten vid väghållningsåtgärden - uppsättning av räcke - utgörs av
kostnadsreduktionen för avkörningsolyckor under räckets avskrivnings-
tid."

0 "Kapitalknappheten y är ett uttryck för de begränsade resurser som
väghållaren förväntar sig för framtida investeringar."

o "Investeringen I utgörs av summan av byggnadskostnaden och den
kapitaliserade underhållskostnaden under räckets avskrivningstid."

3.2 Parameter-värden

 

De värden som i (1) användes för beräkningen har reviderats. Nedanstående

värden har använts. Inom parentes finns värden enligt (1).

Basår: 1985 (1975)

Kalkylsikt: 20 år (30 år)

Kapitalknapphet: 1,0

Kalkylränta: 6 96 (8 %)

Trafikprognos: 0 96 ökning (I (1) normalalternativ

Olyckskostnad vid påkör-
ning av räcke:

Olyckskostnadsökning:

Olyckskvot vid 5000 i
ÅDT:

Investeringskostnad:

enligt VPU)

Se nedan

3 % per år (3 96 per år)

0,3 polisrapporterade avkörningsu
olyckor/miljon axelparkm (0,9 avk.
ol/milj.fordonskm)

350 kr/m i 1983 års priser (85 kr/m i
1973 års priser)

I (1) beräknades en olyckskvot för alla avkörningsoiyckor (även ej polisrap-

porterade) genom att anta en olyckskvot av 0,06 polisrapporterade avkör-

ningsolyckor per miljon fordonskilometer och multiplicera detta värde med

15 (man antog att var femtonde avkörningsolycka polisrapporterades).

Värdet 0,06 avsåg en då modern del av vägnätet och måste sägas vara väl

lågt även nu.
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Den uppgift om olyckskvot som nu används - 0,3 avkörningsolyckor per

miljon axelparkm - kommer från (3), där valet av detta värde diskuteras

närmare.

I tabell 1 nedan visas antal skadade eller dödade vid kollision med sidoräcke

Tabellen

baseras på samtliga olyckor av denna typ på det statliga vägnätet under 5

år (1978-82).

samt beräknade olyckskostnader för olika hastighetsgränser.

Tabell 1. Skadeföljd och beräknad olyckskostnad vid olyckor med ett
inblandat trafikelement inblandat i vilka fordonet kört på sido-
räcke.
Källa: vägverkets olycksdataregister 1978-82.

   

Hastig- Olyckor Egendoms- Lindrigt Svårt Dödligt Skade- Beräkng)
hetsgräns totalt skade- skadade skadade skadade följd 1) olyckskostn.

olyckor (tkr)

50 193 133 53 30 0 0,43 187

70 383 249 111 59 10 0,47 297

90 538 314 199 95 20 0,58 366

110 269 178 61; 48 12 0,46 388

Okänd 1 5 13 4 1 O - -

Total 1 398 887 431 233 42 0,51 324

 

1) Antal skadade eller dödade per olycka.
2) 1983 års priser.

Uppdelningen på hastighetsgräns har gjorts för att visa skillnaderna i

olyckskostnad.

Flera andra uppdelningar har också prövats, men varken uppdelning på

tätort/landsbygd, korsning/sträcka eller avkörningsriktning ger markanta

utslag i form av skillnader i olyckskostnad eller skadeföljd.

Tabell 1 kan jämföras med tabell 2 nedan, som avser mer "renodlade"

tätortsförhâllanden. Underlaget för denna tabell har erhållits från Göte-

borgs kommun och utgörs av de trafikolyckor som inträffade under 1977-

1983.
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Det framgår av jämförelsen att betydande skillnader finns både beträffan-

de olyckskostnad och skadeföljd. Resultaten i tabell 2 överensstämmer

bäst med resultaten för 50 km/h i tabell 1.

Man kan misstänka att bortfallet i polisrapporteringen är större på

landsbygd än i tätort, vilket framför allt berör de lindrigare olyckorna.

Givetvis torde även fordonshastigheterna ha betydelse för den lägre

olyckskostnaden i tätortsmiljö.

Tabell 2. Skadeföljd och beräknad olyckskostnad vid olyckor med ett
inblandat trafikelement i vilka fordonet kört på sidoräcke
Källa: Trafikolycksdata för Göteborg 1977-83.

