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FÖRORD

Våren 1982 ti1isatte Transportforskningsdeiegationen (TFD)* en
kommitté med uppgift att de1s kartiägga och prioritera FoU-be-
hovet inom driftområdet, deis föija av TFD finansierade FoU-
projekt inom detta deiområde, deis verka för en samordning av
driftforskningen.

På basis av de1s utförda behovsana1yser med ti11hörande probiem-
struktureringar, de1s översikten av kunskapsiäget, de1s samman-
fattningar av pianerade FoU-arbeten föres1og kommittén TFD att
koncentrera tiiigängiiga FoU-medei tiii nedanstående deiområden
för ett fördjupat pianerings- och programmeringsarbete -b1 a i
avsikt att få fram ett underiag för besiut om det fortsatta FoU-
arbetet.

 

 

System för kostnadsuppfö1jning -standardbeskrivning

Vintervägservice -trafiksäkerhet och framkomiighet

Vägbe1äggningar -nedbrytningsmodeiier

Tung trafik - axe11aster

Konstbyggnader

Näringsiivets transportkostnader -andei som beror av
driftstandarden

För fyra av ovanstående sex de1områden har det varit möj1igt att
genomföra det ti11tänkta p1anerings- och programarbetet, viiket
dokumenterats i fö1jande VTI Meddeianden.

449 Drift och underhå11 av konstbyggnader. Kunskapsiåge
och FoU-behov
av Hans Ingvarsson och Bo Westerberg

45D Drift och underhåii av gator och vägar. System för
kostnadSuppfö1jninq och'beskrivninguav standard-
nivåer. Försiag ti11 utveck1ingsprogram
av Sten-Åke Larsson

451 Vinterväghå11ning i tätort. Fyra projektförs1ag in-
riktade på trafiksäkerhet och framkomiighet
av Börje Thunberg, Rein SChandersson och Gudrun öberg

452 Ti1iståndsförändrings-(nedbrytnings-)mode11er för
gator och vägar i tätort. Pianprojekt
av Lennart Djärf

 

* Efter den 1 juii 1984 Transportforskningsberedningen (TFB)
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REFERAT

På uppdrag av Transportforskningsberedningens kommitté för drift av

gator och vägar har ett planerings- och programarbete utförts inom

delområdet vintervägservice-trafiksäkerhet-framkomlighet. Resultatet

av detta blev fyraprojektförslag inriktade på tätortsförhållanden.

0 Vinterväghållning-trafiksäkerhet

 

Ge underlag för beslut om det ekonomiskt berättigade i att förändra

nivån och inriktningen på vinterväghållningen i tätort.

 

o Halkolyckor-förekomst och skadeföljd

 

Ge underlag för att bedöma om vinterväghållningsåtgärderna sätts in

på rätt Elats och i rätt tid.

0 Trafikanternas krav och önskemål på vinterväghållningen

 

En marknadsundersökning av "kundernas" synpunkter på väg- och

trafiktjänster vintertid.

9 Den kollektiva trafikens framkomlighet vintertid

 

Beskriva hur busstrafikens regularitet påverkas av ändrade väglags-

förhållanden.
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Winter Maintenance in Urban Areas:
Four project proposals aimed at investigating traffic conditions and safety

by Börje Thunberg, Rein Schandersson and Gudrun Öberg
Swedish Road a_nd Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

VTI, on commission from the Committee on Street and Road Maintenance

appointed by the Swedish Transportation Research Board, has drawn up a

programme of research on the effects of winter maintenance in urban

areas. Four projects are proposed:

o Winter maintenance - traffic safety

To assist in formulating aims and in deciding appropriate levels of winter

maintenance in urban areas.

o Accidents caused by ice or snow - frequency and severity

 

To assist in assessing whether winter maintenance measures are used at

the right places and at the right time .

 

o Road user demands and preferences regarding winter maintenance.

To determine "customer" views regarding road and traffic conditions in

winter.

o Public transport in winter - quality of service.

To determine the impacts of road surface conditions on the regularity of

bus services.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Våren 1982 tillsatte dåvarande TFD en kommitté med uppgift att dels

kartlägga och prioritera FoU-behovet inom driftområdet, dels följa av

TFD finansierade FoU-projekt inom detta delområde, dels verka för en

samordning av driftforskningen.

På basis av olika utredningar om FoU-behovet rörande "drift av gator och

vägar" prioriterade TED-kommittén nedanstående delområden.

o System för kostnadsuppföljning - standardbeskrivning

o Vintervägservice - trafiksäkerhet - framkomlighet

o Vägbeläggningar - nedbrytningsmodeller

o Tung trafik - axellaster

o Konstbyggnader

o Näringslivets transportkostnader - andel som beror av driftstandarden

Våren 1984 beviljades kommitténs ansökan om medel hos TFD för ett

fördjupat planerings- och programmeringsarbete för ovanstående sex del-

områden. Enligt kommitténs bedömning är det nämligen nödvändigt att i

en inledande etapp närmare analysera och strukturera respektive del-

område, bestämma lämplig FoU-metodik samt utarbeta tids- och kost-

nadsplaner.

Denna rapport behandlar delområde nummer två "Vintervägservice -

trafiksäkerhet - framkomlighet" och är inriktad på tätortsförhållanden.

1.2 Rapportens uppläggning

 

Vi upptäckte relativt snart, att delområdet "Vintervägservice-trafiksäker-

het-framkomlighet" har många dimensioner samtidigt som våra forsk-

ningsbaserade kunskaper är ringa. Dessa förhållanden ger något av ett

pedagogiskt problem vid redovisningen och motiveringen av våra projekt-

förslag. Vi har valt följande strukturför vår avrapportering.
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Kapitel 2:

Kapitel 3:

Kapitel 4:

Kapitel 5:

Kapitel 6:

Kapitel 7:

Kapitel 8:

Allmän analys och strukturering av vinterväghållningen
med betoning på vä'ghâllarens planerings- och besluts-
problem. En sammanfattning av FoU-behoven.

Dagens kunskaps- och forskningsläge inom det aktuella
ämnesområdet.

Resursförbrukning för väghållare och trafikanter. En
genomgång av väghållarens utgifter för vinterväghâllningen
samt trafikanternas merkostnader pga vinterförhâllanden.

Projektförslag med motivering och kommentarer. En pre-
cisering av föreslagna kommande FoU-satsningar. Förut-
sättningar och möjligheter för FoU-arbetet. Generella me-
todproblem och hypotesfrägor. Överväganden och slut-
satser beträffande förväntade resultat och projektarbetets
uppläggning.

Projektarbetets uppläggning och genomförande.

Tid- och kostnadsplaner.

Överväganden och slutsatser.
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2. VINTERVÄGHALLNING - ANALYS OCH DISKUSSION AV

VERKSAMHETEN OCH AKTUELLA PROBLEMSTÄLLNINGAR

2.1 Allmän problemöversikt

 

Vinterförhållanden - kyla och snönederbörd - medför uppenbara olägen-

heter för persontrafik och godstransporter på våra gator och vägar

jämfört med vad som gäller under den varma årstiden. Minskad trafik-

säkerhet, sämre framkomlighet, lägre reskomfort och ökade fordonskost-

nader är några vanliga exempel på vadtrafikanter och transportköpare

riskerar. Under senare år har större uppmärksamhet ägnats de transport-

svagas situation. Det finns t ex tecken på att äldre människor kan få stora

problem om insatserna för moddavröjning och halkbekämpning minskas.

Överhuvud taget finns starka skäl för att mer ingående kartlägga "kunder-

nas" situation, önskemål och krav beträffande vinterväghållningens inrikt-

ning och omfattning.

För väghållarna innebär en övergång från sommar- till vinterförhållanden

att arbetsuppgifterna skiftar karaktär. Snöplogning, snöbortforsling,

moddavröjning och halkbekämpning är angelägna uppgifter, som innehåller

flera delproblem. För det första sker planeringen av kommande resurs-

insatser under stor osäkerhet eftersom man givetvis inte i förväg kan

förutse kyla och nederbördsmängder för en hel vinter. För det andra har

vi relativt begränsad kunskap om hur olika vinterväghållningsåtgärder i

tätort och förändringar av desamma påverkar trafiken vad gäller olycks-

antal, restider etc.

2.2 Planerings- och beslutsproblemet

 

Oavsett om det är fråga om sommar- eller vinterväghållning bör väg-

hållarens insatser ses i ett "mål-medel-perspektiv". Inom givna ekono-

miska ramar gäller det för väghållaren att skapa sådana förutsättningar

att trafikanternas och transportköparnas olikartade krav/önskemål kan

tillgodoses i störta möjliga utsträckning. Ofta är det fråga om en

intressekonflikt i det att behovet av vinterväghållningsinsatser i tiden och

i rummet är olika för t ex gods- och persontransporter. Eftersom vårt

väg-och gatunät skall betjäna alla trafikantgrupper måste vinterväghåll-

ningsinsatserna bli något av en kompromiss. Som ledstjärna för väghålla-
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ren gäller att han med givna budgetrestriktioner skall genomföra de

åtgärder som sammantaget leder till att de totala samhällskostnaderna

minimeras. I bilaga 1 redovisas vilka mål och regler som i dag gäller för

den operativa verksamheten. Bilagan innehåller också sammanställning

över och exempel på begreppet "vinterväghållningsåtgärder".

Vinterväghållningen är kanske den verksamhet, som kräver mest planering

från Väghållarens sida. Naturligtvis beror detta på svårigheten att i förtid

få kunskap om hur vädret ska bli. Även om väderprognoserna förbättrats

sker "överraskningar" - i form av halka och/eller häftiga snöfall nästan

varje vinter. Det är således i stort sett omöjligt att förutsäga hur den

kommande vintern ska bli. Följdriktigt dimensionerar väghållaren den

planerade insatsen efter erfarenheter från tidigare vintrar. Detta medför

givetvis att organisationen - i form av maskinella och personella resurser

-vissa vintrar är överdimensionerad och andra underdimensionerad. Det

torde emellertid vara utomordentligt svårt att skapa och bibehålla en

flexibilitet i vinterberedskapen, som svarar mot nederbörds- och tempera-

turvariationerna under olika vintrar. GiVetvis är dock detta ett mål att

sträva mot.

Ett sammanhängande problem är efter vilka nederbördstoppar väghållaren

ska dimensionera sin organisation. Annorlunda uttryckt: I-lur sällan ska

trafikanterna behöva uppleva att vägarna är oframkomliga? Väghållarens

målsättning är att snöröjningen ska börja inom en viss tid (eller vid ett

visst snödjup) efter snöfallets början och vara avslutad inom ett visst

antal timmar. I större tätorter är det dessutom ett starkt krav att

åtgärderna är klara före rusningstrafiken för attbland annat undvika att

sandningsbilarna, snöröjningsfordonen själva fastnar i någon bilkö. Hur

ofta (eller sällan) får det inträffa att alla Väghållarens snöröjningsresurser

måste koncentreras till huvudvägar, medan mindre vägar, lokalgator

lämnas därhän? Givetvis är det effekterna som är av intresse. Vilka

effekter får det på trafiksäkerhet, framkomlighet etc, om tiden fram till

åtgärd förkortas? Eller om resursinsatsen ökar (insatsen avslutas snabba-

re)? Eller om mindre vägar får försenad snöröjning eller halkbekämpning?

Ytterligare en aspekt är frågan om vinterväghållningens inriktning. Vilka

vägar ska prioriteras? Huvudvägar, -gator är viktigast, men därefter? Ska

GC-vägar prioriteras högre än t ex lokalgator? Busshållplatser? Hur

viktigt är det att snöbortforslingen sker snabbt? För att kunna prioritera
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"riktigt" måste väghållaren ha kunskap om effekterna av sina åtgärder.

Exempel på frågor är: Vad betyder skymd sikt pga snövallar för

trafiksäkerheten? Hur ofta använder de - visserligen fåtaliga -vinter-

cyklisterfna körbanan i stället för GC-vägen? osv.

Man frågar sig ofta hur: snöröjning, halkbekämpning ska ske? Ska vägarna

saltas eller sandas efter snöröjning? Eller ska kanske rensaltning ske vid

små snömängder? Hur och var ska man preventivsalta? Även beträffande

metoderna måste väghållaren ha kännedom om effekterna. Inom detta

område har en hel del FoU utförts. Dock är kunskapen fortfarande

bristfällig beträffande tätortsförhâllanden.

Slutligen finns även en rent teknisk sida beträffande vinterväghâllningen.

Vilka maskiner, redskap ska användas för snöröjning, salt- och sandsprid-

ning? Och vilka material, (beträffande sand t ex vilken typ av grus, sand)

ska användas och i vilken form (upphettad, saltinblandning osv)? Till den

tekniska sidan hör även vilken typ av beläggningar som ska användas. FoU

har visat att olika beläggningstyper har olika halkkänslighet och att

undergrunden har betydelse.

Vi kan i princip uppfatta vinterväghållningen som ett planerings- och

beslutsproblem för väghållaren enligt figuren nedan. Figuren präglas av

ett reglertekniskt synsätt, där man uppfattar vinterväghållningen som en

process som skall styras mot vissa önskade mål.
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1) Är nuvarande _ 2) Analysera och 3) Välj och
inriktning och NEJ värdera alternativ implementera

r* nivå på vinterväg- I-- för vinterväg- -a nya anvis-
l hållningen optimal hållningens inriktning ningar för

m h t målen för och nivå - olika driftsinrikt-
: vägunderhållet? åtgärdspaket ning och nivå.

I Ja i (eller :
l vet ej) '
I Fortsätt enligt |
| nuvarande rutiner |
I och praxis. |
L (Efter viss tid - kanske 5 eller 10 år - upprepas kedjan) |
_ _ ___ _ _ ____ _ _. _ _ _ __ _ _ ____ _ _ __ _. .. .J

Figur l.l. Principskiss över väghållarens besluts- och planeringssitua-
tion.

För att driftverksamheten - såväl planering som verkställighet - 'skall

kunna genomföras på ett riktigt sätt krävs således dels kunskap om

sambanden mellan olika driftåtgärder/åtgärdskombinationer och deras ef-

fekter, deg kännedom om nuläget, _d_e_d_s metoder och modeller för att

värdera nyttor och uppoffringar hostrafikant och väghållare. Det före-

gående kan sammanfattas i' följande trepunkter, som också definierar

olika forskningsområden. Dessa områden är inbördes beroende och täcker

delvis varandra.

0 Effektvariabler och utvärderingsmodell. Klarlägga vilka nyttor och
uppoffringar som måste beaktas samt på vilket sätt detta kan ske.
Detta förutsätter att målen för driftverksamheten är fastställda och
accepterade.

0 Beskrivning av nuläget. Redovisning av nuvarande väg- och transport-
standard med hjälp av aktuella effektvariabler. I nulägesbeskrivningen
ingår också att redogöra för väghållarens och trafikanternas
uppoffringar (kostnader) i samband med drift och underhåll av gator
och vägar.

