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l . INLEDNING

1.1 Bakgrund

Idag finns det inget samlat grepp om kunskapsbanken i Vägverkets

effektkatalogserie. För att kunna besluta om vilka forsk-

ningsinsatser som ska göras inom området åtgärds/effektsamband

krävs att kunskapsluckorna definieras. För att en prioritering av

forskningsinsatserna ska kunna göras behövs en värdering av kun-

skapsluckorna. Effektkatalogens olika delar skiljer sig i upp-

läggning och innehållstyp. En systematisering av verkets upplägg-

ning är nödvändig för att underlätta användandet.

Det långsiktiga målet för åtgärds/effektsamband och värderingar i

Vägverkets effektkatalog är följande.

- Redovisningen av åtgärds/effektsamband ska grunda sig på ge-

mensamma data.

- De modeller/samband som används på olika detaljeringsnivåer

ska hänga ihop.

- Redovisningen av effekter och värderingar ska vara systema-

tisk.

1.2 ;Målsättning

Planprojektets mål är att med utgångspunkt från Vägverkets

effektkatalogserie utföra följande arbetsmoment.

- Beskrivning av de effektsamband som ingår i effektområdena

restid, trafiksäkerhet, fordonskostnad, luftföroreningar och

buller.

- Beskrivning av kunskapsläge och brister i effektsambanden.



- Förslag till förbättringar av effektsambanden på kort och

lång sikt.

1.3 Genomförande

Planprojektet har genomförts av enarbetsgrupp inom VTI, bestå-

ende av personer som är väl insatta i bakgrundsmaterialet till

effektkatalogserien, i nära samarbete med en arbetsgrupp på väg-

verket.

I VTIs arbetsgrupp ingick följande personer med huvudansvar för

redovisningen av de olika effektområdena.

Arne Carlsson Restid

Göran Nilsson, Ulf Brüde Trafiksäkerhet

Ulf Hammarström Fordonskostnad. Luftföroreningar

Ulf Sandberg Buller

Gudrun Öberg och Hans-Åke Cedersund har bidragit med avsnitten

"Effekter av vägyta" respektive "Tätort" inom effektområdet res-

tid.

Samordnare för planprojektet var Staffan Möller.

1.4 Redovisningssâtt

I kapitel 2-6 redovisas de fem effektområdena var för sig. För

att systematisera redovisningen och underlätta jämförelser mellan

effektområden har i princip följande avsnittsindelning använts

genomgående.

- Allmänt

- Kunskapsläge och brister i nuvarande samband

- Förslag till förbättringar på kort sikt

- Förslag till förbättringar på lång sikt
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2 RESTID

2.1 Allmänt

Effektmåttet restid behandlas på följande ställen i effektkata-

logerna från 1989

Publ 16 kap 3

Publ 17 kap 6

Publ 18 kap 121.

131.

132.

154.

163.

251.

261. N
N
N
N
N
N
N

Följande strukturering och indelning av reshastighetens beroende

av trafikflödet (hastighet-flödessamband) på landsbygd görs i

denna redovisning.

2.1.1 Hastighet för fria fordon

Första delen utgörs av hastigheten för fria fordon samt vid låga

trafikflöden, timflöden mindre än ca 200 f/h för båda riktning-

arna. Vid dessa flöden är hastigheten för både pb och 1b obero-

ende av flödet i både dagsljus och mörker. Varje fordon väljer

sin hastighet och sitt körspår oberoende av övriga fordon.

2.1.2 Hastighet vid medelhöga och höga trafikflöden

Vid timflöden på 200-1800 f/h för båda riktningarna tillsammans

påverkas hastigheten av trafikflödet. När flödet växer minskar

hastigheten för både pb och lb. Färre och färre fordon kan välja



sin egen hastighet. Andelen trafikarbete i hindrat tillstånd

ökar med trafikflödet.

Inverkan av trafikflödet beror på vägutformningen. MV kan sägas

vara oberoende av trafikflödet upp till 1000 f/h per körfält. ML

och 13 m-väg har i dagsljus mycket flacka hastighets-flödessam-

band.

För tvåfältsvägar med vägbredd under 10 m har siktutformningen

stor inverkan på hastighets-flödessambanden.

2.1.3 Hastighet vid och nära kapacitetsgränsen

Vid flöden på 2000 f/h och däröver inträffar instabiliteter i

trafikprocessen. Nästan samtliga fordon ligger i kö. Små hastig-

hetsändringar kan fortplantas som en chockvåg genom trafiken och

leda till totalstopp.

Teoretiskt försöker man definiera vägens kapacitetsmaximum. För-

hållanden kring detta kapacitetsmaximum är mycket slumpmässiga

över tiden både beträffande hastighetens storlek och flödets

variationer.

Särskilda modeller måste användas om.man Önskar ta hänsyn till

trafikförhållanden vid kapacitetsmaximum.

2.1.4 Kort beskrivning av nuvarande samband för landsbygd

Här följer en bakgrund till och beskrivning av nuvarande res-

tidssamband för landsbygd, som samtliga gäller barmarksför-

hållanden och relativt god standard på beläggningen. Beskriv-

ningen följer struktureringen enligt ovan.



2.1.4.1 Frifordons- och lågflödessamband

Nuvarande samband bygger på mätningar utförda huvudsakligen från

1970-talet och på VTIs simuleringsmodell, som är validerad med

mätningar från l970-talet.

Beräkning av hastigheten har utförts var för sig för pb och lb,

varefter en sammanvägning har gjorts med 88% pb och 12% lb för

alla vägutformningar.

Underlaget för motorväg och motortrafikled är av mindre omfatt-

ning än för vanlig tvåfältsväg. En närmare genomgång av materia-

let ges i nästa avsnitt.

2.1.4.2 Medelhöga och höga trafikflöden

Reshastighets-flödessambanden är beräknade med VTIs hastighets-

flödesmodell (se VTI rapport nr 97). Denna modell är validerad

med ett fåtal mätningar från början av l970-talet.

Siktförhållanden är indata till modellen, men med en mer nog-

grann indelning än vad som finns i diagrammen (% sikt över 300

m). Hastigheten är beräknad på timnivå för pb och lb var för

sig. Därefter har en vägd hastighet för 88% pb och 12% lb be-

räknats för alla trafikflöden. Samma lb-andel är använd för sam-

tliga timflöden, vilket torde vara orealistiskt.

För motorväg är det oklart vilka data som använts, förmodligen

utländska data av något slag, som ursprungligen kommer från HCM.

För att beräkna hastigheten som funktion av årsdygnstrafik har

en enkel rangkurva använts, innebärande att årshastigheten

väljes för det timflöde, som motsvarar 6,5% av årsdygnstrafiken.

Detta har gjorts för ådt upp till 20 000 fordon/dygn.



Trafikkomforten har beräknats med hjälp av enanalytisk modell,

vilken beräknar den genomsnittliga kölängden för en väg. Kö-

längden beräknas som funktion av trafikflöde (timflöde), last-

bilsandel och linjeföringsstandard. (Se VTI Notat T10).

Den genomsnittliga kölängden utgör en skattning av andelen hind-

rat trafikarbete. Detta värde transformeras till andel hindrad

restid och anges som funktion av ådtvärdet.

2.1.4.3 Flöden nära kapacitetsgränsen

Inverkan av kapaciteten har gjorts enligt nedanstående.

Med hastighets-flödesmodellen beräknas en teoretisk kapacitets-

gräns och hastigheten vid detta maximiflöde. Ett teoretiskt

största ådt-värde har därefter beräknats genom att 6,5% av detta

ådt-värde motsvarar kapaciteten. Således

ådtmax=kapaciteten/0.065

Hastigheten vid kapacitetsgränsen har valts för detta ådtmax.

Därefter har en linjär interpolation av hastigheten gjorts

mellan ådt 20 000 och ådtmax.

För motorväg är det oklart i vilken mån kapacitetsgränsen har

beaktats.

2.1.5 Kort beskrivning av nuvarande samband i tätort

 

2.1.5.1 Restid på länk

I effektkatalogen anges restid på länk genom s k basvärden -

antal sekunder per kilometer och fordon. Basvärdena anges som

funktion av



- gatutyp (infart/genomfart/förbifart, tangent

citygata)

- tätortsmiljö (centrumområde, mellanområde

ytterområde)

- länkens standard (1-2 körfält, mer än 2 körfält)

- hastighetsgräns (50 km/h, 70 km/h)

De angivna basvärdena grundar sig förmodligen på Vägverkets res-

tidsmätningar i tätort, TU 161.

2.1.5.2 Trafikens dygnsvariation

I kapitlet kommenteras sambandet mellan trafikens timflöde, som

funktion av dygnets timmar, och gatutyp och veckodag. Man illu-

strerar citygatorna med enstaka exempel från mätningar i några

tätorter från sent 70-tal.

2.2 Kunskapslåge och brister i nuvarande samband

2.2.1 Landsbygd

2.2.1.1 Fri trafik och låga flöden

2.2.1.1.1 Vägbredd (typsektion) och hastighetsgräns

De samband som finns för närvarande är något inaktuella. De grun-

dar sig på mätningar från 1970-talet och början på 80-talet.

Skillnaden i hastighet mellan olika typsektioner vid samma has-

tighetsgräns torde vara något för stor. Det har under senare år

varit en tendens till minskat beroende av vägbredden. Fördelning

av restyper samt vägens funktion och status inverkar mer och mer.
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Dessutom har VTI genom de mätningar, som.utförts på 1980-talet,

kunnat konstatera en icke obetydlig årlig trend uppåt i hastig-

heten. Detta gäller speciellt på vägar med 110 km/h i hastighets-

gräns.

Sammanfattningsvis kan sägas att underlaget för MV och ML är

sämre än för tvåfältsvägar. gambangen bör i sin helhgt_r§vid§r§s

för_all§ typsgktigngr.

2.2.1.1.2 Linjeföring och siktutformning

Sambanden grundar sig på resultat från frifordonsdelen i VTIs

simuleringsmodell.

Denna motsvarar TOL och VETO-modellerna. Hastigheten har beräk-

nats för olika vägar, med skilda linjeföringsklasser som repre-

senterar olika siktklasser. Underlaget i siktklass IV utgörs en-

bart av en vägsträcka.

Det är således inverkan av olika linjeföringar som beskrivs i

stället för siktutformning. Detta är dock korrekt. Ingen inverkan

av sikten torde finnas på frifordonshastigheten, utan det är

linjeföringen som är förklarande för hastigheten.

Resultaten borde vara giltiga än i dag. Modellen är i dessa av-

seenden fysikalisk och beskriver ett fordons hastighet med avse-

ende på fysikaliska faktorer (lutning och horisontalkurve-

radier). Jämför med dokumentationen av modellvalidering i VTI

Meddelande 321 kap 8.5. Enda frågetecknet gäller lastbilarnas

effekt/massaförhållanden, som kan ha ändrats under senare år.

§ambângeg bör dogk_oma5bgtas och man bör använda någon form av

linjeföringsmått i stället för siktmått.
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2.2.1.1.3 Ljusförhållanden

Nuvarande samband bygger helt på dagsljusförhållanden. Ingen hän-

syn har tagits till mörker.

Från VTIs mätningar vet vi att hastigheten under natten är genom-

snittligt sett högre än för dagen. Orsaken till detta behöver

inte vara mörker i sig, utan det är andra populationer av förare

och resärenden under nattetid.

En översyn bör göras, där hastigheten under mörker ställs i rela-

tion till dagsljus.

2.2.1.2 Trafik vid medelhöga och höga flöden

2.2.1.2.1 Vägbredd (typsektion) och hastighetsgräns

Hastighets-flödessambanden för motorväg är mycket schablonmässiga

och bör ses över. Därvid bör vänster och höger körfält behandlas

var för sig.

För tvåfältsvägar är kvaliteten på hastighets-flödessambanden

bättre.

För 13 m-vägar (och ML) har vägrensbeteendet kartlagts ingående

genom nyss avslutade VTI-studier. Därvid konstateras en klar

skillnad i vägrensutnyttjande mellan dagsljus och mörker. Denna

kunskap börbeaktas vid en revidering av sambanden för denna typ-

sektion.

För typsektionen 9 m har ett fåtal reshastighetsmätningar ägt rum

i Finland och Sverige under 1980-talet. Därvid har uppmätts en

reduktion av reshastigheten för pb med ca 6-8 km/h för timflödet

1000 f/h. Detta motsvarar ett ÅDT-värde på 15 000 fordon. Mät-

ningarna är gjorda i siktklass I-II.
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Nuvarande samband för 9 m visar en reduktion på 8-10 km/h för

siktklass I till II vid ÅDT 15 000. Således något för branta has-

tighets-flödessamband.

För de allra smalaste sektionerna, 6 m och mindre, beaktas inte

det faktum att hastigheten påverkas av möten mellan två fordon.

Någon korrektionsfaktor för detta borde ingå.

2.2.1.2.2 Linjeföring och siktutformning

Som tidigare nämnts är hastighets-flödeskurvorna beräknade med

VTIs hastighets-flödesmodell med siktutformningen som ingångs-

data. Enligt ovanstående avsnitt synes sambanden vara något för

branta.

Siktmåttet som används som ingångsdata (andel sikt > 300 m) är

opraktiskt och svårt att mäta både för befintliga vägar och pla-

nerade vägar. Man bör gå över till ett renodlat linjeföringsmått,

som kan användas både för fritrafik och för trafik vid medelhöga

och höga trafikflöden.

2.2.1.2.3 Stigningsfält och omkörningsfält

Den modell som finns i effektkatalogen är utarbetad av VV (dåvar-

ande TUt). Det är en analytisk modell med medellutning och mötes-

sikt som ingångsvariabler. Väg med liten medellutning och stora

trafikflöden ger dock väldigt små restidsvinster, vilket synes

något tveksamt. Modellen torde inte vara validerad.

2.2.1.2.4 Trafikkomfort

Modellen, som i första hand beräknar andel hindrat trafikarbete,

är gammal och välkänd. Den är validerad med en del mätningar av

kölängder vid olika timflöden.
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Omvandlingen till hindrad restid görs dock något felaktigt. Dess-

utom har omräkning till ådt gjorts med en enkel schablon (timflö-

det är 6.5% av ådt med lika riktningsfördelning). Detta torde

inte vara en tillräckligt noggrann omräkning, när det gäller an-

del hindrade fordon, som växer kvadratiskt med timflödet.

Sambanden bör revideras i sin helhet.

2.2.1.2.5 Ljusförhållanden

Hastighets-flödessambanden gäller för dagsljus. De torde se helt

annorlunda ut vid mörkerförhållanden.

Vid motorvägsstandard har troligen mörker dock en försumbar in-

verkan.

För 13 m-sektion vet vi, genom nyss avslutade VTI-studier, att

vägrensutnyttjandet är helt annorlunda än för dagsljus, 30-40% i

mörker jämfört med ca 85% för dagsljus. Detta ger ett något

annorlunda hastighets-flödessamband för hela årets trafik, om

mörkertimmarna beaktas.

För vägar med tvärsektion 9 m och mindre finns ingen som helst

kunskap om mörkrets inverkan på hastigheten. Sambanden torde

emellertid vara brantare i mörker än vid dagsljus för bra och

medelgod linjeföring. Betydelsen av lång mötessikt reduceras

väsentligt i mörkerförhållanden.

Således har ingen hänsyn tagits till mörkertrafik vid uppbyggnad

av nuvarande hastighets-flödessamband. Ca 23% av allt trafik-

arbete i Sverige sker i mörker (enligt VTI Meddelande 235). Tim-

flödena är dock genomsnittligt sett lägre än för dagsljus.

Ovanstående framstår som en inte oväsentlig brist i nuvarande

diagram Och bör beaktas vid en revidering.
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2.2.1.3 Flöden nära kapacitetsgränsen

Som omnämnts ovan är förhållandena nära kapacitetsgränsen väldigt

schematiskt behandlade.

För motorväg torde den sanna kapacitetsgränsen ligga högre än den

som anges i HCM (2000 per körfält, totalt 6000 f/h för en fyr-

fältig MV). Dessutom synes hastighetsnivån vid kapacitetsmax

ligga högre än 60 km/h. Således behövs en ordentlig översyn av

motorvägsdiagrammet.

För tvåfältsvägar har kapacitetsgräns och hastighet beräknats med

hastighetsflödesmodellen.

Det syns som om värdet på beräknad kapacitetsgräns genomgående är

för lågt, liksom hastigheten vid denna kapacitetsgräns. Översätt-

ningen från timflödet vid kapacitetsgränsen till årsdygnstrafik

är mycket schabloniserad. Någon rangkurva som beaktar inverkan av

kapacitetsgränsen har inte använts.

Sammanfattningsvis behövs en_orden§lig_ggn9mgång__ogh_öyersyn av

problematiken med kapacitetsgränsen vid olika vägutformningar.

2.2.1.4 Effekter av vägyta

VINTERVÃG

I publikation 1989:18 Effektkatalog, drift- och underhållsåtgärd-

er, anges personbilars medelreshastighet (eg punkthastighet. I

1983 års version var det reshastighet, men de två senaste versi-

onernas uppgift är hämtade från VTIs punkthastighetsmätningar)

vid olika väglag på vägar med olika standard (vägklass).I vissa

av dessa celler är underlaget mycket litet vilket innebär att det

vore bättre att lämna dessaceller tomma såsom man gjort där upp-

gift helt saknas. Det anges också att trafikens?" hastighet

sjunker med 2.5-3.5 km/h per cm ökat snödjup. Dessa uppgifter är

hämtade från VTI-rapport 218 som anger medianreshastigheten för
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personbilar vid 3 olika snödjup, och vid tunn is respektive bar-

mark på två 13-metersvägar.

När det gäller väglag och friktion anges sambanden ibland för

reshastighet och ibland för punkthastighet och oftast har mät-

ningarna gjorts vid så låga flöden att fordonen i stort sett kan

betraktas som fria. Det är som regel endast personbilars hastig-

het som anges eftersom t ex ett väglag kan ha ganska kort varakt-

ighet, vilket innebär att framförallt de tunga fordonen (last-

bilar, bussar) blir väldigt få. Trafiksäkerhetsstudier indikerar

att olika is/snöväglag inte är lika farliga utan att det tvärtom

är ganska stor skillnad. Detta borde innebära att kunskapen om

hastighet(-sanpassning) vid olika väglag och på olika vägtyper,

trafikflöden och ljus - mörker avsevärt borde förbättras.

När vägen sandas ökar reshastigheten med i medeltal 2.4 km/h men

den hastighetsökningen är relativt kortvarig.

Den tunga trafiken drabbas i medeltal av 1 stopp på vart 100:e

fordon per vinter och det beror både på snöhinder och på halka.

När det gäller att inställa en resa är det i första hand väglaget

och inte väderförhållandena som avgör detta. Drygt 20% anger att

de vid ett eller flera tillfällen per vinter avstått från att

företa en resa och det är framförallt fritidsresor som inställs.

Dessa uppgifter gäller troligen för personbilister.

I publikation 1989:16 Effektkatalog, väg- och gatuinvesteringar,

finns hastighets-flödessamband och i dessa figurer är hastighets-

sänkningen pga olika väglag lika stor vid alla flöden. Det vore

kanske troligare med mindre hastighetssänkningar vid högre flöden

an vid låga.

Det finns knappast några hastighetsmätningar vid is/snöväglag och

höga flöden. Morgon- och kvällsrusningarna sker mestadels i

mörker under vintern, vilket det också måste tas hänsyn till. Här

krävs nya mätningar för att för att få bra underlag; Möjligtvis
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går det att ur 10 år gamla data få fram något mer än vad som hit-

tills tagits fram.

BELAGD VÄG - GRUSVÄG

Publikation 1989:18

Olika beläggningstyper leder inte till några skillnader i reshas-

tighet hos personbilar.

Med nuvarande kriterier för underhållsbeläggning är det små has-

tighetsförändringar från kort före till kort efter ombeläggning i

genomsnitt 1-2 km/h, även då slitaget bedömts som betydande.

När en grusväg beläggs med YlG har hastighetsökningen i genom-

snitt varit 4 km/h. En del av den hastighetsökningen hänförs till

vägens ökadebredd. Inverkan av minskad ojämnhet har skattats

till 1.8 km/h.