   

. . .. . Beräkng).
Olyckor Egendoms- Lindrigt Svårt Dodligt Skade-

PlatStyp totalt skadeol. skadade skadade skadade följd Olycäilssm'

Huvudnät 714 539 lll-l 84 3 0,32 173

Lokalnät 24 24 - - - 0,00 65

Övrig plats 9 9 - - - 0,00 65

Totalt 747 572 141 84 3 0,31 168

 

1) Antal skadade eller dödade per olycka
2) 1983 års priser.

I både tabell och tabell 2 har olyckskostnaden K beräknats som:

D*C1+SS*C2+LS*C3+E*C#

= P+E

där

D, 55, LS = antal dödligt, svårt respektive [lindrigt skadade personer

P = antal olyckor med personskada

E = antal olyckor med enbart egendomsskada

C1 = kostnad för dödlig personskada (4 300 tkr)

C2 = kostnad för svår personskada (700 tkr)

C3 = kostnad för lindrig personskada (120 tkr)

C4 = kostnad :för egendomsskadeolycka (65 tkr)
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Kostnadsuppgiftema har hämtats från (5) och avser av vägverket använda

värden i 1983 års priser. Kostnaderna innefattar humanvärde och är

justerade med hänsyn till bortfall i polisrapporteringen.

Olyckskostnadsökningen har satts till 3 % per år. Detta är ett schablon-

värde. Olyckskostnadsökningen under perioden 1975-83 var större än 3 96

per år, men det beror främst på att humanvärdet ändrades.

3.3 Tillämpning

 

Uttrycket V-y *1 kan skrivas som (nuvärdesfaktorn av olyckskostnads-

reduktionen) * (trafikarbetet per år) * (olyckskvoten för avkörningsolyckor)

* (olyckskostnadsreduktion som vägräcket ger) -(kapitalknappheten) *

(investeringskostnaden).

Om värden enligt avsnitt 3.2 sätts in fås för "normalflödet" 5 000

fordon/dygn:

./

14.88 *5000 *365-0,3-10-b*x-2* 350 00030

vilket ger

x _>_ 85 923

Det innebär att för att det skall vara "lönsamt" att sätta upp vägräcke på

en väg med "genomsnittlig" olyckskvot måste olyckskostnadsreduktionen

per polisrapporterad olycka vara minst ca 86 tkr.

Valet av kalkylränta har betydelse för gränsvärdet på olyckskostnadsreduk-

tionen. För värdet 8 % erhålls ca 103 tkr och värdet 4 % ger ca 71 tkr.

Olyckskostnadsreduktionen beror av hur sidoutrym met ser ut: förekomst av

stolpar, träd etc bankutformning m m. Även olyckskvoten för avkörnings-

olyckor varierar med framför allt väggeometrin. Hastighetsgränsen på-

verkar främst konsekvenserna av olyckan, d v 5 oiyckskostnaderna.
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Om, i enlighet med metoden i (l), uttrycket för olyckskostnadsredaktionen

skrivs om fås att

olyckskostnadobjekt - olyckskostnadräcke i 86 tkr vilket kan skrivas som

(olycksindex -l) * (olyckskostnaden för räckespåkörning) _>_ 86 tkr

eller att

olycksindex _>_ 1,51 (baserat på data avseende Göteborg)

olycksindex 3 1,27 (baserat på data avseende statliga vägar)

Olycksindex är olyckskostnaden vid avkörning i sidoutrymmet relativt

 

olyckskostnaden för räckespåkörning i en viss miljö vid visst ÅDT. l (l)

 

anges olycksindex som skadeföljdsindex (SI) multiplicerat med olika korrek-

tionsfaktorer.

Skadeföljdsindex är lika med olycksindex om alla korrektionsfaktorer är

1,0. Korrektionsfaktorernas värden beror av antalet avkörningar per

sträckenhet, som beror av olyckskvot och ÅDT, samt avstånd till faro»

moment vid sidan av vägen och hastighetsgräns. Olyckskvoten beror i sin

tur av bl a väggeometri. Därför finns även korrektionsfaktorer för vägens

lutning och horisontalradie.

Av kapitel 4 och 5 framgår att korrektionsfaktorerna avser dels antalet

olyckor, dvs olycksriSken, dels konsekvenserna av en olycka (skadeföljden,

olyckskostnaden). Den maximala korrektionen av konsekvenserna är c 1,5.

Detta innebär att ett vägräcke aldrig kan vara samhällsekonomiskt lönsamt

om SI < olycksindex/ 1,5, dvs om S I < 0,85 för data avseende statliga vägar.

