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VTIS FORSKNING OM BELÄGGNINGSSTANDARD OCH TRAFIKSÄKERHET.

För att kunna tillämpa de system för beläggningsunderhåll(PMS), som
håller på att tas fram, är det nödvändigt att ha kunskap om vägyte-
standardens inverkan på trafikantkostnaderna (olyckor, bränsleför-
brukning, restid, däckslitage mm). Trots ett flertal undersökningar
är denna kunskap bristfällig, inte minst beträffande olycksriskens
variation med vägytans tillstånd.

När det gäller utomnordiska olycksstudier så har de flesta av dessa varit
av typen före/efter-studier. Beträffande dessa finns dels risken att
påvisade effekter utgör överskattningar på grund av den s k regressions-
effekten, dels att effekterna inte kunnat särskiljas från effekterna av
andra faktorer. Det finns dock undantag, där man försökt eliminera inver-
kan av "störande" faktorer. Då har emellertid endast små effekter kunnat
konstateras.

När det gäller studier av hur vägytans standard påverkar trafiksäkerheten
är det viktigt att komma ihåg att effekterna sannolikt är mycket små - åt-
minstone i jämförelse med t ex väggeometriska faktorer, hastighetsgräns mm.
För att genom olycksanalyser kunna påvisasådana effekter krävs därför ett
stort undersökningsmaterial och eftersom det även är nödvändigt att elimi-
nera inverkan av andra faktorer, som samvarierar med beläggningstyp och
-standard (t ex vägbredd och trafikmängd), så växer detta krav.

De olycksanalyser som gjorts vid VTI (se referenser i slutet) har varit av
typen sambandsstudier. Dvs. man har försökt påvisa skillnader i trafiksäker-
het på vägar med olika beläggningstyp eller beläggningsstandard, men med
likartad väggeometrisk standard. Resultaten, som i flera fall är svår-
tolkade, avser det statliga vägnätet i Sverige.

I den mest omfattande studien, som avsåg beläggningstypens betydelse
(VTI-meddelande nr 393), konstateras att ytbehandling kan medföra en
minskning av trafikolyckorna med upp till 10% jämfört med massabelägg-
ning. Detta gäller om olyckor av alla svårhetsgrader beaktas i analy-
sen. Om enbart personskadeolyckor tas med kan inga skillnader i olycks-
utfall påvisas för de två beläggningstyperna.

En tidigare studie (VTI-meddelande nr 242) behandlade sambandet mellan
olika tillståndsmått för vägytan och risken för trafikolyckor. Trots _
ett relativt omfattande material (hela det statliga vägnätet under 1 år)

kunde inga signifikanta effekter påvisas.

Även andra typer av studier har gjorts vid VTI. Genom användning av en
fordonsdynamisk modell har man kunnat kvantifiera betydelsen av spår i
vägbanan (orsakade av dubbslitage eller fordonens tyngd) vid vinter-
väglag (VTI-meddelande nr 300 och 461).

Dessutom har studier gjorts av hur vägojämnheter inverkar dels på bilars
broms och styrbarhet (VTI-rapport nr 134), dels på bilförares prestation
och trötthet (VTI-rapport nr 181).



En anledning till svårigheten att genom olycksstudier påvisa samband
mellan vägytans tillstånd och trafiksäkerhet kan vara att förarbeteendet
ändras. Körsättet och hastighetsanpassningen kan vara olika för olika be-

läggningstyper och -tillstånd.

VTI har därför utfört hastighetsmätningar på vägar med god respektive sämre
beläggningsstandard och på vägar med olika slitlager. Resultaten pekar på
att hastighetsskillnaderna är avstorleksordningen 2-4 km/h, vilket torde
ha en viss, men relativt liten, effekt på trafiksäkerheten, som dock kanske
kompenseras av att även fordonets väghållning påverkas. Dvs. väghållningen
är sämre vid sämre vägytestandard, där samtidigt hastighetsnivån är något
lägre.

En annan intressant aspekt är följande: även om körning på en ojämn, spårig
väg är tröttande och besvärlig så kanske bilföraren samtidigt är mer upp-
märksam och reaktionen kommer kanske inte förrän senare på ett vägavsnitt
med god vägytestandard, som kräver mindre koncentration. Detta fenomen brukar
benämnas "eftereffekter".