På basis av svenska och utländska studier har samband beräknats

mellan jämnhetsklass (FUG-skalan) och medelreshastighet som ger

en skillnad i hastighet mellan låg och god jämnhet på ca 6 km/h.

Utifrån dessa data har samband mellan IRI och hastighetsdämpning

tagits fram. Dessa samband bygger på ganska lite material åtmin-

stone för att kunna ange hastighetsdämpning vid olika IRI-värden.

De flesta ojämnheter har mätts i andra mått och sedan räknats om

till IRI. De IRI-värden som anges i tabell 251:2 förefaller dess-

utom höga tom mycket höga för slitna beläggningar jämfört med vad

RST-mätningarna visar.

I publikation 1989:16 nämns när det gäller slitlagers inverkan på

hastigheten bara skillnad mellan belagd väg och grusväg. På en

70-begränsad grusväg är hastigheten ca 3.5 km/h lägre än påmot-

svarande belagd väg. På 90-begränsade vägar är skillnaden ca 6

km/h, och dessa skillnader gäller vid alla flöden.
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För grusväg tas ingen hänsyn till den variation i bundenhet som

finns under en hyvlingscykel eller beroende på väder. Ytan kan

vara allt från "chokladpudding" till "packat jordgolv", med och

utan lösgrus.

2.2.2 Tätort

2.2.2.1 Restid på länk

Det är besvärligt att mäta restid över en länk. Oavsett om.man

klockar förbipasserande fordon eller fotograferar vid två sta-

tioner utmed en länk är datainsamlandet tidsödande. Med dagens

teknik är det dock relativt enkelt att mäta punkthastigheter.

Kopplingen mellan punkthastigheter och restider över en länk är

dock dåligt utredd.

Klassificeringen av gator är besvärlig. Det finns idag många

olika klassificeringssystem i bruk, t ex SCAFT eller TRÅD för att

nämna några. Att beskriva gatorna utifrån ett antal parametrar

som görs i effektkatalogen är en förfining av klassificeringen.

Frågan är dock om de angivna parametrarna (antal körfält, 50/70

km/h, gatufunktion och belägenhet i tätort) är tillräckliga med

tanke på tätortsgators komplexitet.

De på sidan 148 i effektkatalogen nr 1989:16 angivna restiderna

på tätortslänkar kan vid jämförelser med empiriska data synas

lite höga.

2.3 Förslag till förbättringar på kort sikt

Utgångspunkten för nedan föreslagna förbättringar är den modell-

struktur som skissats av Torsten Bergh (se PM 900115). Det gäller

en modell, där beräkningarna sker på timnivå för tre olika for-

donsslag, pb, lb och bussar, som är riktningsfördelade.

Olika timtrafiksituationer skall integreras/summeras till års-

dygnstrafik med olika rangkurvor. Därvid skall för varje steg i
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rangkurvan viktning ske med andel trafikarbete i olika väderleks-

väglag- och mörkersituationer.

2.3.1 Landsbygd

2.3.1.1 Analys av motorvägsmätningar (hastighet-flöde för MV)

Från sommaren 1989 har VTI ett omfattande material av motorvägs-

mätningar. Dessutom finns mätdata för en del motorvägssträckor,

som ingår i VTIs hastighetsuppföljningsprogram.

Jag föreslår som första åtgärd en omfattande analys av allt detta

material med sikte på studier av följande:

1. Hastighetsnivån vid lågflödestrafik, innebärande flöden upp

till 1000 f/h per körfält. Uppdelning skall därvid ske på

dagsljus och mörker samt tidpunkt på dygnet (pendelresor).

2. Hastighets-flödessamband vid höga flöden, över 1000 f/h och

körfält. Uppdelning göres därvid på höger och vänster kör-

fält.

3. Uppskattning av förhållanden vid kapacitetsgränsen (timflöde

per körfält och hastighetsnivå).

2.3.1.2 Analys av mätningar på tvåfältsväg (hastighet

tvåfältsväg)

VTI har årligen mätningar på ca 20 mätplatser, upp till fem gång-

er per år. VV har börjat mäta med sin nya utrustning i TU-punkt-

erna (80 stycken helårsräknade punkter).

Materialet från dessa mätningar bör som andra åtgärd analyseras

med sikte på följande:
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l. Hastigheten för fria fordon vid olika typsektioner och has-

tighetsgränser. Uppdelning av materialet sker i dagsljus

och mörker samt tidpunkt på dygnet.

Dessa resultat bör även användas för att kalibrera VTIs

simuleringsmodell och VETO-modell mot aktuella mätdata.

2. För höga flöden analyseras hastighets-flödessamband med

avseende på tvärsektion och linjeföring (siktutformning).

Avsikten är att erhålla empiriskt upprätta samband för

validering av olika trafikmodeller.

2.3.1.3 Restidsmätning i uppförsbacke (backmätningar)

Restidsmätningar genomföres i branta uppförsbackar, helst med

stigningsfält. Med en mätstation vid backens fot och en på toppen

kan hastighetsförloppet för tunga fordon studeras. Restiden mätes

mellan de två stationerna för varje fordon. Härur kan aktuella

effekt/massatal för olika fordonstyper beräknas. Både medelvärden

och fördelningar kan bestämmas. Detta förslag kan anses ha lägst

prioritet.

2.3.1.4 Studier med VTIs simuleringsmodell (simulering av

olika siktutformningar)

VTI avslutar just nu ett omfattande projekt, där omkörningsbe-

teendet för olika fordonstyper har studerats. Dessa resultat

skall implementeras i VTIs simuleringsmodell i form av omkör-

ningssannolikheter i olika trafiksituationer.

Resultaten för 13 m-vägar är redan klara och implementerade. En

hel serie av simuleringar har genomförts för 13 m-väg med olika

timtrafikflöden och siktutformningar. Dessa bör kompletteras med

en del simuleringar för mörkertrafik.
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En motsvarande serie skall simuleras för 9 m-väg, när resultaten

från denna vägtyp är klara (våren 1990). Jämför med projektet

"Linjeföring-sikt. Studie av olika trafikeffekter vid olika sikt-

utformningar och trafikflöde", PM 1989-07-14.

Resultaten av dessa simuleringar kan direkt lyftas in som nya

hastighets-flödessamband. Men då enbart som funktion av olika

siktutformningar ty ingen variation av linjeföringen har gjorts i

ovanstående simuleringar. Resultaten jämföres med eventuella

empiriska data.

Från dessa simuleringar kan också diagram för andelen hindrad

restid (trafikkomfort) bestämmas och lyftas in i en reviderad

effektkatalog. Dessa studier bör ha samma prioritet som projektet

hastighet tvåfältsväg.

2.3.1.5 Effekter av vägyta

VINTERVÃG

De samband som redovisas i publikation 1989:18 mellan väglag och

hastighet togs fram för ganska många år sedan vilket innebär att

även senare års VTI- mätningar borde tas med för att något för-

bättra säkerheten i de angivna värdena. (Väglag-hastighet, VTI)

BELAGD VÄG - GRUSVÄG

V-avdelningen vid VTI följer upp vägsträckor med olika belägg-

ningar mm. På dessa görs återkommande mätningar med RST-bilen och

dessutom mäts hastighet och flöden. Dessa mätningar har pågått i

flera år och kommer att fortsätta framöver. Vilken spridning

(vägbredd, trafikmängd, beläggningstyp/-standard) som finns i

materialet är inte helt känt av T-avd men går lätt att få fram

bara tiden fanns. Dessa data skulle kunna användas för att få

nyare samband. (SHRP-vägar-RST-data-hastighet).
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2.3.2 Tätort

2.3.2.1 Restid på länk (hastighet tätort)

I skrivande stund är det oklart hur sambandet är mellan basvärden

för restid på länk, to (sek/km, f) och punkthastigheter mätt mitt

på en länk.

VTI har ett omfattande datamaterial från hastighetsmätningar på

ungefär 150 mätplatser i många olika typer av gatusystem. Hastig-

heterna har mätts mitt på länk. Vidare har VTI en viss kunskap om

hur hastighetsnivån varierar över en länk. Förmodligen skulle

punkthastigheterna mitt på länk och hastighetsvariationen över

länk kunna kopplas ihop och bidra till ökad kunskap omde angivna

basvärdena.

2.3.2.2 Trafikens dygnsvariation (dygnsvariation tätort)

I VTIs databank finns ett omfattande material från hastighets-

och trafikflödesmätningar i tätort. Databanken omfattar data

från ca 300 mätplatser och 400 mätdygn. I alla dessa finns åt-

minstone timflöden för 24 timmars vardagsdygn. För många mät-

platser finns dessutom timmedelhastigheter för personbilar.

Huvuddelen av mätningarna har gjorts med VTIs utrustning. I

Övrigt är det kommuner i mellan- och södra Sverige och de övriga

nordiska ländernas huvudstäder som stått för mätningarna. Ton-

vikten ligger på mätningar som gjorts efter 1986 men de äldsta är

från 1979.

Ett urval av VTIs hastighetsmätningar finns utförligt redovisade

i VTI-meddelande 287, nHastighetsmätningar i tätort 1979-81" av

Hans-Åke Cedersund. I den finns 11 mätplatser redovisade med

dygnsfördelningskurvor.
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Ett större material (400 mätplatsdygn) finns redovisat i VTI-

notat T63 "Trafikkaraktäristiska under de mest trafikerade tim-

marna" av Hans-Åke Cedersund. På flertalet mätplatser har man

mätt både hastighet och trafikflöde timme för timme.

I notatet är tonvikten lagd på att inventera trafikmätningar från

hela Norden och att speciellt analysera de mest trafikerade tim-

marna .

Ett förslag till förbättringar på kort sikt är att använda VTIs

databank till att studera trafikens dygnsvariation i olika typer

av gator. I materialet finns också data från hela veckomätningar

vilka skulle kunna användas i jämförelser mellan vardagsdygns-

trafiken och helgdygnstrafiken.

2.3.2.3 Effekter av vägyta

I effektkatalogerna har inte hittats någon beskrivning av hur

reshastigheten i tätort beror av olika väglag vintertid.

I ett pågående TPB-projekt "Vinterväghållning - trafiksäkerhet

och framkomlighet" undersöks bl a hur punkthastigheten på länk

ändras med väglaget på några genomfartsgator med hastighetsbe-

gränsning till 50 km/h.

De resultat som hittills framkommit visar att halt väglag har en

kraftig effekt på fordonshastigheten. Samtidigt tycks ocksåhas-

tighetsspridningen minska något.

Mätningarna har ännu inte differentierats på olika väglag men

resultaten pekar på hastighetssänkningar på upp mot 15 km/h vid

is/snö-väglag på genomfartsgator med hastighetsgräns 50 km/h i

tätort.

Om ovanstående hastighetssänkning omnämns i effektkatalogen fås

åtminstone en uppfattning om väglagets effekt på reshastigheten i

tätort.



23

När det gäller GC-banor är det känt från norska studier att en

del äldre inte vågar gå ut på vintern så ofta som de vill p g a

väglaget. Hur trafikarbetet förändras p 9 a väglaget är dåligt

känt. VTI-studier visar dock att cyklister påverkas både av väg-

lag, väder och almanackan. Beläggningen på gång- och cykelbanor

måste vara av så god standard att dessa väljs istället för kör-

banorna.

Det är knappast realistiskt att något nytt om GC-banor hinner tas

fram på kort sikt.

2.4 Förslag till förbättringar på lång sikt

2.4.1 Landsbygd

2.4.1.1 Restidsmätningar i mörker på vägar med höga flöden

(mörkermätningar)

VTIs utrustning för restidsmätning med automatisk datorutvär-

dering kan användas för restidsmätning i mörker.

På vägsträckor med hög trafik göres restidsmätning, dels i dags-

ljus och dels i mörker, vid olika timtrafikflöden. Hastighets-

-flödessambanden för dagsljus och mörker jämföres. Härigenom kan

en uppfattning erhållas om vilken inverkan mörkret har på fram-

komligheten. Mätningarna bör genomföras för olika tvärsektioner

och om möjligt för olika linjeföringsklasser. Troligen finns dock

enbart vägar med bra linjeföring.
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2.4.1.2 Införandet av linjeföringsmått i stället för siktmått

(linjeföringsmått)

Studier bör påbörjas som leder till ett system av linjeförings-

klasser i stället för nuvarande siktmått. När lämpliga mått kon-

struerats och testats utväljes ett lämpligt antal typvägar. Det

kan vara verkliga vägar eller påhittade.

Med VETO-modellen eller VTIs frifordonsmodell beståmmes hastig-

heten för de tre fordonstyperna som funktion av linjeföringsmått.

Denna studie bör ha högst prioritet bland förslagen på lång sikt.

2.4.1.3 Analyser av hastighets-flödessamband med simulerings-

modellen (simulering hastighet-flöde)

Ovanstående typvägar med olika linjeföringsklasser användes även

för studier av hastighets-flödessamband.

Med simuleringsmodellen genomföres ett antal simuleringar på

varje typväg med olika timflöden, lastbilsandelar och riktnings-

fördelningar.

Allt arbete under 2.4.1.3 kan läggas upp som ett statistiskt

flerfaktorsförsök. Detta skall syfta till att beskriva reshastig-

heten och trafikkomforten som funktion av ovanstående faktorer

(tvärsektion, linjeföringsklass, timflöde, lastbilsandel och

riktningsfördelning). Denna studie bör följa omedelbart efter

ovanstående i 2.4.1.2.

Om mätningar i mörker ger tillräckligt underlag kan speciella

omkörningsbeteenden för mörker byggas in i simuleringsmodellen.

Då kan även mörkerförhållanden beaktas i ovanstående modellbygge.
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2.4.1.4 Revidering och uppdatering av den analytiska hastig-

hets-flödesmodellen (analytisk hastighets-flödes-

modell)

VTIs hastighetsflödesmodell bör ses över och moderniseras. En

kritisk granskning av ingående antaganden och delsamband bör

göres. Detta arbete kan bedrivas i samarbete med VVs sektion för

projekteringsmetodik (PPm), där en betydande kunskap om modellen

finns.

Speciellt bör förhållanden vid kapacitetsmax studeras. Jämförelse

bör göras med utländska mätningar. I Norge och Västtyskland torde

finnas en hel del mätmaterial för höga timflöden vid kapacitets-

gränsen.

För studier av förhållanden vid kapacitetsgränsen borde en upp-

daterad modell vara mycket värdefull. Det är i dag den enda mo-

dell som finns i landet för studier av detta slag.

2.4.1.5 Modell för ÅDT-bildning (modell ÅDT)

Ovanstående resonemang bygger på modeller där effekterna beskrivs

utifrån timtrafiksituationer för tre fordonsslag, pb, lb och

buss. De olika timtrafiksituationerna måste summeras till ett

ådt-värde. Därvid skall olika rangkurvor användas med viktning av

andel trafikarbeten i olika väglagssituationer och mörker.

Detta torde bli ett mycket omfattande arbete, där underlag behövs

från VVs trafikräknesystem. Detta arbete bör påbörjas omgående,

samtidigt med föreslagna projekt på kort sikt och drivas långsik-

tigt.
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2.4.1.6 Effekter av vägyta

VINTERVÄG

De flesta hastighetsmätningar vintertid gjordes för minst 10 år

sedan (undantag VTIs och VVs återkommande hastighetsuppföljning

som inte är inriktade på att fånga vinterväglag). Detta innebär

att det finns behov att göra mätningar på olika is/snöväglag vid

både låga och höga flöden. Ur detta kan då hastighets- flödes-

samband tas fram för olika väglag. Eftersom en stor del av

trafiktopparna vintertid äger rum då det är mörkt måste hänsyn

tas till detta. Dessa data bör också utnyttjas för att få nya

samband mellan väglag och hastighet (d v 3 en ny rapport 218).

För att kunna fånga is/snöväglag på de mest trafikerade vägarna

föreslås kontinuerliga mätningar under perioder med risk för

halka. På de något mindre vägarna kan mätningar startas med kort-

are varsel efter väderprognos. Friktionen bör också mätas för att

kunna beräkna stoppsträckor (vinterväghållning-flöde-friktion-

hastighet).

Om VV kompetterar sina hastighetsmätningar(främst årsmätpunkt-

erna) med väglagsuppgifter av god kvalitet skulle det vara

möjligt att få fram bättre samband. (Väglag-hastighet, VV)

För att sedan kunna vikta samman dessa data till årshastigheter

behövs kännedom om hur vanliga olika väglag är (väglagsstudie).

VV-BD menar att så stora förändringar skett i vinterväghållningen

att inte 1973 och 1977 års väglagsuppföljningar kan användas. En

väglagsstudie är även nödvändig för olycksstudier.

BELAGD VÅG-GRUSVÄG

Om det visar sig att V-avdelningens mätningar är för få för att

få fram tillförlitliga uppgifter om hastighet vid olika stora

spår och ojämnheter vid olika trafikflöden bör det undersökas om

VTIs och VVs hastighetsmätningspunkter går att utnyttja i kombi-

nation med RST-mätningar. (RST-data-hastighet). Eftersom man

under 1990 mäter 56 000 km statlig väg (vissa vägar mäts flera

gånger) med RST-bilen borde möjligheterna för detta vara stora.
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Om inte kan speciella hastighetsmätningar göras. RST-data utnytt-

jas för att få fram hur vanligt det är med vissa spår och ojämn-

heter. Spårets tvärprofil, om det är skarpa kanter eller ej, på-

verkar troligen hastigheten en hel del och denna parameter mäts

ej med RST-bilen. Att utnyttja dessa data går kanske också att

göra på kort sikt om det är tillräckligt många hastighetsmätning-

ar gjorda på RST-mätta vägar och att de olika mätningarna ligger

relativt nära varandra i tid (vår, sommar, höst).

2.4.2 Tätort

2.4.2.1 Effekter av vägyta

Regler och standard för vinterväghållningen på GC-banor bör kart-

läggas. GC-banor med olika vinterväghållningsstandard väljs för

att studera hur dessa utnyttjas vid olika väder/väglag. (GC-

banor - vinterväghållning - framkomlighet).
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REFERENSER

väglaghfriktion-hastighet
VTI-rapport 164 Effekter av sandning. Trafik- och friktions-
studier.

VTI-rapport 218 Friktion och reshastighet på vägar med olika
vinterväghållning

VTI-meddelande 389 Undersökning av personbilars hastighet dels
vid halt och dels vid torrt väglag på vägar med hastighetsgräns-
erna 90 och 110 km/h

VTI-meddelande 513 Inverkan av snöväder på väglag, fordonshas-
tighet och bränsleförbrukning

TVH 741940 Hastighetsbegränsningens och väderlekens inverkan på
trafikflöde - Undersökning på basen av litteratur och analys av
trafikflödet på Jorvasvägen (Nämner att vid svåra vinterförhåll-
anden är kapaciteten c 1/3 mindre än i goda förhållanden)

KTH Examensarbete 1977:5 Bilisters hastighetsanpassning till väg-
laget. Fältmätningar utförda på Ulvsundavägen, Stockholms Kommun

VTI-notat T02 Hastighet vid olika väglag. Sammanställning av
tidigare undersökningar och beräkning av årshastighet.

TÖI Kjörefart på saltede og osaltede veger. Målinger i Akershus
og Vestfold 1980 og 1981

VV PPp meddelande nr 2 1986 Stopp för lastbilstrafiken vintertid

VV DD 152 Uppföljning av trafikstopp vintern 1982-83

VTI-meddelande 301 Försök med osaltade vägar vintern 1980/81.
Bilisternas hastighetsanpassning till olika väglags- och frik-
tionsförhållanden

VTI-rapport 70 Dubbdäcks effekt på fordons restider 1976

VTI-notat T59 Dubbade och odubbade personbilars reshastighet 1989

ojåmmhet/spår-hastighet
VTI-meddelande 349 Program för forskning om sambandet mellan tra-
fikantkostnader och vägytans egenskaper

VTI-meddelande 406 Underhåll av belagda vägar. Kunskapsläge och
FoU-behov

VTI-rapport 119 Ytbehandling av grusvägar. Trafik- och friktions-
studier.