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

Det föregående redovisar det allmänna synsätt som vi har beträffande

vinterväghållningen. När det gäller att konkretisera FoU-behovet inom

området "Vinterväghållning-trafiksäkerhet-framkomlighet" visar både vå-

ra egna och andras behovsanalyser att man kan urskilja många - ofta helt

väsensskilda - FoU-inriktningar. Förklaringen till att FoU-behovet har ett

brett spektrum är att vinterväghållningsverksamheten innehåller så olik-

artade funktioner - t ex utarbetande av normer/anvisningar för driftplane-

ring kontra material- och apparattekniska problem.

För den övergripande planeringen av driftverksamheten är följande frågor

av vikt:

0 Ligger de totala resursinsatserna för vinterväghållningen på rätt (opti-

mal) nivå?

0 Är nuvarande fördelning av tillgängliga resurser på olika vinterväg-
hållningsåtgärder rätt (optimal)?

0 Är inriktningen av vinterväghållningen i överensstämmelse med vad
trafikanter och transportköpare önskar?

Den första frågan har under senare år blivit allt_ angelägnare mot

bakgrund av en stagnerande ekonomi. Kommunala och statliga väghållare

har således i den allmänna kostnadsjakten anledning att fråga sig hur man

skall kunna minska driftinsatserna utan att därför alltför mycket äventyra

säkerhet, framkomlighet osv. Den andra frågan innebär exempelvis, att

man kan överväga att öka vintervägservicen på det sekundära vägnätet på

bekostnad av minskade insatser på det primära vägnätet, eller tvärtom.

Den tredje frågan lyfter fram "konsumenterna" och deras önskemål och

preferenser.
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Behovsanalysen visar att väghållarens bedömningar/önskemål rörande an-

gelägna FoU-frågor i övrigt kan hänföras till nedanstående punkter.

o Arbetsmetoder och utrustning. Utveckla och pröva nya eller förbätt-
rade metoder och/eller utrustningar för vinterväghållning.

0 Material. T ex test av nya material för halkbekämpning: CMA i stället
för NaCl, bergkross i stället för naturgrus.

o Åtgärd-effektanalyser. Utveckla, pröva och utvärdera nya eller för-
bättrade vinterväghållningsåtgärder beträffande deras inverkan på tra-
fiksäkerhet, framkomlighet, bränsleförbrukning, vägmiljön.

Bilaga 2 innehåller en sammanställning över och exempel på olika enkät-

svar rörande FoU-behovet inom "Vinterväghållning -trafiksäkerhet/fram-

komlighet".

I kapitel 5 lämnas förslag på FoU-projekt som bedöms vara aktuella för

TFBs del.
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3. KUNSKAPS- OCH FORSKNINGSLÄGE

Hittills har merparten av forskning om vinterväghållning utförts för lands-

bygdsvägar. En del resultat därifrån är tillämpbara i tätorter medan

andra inte alls går att använda. Dessutom kan även erfarenheter vad

avser t ex mätteknik och metoder utnyttjas vid tätortsstudier.

Under några vintrar har försök gjorts med befuktat salt. Benfuktningen

görs för att saltet då verkar' snabbare och man kan använda mindre

saltgivor, salta vid lägre temperaturer (ned till ca -150C) och man får

mindre spill utanför vägen. Resultaten från försöken visade att det var

möjligt att sprida saltet på konventionellt sätt, men att effekterna av

förpreparering ur halkbekämpningssynpunkt var mycket marginella. (VTI-

meddelande 297 och 368, DDa-rapport 82203-46).

Utvecklingen av halkövervakningssystem som hjälp i vinterväghållningen

har i Sverige (VTI och VV) pågått i mer än tio år. Mätstationer finns

utplacerade i några län och utbyggnaden .kommer att fortsätta, så att

1990 har nästan alla län mätstationer utefter vägar med statlig väghåll-

ning. Varje fältstation är utrustad med givare för bestämning av vägytans

temperatur, luftens temperatur och luftfuktighet. Vissa stationer har

även givare för vindhastighet, vindriktning, vägytans tillstånd: torr, våt,

saltad och nederbörd (Faktablad "Väg och väder").

Vägbyggnads- och beläggningsåtgärder har betydelse för uppkomsten av

halka." Konventionellt uppbyggda vägar med grövre material (bergkross

och makadam) nära vägytan uppvisar den klart största halkbenägenheten

medan finkornigt och mera vattenhållande bärlagermaterial har mindre

halkbenägenhet (VTI-rapport 216). Beläggningstypen påverkar också

vilket väglag/friktion som vägen har. Nedan ges ett exempel (VTI-

meddelande 363) som visar att friktionen på den släta massabeläggningen

var betydligt lägre än påden skrovliga ytbehandlingen. Det var vid endast

ett mättillfälle som så stora skillnader erhölls. Ofta var skillnaden endast

0,1 friktionsenheter och vid tjocka is/snöskikt fanns ingen skillnad.
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Figur 3.1 Exempel på extrema skillnader i friktion mellan två olika

beläggningstyper. Blötsnö, 1 cm, lufttemperatur + ZOC. Frik-

tionsmedelvärde över de senast passerade 300 m anges i frik-

tionsremsans överkant.

På samma mätplats hände det vid ett par tillfällen att ytbehandlingen blev

belagd med rimfrost medan asfalten inte blev det, eller att frosten var

kraftigare (lägre friktion) än på asfalten. Vid inget av dessa tillfällen var

dock friktionen riktigt låg. Vid VTI pågår ett större projekt för att

klarlägga olika slitlagertypers halkkänslighet.

En olycksstudie (VTI-meddelande 393) visar att olyckskvoten för hela året

är cirka 10 % lägre på ytbehandling än på massabeläggning i södra och

mellersta Sverige. I\ norra Sverige fann man ingen skillnad mellan

beläggningarna. Om enbart personskadeolyckor studeras finner man ingen

skillnad och detta tyder på att resultaten kan vara beroende av variationer

i polisens olycksrapportering.

I två olycksstudier, redovisade i VII-rapporterna 145 och 210, har man inte

funnit någon effekt av saltning. Den första visade att då andelen is/snö

minskade så ökade olyckskvoten vid is/snöväglag så mycket att totalanta-

let olyckor förblev konstant.
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Effekter av förbättrad vinterberedskap redovisas i VTI-rapport 248. För-

bättringen består i att mellan 03.00 och 07.00 har antingen en saltbil

patrullerat de mest trafikerade sträckorna ("patrullbil") eller också har en

beredskapshavare varit i tjänst under motsvarande tider ("graderad bered-

skap"). Den graderade beredskapen har medfört en stor olycksminskning

sett över hela vinterperioden. Under den tid man haft graderad beredskap

, dvs vardagar kl 03.00 till 07.00 har olycksminskningen varit 30 % jämfört

med kontrollområden. Antalet olyckor på is/snö har dock inte nämnvärt

förändrats. Patrullbilen har inte haft någon positiv effekt på trafiksäker-

heten inom arbetsområdet som helhet men däremot på de flesta vägar som

patrullerats. Detta kan bero på att resurser omfördelats inom ett område

och inte förstärkts.

I Östergötlands län införde man vintern 1983/84 på det statliga vägnätet en

förändrad saitningsstrategi som innebar att man snabbare skulle vara ute

på vägarna. Detta ledde till en stor olycksminskning vilket inte grannlänen

fick.

I Östergötland gjordes under vintrarna 1980/81 - 1982/83 ett försök där

några större statliga vägar inte saltades (VTI-rapport 282). På de plana

försöksvägarna ökade olyckorna med 27 % (ej signifikant på 5 % risknivå)

under dessa vintrar och på de backiga med 53 0/o (signifikant). Om denna

stora olycksökning skulle vara den "sanna" effekten av saltning borde det

ha framkommit i de större olycksundersökningar som tidigare refererats

(VTI-rapporterna 145 och 210). Det är därför troligt att effekten över-

skattats därför att trafikanterna inte anpassat sig till de osaltade sträckor-

na eftersom de var så få och därför att försöket pågick endast några år.

I samma försök observerades väglaget. De osaltade sträckorna hade cirka

10 procentenheter mer is och snö än motsvarande saltade vägar. Det sker

även en omfördelning av väglagen så att de osaltade vägarna får mer

packad snö, tunn och tjock is medan de saltade vägarna har mer snömodd

och våt barmark. Friktionsmätningarna visar att friktionsnivåer under 0,4

år 40-50 0/0 vanligare på deosaltade vägarna i spåren och 10-15 % vanligare

mellan spåren. Mätningarna visade inga tendenser till återfrysningssitua-

tioner vid övergången mellan saltad och osaltad väg. Studierna av korrosion

visar att rostangreppen på provkroppar av bilplåt var mindre än hälften så

omfattande på de osaltade vägarna som på de saltade. Antalet dagar med

stark nedsmutsning var cirka hälften så stort på deosaltade som på de
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saltade vägarna. Vägslitaget under vintern var lO-20% större på de

saltade vägarna än på de osaltade.

Kartläggningen av bilisternas inställning visar attåsikterna om saltning går

vitt isär. Vissa ansåg att saltningen inverkar negativt på miljön samt ger

mer rostskador och nedsmutsning på bilar. De tyckte även att det var

svårare att bedöma halka på en saltad väg. Hälften ansåg dock att

saltningen har en gynnsam effekt på trafiksäkerhet och framkomlighet.

Närmare hälften av de tillfrågade ville ha någon form av partiell saltning

dvs i svåra partier såsom backar och korsningar. 70-80 % ville att de

osaltade försöken skulle fortsätta. Lastbilschaufförerna är mer positiva till

saltning. Deras största problem vid is/snö är bromsning och styrning i

nedförsbacke. Den mest besvärliga vädersituationen utan saltning var blöt

nysnö på en kall vägbana. I dessa fall fäste snön på vägbanan, packades

snabbt av trafiken och var, om temperaturen sjönk, mycket svår att få

bort. En annan situation som är mycket besvärlig att klara utan salt är

underkylt regn.

.Vägverkets kostnader var ungefär lika stora på deraka och plana osaltade

vägarna och på enav de backiga som på motsvarande saltade. Det som

sparades in på att inte salta gick istället åt till ökad hyvling och sandnlng.

På en av de backiga sträckorna ökade kostnaderna mycket och man hade

ändå svårt att upprätthålla önskvärd standard. En monetär värdering av

effekterna har gjorts i ett räkneexempel, som redovisas i avsnitt 4.3 och

detta visar att det ökade antalet olyckor och den minskade korrosionen är

de stora posterna och att de är av samma storleksordning. Övriga effekter

är mer än 50 gånger mindre.

Pga de negativa effekterna av saltning har kommunikationsdepartementet

tagit initiativet till ett forskningsprogram med syfte att minska salt-

användning i väghållningen utan att ge avkall på säkerhet och framkomlig-

het. Programförslaget har utarbetats av VV, VTI och Kommunförbundet.

Programmet är indelat i tre delprojekt som framgår av citatet nedan ur

VV-skrivelse 1985-04-02. '
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Förslag till forskningsprg'ekt för att minska saltanvändningen i väghåll-

ningen.

 

A. Utökning av de saltfria vägavsnitten-regionema

Mål: Ökad användning av mekanisk halkbekämpning.

- Se över kriterier i form av trafikmängd, topografi, klimattyp,
vägtyp, tillåten hastighet m m för det vägnät som ev kan halk-
bekämpas utan salt.

- Undersöka möjligheter att välja ut ett län eller delar av ett län
där NaCl ersätts med annat halkbekämpningsmedel.

- Jämförelse mellan kemisk och mekanisk halkbekämpning i tät-
orter.

- Jämförelse av kriterier i Norden samt belysa konsekvenser av
ändrad fördelning.

B. Nya halkbekämpningsmetoder

Mål: Minska den vid halkbekämpning utspridda mängden NaCl.

- Utveckla alternativa kemiska halkbekämpningsmedel ex.vis CMA
med kravspecifikation beträffande tillverkning, spridning och
dyl. Undersök möjligheterna och kostnaderna för industriell till-
verkning av CMA i Norden.

- Utveckla alternativa mekaniska halkbekämpningsmetoder såsom
Absol, krossgrus, uppvärmt krossgrus, CMA-blandad sand osv.

- Utveckla effektivare snö- och isröjningsredskap i form av bl a
fräsar, tunnare skär och skär med dubbar eller roterande skivor.

- Minskad men effektivare användning avNaCl 'med hjälp av
förbättrad utrustning typ befuktningsspridning i högre hastig-
heter.

C. Nya halkbekämpningsstrategier

Mål: Med ökad insats av tekniska hjälpmedel och organisatoriska för-
ändringar effektivisera snöröjnings- och halkbekämpningsåtgär-
derna.

- Minska omfattning och frekvens av halkbekämpningsåtgärder ge-
nom att göra punktinsatser vid kritiska ställen. Alt. ersättning
med mindre halkbenägna beläggningar. Ex. Rubit, Verglimit
m.m.

- Ge beredskapshaVare och trafikanter bättre väder- och väglags-
information.
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- Ökad samordning och effektivisering av snö- och halkbekämp-
ningsresurserna inom resp. län.

- Förbättrad utbildning av beredskapshavare och personal så att
åtgärderna utföres snabbare och riktigare.

- Undersöka inverkan av preventiv saltning på väglag, olyckor,
framkomlighet och saltförbrukning.

- Påverka trafikanterna så att de anpassar sitt körsätt och hastig-
het till förändrade förhållanden.

- Undersöka rimliga krav som kan ställas på fordonen beträffande
rostskydd, däcksutrustning, slirskydd, bromssystem och regelbun-
det underhåll.

- Undersöka effekter av reducerad tillåten hastighet vintertid.

En del av de föreslagna studierna har redan påbörjats. Bl a har en del

undersökningar gjorts av kalcium magnesiumacetat (CMA) som man i USA

funnit vara det medel som kanske "kan ersätta det salt som idag används.

Det sägs vara lika effektivt men saknar de negativa effekterna. Det är

dock för närvarande ganska dyrt, cirka 15-20 gånger dyrare än NaCl.

Sandningens effekt på friktion och hastighet har studerats och redovisats i

VTI-rapport 164. Sandningen medförde i genomsnitt en friktionshöjning på

0.09. Friktionen avtog kontinuerligt och efter cirka 300 fordonspassager

var friktionstillskottet borta. Personbilisterna höjde hastigheten då vägen

sandades men inte mer än att det uppvägdes av den höjda friktionen, dvs

stoppsträckan var kortare på den sandade vägen.

Vissa studier (DDa-rapport 84206-6) har också gjorts med Absol (huvud-

beståndsdel monokalciumsilikathydrat) som ersättning för sand. Högre

friktionsnivåer har erhållits med Absol än med sand. Andra effekter

.kommer senare att studeras.

Friktion och reshastighet på vägar med olika vinterväghållning har stude-

rats och redovisats i VTI-rapport ,218 liksom friktion och hastighet vid

olika väglag.

I Östergötland har trafikskador registrerade hos sjukvården samlats in

under vintern 1983/1984 av VTI och det finns därför möjligheter att

retroaktivt beskriva trafikskadebilden för olika trafikantgrupper under

vintern i hela Östergötland såväl för tätort som för landsbygd. Som
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exempel kan nämnas att för ett helt år i Linköping fördelar sig de skadade

lika i de tre grupperna gående, cyklande och bilåkande. När hela

materialet analyserats kommer det att ligga till grund för en undersökning

av GCM-trafikanternas situation vintertid. Detta innebär bl a att under-

söka hur olika trafikantgrupper utnyttjar gång- och cykelytor under olika

väder och väglagsförhållanden.

