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Trafiksäkerhet på ojämna/spåriga belagda vägar
En litteraturstudie

av Gunilla Ragnarsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
580 01 LINKÖPING

REFERAT

Spåriga vägar är ett aktuellt problem i Norden. Eftersom driftfrågor i

allmänhet har haft hög prioritet inom trafikforskningen världen över borde

det finnas en hel del ny kunskap om ojämna och spåriga vägar. Denna

litteraturstudie är gjord för att inhämta denna kunskap.

Tyvärr erhölls inte många referenser. Det var nästan bara i Sverige,

Finland och USA som det hade bedrivits någon dokumenterad forskning alls.

De svenska och finska resultaten fanns oftast publicerade i forsknings-

rapporter medan de amerikanska ofta fanns i tidningar/tidskrifter och den

vetenskapliga nivån var därmed svår att få grepp om.

Studien visar att spår kan ha negativ betydelse för trafiksäkerheten vid

vattenfyllda spår eller vinterväglag. Då kan föraren tappa kontrollen över

fordonet. Däremot bör inte spår inverka på trafiksäkerheten vid bra väglag.

Förarens prestationsförmåga kan minska vid färd på ojämn väg. Det gäller

framför allt när vägen blir jämn igen och föraren slappnar av.

Trots dessa försämringar i vissa fall kan man inte se någon ökning av

olyckskvoten vid spåriga vägar. Det finns flera undersökningar gjorda och

ingen kan visa någon signifikant ökning. En undersökning redovisar t o m en

minskning av olyckskvoten med ökat spårdjup. Det förklarar författaren så

att förarna tycker att det är obehagligt att köra på spåriga vägar, därför

skärper de sig och sänker hastigheten även vid bra väglag, då riskerna inte

ökar och sänker därmed olyckskvoten.

De finska forskarna ansåg att spåriga vägar egentligen inte är ett trafik-

säkerhetsproblem. Däremot är det ett framkomlighets- och komfort-

problem. Man kommer dock att fortsätta studera spårs inverkan på

trafiksäkerheten.
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Road safety on uneven/rutted paved roads
A literature study

by Gunilla Ragnarsson
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-580 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

Rutted roads constitute a prominent problem in Scandinavia. Since

questions of road management have generally had high priority in traffic

research throughout the world, an extensive knowledge base should exist

relating to uneven and rutted roads. This literature study has been made

with the aim of acquiring such knowledge.

Unfortunately, few references have been obtained. Only in Sweden, Finland

and the USA ,has any significant documented research taken place. The

Swedish and Finnish results have primarily been published in research

reports, while the American findings have been published in newspapers and

periodicals, making the scientific level difficult to assess.

The study shows that ruts may exert a negative influence on traffic safety

when filled with water or when roads are affected by winter conditions.

Under these circumstances, the driver may lose control of the vehicle. On

the other hand, ruts do not appear to influence traffic safety in good road

conditions.

The driver's performance may be reduced when travelling on an uneven

road. This applies especially when the road becomes even again and the

driver begins to relax.

Despite these deteriorations under certain conditions, none of the studies

made has revealed any significant increase in accident rate. One study

even indicates a reduction in the accident rate with increased rut depth.

The author's explanation for this is that drivers find it uncomfortable to

travel on rutted roads. Consequently, they raise their level of alertness and

lower their speed even in good road conditions when there is no increased

risk, thus reducing the accident rate.
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The Finnish researchers considered that rutted roads are really not a

problem of traffic safety. However, they are a problem of trafficabiiity

and comfort. Further studies of the influence of rutted roads on traffic

safety are planned.
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l BAKGRUND OCH SYFTE

Trafiksäkerhet och beläggningsunderhåll är två högprioriterade områden. I

slutet av sjuttiotalet gjordes tvâ litteraturgenomgångar (1-2) som behand-

lade ojämna och spåriga vägars betydelse för trafiksäkerheten.