VTI-meddelande 98 Ytbehandling av grusvägar. Uppföljning av frik-
tion, hastigheter och sidolägen efter ett år.1978

VTI-meddelande 273 Samband mellan vägyta och reshastighet.
Etapp 1. Beläggningsunderhåll på hårt slitna vägar. 1981
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VTI-meddelande 277 Samband mellan vägyta och reshastighet.
Etapp 2. Jämförelser mellan ytbehandling och massabeläggning

VTI-meddelande 282 beläggning av grusvägar med YlG - effekt-
studier 1978-80

VTI-notat t35 Reshastighet på grusväg, inverkan av ojämnhet (mätt
1983)

Transportation Research Record 602 1976 Effects of pavement
roughness on vehicle speed (stor påverkan)

VTT-meddelande 1075 Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper(TOVE)
1989
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3 TRAFIKSÃKERHET

3.1 Allmänt

Samband mellan trafiksäkerhet och väg- och trafikmiljö samt för-

ändringar av dessa samband till följd av alternativa eller kom-

pletterande åtgärder är viktiga delar av effektkatalogerna.

De samband och tabeller som redovisas när det gäller den för-

väntade trafiksäkerhetssituationen i olika vägmiljöer är ofta

uppdateringar av sambandsstudier från 1970-talet. När det gäller

trafiksäkerhetssituationen i korsningar är underlaget mer aktu-

ellt. Under 1980-talet har emellertid hastighetssituationen för-

ändrats på högstandardvägar och trafiken har ökat starkt under

senare delen av 1980-talet. Fordonsparken är effektmässigt av en

helt annan kaliber än under 70-talet och början av 80-talet.

Samtidigt visar olycksstatistiken att skaderisksituationen för-

värrats för bilister under senare hälften av 1980-talet.

Man kan ha olika åsikter om hur kunskapen om samband mellan

olyckor och vägmiljö skall presenteras. Korsningsmodeller och

länkmodeller är ett alternativ. Modeller för olika olyckstyper

är ett annat. En kombination av olyckstyp/ korsning resp

olyckstyp/länk är ett tredje alternativ. Skall vi ha en modell

för sommartrafik och en för vintertrafik, en modell för dagljus-

trafik och en för mörkertrafik? Skall trafiksäkerheten uttryckas

i olyckor, skadade personer eller olycksfordon/olyckstrafikant-

er, olyckskvot, skadeföljd,skadekvot, olycks- eller skaderisker

för olika trafikantkategorier? Till detta kommer olika värde-

ringsmodeller med hänsyn till skadans svårighetsgrad.

När det gäller de varibler/faktorer som kan ingå i deSsa modell-

er finns ett förslag när det gäller reshastighet avseende in-

verkan av trafikfaktorer, vägmiljöfaktorer, vägytefaktorer, väg-

lags- och ljusförhållandefaktorer samt transportfaktorer. Dessa

faktorers inverkan på hastigheterna och trafiken medför också

effekter på trafiksäkerheten.
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När det gäller trafiksäkerhet finns två källor avseende trafik-

olyckor, Vägverkets olycksregister kopplat till vägdatabanken

omfattande det statliga vägnätet och polisrapporterade trafik-

olyckor samt den officiella trafikskadestatistiken som omfattar

alla polisrapporterade personskadeolyckor. Dessutom finns i de

största tätorterna datoriserade olycksregister, som dock inte är

enhetliga och relativt svårtillgängliga.

3.2 Kunskapslåge och brister i nuvarande samband

3.2.1 VDB och olyckor

 

Nedan redovisas de faktorer som kan erhållas från VDB eller som

olycksdata.

VDB/Olycksdata

T1 = årligt medeldygntrafikflöde VDB
T2 = fördelning Pb, Lb, Buss enligt schabloner Samma

X1 = längd Olycksplats
X2 = horisontell linjeföring VDB
X3 = vertikal linjeföring VDB
X5 = hastighetsgräns Hastighetsgräns

eller VDB

X6 = regleringsform i ändpunkt ?
X7 = miljötyp Tätt-/Ej tätt-

bebyggt
X8 = funktion Vägtyp,nr,VDB
X9 = vägbredd/vägtyp VDB

Bl = beläggningstyp VDB
BZ = ojämnhetsmått VDB-register
B3 = spårdjup VDB-register

Ej i VDB men olyckskod.

V1 = väglag/snödjup Kod el SMHI
V3 = ljusförhållanden Kod el olycks-

tidpunkt
El = beläggningsgrad (passagerare) Kod
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Som framgår ovan är det i stort sett endast de tre senare vari-

ablerna som inte finns i VDB. För övrigt finns i den utsträck-

ning olycksmaterialet tillåter i stort sett alla möjligheter att

utföra sambandsstudier när det gäller samband mellan trafik-

säkerhet och de ovanstående variablerna. Dessa analyser borde i

stort sett kunna göras rutinmässigt och presenteras årligen i

"Trafikolyckor på det statliga vägnätet" eller motsvarande

publikation som ett underlag för Vägverkets effektkataloger. En

samlad analys av hela det statliga vägnätet när det gäller

trafiksäkerhetssituationen och samband mellan VDB-faktorer är

ytterst angelägen.

Samtidigt är det angeläget att olycksinformationen förutom döda,

svårt och lindrigt skadade utnyttjas. I EFFEKTKATALOGERNA UT-

NYTTJAS INTE OLYCKSTYP, INBLANDADE FORDON/TRAFIKANTER M.M.

Ett exempel på vad som borde ingå i effektkatalogerna redovisas

på nästa sida.
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Utifrån VDB kan alla samband göras väganknutna men ett stort

steg framåt vore om sambanden dessutom kunde göras trafikanknut-

na i förhållande till timflödesklasser i stället för ådtklasser.

3.2.2 Synpunkter på trafiksäkerhetsinnehållet

Trafiksäkerhetsinnehållet i effektkatalogerna är imponerande.

Trafiksäkerhetsinnehållet får därmed en stor tyngd men det kan

ifrågasättas om två så omfattande kapitel med likartat innehåll

skall finnas i både Väg- och gatuinvesteringar och Förbättrings-

åtgärder. Även om det i ena fallet handlar om vägplanering och i

det andra fallet om åtgärder på befintlig väg torde trafiksäker-

hetseffekten vara densamma av t ex vägbelysning som dessutom

finns som drift- och underhållsåtgärd.

Ambitionen att ha olika dokument till planerare, projektörer,

driftansvariga, ts-handläggare m fl, varvid risken finns att

effekterna av en och samma åtgärd kan få olika tolkning eller

redan finns inkluderad i de samband som planeraren använt, kan

ifrågasättas.

Allmän trafiksäkerhetskunskap bör samlas på ett ställe. Rent

allmänt om de existerande effektkatalogerna är att fakta i de

flesta fall är korrekta men att dessa ofta generaliseras och

därigenom får ofta alltför stor tyngd. Det finns också några få

feltolkningar. Vid upprepade genomläsningar blir den subjektiva

upplevelsen att användaren inte kan ha möjlighet att tillgodo-

göra sig alla kommentarer genom att det relativa värdet av dem

inte framgår. En fråga är härvid vilka synpunkter användarna har

på effektkatalogerna?

Svaret pådenna fråga är ytterst viktig när det gäller om kvan-

titeten kunskap skall ökas eller om den skall minskas till för-

mån för ökad kvalitet.

Nedan redovisas några synpunkter på innehållet i Effektkatalog

16. (Väg- och gatuinvesteringar).



AVSNITT
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Bör innehålla något om skaderiskutvecklingen de senaste

åren - stagnationen, ökningen. Bör innehålla något om

vägtrafikolyckor som endast sjukhusrapporterats.

Det står inget om behovet av sjukhusrapporterade olyck-

or med tanke på olyckor med oskyddade trafikanter in-

blandade.

Några smärre justeringar av texten behöver göras.

För korsningar (och kanske även för sträckor) kan inte

olyckskvoten utan vidare användas för att jämföra olika

utformningar. Detta p g a att det finns ett flödessam-

band för olyckskvoten och att utformning och flöden

samvarierar.

Det påstås i texten att olyckskvoten i stort sett är

oberoende av trafikflödets storlek. Helt fel för kors-

ningar och ännu ej fullständigt utrett när det gäller

länkar/sträckor.

som lång sikt.

Det senare bör studeras på såväl kort

Är dessa referenser fortfarande aktuella?

Är det så att de materiella kostnaderna för dödade,

svårt skadade och lindrigt skadade personer inkluderar

även egendomsskador?

Viktigt
terade olyckorna utgör kostnaderna för de olyckor som

att påpeka att kostnaderna för de polisrappor-

de polisrapporterade olyckorna representerar, d v 3

även bortfallet.
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Gäller

t ex att olyckor vid vänstersväng konflikt med mötande

otillfredsställande normeringsfaktorer.

har samma normeringsfaktor som olyckor vid vänstersväng

konflikt med bakomvarande.

Skall man övergå till ny typ av normering och utnyttja

måtten skadeföljd och skadekvot?

Skall man utnyttja att olyckskostnaden för en enskild

korsning eller sträcka =

"sann" skadeföljd - genomsn.ol.kostn.?

 

genomsnittlig skadef.

Detta förutsätter att skadeföljd och olyckskostnad är

någorlunda proportionella.

Här nämnda frågor måste tas upp redan på kort sikt.

Referenserna delvis inaktuella.

Vissa justeringar av texten behöver göras.

Benämningen "förväntat antalolyckor" bör bytas ut mot

normalt antal olyckor". Denna synpunkt avser flera

ställen i det efterföljande.

Vet inte varifrån värdet 0,04 i uttrycket för k kommer.

Det gäller inte för korsningar och antagligen inte

Vet inte hur k = 0,09... har framtagits.

Mycket arbete fordras för att omarbeta dessa avsnitt.

 

2.3.2 Mycket

"sant" olycksant.

2.3.3

2.4

2.4.2

heller för sträckor.

2.4.4

2.5 och

2 6 Mycket tycks tala för att de kostnadsnormerade samband-

en inte skall behållas. Undrar om någon idag till fullo

kan härleda de angivna sambanden.
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Uppdelning länk/större korsning bör göras.

Uppdelningen idag efter väghållare - bebyggelsetyp -

tillåten hastighet - faktisk hastighetsnivå är otill-

fredsställande.

Vilka olycksmått ("normalvärden") skall här presenteras

för olika korsningstyper och typsektioner?

- olyckskvot O/T
- skadeföljd S/O
- skadekvot S/T
- andel dödade eller svårt skadade (SS+D)/S
- andel egendoms- resp personskadeolyckor EO, PO
- olycks-/konflikttypsfördelning
- andel olyckor i dagsljus resp mörker
- andel olyckor sommar resp vinter

Dessa frågor måste tas upp redan på kort sikt.

Det finns idag inga modeller som för olika typsektioner

beaktar flödet. De

sträckor på landsbygd som beaktar bredd och linjeföring

senaste prediktionsmodellerna för

grundar sig på olyckor 1972-76.

Vet inte hur angivna samband mellan typsektion och sikt

har framtagits.

Otillfredsställande att 70 km/h har högre olyckskvoter

än 90 km/h och att 90 km/h har högre

110 km/h. Måste bero på att vissa bakgrundsvariabler

olyckskvoter än

inte beaktats. Hur inverkar lokala hastighetsbegräns-

ningar?

Det torde vara särskilt angeläget, redan på kort sikt,

att ytterligare studera effekterna av att välja 13-m

väg, ML eller MV på högtrafikerade vägar. Pågående VTI-

studier baserade på VDB-data visar på flera oklarheter.

Vissa tidigare erhållna resultat ifrågasätter den goda

trafiksäkerheten på MV.
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Felaktigt

korsning med lokalt 70 km/h på en väg som annars har 90

km/h.

i texten hur man skall ange olyckskvot för

"Normal" (predikterad) olyckskvot för korsningar.

Sambanden som anges för typ A-korsning torde väl egent-

ligen avse en blandning av typ A, B och C. Därför fel-

aktigt att erhålla samband för typ B och C på det sätt

som anges i texten. Synnerligen svårt att erhålla nor-

tYP A,

vid stora flöden. Liksom att erhålla normala olycks-

mala olyckskvoter för "nollutformning", d v s

kvoter för typ C vid små flöden.

Nya samband har framtagits av VTI för

km/h och med uppdelning efter

landsbygd 270

3-vägs, 4-vägs snedför-

delade och 4-vägs likafördelade korsningar.

Vet inte hur sambanden för typ D och E gällande lands-

bygd har framtagits.

Samband för 3-

statlig väghållning torde grunda sig på olyckor 1972-

75.

och 4-vägskorsningar med 50 km/h och

Samma skala bör användas i de olika diagrammen.

Delvis inaktuella referenser.

länkar inte beaktaSynes otillfredsställande att för

tillåten hastighet.

Tätort ett mycket vitt begrepp. För korsningar är inte

olyckskvot och skadeföljd desamma för tätort statlig

väg 50 km/h" och tätort kommun 50 km/h". Detsamma

gäller för 70 km/h.
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i kommuner baserar

och data från 1975-

79. För cirkulationsplatser har ingen prediktionsmodell

Nuvarande modeller för korsningar

sig på ett litet antal korsningar

framtagits. I det pågående projektet "Tätortskorsning-

ar" insamlas data som skall utnyttjas för nya predik-

tionsmodeller. Detta bör göras på kort sikt.

Vet inte i detalj hur de angivna sambanden har tagits

fram.

Delvis inaktuella referenser.

Även om 2.5 och 2.6 ändras till att gälla onormerade

olyckskvotssamband kan man ändock i detta avsnitt och

fall behålla effekter avseende

d v 3

även i 2.8 i vissa

 

normerade olyckor, den i princip sammantagna

effekten på antal olyckor och skadeföljd alternativt

olyckskostnad.

Dock viktigt att alltid ange om man avser effekt på

antal polisrapporterade olyckor, antal personskade-

olyckor, skadeföljd, antal normerade olyckor...

Den inledande beskrivningen förefaller lite konstlad.

olika samband, delvis

erhållits

mellan olyckskvot och bredd. Enligt vissa resultat av-

I olika VTI-undersökningar har

beroende på olika undersökningsmetodik,

tar olyckskvoten kontinuerligt med ökad bredd och en-

ligt andra resultat skulle 10-11 m ha lägst olyckskvot.

Som tidigare nämnts baserar sig studierna på olycksdata

från 1972-75.

För nyare undersökningar har såväl VV som VTI svarat.

VTI har tidigare funnit att olyckskvoten ökar för

mycket stora radier (=raksträcka).



    

2.7.12

 

2.7.13
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Anser att effekten av mitträcke behöver utredas ytter-

ligare. Denna åsikt grundar sig på de VBB-resultat som

VV och VTI nyligen tagit fram.

Har undersökningen inriktad på vägar smalare än 7,5 m

publicerats idag?

Man bör väl ange vilka olyckor som kan undvikas med

hjälptelefoner.

Avsnittet är kanske lite rörigt ochborde kunna kompri-

meras. Dessutom finns det nya resultat. Effekter av

lokal hastighetsbegränsning i korsningar behöver ut-

redas ytterligare. I första hand bör de hastighetsmät-

ningar som påbörjades 1989 kompletteras med ytterligare

eftermätningar.

En väsentlig orsak till att förskjutna 3-vägskorsningar

kan vara bättre än 4-vägskorsningar är att 3-vägskors-

Det föreligger en nyare

(VTI Meddelande 544).

ningar har lägre skadeföljd.

VTI-undersökning av denna åtgärd.

Nyare resultat kommer att presenteras i en kommande

samnordisk rapport. Det gäller för övrigt samtliga åt-

gärdseffekter för korsningar.

Målade

åtgärd under senare år, varför studier av denna åtgärd

vänstersvängsfickor har varit en mycket vanlig

nu kan basera sig på bättre underlag än tidigare.

VTI Rapport 233 kan i många fall ersättas med VTI

Rapport 310.

Det finns nyare VTI-resultat avseende LHOVRA på lands-

bygd. (VTI Meddelande 575).
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Anser att undersökningar av belysningens effekt snarare

ger en samstämmig bild.

Nya VTI resultat redovisas i VTI Rapport 310.

Referenser saknas.

Effekten av LHOVRA på landsbygd torde vara överskattad.

Saknar resultat avseende företrädesreglering. Eftersom

det

landsbygd att ersätta

under de senaste åren har blivit allt vanligare på

stopplikt med väjningsplikt är

det mycket angeläget att ordentligt utvärdera effekten

av detta. Detta måste göras redan på kort sikt.

Referenserna måste ses över, delvis inaktuella. Bl a

bör resultat i TøIs senaste trafiksäkerhetshandbok be-

aktas.

Avsnitten 2.7 och 2.8 har inte riktigt samma upplägg-

ning.

2.8 är magert i förhållande till 2.7.

Det kan inte vara bra att slå samman förskjutna 3-vägs-

korsningar till 4-vägskorsningar, såvida man inte t ex

inför signaler eller bygger cirkulationsplats.

Kunskapsläget måste förbättras på såväl kort sikt som

lång sikt. Det är viktigt att det pågående projektet

 

"Trafiksäkerhet i tätortskorsningar" ges ordentliga

ekonomiska resurser.

Resultat från VTI-undersökningen Dämpad gatubelysning"

bör beaktas.



 

 

 

2.8.16 -

2.8.17

2.8.18

Effektkatalog 17

och 18

VF-TSA
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Effekterna av högerregeln - väjningsplikt - stopplikt

bör undersökas närmare. Bör påbörjas redan på kort sikt

och fortsätta även på lång sikt.

ganska outredd,Tror att effekten av denna åtgärd är

d v 3 inte särskilt välstuderad som det står i texten.

I texten anges att förändrad hastighetsgräns som regel

endast medför en obetydlig sänkning av hastigheten.

Såväl ändring av tillåtna hastigheten från 90 till 70,

70 till 50 som 50 till 30 sänker väl hastigheterna med

ca 10 km/h? Finns det inga hastighetsuppföljningar? Bör

i så fall göras för såväl korsningar som sträckor.

Texten bör kompletteras med erfarenheter avseende has-

tighetsreducerande åtgärder.

Effekterna synes vara outredda.

Referenserna delvis inaktuella.

Skrivningen i Effektkatalogerna 16, 17 och 18
bör samordnas bättre. Nu står det olika för
vissa åtgärder i de båda delarna. Måste vara
mycket irriterande för användarna.

Arbetsgången och handledningen för vägför-
valtningarnas trafiksäkerhetsarbete bör ske
mera i analogi med objektanalysen. Redan på
kort sikt bör arbetsformerna för VF-TSA ses
over.
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3.2.3 Förslag till förbättringar-allmänt

I det följande presenteras fyra utvecklingsalternativ:

ALTERNATIV I.

Basen är den kostnadsnormerade olyckskvoten. Alla samband och

åtgärdseffekter anges i kostnadsnormerad olyckskvot för miljö-

erna STRÄCKA/LANDSBYGD, KORSNING/LANDSBYGD, STRÄCKA/TÃTORT och

KORSNING/TÃTORT. Ytterligare finare miljöuppdelning är dessutom

önskvärd.

För de åtgärdseffekter som inte finns i sambanden anges de

direkta undersökningsresultaten.

ALTERNATIV II.

Basen är kostnadsnormerad skadekvot för olika olyckstyper.

Samband redovisas för Singelolyckor

Konflikt samma kurs

Konflikt motsatt kurs

Konflikt korsande kurs

Gående

Cykel/moped

Vilt

för miljöerna i alternativ I. Skadekvoten har ett direkt samband

med uppställda trafiksäkerhetsmâl. Skadekvoten bör kompletteras

med kostnadsnormerad fordonsolyckskvot för att ta hand om egen-

domsskadeolyckorna.
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ALTERNATIV III.

Basen är onormerad Olyckskvot + skadeföljd + skadekvot. Detta

innebär tre olika sambandsredovisningar för olika miljöer/åt-

gärder.

Olycks- och personskadekostnad beräknas och redovisas för sig

för olika miljöer/åtgärder.

Olyckskvot och skadeföljd kan bytas mot olycksfordonskvot och

skadade/olycksfordon.

ALTERNATIV IV.

Basen är onormerad olyckskvot + skadeföljd + skadekvot för olika

olyckstyper, enligt alternativ II, för olika miljöer/ åtgärder.

Olycks- och personskadekostnader beräknas och redovisas för

olika olyckstyper för olika miljöer/åtgärder.

Olyckskvot och skadeföljd kan bytas mot olycksfordonskvot och

skadade/olycksfordon.