Ur "Vinterväghållning för GCM-trafikanter" Diskussionspromemoria 1984-

10-02 är följande hämtat: 1982 inträffade 1392 kollisioner mellan motor-

fordon och gående i tätort i Östergötland. Cirka 20 % av dessa inträffade

då vägbanan var täckt med is/snö. Motsvarande procenttal för kollisioner

mellan bilar och cykel/moped är cirka 5 %. En förklaring till detta kan

vara att gångtrafiken är relativt konstant över året medan cykel/moped-

trafiken är låg under högvintern. Ungefär samma procentsiffror gäller

utanför tätort. Kollisionerna med oskyddade trafikanter medför allvarliga

konsekvenser, 46 0/0 av de påkörda fotgängarna och 38 % av de påkörda

cyklisterna/mOpedisterna skadades svårt eller dog.

I en förundersökning i Östergötland 1982 under 2 veckor i mars och 2

veckor i oktober utgjordes hälften av de patienter som skadats i trafik-

miljön av gående som halkat eller snubblat.
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Tabell 3.1 Antal skadefall i E-län för olika trafikantgrupper under 4
veckor 1982.
Källa: VTI-meddelande nr 348.

   

Trafikantgrupp §(ingel Kollision Summa Därav

inlagda

Bilister 15 22 37 10

Cyklister 58 9 67 8

Mopedister 11 5 16 4

Buss/spårvagnspassagerare 6 2 8 -

Fotgängare 156 8 164 21

Summa 247 45 - 292 43

 

Av nästa tabell framgår halkproblemet. Under marsveckorna var det

extremt halt i Östergötland under några dagar varvid antalet gående som

halkat omkull och skadat sig var avsevärt fler än under oktoberveckorna.

Tabell 3.2 Antal skadefall bland fotgängare i E-län under 4 veckor 1982.
Fördelade efter födelsår.
Källa: VTI-meddelande nr 348.

   

Födelseår v 10-11 v 42-43 Summa
mars oktober '

-1914 25 9 34

1915-1924 28 6 34

1925-1934 18 2 20

1935-1944 13 1 14

1945-1954 10 3 13

1955-1964 17 4 21

1965-1974 13 1 14

-1975 6 - 6

Totalt 130 26 156
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I en norsk rapport - "Fall- och bruddskador i Oslo vintern 1983/84" Tø'I,

arbetsdokument 28.8.1984L - finns också olycksfallssiffror. Rapporten

ingår i ett större projekt "Vintervedlikehold i Oslo" vars syfte är att

belysa hur säkerheten och framkomligheten för trafikanter påverkas vid

nuvarande vinterväghållning i Oslo.

Undersökningen genomfördes 831001-840331 och 1285 skador registerades

vid de två största akutmottagningarna i Oslo. Frågorna i formuläret

besvarades av patienten (händelsen) och av läkare (skador). Endast gåen-

deolyckor registrerades.

I nedanstående tabell anges antalet och andelen skador i olika miljöer.

Tabell 3.3 Olycksfall bland fotgängare i Oslo under vintern 1983/84.
Källa: "Fall- och bruddskador i Oslo vintern 1983/84".

   

Antall skader 0/0

På fortau (trottoar) 490 42,7
På gangveg 228 19,9

I gaten 232 20,2

I gangfelt 19 1,7

I en trapp 59 5,1

Egen innkjorsel 74 6,5

Annet 45 3,9

1147 100,0

 

Tabellen visar att 6 av 10 skador inträffar på ytor för enbart fotgängare i

gatusystemet (trottoar och gångväg). 2 av 10 har inträffat ute i körbanan

eller på övergångsstället.
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I tabellen nedan anges andelen skador efter väglag.

Tabell 3.4 Olycksfall bland fotgängare i Oslo under vintern 1983/84.

Fördelning på väglag.
Källa: "Fall- og bruddskador i Oslo vintern 1983/84".

  

Bart 15,2 0/0
Sno/is 75,0 %

Strodd 6,9 0/0

Annet 2,9 %

Sum 100,0 0/0

 

Av de personer som uppgivit att olycksfallet skedde på snö och is, 861

eller 75 0/0 av de skadade, angav 809 att orsaken till skadan var att de

halkat på underlaget (94 %).

För skadade personer över 50 år dominerar ben- och armbrott medan

stukningar dominerar för de yngre. För de yngsta, framför allt barn i

skolåldern, uppträder andra skador, sårskador, hjärnskakning m m.

Det vanligaste är att någon arm skadas (62 %) eller något ben (29 0/o).

I projektet "Vintervedlikehold i Oslo" ingår även en studie av äldres

problem under vintern. Totalt har 500 hemmaboende pensionärer utfrågats

och av dessa var detcirka 70 0/o som gick ut mera sällan vintertid. Av

dessa angav cirka hälften att det berodde på väglaget resten angav hälsa

(tål ej kyla) eller annat som orsak.

I Västerås har gatukontoret på uppdrag av dåvarande TFD genom en

sjukhusenkät registrerat fotgängare som skadats utan inblandning av

trafik under 1 år. I rapporten tas även markvärmeproblemet upp och man

konstaterar att markvärmen i Västerås medfört en hög säkerhet för

gående under vintern.
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Det finns VTI-studier (opublicerat + VTI-meddelande 133) som visar hur

fordonens bränsleförbrukning ökar med ökande snödjup vid konstant has-

tighet. Dessutom pågår VTI-studier där man samtidigt gör noggranna

mätningar av hur djup och var snön finns på landsbygdsvägar samtidigt

som trafikens hastighet och ett mätfordons bränsleförbrukning vid vissa

konstanta hastigheter registreras. I ett TPB-projekt har man i Luleå låtit

föraren av mätfordonet följa normal trafikrytm när man mätt bränsle-

förbrukningen.

Som bilist kan man förbättra väggreppet vid is/snö genom att sätta

dubbdäck på bilen. I försöket med osaltade vägar svarade endast 5 % av

personbilisterna att de inte tänkte använda dubbdäck om man slutar salta.

Om dubbdäck skulle förbjudas, har man beräknat att olyckorna skulle öka

med 5-10 % under tiden oktober-april. Kostnaden för dessa olyckor är av

samma storleksordning som de minskade kostnaderna för bilägaren och

väghållaren. Dessa består i att bilisten slipper köpa dubbdäck och tvätta

bilen så ofta. Väghållaren får mindre slitage på beläggningar och väg-

markeringar (VTI-rapport 223A).
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4. RESURSFÖRBRUKNING FÖR VÄGHÅLLARE OCH TRAFIKAN-

TER

I olika lagar och förordningar ställs krav på att allmännyttiga vägar ska

hållas framkomliga även vintertid. Väghållaren anslår stora resurser för

detta varje år. En översiktlig bild av hur stora de är ges i avsnitt 4.1.

Trots väghållarens ansträngningar medför vintern att trafikanternas

kostnader ökar. Snö ochis på vägen medför försämrad trafiksäkerhet, ökad

bränsleförbrukning, minskad framkomlighet, kostnader för dubbdäck m m.

Trafikanternas kostnader kan även bero av vinterväghållningens inriktning

och omfattning. Ett exempel är användning av salt, som har flera för

trafikanten positiva effekter, men som tyvärr även ökar korrosionen på

fordonen. I avsnitt #.2 ges exempel på hur stora dessa s k "trafikant-

effekter" kan vara.

I kapitlets avslutande del (avsnitt 4.3) diskuteras i korthet samspelet

emellan väghållarens och trafikanternas kostnader En ändring av vinter-

väghållningens inriktning och/eller omfattning får effekter för trafikanter-

na. Det är väsentligt att väghållaren beaktar dessa effekter i sin planering

av vinterväghållningen.

4.1 Väghållarens utgifter för vinterväghållning

 

De totala utgifterna för drift och underhåll av gator och vägar är i Sverige

av storleksordningen 6-7 miljarder kronor per år. Den största delen -c 4

miljarder - åtgår till drift av statsvägarna samt bidrag till drift av

statskommunala och större enskilda vägar. Resten, dvs c 2.5 miljarder,

avser kommunernas kostnader.

För det enskilda, ej statsbidragsberättigade vägnätet saknas nästan helt

uppgifter om driftkostnaderna. I.detta vägnät ingår dels mycket små

landsbygdsvägar, dels vissa gator, gångbanor och GCI-leder i tätorter där

samfälligheter, landsting, industrier etc är väghållare. En studie har dock

genomförts i Luleå. Den visar att i ett bostadsområde kan kostnaderna för

vinterväghållning vara av samma storleksordning för samfälligheterna som

för kommunen.
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För vinterväghållningen avsätts i genomsnitt 15-20 % av väghållarens

driftbudget. Givetvis finns dock stora skillnader beroende på klimatet (och

på hur svår en viss vinter är). I DKUs huvudrapport 1981 anges Vinterväg-

hållningens andel av driftbudgeten till 42,6 0/0 för Luleå, 20 0/0 för Göteborg

och 17,6 % för Stockholm.

En grov uppskattning av vad vinterväghållningen kostar statliga och kom-

munala väghållare blir då drygt 1 miljard kronor. Dessutom tillkommer

kostnaderna för vinterväghållning på enskilda gator och vägar. Dessa är

emellertid mycket svåra att uppskatta för närvarande.

Det är ofta av intresse att se hur utgifterna för vinterväghållning fördelar

sig på olika aktiviteter. För vägverket fås då följande tabell, som baseras

på ett koncept som tagits fram inom NVF41. Det bör observeras att

kostnader för basorganisationen inte ingår.

Tabell 4.1 Vägverkets kostnader för vinterväghållning fördelat på olika

  

aktiviteter.

Aktivitet Totalkostnad (Mkr)

1981 1982 1983

Snöplogning 164 127 125
(inkl snö- och ishyv-
ling, isrivning)

Snöbortfo'rsling 19 19 10

Kemisk halkbekämp- 43 40 60
ning (saltning)

Mekanisk halkbekämpning 61 50 60
(sandning)

Trumtining och snödikning 24 23 14

Utmärkning av väg 23 \ 25 24
vintertid

Summa 334 284 293
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En uppställning av liknande typ för en kommunal väghållare får ett något

annorlunda utseende beroende på att aktivitetstyperna delvis skiljer sig.

Som exempel från kommunerna redovisas nedan kostnadsfördelningen i

Göteborg under en "normalvinter". Kostnaderna är i 1982 års priser. Denna

redovisning gjordes av Sven Ohlsson vid ett VTI-seminarium 1984-12-06.

Tabell 4.2 Kostnader för vinterväghållning i Göteborgs kommun.

 

Aktivitet Kostnad (Mkr)

Basorganisation 7.7

Körbanor:

Snöröjning 2.7
Halkbekämpning, mekanisk 0.3
Halkbekämpning, kemisk 4.3
Sandupptagning 2.0

Gångbanor 6.4
Gatuvärme *' 1.5
Åtg. för fastighetsrenhållningen 0.6

Totalt 25.5

För de övriga fem kommuerna inom DKU finns liknande uppgifter -

avseende 1980 - i DKUs huvudrapport 1981. Även för en del andra

kommuner finns uppgifter, men ännu har inte någon total sammanställning

gjorts av hur mycket vinterväghållningen kostar Sveriges kommuner.

Utöver kostnaderna i tabellerna ovan finns även utgifter som indirekt beror

på vinterväghållning. Till dessa måste även läggas de ytterligare kostnader,

i form av ökat beläggningsunderhåll, som dubbdäcken orsakar. Dessa

kostnader uppskattades 1980 till 75-135 miljoner kronor. Uppräknat till

1984 blir detta 100-175 miljoner kronor. Dubb/vinterdäck bullrar också mer

än odubbade däck, vilket kan innebära att bullerskydd måste byggas utefter

vägar med nära bebyggelse.

Den kemiska halkbekämpningen påskyndar nedbrytningen på konstruktioner

av stål och betong. Detta medför ökade underhållskostnader för väghållar-

na, och VV har uppskattat den till knappt 100 miljoner kronor av de 1984

satsade 170 miljonerna. Om även kommunala och statskommunala broar tas
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med kan kanske grovt sett den ökade broreparationskostnaden p g a salt-

ning stiga till cirka 150 miljoner kronor. FoU pågår inom detta område.

Vid plogning och hyvling skadas beläggningar, staket m m. Det är dock inte

känt hur stora kostnaderna är för detta.

I tätorter skadas ofta trädrötter och luften är förorenad. Detta i kombina-

tion med saltning försvårar trädens överlevnadsförmåga. I Hamburg har

många träd dött och därför förbjöd man 1980 saltning på gång-och

cykelvägar. 1981 reducerades saltningen på gator (lOg/mz). 1983 saltades

enbart huvudleder och 1986 har man för avsikt att helt förbjuda saltningen.

Man har redan fått en positiv effekt av detta genom att betydligt färre

träd dör, men då har man samtidigt bytt jorden (10-15 cm djup) runt

träden. För detta ändamål avsattes årligen 2 miljoner DM. (Föredrag av

stadsträdgårdsmästare Rigobert Monard i Alnarp 1984-12-11).

Enbart i Göteborg uppskattas kostnaderna för att ersätta saltskadade träd

till 1,5 miljoner kr/år (Stadoch land/Rapport nr 30 Alnarp 1984).

VTI har gjort studier utefter landsbygdsvägar och funnit att ytvatten (sjöar,

åar) är relativt okänsliga för saltföroreningar. I grundvattenmagasin nära

vintersaltade vägar kan salthalterna under vissa ogynnsamma betingelser

bli relativt höga. Det finns ett fåtal kända fall i Sverige där grundvatten-

täkter förorenats. Effekten på växter utefter vägen har visat att det

främst är geologiska och hydrologiska förhållanden som avgör i vilken grad

ett område påverkas av saltning (VTI-rapport 197 och VTI-meddelande 314).

Amerikanska undersökningar (An Economic Analysis of the Environmental

Impact of Highway Deicing. US Dep. of Commerce PB-253 268) redovisar

andra resultat, delvis för attamerikanska gränsvärden är lägre än svenska.

I Sverige finns endast smakgränsvärde (300 mg klorid/liter vatten 3 100 -

200 mg Na/l). Natrium är skadligt för människor med högt blodtryck och

hjärt-och kärlsjukdomar. Dessa rekommenderas ett natriumintag < 20 mg/l,

och om en sådan gräns skulle införas i Sverige skulle troligtvis många

brunnar och även sjöar få för höga värden. Några ekonomiska värderingar

av detta har inte gjorts. I den amerikanska rapporten finns följande

kostnader upptagna.
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Tabell 4.3 Uppskattning av kostnader för skador orsakade av vägsaltning i
USA. _

Total (in millions)

Water Supplies and Health S 150

Vegetation 4 50

Highway Structures ^ 500

Vehicles 2 . 000

Utilities ' 10

Salt Purchase and Application Q0

Total S 2 .910

Om dessa förhållanden även gäller för svenska förhållanden skulle miljö-

kostnaderna vara 10 0/0 av fordonskostnaderna. Korrosionsskador på bilar

p g a vägsalt uppskattas till l,5-2,0 miljarder årligen i Sverige, vilket

skulle kunna innebära att miljökostnaden sätts till 150-200 miljoner

kronor/år. Det bör dock påpekas att det inte finns några belägg för att det

 

Q 1 Sverige skulle vara samma förhållanden mellan olika kostnader som i

USA.