En allt större del av medlen för väghållning går åt till drift av vägar och

gator. FoU-resurserna världen över har under senare tid inriktats mot

driftproblem. Därför borde det finnas ny kunskap i ämnet. Dessa utgångs-

punkter motiverade en ny litteraturstudie. Resultatet av denna redovisas i

detta meddelande.
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2 LITTERATURSÖKNING

Litteratursökningen i denna studie har huvudsakligen gjorts med hjälp av

databaserna IRRD och Roadline. Det är databaser där man söker litteratur

med hjälp av sökord. Dessa är sorterade i ämnesblock. Man gör upp en

sökprofil där man kan välja vilka kombinationer av sökord som är intressan-

ta.

I detta projekt kopplades alla sökord som ojämnhet, spår o dyl ihop med

trafiksäkerhetsblocket. Litteratur som var publicerad före 1976 sorterades

ut. Däremot gjordes ingen begränsning i språk. Detta gav endast några få

titlar. Sökprofilen utökades till att även innehålla komfortvariabler. Det

gav ett par titlar till.

Andra vägar att försöka få tag på litteratur var samtal med andra forskare

på VTI som på något sätt sysslar med ojämna vägar. Kontakt togs även med

Svenska vägföreningen och med forskare i Norge. Allt detta gav ett mycket

klent resultat.

Det visade sig att huvuddelen av denintressanta litteraturen var svensk

eller finsk. Därför gjordes en resa till Finland för att få ytterligare

information och genomgång av deras material. Dessa samtal medförde

också att direkt översättning av den finska litteraturen inte ansågs

nödvändig.

De flesta rapporter och artiklar som har kommit fram har tagits upp i

detta meddelande. Det finns dock en del artiklar, främst från USA, som

verkar vara av mycket låg kvalitet rent vetenskapligt. Metoder är ofta

mycket dåligt genomtänkta. En hastighetsberoende företeelse undersöks

för hastigheter mellan 0,3 och 0,8 km/h i en artikel. Författaren visar inte

hur eller om man kan överföra resultaten till hastigheter som bilar kör i.

En olycka som beror på mer än en sak (vilket de flesta gör) sägs i en annan

artikel helt bero på den faktor som står först i alfabetet osv. Det finns i

alla fall några artiklar som är mer trovärdiga. De är medtagna här.
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3 HUR BILDAS SPÅR?

Enligt Carlsson (3) finns det två företeelser som bildar spår. Den ena är att

fordonens tyngd pressar samman och/eller förskjuter beläggningen och

komprimerar underliggande lager. Detta gäller framför allt tunga fordon.

På det lågtrafikerade vägnätet är det den främsta orsaken till spåren.

Den andra är att bilarnas däck, framför allt dubbdäck, nöter av beläggning-

en. Det är detta senare som de flesta experter anser vara den väsentligaste

orsaken till spårbildning på våra mest trafikerade vägar. Det är också på

dessa som spår är vanligast.
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4 KAN TRAFIKREGLERING ANVÄNDAS FÖR ATT MINSKA

SPÅRBILDNINGEN?

Om man kunde få förarna att inte köra på riktigt samma ställe i sidled

skulle det ta längre tid att bilda spår. Heikki Summala (4-5) håller på med

en stor undersökning om vad kantlinjens läge har för betydelse för

spårbildningen.

Ett pilotprojekt gav att fordonen håller samma avstånd till kantlinjen

oavsett bredden på vägen. Det gäller framför allt under den ljusa delen på

dygnet.

En undersökning inleddes där kantlinjen målades 0,25 m närmre mittlinjen

än normalt. Efter 2-3 år ska den i stället målas 0,25 m längre mot kanten

än normalt. Spårdjupet mäts tre gånger per år.

Första årets resultat visade att spåren generellt sett har flyttats in mot

mitten i förhållande till förhållandet på kontrollsträckor, där kantlinjen har

målats på normalt sätt. Man kan dock inte dra några definitiva slutsatser

förrän hela undersökningen är genomförd. En slutrapport ska enligt uppgift

snart vara klar.

VTI MEDDELANDE 456



5 VILKA TRAFIKSÃKERHETSPROBLEM KAN SPÅR OCH OJÄMN-

HETER GE UPPHOV TILL?

Ett problem med spår är att det kan bli olika friktion i och utanför spåren.