De två senare alternativen har flera fördelar när det gäller

framtida revideringar och där samband och värderingar kan ändras

var för sig. I alternativ II och IV föreslås redovisningar på

olyckstypsnivå. Detta har två fördelar dels finns det ofta stor

skillnad när det gäller olyckstypsfördelning mellan miljöer dels

verkar ofta enskilda åtgärder mot en viss typ av olyckor. Att

skadekvoten dyker upp i tre av alternativen är naturligt efter-

som trafiksäkerhetsmålen uttrycks i dödade och skadade. Eftersom

målen också tar hänsyn till trafikantkategori finns behov av

någon form av olyckstypsindelning.

När det gäller trafiksäkerhetseffekter som är svåra att anpassa

till olika samband underlättas detta om trafiksäkerhetsmått och

värderingar redovisas separat. Detta hindrar inte att det finns
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programvaror vid sidan av AVOG som arbetar med kostnadsnormer-

ingar av olika slag.

3.3 Förslag till förbättringar på kort sikt

Förutsättning:

o Skall vara klart till sommaren 1991.

Etapp 1, klart årsskiftet 1990/1991:

Analys av VDB, 1985-1989 års olyckor, 1987 års VDB. Samband

mellan trafiksäkerhet och variabler i VDB.

o Sambanden skall avse onormerad olyckskvot,skadeföljd samt

skadekvot och baseras på tillgänglig information i VDB.

o Sambanden differentieras på olyckstyp som funktion av ådt.

o Sambanden differentieras efter vägtyp, vägbredd, miljö, länk-

korsning, beläggning men inte hastighetsgräns.

0 De samband som finns avseende korsningar rekonstrueras med

avseende på verklig olyckskvot, skadeföljd och skadekvot med

hänsyn till olyckstyp.

Etapp II, klart årsskiftet 1990/1991:

o Trafikfördelningsmodeller för olika vägtyper på timnivå tas

fram från VV:s helårsräknande punkter. Trafiken aggregeras

till timperioder veckovis, 6-10 per dygn under vardagar resp.

lördag till söndag. Varje vägtyp fördelas sedan på ådt-klasser

och timtrafikflödet och trafikarbetet beräknas för varje

period. Olycks- och skadedata fördelas efter samma tidsperiod-

er. Detta ger upphov till c:a 800 celler.
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0 För de dominerande vägtyperna aggregeras ovanstående men sam-

tidigt tas hänsyn till länk/korsning, hastighetsgräns och

ljusförhållanden samt årstid. Olyckor och skadade behandlas på

motsvarande sätt. Vägbredd, miljö och beläggning behandlas

inte.

Resultaten från etapp I och etapp II analyseras tillsammans och

utifrån resultatet avgörs hur differentierat sambanden skall

presenteras. Samordning sker med övriga effektmått-hastigheter,

fordonskostnader m.m.

Etapp III, klart till sommaren 1991:

Sambanden redovisas och beskrivs för det statliga vägnätet. Mot-

svarande samband tas fram för tätorter i första hand avseende

korsningar. Material för det senare finns insamlat av VTI.

I de fall förbättringsåtgärder och driftåtgärder inte kan be-

handlas i de redovisade sambanden redovisas dessa åtgärders

effekter separat men helst då så att olycksmåtten motsvarar de

som finns i sambanden.

3.4 Förslag till förbättringar på kort och lång sikt

Siktproblemet bör snarast utredas. Kombinationen hastighetsgräns

1988, vägtyp, vägbredd torde ha en stark koppling till sikt-

längden. Siktklassinventering utförd i E-län 1986. Den predik-

tionsmodell för olyckor med hänsyn till vägbredd och linjeföring

samt hastighetsgräns som finns har senast använts för att ana-

lysera trafiksäkerhetssituationen på vägar byggda under 50-,

60-, och 70-talet. Olycksmaterialet har hämtats från åren 1980-

1984. Senare byggda vågar har färre och kortare raksträckor men

längre kurvor med större radier. När det gäller lutning är denna

konstant för längre sträckor ju senare vägen byggts. Detta inne-

här att prediktionen inte skiljer sig åt mellan nya och äldre

vägar. Detta senare styrks också av empiriska olycksdata.
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Värdering av trafikskadade är avgörande i de samhällsekonomiska

modeller som används. Det är dock inte självklart att trafik-

säkerhetssituationen skall redovisas i monetära termer. I nu-

varande redovisning görs detta indirekt genom att uttrycka

trafiksäkerheten i kostnadsnormerade trafikolyckor ( varje

olycksenhet är då förknippad med en och samma kostnad). För att

eliminera slumpmässig variation sätts ett bestämt värde på olika

olyckstyper baserat på samtliga polisrapporterade trafikolyckor.

En olycka av en viss typ är således mindre eller mer än en (1)

kostnadsnormerad olycka.

I TSV/TFB- projektet "Åtgärders samhällsekonomiska effektivitet"

görs ett försök att skilja på egendomsskadekostnader och person-

skadekostnader. En sammanvägning görs av dödade, svårt skadade

resp lindrigt skadade till "skadeenheter" som kan uttryckas i

t ex dödsenheter. Detta ger en koppling till de trafiksäkerhets-

mål som gäller. Egendomsskadeposten erhålls från antalet olycks-

fordon i singelolyckor och kollisionsolyckor mellan fordon. An-

talet olycksfordon per trafikarbete beräknas för olika miljöer

och utifrån en genomsnittlig egendomsskadekostnad per fordons-

kilometer för hela vägnätet (10 öre) görs kostnaden kvadratiskt

beroende av genomsnittshastigheten i olika miljöer.

Denna senare kostnad borde av flera skäl redovisas tillsammans

med övriga fordonskostnader (se separat promemoria). Trafik-

säkerhetseffekterna skulle därmed enbart avse personskade-

konsekvenser/kostnader. I och för sig skiljer sig detta inte

nämnvärt från dagenssituation. Det som är avgörande är närmast

att uppgifter om personskadekonsekvenserna är av avsevärt bättre

kvalitet än uppgifter om egendomskadeolyckor, av vilka bara en

liten och med stor sannolikhet varierande andel rapporteras.

Viltolyckor är som alltid ett problem antalsmässigt men i mindre

grad trafiksäkerhetsmässigt. Det kanske är tid att behandla de

viltolyckor som inte ger upphov till personskador separat i ett

särskilt sammanhang både avseende rapportering och registrering.
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Skulle räcka med tidpunkt, plats, typ av djur och markägare vid

rapportering och en årlig datorframställd länskarta. Finns redan

idag.

3.4.1 Förslag till projekt på kort och/eller lång sikt

 

För länkar (sträckor) undersöka sambandet mellan olyckskvot

och flöde (kort och lång sikt).

Utreda normeringsproblematiken (kort sikt).

Ta olyckor) för

länkar. Breddens betydelse. Linjeföring eller sikt (kort och

lå g sikt).

fram nya prediktionsmodeller (onormerade

Ta fram nya prediktionsmodeller för korsningar (onormerade

olyckor) i tätort med flera miljöer (kort sikt).

Ta fram övriga nya normalvärden för sträckor och korsningar

för olika miljöer (väghållare, bebyggelsetypr tillåten has-

tighet, faktisk hastighet...) (kort sikt).

Ange hur korrektionsfaktorer skall se ut vid sammanvägning

av observerade och predikterade värden (kort sikt).

Studera effekterna av att välja 13-mväg, ML eller MV på

högtrafikerade vägar (kort sikt).

Effekten av mitträcke på MV (kort sikt).

Effekten av lokal hastighetsbegränsning i korsningar på

landsbygd (kort och lång sikt).

Effekten av målade vänstersvängsfickor (kort och lång sikt).

Effekter av olika företrädesreglering i korsningar på lands-

bygd (kort och lång sikt).
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Effekter av olika åtgärder i tätortskorsningar (kort och

lång sikt).

Effekter av olika företrädesreglering i tätortskorsningar

(kort och lång sikt).

Effekt av lokala hastighetsbegränsingar i tätortskorsningar

(kort och lång sikt).

Arbetsgång och metoder för VF-TSA (kort och lång sikt).

Det nuvarande statskommunala väg- och gatunätet bör ingå i

vägdatabanken (kort och lång sikt).

Effekter av förbifarter (kort och lång sikt)

Samordnad rikstäckande trafikolycksstatistik för tätorts-

miljöer (lång sikt).

Utveckla VDB mot ett uppföljnings/kunskapsinstrument för att

kontinuerligt följa trafiksäkerhetssituationen och beräkna

effekter av vidtagna förändringar på det statliga vägnätet

(lång sikt).

Omstrukturering av trafikinformationssystemet så att det

blir rikstäckande och succesiv övergångtill ett basurvals-

system i syfte att beskriva trafikens, transporters och

trafikanternas egenskaper (beteenden) som komplement till

antalsräkningar (lång sikt).

Effektivisering av trafiksäkerhetsforskningen framför

allt när det gäller långsiktigheten och samordning med andra

effekter (kort sikt). Detta gäller i synnerhet samordningen

mellan VTI och VV men också samordningen inom respektive

myndigheter.
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Det är ytterst svårt att ange en prioritering avseende FoU-

insatser på kort respektive på lång sikt. Om effektkatalogerna

radikalt skall förändras med andra olycksmâtt än de nuvarande är

givetvis de insatser som angivits under etapp I - III nödvändiga

att genomföra före sommaren 1991 och inom detta arbete bör

prioritet ges till de projekt ovan som föreslagits på kort sikt.

Om effektkatalogerna enbart skall redigeras om med hänsyn till

olika användaraspekter blir flertalet projekt långsiktiga, d v 3

de kan genomföras under en längre tidsperiod. En slutlig prio-

ritering kan således göras först sedan VV beslutat om vilka för-

utsättningar som gäller och vilka resurser som finns

 

tillgängliga.
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4 FORDONSKOSTNADER

4.1 Alhmänt

Fordonskostnader ingår i Vägverkets effektkataloger för väg- och

gatuinvesteringar, förbättringsåtgärder, drift- och underhålls-

åtgärder och kollektivtrafikinvesteringar.

 

4.2 Kunskapslâge och brister i nuvarande samband

4.2.1 Kunskapsläge

4.2.1.1 Väg- och gatuinvesteringar

Uppgifter om fordonskostnader i anslutning till investeringar

redovisas i referens (23) på sid 317-327. Uppräkningsfaktorer

från 1985 och till 1990 har redovisats i bilaga 1:9-10 i refe-

rens (23).

För investeringar har fordonskostnadsmodellen strukturerats en-

ligt följande:

0 modell 1. Landsbygd

0 modell 2. Tätortsmodell utan antagande om stopp i korsning

0 modell 3. Tätortsmodell, med antagande om stopp i korsning.

Samtliga dessa modeller har som underlag material beräknade med

VETO-programmet. Beräkningsförutsättningarna som använts för

beräkning av Vägverkets effektsamband är inte desamma som redo-

visats i referens (19). VETO-programmet har i och med sin fysi-

kaliskt orienterade struktur ett mycket stort antal ingångs-

variabler. Vägmiljön kan beskrivas med följande variabler:

o lutning, i längsled

o tvärfall, skevning

o horisontalradie

o vägbredd
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o stopplinje/väjningslinje

o längsgående vägojämnheter

o makro- och mikrotextur

o snö:

- djup
- täthet

- exponeringsgrad

o vattendjup

o hastighetsbegränsning.

För sådana variabler som inte direkt uttrycks i investerings-

modellerna har genomsnittsvärden valts i VETO-beräkningarna.

Beräknade samband skall därmed vara representativa m a p före-

kommande ojämnhet, väglag m m.

I investeringsmodellen beskrivs trafiken med två fordonstyper:

en "personbil" och en "lastbil". Gränsen mellan dessa två kate-

gorier är något speciell för Vägverket i och med att lastbil

definieras som en bil med flak eller med fyra hjul på bakaxeln.

Det finns exempelvis många bilar med flak som storleksmässigt

närmast är att jämföra med personbil. Personbil utgörs av Övriga

fordonstyper.

En mera lätthanterlig gräns mellan personbil och "lastbil" kan

uttryckas i form av totalvikt. Gränsen mellan lätta och tunga

fordon går då vid 3.5 ton.

Personbil har i beräkningarna utgjorts av följande fordonssam-

mansättning:

o pb, bensin, tjänstevikt < 1 000 kg, 25.0 %

o pb, bensin, 1 000 s tjänstevikt < 1 300 kg, 40.8 %

o pb, bensin, tjänstevikt z 1 300 kg, 27.8 %

o pb, diesel, 4.0 %

o lätt lb, bensin, 1.9 %

o lätt lb, diesel, 0.5 %.
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Kategorin lastbil har haft följande sammansättning:

o lätt lb, bensin, 7.7 %

o lätt lb, diesel, 2.1 %

o lb 14 ton, diesel, 40.2 %

o lb med släp, diesel, 38.0 %

o buss, diesel, 12.0 %.

Observera att samma fördelningar har använts både för landsväg

och tätort, vilket kan tyckas något orealistiskt.

Modell 1, landsbygd. Sambanden är begränsade till effekt på länk

 

d v 3 någon inverkan av korsningar beskrivs inte. De oberoende

variablerna är följande:

0 fordonstyp d v 5 personbil och lastbil

o belagd väg och grusväg

o siktklass, fyra alternativ

0 medelhastighet för det totala trafikflödet.

Effekt av trafikinteraktioner beskrivs inte på annat sätt än som

funktion av medelhastighet.

Ett av de större problemen vid framtagandet av sambanden har

varit bildandet av medelhastighet för det totala trafikflödet.

Metoden som valdes var att köra VETO för olika kombinationer av

vägbredd och hastighetsgräns per siktklass. För varje fordonstyp

erhölls en medelhastighet över beräkningssträckan. Dessa medel-

hastigheter per fordonstyp sammanviktades först till en medel-

hastighet för personbil och en för lastbil. Slutligen har en

resulterande medelhastighet bildats för 12 % lastbilar. Inom

respektive fordonsgrupp har ovan redovisade fördelningar an-

vänts.
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Modell 2, tätortsmodell utan antagande om stopp i korsning. Sam-

 

banden uttrycker fordonskostnader som funktion av följande:

fordonstyp d v 3 personbil och lastbil

belagd väg och grusväg

hastighetsbegränsning 50 och 70 km/h

medelhastighet för det totala trafikflödet.

Vad som mera principiellt skiljer dessa samband från landsbygds-

modellen är att även trafikinteraktioner mera direkt beskrivs.

Detta har uppnåtts genom att i VETO lägga upp eftersträvade has-

tighetsprofiler som funktion av hastighetsgräns och fördröjning.

Metoden har varit följande:

0

O

utgå från reshastighet och hastighetsbegränsning

beräkna total fördröjning som skillnaden i tidsförbrukning
mellan att köra 10 km med reshastigheten och att köra
sträckan med en hastighet motsvarande hastighetsbegränsningen

förutsätt att eftersträvad hastighet är lika med hastighets-
gränsen, samma nivå för alla fordonstyper

förutsätt att hastighetsändringen - från deneftersträvade
ner till lägre och åter till den ursprungliga hastigheten -
görs ner till halva den eftersträvade hastigheten

beräkna med VETO tidsförbrukning och sträcklängd för en has-
tighetsändring och räkna ut fördröjning per hastighetsändring

räkna ut antal hastighetsändringar per 10 km och lägg upp
körprofiler i VETO

om den totala fördröjningen blir större än visst gränsvärde
kommer total sträcklängd för summan av hastighetsändringar
att bli större än 10 km. Sänk då den eftersträvade hastig-
heten tillräckligt för att total sträcka för hastighetsänd-
ringar ej skall bli större än 10 km 0 s v.1

Den ovan beskrivna modellen är en subjektiv ansats som egentli-

gen inte har något sakligt underlag. Viss validering har utförts

m a p bränsleförbrukning med överraskande god överensstämmelse

mellan beräknade och uppmätta värden.

1. Denna punkt har tyvärr inte fungerat i de befintliga
sambanden. Medför sannolikt en överskattning av betydelsen av
låg medelhastighet.



56

Modell 3, tätortsmodell, belagd väg/gata med antagande om stopp

i korsning. Denna modell har modell 2 som bas och till sträck-

kostnaden adderas merkostnader för passage av trafikplatser.

Följande variabler ingår i modellen:

o sträckkostnad:
- fordonstyp d v 3 personbil och lastbil
- hastighetsbegränsning 50 och 70 km/h
- restidsförbrukning

o merkostnad i korsning:
- fordonstyp d v 3 personbil och lastbil
- hastighetsbegränsning 50, 70 och 90 km/h
- typ av trafikplats:

- cirkulationsplats: samtliga fordonspassager ges ett
värde motsvarande 75 % av stoppvärdet

- signalreglerad korsning: alla fordon som svänger eller
stoppar tilldelas en och samma merkostnad

- stopplikt/väjningsplikt för andra fordon än de genomgå-
ende tilldelas en merkostnad

- högerregel: om endast en del av fordonen behöver sakta
ned till nära stillastående skall tillägg göras för
denna del av fordonsströmmen.

Modellen för korsningspassage innehåller egentligen två huvud-

typer av merkostnader:

o den första typen representerar skillnader i fkm som följd av
olika utformningar

o den andra avser kostnadsförändring som följd av avvikelse
från konstanthastighet.

Observera den kraftiga förenklingen av korsningsmodellen d v 8

att samma merkostnad används oberoende av korsningsutformning,

exkl cirkulationsplats, och om det är fråga om vänster- eller

högersväng. Kostnaden för ett stopp eller hastighetsändring till

nära stillastående förutsätts vara samma som för sväng.

4.2.1.2 Modeller för förbättringsåtgärder

Förbättringsåtgärderna kan uppdelas i följande huvudgrupper:

o trafiksäkerhetsåtgärder

o beläggning av grusvägar med YlG
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o bärighetshöjande åtgärder

o bullerskyddsåtgärder

o vibrationsdämpande åtgärder.

Inom dessa huvudgrupper finns ett högst varierande antal åt-

gärder. Speciellt inom gruppen trafiksäkerhetsåtgärder återfinns

förhållandevis många åtgärder.

Förändring av bredd

 

Uppgifter om fordonskostnader redovisas på sid 16. För uppskatt-

ning av fordonskostnadsförändring vid breddning av landsväg hän-

visas till effektkatalogen för investering.

Förändring av sikt och linjeföring

 

Uppgifter om fordonskostnader redovisas på sid 23. För uppskatt-

ning av fordonskostnadseffekter av förändrad linjeföringsstan-

dard över längre sträckor hänvisas till effektkatalogen för in-

vesteringar. En speciell tabell (5.2.5) beskriver fordonskost-

nader som funktion av horisontalradie. Någon referens för ta-

bellen har inte angivits.

Stigningsfält

 

Uppgifter om fordonskostnader redovisas på sid 25. Stignings-

fältets påverkan på fordonskostnaderna anges som försumbara. Ett

resonemang förs om att den höjande effekt som följer av högre

hastighet kompenseras av jämnare trafikrytm. Någon referens som

stöder detta påstående anges inte.

Busshållplatser

 

Uppgifter om fordonskostnader redovisas på sid 28. Det anges att

någon nämnvärd effekt på fordonskostnaderna inte finns som följd

av olika alternativ för bussar. Någon referens som stöder påstå-

endet anges ej.

Vägmärken, vägmarkeringar och vägkantsmarkeringar

 

Uppgifter om fordonskostnader redovisas på sid 59. Här anges att

någon påverkan på fordonskostnaderna kan inte förväntas". Någon

referens som stöder påståendet anges ej.
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Väjningsplikt/stopplikt

Uppgifter om fordonskostnader redovisas på sid 64. För uppskatt-

ning av fordonskostnader hänvisas till modeller i investerings-

delens effektkatalog.

Signalreglering

Uppgifter om fordonskostnader redovisas på sid 66. Speciella

stoppkostnader för olika hastighetsgränser redovisas. Någon hän-

visning till investeringsdelens effektkatalog görs ej.

Beläggning av grusvägar med YlG

Uppgifter om fordonskostnader redovisas på sid 80. Man hänvisar

till effektkatalogen för investering och för service och under-

hållsåtgärder.