I kapitel 4 anges skadeföljdsindex vid olika banksektioner och för olika

typer av objekt i sidoutrymmet (stolpar, träd m m). Korrektionsfaktorernas

storlek diskuteras i kapitel 5, medan kapitel 6 ger exempel på beräkningar

av vägräckens "lönsamhet".
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1+ SKADEFÖLJDSINDEX VID BANK/STUP OCH VID ANDRA

RISKOBJEKT I SIDOUTRYMMET

För att kunna använda den ovan (kapitel 3) beskrivna metoden krävs

kännedom om skadeföljden/olyckskostnaden för olika sidoutrymmen i rela-

tion till konsekvensen vid kollision med vägräcke. Detta uttrycks genom

skadeföljdsindex (SI).

I det följande beräknas skadeföljdsindex för följande två fall:

0 räcke på bank och vid stup,

e räcke vid sidohinder (bergskärning, stolpe, klippblock 0 s v).

4.1 Skadeföljdsindex vid bank/stup

 

I (1) utnyttjades resultat från en amerikansk undersökning för att visa hur

skadeföljden (olyckskostnaden) vid en avkörning beror av bankhöjden och

släntens lutning. Detta uttrycktes med en linjär regressionsekvation.

Genom att sätta skadeföljden (olyckskostnaden) vid banksektion i relation

till motsvarande kostnad vid påkörning av vägräcke kunde en skadeföljds-

jämviktslinje tas fram.

Genom att utnyttja nyare (i jämförelse med den amerikanska undersök-

ningen) svenska data om avkörningsolyckor (4) har en ny figur konstruerats

(figur 1 nedan). Den bygger på resultaten som visas i figur 6 och tabell 10 i

(4). Ett problem med dessa resultat är att materialet är klassindelat. En

klass är t ex släntlutningar mellan 0 och 20 grader. Problemet är vilken

släntlutning denna klass ska representera i figur 1 nedan. För att kringgå

problemet ges intervall för både SI = 1,0. och SI = 2,0. Intervallen speglar

även att osäkerheten i data är större vid flacka siänter eftersom få slänter

finns som är flackare än 1:3.

1 figuren visas intervallet för skadeföljdsjämvikt (Si 2 1), d v 5 den linje,

med ett visst "osäkerhetsintervall", som visar när skadeföljden vid påkör-

ning av räcke är lika stor som skadeföijden vid avkörning i en sektion med

viss bankhöjd och släntlutning. Vidare visar figuren SI = 2,0 som beskriver

vilken kombination av bankhöjd och släntlutning som skadeföljden (olycks-

kostnaden) är 100 % högre än för påkörning av vägräcke.
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Figur 1. Skadeföljdsindex (skadeföljd relativt vägräcke) vid olika kombi-
nationer av bankhöjd och släntlutning.
Källa: (4).

Med hjälp av figur 1 är det möjligt att beräkna skadeföljden (relativt

skadeföljden vid påkörning av vägräcke) vid olika bankutformningar.

Figuren kan även användas för stup vid sidan av vägen.

Figuren skiljer sig avsevärt från den som togs fram och användes i (i) och

är intuitivt mer tilltalande. Dess föregångare (dvs figuren i (1)) visar t ex

att skadeföljdsindex ökar med Ökande bankhöjd även vid små släntlutningar

(1:6). Detta är svårt att föreställa sig eftersom det vid så små släntlut-

ningar kan finnas möjligheter att återfå kontrollen över fordonet innan det

när bankfoten, där de svåraste skadorna torde uppstå. Den nya kurvan har

inte extrapolerats till så små släntlutningar, eftersom skadeföljden då

oftast torde vara lindrigare än vid kollision med ett vägräcke.
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Naturligtvis finns det dock invändningar mot den nya kurvan. En av dessa

är att sambanden är baserade på andelen förarskador, vilket är en

approximation vars betydelse är svår att uppskatta. I (7) finns emellertid

uppgifter om total olyckskostnad (tabell 9 i (7)) och andelen förarskador

(tabell C5, appendix 3 i (7)). Genom att kombinera dessa erhålls ett

rätlinjigt samband mellan andel förarskador och olyckskostnad i intervallet

20-30 96 till 60 96 förarskador. Det tyder på att andelen förarskador

relativt väl beskriver olyckskostnaden.