 

Snöupplagen kan också orsaka lokala miljöproblem men det är oklart hur

stora dessa är.

4.2 Trafikantkostnader

Vinterväglag (is- och snöväglag) orsakar ökade kostnader för trafikanterna.

Ett intressant tankeexperiment är att beräkna hur mycket trafikant-

kostnaderna skulle kunna sänkas, om man kunde eliminera all förekomst av

is och snö på vägbanan.

Utifrån gjorda olycksstudier på 70-talet kan man uppskatta olycksökningen

p g a halka under vintern (oktober-april) till c 40 % på det statliga väg-

nätet. Om denna olycksökning elimineras skulle det totala antalet polis-

rapporterade trafikolyckor på destatliga vägarna under ett år minska med

c 20 %. Om vi antar att effekten skulle bli lika stor på det kommunala

vägnätet skulle de polisrapporterade trafikolyckorna i Sverige bli 10-12000

färre. Med en genomsnittlig olyckskostnad av 200 000 kr motsvarar detta
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c 2-2,4 miljarder kronor årligen. I denna summa ingår då inte olycks-

kostnader för fotgängare som halkar, eftersom dessa olyckor definitions-

mässigt inte klassificeras som trafikolyckor.

Framkomligheten minskas när det råder is- och snöväglag. Det innebär

dels att trafikanter avstår från eller uppskjuter sin resa (eller byter

färdsätt), dels att de resor som genomförs tar längre tid. Utifrån

hastighetsmätningar som gjorts och undersökningar av förekomsten av olika

väglag kan man beräkna att restidsförbrukningen skulle ha varit 2-4 %

lägre om inte trafikanterna tvingats anpassa hastigheten till väglaget.

Det totala persontransportarbetet på vägarna i Sverige är c 80 miljarder

personkilometer årligen. Av detta uträttas c 2/3 på landsbygd och c 1/3 1

tätort. En reduktion av restidsförbrukningen med 2-4 c3/0 kan grovt sägas

motsvara 350-650 miljoner kronor per år. Då har dessa antaganden gjorts:

genomsnittshastigheten är 70 km/h, tidskostnaden är 15 kr per person-

timme och reduktionen är lika stor i tätort som på landsbygd. Detta är

grova approximationer. T ex så saknas kunskap om hur is- och snöväglag

påverkar fordonens hastighet i tätort.

En annan aspekt på framkomlighet är att vid enstaka tillfällen kan

förhållandena bli sådana att trafiken inte kommer fram på vägarna. Detta

drabbar i så fall framför allt den tunga trafiken. Dessa tillfällen är dock

med nuvarande vintervägservice sällsynta och tidsförlusterna i sig torde

vara små jämfört med ovanstående. Däremot kan det vara så att

företagens lagerhållningskostnader är större på grund av en viss osäkerhet

vid transporter vintertid. StOpp eller förseningar kan även leda till produk-

tionsbortfall p g a att personalen kommer för sent till arbetet.

Is- och/eller snöväglag ökar även fordonens bränsleförbrukning, speciellt

om vägbanan är täckt av lös snö eller snömodd. Man har beräknat att

denna ökning utgör cl 0/0 av den bensin som förbrukas vintertid eller

c0.5 % av årsförbrukningen. I kronor motsvarar detta c50 miljoner

(exklusive skatter).

Kostnaden för dubbdäck är betydande för bilägarna. Om is- och snöväglag

helt kunde elimineras skulle bilägaren i genomsnitt spara uppskattningsvis

300 kr per år, när hänsyn tas till att sommardäcken skulle slitas snabbare,

att bränsleförbrukningen är lägre med sommardäck och att det tar tid
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(eller kostar pengar) att byta däck. Ungefär två miljoner bilägare använder

dubbdäck i Sverige, varför den totala kostnaden blir 500-700 miljoner

kronor (exklusive skatter).

Om inga fordon med dubbdäck fanns i trafiken skulle bilägaren även kunna

sänka kostnaderna för biltvätt och torkarblad m m. Denna besparing

uppskattades till c 150 miljoner kronor per år 1980, vilket grovt räknat

motsvarar 200 miljoner 1984. Dessa uppskattningar är dock mycket osäkra.

Den kemiska halkbekämpningen (saltningen) gör att fordon rostar snabbare.

En gjord beräkning, som grundas på att fordonens livslängd skulle öka med

25 % om saltningen upphörde, visar att den årliga kostnaden för korrosion

p g a vintersaltning uppgår till c 1.7 miljarder kronor.

Ovanstående kan sammanfattas i följande tabell, som alltså är ett försök

att uppskatta storleken av olika trafikantkostnader orsakade av vintern vid

nuvarande nivå och inriktning på vinterväghållningen.

Tabell 4.4 Trafikanternas ökade kostnader under vintern.

 

Delområde Kostnad
(1984 års priser)

Olyckor 2000-2400 Mkr

Restid 350-650 Mkr

Stopp i trafiken vintertid ?

Bränsleförbrukning c 50 Mkr

Dubbdäck 500-700 Mkr

Övr. trafikantkostnader pga dubbdäck c 200 Mkr

Korrosion 1500-2000 Mkr

Summa 4600-6000 Mkr

Tabellen syftar till att åskådliggöra den relativa betydelsen av olika

komponenter i de totala trafikantkostnaderna. Helt visst kan kritik riktas

mot många av de antaganden, som ligger till grund för uppskattningen. Men

noggranna beräkningar torde inte kunna kullkasta de potens.skillnader som

finns i tabellen.
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4.3 Samspelet mellan väghållarens och trafikanternas kostnader

 

För väghållaren är det av stor vikt att kunna förutse konsekvenserna av

ändrad inriktning/omfattning på vinterväghållningen. I två exempel nedan

redovisas resultat, som tagits fram vid EoUlom dessa frågor. Det första

exemplet avser en ändrad omfattning (ökning) av vinterväghållning och det

andra - försök med osaltad väg - en ändrad inriktning.

Ökade resurser för vinterväghållning.

I samband med den dubbdäcksutredning som gjordes i mitten av 1970-talet,

gjordes även beräkningar av hur stor ökning av trafiksäkerheten, som kan

åstadkommas genom ökade anslag till vinterväghållningen. Beräkningarna

grundade sig på skillnader i olyckskvot vid _olika väglag under vinter-

månaderna 1973 och den minskning av is- och snöväglag, som skulle kunna

åstadkommas genom olika åtgärder. De åtgärder som studerades var:

1. Förkortning av utryckningstiden genom jourtjänstgöring för chauffö-
rer, väghyvelförare m fl'i samband med kemisk halkbekämpning.

2. Förkortning av åtgärdstiden genom en större resursinsats i samband
med kemisk halkbekämpning.

3. Förkortning av åtgärdstiden genom större resursinsats i samband
med plogning och sandning av osaltade belagda vägar.

4. Förkortning av åtgärdstiden genom större resursinsats i samband
med plogning och sandning av grusvägar.

5. Utökad sandning genom kortare intervall mellan spridningstillfäl-
lena.

Resultatet av beräkningarna visas i figuren nedan. Såväl olycksreduktion

som väghållarkostnad avser enbart de statliga vägarna.
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Olycksreduktion
(Antal poiisrapporterade olyckor)

*P

2000-
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1400*-

      

   

1200 '-

  

 

   

 

o 1 I 1 l i 1 A

0 20 40 60 80 100 120 i
Ökning av vinter-
väghållningsanslag
(Mkr)

Figur 4.1. Beräknad olycksreduktion som funktion av storleken av ett
utökat vinterväganslag. Statliga vägnätet under tiden januari-
april och oktober-december 1973.

Källa: "Dubbdäck".

Kommentarerar till figuren:

0 antalet polisrapporterade trafikolyckor på det statliga väg-
nätet under den aktuella perioden var 13128.

0 Vägverkets kostnader för snöröjning och halkbekämpning var
mellan 110 och 172 miljoner kronor (1973 års priser) under
åren 1969-73.
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Det intressanta med kurvan är den stora marginaleffekten. Redan en

måttligt ökad resursinsats skulle ge stora trafiksäkerhetsvinster. I

rapporten påpekas emellertid att resultatens osäkerhet är mycket stor.

Dessutom kan tilläggas att kurvan inte är direkt överförbar till dagens

förhållanden. Bl a har nivån på vinterväghållningen sannolikt förändrats.

Det bör även nämnas att utredningen fann att den mest effektiva

åtgärden var förkortning av utryckningstiden genom jourtjänstgöring i

samband med kemisk halkbekämpning. Försök har senare gjorts med

denna åtgärd (VTI-rapport nr 248). Resultaten visar en viss olycksminsk-

ning, när förbättrad vinterberedskap införs. Resultaten är dock inte helt

tillfredsställande, eftersom det _i_nt_e var is- och snöolyckorna som minska-

de, utan endast olyckor vid andra väglag (se även kapitel 3).

I räkneexemplet ovan togs inte heller hänsyn till att senare undersökning-

ar (bl a VTI rapport nr 145) visat att olycksrisken vid is- och snö tenderar

att öka ju ovanligare det är att is- och snöväglag förekommer.

Trots dessa invändningar kan figuren ovan ses som en påminnelse dels om

att det kan finnas stora trafiksäkerhetsvinster att göra redan vid en

måttlig ökning avresursinsatsen, dels om faran av att sänka ambitions-

nivån i vinterväghållningen.

Försök med osaltade vägar.

Försöken med osaltade vägar i Östergötland pågick under tre vintrar:

1980/81, 1981/82 och 1982/83. Försöken innebar att vägverket på några

vägar, som tidigare saltats, försökte sköta vinterväghållningen utan halk-

bekämpning med salt. Under försöken studerades många olika effekter,

bl a trafikolyckor, väglag, friktion, trafikvariationer, reshastighet, korro-

sion, nedsmutsning, stopp i backar, vägyteslitage. Vidare kartlades

inställningen hos privatbilister och yrkeschaufförer. Inte minst väsentliga

var de erfarenheter, som väghållaren gjorde och de kostnadsuppföljningar

som gjordes.

Försöken finns sammanfattade i VTI-rapport nr 282 och relateras i korthet

även i kapitel 3 ovan. I rapporten redovisas även ett samhällsekonomiskt

räkneexempel, som visar förändringar i väghållar-och trafikantkostnader
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för provvägarna när man övergick från väghållning med salt till utan salt.

Exemplet återges i tabellen nedan.

Tabell 4.5 Räkneexempel avseende försöken med osaltade vägar i Öster-
götland.
Källa: VTI-rapport nr 282.

Kostnadsförändring (tkr/vinter)

 

Trafikantkostnader:

- Trafikolyckor + #065

- Korrosion 4 - 5750 a

- Restid, lastbil + 46

- Restid, personbil + 107

- Stopp (i backar) + 51

- Bränsleförbrukning 0
. + 102
Väghållarkostnader: 7

- Vinterväghållning + 58 A

- Tvättning - 28

- Dikning 1 + 22 r- 102

- Broreparation . ° - 109

- Beläg'gningsslitage - 45J J

   

Räkneexemplet visar tydligt att de betydande posterna är ökningen av

olyckskostnaderna och de minskade kostnaderna för korrosion. För dessa

poster har även en osäkerhetsbedömning gjorts. Den visar att förändring-

en i olyckskostnad torde ligga i intervallet mellan - 1635 tkr/vinter och

+ 6625 tkr/vinter. Motsvarande intervall för korrosionskostnaden är -3120

tkr/vinter till - 7940 tkr/vinter.

Även om uppskattningarna alltså är osäkra visar de dock tendensen vid en

övergång från salt till icke-salt. Särskilt oroväckande är naturligtvis det

ökade antalet olyckor.

Exemplet visar också att även om vinterväghållningens kostnader ökade

med den nya strategin, så minskade de totala väghållarkostnaderna. Det

visar att väghållaren måste ta hänsyn till konsekvenserna för andra

driftverksamheter när inriktningen/omfattningen planeras inom t ex vin-

terväghållningen. Det väsentligaste är dock den stora skillnaden i nivå

jämfört med trafikantkostnaderna. Det visar än engång 'att väghållaren

vid sin driftplanering måste beakta de samhällsekonomiska konsekvenser-

na.
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5. PROJEKTFÖRSLAG MED MOTIVERING OCH KOMMENTARER

5.1 Kriterier

Översikten i kapitel 2 samt exemplen i bilaga 2 klargör att man kan

urskilja och formulera ett stort antal delprojekt inom det aktuella ämnes-

området. Eftersom både budget- och tidsramar är starkt begränsade har vi

satt upp några kriterier med vilkas hjälp vi ansett oss kunna begränsa och

koncentrera vårt. förslag angående "av TFB finansierade FoU-projekt".

Följande kriterier/synpunkter har påverkat förslaget.

o Kunskapsbehovet. Självfallet måste det finnas ett reellt kunskaps-
behov. Vi menar - med stöd av vår referensgrupp - att den samman-
ställning som redovisats i kapitel 2 fångar upp relevanta frågeställ-
ningar och pekar ut var kunskapsluckorna finns.

0 Kostnad/nytta-aspekter. Satsningen av FoU-medel kan jämställas med
ett traditionellt investeringsproblem. Tillgängliga medel skall satsas
på FoU-projekt med den största lönsamheten. Som regel är det dock
omöjligt att i dessa sammanhang få fram en meningsfull C/B-kalkyl.
Som indikation på att en FoU-satsning kan ha god lönsamhet gäller, att
det aktuella forskningsproblemet berör en effekt- och kostnadsmässigt
stor volym samt att osäkerheten i befintlig kunskap är stor.

För att få ett begrepp om aktuella effekt- och kostnadsvolymer
redovisades i kapitel 4 olika uppgifter om trafikanternas och väghål-
larnas resursförbrukning under vintertid.

0 Pågående och planerad FoU. Hänsyn måste tas till pågående och
planerad FoU .vid andra organ och myndigheter än TFB för att undvika
(omedvetet) dubbelarbete. I kapitel 3 lämnades en aktuell redogörelse
för kunskaps- och forskningsläget i Sverige beträffande vinterväghåll-
ning.

o FoU-policy hos TFB. Projektförslagen skall ha ett innehåll som ligger
inom TFBs ansvarsområde och som ansluter till TFBs FoU-inriktning.

o Forskningsbarhet. Slutligen måste det vara sannolikt/säkert att det
tilltänkta FoU-arbetet går att genomföra med hänsyn till dels möjlig-
heterna att få fram erforderligt dataunderlag, de_ls_ tillgång-FH kompe-
tent personal och adekvat utrustning. _
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5.2 Projektförslagen

 

Med hänsyn till ovanstående och diskussionen i tidigare kapitel är det vår

bedömning att följande projekt motiverar en satsning från TFBs sida. I

avsnitt 5.3 och i kapitel 6 presenteras och diskuteras projektförslagen

mer ingående.