Bärighetshöjande åtgärder

Uppgifter om fordonskostnader redovisas på sid 90 och 91. För

tunga transporter på bärighetsnedsatta vägar uppges en ökning av

fordonskostnaderna med 20-75 öre per fkm. Genom att förstärka en

grusväg så blir denna jämnare och torrare under tjällossnings-

perioden. Man skall därmed kunna räknamed att fordonskostna-

derna för lätta transporter minskar med 10-40 % per fkm.

4.2.1.3 Modeller för drift- och underhållsåtgärder

Fordonskostnadseffekter beskrivs för följande åtgärder:

o snöröjning

o kemisk halkbekämpning

o grusvägsservice

o underhåll av belagda vägar.

De grundläggande skillnaderna mot investeringsmodellen är

följande:

0 att andra samband relativt variabler som beskriver vägytan än
de som beskrivs i VETO använts. Effektsambanden har som
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underlag en blandning av egna empiriska studier (VTI) och
uppgifter ur litteraturen.

o en mera detaljerad redovisning per delkostnad för hur total-
kostnadssamband härletts.

Snöröjning

Samband mellan bränsleförbrukning och snödjup. I en tabell

(121z8) uttrycks ett bränsleförbrukningsindex som funktion av

 

snöförhållande och antal axelparspassager.

Däckslitaget förutsätts vara detsamma som på massabeläggning.

Underhåll, reparation och vårdeminskning förutsätts vara desamma

som på massabeläggning.

De resulterande fordonskostnaderna som funktion av snöröjning

beräknas med följande:

0 samband mellan fordonskostnader och medelhastighet per sikt-
klass (I, II och III (IV ?)). Sambanden motsvarar en medel-

kostnad totalt för alla fordonstyper vid 12 % lastbilsandel.

o korrektionsfaktorer för olika snödjup initialt och för antal
axelparspassager.

H beräkningshandledningen ingår bl a följande:

0 förändring av fordonskostnader per säsong som resultat av
beräkningarna

o en medelkostnad på packad snö och is uppgående till 0.70
kr/fkm, vilket motsvarar en hastighet i intervallet 68-76
km/h

o startkriterier i form av snödjup"

o korrektionsfaktor för fordonskostnaderna beroende på antal
axelparspassager och snödjup

o uppgifter om antal nederbördsdygn med mer snö än X cm m m.
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Kemisk halkbekämpning

Vad som händer när packad snö och is angrips med kemisk halkbe-

kämpning är först en övervång till snömodd, därefter till vått

väglag och slutligen till en torr yta. I VV-modellen ingår inte

modd-fasen.

Bränsleförbrukningen förutsätts vara densamma på packad snö och

is som för våt vägbana. Då den våta vägbanan torkar upp sjunker

förbrukningen.

Dâckslitaget antas öka med knappt 5 % vid övergång från packad

snö och is till våt vägbana.

Korrosionen som följd av kemisk halkbekämpning (?) förutsätts

stå för 10 % av reparationskostnaderna.

Kostnaden för bilvård antas öka som följd av kemisk halkbekämp-

ning.

Den körlängdsberoende vârdeminskningen antas påverkas på samma

sätt som reparationskostnaderna.

Totalt ökar kostnaderna för underhåll, reparationer och värde-

minskning med 9 % på det saltade vägnätet. Kostnadsökningen an-

tas vara relativt okänslig för förändrade saltningsstrategier.

De referenser som åberopas är (10), (11), (12) och (13).

För bedömning av totala fordonskostnader hänvisas till avsnittet

om "Underhåll av belagda vägar".

I beräkningshandledningen anges att "Förändringen i fordonskost-

nad vid måttligt förändrad halkbekämpningsstandard är försum-

bar". Vid större förändingar av halkbekämpningen uppges att for-

donskostnaden kan förändras radikalt.
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Mekanisk halkbekämpning

 

Beträffande inverkan av den mekaniska halkbekämpningen, d v 3

sandning, på fordonskostnaderna uppges följande:

0 för södra Sverige, att kunskap saknas

0 för norra Sverige, sannolikt liten effekt.
I handledningen uppges att sandningen medför liten ökning av

fordonskostnaderna beroende på ökad hastighet.

Grusvägsservice

 

Servicen på grusvägar omfattar huvudsakligen hyvling och salt-

ning. Saltningen syftar till dammbindning. Den aktuella stan-

darden på en grusväg beskrivs i form av längsgående ojämnheter,

bundenhet och dammningsbenägenhet.

Bränsleförbrukning samvarierar endast med bundenhetsmâttet en-

ligt referens (1) och (2). Enligt referens (3) har någon sam-

variation med ojämnhet ej kunnat påvisas.

Det resulterande sambandet (tabell 154z3) beskriver ett bränsle-

index i intervallet 95-120 som funktion av olika bundenhet för

torr vägbana. Den lägre gränsen motsvarar Yl och den övre låg

bundenhet.

Däckslitage beskrivs som funktion av ett jämnhetsmått. Sambandet

grundas på underlag ur referens (2). Det redovisade däckslitage-

indexet varierar i intervallet 88-140. Den lägre gränsen mot-

svarar Yl och den högre en låg jämnhetsstandard.

Enligt utländska undersökningar, bl a referenserna (14) och

(15), uppges den genomsnittliga kostnaden för reparation och

underhåll vara 50 % högre på grusväg än på belagd väg. Denna

skillnad förutsätts vara en funktion av skillnader i ojämnhet. I

genomsnitt förutsätts grusväg ha 6 000 mm/km och den belagda

vägen 2 000 mm/km. En ökning av ojämnheterna från 2 000 till

6 000 mm/km antas öka reparations- och underhållskostnaderna med

50 %. Ett index redovisas som går från 93 på den bästa till 187

på den sämsta vägen. Det till reparationskostnaderna relaterade

ojämnhetsmåttet har ej definierats.
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Värdeminskningen anges i referens (4) vara 25 % högre på grusväg

än på belagd väg. Detta överensstämmer även med uppgifter från

TRRL enligt referens (2). Själva basvärdet för värdeminskning är

beräknat med en modell framtagen av VTI, dock sannolikt en tidi-

gare variant än den som ingår i VETO.

Värdeminskningen beskrivs med ett index från 85 till 113. Det

lägre värdet motsvarar jämna Yl och det högre 0-1 på FUG-skalan.

De totala fordonskostnadernas variation med grusvägsstandard

uttrycks som funktion av jämnhet och bundenhet. Sambandet med

jämnhet är linjärt.

Underhåll av belagda vägar

Beläggningsunderhåll omfattar val av beläggningstyp och val av

åtgärdsintervall. Redovisningen av fordonskostnader i effekt-

katalogen för drift och underhåll har differentierats m a p val

av beläggningstyp och val av åtgärdsintervall.

Kal aubslêggninsssm

Bränsleförbrukningens beroende av beläggningstyp har undersökts

i flera VTI-studier, se referenserna (5), (6) och (7). Betydel-

sen av MAB respektive Yl och väglag beskrivs med ett index

(tabell 251:3). Yl medför 2 % högre förbrukning än MAB.

Däckslitagets beroende av slitlagertyp framgår bl a ur refe-

renserna (8) och (9). Betydelsen av slitlagertyp och väglag be-

skrivs med ett index (tabell 251z4). Slitaget på Yl anges som

30 % högre än på MAB.

Beträffande kostnader för reparationer och underhåll uppges någ-

ra undersökningar ej vara kända. Ett resonemang förs om betydel-

sen av den ökade risken för stenskott på Yl. Tills vidare uppges

att kostnaderna för stenskott kan försummas.
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Kostnaderna för värdeminskning på Yl uppskattas vara 1 % högre

än på MAB. Detta värde har uppskattats utifrån ett resonemang

där man jämför med effekten på grusväg.

Totala fordonskostnader redovisas per siktklass (I-III), per

slitlager och per väglag som funktion av hastighet. Lastbils-

andelen kan inte varieras utan förutsätts vara 12 % generellt.

Zal âV_å29år§SinEeEVâll-

Åtgärdsintervallets längd kommer till uttryck i mått som be-

skriver tvärfall, spårdjup, ojämnheter och krackeleringar. Åt-

minstone de tre första måtten bör ha betydelse för fordonskost-

naderna.

Bränsleförbrukning. Effekterna av tvärfall är små och kan bort-

ses ifrån.

Enligt referenserna (5) och (16) minskar bränsleförbrukningen

vid körning i spår med torrt väglag. Ett förbrukningsindex redo-

visas (tabell 251:5) som funktion av väglag och spårdjup. För

torrt väglag medför ökat spårdjup minskad förbrukning och för

vått väglag ökad förbrukning. Att bränsleförbrukningen minskar

vid körning i spår med torrt väglag förklaras av finare makro-

textur. Spårbildning kan också förväntas försämra avrinningen,

vilket i sin tur kan ge högre förbrukning jämfört med körning på

en vägyta utan Spårbildning.

Uppgiften om bränsleförbrukning och vägojämnheter har tagits

från "FUG-projektet". Ett bränsleförbrukningsindex redovisas som

funktion av väglag och grad av ojämnhet (IRI).

Dåckslitage. Effekten av tvärfalt bedöms som liten på vägar med

dålig linjeföring och som "icke försumbar" på vägar med bra lin-

jeföring. Någon resulterande effekt av tvärfallet på däckslitage

redovisas ej.
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I och med att spårbildning ger upphov till texturförändring

finns anledning att tro att däckslitaget påverkas av spårbild-

ningen. Det antas att spårbildning minskar däckslitaget med en

tredjedel av skillnaden mellan MAB och Yl och att minskningen

endast kommer hälften av hjulparen tillgodo. Ett däckslitage-

index uttrycks som funktion av väglag och spårdjup (tabell

251z7). Att Vägverket förutsatt att spårbildningens reducerande

effekt på däckslitaget endast kommer hälften av hjulparen till-

godo skulle kunna vara ett uttryck för att man inte generellt

kör i spåren.

Ojämnheters inverkan på däckslitage har uppskattats genom att

antaga att IRI = 12 ger upphov till halva skillnaden i slitage

mellan MAB och Yl. Ett däckslitageindex redovisas (tabell 251z8)

som funktion av väglag och ojämnhet. Den stora osäkerheten av-

seende. betydelsen av ojämnheter för reparationskostnader har

medfört att Vägverket valt att tillsvidare ej räkna med någon

effekt av ojämnhet på reparations- och underhållskostnader (Upp-

gift enligt L. Feldner).

Underhåll och reparation. Betydelsen av Vägunderhåll begränsas

till inverkan av ojämnheter. Man refererar till tre studier -två

specificeras, referens (17) och (18) - som samtliga ger ungefär

samma relativa förändring, 30 %, i visst ojämnhetsintervall.

Eftersom litteraturreferenserna avser en begränsning till enbart

reparationskostnader har den relativa effekten för summan av

reparations- och underhållskostnader reducerats genom att repa-

rationskostnaderna uppges utgöra 60 % av totalkostnaden (rep-

aration + underhåll). Ett index (tabell 251z9) beskriver hur

summan av reparations- och underhållskostnader varierar med väg-

lag och ojämnhet (IRI). Snö och is halverar den relativa effek-

ten av ojämnhet. Beroende på den stora osäkerheten avseende sam-

band mellan reparationskostnader och vägojämnhet har man valt

att inte medräkna någon effekt av ojämnhet på reparationskost-

nader.

Total fordonskostnad. Denna uttrycks som funktion av väglag,

spårdjup och ojämnhet. Störst effekt uppvisar ojämnhet. Kost-
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naden för IRI = 12 anges som 4.5 öre/km högre än på en plan väg-

yta.

I beräkningshandledningen beskrivs endast metod för uppskattning

av effekt av ändrad åtgärdstidpunkt m a p ojämnhet.

4.2.1.4 Modeller för kollektivtrafikinvesteringar

Enligt det trafikpolitiska beslutet 1988 har inrättats ett sär-

skilt anslag för investeringar i länstrafikanläggningar.

Som underlag för fördelning av detta anslag har vägverket givit

ut:

o Beräkningshandledning - Kollektivtrafikinvesteringar - Buss-
anläggningar. Publ 1989:11

0 Effektkatalog - Kollektivtrafikinvesteringar. Publ 1989:19

Kostnadsuppgifterna i 1989:11 och 1989:19 är angivna direkt i

1990 års prisnivå, till skillnad från vad som gäller i övriga

publikationer.

De sk trafikeringskostnaderna för kollektivtrafiken indelas i

fordonsberoende, tidsberoende och distansberoende kostnader.

Fordonskostnader återfinns under rubriken fordonsberoende och

distansberoende kostnader.

I effektkatalogen anges de fordonsberoende kostnaderna (kapaci-

tetskostnaden) till följande, sid 27:

o avskrivningar och ränta på fordon

0 avskrivningar och ränta på garage och verkstäder

0 del av lönekostnader i garage och verkstäder

0 del av kostnader för företagsledning/administration

o tillägg för vagnreserv.
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Ca 20 % av kapitalkostnaderna för garage och verkstäder bedöms

som fordonsberoende.

Även ca 20 % av lönen till garage- och verkstadspersonal har

bedömts som fordonsberoende. Ca 20 % av kostnaden för företags-

ledning och administration kan även föras till de fordonsbero-

ende kostnaderna.

I det totala vagnbehovet ingår en vagnreserv på 10-20 %.

De fordonsberoende kostnaderna hanteras sedan på följande sätt

enligt 1989:11, sid 15:

((förändring i körtid per dubbeltur)/turtäthet) x vagnkostnad.

I de distansberoende kostnaderna, sid 29 i 1989:19, ingår

följande:

0 del av avskrivningen och ränta på garage och verkstäder

0 del av lönekostnader i garage och verkstäder

o kostnader för drivmedel, smörjmedel, däck, reservdelar och

fordonsutrustning

o km-skatt, försäkringsskador

0 del av kostnader för företagsledning/administration.

Schablonvärde för de distansberoende kostnaderna redovisas, sid

30 i 1989:19, utan att det framgår hur kostnaderna har uppskat-

tats. Här redovisas även stoppkostnad för buss. Denna kostnad

har tagits ur 1989:16 och motsvarar stoppkostnader för s k last-

bil.

För uppskattning av effekt på biltrafik hänvisas, sid 18 i

1989:11, till 1989:16. Både fordonskostnader i korsning och på

länk bör beaktas.

Ett speciellt avsnitt i 1989:19, sid 77-79, ägnas åt energian-

vändning. Underlag för de redovisade energiekvivalenterna är

referenserna (27) och (28). Enligt beräkningshandledningen,
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1989:11 sid 21, medför åtgärder för busstrafiken som regel inga

stora förändringar i trafiksystemets energiförbrukning. Upp-

skattning av förändrade fordonskostnader uppges som tillräckligt

för att beakta energiaspekterna.

4.2.2 Brister

Bristerna i effektkatalogerna kan indelas enligt följande:

0 brister i VETO eller annat använt program

0 brister i annat utnyttjat material

0 felaktig tillämpning

o rena gissningar.

I den utsträckning som VETO utnyttjats för framtagna samband så

har antalet beräkningsfall hållits ned genom medelvärdesbild-

ningar. Följande punkter är exempel på frågor somkan ställas

rent allmänt:

0 skillnad mellan att göra beräkningar för en medelhastighet
jämfört med att göra beräkningar för en hastighetsfördelning

o skillnad mellan att göra beräkningar för ettmedelfordon och
en fördelning av fordon av viss typ.

Det korrekta alternativet skulle naturligtvis vara att inte

välja beräkningsförutsättningar i form av medelvärdesbildningar.

Hur stort felet blir har aldrig undersökts (?).

Ytterligare en brist av mera generell karaktär avser vilken tid-

punkt eller tidperiod som beräkningsförutsättningarna skall vara

representativa för. För hittills genomförda beräkningar har för-

utsättningarna fått avse medelvärden i stort sett för det år som

effektkatalogen givits ut. Jämför med publ 1989:168!

Den hittills använda definitionen av tungt fordon medför sanno-

likt risk för missförstånd. Ett liknande problem finns troligen
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i anslutning till att andel tung trafik skall uttryckas i form

av andel axelpar.

Någon möjlighet har hittills inte funnits att beskriva effekt av

trafikinteraktioner. Alla försök till uppskattning av interak-

tionernas betydelse har hittills resulterat i slutsatsen att be-

tydelsen är liten. Den dominerande effekten skulle vara hastig-

hetssänkningens betydelse för fordonskostnaderna.

4.2.2.1 Investering

Ett centralt indata för fordonskostnader är hastighet. Hastighet

kan uttryckas som space-mean speed eller som time mean speed.

Från hastighetsmodellerna fås space-mean speed. Fordonskostnads-

sambanden har uttryckts relativt time-mean speed. Ett exempel på

betydelsen av detta är följande:

0 12 % tunga fordon

0 hastighet pb 110 km/h

o hastighet tunga fordon 80 km/h

o time mean speed = 106.4 km/h

0 space mean speed = 105.3 km/h.

Detta borde resultera i en generell underskattning av fordons-

kostnader även om underskattningen är liten.

Ur beräkningshandledningen för investeringar framgår inte om

korsningar beaktas på landsväg. Om inte borde ju följden bli en

generell underskattning av fordonskostnadernas storlek. Denna

brist borde dessutom få större konsekvenser i sammanhang där ML

eller MV ingår bland alternativa utformningar. Risken är härvid

att man missar den vinst som planskild korsning sannolikt med-

för.

Ett fel som hängt med under längre tid i effektkatalogen är

själva texten där bakgrundsbeskrivning ges. I stort sett är all-
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ting felaktigt och avser egentligen de samband som togs fram i

början av 80-talet.

Modellen för genomfart utan stopp i korsning är behäftad med ett

fel som troligen medför överskattning av kostnaden för låga has-

tigheter. Felet utgörs av att max.hastigheten inte dragits ner

då reshastigheten minskat under visst gränsvärde.

Speciellt bränsleförbrukning är starkt beroende av motorns

drifttemperatur. Ju lägre temperatur desto högre förbrukning.

För en stor andel kortväga resor är den genomsnittliga drift-

temperaturen väsentligt lägre än normal drifttemperatur. Beräk-

nad bränsleförbrukning med VETO avser fullt uppvärmd motor d v 8

ett förhållande som verkar underskattande av de verkliga kost-

naderna.

De använda sambanden fungerar enbart för en lastbilsandel av

exakt 12 %. Skulle den verkliga lastbilsandelen vara större

underskattas hastighetsberoendet och skulle andelen vara mindre

än 12 % så överskattas hastighetsberoendet. För vägar med stor

lastbilsandel d v 3 vägar med hög standard skulle därmed hastig-

hetsberoendet underskattas. Därmed finns det risk för att man

exempelvis vid val mellan ML och MV underskattar den kostnads-

ökning som den högre hastigheten på MV förorsakar. Denna risk

för över- eller underskattning existerar enbart om man inte an-

vänder den sanna lastbilsandelen. Observera att den här beskriv-

na risken för under- eller överskattning enbart sammanhänger med

den befintliga konstruktionen av samband mellan fordonskostnader

och hastighet.

Linjeföringsstandard uttrycks i modellen med siktklassbegreppet.

Om användaren tolkar in för stor vikt i själva sikten finns risk

för fel. Ett sådant exempel är investeringar som begränsas till

förbättrad typsektion d v 5 linjeföringen ändras inte. Ökad

bredd medför normalt bättre sikt. Om man därigenom skulle uppnå

en bättre siktklass bör modellen inte användas på så sätt att

man verkligen också vid fordonskostnadsuppskattning väljer sam-
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bandet för den bättre siktklassen. I stället skall man i sådana

fall alltid använda samma siktklass i för- och eftersituationen.

En viktig fråga avseende använt mått för beskrivning av linje-

föring är även hur stor variation i fordonskostnader som kan fås

för ett och samma linjeföringsmått. Om en längre sträcka skall

åtgärdas är frågan också hur stor skillnad i fordonskostnader

som skulle fås med följande alternativ:

0 ett siktmått för hela sträckan

o uppdelning av sträckor i delar med separata linjeföringsmått
per delsträcka

M9rkostnad för korsningspassage. Ett problem med denna är att

det inte enbart är körbeteendet i korsningen som är beroende av

utformningen utan även antal fkm. Ju mera avancerade trafik-

platser/korsningar desto fler fkm (?). Hur pass likformiga är

exempelvis planskilda korsningar? Är det meningsfullt att be-

stämma några typvärden för planskilda korsningar eller är varia-

tionerna så stora att separata beräkningar borde utföras plats

för plats?