En annan invändning är att grundmateriaiet till figur 1 är relativt gammalt

(drygt 10 år). Sedan dess har bilarnas inre säkerhet förbättrats och

användning av bilbälte i framsätet blivit obligatoriskt. En antydan till

detta visar tabell 3 nedan. Skadeföljden vid kollision med vägräcke är

något lindrigare för den senare perioden. Detta kan emellertid även bero

på att vägräckeskonstruktionerna blivit bättre. Förbättringen av bilarnas

inre säkerhet bör dock inte påverka skadeföljdsiixlä, som ju uttrycker

relation mellan skadeföljder.

Tabell 3. Förarskador i singelolyckor vid påkörning av vägräcke under
1972-76 respektive 1978-82. Statliga vägnätet.
Källa: Vägverkets olycksdataregister.

 

Förarskador i 96 (horisontellt)

  

Period Ej Lindr. Svårt Dödl. Antal olyckor
skadad skadad skadad skadad

1972-76 65,3 21,8 11,2 1,7 1 777

1978-82 68,6 19,0 10,7 1,7 1 398

 

I tabell 3 kan även noteras att antalet räckespåkörningar har minskat trots

att totalantalet trafikolyckor ökat något. Detta kan_ tyda på att räckes-

påkörningarna i fler fall än tidigare blir så lindriga att föraren själv kan ta

sig från olycksplatsen, d v 5 att bortfallet är större nu än tidigare.

Å andra sidan kan skillnaden givetvis även bero på att påkörningar av

vägräcken verligen har minskat, vilket i så fall måste bero på att risken

för avkörningsoiyckor minskat eller att vägräcken blivit ovanligare. Så-

vitt känt har ingendera av dessa förändringar inträffat.
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4.2 Skadeföljdindex för olika sidohinder/riskobjekt

Liksom för olika banksektioner beror behovet av vägräcke vid sidohin-

der/riskobjekt av vilken skadeföljd som kan förväntas med respektive utan

vägräcke.

I tabell 4 visas skadeföljdsindex - SI -för olika sidohinder eller riskobjekt,

som kan förekomma vid sidan av vägen. Skadeföljdsindex har beräknats

som

51 = (Kobjekt/Kvägräcke)

där K är olyckskostnaden uträknadpå det sätt som anges i avsnitt 3.2.
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Tabell 4. Skadeföljdsindex (51) för olika objekt i sidoutrymmet. Olyckor
på det statliga vägnätet under 1978-82 med ett inblandat
fordon.
Källa: Vägverkets olycksdataregister.

     

Antal Beräknad
Typ av objekt olyckor SI olyckskostnad 1)

(tkr)

Träd 1 697 2,40 778

Friliggande, sten, klippblock 388 1,73 560

Bergskärning 525 1,68 546

Vägtrumma, bropelare 169 1,64 532

Stenstolpe, stenmur 286 1,35 437

Hus, husvägg 194 1,07 348

Två el. fler olika objekt 1 773 1,02 332

Vägräcke 1 398 1,00 324]
Belysningsstolpe 639 0,87 280

Telestolpe 541 0,79 256

Stolpe, Övrig 1 451 0,78 251

Kantsten, refug 471 0,50 163

Vägmärke 1 040 0,46 150

Staket, stängsel 1 025 0,46 145

Inget objekt, angivet 22 598 0,75 243
(inkl. jordskärning)

Övrigt 1 096 0,54 176

 

1) 1983 års priser.

Av tabell 4 framgår vilka riskobjekt som har högre respektive lägre

skadeföljdsindex än vägräcken.

Tabell 4 bör användas med urskiljning, eftersom det ingalunda rör sig om

homogena grupper. Begreppet "belysningstolpe" kan betyda allt från

moderna, "krockvänliga" fackverksstolpar till äldre, "stumma" typer av

stolpar. Liknande aspekter gäller naturligtvis även objektet "träd".
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När det gäller stolpar kan noteras att 51 för de i tabellen angivna typerna

är mindre än för vägräcken, vilket inte var fallet i (1). Detta kan dels bero

på att stolpar numera är placerade längre från vägen än tidigare (vari-

genom skadeföljden lindras), dels på att belysningsstolpar av nya, "krock-

vänligare" typer utgör en större andel än tidigare.

Det går inte att tolka tabell 4 så att det inte finns anledning att sätta upp

sidoräcke där belysnings- eller telestolpar förekommer vid sidan av vägen.

Detta beror helt på vilken typ av stolpe som förekommer (se diskussion på

nästa sida).