Det kan bero på att spåren är vattenfyllda, belagda med is och snö eller

lösgrus.

5.1 Vattenfyllda spår

 

Carlsson (3) har hänfört trafiksäkerhetsproblemen p g a spårbildning dels

till vått väglag och dels till vinterväglag.

 

I vått väglag kan vatten samlas i spåren och risk för vattenplaning

föreligger. Om det blir vattenplaning eller ej beror på flera olika faktorer.

De viktigaste är

Vattendjup

Vägytans skrovlighet

Däcksmönster

Hastighet

Eftersom flera faktorer är inblandade är det svårt att definiera ett

"kritiskt" vattendjup från trafiksäkerhetssynpunkt. Carlsson pekar på föl-

jande samband:

1. Det "kritiska" vattendjupet är större på en skrovlig beläggning än

på en slät.

2. Blankslitna däck medför ett mindre "kritiskt" vattendjup än däck

med fullgott mönsterdjup.

3. Om bilisterna sänker sin hastighet vid körning på våta vägar ökas

det kritiska vattendjupet. Är anpassningen tillräcklig medför inte

vattensamlingar något friktionsbetingat trafiksäkerhetsproblem,

utan fastläggandet av ett tolerabelt vattendjup får göras utifrån

framkomlighetskriterier.
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Om man vill definiera ett kritiskt vattendjup får man förutsätta en

hastighet och ett underlag..Förutsätter man att en bil ska kunna köras i 90

km/h blir kritiskt vattendjup 1 mm vid slät beläggning och över 4 mm på en

skrovlig. Alltså kan ett eventuellt kritiskt vattendjup ligga i intervallet

1-4 mm.

På vägar med normal lutning och tvärfall och utan spår är det dock mycket

sällan det regnar med en sådan intensitet att man uppnår ens lmm

vattendjup. Det rör sig om storleksordningen 20 h/âr.

I vägar med spårbildning kan det däremot lätt samlas vatten i spåren.

Figur 1 visar hur mycket vatten som maximalt kan samlas i 15 mm spârdjup

på en väg med 2 % tvärfall.

llmm

40'

20-

   

Figur 1 Tvärprofil med 15 mm spårdjup på vägbana med 2 % tvärfall.
(Gunnar Carlsson, 1979)
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Tvärfallet ärav mycket stor betydelse för om det ska samlas vatten i spår

eller inte. Minskar man tvärfallet från 2% till 1,8 %, vilket inte är

ovanligt i praktiken, kommer vattendjupet att öka ca 1 mm. Följden blir

också fler spår som det stannar vatten i.*

Carlsson har också beräknat hur lång tid det tar att fylla spåren vid olika

regnintensitet. Fordonen som kör i spåren rengör dem nämligen delvis från

vatten. Den tid som åtgår för att fylla spåren är avsevärd även om

nederbörden är kraftig. Det tar drygt 10 min att fylla spåren i figur 1 med

vatten vid en regnintensitet av 4 mm/h. Detta inträffar ca 30 h/år. Med

tanke på att det passerar minst ca 1 bil/min på vanliga belagda vägar kan

man anta att spåren sällan blir fyllda till randen.

Carlsson nämner också att obrutna vattenskikt på vägbanan ökar bländning-

en från mötande fordon. Ett annat problem är att det stänker vatten på

rutorna vilket försämrar sikten.

5.2 15- och snöväglag

 

Carlsson tar även upp att olycksrisken ökar när det finns tunn is på

körbanan. Spårens sidolutning ger upphov till krafter som kan minska

förarens möjligheter att framföra fordonet på ett säkert sätt vid så låga

friktioner som råder vid isigt väglag.

Den maximala lutningen i figur 1 uppgår till 5 %. Lutningen är summan av

spårens lutning och vägbanans tvärfall. Vid mer extrem lutning bör den

maximala sidolutningen kunna närma sig 10 %. Under dessa förhållanden

tas i princip all tillgänglig friktion i anspråk för att föra fordonet rakt fram

vid extrem halka enligt Carlsson. Det är alltså så att risken för sladd på

grund av spåriga vägar på halt väglag ökar med tvärfallet medan risken för

vattenplaning minskar med tvärfallet. Det gäller att hitta ett optimalt

värde på tvärfallet.