Vinterväghâllning - trafiksäkerhet. I detta projekt studeras hur trafik-

säkerheten - mätt som olyckor, olyckskvot och skadeföljd - påverkas av

ändrad nivå på resursinsatsen för snöplogning, moddavröjning och halk-

bekämpning.

Projektet kan ses som en makroanalys, där man undersöker hur en utökad

vinterväghållning (t ex fördubblad maskininsats, halverad utryckningstid) i

ett större område inverkar på trafiksäkerheten. Tjugo områden (vägnät) i

tätorter utväljs slumpmässigt. Hälften av dessa blir föremål för den

intensifierade vinterväghållningen under det att övriga områden har oför-

ändrad nivå på sin vinterväghållning.

Studien bör omfatta tre vintrar - bl a för att reducera osäkerheten i

resultaten pga väderdatas variabilitet. Förutom olycksdata behövs uppg-

ifter om bl a trafikens storlek, trafikvariationer, väglag och trafikant-

beteenden för att möjliggöra en kausalitetsanalys.

Halkolyckor - förekomst och skadeföljd. Detta projekt vill ge en

fördjupad kunskap om när, var och hur halkolyckor inträffar uppdelat på

olika trafikantgrupper. Analysdata hämtas både från den officiella

olycksstatistiken - polisrapporterade trafikolyckor - och sjukhusens pati-

entskadestatistik. Projektet är en fortsättning på en tidigare studie i

Östergötland och utnyttjar tidigare insamlad statistik. Även i detta

projekt krävs uppgifter om trafikens storlek och variation.

Trafikanternas krav och önskemål på vinterväghållningen. Detta projekt

syftar till att klarlägga hur skilda trafikantgrupper ser på vinterväghåll-

ningens innehåll och inriktning. Vilka krav och önskemål föreligger och

vilken betalningsvilja finns det bakom dessa krav och önskemål?

Den kollektiva trafikens framkomlighet vintertid. Avsikten med detta

projekt är att få fram statistik över busstrafikens förseningar vintertid
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och i vilken mån dessa förseningar beror av väderlek och väglagsförhållan-

den.

5.3 Kommentarer till projektförslagen

 

I vår analys och strukturering av aktuella projektförslag har det fram-

kommit många synpunkter och aspekter. En del av dessa är giltiga för alla

fyra projekten, under det att andra gäller för ett visst projekt. Gemensamt

för dem alla är, att dessa synpunkter påverkar uppläggningen av och

innehållet i det kommande projektarbetet.

Vi har valt att redovisa dessa synpunkter på så sätt, att aspekter av

generell och metodologisk karaktär presenteras först, under det att de mer

projektspecifika kommentarerna redovisas i slutet.

5.3.1 Analysens inriktning på direkta och/eller indirekta samband

 

Vårt uppdrag går ut på att undersöka hur olika vinterväghållningsåtgärder

påverkar trafiksäkerhet respektive framkomlighet. Det ligger nära till

hands att se dessa två frågeställningar som ett statistiskt problem, där man

via regressions-eller korrelationsanalys kan påvisa graden (styrkan) av

aktuella samband. En sådan analys är dock av statistisk/mekanisk natur och

stor risk finns att man i analysen tappar bort kausaliteten, d v 5 orsak-ver-

kan. Den statistiska analysen måste bygga på hypoteser/teorier om det

logiskt-funktionella i aktuella samband.

Man kan uppfatta vinterväghållningsåtgärderna som en strävan att åstad-

komma barmarksförhållanden så långt som möjligt både rumsligt och

tidsmässigt. En körbana som är fri från snö och is ger samma väggrepp som

under sommaren samtidigt som förarna disponerar hela körbaneytan för att

manövrera sina fordon. Alla vet att väggreppet och därmed också broms-

sträckan kan förändras dramatiskt genom att körbaneytan får ett täcke

(hinna) av snö, is, modd eller frost. Vidare medför t ex snövallar, tillfälliga

snöupplag och isränder att föraren får en mindre körbaneyta och eventuellt

också sämre sikt. Figur 5.1 ger ett förenklat strukturschema över vilka

faktorer som bör beaktas, då man studerar hur olika vinterväghållnings-

åtgärder påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet.
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I detta sammanhang vill vi alltså - idealt sett - få fram kunskap/data om

följande faktorer/samband

 

   -/ TRAFlK
  

 

vaERvÄG -    

  

 

     
 

  

 

  

 

     

 

  

3 HÅLLMNGS'
ÅTGÄRDER TRAFIKSÄKER-

TEX HALK- VAGLAG HET

BEKÄHPNINE J\ FRAHKOMLIGHET

mmm TRAFIKANT-
BETEENDEN

    

VÄDER FÖR -

HÅLLANDEN

  

Figur 5.1 Förenklat strukturschema för att beskriva hur vinterväghåll-
ningsåtgärder påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet

Egentligen är det ointressant för trafiken vilka åtgärder som ligger bakom

en snö- och isfri körbana eller en väg, som trots is och snö, har godtagbara

friktionsvärden. Det väsentliga är att körbanan har goda friktionstal.

Sambandspil nr 1 i figur 5.1 ger således det indirekta sambandet mellan

vinterväghållning och trafiksäkerhet. Om en ökning av anslagen till vinter-

vägservicen i_nt_e skulle medföra bättre väggrepp och följaktligen mindre

halkrisk finns ingen rimlig anledning att vänta sig bättre trafiksäkerhet.

Det logiskt riktiga bör vara att i analysen behandla orsakskedjor: t ex

ändrad halkbekämpning - väglag - friktion-4 hastighet/broms-

sträcka- trafiksäkerhet. Man kan ställa upp många hypoteser om hur

olika faktorer påverkar varandra. Figur 5.1 anger några tänkbara sam-

bandspilar. Det finns ingen anledning att nu gålängre i hypotesdiskussio-

nen. Det viktiga är att konstatera. att det för en meningsfull analys inte

räcker att enbart ha data om vinterväghållningsverksamheten och antal

trafikolyckor. Enligt vår mening krävs dessutom uppgifter om trafik,

väglag, väderlek och trafikantbeteenden.

I kapitel 6 behandlas mer ingående måttproblemet, d v 5 vilka mätetal som

bör användas för respektive faktor.
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5.3.2 Grupperingsvariabler - kategorisering

 

Eftersom vår undersökningspOpulation inte är homogen måste vi diskutera

behovet av att stratifiera/kategorisera materialet.

För det första kan man fråga sig om alla trafikanter skall behandlas i en

och samma grupp. Med tanke på den trafik- och trafiksäkerhetspolitiska

diskussionen synes det rimligt att särredovisa CCM-trafikanter och bil-

förarna. Skall GCM-nätet prioriteras i förhållande till biltrafiknätet eller

tvärtom? En uppdelning i åldersgrupper och kön är vidare önskvärd. Ett

område med hög andel åldringar har sannolikt relativt sett fler gående-

olyckor under halkperioder än vad som gäller för ett bostadsområde med

nyinflyttade unga barnfamiljer.

En uppdelning av trafikolyckorna på olika vägkategorier-tex enligt

TRÄDS regler - är också önskvärd. Eftersom väghållaren alltid prioriterar

det trafikstarka gatunätet, speciellt om det finns busstrafik, kan man

förvänta att det finns skillnader mellan olika vägkategorier beträffande

trafiksäkerhetsnivån.

Hänsyn till tätortsstorlek och region kan vara avbetydelse. Större tätorter

har eventuellt relativt sett större resurser för vinterväghållningen. Ett

ökat vintervägunderhåll ger olika stor marginell säkerhetsvinst beroende på

vilken nivå dagens vintervägservice har.

Invånare i norra Sverige har större vana vid vinterförhållanden än de som

bor i södra Sverige och som följd av detta kan olycksriskerna vara mindre i

norr än i söder. Figur 5.2 stöder dessa hypoteser. I den kommande analysen

bör följaktligen materialet indelas med hänsyn till region.
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Figur 5.2 Olycksrisker på landsbygdens vägnät. Uppdelning på region,
väglag och ljusförhållanden

Bebyggelsetyp och områdesstorlek är också intressanta som kategorise-

ringsgrund. Skall ett minskat vinterunderhåll drabba hela tätorten eller

finns det skäl för en differentiering m h t dels bebyggelsetyp- bostads-

områden, centrum, industriområden, dels antal invånare i området-få

invånare ger lägre underhållsstandard.

5.3.3 Tidsparametern

 

Ur analyssynpunkt är det angeläget att alla data har en tidspara-

meter - datum och klockslag. Detta gäller speciellt uppgifter om snöfall,

vinterväghållningsåtgärderna, olyckorna och väglaget. Med tanke på kvali-

tetskravet är det nämligen angeläget att t ex kunna se om och hur

halkolyckor sammanfaller med tidsperioder då det verkligen är halt och

snörikt samt hur lång tid efter att halka uppstått olyckan har inträffat. En

av våra hypoteser är ju- för attäta ett konkret exempel_ att saltning

skall ta bort eller förebygga halka och som konsekvens av detta ge bättre

trafiksäkerhet. Allt is/snöväglag kan inte elimineras men utifrån en kart-

läggning enligt ovan kan indikationer fås på hur mycket tidigare en åtgärd

skall vara genomförd för att t ex antalet halkolyckor skall halveras.
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Vi måste få fram data som verifierar eller vederlägger sådana antagan-

den. Diagram 5.3 illustrerar h_u_r och när väglaget påverkas av att vägen

   

saltas.

lj menons
KOEFHClENT A=friktionsmütning

\=ridpunk+ för sau-

Ymnigt Lätt um Ymnigt 15°
1 o .. snöfall snöfall snöfall snöfall

' 0----| s--c I---l 1--4

1- A_ \ \ Asa i _13

A\A

KLOCKAN
1 T 1 r F I T * T 'T T r 1 :

1a°° 21.°° 06°° 12°° 18

Figur 5.3 Väglagets förändring under dygnet. vid snönederbörd och
' insats av NaCl.

5 . 3.4 Projektspecifika kommentarer

Projektet "Vinterväghållning-trafiksäkerhet"

Detta projekt avses ge underlag för beslut om det ekonomiskt berättigade

i att förändra nivån och inriktningen på olika vinterväghållningsåtgärder. I

kommunernas allmänna kostnadsjakt är det givetvis angeläget att veta om

det finns risk för att trafiksäkerheten påverkas alltför negativt av att

insatserna minskas inom vinterväghållningen. Bakom projektförslaget

finns en hypotes om att det - som illustreras i figur 5.4 - råder ett

samband mellan å ena sidan volymen/intensiteten på vinterväghållningen

och å den andra sidan trafiksäkerheten. Ökad vinterväghållning antas öka

trafiksäkerheten men med avtagande ökningstakt. Den streckade, vänstra

delen av kurvan försöker visa att mycket låg nivå på resursinsatsen kan få

till följd att antalet olyckor minskar genom att vägarna ofta är ofram-

komliga (zingen trafik). Det är givetvis ett oacceptabelt tillstånd med

hänsyn till framkomligheten.
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lj Antal trafikolyckor
per vintersüsong

 

  
   

Förväntad olycksreducering

vid anslugsökningen
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vintervöghållning
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Figur 5.4 Hypotetiskt samband mellan trafiksäkerhet och

vinterväghållningsinsatserna. _

Såvitt vi vet finns inga empiriska undersökningar som bekräftar riktighe-

ten i antagandena enligt figur 5.4. I samband med dubbdäcksutredningen

år l976 behandlades liknande frågeställningar och i denna utredning

arbetade man -som redan omnämnts i avsnitt 4.3-med hypotetiska

samband enligt figur 5.4.

Det finns fler exempel på att trafiksäkerheten anses öka om väganslagen

ökas. I anslagsframställningen för budgetåret 1983/84L anger sålunda väg-

verket att antalet polisrapporterade trafikolyckor skulle minska med

2350 per år om väganslagen ökar med 1300 miljoner kronor per år.

Uppenbarligen vore det av stort praktiskt värde om det gick att empiriskt

verifiera riktigheten i antaganden enligt figur 5.4 och i kvantitativa

termer kartlägga antagna samband. Med hjälp av sådana samband skulle

det t ex vara möjligt att genomföra C/B-analyser och därmed få underlag

för att bedöma rimligheten i förändringar av driftverksamheten. Det

finns dock några invändningar och kommentarer.

Det är osäkert vilket eller vilka mått som skall användas för att ange

mängden/intensiteten på vinterväghållningsinsatserna. Att enbart och

okritiskt använda uppgifter om den totala kostnaden som mått på verk-
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samhetens storlek och relatera dessa till förändringar i trafiksäkerheten

kan vara missvisande. Vissa kostnadsposter - t ex kontraktsbundna fasta

kostnader för inhyrning av maskiner - är inte relevanta för de kausala

sambanden. Uppgifter om total kostnad med särredovisning av den rörliga

kostnadens storlek är nödvändig.

Projektet "Halkolyckor - förekomst och skadefölid"

 

Halkprojektet skall bl a ge underlag för att bedöma om vinterväghåll-

ningsåtgärderna sätts in på rätt plats och i rätt tid - något av ett

fördelningspolitiskt rättviseproblem. Här aktualiseras också frågan om

"dolda" problem. På grundval av VTIs undersökningar i E-län kan vi slå

fast att den officiella trafikolycksstatistiken - polisrapporterade trafik-

olyckor - är missvisande då det gäller att beskriva trafiksäkerhetsläget

för olika trafikantgrupper. P g a definitionen av trafikolycka är nämligen

GCM-trafikens halkolyckor starkt underrepresenterade i den officiella

olycksstatistiken. Figur 5.5 åskådliggör att gåendeolyckor - baserat på

patientskadestatistik - är ett halkproblem vintertid. Detta förhållande

kommer inte fram i den officiella statistiken. För väghållaren är det

givetvis angeläget att ha vetskap även om detta då man diskuterar var,

när och hur ,vinterväghållningen skall ske.
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Figur 5.5 Gåendeolyckor under ett år i Linköping baserat på statistik
från sjukvården.

VTI MEDDELANDE 451



41

6. PROJEKTARBETETS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE v

I avsnitt 6.1-6.4 presenteras projekten mer ingående vad gäller popula-

tionsfrågor, undersökningsvariabler och projektarbetets genomförande. Vi

vill understryka att redogörelsen i dessa avsnitt är ett förslag, där man

kan diskutera ambitionsnivån i respektive delprojekt.

6.1 Delprojektet "Vinterväghållning - trafiksäkerhet"

Detta delprojekt är det mest omfattande och kostnadskrävande av de

fyra föreslagna. Eftersom det finns begränsad praktisk erfarenhet av

forskning vad gäller tätorternas driftverkssamhet - t ex åtkomst av statis-

tiska uppgifter - och med tanke på att vi vid insamlingen av erforderliga

data tänker använda relativt oprövade metoder är det nödvändigt att först

genomföra en pilotstudie för att pröva föreslagna undersökningsmetoder

och på basis av denna erfarenhet eventuellt anpassa och komplettera

försöksuppläggningen. Pilotundersökningen, som alltså är inriktad på me-

todfrågor, är tänkt att omfatta tre tätortsområden vintern 85/86 under

det att huvudundersökningen omfattar tre vintrar och ett 10-tal tätorter.