En allmän anmärkning är att när polisen anger olycksuppgifterna tenderar

man troligen att ta med objekt som förvärrat olyckans konsekvenser,

medan man kanske mer sällan noterar sådant som haft liten betydelse, t ex

mindre träd som blivit avkörda.

I tabell 5 nedan visas skadeföljdsindex för olika objekt vid olyckor i ren

tätortsmiljö. Uppgifterna avser olyckor i Göteborg under 1977 - 1983.

Tabell 5. Skadeföljdsindex (Si) 'för olika objekt i sidoutrymmet. Trafik-

olycksdata avseende Götebort 1977-83.

     

Antal Beräknad
Typ av objekt olyckor SI olyckskostnadl)

(tkr)

Konstruktionselement 390 0,50 84

Berg, jordfast sten, jord- 1 197 1,02 171

slänt, hus

Wägräcke, avbärare 747 1,00 168.

Skiljeremsa, refug, trottoar 424 0,94 159

Belysningsstolpe, elstolpe, 1 106 1,34 225
telestolpe

Vägmärke, trafiksignal 1 212 0,56 94

Träd, buskage, staket 611 0,65 109

Övrigt 445 0,51 85

 

1) 1983 års priser.
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Skadeföljdsindex i tabellerna 4 och 5 är beräknade utifrån olika olyckskost-

nader vid kollision med vägräcke (jfr avsnitt 3.2). Tabellerna kan därmed

inte direkt jämföras och dessutom skiljer sig indelningen av objekt.

Det går dock att konstatera att oiyckskostnadsnivån är betydligt lägre i

tabell 5 än i tabell 4. Sannolikt beror detta främst av de lägre hastigheter-

na i tätort, men kanske även av att fler av de lindriga trafikolyckorna i

tätortsmiljö blir rapporterade av polisen.

Vidare anger tabell 5 att mycket få objekt skulle ha ett skadeföljdsindex

större än ett. Undantaget är belysnings-, el- och telestolpar. I tabell 4 är

däremot 51 < 1 för samtliga stolptyper. Det kan_ vara så att stolparna står

närmare körbanan i tätorter och att detta förklarar skillnaden.

För att få ett användbart mått på stolpars skadeföljdsindex är det

nödvändigt att göra en uppdelning i "eftergivliga" respektive "stumma"

stolpar. De förra kan antas medföra lindrigare skadeföljd än ett vägräcke,

medan "stumma" stolpar bör ge svårare skadeföljd. Det finns två huvud-

typer av "eftergivliga" stolpar: avskjuvbara och deformerbara. En skillnad

är att de förra i mycket liten grad minskar fordonshastigheten, medan de

senare kraftigt bromsar upp fordonet.

"Stumma" stolpar bör ha ett skadeföljdsindex av samma storleksordning

som en stenstolpe, en större sten, klippblock eller dylikt (jämför tabell 4).

Det är emellertid svårt att ange var gränsen går mellan "stumma" och

"eftergivliga" stolpar. Massiva järnstolpar och rörstolpar av grövre dimen-

sioner torde t ex vara "stumma". I (i) sattes 10 cm diameter som

gränsvärde, men även en stolpe med större diameter kan ju vara eftergiv-

lig. Det beror på konstruktionen. Därför föreslås följande skadeföljdsindex

(SI) för stolpar.
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Eftergivliga stolpar

(avskjuvbara, deformerbara eller SI < 0,85
fasta med diameter < 10 cm)

"Stumma" stolpar

Fasta stolpar med diameter > 10-15 cm SI 2: 1,3
och inbördes avstånd > 30 m

Dito men inbördes avstånd < 30 m SI = 1,6

De skillnader som finns mellan tabellerna 4 och 5 understryker än engång

att resultaten inte får användas urskiljningslöst. Det kan finnas systema-

tiska skillnader mellan tätort och landsbygd beträffande t ex var i sidout-

rymmet objekten finns, i vilken utsträckning "de farligaste" objekt redan är

avskiljda med vägräcken m m.

Någon uppdelning efter hastighetsgräns, liknande den som gjordes för

vägräcken (tabell 1 ovan), visas inte. Anledningen är att materialet - an-

talet olyckor - är för litet för de flesta objekt.