Då merkostnaden för korsningspassage uppskattats så gjordes

detta för 3 olika cirkulationsplatser och en "vanlig" korsning.

Radien i cirkulationsplatserna valdes till 12.5,20 och 40 m. Be-

räkningar utfördes för olika färdriktningar och med och utan

stopp. För tunga fordon redovisades separata merkostnader för en

tätorts- och en landsvägsvariant. Den redovisade investeringsmo-

dellen för korsningspassage är en kraftig förenkling av det ur-

sprungligen framtagna materialet. Hur stor betydelse detta har

vid tillämpning är svårt att bedöma.

Modellen för korsningspassage har även förenklats genom att ute-

lämna kostnader för stopptid.

De i effektkatalogen redovisade merkostnaderna avser en korsning

i ett horisontalplan. Vilken är betydelsen av att en korsning

ligger i en lutning?
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Merkostnaden i signalreglerade korsningar har ej differentierats

m a p om korsningen ingår i en samordning eller ej.

Till bristerna på investeringssidan kan också räknas avsaknaden

av dokumentation avseende de av VTI framtagna modellerna.

4.2.2.2 Förbättringsåtgärder

Betydelsen av breddning verkar endast beaktas för landsväg. Med

befintlig tätortsmodell i investeringsdelens effektkatalog

skulle effekt av breddning av gata i tätort kunna uppskattas.

En generell iaktagelse är attman hänvisar till de gamla effekt-

katalogerna från 1986. Varför?

För många av förbättringsåtgärderna avfärdas fordonskostnaderna

som försumbara. Något eller några underlag för dessa beslut

redovisas inte.

4.2.2.3 Driftåtgärder

I sådana fall då samband beräknade med VETO har utnyttjats har

förutsatts att dessa motsvarar MABi gott skick och torrt väg-

lag. De beräknade sambanden avser i stället medelvärden för

kostnader beräknade för olika slitlager och för olika väglag.

Därmed finns en tendens till överskattning av de verkliga kost-

naderna.

Linjeföringsklasserna har för driftåtgärder generellt begränsats

till tre. Varför?

I stor utsträckning bygger sambanden för drift och underhåll på

att indexserier beskrivs som funktion av en eller två vägyte-

variabler. Indexen multipliceras med sambanden enligt investe-

ringsdelen. Denna konstruktion förutsätter ett oberoende mellan
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de variabler som uttrycks genom sambanden. Denna förutsättning

är naturligtvis normalt felaktig. Frågan är hur stort felet

blir?

Sambandens konstruktion innebär att det är svårt att ta hänsyn

till avvikelser från 12 % andel lastbilar.

Hur skall exempelvis ojämnhet redovisas d v 3 medelvärden för

hur långa sträckor? Dettahar stor betydelse för kostnadssamband

som är icke-linjära.

Sammanvägningen till ett totalindex för samtliga delkostnader

bygger på gamla data från början av 80-talet. Följande fördel-

ningar borde i stället använts:

o pb:
- bränsle, 372) - 43 %3)

- däck, 92) - 53)

- reparation och underhåll, 342) - 333)

- kapitalkostnader, 192) - 193)%

- bromskostnader, 12) - 03)%

o lastbil med släp:

- bränsle, 352) - 393)%

- däck, 292) - 183)%

- reparation och underhåll, 222) - 283)%

- bromskostnader, 22) - 13)%

- kapitalkostnader, 112) - 123)%

- overhead, 12) - 13)%.

För kemisk halkbekämpning beskrivs inte "modd"-fasen. Troligen

får man ökade fordonskostnader då man går från packad snö/is

till modd. Frågeställningen är följande:

0 till vilken fas räknas moddfasen

 

2.Typväg: 6.0 m; 70 km/h.

3.Typväg: MV; 110 km/h



73

0 hur stor är skillnaden i fordonskostnader mellan körning i
modd och det väglag till vilket modd förts.

Grusvägsservice. Det redovisade indexet för samband mellan

bränsleförbrukning och bundenhet har som underlag enbart per-

sonbilsdata. Sannolikt risk för underskattning när detta samband

tillämpas på både personbil och lastbil.

För beskrivning av samband mellan däckslitage och grusslitlager

har referens (2) använts. Osäkert om verkligen detta underlag

kunnat renodla gruseffekter d v 3 risk för att även linjefö-

ringseffekter m.m ingår.

Det redovisade sambandet mellan däckslitage och jämnhet (FUG)

(tabell 154z4) har som underlag referens (2). I referens (2)

uttrycks inte jämnhet i ett numeriskt mått utan i ord. Måste

vara mycket osäkert med översättningen till FUG-skalan. Dessutom

har ett överraskande starkt hastighetsberoende med FUG redo-

visats (fig. 154:1). Beaktar däckslitageindex den lägre hastig-

heten på mera ojämn väg.

Värdeminskningen på grusväg förutsätts vara 25 % högre än på

belagd väg. Naturligtvis mycket osäker uppgift. Påverkas hela

värdeminskningen eller enbart den körlängdsberoende delen?

Vilket alternativ har använts i effektkatalogen.

Det resulterande indexet för samband mellan fordonskostnader och

bundenhet respektive jämnhet uppvisar något överraskande ett

linjärt samband m a p jämnhet!

Enligt FUG används begreppet jämnhet till skillnad från ojämnhet

i övrigt.

Underhåll av belagda vågar. Det redovisade indexet för samband

bränsle och typ av beläggning har som underlag enbart mätdata

för pb. Nya resultatredovisningar från VTI uppvisar både upp-

gifter som i stort sett stödjer de använda sambanden och sådana
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som talar för väsentligt större effekt av ojämnhet än vad som

använts.

Som underlag för hur däckslitage beror av slitlagertyp anges

referens (9) enligt vilka skillnader i slitage mellan nya be-

läggningar även skulle gälla för äldre beläggningar. Den skill-

nad som anges i referens (9) kan huvudsakligen förklaras med

skillnaden i linjeföring mellan de två provvägarna.

Effekt av spårdjup på däckslitage har förutsatts enbart vara

kopplat till textur d v 3 ökat spårdjup medför lägre slitage. En

effekt som skulle kunna verka höjande på slitaget är ökade sid-

krafter på däcken både som följd av att däck "klättrar" på spår-

ens väggar och en följd av slalomkörning då man vill undvika att

köra i spåren.

Det index för däckslitage som funktion av väglag och slitlager

som redovisas (tabell 251:4) är beträffande väglagseffekt mycket

mer osäker än slitlagereffekt. I investeringsdelen har förut-

satts att något slitage inte förekommer på snö och is.

4.2.2.4 Modeller för kollektivtrafikinvesteringar

I några fall används uppgifter ur investeringdelens effektkata-

log. Kostnaderna för en buss förutsätts då motsvara lastbils-

kostnad. Eftersom lastbilskostnaderna representerar allt från

lätta fordon till de tyngsta finns här risk för fel nivå och

sannolikt en underskattning.

De i investeringsdelens effektkatalog redovisade fordonskost-

naderna innehåller både kapitalkostnader och overheadkostnader.

Detta borde innebära att man för närvarande gör en dubbelräkning

av dessa kostnader.
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4.2.2.5 VETO

VETO-programmet kan användas för effektuppskattning i anslutning

till investeringar, drift- och underhåll. I den utsträckning som

VETO använts eller skall användas i framtiden bör därför brister

i VETO kartläggas. Bristerna i VETO är av två slag:

o brister avseende parametervärden

o modellfel.
VETO's huvudsakliga beståndsdelar kan sägas vara följande:

0 modell för körbeteende

0 modell för beskrivning av krafter

o modeller som beskriver förbrukning och förslitning

o modeller för kostnadsberäkning.

Körbeteendet i VETO beskrivs med följande:

0 eftersträvad hastighet som funktion av belagd vägbredd, has-
tighetsgräns, kurvradie och väglag

o retardationsnivåer i olika hastighetsintervall

o gaspådrag

o uttaget varvtal

o strategi för val av växelläge.

Den enda punkt för vilken kunskapsnivån är god och kommer att

bli ändå bättre är den första, dock med begränsning till bredd

och hastighetsgräns. Brister av betydelse för beskrivning av

körbeteende skulle kunna vara följande:

0 horisontalkurvor. Enligt befintlig modell eftersträvas en
konstant hastighet från ingång i kurvan framtill utgången.
Själva nivån är osäker. VTI utför exempelvis inga uppföljande
hastighetsmätningar i kurvor. En mätning utfördes under 1989
på uppdrag av Vägverket. Vad händer före och i horisontal-
kurvor? Hur ser retardationsförloppet ut? Vad händer efter en
kurva? Accelerationsnivå? Hur beter man sig på enraksträcka
mellan två horisontalkurvor? Hur kort skall avståndet mellan
på varandra följande kurvor vara för att man skall dra ner på
hastighetsanspråket?
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o backar. Enligt befintlig modell är den eftersträvade hastig-
heten oberoende av lutning. Mera rimligt vore att tänka sig
ett beteende enligt följande:

- ett höjt hastighetsanspråk före motlut
- ett sänkt hastighetsanspråk för tunga fordon i nerförs-

backe speciellt i kombination med horisontalkurvor i eller
efter backe

- horisontal följd av nerförslutning. I början av en ner-
försbacke borde det finnas risk för att hastigheten drar
iväg över anspråket på en rak horisontal som följd av att
man glömmer lätta på gasen

- ett höjt hastighetsanspråk i nerförsbackar i de flesta
fall då man annars skulle tvingats bromsa för att undvika
att glida över det normala hastighetsanspråket. Genom att
bromsa senare uppstår ju två vinster, både minskat broms-
slitage och en potential för lägre bränsleförbrukning.

o trafikplatser. Både i fråga om val av körspår och hastighets-
förlopp genom trafikplats är tillgänglig data ytterst be-
gränsad

o växlingsbeteende. Det inprogrammerade beteendet motsvarar
följande:
- då man ligger under eftersträvad hastighet väljs den växel

som ger den bästa accelerationen
- då man ligger på eftersträvad hastighet och kommer in på

ett nytt block väljs alltid högsta möjliga växel. Alterna-
tiv till detta beteenden skulle kunna vara att man väntar
med byte av växelläge då man kommer in i nytt vägblock

o retardation med motor- eller hjulbroms. Retardationen på-
börjas alltid med motorbroms. Om detta inte är tillräckligt
kompletteras med hjulbroms.

Till bristerna avseende körbeteende hör naturligtvis även att

trafikinteraktioner inte kan beskrivas. Att vidareutveckla en

modell av VETO-typ till en interaktionsmodell är dock full-

ständigt uteslutet.

Bränsleförbrukning. Bristerna skulle kunna avse följande:

0 möjlighet att beskriva förbrukning som funktion av körsträcka
eller körtid

o effekt av ojämnheter är för närvarande mera osäker än någon-
sin. Det finns nya VTI-resultat som både visar mycket svagt
och mycket starkt samband med ojämnheter.

Enligt VETO sker följande förändringar då IRI går från 0 till
12:
o personbil, +3.3 %

o lb med släp, + 3.2 %.



77

Hastigheten för personbilar har i genomsnitt varit 97 och för
lastbilar med släp 79 km/h.

o betydelse av accelerations- och retardationsförlopp d v 5 i
stor utsträckning beräkningar för trafikinteraktioner.

Däckslitage. Kunskapsbristen är i det närmaste "oändlig". Följ-

ande brister borde i 1:a hand åtgärdas eller utredas:

o slitage på snö och is

0 variation mellan olika fabrikat och modeller. Är skillnaden
så liten att de mätdata som finns tillgängliga kan betraktas
som representativa för flertalet däck

o effekt av vägojämnheter. En egen ansats har utnyttjats i
VETO. Det förändrade slitaget vid förändrad grad av ojämnhet
förklaras av att avdrifts- och slipkoefficienterna har ett
icke-linjärt samband med normalkraft. De resulterande koeffi-
cienterna avtar med ökade ojämnhetsgrad varigenom även slip-
energin ökar och därmed däckslitaget. Modellansatsen borde
granskas av någon expert.

Ansatsen medför följande ökning av slitaget då IRI går från 0
till 12:
o personbil,. + 18 %

o lastbil med släp, + 8.5 %.

Reparationskostnader. I VETO ingår egentligen två modeller för

reparationskostnader. Den ena motsvarar i stort sett sambanden

enligt Brasilienstudien och den andra är en rent fysikalisk mo-

dell. Tillämpningen av Brasiliensambanden har gjorts så att sam-

banden kalibrerats för svenska förhållanden. De ingående upp-

gifterna för kalibrering utgörs av medelreparationskostnad och

trafikarbetets fördelning på IRI-klasser. Effekten av ojämnhet

på fordonskostnaden domineras fullständigt av reparationskost-

nader. Följande kostnadsökningar har beräknats med VETO på 13

m-väg med 90 km/h då IRI går från 0 till 12:

o personbil, 4.92 till 8.92 kr/lO km. Reparationskostnaden ökar
från 1.17 till 5.05 kr/lO km

0 lastbil med släp, 29.11 till 39.66 kr/lO km. Reparationskost-
naden ökar från 8.54 till 18.36 kr/lO km.
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Om man försöker bedöma vilken typ av reparationskostnader som

huvudsakligen borde påverkas d v 3 fjäder, stötdämpare m m kan

ju de beräknade kostnadsförändringarna tyckas helt orimliga.

I VETO ingår även ett rent fysikaliskt förslitningsindex. För-

delarna med detta är bl a att det utöver ojämnhet även kan be-

skriva förslitningen beroende av hastighet och fordonslast i

kombination med vägojämnhet. Även om indexet skall motsvara en

fysikalisk beskrivning finns många frågetecken:

o hantering av statisk last

0 är det korrekt att förutsätta att påkänningar är proportio-
nella mot hjullast? I så fall den totala eller enbart det
dynamiska tillskottet?

o är våglängdsfördelningen oberoende av grad av ojämnhet?

Kapitalkostnader. Dessa har indelats i värdeminskning och ränte-

kostnader. Värdeminskningen består av en körlängds- och en tid-

beroende del. Värdeminskningen utgörs i sin tur av ytterligare

två delar:

0 en som beskriver försäljningspris för icke skrotade bilar som
funktion av körsträcka och tid

0 en som beskriver sannolikhet för skrotning som funktion av
körsträcka och tid.

Räntekostnaderna omfattar följande:

0 kapital bundet i fordonet

o kapital bundet i last.

De nationalekonomer som bedömt modellen har generellt varit nå-

got kritiska. Kritiken gäller värdeminskningsdelen, vilken man

anser borde utbytas mot en modell som beskriver total livslängd

uttryckt i tid eller körsträcka. Värdeminskningen per tidsenhet

eller körsträcka skulle då vara oberoende av fordonets ålder

till skillnad från nu använd modell. Vägverket har även givit en

nationalekonom i uppdrag att granska den använda modellen och

att komma med förslag till en ny, se referens (21). Resultatet

av granskningen var att den resulterande skillnaden mellan den
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gamla och den nya modellen skulle bli liten. Den nya modellen

har aldrig implementerats. Den gamla modellen har därefter

genomgått omfattande utveckling.

En orsak till att den nya modellen inte implementerats är att

VTI's nationalekonomiska expertis ej var helt överygad om att

den föreslagna modellen skulle vara det bästa alternativet. Från

VTI's nationalekonomiska expertis finns ett dokument som tar upp

kapitalkostnaderna för fordon i vägplanering, se referens (22).

I kapitalkostnaderna ingår även ett antagande om att antal for-

don av viss typ är beroende av reshastighet. Ökande reshastighet

medför ett mindre antal fordon. Detta uttrycks i beräkningen

genom att hantera den tidsberoende värdeminskningen som en ren-

odlad restidskostnad d v 3 ju högre hastighet desto lägre

sträckkostnad. Denna ansats har inte direkt kritiserats av eko-

nomerna. Problemet handlar i stället främst om att ekonomerna

anser att värdeminskning borde hanteras som en avskrivningskost-

nad. Antalet år som avskrivning skulle göras underbestäms av

fordonets livslängd. Skillnaden mot befintlig modell skulle då

främst ligga på fordonsålder. Den befintliga modellen medför

större årliga kostnader för nya än för gamla fordon. Ekonomvari-

anter skulle ge samma kostnad oberoende av ålder. En annan

viktig beräkningsförutsättning i kapitalkostnadsdelen är kalkyl-

ränta. I sambanden från 1986 används en kalkylränta av 5 %.

Använder Vägverketfortfarande samma kalkylränta?

De tidsberoende kapitalkostnaderna har medräknats för alla tunga

fordon och inte för några lätta fordon. Principen är att de

skall medräknas för sådana fordonstyper vilkas totala antal är

en funktion av reshastighet. Genomsnittlig utnyttjandetid har

mycket grovt uppskattats för olika fordonstyper. Den årliga

tidsberoende kapitalkostnaden har fördelats på dessa timmar.

Därmed har en tidskostnad erhållits för fordonsanvändning. Om

man lyckas isolera sådana typfordon vilkas antal beror på res-

hastighet är frågan hur många timmar som den årliga tidsberoende

kapitalkostnaden skall fördelas på. Här följer ett antal alter-

nativ:
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o årets alla timmar. Rent teoretiskt skulle ju så många timmar
i stort sett finnas disponibla

o antal timmar som fordonet utnyttjats

o antal timmar per år under vilka grupper av fordon tillhörande
den typ utnyttjats till 100 %. För bussar i tätort skulle
exempelvis då tiden begränsas till några timmar på morgonen
och kvällen.

Jämför även med hur de "fordonsberoende" kostnaderna hanterats i

kollektivtrafikinvesteringar, ref (26). De fordonsberoende kost-

naderna är direkt proportionella mot (förändring i körtid per

dubbeltur (min))/turtäthet (min)). De fordonsberoende kostna-

derna beräknas enbart för högtrafiksituationer. Principen för

hantering av kapitalkostnader är därmed i detta avseende lika

mellan referenserna (23) och (26). Skillnaden mellan (23) och

(26) utgörs bl a av definition av utnyttjandetid. Hur definieras

högtrafik?

Overheadkostnader. Dessa avser bl a vissa försäkringskostnader,

garagering och administration betingat av fordonsinnehav. se

referens (21). Enligt referens (21) föreslås att overheadkost-

naderna skattas som 10 % av de tidsberoende kapitalkostnaderna

för fordon. Dessa kostnader har också hanterats på samma sätt

som de tidsberoende kapitalkostnaderna d v 5 med ett hastighets-

beroende. Denna skattning skall väl antagligen mera betraktas

som en professionell gissning än som något mera välunderbyggt.

4.3 Förslag till förbättringar

4.3.1 Allmänt

Många av bristerna eller felen som påtalats i föregående avsnitt

bör ju självklart åtgärdas. I detta avsnitt upprepas inte allt

för påtagliga självklarheter.

Separata samband för olika fordonstyper med hastigheter för den

fordonstyp som sambandet avser bör medföra en förbättring. Ju
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finare indelning desto säkrare kostnadsuppskattning. Indelningen

borde åtminstone drivas så långt som följer av lagstiftningen

för hastighetsgränser. Följande fordonstyper borde därmed ingå:

o lätta fordon

0 tung lastbil

o buss

0 lastbil med släp.

Val av fordonstyper är naturligtvis också beroende av vilka

fordonstyper som kommer att redovisas i anslutning till Väg-

verkets trafikmätningar. Enligt detta system utgör tung lastbil

och buss en gemensam grupp.

Här kan också nämnas att antalet fordonstyper vid beräkning av

befintliga samband på investeringssidan varit väsentligt större

än det här föreslagna, se avsnitt 4.2.1.1.

Vilka förbättringar som skall genomföras beror på hur Vägverkets

framtida planeringssystem skall se ut. Skall den hittills valda

uppläggningen gälla i fortsättningen med förenklade samband

framtagna med andra mera komplicerade modeller eller skall i

stället dessa mera komplicerade modeller lyftas in i planerings-

processen? Vare sig de mera komplicerade modellerna skall an-

vändas direkt eller inte så bör naturligtvis brister i dessa

modeller åtgärdas. Fördelen med att placera en mera komplicerad

modell, som klarar både investering och drift, centralare i pla-

neringsprocessen skulle bl a kunna vara att man automatiskt får

en mera "rättvis" lönsamhetsrelation mellan investering och

drift om en och samma modell används för båda områdena. En

lägsta ambitionsnivå skulle kunna vara att åtminstone ha en pro-

gramversion tillgänglig med exakt samma beräkningsförutsättning-

ar som använts för att ta fram sambanden i effektkatalogerna.