Orsaken till att vi bör ha tre vintersäsonger för huvudundersökningen är

att vi därigenom reducerar osäkerheten i undersökningsresultaten p g a

slumpartade variationer i vinterförhållandena.

Nedan lämnas ett förslag till uppläggning och genomförande av huvud-

undersökningen.

Undersökningspopulation

 

Gatunätet i tätorters bostadsområden samt anslutande huvudtrafikleder.

Populationen innefattar också trafiken och trafikolyckorna på dessa gatu-

nät.

Undersökningen begränsas till 10 tätorter representerande olika tätorts-

storlek, klimattyp, vinterväghållningsstrategi.
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Undersökningsvariabler

o Kostnaderna för vintervägservicen på det aktuella gatunätet. Totalt

och rörlig del därav. Säsongsvärden samt varje insatstillfälle.

o Arbetsinsats. Mantimmar, maskintimmar. Säsongsvärden samt varje

insatstillfälle.

0 Start- och sluttidpunkt samt åtgärdstyp för vinterväghållningsinsat-

ser vid varje insatstillfälle.

0 Väglag. Friktions'tal och väglagsbeskrivning. Före och efter åtgärd.

0 Trafikolyckor. Polisrapporterade och patientskadestatistik. Dag för

dag. Plats-, typ- och tidsbestämda.

0 Trafikmängder. Biltrafik och GCM-trafik - antalsräkningar. Dag för

dag och under dygnet.

o Väderdata. Nederbördsmängd och temperatur. Dag för dag och under

dygnet.

0 Trafikantbeteenden. Hastighet för bilar, vägval för CCM-trafikan-

ter, färdsätt, däckutrustning för bilar. Dag för dag och under

dygnet. Eventuellt konfliktstudier.

o Älders- och könsfördelning samt bilinnehav i områdena.

Genomförande

I de tio tätorterna utväljes (utlottas) ett antal bostadsområden så att för

varje tätort antalet boende i dessa områden uppgår till minst 10 000

personer. I hälften av dessa bostadsområden ökar anslagen för Vinterväg-

service med minst 25%. Övriga .områden har en insatsnivå som är

oförändrad i förhållande till den normstandard som tillämpas inom kom-

munen. Ökningen i anslagen används för att minska åtgärdstiden för

snöplogning och kemisk halkbekämpning, d v 5 inom varje område som

tilldelats ökade anslag genomförs snöröjning respektive halkbekämpning
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på kortare tid än vad som skulle ha varit fallet om normstandarden

tillämpats.

Inom de aktuella undersökningsområdena noteras väglag, trafikmängder,

däckutrustning och trafikantbeteenden. Väglagsuppgifterna registreras av

boende i området under det att uppgifter om trafik och trafikantbeteen-

den insamlas av kommunen.

Uppgifter om trafikolyckorna (halkolyckorna) hämtas dels från den offici-

ella olycksstatistiken (polisrapporterade trafikolyckor), dels genom sjuk-

husens akutmottagningar. P g a områdesstorleken kommer antalet trafik-

olyckor att vara lågt. Av den anledningen föreslås att man med hjälp av

trafikstudier även specialstuderar två gatukorsningar i varje under-

sökningsområde.

Väderdata hämtas från den av SMI-IIS observationspunkter som ligger

närmast tätorten ifråga.

Demografiska data levereras av SCB och/eller kommunens statistikkontor.

6.2 Delprojektet "Halkolyckor - förekomst och skadeföljd"

Under tiden 15.9 1983 - 15.9 1981+ har VTI med hjälp av personalen vid

regionsjukhuset i Linköping, centrallasarettet i Norrköping samt lasaret-

tet i Finspång - samlat in data från akutmottagningarna om personer som

skadats utomhus i trafikmiljö. Dessa data ligger fn på magnetband och

kan därför användas för att mer ingående beskriva var olyckan inträffade.

Bilaga 3 visar vilka data som registrerades.
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Population

Vid akutmottagningarna registrerade trafikskadefall (alla trafikantkatego-

rier) sep 1983 - sep 1984.

Undersökningsvariabler

o Vårdform (grovt mått på skadeföljder)

o Färdsätt

o Trafikmiljö

o Olyckstyp

o Olycksplats

6 Datum, klockslag

Genomförande

Bearbetning och sammanställning av befintliga data för att beskriva när,

var och hur trafikskadorna uppstått.

6.3 Delprojektet "Trafikanternas krav och önskemål på vinterväg-

 

hållningen i tätort

 

Detta projektförslag bygger på Vägverkets undersökning 1981 "Vägarna

angår oss alla. En enkät till allmänheten om vägarna i Sverige". Syftet

med denna undersökning var att få vägledning för Vägverkets prioritering

av olika väghållningsåtgärder. De viktigaste frågeställningarna gällde

attityder till risker och störningar på vägarna, åsikter om standarden på

olika vägtyper samt krav på vägarna och väghållningen.

Vårt projektförslag innebär att Vägverkets undersökning upprepas men

koncentrerat till tätortsförhållanden, samt att den kompletteras med

frågor om trafikanternas kunskaper om vintertrafik och vinterväghållning.

Population

Boende i tätorter. Urvalet skall representera olika åldersgrupper, kön och

traf'ikantkategorier.
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Undersökningsvariabler/frågor

 

0 Frågor om trafikanternas attityder och krav beträffande Vinterväg-

hållningen.

o Frågor om, trafikanternas kunskaper rörande halkrisker, broms-
sträckor, kostnader för vinterväghållning.

o Bakgrundsvariabler beträffande hushållsstorlek, bilinnehav, tätorts-
storlek, regionstillhörighet, ålder, kön, färdsätt.

Genomförande

I princip samma uppläggning som i Vägverkets undersökning - d v 5 ett

slumpmässigt urval av boende i tätorter uppdelat på åldersgrupp, tätorts-

storlek och region. Enkätundersökning samt telefonintervjuer för bort-

fallskomplettering.

 

6.4 Delprojektet "Den kollektiva trafikens framkomlighet vintertid"

Population

Bussar från kommunala trafikföretag i linjetrafik.

Undersökningsvariabler

0 Antal bussresenärer

o Försening (jämförelse tidtabell-verklighet)

o Körtid

o Väderdata (snönederbörd, temperatur)

o Väglagsdata (friktionstal, väglagsbeskrivning)

o Vinterväghållningsåtgärder (speciellt förhållandena vid hållplatsen)

Genomförande

5-10 trafikföretag utväljes representerande olika tätortsstorlekar. Inom

varje trafikföretag utväljs 4 busslinjer, där data enligt ovan registreras

både för 4 dagar med ggh 4 dagar utan snönederbörd. En observatör

medföljer bussen och gör erforderliga registreringar.
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7. TIDS- OCH KOSTNADSPLANER

Delprojektet "Vinterväghållning-trafiksäkerhet" tar fyra år att genom-

föra. Första året ägnas åt en pilotundersökning för att pröva föreslagen

undersökningsmetodik. Övriga föreslagna delprojekt kräver ett år vardera

för att hinna bli utförda. Under förutsättning av TFBs godkännande bör

projektstart kunna ske hösten 1985.

Kostnadsuppgifterna nedan är skattningar med stor osäkerhet - bl a på

grund av osäkerhet om lämplig ambitionsnivå.

Kostnaden för delprojektet "Vinterväghållning-trafiksäkerhet"

 

Projektet förutsätter att kommunsidan är beredd att medverka i projekt-

arbetet med personalinsatser samt att vederbörande kommun står för

merkostnaderna vid ändrade vinterväghållningsinsatser. Denna - kanske

något Optimistiska inställning - grundar sig på det faktum att det före-

slagna projektet i stor utsträckning sammanfaller med kommunernas egna

intressen' och utredningsarbete. Vi utgår dock från att TFB anslår en del

medel som stöd för den kommunala medverkan. Vissa av nedanstående

kostnadsposter torde vara "förhandlingsbara".

Kostnad
0 Årlig kostnad för huvudundersökningen

Bidrag till kommunerna för deras medverkan 100 000

(Kostnadsuppgifter, trafikräkningar,

trafikolycksdata

- Väglag (väglagsbeskrivning av boende i resp område) 30 000

(friktionsmätningar) 150 000

- Patientskadestatistik 100 000

- Väderdata r 5 000

- Trafikstudier 150 000

- Projektledning 100 000

Totalt 635 000
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0 Pilotundersökningen

 

- Bidrag till kommunerna 10 000

- Väglagsstudier 50 000

- Patientskadestatistik 15 000

- Trafikstudier 70 000

- Projektledning 75 000

Totalt 220 000

Kostnader för delprojektet "Halkolyckor - förekomst och skadeföljd"

 

Personal 120 000

ADB* 25 000

Resor 5 000

Totalt 150 000 kronor

Kostnader för delprojektet "Trafikanternas krav och önskemål på vinter-

  

väghållningen i tätort"

 

Detta projektförslag är tänkt som en modifierad upprepning av Vägverkets

och SCBs undersökning "Vägarna angår oss alla -en enkät till allmänheten

om vägarna i Sverige". Den nu föreslagna undersökningen bör ha stor nytta

av erfarenheterna från VVs och SCBs utredning varför vi antar att

kostnaderna för en kommande enkät kan begränsas till cirka 350 000

kronor.

Kostnader för delprojektet "Den kollektiva trafikens framkomlighet

 

vintertid

Observation, registrering av färdtid, 125 000

passagerarantal, väglag m m

Projektledning, rapport 100 000

Totalt 225 000
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'8. ' ÖVERVÄGANDEN ocn SLUTSATSER

I föregående kapitel har vi presenterat fyra projektförslag. Jämför vi de

fyra projekten inbördes kan vi konstatera, att det första projektet

"Vinterväghållning - trafiksäkerhet" är mycket kostnadskrävande samti-

digt som det är osäkert om vi verkligen får alla data för att kunna påvisa

sambanden mellan vinterväghållningsinsatser och trafiksäkerhet/fram-

komlighet. Å andra sidan tacklar detta projekt en mycket central fråge-

ställning för väghållaren, därbristen på kunskaper är stor.

Mot den bakgrunden bör det vara angeläget att man gör en FoU-satsning

för att få ett grepp om frågan, även om det kan komma visa sig att det

krävs utökade och kompletterande studier. Man kan också diskutera

uppläggningen av och ambitionsnivån i projektförslaget. Det är fullt

tänkbart att man kan börja med en statistisk analys baserad enbart på

kostnader och volymdata om vinterväghållningen samt uppgifter om

trafikolyckor, för att senare - med ledning av vad som framkommit från

nyssnämnda analys - planera och genomföra kompletterande väglags- och

trafikstudier. Vi vill dock särskilt framhålla att en analys av enbart

kostnads- och olycksdata kan vara missvisande, eftersom risken är stor

att man förlorar kausaliteten vid uttolkningen av erhållna resultat. Vi vill

till sist framhålla att det föregående inte får uppfattas som att vi

underkänner vårt eget projektförslag. Vi tror själva att vårt förslag i

kapitel 7 är rimligt både med hänsyn till möjliga ekonomiska ramar och

möjligheterna att genomföra en meningsfull analys. Med kommentarerna

ovan vill vi endast ange att det alltid finns risker och osäkerhetsmoment i

FoU-arbetet.

Beträffande de tre övriga projektförslagen har de -jämfört med nyss-

nämnda projektförslag - en mer traditionell uppläggning och innehåller

mindre av osäkerhet beträffande kostnader och förväntat resultat.

Vi vill också understryka betydelsen av att det tilltänkta forskningarbetet

sker i nära kontakt med avnämarsidan för ett ömsesidigt idéutbyte. När

det gäller det första projektet "Vinterväghållning - trafiksäkerhet är det

i själva verket en förutsättning för projektets genomförande att kommu-

nala trafikplanerare engageras i projektarbetet.
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Vinterväghållning mål - standardkrav och åtgärder

Väghållaren uppställer mål för sin vinterväghållning. Målen bestäms av de

lagar och förordningar som styr väghållningen. Konkret uttrycks ofta

målen i form av vissa krav - standardkrav - på vinterväghållningen. Nedan

relateras i korthet främst Vägverkets standardkrav. Från kommunsidan

redovisas krav/riktlinjer som används inom Göteborgs och några andra

i kommuner.

Grunden för Väghållarens verksamhet är alltså gällande lagar och förord-

ningar. Väghållaren är skyldig att tillse att väg, gata är framkomlig även

vintertid. För allmänna vägar stadgas i § 26 att "Väg skall hållas i ett för

samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra

åtgärder." I vägkungörelsen, § 45, punkt 4 fastställs att "Drift av väg sker

genom undanskaffande av snö och is samt vidtagande av åtgärder mot

halka, i den mån det behövs för att hålla vägen framkomlig för förekom-

mande fordons- och gångtrafik."

För allmänna vägar är staten väghållare i 'den mån kommunen inte

förordnats som väghållare av regeringen eller vägverket.

För övriga kommunala gator och vägariregleras driftansvaret av renhåll-

ningslagen, allmänna ordningsstadgan och lokala ordningsstadgan. Vad

gäller drift motsvarar dessa i princip väglagen och vägkungörelsen.

Reglerna för enskilda vägar finns fastlagda i "lagen om enskild väg" och

"Anläggningslagen".

Väghållarens målsättning beträffande vinterväghållningen påverkas även

av 1979 års trafikpolitiska beslut Enligt detta ska trafikpolitiken utfor-

mas så att den bidrar till ett effektivt resursutnyttjande i samhället som

helhet. Trafiksäkerhetsaspekten finns klart fastlagd i regeringens propo-

sition l981/82:8l om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet.
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Vägverket har tolkat och brutit ned riksdagsbesluten i ett antal delmål, av

vilka följande har störst betydelse för vinterväghâllningen:

A. Hittills uppnädd vägstandard ska bevaras.

B. Antalet trafikolyckor ska fortlöpande minskas. Risken ska minskas i

högre grad för oskyddade trafikanter.

C. Människors tillgänglighet till arbete och service bör utjämnas genom

minskad restid.

D. Kostnaderna för vägtransport av gods och personer bör minskas. Detta

gäller särskilt i områden där höga kostnader hämmar näringslivets

utveckling.

För att kunna sköta vinterväghällningen på ett rationellt sätt, gör

väghållaren en funktionell indelning av sitt vägnät; Statsvägarna indelas

efter trafikmängd och funktion i följande fyra klasserz_

l. Motorvägar och 4-fältsvägar, samt vägar med trafik över 7000

fordon/dygn.

2. ÖVriga riksvägar samt vägar med trafik mellan 1500 och 7000

fordon/dygn.

3. Övriga primära och sekundära länsvägar.

4. Tertiära länsvägar.

I princip ska väghållningen på de statskommunala vägarna utföras efter

samma standard som om staten varit väghållare. Dessa vägar indelas i

fyra typer:

I Motorväg, motortrafikled och liknande med planskilda korsning-

ar.