* Numera är normenligt tvärfall höjt från 2 % till 2,5 0/0 på nybyggda
vägar. Principen blir naturligtvis ändå densamma.
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Schandersson (6) har genom simulering i dator undersökt hur spârdjupet

påverkar fordonskontrollenvid olika friktionstal. Fyra olika häftiga undan-

manövrar har undersökts. Resultaten visar att spårdjupet kan inverka på

huruvida fordonet sladdar eller inte vid friktionstal runt 0,2. Det motsvarar

ungefär odubbade däck på vinterväglag eller dubbade däck på extremt halt

underlag (t ex underkylt regn).

Forskning pågår för närvarande på VTI inom detta område. Den pekar i

dagsläget på att spårdjupet har betydelse för fordonets stabilitet i ett litet

kritiskt friktionsintervall som varierar för olika manövrar. Nivån för de

kritiska intervallen är dock så låg att den endast kan avse vinterväglag.

5.3 Löst grus och sand

 

En litteraturstudie gjord i USA (7) tar förutom vatten eller snö och is på

vägen även upp problem med löst grus och sand. Det nedsätter också

friktionen vilket gör att fordonen (särskilt motorcyklar) kan förlora väg-

greppet. Vad gäller sand och grus kan man tänka sig motsatt problem mot

vatten. Det kan samlas lös materia mellan spåren och ge en annorlunda

friktion där än i spåren.
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6 HUR PÅVERKAS FÖRAREN OM VÄGEN ÄR OJÄMN?

Den "mänskliga faktorn" har ju ofta stor betydelse vid en olycka. Hur

påverkas då föraren av en ojämn väg? Arnberg och Åström (8) har gjort en

undersökning om hur vibrationer (kan översättas som vägojämnheter)

påverkar förarens prestation.

Tre grupper försökspersoner fick köra i en körsimulator. De skulle hålla

konstant hastighet och stabil kurs. Två överraskningssituationer förekom då

det gällde att reagera snabbt. Den ena var ett bländande ljus framifrån

föreställande en mötande bil på kollisionskurs. Den andra var en liten

lampa i backspegeln som föreställde ettutryckningsfordon som ville köra

om. Båda överraskningssituationerna inträffade ett antal gånger under de

olika delarna av försöket. Detta var uppdelat i tre delar. Den första hade

svaga vibrationer, som på en jämn väg. I den andra delen utsattes de tre

grupperna för olika starka vibrationer. Till sist fick försökspersonerna

"köra" på en jämn väg igen.

Resultatet blev att de grupper som hade utsatts för starka vibrationer

styrde lika bra under vibrationerna som gruppen som hade små vibrationer,

men de styrde betydligt sämre efteråt när vibrationerna var som på en

jämn väg igen. Vid den ena överraskningssituationen reagerade försöksper-

sonerna med de starka vibrationerna långsammare än de utan. Vid den

andra överraskningssituationen blev det ingen signifikant förändring som

berodde på vibrationerna.

Försökspersonerna fick också svara på ett frågeformulär. Där framkom bl a

att de ansåg att deras prestationsförmåga sjönk under de kraftiga vibra-

tionerna.
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7 VILKEN EFFEKT HAR SPÅRIGA OCH OJÄMNA VÄGAR PÅ DEN

FAKTISKA OLYCKSKVOTEN?

Tidigare har behandlats vad som kan hända om vägarna är spåriga eller

ojämna. Är det också så att det faktiskt är högre olyckskvot på sådana

vägar? Det finns ingenting som pekar på det. Forskning på det här området

har huvudsakligen bedrivits i Finland och Sverige.

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) undersökte 1406 dödsolyckor som

ägde rum under 1975-1981 i Finland (9). 128 av dödsolyckorna skedde på

vägar med ett spårdjup på minst 5 mm. De 128 "spårolyckorna" delades upp

i

a) 9 st där spåren säkert bidrog till olyckan

b) 38 st där spåren kanske bidrog till olyckan

c) 81 st där spåren inte bidrog till olyckan

I undersökningen slogs a och b ihop till en grupp där spåren kan ha bidragit

till olyckan.