VTI har tidigare haft ett väl utprovat system för registrering

av resförlopp och bränsleförbrukning. Detta system har bl a be-

roende på utbyte av datorer, datalogger m.m hamnat i ett till-
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stånd där man inte riktigt vet vad som fungerar. En satsning på

ett väl fungerande mätsystem för bränsleförbrukning m m motive-

ras naturligtvis först och främst av att bränsleförbrukningen är

den största delkostnaden bland fordonskostnaderna men även av

möjligheter till uppskattning av avgasutsläpp. Exempelvis är CO2

direkt proportionell mot bränsleförbrukning d v 3 genom att

multiplicera bränsleförbrukning med en konstant så fås utsläppen

av C02.

Det använda linjeföringsmåttet i form av siktklass kan vara

olämpligt. Utöver att måttet i sig kan vara missvisande så har

det ingen internationell motsvarighet (?). Då utveckling av

svenska fordonskostnadssamband i stor utsträckning handlar om

att utnyttja utländskt material så talar detta för att i stället

för siktklass använda internationella mått. Två vanliga sådana

mått är RF och ADC. Det första beskriver den vertikala och det

andra den horisontella linjeföringen. Dessa mått finns omnämnda

i investeringsdelens avgasmodell.

På drift- och underhållssidan finns samma typ av måttproblem.

Speciellt gäller detta mått för beskrivning av ojämnhet. Här

finns en verklig djungel av olika mått både i Sverige och inter-

nationellt. Inte ens i Vägverkets effektkataloger kan man nöja

sig med ett mått. Vad som vore värdefullt skulle vara att ut-

veckla omräkningsfunktioner mellan olika mått och att för sven-

ska förhållanden, åtminstone i Vägverkets planering, arbeta med

ett mått. Arbete med att utveckla omräkningsfunktioner pågår på

VTI. Fördelarna med sådana omräkningsfunktioner är bl a att upp-

gifter ur litteraturen ombl a fordonskostnadernas samvariation

med ojämnhetsmått skulle kunna utnyttjas i större utsträckning

och med större säkerhet än hittills.

Den befintliga modellen för investeringar finns ej dokumenterad

så att den är allmänt tillgänglig. I stort sett finns en klar

dokumentation. Vad som ytterligare krävs är viss slutjustering,

inskrivning på annan ordbehandlare och utgivning i notatform.
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I en av effektkatalogerna (26) särredovisas energianvändning.

Finns det behov av att kunna uppskatta energianvändning som

följd av alla förekommande åtgärder? Om så är fallet kan detta

enkelt åtgärdas i och med att fordonskostnadsuppskattningen

innehåller ett beräkningssteg i vilket bränsleförburkning upp-

skattas.

Ett generellt intryck vid genomläsning av alla effektkatalogerna

är att många olika personer varit inblandade vid framtagande av

fordonskostnadsdata. I vissa fall har data från VETO använts och

i andra fall inte. Då man utnyttjat investeringsdelens effekt-

katalog för att få fram en baskostnad har man i flera fall inte

varit medveten om vad dessa kostnader egentligen representerar.

Till och med är det så att den förklarande texten i investe-

ringsdelen varit fulltständigt felaktig i de två senaste ver-

sionerna av effektkatalogerna. Några kontakter mellan personal

på VTI och flera av författarna till fordonskostnader i de olika

effektkatalogerna har ej förekommit åtminstone inte inför

senaste versionen. Ett sätt att förbättra detta skulle natur-

ligtvis vara att ett datorprogram för fordonskostnader i använd-

arvänlig form fanns lätt tillgängligt för VV-personal. Över-

huvudtaget verkar det vara olämpligt och en källa till fel att

särbehandla fordonskostnaderna under alla dessa olika typer av

åtgärdsrubriker. Borde vara bättre med en sammanhållen kunskaps-

bas om fordonskostnader, antingen i dator eller på "papper".

4.3.2 Förbättring av/med beräkningsmodeller

 

Dessa modeller skulle antingen kunna användas direkt i plane-

ringen eller indirekt som hittills d v 3 för framtagande av

"enkla" sambandskurvor. De modeller som skulle kunna vara aktu-

ella är bl a:
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0 VETO

o Simuleringsmodellen för landsvägstrafik (VTI)

o NETSIM

O HDM III

o m fl.

4.3.2.1 VETO

Den valda fysikaliska utformningen av VETO medför ett stort be-

hov av olika indata. Denna uppläggning har en klar fördel. Man

behöver inte utföra nya mätningar som följd av att exempelvis

fordonsparken förändrats utan kan i stället begränsa insatserna

till att byta ut parametervärden. I många fall är dessa värden

åtkomliga via bilregistret 0 s v. Indata kan uppdelas i sådana

som mera direkt ingår i olika effektmodeller och övriga indata.

Effektberäkningsmodellernas behov av indata är bl a följande:

0 bränslemodellen:
- musseldiagram
- tomgångsförbrukning
- data för beskrivning av inre friktion
- tröghetsmoment i motorns rörliga delar
- korrektion för ej driftvarm motor

o däckslitagemodellen:
- kostnad för däckbyte; arbetskostnad
- avnötningskoefficienter för olika vägytor
- däckpriser

o bromsslitagemodellen:
- avnötningskoefficienter
- materialkostnader
- arbetskostnader

o reparationskostnader:
- uppgifter om genomsnittliga kostnader

0 kapitalkostnader:
- utnyttjandetid för vissa fordonstyper
- nybilspriser.
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Övriga data kan indelas i sådana som beskriver följande:

0 fordonet

o väderleksförhållande

o körbeteende

o vägmiljön.

En skillnad mellan de två indatagrupperna - till effektberäk-

ningsmodell eller övrig indata - är att sådana i den första

gruppen generellt är mera svåråtkomliga. Någon klar gräns finns

dock inte mellan grupperna.

Bränsleförbrukning. Förbättringen skulle kunna avse följande:

0 motortemperatur lägre än normal drifttemperatur. Har be-
tydelse för kortväga transporter. Ju kortare reslängd desto
större fel med nuvarande modell.

0 inverkan av vägojämnheter. VETO ger som.mest några procents
ökning. En VTI-studie har påvisat en effekt av storleksord-
ningen 10 % mellan bra och riktigt dåliga vägytor. Två andra
VTI-studier talar mer för VETO. Kompletterande mätningar
borde utföras.

o betydelsen av accelerationer och retardationer. De mussel-
diagram" som används för bränsleberäkning är uppmätta under
statiska förhållanden. Problemet skulle också kunna formu-
leras som frågan om det är någon skillnad i förbrukning
mellan följande:
- att köra med 50 km/h och acceleration 0.5 m/s2
- att köra med 50 km/h i 5 % motlut på samma växel som

för första punkten.

Dâckslitage beskrivs i VETO som produkten mellan slipenergi och

en avnötningskoefficient. Avnötningskoefficienten beskrivs i sin

tur som en funktion av aktuell makro- och mikrotextur. I första

hand jämförelse med HDM avseende avnötningskoefficienten. I

effektsambanden för drift och underhåll förutsätts att däcksli-

taget är samma i snö som på MAB, medan i investeringsdelen av-
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nötningskoefficienten satts lika med noll för snö och is. Hur

påverkas däckslitage av temperatur och väglag? Egna mätningar är

både komplicerade och dyrbara att genomföra. I första hand bör

litteraturstudier väljas.

Bramsslitage. Slitaget beräknas som produkten av uträttat broms-

arbete och en avnötningskoefficient. Avnötningskoefficientens

storlek borde uppdateras.

Reparation och underhåll. Då VETO utvecklades var tanken att

kunna beskriva kostnader via uppskattning av hur komponenter

förslits. Förslitningen skulle beskrivas som funktion av antal

lastväxlingar och påkänningarnas storlek. Underlaget för en

sådan beskrivning gavs av Georg Magnusson, VTI, i referens (20).

En fråga som inte helt har klarlagts är hur påkänningar skall

beskrivas. Problemet utgörs av hur den statiska lasten skall

hanteras. Utmattningen av enkomponent beror ju troligen både på

den statiska och den dynamiska lasten. Det utvecklade fysika-

liska förslitningsindexet arbetar enbart med det dynamiska till-

skottet. För att beskriva den verkliga utmattningen måste funk-

tionen kalibreras. Att beskriva förslitningar komponent för kom-

ponent är naturligtvis av resursskäl uteslutet. Olika alternativ

skulle kunna vara följande:

0 att utgå från de empiriska Brasiliensambanden. Med dessa ut-
trycks reparationskostnader som funktion av ojämnhet. För
att översätta dessa samband till svenska förhållanden kan
man använda genomsnittlig reparationskostnad per fordonstyp
och uppgifter om trafikarbetets fördelning på IRI-klasser.
Den genomsnittliga reparationskostnaden sättes lika med den
viktade summan av värden beräknade med Brasilien-modellen
och multiplicerad med en okänd konstant. Värdet på konstant-
en kan uppskattas varigenom sambanden kan användas för sven-
ska förhållanden. Det är denna variant som för närvarande
finns i VETO. Resultatet har blivit att reparationskostnader
blivit den helt dominerande delkostnaden vid jämförelse av
skillnader mellan olika grad av ojämnhet

o att utnyttja det framtagna slitageindexet i kombination med
empirik. Det empiriska materialet skulle ha följande struk-
tur per fordon eller grupp av fordon:

- reparationskostnader gärna uppdelade på olika
komponenter

- fördelning av körsträcka på olika vägmiljöklasser
inklusive grad av ojämnhet
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- laststatistik
- hastighet per vägmiljöklass.

Per fordon eller fordonsgrupp beräknas slitageindex per cell
och sammanviktas till ett totalindex. Därmed finns per for-
don eller fordonsgrupp ett slitageindex och en reparations-
kostnad. Den oberoende och de beroende parametrarna upp-
skattas med linjär regression. Den oberoende parametern
skulle då motsvara den del av reparationskostnaden som är
oberoende av vägojämnheter.

Att i egen regi samla in ett empiriskt material bör vara
oerhört resurskrävande. Sannolikt har det empiriska under-
laget i Brasilien-studien en struktur som stämmer överens
med vad som efterfrågas.

Kapitalkostnader. Följande förbättringar skulle kunna genom-

föras:

o värdeminskning och vägyta. Olika alternativ är tänkbara. An-
tingen kan man tänka sig att köparen anpassar val av fordon
till den vägstandard det skall exponeras för d v 3 effekten
kommer snarare till uttryck i form av det satsade kapitalet
än i ökad värdeminskning på ojämna vägar. Hittills har för-
utsatts att värdeminskningen på grusväg är 25 % högre än på
belagd väg

0 skrotningssannolikhet som funktion av körsträcka och ålder.
Borde exempelvis kunna härledas ur Bilprovningens material
för bilar med vägmätare upp till 100 000 mil

o kartläggning av fordonskategorier vilkas totala antal beror
av reshastighet. För dessa fordonskategorier uppskattas an-
tal timmar som de tidsberoende värdeminskningen skall för-
delas på

o övergång till modell enligt nationalekonomer.

Overheadkostnader. Ett empiriskt underlag borde sammanställas

över denna kostnadstyp. Det kan ju vara något riskabelt att bara

ha kostnaden uttryckt som en procentuell andel av de tidsberoen-

de kapitalkostnaderna beroende på:

o att använd modell för värdeminskning kan vara felaktig

o att viss del avser kalkylränta. Ändrad kalkylränta medför
ändrade overheadkostnader.

Översättning till engelska. För att kunna få VETO bedömt av ut-

ländsk expertis borde översättning till engelska ske. Översätt-

ning skulle kunna gälla dokumentation, manual och progamdialog.
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4.3.2.2 Simuleringsmodellen för landsvägstrafik

Modellen innehåller en rutin för bränsleberäkning. Förutsätt-

ningar för användning är att modellen skall kunna beskriva has-

tighetsändringar i kö, omkörningsförlopp m m och parallellt kun-

na beräkna åtminstone bränsleförbrukning för de enskilda delarna

av färdförloppet. Som ett första steg borde naturligtvis bräns-

lemätningar i kösituationer utföras för bedömning av om det är

meningsfullt med modellutveckling.

4.3.2.3 NETSIM

Den utvecklade tätortsmodellen som ingår i investeringsdelens

effektkatalog är naturligtvis mycket osäker. Ett alternativ

skulle kunna vara att utnyttja NETSIM för att ta fram de sökta

sambanden. NETSIM är en simuleringsmodell på mikronivå i vilken

ett gatunät kan beskrivas i detalj. Programmet innehåller både

modeller för bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Någon använd-

ning har hittills ej förekommit i Sverige (?). VTI arbetar med

inlärning av programmet.

4.3.2.4 HDM III

Detta är en komplett planeringsmodell för väghållning d v s be-

gränsning görs inte till kostnader för trafikanteffekter utan

inkluderar även väghållarnas kostnader. Modellen innehåller bl a

resultaten från Brasilienstudien och resultaten från en rad

andra studier initierade av Världsbanken.

4.3.3 Förslag till förbättringar på kort sikt

Vad som kan utföras på kort och lång sikt är naturligtvis i hög

grad beroende på vilka resurser VV är berett att ställa upp med

och vilken kapacitet som finns tillgänglig för att genomföra

förbättringarna. Vad som här anges under rubriken kort sikt får
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därför i stället ses som en form av rangordning med en mycket

subjektiv bedömning av gränsen till gruppen av förbättringar på

lång sikt.

I avsnitt 4.2.2 har en serie direkta felaktigheter påtalats

enligt följande:

0 space and time mean speed i ref (23)

o den förklarande texten i ref (23)

o felaktigt antagande i ref (25) vad sträckkostnad i ref (23)
omfattar

0 felaktig fördelning på delkostnader i ref (25)

o i ref (23) används helt andra samband för vägyta än i ref

(25). Sambanden enl ref (25) borde i de flesta fallen vara

att föredra. Att påstå att sambanden enl ref (25) generellt
skulle vara bäst håller dock inte.

0 i ref (26) sätts busskostnader lika med lastbilskostnader

enl ref (23). Troligen stor underskattning.

o i ref (26) görs en dubbelräkning av kapitalkostnader

Som ett första steg mot förbättringar bör en serie känslighets-

analyser med VETO genomföras. Sådana analyser kan ge svar på

följande:

0 skillnad mellan medelvärdesbildning av beräkningsförutsätt-
ningar jämfört med medelvärdesbildning av effekter

o känslighet för variation av alla förekommande indata

o variationsområde uttryckt i fordonskostnader för ett och
samma siktklassmått

o fordonskostnaders beroende av RF och ADC. Test av olika
ytterligheter. Exempelvis säger RF inget om lutningars
längd. Varierande lutningslängd för ett och samma RF-värde.
Motsvarande analys m a p ADC kan även utföras.

o betydelsen av sträcklängd för IRI-bildning. Observera att
befintligt samband är mycket långt ifrån att vara linjärt.

o jämförelse av befintliga samband i ref (25) med motsvarande

enligt VETO.

o fordonskostnader i planskilda korsningar.
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Inför beslut om utvidgning av befintlig modell borde först

finnas information om hur VVs framtida planeringssystem skall

vara organiserat. Väljs ett alternativ med fordonskostnadsmo-

dellen "enbart" i dator kan man tillåta sig en helt annan grad

av indelning än med befintlig redovisning i effektkatalogen.

Följande förslag till förändringar borde kunna vara genomförbara

även utan en fullständig datorisering:

o alternativ tidpunkt eller tidpunkter som kostnader avser på
motsvarande sätt som för luftföroreningar

o övergång från total medelhastighet till hastighet per typ-
fordon

0 förändrade definitioner av typfordon

o komplettering med korsning på landsväg

o finare indelning av merkostnad för korsningspassage

o förändring av gatubredd bör beaktas vid förbättringsåtgärder
i tätort

o den 4:e siktklassen för driftåtgärder

o möjlighet att variera lastbilsandel för driftåtgärder

o effekt av moddbildning vid kemisk halkberäkning

o begränsning till ett mått för längsgående vägojämnheter

Underlaget för de i ref (23) redovisade sambanden finns doku-

menterat i form av ett internt arbetspapper på VTI. Detta

arbetspapper borde bearbetas och ges ut i notatform så att upp-

gifterna i fortsättningen blir lättare åtkomliga.

En VETO-version med alla beräkningsförutsättningar enl VV läggs

upp .

Uppdatering till 1990 års förhållande av alla parametervärden

och defaultvärden i VETO, vilka är lätt tillgängliga. Ett para-

metervärde som kan vara svårare att få uppgift om men som ändå

bör uppdateras är avnötningskoeffcienten för däckslitage på snö

och is.
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Iståndsättning av VTIs mätsystem för mätning av körförlopp och

bränsleförbrukning.

Bränslemätningar på vägar med olika grad av ojämnhet.

Inlärning av HDMIII och NETSIM.

Uppdatering av modellen för körbeteende i horisontalkurva mot

erhållna resultat i pågående VV-projekt.

För att kunna få synpunkter på de olika modellansatserna i VETO

av utländsk expertis borde en engelsk version finnas. Detta kan

ha stor betydelse för vad som skall göras på lång sikt.

Översyn av modellen för reparationskostnads- kaptialkostnader

och overheadkostnader. Speciellt angeläget är det med översynen

av reparationskostnadsmodellen.

Bränslemätningen med interaktioner för kontroll av betydelsen av

sådana.

4.3.4 Förslag till förbättringar på lång sikt

 

Körbeteendestudier/hastighetsförlopp i olika miljöer:

o horisontalkurvor

o lutningar

0 olika korsningsutformningar

I körbeteende ingår även gaspådrag och växlingspunkter, vilka

kan vara av stor betydelse, för speciellt bränsleförbrukningen.

Utredning om ett mera ändamålsenligt linjeföringsmått. Kan man

på lång sikt förvänta att man generellt har tillgång till den
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faktiska linjeföringen d v 5 något sammanfattande mått skulle

inte behövas.

En annan mera sammanhållen modell för fordonskostnader jämfört

med den befintliga situationer.

En bättre beskrivning av fordonsinteraktioner för landsväg och

tätort i mån av behov. För tätort handlar det i 1:a hand om att

på ett bättre sätt än f n beskriva färdförloppet och som funk-

tion av detta, kunna beräkna fordonskostnader.

Om NETSIM kan påvisas ge en bra beskrivning av färdförlopp borde

denna modell kunna användas i något beräkningsled.

För landsväg gäller att om tidigare utförda bränsleinteraktions-

studier påvisat en betydande effekt borde simuleringsmodellen

utvecklas för att kunna klara sådana beräkningar.

VETO bör förbättras enligt följande:

0 bränslemodellen:
- effekt av ej driftvarm motor
- accelerations- och retardationsförlopp

o däckslitagemodeller:
- säkrare värde på avnötningskoefficienter exempelvis för

makrotextur, mikrotextur, olika väglag, nya däck och
däckmaterial, betydelse av däcktemperatur m m

- kan däckexpertis bekräfta om använd ansats på ojämn väg
är korrekt

o bromsslitagemodellen:
- kontroll och förbättring

o reparationskostnader:
- kan förslitning av motor och kraftöverföring beskrivas

som funktion av antal rotationer, vridmoment m m?
- förslitning som funktion av vägojämnheter. Vidareutveck-

ling av det befintliga förslitningsindexet till en ren
kostnad.

- som följd av trafikolyckor

o kapitalkostnader:
- formulering av den modell som bör användas
- vare sig den befintliga modellen eller annat alternativ

väljs kommer någon form av livslängdsfunktion att ingå.
Livslängd borde kunna uttryckas som funktion av tid, kör-
sträcka, ojämnheter. förekomst av salt m.m.
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- antal fordon och reshastighet. Även dessa uppgifter är
sannolikt oberoende av vald modell d v s uppgiften söks
om vilka fordonskategorier som har ett antalsberoende
relativt reshastighet. Hur detta beroende mera exakt ser
ut bör också klarläggas.