De datorkörningar som trots allt gjorts för data avseende statliga vägar

indikerar dock att skadeföljdsindex SI, med den definition som det har här,

inte ändras mycket med hastighetsgräns. Det innebär att olyckskostnaderna

för de olika objekten uppvisar ungefär samma relativa förändring med

hastighetsgräns som olyckskostnaden vid påkörning av vägräcke, vilket i sin

tur innebär att olyckskostnadsskillnaden minskar med minskande hastig-

hetsgräns.
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5 KORREKTIONSFAKTORER

i (l) utnyttjades ett antal faktorer för att ur skadeföljdsindex erhålla

olycksindex (jfr även avsnitt 3.3 ovan). Det är olycksindex som ska

användas vid bedömningen av ett vägräckes "lönsamhet". Skadeföljdsindex

enligt kapitel 4 ger endast ledning för att bedöma om den fortsatta

beräkningen ska göras.

Följande korrektionsfaktorer användes i (l):

horisontalradie

lutning

trafikflöde

faromomentets (riskobjektets) avstånd

hastighetsbegränsning

De två första korrektionsfaktorerna tar hänsyn till att risken för en

avkörningsolycka varierar med Vägens linjeföring (horisontal- och vertikal-

radie). Korrektionsfaktorn för avstånd från vägbanekanten kompenserar

för att kollisionsrisken minskar med ökat avstånd. Vid större avstånd torde

dessutom kollisionshastigheten vara lägre och därmed även olyckskostna-

den.

Genom faktorn relaterad till trafikflöde tas hänsyn till att risken att råka

ut för avkörningsolycka (= singelolycka) minskar med ökat trafikflöde

vilket medför att antalet avkörningar per våglängd uppvisar en avtagande

ökningstakt.
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De olika korrektionsfaktorernas storlek framgår av figurerna 2-6 nedan.

Samtliga utom den för hastighetsbegränsningens inverkan bygger på nyare

data än motsvarande figurer i (l).

  

korrektions-
faktor

AN

2_0..

,,,.ytterkurva

4.

1.0

\innerkurva

Radie

100'0 ' 2060 ' '

Figur 2. Korrektionsfaktor för avkörning i kurva vid olika kurvradie.
Källa: (6).

De data som finns om avkörningar i en kurvas ytter- respektive innerkant

är osäkra. Sannolikt finns dock en avsevärd skillnad-särskilt vid små

kurvradier. Detta markeras i figur 2 med att kurvan delas upp för små

kurvradier. Skillnaden är dock mindre än för motsvarande figur i (i).

korrektions--
faktor

A\

1.6..

 

_ _ _3 Lutning i 2
1.0 ' ' 3 * ' i '

2 4 6 8

Figur 3. Korrektionsfaktor för lutning.
Källa: (6).

Korrektionsfaktorn för lutning (figur 3) är något större än den som visas

i (l).
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Korrektions-

faktor
A

1,54

1,0'

0,5-

; ;9 Avstånd från
vägbanekant (N

Figur (4. Korrektionsfaktor för faromomentets avstånd.
Källa: (7).

' Korrektionsfaktorn i figur 4 behövs för att ta hänsyn både till att risken att

kollidera med ett objekt minskar med avståndet från vägbanan och att

olyckskostnaden är lägre vid längre avstånd från vägen.

Till grund för kurvan i figur 4 finns främst en fördelning över hur långt från

vägen ett avkörande fordon hamnar, som inte kolliderar med något objekt i

sidoutrymmet (figur 12 i (7)). Kurvan har dock korrigerats med hänsyn till

att olyckskostnadenavtar med ökande avstånd från körbanan.
xozrextions-
Faktor -

JF

/ ' Trafik-
0 L u n _ 1 1 1 2 .L 1 L L 1

I I I I r ' I ' I r r

' '( ,3040)
0 5000

 

----- teoretisk kurva

- -- - - beräknad kurva

Figur 5. Korrektionsfaktor för trafikflöde.

Källa: (1) och (6).
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Korrektionsfaktorn för trafikflöde (figur 5) är densamma som i (1). Som

kontroll har en kurva även beräknats med hjälp av nyare data (den

streckade kurvan).

korrektions-

faktor
4\

1.4' .-

1.2 --

0.8 ..

Hastighets-
): begränsning

(km/h)

 

50 70 90 110

Figur 6. Korrektionsfaktor för hastighetsbegränsning.
Källa: (1)
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6 TILLÄMPNING

6.1 Några specifika exem pel

I (1) anges nedanstående specifika arbetsgâng vid undersökning av om

sidoräcke ska sättas upp

 

Kan räcke ha gynnsam inverkan
nej på olyckskostnaden. Skade-
4 följdsindex 51 > 0,85 ?