II Väg med minst fyra körfält, mittskiljeremsa och korsning i plan.
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III Väg med bredd större än 10 meter, korsning i plan och utan

mittskiljeremsa.

IV Väg med bredd mindre än eller lika med 10 meter, korsning i plan

och utan mittskiljeremsa.

För vägar och gator utan statsbidrag kan den väghållningsansvarige själv

avgöra på vilket sätt vägnätet ska indelas med hänsyn till vinterväghâll-

ningen. En vanlig indelning i tätorter är:

- huvudleder och genomfartsgator

- övriga gator och vägar.

I indelningarna ovan ingår ej GC-leder. Även för dessa görs dock ofta en

funktionell indelning. Väsentligt anses vara GC-banor i centrumbildningar

och GC-leder som sammanbinder centra. Övriga GC-leder, -banor ges då

lägre prioritet. Det förekommer även att väghållaren beslutar att

snöröjning, halkbekämpning inte ska utföras på GC-leder av liten betydel-

58.

Vägverket använder följande klassindelning för GC-leder:

l. Gäng- och cykelbana som är högfrekventerad, speciellt av barn, och

belägen i anslutning till centrala hållplatser för kollektivtrafik vid

skolor, sjukhus, affärscentra och serviceinrättningar.

2. Övriga gång- och cykelbanor som snöröjs.

För de olika vägklasserna ovan tillämpas olika vinterväghållningsstandard.

Dessa - uttryckta som startkriterium och åtgärdstid eller totaltid -

beskrivs nedan för olika typer av åtgärder. Med åtgärdstid avses den tid

det tar att snöröja, halkbekämpa etc från det att maskiner och personal

finns på vägarna tills åtgärden avslutas. Totaltiden innefattar upptäcks-

tid, inställelsetid, utryckningst_id och åtgärdstid. Uppgifterna för vägver-

ket härrör frân "Femårsplan Drift 1985-89" (vägverket, Ddll+7). För

kommunerna är det svårt att ange enhetliga regler. Kommunernas

standard på vinterväghällningen exemplifieras med de riktlinjer från några

kommuner - främst Göteborg.
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Snöplognlng

För statliga vägar gäller följande:

Körbanor: Vägklass Startkriterium, Åtgärdstid

snödjup (cm) (tim)

1 3 i l

2 5 + 1 3

3 + 1 5-7

4 8+2 7

Då snöfall upphört ska snöröjning ske även om startkrlterlerna inte

uppnåtts bl a om det krävs ur trafiksäkerhetssynpunkf.

Gång- och cykelbanor: Klass Startkriterium Ätgårdstid

snödjup (cm)

1 4 4 timmar

2 8 2 dygn

Vid extrema snöoväder kan inte kraven ovan uppfyllas, utan då gäller

särskilda krav.

För kommuerna finns liknande krav/riktlinjer för snöröjnlngen, t ex:

Körbanor: Väg-, gatutyp Startkrlterlum Äfgärdstid

snödjup (cm) (tim)

Huvudleder, 6 (Borlänge/ ?

genomfartsleder Lycksele)

5-8 (Göteborg/ 3-4

Uppsala)

Övriga gator 8-10 (Göteborg) 48

och vägar \ 10 (Uppsala) ?
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Gång- och cykelbanor:

Typ av GC-Väg Startkriterium, Ätgärdstid

snödjup (cm) (tim)

I centrum eller Ål (Borlänge) ?

högprioriterad 2 (Göteborg) 4

Övriga 2 2 dygn (?)

Snöbortforsling:

Vägverkets riktlinjer är att upplagrad snö ska forslas bort om

- den fria vägbredden blir så liten att risk för olyckor föreligger

- om sikten skyms av snövallar

- om trafikanterna har svårt att ta sig fram på GC-banan.

Bortforslingen ska vara avslutad inom följande tidsrymder:

Klass Ätgärdstid

l 3 dygn

2 3 veckor

Kemisk halkbekämpning (saltning)

 

För vägverket gäller att åtgärden i första hand avser högtrafikerade vägar

(fler än 1 500 fordon/dygn). En riktlinje är att de ska vara halkbekämpade

innan morgon- respektive kvällstrafiken börjar och att speciell hänsyn ska

tas till nyttotrafikens dygnsvariation.
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Körbanor: Vägklass Totaltid Därav åtgärdstid

(tim) (tim)

1 3,5 1,5

2 4,0 2

3

4 5

För B-saltvägnätet (vägar med 800-1 500 fordon/dygn) gäller att saltning

normalt ska ske under den första halkperioden och vid underkylt regn eller

då sandning ej är lämpligt.

I Göteborg används följande standard:

Körbanor: Väg-, gatutyp Totaltid

(tim)

Huvudled,genom- 3-7

fartsgata

Övr vägar och Halka åtgärdas endast

gator vid isvägbana

Mekanisk halkbekämpning (sandning)

 

Vägverket använder sandning dels på lâgtrafikerade vägar, dels på högtra-

fikerade vägar när temperaturen är så låg attsaltning ej ger effekt. För

högtrafikerade vägar gäller samma riktlinjer som vid saltning.

För klasserna 3 och 4 (= länsvägar) tillämpas normalt punktsandning eller

spårsandning pådet vägnät som sandas.
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Vägar med färre än 500 fordon/dygn sandas normalt ej, utom vid mycket

svår halka t ex förorsakad av underkylt regn.

Körbanor: Vägklass Totaltid Därav åtgärdstid

(tim) (tim)

1 3,5 1,5

2 4,0 2

3 4

4 5

Gång- och cykelbanor: Klass Ätgärdstid

1 4 timmar

2 1 dygn

I Göteborg sker största delen av haikbekämpningen med salt. Endast ca

10 % av halkbekämpningskostnaden hänför sig till sandning.

Övriga åtgärder

 

För övriga åtgärder inom vinterväghållningen är kraven oftast inte så

specificerade som för ovanstående. Bland övriga åtgärder kan nämnas:

- Snö- och ishyvling. Isrivning

- Trumtining och snödikning

- Utmärkning av väg vintertid

- Sandupptagning.

För kommunerna finns även åtgärder som rör

- gatuvärme

- fastighetsrenhållning.
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BEHOV AV FORSKNING DM OMRÅDET VINTERVÃGHÅLLNING I TÄTORT

Denna biTaga innehåTTer utdrag ur de sammanstäTTningar av FoU-

behov som gjorts av vägverket, VTI, Driftkostnadsutredningen (DKU)

och Tekniska HögskoTan i Lu1eâ. Poängen är att Täsaren får se

exempeT på hur konsumenten sjäTv formuTerar sitt FoU-behov.

Vägverket

Vägverket bedriver kontinuerTigt ett omfattande FoU-arbete inom

vägsektorn. Tre nivåer finns på viTka FoU-verksamheten pTaneras,

nämTigen

1. VV ramprogram (10 års perspektiv)

2. VV 3-årsprogram

3. VV årsprogram

Tonvikten i FoU-verksamheten Tigger på Tandsbygdsvägar, men in-

tresset för tätortsprobTem har ökat. Utdragen nedan, som är häm-

tade från Inriktning av Vägverkets tekniska FoU-verksamhet,

3-årsprogram 1985-87 (vägverket, tekniska avdeiningen, Boriänge,

1984-11), beskriver på en reTativt övergripande nivä de FoU-behov

(inom vinterväghåiTningsomrâdet) som prioriteras. Som iniedning

refereras de aTTmänna utgångspunkter som används.

"I en ansträngd ekonomi, med knappa resurser, är det av sär-
skde vikt för väghâTTaren att hushåTTa med tiTTgängTiga medeT
utan att för den skuTT äventyra vägtransportstandarden. Väg-
verket prövar oTika möjTigheter att effektivisera nuvarande
väghåTTningsåtgärder, och att införa ny teknik och nya metoder.
Som underTag för dessa rationaTiseringssträvanden krävs kun-
skap om hur ändrade/aTternativa väghâTTningsåtgärder åter-
verkar i oTika avseenden på vägtransportstandarden för trafi-
kanten och samhäTTet. Forsknings- och utveckTingsarbete är i
detta sammanhang en nödvändig förutsättning för en effektivare
väghåTTning. (3-ârsprogram 1985-87, sid 4)

Forskningen förväntas ge vägverket underTag för revidering och
utveckTing av pTaneringsmodeTTer för väghåTiningen samt för
regTer rörande projektering, byggande och drift av vägar och
broar.
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För att nå dessa mål inriktas forskningen på:

* Tillståndsbeskrivningar. Metoder för att redovisa var
problemen finns och hur transportstandarden är för skilda
trafikantgrupper med avseende på bl a trafiksäkerhet, till-
gänglighet/reshastighet, ytstandard/bärighet, miljö och
energianvändning.

* Teknisk utveckling, kunskapsbyggnad och utveckling inom om-
rådena väg- och brokonstruktion samt driftteknik. De närmas-
te åren koncentreras verksamheten på bärighets-, beläggnings-
och brofrågor samt på halkbekämpningsteknik.

* Åtgärds-effektsamband. Analys av orsak- och effektrelationer
mellan å ena sidan väghållningsåtgärder och å andra sidan
olika effekter såsom trafiksäkerhet, framkomlighet, vägsli-
tage, körkomfort, miljöpåverkan, energiåtgång och fordons-
kostnader.

* Produktionsteknisk utveckling. Utveckling och analys av nya
produktionsmedel och produktionsmetoder. "(3-årsprogram
1985-87, sid 5) .

Beträffande den FoU som är relevant för driftplaneringen nämns

följande:

I'Det finns några åtgärdsgrupper till vilka intresset i första
hand bör knytas när det gäller förbättrade åtgärds-effekt-
samband. Dessa åtgärdsgrupper är beläggningsunderhåll, bärig-
hetsåtgärder, vinterväghållning samt trafiksäkerhetsarbeten.

Kännetecknande för de effektsamband som i dag föreligger, är
att de nästan uteslutande baseras på undersökningar av vägåt-
gärders inverkan på trafiksäkerhet, reshastighet och fordons-
kostnader för personbilar. Den tunga trafikens alltmer utta-
lade betydelse innebär att detta problem förtjänar att upp-
märksammas vid igångsättning av nya FoU-projekt.

En trafikantkategori som får allt större betydelse är de 0-
skyddade trafikanterna (GCM-trafiken). Även dessa bör således
beaktas vid planeringen av nya FoU-projekt". (3-årsprogram
1985-87, sid 13).

De aktuella frågeställningarna rörande vinterväghållning samman-

fattas på följande sätt: \

"Liksom inom "beläggningsunderhåll", är en övergripande struk-
tur/helhetssyn inom vinterväghållningsområdet (NMS) ett sätt
att åstadkomma förutsättningar för att kunna erbjuda en till-
fredsställande vägtransportstandard till lägsta möjliga sam-
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hä1isekonomiska kostnad .

Aktueiia frågestäiiningar är:

- viika variabier som kan erhåiias genom att bearbeta in-
formation i oiika databaser, t ex vägdatabank, trafik-
data och SMHI-data (föder fram FoU-behov för info-system).

- vi1ka variabier som ska11 mätas och 1agras 1iksom var och
hur de ska11 mätas (föder fram FoU-behov av b1 a effekt-
samband, tiiiståndsbeskrivningar och mätutrustningar).

Under den närmaste perioden bör utvecklingen inriktas mot att
k1ar1ägga deis på viiket sätt förekomst av oiika mängder snö-
modd/snö inverkar på trafiksäkerheten deis haikkänsiigheten
hos oiika beiäggningstyper (se område 90). Det är också väsent-
1igt att utförd FoU rörande saitets inverkan på fordonskostna-
derna (reparation, värdeminskning m m) sammanstäiis och even-
tue11t kompietteras. ,

Vidare bör kartiäggas hur resfrekvensen beror av dåiigt väder/
vägiag. Detta är ett område med gemensamt nordiskt intresse.
Diskussion pågår inom NÄT.

Vägrenars och GCM-banors standard vintertid har betydeise för
dess utnyttjande av GCM-trafiken. En undersökning erfordras
som beskriver samband me11an vinterväghåiiningsstandard och
dess effekter för GCM-trafiken, .

Tidigare har dubbdäcksanvändningen kartiagts vart 5:e år.
Föregående studie utfördes avseende vintern 1979/80. För att
ha någoriunda aktueiiauppgifter, erfordras en ny studie".
(3-årsprogram 1985-87, sid 14). '

och beträffande tiiistandet på vintervägarna sägs att

Vintervägarnas tiiistånd ifråga om snödjup och väglag har
stor betydeise för trafikanterna bi a i fråga om säkerhet,
framkomiighet och fordonskostnad.

Utveckiing av vägväderinformationssystem, VVIS har pågått en
1ängre tid och är i stort färdigt. Möjligheterna att utnyttja
ny teknik såsom väderradar och TV testas. Möjiigheterna att
ge trafikanterna aktue11 information om vägiag bör undersökas.

Kunskap om vintervägstiiiståndet behövs främst för översikt-
iiga bedömningar av standarden som underiag för vai av stra-
tegi och för resursfördeining." (3-årsprogram 1985-87, sid 29).

Siutiigen finns också rent teknisk FoU inriktad på vinterväghåii-

ning, som sammanfattas nedan:
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"Driftproduktionen omfattar en mängd oiika verksamheter. De mest
resurskrävande är vinterservice (snöröjning och haikbekämpning),
siitiagerunderhåii och underhåii av vitaia deiar för vägens
fortbestånd (broar, diken, trummor etc.). Det är därför natur-
1igt att stora FoU-insatser inriktas på dessa verksamheter
under kommande treårsperiod. Totait motsvarar en procents ra-
tioneiiare produktion en besparing på 25-30 Mkr. I beskriv-
ningen för andra deiområden finns projekt som har anknytning
tiii driftproduktionstekniken bi a siitiagerteknik och bro-
teknik.

Inriktningen av FoU-insatserna ska främja de pågående rationa-
1iserings- och effektivitetssträvandena. Stora insatser kommer
även fortsättningsvis att inriktas mot att finna aiternativa
vinterservicemetoder t ex nya haikbekämpningsmetoder och piog-
materiaiutveckiing. (3-års program 1985-87, sid 61)

Tekniska Högskoian i Luieå

 

Under 1983 genomförde LuH en "djupundersökning" av FoU-behovet i

sex kommuner. Nedan redovisas de synpunkter som kom fram och som

rör vinterväghåiining. Citaten har hämtats från konceptet: "Drift

och underhåii av vägar Och gator -behovet av forskning och ut-

veckiing hos sex kommuner", Avdeiningen för kommunai aniäggnings-

metodik, Tekniska Högskoian i Luieå, november 1983.

Lyckseie:

"PRIORITERING VID SNÖRÖJNING

Centrumgatorna snöröjs först och måisättningen är att arbetet
skaii vara färdigt när biiarna börjar komma på morgonen. Snö-
röjningen påbörjas vid 6 cm snödjup och kiockan 03.30.

Man försöker att dra ned kostnaderna genom att forsia bort
snön först när det är direkt påtvingar. I de äidre bostads-
områdena kör man bort snön i större utsträckning.

Vid snörika vintraröverskrids budgeten vaniigen och gatu-
avdeiningen uppiever inga probiem med att få tiiiäggsansiag.