Ett antal faktorer undersöktes för olyckorna. Bland de intressanta var

väglags- och väderförhållanden. Som man kan utläsa ur tabell 1, var det

endast en olycka (2%) där spår kan ha 'bidragit som skedde på torr mark

mot 52 (64%)av de olyckor där spåren inte bidrog. Vid ca hälften av

olyckorna var det vatten i spåren och i resten snö, is eller modd.
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Tabell 1 Olycksorsak och väglagsförhållanden vid 128 dödsolyckor i Finland

1975-81. Vägar med spår som är mer än 5 mm djupa (VTT Rapport

  

 

 

343)

Vatten, snö spår kan ha spår kan inte

eller is bidragit ha bidragit

i spåren antal % antal %

torra spår 1 2 52 64

våta spår 8 17 6 7

vatten,

mindre än 5 mm 5 11 1 1

vatten,

6-10 mm 5 11 2 2

vatten,

11-20 mm 5 11 0 0

vatten,

mer än 20 mm 2 4 0 0

snö, is eller

modd 21 45 20 25

totalt 47 100 81 100

 

En stor andel (40%) av olyckorna där spåren kan ha inverkat inträffade i

regnväder eller annat dåligt väder. Se tabell 2.

Tabell 2 Våderförhållande vid olyckstillfället. Vägar med spår som är mer
än 5 mm djupa (VTT Rapport 343).

   

 

spår kan ha spår kan inte
bidragit ha bidragit

antal % antal %

fint Väder 16 34 65 75

regn 19 40 4 5

snö 7 15 11 14

dis, dimma 5 11 5 6

totalt 47 100 81 100
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Detta stämmer bra med antagandena i (3) att spåren inverkar på säker-

heten framför allt vid våt .barmark, snö- och isväglag. Eftersom det är så

få olyckor det rör sig om är det svårt att säkerställa några andra resultat.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i Finland har gjort undersökningar hur

olycksmängden förändrades när man förbättrade beläggningen (10). Det

gjordes som en före-efter studie. Andra variablers inverkan eliminerades

genom att använda jämförelsematerial. Det inträffade 996 olyckor i

beläggningsobjekten och 759 olyckor i jämförelseobjekten.

Resultatet visade att det inträffade 8 °/o färre olyckor året efter belägg-

ningsåret än året före. Det är inte statistiskt signifikant men visar ändå på

i vilken storleksordning beläggningen inverkar på trafiksäkerheten.

I en undersökning gjord i Sverige (1 l) delades hela det allmänna vägnätet in

i fyra slitageklasser efter 1977 års beläggningsinventering. Därpå beräkna-

des olyckskvoten för de olika slitageklasserna. Man kan inte läsa ut att

slitageklassen har någon betydelse för olyckskvoten.

En av de mest intressanta rapporterna (12) har kommit fram till det

kontroversiella resultatet att olyckskvoten minskar med ökad spårbildning.

Man har förutsatt att spårbildningen på belagda vägar är proportionell till

antalet fordonspassager sedan senaste beläggningstillfället. På så sätt har

spårdjupet vid 7377 olyckor uppskattats. Man har inte kontrollmätt på

några vägar om förutsatsen är riktig.

Rapporten redovisar olyckskvoten (antal polisrapporterade olyckor per 100

milj fordonskilometer) som funktion av miljoner fordonspassager. Olycks-

kvoten ökar med antalet fordonspassager vid våt vägbana och vid vinter-

väglag medan den minskar vid torrt väglag. Det gör att den sammanlagda

olyckskvoten minskar med antalet fordonspassager eftersom torrt väglag är

klart vanligast.

Man har delat upp materialet i hastighets- och bärighetsklasser, ljus

respektive mörker, norra respektive södra landet och ÄDT-klasser. Alla

visar samma tendens. Olyckskvoten går ner med ökat vägslitage. Undan-
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taget är norra landet där olyckskvoten börjar öka igen efter 9 milj

fordonspassager. Det kan kanske förklaras av att där är det vinterväglag

under en längre periodav året.