Finns annan åtgärd scm elimi-
nerar räcke och som är billi-

           

Ja gare eller medför andra för-
* delar än räcke '.7

l nej
Är skadeföljdsindex SI 3 2,0

ne. eller olycksindex (produkten
i av 51 och korrigeringsfaktor-

erna) 3 1,27 ?

    

v vila
Räcke bör ej Räcke bör

uppsättas uppsättas

        

De två exempel som följer nedan är också hämtade från (i), men

reviderade värden har satts in.
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Exempel 1

ytterkurva r innerkurva

vägbana '

:3

hast. gräns 90 km/h
horisontairadie 400 m
iutning 1,0 %
trafik 1500 f/ÅMD

Skadeföljdsindex bergskäming: 1,68 Skadeföljdsindex bank: (2 1,5
Räcke kan vara lönsamt Räcke kan vara lönsamt

Korrektionsfaktorer ' Kerrektionsfaktorer

avstånd 0,88 avstånd: 1,5
radie: 1,75 radie: 1,00
lutning: 1,07 lutning: 1,07
trafikfiöde: 0,50 trafikflöde: 0,50
hastighetsbegränsning: 1,0 hastighetsbegränsning: 1,0

O1ycks- Olycks-
index: 1,68 - 0,88 - 1,75 ° index: 1,5- 1,5 - 1,0 °

:1,07-0,50 -1,0= -.1,07-0,5-1,0=
= 1,383_ 1,27 = 1,20 _<_1,27

Räcke bör uppsättas Räcke bör ej uppsättas.
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3m

Exempel 2

/I\\

   

3,0 m
4 00

1 vagbana I

357m ' .3,5m,
f.

be1ysningssto1pe diam. < 10 cm

avstånd > 30 m

1:1,5

hast. gräns 90 km/h

raksträcka
1utn'ing 0 %
trafik 5000 f/ÃMD

Skadeföljdsindex bank: 1,30

Skadeföüdsindex sidohinder: < 0,85
Räcke kan vara lönsamt p g a

bankutformningen

Korrektionsfaktorer

vägbank

avstånd: 0,75
radie: 1,0
lutning: 1,0
trafikflöde: 1,0
hastighetsgräns: 1,0

Olycks-
index: 1,3 - 0,75 = 0,98 < 1,27

Räcke bör ej uppsättas
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index:

Skadeföljdsindex bank: 1,85

Räcke kan vara lönsamt

Olycks-
1,85 ° 0,75 = 1,64 > 1,27

Räcke bör uppsättas

 



6.2 Några .mer generella exempel

 

Med hjälp av metoden som presenterats i tidigare avsnitt går detäven att

studera problemen mer generellt. I figur 7 nedan visas gränsen för ett

vägräckes "lönsamhet" vid olika skadeföljdsindex för objekt vid sidan av

vägen.

20 000_ Trafik-
flöde

51:1;2 51:1,6
51:2,0

    
vägräcke

"lönsamt"
10 000.

vägräcke
ej "lönsamt"

 

\

r 1 i l f i * T * i -'

Avstånd från
1 2 3 4 5 vägbanekant

Figur 7. Vägräckens "lönsamhet" vid olika trafikflöden för objekt med
olika skadeföljdsindex på olika avstånd från vägbanan. Hastig-
hetsgräns. 90 km/h. Rak och plan väg.

Ett annat sätt att åskådliggöra metodens användning visas i figur 8. Där

visas vid vilka trafikflöden, hastigheter och avstånd från vägen ett

vägräcke bör vara motiverat, när riskobjektet har SI = 1.5.
Trafikflöde

A
20 con 4

50 70 90'
km/h km/h km/h

    
vägräcke
"lönsamt"

vägräcke
oiönsamt

 

__Å

g Avstådâ från
vänbanekant (m)

Figur 8. Vägräckens "lönsamhet" vid olika trafikflöden, hastighetsgrän-
ser och avstånd :från vägbanan för objekt med skadeföljdsindex
= 1,5. Rak och plan väg.
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Figurerna 7 och 8 kan även användas för att bedöma om vägräcke är

"lönsamt" vid banksektion för de fall där bankslänten börjar mer än 2-

3 meter från vägbanekanten. Bedömningen görs då med hjälp av skade-

 

följdsindex hämtat direkt ur figur 1.