Någon sänkning av snöröjningsstandarden är inte aktueii".
(Sid 11-12).
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Bor1änge:

SÄNKT SNÖRÖJNINGSSTANDARD

Piogning startar vid 6 cm snödjup. För gång- och cykeivägarna
startar piogningen vid 4 cm. GC-vägarna prioriteras a11tså
och man snöröjer också he1a GC-nätet. Ett skä] ti11 detta är
att man vi11 stimuiera til] cykling vintertid för att minska
trycket på busstrafiken.

Ambitionsnivån har sänkts vad gäiier piogning. För 5 år sedan
var gränsen för utryckning på gatorna 4 cm.

BORTFORSLING AV SNÖ

Bortkörning av snö är man tvingad ti11 i hög grad. I centrum
mäste snöiastning med siunga göras efter varje snöfa11. De"
nya bostadsgatorna ger också för små utrymmen för snöuppiag.

En variant som prövats är ett servitutsområde för snöuppiag
på tomtmark på ömse sidor om en 4,5 m bred bostadsgata. Den
har visat sig fungera dåiigt. Postiådor, uppiag etc ockuperar
snabbt det ti11tänkta snöområdet oCh spoiierar grundtanken
med arrangemanget. '

Det är med hänsyn ti11 trafiksäkerheten nödvändigt att forsia
bort snö. Att p1acera den borttransporterade snön är ett prob-
1em för sig. Det är svårt att hitta piatser som accepteras av
naturvårdarna.

SNÖRÖJNING I GC-PDRTAR

Piogning av GC-portar måste ske med jeep eftersom portarna
normait är 2,5 m höga.

DKADE KRAV VID VAGHALLNINGEN AV DE ENSKILDA VAGARNA

En erfarenhet man tycker sig ha när det gäiier de enskilda
vägarna är att kraven ökar när kommunen går in som väghåiiare.

BUDGETDVERSKRIDANDEN FÖR SNÖRÖJNINGEN

Man försöker att budgetera för snöröjningen så reaiistiskt
som möjiigt. I de fal] man haft extrema vintrar med stora
budgetöverskridanden har kommunen gått in med egna iikvida
medei. Såiedes har inte gatukontorets andra konton beiastats
med dessa extrakostnader. (sid 21-23).

Uppsaia:

NÄR SKALL VI SNÖRÖJA?

Kommunen snöröjer idag större gator och Teder vid ett snödjup
på 5-8 cm, bostadsgatorna vid cirka 10 cm. Detta är ett prio-
riteringsprobiem.
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MASKINKOMBINATIONER

Det skuiie vara bra att veta viika maskiner och kombinationer
av maskiner som ger optimait resuitat.

FÖR LITE PENGAR

Man får fiera miijoner mindre för vinterväghåiiningen än vad
man begär i budgetarbetet. Gatukontoret efteriyser måien för:
vinterväghåiiningen." (sid 33).

Motaia:

"SÄNKTA SNÖRÖJNINGSKOSTNADER

Kommunen strävar efter att, jämfört med tidigare, sänka snö-
röjningskostnaderna. Man gör dock detta på ett differentierat
sätt; söker bibehåiia standarden på de mest trafikerade ga-
torna och på GC-vägarna och sänker standarden på bostads-
gator och på snöbortforsiing.

I den mån man får budgeterade "snöpengar" över, så satsas
de på beiäggningsunderhåiiet.

SALTETS TRAFIKSÃKERHETSEFFEKTER

Gatukontoret föresiår ett storskaiigt försök med en heit eiier
deivis saitfri tätort på samma sätt som man nu undersöker
1andsbygdsvägar.

SAMBANDEN INVESTERING : DRIFTKOSTNAD
Det erfordras bättre underiag för att bedöma sambanden meiian
investering och driftkostnad för exempeivis refuger och gång-
tunniar.

SCAFT-pianeringen av gatunätet har många gånger inneburit
*ökade driftkostnader. Bi a skuiie det vara intressant att
penetrera SCAFT-gatornas vändpianer, där behovet av ett snö-
uppiag ofta är stort, men där det ändå fått stryka på foten
tiii förmån för ytteriigare en tomtpiats.

KOSTNADSKONSEKVENSER FÖR GÅNGBANOR BREDDADE TILL GC-VÃGAR

Den iösning för GC-trafiken, som Motaia ofta vait, att bredda
gångvanan tiii en GC-väg har ofta inneburit ett ökat under-
håiisansvar för kommunen tiii förmån för fastighetsägarna.

Man skuiie önska att kostnadskonsekvenserna biev bättre be-

iysta.

.MODDRENSNING

Det bör utveckias en bättre piog för moddrensning i gatumiijö.
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KOMPLETTERING AV SVENSK BYGGNORM

Man önskar en kompiettering av Svensk Byggnorm med avseende på
staket, breviådor etc. så att de bättre tå] uppiogad snö.

PEJL-STÃNGER PÅ ELSKÅP ETC

I Motaia har man med gott resuitat prövat gui-svarta "peji-
stänger" på eiskåp etc och man önskar en vidareutveckiing
av dessa." (sid 41-42).

I rapporten sammanfattas behovet av FoU om vinterväghåiining för

de sex kommunerna på föijande sätt:

Gaturenbå1lning_:_yintec_:-EQU:eebey

Kommentarer: Något enhetiigt frekvent FoU-behov föreiigger
inte här. Det som "närmast" efteriyses är behovet av att
penetrera frågorna kring snöuppiag. Vissa kommuner erhåiier
vid snögika vintrar tiiiäggsansiag utan nämnvärt besvär .
sid 64 .

 

VTI

I VTI-meddeiande nr 328 - "Forskning om drift av gator och vägar

(VTI, Linköping, 1983) finns en sammanstäiining av inkomna svar

på enkäten om behovet av och inriktningen på fortsatt drift-

forskning. Ur denna (biiaga 1 i VTI meddelande nr 328) har saxats

några synpunkter på FoU-behov som rör deis vinterväghåiining, deis

mer övergripande driftfrågor.

Svenska kommunförbundet (Bengt Skagersjö, Peter Fäidt)

Kommunförbundets sammanstäiining har givits formen av en upp-
räkning av ett anta] probiemområden där FoU-insatser är an-
geiägna. Förteckningen utgör emeiiertid inte någon priorite-
ring av erforderiiga insatser.

- Driftekonomiskt byggande.

- Driftstandard och trafikoiycksfaii t ex skymmande snö-
vaiiar, uppsiag m m.

- Driftstandard och framkomiighet- samhäiisekonomisk anaiys.
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Driftkostnadsutredningen (DKU)

I sin sammanfattande huvudrapport anger DKU att insatser krävs
för

- ökat samarbete inom DKU-gruppen samt att fTer kommuner
ges tiTIfäTTe att medverka i arbetet för att man däri-
genom skaTT få ett bredare jämföreTsemateriaT

- att förbättra de ekonomi/administrativa medTen för upp-
föTjning och styrning av skdea driftkostnadsposter

- fördjupad anaTys av faktiska driftkostnader som grund
för rationaIiseringar och/eTIer besparingar

- kIarTägga sambandet meITan å ena sidan trafikens totaTa
samhäTTeTiga kostnader och å andra sidan oIika drift-
standardnivåer.

LuIeå Tekniska HögskoTa. AvdeTningen för anTäggningsproduk-
tionsteknik (Bengt LindvaIT)

- Samband meTTan fordonskostnader och vägstandard.

 

- PTaneringsmetoder för drift och underhåTT.

Transportforskningskommissionen (Kari-Lennar Bâng)

- Studie av trafikanternas betaTningsvina för högre drift-
standard på vägarna.

Institutionen för Trafikteknik, LTH

- Konsekvenser av halkbekämpning med saIt (t ex nedsmutsning
av mark och vatten, frostskador på betong, rost på fordon).

Institutionen för Trafikteknik, Avd vägbyggnad, LTH

- UtveckTing av befintTiga arbetsmetoder använda vid drift
och underhåIT av gator och vägar.

Danderyds gatukontor (Jan Söderström)

- MöjTighet och TämpTighet av hakaekämpning med krossmateriaT.

Institutionen för vägbyggnad, CTH (CarT-Gustaf WaTTman)

- System för bestämning av optimaI driftstrategi (underhåIT
+ service).

För detta erfordras kunskaper om bT a

- Driftâtgärdernas trafikanteffekter:

- kostnader
- säkerhet
- energiförbrukning

AnTäggningsstandardens inverkan på driftåtgärderna.
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Norrköpings kommun (Gunnar Haifvarson)

 

- âlternetiyê_bêlkbekämeninsêmeteéêr
Värme, sait, sand bergkross eiier andra metoder.

- Ayyägning_êy_§eryiçeniyån_f§r_drif§_22-2rêfikâignêl-
anläggningar främst sett ur trafiksäkerhetssynpunkt.

- LQ§;:_E9Eêlê-9@bêü§êt§ê9§ügê-§2_§Dê
Vinterunderhåiiskostnader - trafiksäkerhet vid minskande

ansiagstiiideining.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg (Nieis Syiwan)

 

- Samband meiian drift och underhåii av gator och vägar och
trafiksäkerheten.

Västerås Kommun (Aif Matsson)

 

- Konsekvenser av partieii drift av signaianiäggningar.
Haikbekämpning på gångbanor samt gång- och cykeivägar.

Jönköpings kommun, Gatukontoret (Christer Brenke)

 

- Saitets påverkan på asfaitens 1ivsiängd. Specieiit i av-
seende på frysning-upptining av fuktighet i asfaitens hå]-
rum samt däckdubbarnas påverkan.

Statens råd för byggnadsforskning (BFR)

 

- Som svar på enkäten översände BFR ett utdrag ur sin verksam-
hetspian 1981-85. Från BFRs sida betonas att "fortsatt FoU
bör särskiit inriktas på ett anta] väsentliga probiemområden".
Som sådana anger BFR föijande

- Människan i trafiken
- Trafik och bebyggeisemönster
- Trafik och bebyggeisemiijö
- Pianeringsprocessen
- Samhäiisekonomisk utvärdering

l-
l

BFRs program urskiijs inte driftforskningen som ett sär-
skiit FoU-område.
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Driftkostnadsutredningen (DKU)

 

Som kompiement tiii de synpunkter från kommunförbundet och DKU,

som omnämndes ovan, återges även föijande utdrag ur "Driftkostnads-

utredningen. Gator och vägar. Huvudrapport 1981". Citaten är häm-

tade ur redogöreisen från verksamheten inom arbetsgrupp 6- Ren-

håiining (sed 52-59).

"Under utredningsarbetets gång har fiera intressanta frågestäii-
ningar och diskussionspunkter uppkommit. Arbetsgruppen har
huvudsakiigen arbetat med föijande frågor under de senaste åren:

- Kostnadsjämföreise

- Försök med upprättande av "Råd och anvisningar"

- Driftekonomiskt byggande

- Driftstandard och trafiksäkerhet

- Normkostnad för vinterväghåiining

- Maskinparkens storiek

- Renhåiiningsmaskiner med alternativa användningsområden

- Kommentarer tiii kostnadsutveckiing inom renhåiiningen

- Utbiidningsbehov (sid 53)

Arbetsgruppen har studerat kostnadsutveckiingen för barmarks-
renhåiiningen och vinterväghåiiningen. För barmarksrenhåii-
ningen är utveckiingen ej direkt anmärkningsvärd - kostnads-
utveckiingen föijer i stort konsumentprisindex. Vinterväghå11-'
ningen uppvisar däremot en heit annan tendens. Här pekar kost-
nadsutveckiingen stadigt uppåt. Att variationer från år tiii
år förekommer när det gäiier vinterväghåiiningen är naturligt
eftersom vintrarna är oiika besväriiga från väghåiiningssyn-
punkt. Den uppåtgående tendensen kan dock inte skyiias på att
vintrarna biivit aiit besväriigare. En förkiaring ti11 utveck-
1ingen kan vara att konsumentprisindex inte är tiiiämpiigt på
en så maskinintensiv verksamhet som vinterväghåiining. En annan
förkiaring kan vara en medveten eiier omedveten standardökning.
Det finns knappast någon annan verksamhet över vilken kritiken
kommer så snabbt och hårt om den biir det aiira minsta efter-
satt som just för vinterväghåiiningen. Detta skapar ett tryck
på de ansvariga som då kanske i vissa situationer mer tänker
på kritiken än på kostnaden.. (sid 54)"
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"Driftekonomiskt byggande

 

Renhåiiningskostnaden i en tätort är mycket beroende av hur
den gata eiier yta som skaii renhåiias ser ut. Den framtida
driftkostnaden kan emeiiertid påverkas redan i aniäggnings-
skedet genom en förutseende pianering. Arbetsgruppen har an-
gett ett antai punkter-som*därvid1ag är väsentiiga

- Snöbortforsiingen kan begränsas genom att snöutrymmen pia-
neras utefter gator och erforderiiga snötippar medtages i
stadspianen

- I den mån vändpiatser måste byggas bör dessa ej vara kring-
byggda utan förses med genomsiäpp för snörenhåiiningsfor-
don

- Friliggande gångväg är bi11igare att renhåiia än gångbana
med kantstöd mot körbanan

- Trappor, gångbroar m m som kräver manueii snöröjning bör
undvikas. Uppvärmning, kompietterande rampvägar kan vara
ekonomiska alternativ

- Gångtunniar bör ha sådan fri höjd att t ex snöröjnings-
fordon för gångvägen kan passera

- Krav skaii stäiias på fria utrymmen på gångbanor vad avser
såväi höjd som bredd för arbetsmaskiner .

- Gångbanor och gångvägar skaii byggas med sådan bärighet att
de tå] förekommande arbetsmaskiner"(sid 55).

"Driftstandard och trafiksäkerhet

 

DKU har diskuterat i viiken mån en sänkt driftstandard kan
påverka trafiksäkerheten. Arbetsgruppen har för sin de] kommit
fram tii] att det enda arbetsmoment inom barmarksrenhåiiningen
som kan tänkas påverka trafiksäkerheten är iövsopningen på
hösten. Löv på körbanan kan vid fuktig väderiek innebära haik-
risker.

När det gäiier snöröjning och haikbekämpning är snabbheten i
driftinsatserna ett mått på standard.

Vid ha1t vägiag är fotgängarna en mycket utsatt trafikantgrupp.
Gångbanor och gångvägar bör därför prioriteras och i förekom-
mande faii vara åtgärdade innan morgontrafiken kommer igång.
Snöröjning och sandning av gångbanor och gångvägar i ansiut-
ning ti11 håiipiatser för den koiiektiva trafiken bör ges
extra hög prioritet. Avstängning av vissa gångbanor och gång-
vägar vintertid kan vara diskutabeit ur trafiksäkerhetssyn-
punkt och måste ske med omdöme. Avstängda deiar måste effektivt
spärras av. En sänkt standard vad gäiier snöbortforsiing i
gatukorsningar och vid övergångsstäiien påverkar trafiksäker-
heten och kan inte rekommenderas. DKU avser att arbeta mer med
sambandet meiian oiyckor och vinterväghåiining och framkomiig-
het." (sid 56).
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