En orsak till att olyckskvoten minskar på torrt väglag när vägarna blir mer

spåriga skulle enligt författaren kunna vara att förarna ändrar beteende.

Man är van vid en hög standard på vägen. Därför tycker man att det är

obehagligt att köra på ojämna vägar och tar det försiktigare även vid bra

väglag. Den "försiktigheten" medför att olyckskvoten minskar. Att den

däremot ökar ca tre gånger vid vått väglag inverkar inte så mycket på den

totala olyckskvoten.

Vid diskussion med andra framkom att en annan anledning till att olycks-

kvoten minskar kan vara att friktionen ökar. På t ex en MAB-beläggning är

detta vanligt.

Fortsatt forskning kommer antagligen ske med bättre väglagsdata. Spår-

djup ska läggas in i vägdatabanken. Man hoppas också kunna ta hänsyn till

förarbeteende.

Den enda amerikanska artikel som kom fram ur litteratursökningen visar på

helt andra resultat. Burns (13) beskriver hur tappad-last-olyckorna ökade

avsevärt på destora betongvägarna i Arizona på 1970-talet. Det visade sig

bero på att vägen blev mer ojämn. Den största ökningen av tappad-last

olyckor var vid lågtrafik. En orsak till det kan vara att bilarna kör fortare

när det inte är några köer. Därmed kan lösa delar "skakas loss".

Det gjordes en före-efter studie i Arizona på en Inter-state väg. Två

sträckor på enmile vardera valdes ut. Man räknade antalet våtväglags- och

torrväglagsolyckor under två år. Därpå planfrästes ena sträckan och

olyckorna räknades i två år till. Resultatet blev att våtväglagsolyckorna

ökade med 47 °/o på den frästa sträckan och med 225 % på kontrollsträckan.

Torrväglagsolyckorna ökade med 77 % på den frästa sträckan och 231 °/o på

kontrollsträckan. Om man tar hänsyn till den ökade trafiken minskade

våtvägsolyckorna på den frästa sträckan med 15 % medan kontrollsträckan

ökade med 81 %. På den frästa sträckan ökade totala antalet olyckor från

170 till 296 st. Kontrollsträckan ökade från 84 till 278.olyckor på två år.
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Som svensk reagerar man på att det är mycket stora skillnader. En liten

påtgärd av det här slaget skulle förväntas ge en effekt på i storleksordning-

en ett par procent. Det är också väldigt höga olyckstal. Över 200 olyckor

på enmiles landsväg under två år låter som en otroligt olycksbelastad väg.
Eftersom det är en artikel och inte en rapport framgår inte hur de har gått

tillväga. Därför kan man inte heller påvisa några fel i mät- eller beräk-

ningsmetoder.
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8 VAD ÄR FORSKARNAS SYN PÅ TRAFIKSÄKERHET PÅ

SPÅRIGA OCH OJÄMNA VÄGAR?

Vid samtal med finska forskare var man enig om att spåriga och ojämna

vägar egentligen inte är ett trafiksäkerhetsproblem. Spârs effekt på

trafiksäkerheten är ytterligt liten och det är inte ens säkert åt vilket håll

det inverkar. Däremot är ojämna och spåriga vägar ett problem för

framkomligheten och för bekvämligheten.

Vidare forskning om spårs inverkan på trafiksäkerheten kommer ändå med

all sannolikhet att bedrivas i Finland.

Synpunkter från Sverige har gällt metoder. Det kan vara svårt att hitta

likadana vägar med avseende på trafikmängd, hastighetsgräns, vägbredd

m m som dels saknar spår och dels har spår av lite olika djup (som kan delas

in i klasser). Finns inte dessa likadana vägar är det svårt att påvisa

effekten av spår.

På VTI pågår en olycksanalys som är baserad på RST-data (data på spårdjup

mätta med Road Surface Tester) och olyckor. Den beräknas vara klar under

1985.

Något som vore intressant att studera är hur stor betydelse "eftereffekten"

på förarnas prestationsförmåga har för olyckskvoten. Det är dock svårt att

hitta lämpliga metoder för en sådan studie.
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