Om bankslänten finns närmare vägbanan bör figurerna 9-11 användas.

Observera att kurvorna endast anger ungefärliga gränser. Dataunderlaget

är mer osäkert för flacka släntlutningar, dvs 1:4 och 1:3 än för lutningen

l:l,5.

    

m
AL

100004.

l_

5000.:-

,4+
15 Eankhöjdlm)

Figur 9. Ungefärliga gränser för vägräckens "lönsamhet" vid olika
banksektioner och trafikflöden. Rak, plan väg med hastighets-
gräns 90 km/h.

VTI MEDDELANDE 462



10000

5000

 

m. i.)

ej 'lämnat'

    

4._5r

U 1'5 Bänkhöjd (m)

Figur 10. Ungefärligt-.1 gränser för vägräckens "lönsamhet" vid olika
banksekticner och trafikflöden. Rak, plan väg med hastighets-
gräns 70 km/h.

.
.

' 3

10000.

Vägrädca
5000 - ej 'lamt'

    

__h

10' 15 Wjdm

 

Figur 11. Ungefärliga gränser för vägräckens»"lönsamhet" vid olika
banksektioner och trafikfiöden. Rak, plan väg med hastig-
hetsgräns 50 km/h.
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Figurerna 9-11 är baserade på figur 1 (avsnitt 4.1) och korrektionsfaktorer-

na i kapitel 5. I figur 1 markerades osäkerheten för fiacka siäntlutningar

genom att gränserna för SI : 1.0 och SI = 2.0 markerades som intervall.

Linjerna för 1:4 och 1:3 i figurerna 9-11 är "genomsnittsvärden".

I figur 11, som avser 50 km/h, finns endast gränser för iutningarna 1:1,5

och 1:3. En släntlutning av 1:4l vid en väg med 50 km/h torde inte motivera

ett vägräcke, utom kanske när även andraomständigheter föreligger.

De lodräta linjerna i figurerna markerar vid vilken bankhöjd (och siäntiut-

ning) som SI överstiger 2.0. Skadeföijden är då så svår, att vägräcke bör

finnas, trots att det kanske inte är motiverat med hänsyn till samhälls-

ekonomin.
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7 DISKUSSION

Den metod och de parametervärden som redovisats i tidigare kapitel kan

användas för att bedöma om det på en given plats är "samhällsekonomiskt

lönsamt" att sätta upp ett vägräcke.

Metodens huvudprinciper har inte granskats kritiskt. Det finns svagheter,

men dessa behöver inte utgöra någon allvarlig brist vid tillämpning på fall

med "rimliga" värden ochom man inte försöker extrapolera metodens

resultat för mycket. Det förefaller t ex orimligt och onödigt att beräkna

ett vägräckes lönsamhet vid t ex en bergskärning på avståndet 15-20 meter

från körbanan.

En reservationen mot metodens tillämpning rör de data som ligger till

grund för bla korrektionsfaktorerna. Resultaten kan givetvis inte bli

bättre än de data som utgör grunden. Och data för avkörningsolyckor är

dels gamla, dels bristfälliga framför allt när det gäller materialstorlek.

Detta gäller såväl risken för avkörningsolyckor som vad som händer vid en

avkörning (hur långt från vägen fordonet hamnar m m).

Ytterligare undersökningar av avkörningsolyckornas förekomst och konse-

kvenser behövs för att förbättra kunskapen om variationen av de paramet-

rar som beskriver avkörningsolyckor. Ett sätt är att kort tid efter en sådan

olycka göraen haveriundersökning. I den undersökning som VTI tidigare

gjort ((4) och (7)) gjordes undersökningen av olycksplatsen i vissa fall 3-4 år

efter det att olyckan inträffat. Osäkerheten i de data som då samlades in

(och som till viss del använts här) torde bl a därför vara betydande.

Beträffande risken för avkörningsolyckor kan konstateras att viss kunskap

finns, men att denna nästan helt kan hänföras till landsbygdsvägar.

Kunskaper om hur ofta avkörningsolyckor inträffar i tätort saknas nästan

helt. Jämfört med landsbygdsvägar torde approximationen singelolyckor =

avkörningsolyckor bli mer felaktig för tätortsvägar, eftersom det finns fler

orsaker till singelolyckor i tätort (refuger, trafiksignaler m m). Även inom

.detta område 'behövs mer kunskap för att säkrare kunna bedöma när

vägräcken behövs i tätorter.
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