Den senast lanserade hypotesen, som förts fram från Finland och som grundas
på olycksanalyser där, är följande: Under perioder med "dåligt" väder (=mycken
nederbörd) så är olycksrisken högre på vägar med dålig vägytestandard, men
under goda väderförhållanden så överkompenserar trafikanten sitt beteende på
grund av den dåliga ytstandarden och resultatet under sådana perioder blir en
förbättrad trafiksäkerhet. Detta leder till att den totala trafiksäkerheten
blir lika eller kanske till och med bättre vid en dålig vägytestandard jämfört
med en bättre.

För att försöka bekräfta (eller förkasta) denna hypotes har ett projekt be-
nämnt TOVE (=Trafiksäkerhet Och Vägytans Egenskaper) startat på samnordisk
basis med medel från NAT (Nordisk Ambetsmannakommitte för Transportfrågor).
Inom detta projekt ska sambandet mellan vägytestandard och trafiksäkerhet
-studeras genom olika typer av olycksanalyser kompletterade med trafikstudier.



Exempel på VTIstudier av samband mellan vägytans standard och trafiksäkerhet,
trafikbeteende samt fordonsbeteende:

VTIstudier av olyckor:

- Nilsson, G
"Undersökning av samband mellan olyckskvot och beläggnings-
standard". '
VTI Internrapport nr 228, Linköping, 1976.

Schandersson, R.

"Samband mellan Vägbeläggningar och trafikolyckor 1977".
VTI Meddelande nr 242, Linköping, 1981.

- Björketun, U
"Samband mellan vägbeläggningar, väderlek och trafik-
olyckor 1977". _
VTI meddelande nr 317, Linköping, 1982.

- Björketun, U
"Samband mellan vägbeläggningar och trafikolyckor vid olika
väderlek".
VTI Meddelande nr 393, Linköping, 1984.

VTIstudier av hastigheter:

Carlsson, G och Öberg, G '
"Ytbehandling av grusvägar. Trafik och friktionsstudier."
VTI rapport nr 119, Linköping, 1977.

Linderoth, U

"Samband mellan vägyta och reshastighet. Etapp 1. Belägg-
ningsunderhåll på hårt slitna vägar."
VTI Meddelande nr 273, Linköping, 1981. \

'Kolsrud, B och Nilsson, G K
"Samband mellan vägyta och reshastighet. Etapp 2. Jämförel-
ser mellan ytbehandling och massabeläggning."
VTI Meddelande nr 277, Linköping, 1981

Kolsrud, B och Nilsson, G K
"Beläggning av grusvägar med Y1G - effektstudier 1978-80."
VTI Meddelande nr 282, Linköping, 1983.

Öberg, G
"Mätningar av sidoläge och hastighet på spårig väg."
Opublicerat arbetspapper vid VTI, 1984-01-12.



Övriga VTIstudier:

- Nordström, 0
"I vad mån medverkar ojämn väg till trafikolyckor, nedsatt
framkomlighet och olika typer av skador."
Väginstitutet, Stockholm, 1969.

- Arnberg, P V och Nilsson, A
"Litteraturgenomgång och diskussion av vägojämnheters be-
tydelse för komfort och prestation."
VTI internrapport nr 134, Stockholm, 1973.

- Gynnerstedt, G
"Vägojämnhetens trafiktekniska effekter."
VTI. opubl. PM, 1975-01-15.

- Magnusson, G och Arnberg, P W
"Vägojämnhetens inverkan på bilars broms- och styrbarhet".
VTI rapport nr 134, Linköping, 1977.

- Arnberg, P V och Åström, G
"Vägojämnheters inverkan på bilförares prestationoch
trötthet".
VTI rapport nr 181, Linköping, 1979.

- Arnberg, P W
"The influence of road roughness on driver performance
and fatigue".
VTI Särtryck nr 69, Linköping, 1982.

- Carlsson, G

"Spårbildningens inverkan på trafikens säkerhet".
VTI Meddelande nr 139, Linköping, 1979.

- Schandersson, R
"Trafiksäkerhet på spåriga vägar. Simulering i dator av
fordonsrörelser".
VTI meddelande nr 300, Linköping, 1983.

- Ragnarsson, G

"Trafiksäkerhet på ojämna/spåriga belagda vägar".
VTI Meddelande nr 456, Linköping, 1985.

- Ragnarsson, G
"Trafiksäkerhet på spåriga vägar. Simulering i dator av
spårs betydelse vid vinterväglag".
VTI meddelande nr 461, Linköping, 1985.