- om alltmera av fordonens förslitning kan beskrivas under
reparationskostnader finns risk för dubbelräkning med
kapitalkostnader/värdeminskning. Hur skall detta balan-
seras?

o overheadkostnader:
- som framgår ur (26) finns ett stort antal kostnadsposter

som kan föras till denna grupp. F n ingår i (23) en
mycket förenklad ansats.
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5 LUFTFÖRORENINGAR

5.1 Allmänt

Uppgifter om luftföroreningar redovisas i två av Vägverkets

effektkataloger:

o Beräkning av avgasutsläpp. Publikation 1989:16B, ref (2)

o Effektkatalog. Kollektivtrafikinventeringar. Publikation

1989:19, ref (3)

Publikation 1989:16B handlar i sin helhet om avgasutsläpp d v 3

någon sidangivelse behövs ej.

I ref (3) redovisas en metod för beräkning av avgashalter på sid

71 och 72.

5.2 Kunskapslåge och brister i nuvarande samband

För investeringar, ref (2), har avgasmodellen strukturerats på

motsvarande sätt som för fordonskostnader d v 3 enligt följande:

0 modell 1. Landsbygd

0 modell 2. Tätortsmodell utan antagande och stopp i korsning.

0 modell 3. Tätortsmodell med antagande om stopp i korsning.

Strukturen för avgasmodellen är densamma som för VVs fordons-

kostnadsmodell men med följande undantag:

o att utstläpp redovisas för tre år: 1990, 2000 och 2010

o att någon uppdelning på grusväg och belagd väg ej gjorts

o att stopptid beaktas i avgasmodellen men inte i fordonskost-
nadsmodellen

Tilläggas kan att det fel som finns för fordonskostnader i sam-

bandet för genomfart utan stopp rättats i avgasmodellen.
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Direkta felaktigheter i redovisningen av avgasmodeller för Väg-

verket är följande:

0 den redovisade lastbilsfördelningen, sid 1, är felaktig. Den

använda fördelningen är i stället följande:
- lb 7 ton, 25.3 %

- lb 14 ton, 24.7 %
- lb + sl, 38.0 %
- buss, 12.0 %

o det redovisade exemplet, sid 2, för beskrivning av RF. Skall
i stället vara 20 m/km.

Den redovisade avgasmodellen har, liksom fordonskostnadsmodellen

för investeringar, härletts med hjälp av VETO.

Några skillnader gentemot beräkningsförutsättningarna för for-

donskostnader är följande:

0 att endast ett slitlager i form av MAB använts

o att endast torrt väglag använts

o att meteorologisk vind satts till 0 m/s.

Liksom för fordonskostnadsmodellen ingår ej korsningseffekter på

landsväg. Medför sannolikt att ML och MV framstår som förhållan-

devis sämre än vad som kan förväntas i verkligheten.

Även övriga brister som framförts avseende fordonskostnader i

avsnitt 4.2.2 gäller till stor del även avgasmodellen.

Då avgasmätningar utförs i laboratorium utförs korrektion för

luftfuktighet. Med denna korrektion finns problem vilket medför

att NOx för lätta bilar i avgasmodellen skall multipliceras med

1.15. Denna korrektion ingår inte i den befintliga modellen i

ref (2).

Avgasutsläppen, speciellt HC och CO, är starkt beroende av

motorns drifttemperatur d v 8 av andel kortväga transporter. De

befintliga sambanden beaktar inte "kall" motor. Felet kan vara
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mycket stort, inom gruppen av kortväga resor, utan vidare 100 %

eller mer. Storleken beror bl a på hur korta de kortväga resorna

är. Det resulterande felet är en funktion av andel kortväga

resor .

Osäkerheten i beräknade samband, speciellt för den lätta trafik-

en, är helt säkert mycket stor även för fullt uppvärmd motor.

Speciellt stor kan osäkerheten förväntas vara för accelerations-

och retardationsförlopp. Detta beror på att beräkningsunderlaget

är uppmätt under stationära förhållanden och därmed inte säkert

fullt tillämpbart för icke-stationära förhållanden.

Resförlopp på genomfart i tätort utan stopp har genererats på

samma sätt som för fordonskostnader,se avsnitt 4.2.1.1. Osäker-

heten är naturligtvis stor både avseende själva förloppet och de

resulterande avgasmängderna.

Det underlag som använts för avgasmodellerna avser mätdata från

motorer som fått service d v 3 utsläppen är systematiskt lägre

än från slumpmässigt valda fordon på väg.

I de redovisade sambanden har inte HC från avdunstning redovis-

ats d v 3 en systematisk underskattning av HC-utsläpp.

Utsläpp av partiklar speciellt från den dieseldrivna trafiken

betraktas idag som ett stort problem. F n ingår inte partikelut-

släppen i VVs modeller.

Den snabba utvecklingen som sker på avgasområdet medför att man

inte har samma stabilitet över tiden som för bränsleförbrukning.

Stora förändringar, introduktion av ny teknik, kan sannolikt

komma att ske under tidsintervall av 5 - 10 års längd. Med ex en

stor andel eltrafik, speciellt i tätorter, kommer delvis dom

nuvarande lokala problemen att överföras till regionala eller

globala problem.

De beräkningar som utförts för år 2000 och 2010 bygger på ett

mycket pessbmistiskt antagande d v 3 att ingen utveckling av
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motorerna kommer att ske - HC, CO och NOx - utöver vad som

följer av fattade beslut d v 3 exempelvis för personbilar skulle

man inte nå längre än för dagens katalysatorbilar. Dessutom är

en av förutsättningarna att utsläppen för 5 år gamla bilar

ligger på gränsvärdena vilket för NOX kan vara väl pessimis-

tiskt. Speciellt för CO finns det indikation på att utsläpp för

katalysatorbilar i stället skulle kunna vara väsentligt högre än

vad som förutsatts.

HC utgör en grupp av ämnen inom vilken olika ämnen har olika

grad av skadlighet. Det skulle därmed kunna vara motiverat med

en uppdelning av gruppen.

I beräkningshandledningen för investeringar, sid 99 i ref (4),

beskrivs inte användning av modellen i ref (2) utan i stället

Nordisk Beräkningsmodell (?).

År tillgängliga samband för investering tillräckliga för att

beskriva alla förekommande planeringssituationer? En situation

som inte klaras är utvärdering av färjelinjer. Några uppgifter

om utsläpp från färjor ingår f n inte i VVs avgasmodeller.

Liksom för fordonskostnader har naturligtvis väghållningsåt-

gärder i form av drift- och underhåll betydelse för utsläppen,

även om effekten är liten. I många fall borde den vara av samma

relativa storleksordning som för fordonskostnader.

Beträffande förbättringsåtgärder är det naturligtvis lika moti-

verat att uppskatta effekt på avgaser som för investeringar. I

ref (5) finns inget upptaget om beräkning av avgasutsläpp. Skall

detta uppfattas som att avgaser inte skall beräknas?

I ref (3) redovisas den "Nordiska Beräkningsmodellen för Bilav-

gaser". Någon hänvisning till avgasmodellen i ref (2) görs ej.

Brister i den befintliga avgasmodellen för väginvesteringar kan

uppdelas i sådana som beror på brister i VETO-programmet och

sådana som bl a beror på hur dessa data vidare behandlats. I av-
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snitt 4.2.2.5 har generella brister i VETO redovisats. Brister i

VETO som enbart har med avgasberäkningen att göra avser följ-

ande:

o musseldiagram för avgaser

o partikelutsläpp saknas

0 avdunstning saknas

0 effekt av kallstart kan inte beskrivas

Problemen med att få fram emissionsdata i form av musseldiagram

är mycket stora. Dom använda musseldiagrammen har till stor del

härletts genom baklängesräkning från emissionsdata i form av ut-

släppsnivåer för olika hastighetsnivåer. Underlaget avser dess-

utom utsläpp från AlO-bilar. En central fråga, mot bakgrund av

hur materialet sedan använts, är om de relativa skillnaderna i

specifika emissioner mellan olika arbetspunkter i motorn skiljer

vid jämförelse av AlO-bilar med A12-bilar (kat bilar). Beräknade

data med VETO har använts som om de relativa skillnaderna skulle

vara approximativt lika.

Vid beräkning av utsläpp från tunga fordon i VETO används sk

l3-modedata. Materialet är mycket omfattande och borde därmed ur

den synvinkeln kunna betraktas som representativt. Däremot finns

frågetecken avseende använd metodik för uppmätning av 13-mode-

data. Sådana mätningar skall egentligen utföras med motorn mon-

terad i provbänk. Använd data, uppmätt av SNV, har som underlag

en förenklad metod med vilken mätning kunnat utföras med motorn

placerad i fordonet. Skulle kunna medföra risk för avsevärt mät-

fel?

Problemet med att få tag i musseldiagram för VETO har medfört

att beräknade utsläpp för personbilar inte kan användas direkt

som varande representativa för något visst beräkningsår. I

stället måste man i ett efterföljande beräkningssteg manuellt gå

in och korrigera beräknade värden för att få fram värden repr-

esentativa för visst år.
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De med VETO beräknade utsläppen av HC begränsas till utsläpp

från förbränning d v 3 utsläpp från avdunstning ingår inte.

En typ av luftförorening från speciellt tung trafik som inte

ingår i VVs avgasmodeller eller i VETO är partikelutsläpp. I det

material i form av 13-modedata som SNV tagit fram ingår parti-

kelutsläpp. Därmed skulle VETO enkelt kunna kompletteras på

denna punkt.

Ett stort problem med använda avgasmodeller är bristen på vali-

dering. Problemet med validering är stort vare sig det gäller

förenklade kontroller mot värden i litteraturen avseende i

huvudsak chassidynamometervärden eller en mera direkt kontroll

av här urvärderad modell. Exempelvis har kontroll av chassidyna-

mometervärden utförts indirekt m a p bränsleförbrukning. Det

visade sig då att skillnaden var stor både m a p nivån och den

relativa förändringen med hastighet. Om chassidynamometervärden

inte är representativa ens för angivet körförlopp, vad skall då

validering utföras mot?

5.3 Förslag till förbättringar på kort sikt

Liksom för fordonskostnader är gränsen mellan kort och lång sikt

en funktion av de resurser som kan anslås och tillgänglig kapa-

citet. Därmed är också uppdelningen, som här redovisas, mycket

osäker.

I första hand bör direkta fel eller inkonsekvenser justeras. Dom

direkta felen i 1989:168 är få, se avsnitt 5.2, och berör egent-

ligen inte dom redovisade sambanden. Ett fel föreligger dock

avseende redovisade samband och avser time mean speed resp space

mean speed. Denna felaktighet bör justeras på samma sätt som för

fordonskostnader.

I avsnitt 5.2 redovisas även inkonsekvenser jämfört med hur sam-

band för fordonskostnader framtagits. Även denna förändring är

enkelt åtgärdad.
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Modeller för avgasberäkning finns enbart redovisade i effekt-

katalogen för väg- ochgatuinvesteringar resp för kollektiv-

trafikinvesteringar. Bör inte avgasmodeller även ingå vid ut-

värdering av övriga åtgärder?

I beräkningshandledningen för väg- och gatuinvesteringar bör

användning av modellen i ref (2) beskrivas.

Då avgaser skall beräknas för kollektivtrafikinvesteringar är

det också Nordisk Beräkningsmodell som beskrivs och inte något

om modellen i ref (2).

För fortsatt förbättring och utveckling av avgasmodellen bör

känslighetsanalyser med VETO-programmet utföras. Eftersom av-

gaser beräknas parallellt med fordonskostnader ger den analys

som föreslagits i avsnitt 4.3.3.1 även information avseende av-

gaser.

Inför beslut om eventuell utvidgning av befintlig modell borde

information finnas om hur VVs framtida planeringssystem skall

vara uppbyggt. Väljs ett alternativ med avgasmodeller enbart i

dator kan en helt annan grad av finindelning väljas än med be-

fintlig redovisning i effektkataloger. Det presenterade för-

slaget till förändring i avsnitt 4.3.3.1 gäller i huvudsak även

för avgaser.

För den befintliga modellen i ref (2) finns ingen allmänt till-

gänglig dokumentation om hur modellen är framtagen. Det finns

emellertid två förhållandevis detaljerade PM framtagna av VTI

sedan tidigare. Något av dessa PM/alternativt en sammanfattning

borde ges ut i notatform som grund för framtida frågor om redo-

visade samband.

För uppkommande av mera speciella frågor borde det vara värde-

fullt att en VETO-version med alla använda VV-förutsättningar

generellt fanns tillgänglig. Därmed skulle man kunna gå in och

göra egnaberäkningar för mera speciella förhållanden exempelvis

för objekt med mera detaljerad tillgänglig information, exempel-
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vis avseende linjeföring. VTI har under dom senaste åren haft en

serie uppdrag med tillgång till detaljerad linjeföring från bl a

olika vägförvaltningar.

Följande förbättringar borde genomföras primärt för VVs avgasmo-

deller men även för VETO:

0 Det borde rimligen vara angeläget att komplettera VVs mo-
deller med partikelutsläpp. En sådan komplettering bör ske
genom en komplettering av VETO-modellen.

0 Den underskattning av HC-utsläppen i form av avdunstning som
f n görs bör rimligen åtgärdas. Förbättringen skulle både
kunna genomföras som en justering av VETO eller som en kom-
plettering i något senare led.

o Korrektion av NOK-utsläpp från personbilar med faktorn 1.15.
Har att göra med problem vid korrektion för luftfuktighet.

o Modellen i ref (2) underskattar även de verkliga utsläppen
som följd av att någon korrektion för kallstart ej ingår. En
sådan korrektion är motiverad för kortväga trafik d v 5 mest
angeläget är att förbättra tätortsmodellen. För den kortväga
trafiken är avvikelsen mycket stor för HC och CO. För att
kunna korrigera för kallstart krävs två typer av uppgifter:

- hur avgasutsläppen förändras som funktion av körd sträcka

- hur reslängden fördelas för trafiken på aktuell väg-
sträcka.

0 Alla emissionsdata som använts för att utveckla avgasmodell-
en i ref (2) avser mätning på bilar som genomgått service
före mätning. Mätningar borde därför genomföras på bilar
före och efter service. Servicen bör då vara av exakt samma
typ som använts för det utnyttjade emissionsunderlaget. I
första hand kan service förväntas ha betydelse för HC och
CO.

De uppräknade kompletteringarna ovan, som avser beräknade nivå-

er, har sannolikt mycket stor betydelse för beräknade utsläpp.

Dessa kompletteringar är därmed så viktiga att de bör genomföras

på kort sikt oberoende av om förändring av VETO först utförts. I

vissa fall är det dock så att VETO måste utnyttjas för att få

fram den sökta informationen.

Förbättringar som görs via VETO sker i allmänhet parallellt för

alla effekter d v 3 både för avgaser och fordonskostnader. Många
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av de förbättringar av VETO som föreslagits i avsnitt 4.3.3.1

kommer därmed även att medföra förbättringar på avgassidan.

Den speciella modellen i VETO, som används för beräkning av av-

gasutsläpp, skulle dessutom behöva förbättras enligt följande:

0 principerna i avgasmodellen. I s k musseldiagram redovisas
gram avgaser/kWh motoreffekt för en serie arbetspunkter i en
motor. Värdena är uppmätta understationära förhållanden. En
ofta ställd fråga är om beräkningar med hjälp av musseldia-
gram är tillräckliga för att kunna beskriva utsläpp under
icke - stationära förhållanden d v 5 acceleration och retar-
dation.

o musseldiagram. Speciellt för personbilar kan kvaliteten
starkt ifrågasättas. För 13-modedata, för tunga fordon,
finns frågetecken för betydelsen av använd mätmetod. I och
med att kravnivåer införs för tunga fordon enl mätmetod i
ECE R49 kommer tillgången på korrekt data automatiskt att
öka.

o valfritt beräkningsår. Dom stora förändringar som sker med
tiden talar för att det borde finnas ett behov av att fritt
kunna välja beräkningsår.

o valfritt scenario. Utsläppen är i hög grad beroende av vilka
kravnivåer och vilken teknisk utveckling som förutsätts.

o alternativa drivsystem och bränslen.

Förbättringar av VETO på nämnda punkter borde i första hand

kunna uppnås enligt följande förslag:

0 fortsatt deltagande i Prometheusgruppen S/IT-4. Inom denna
grupp pågår utvecklingen av en avgas- och bränslemodell som
skall användas som underlag för "smooth driving". Ambitions-
nivån i modellutvecklingen är högt satt och modellen borde
kunna vara mycket användbar för VV om det finns möjlighet
att få tillgång till modellen.

o en studie som enligt dokumentationen borde kunna ha mycket
att erbjuda för svenska avgasberäkningar är Abschlussbe-
richt über die Ergebnisse das Abgas -Grossversuchs", se ref
(6). Kontakt har tagits med en av författarna med syfte att

kunna hålla ett eller flera seminarier på VTI under våren
1990.

0 ett fortsatt samarbete med Ministeriet för Transporter och
Kommunikationer i Finland. Inom ministeriet arbetar man med
utveckling av en modell av VETO-typ. Enligt ett projekt/-
förslag från ministeriet i samarbete med VTI skulle en ge-
mensam europeisk modell för beräkning av bilavgaser utveck-
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las. Exempelvis kan nämnas att i de nordiska länder finns
åtminstone 6 olika datorprogram av VETO-typ. Ett förslag
skulle kunna vara att arrangera ett gemensamt seminarium för
sådana somär inblandade i denna typ av modellutveckling.

o fortsatta kontakter med representanter för bilindustrin.
Visst material som erhållits har ännu inte utnyttjats.

o samarbete med Svensk Bilprovning. Den verksamhet som tidi-
gare fanns vid avgaslaboratoriet i Studsvik har numera
flyttats till Bilprovningen.

De ovan föreslagna förbättringarna av VETO måste få utgöra en

kontinuerlig process och avser därmedbåde kort och lång sikt.

VTIs mätsystem för registrering av resförlopp och bränsleför-

brukning bör åter sättas i stånd. Tidigare har med detta system

avgaser uppskattats som funktion av resförlopppet. Bränsleför-

brukning ger direkt information om OCZ-utsläppen. Kan systemet

enkelt kompletteras med mätfunktion för andra avgaser? Exempel-

vis borde ju CO kunna mätas, åtminstone uttryckt i ppm. Ett

alternativ till att mäta avgaser är annars att utifrån regi-

strerat resförlopp beräkna avgasutsläppen. Härvid kan antingen

VETO användas eller Nordisk Beräkningsmodell för Bilavgaser. I

den senare uttrycks avgaser som funktion av hastighetsklasser

och acc - respektive retardationsklasser. En brist med den

Nordiska Beräkningsmodellen skulle kunna vara att körbeteende

ifråga om växelläge inte är representativt för övrig trafik.

Den använda modellen för beskrivning av resförlopp i tätort, se

avsnitt 4.2.1.1, måste bedömas som mycket osäker. En möjlighet

till förbättring på denna punkt erbjuds genom NETSIM-programmet.

NETSIM-programmet utgör en simuleringsmodell för tätortstrafik.

Här kan ett gatunät beskrivas i detalj inklusive trafiksignaler

m m. I programmet ingår effektberäkningsmodeller för bränsle-

förbrukning och avgasutsläpp. Avgasmodellen är mycket omfattande

och utgör i källkoden flera tusen programrader. VTI arbetar för

närvarande med att lära in programmet.
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5.4 Förslag till förbättringar på lång sikt

I avsnitt 5.3 har förslag till förbättringar på kort sikt redo-

visats. Dessa förslag är ofta av sådan karaktär att de bör på-

börjas på "kort" sikt men i praktiken kanske aldrig när ett

absolut slut i och med att förbättringen alltid kan drivas allt

längre och genom krav på att i modellerna kunna beskriva ny

teknik som kontinuerligt introduceras. Därmed vill jag ha sagt

att vad som står i avsnitt 5.3 delvis även går in i detta av-

snitt.

Ett mera generellt intryck mot bakgrund av dom olika effektkata-

logerna är detsamma som för fordonskostnader d v 3 den risk för

"fel" som uppkommer genom att inte ha en sammanhållen beskriv-

ning av hur avgasutsläpp skall beräknas. En sådan sammanhållen

beskrivning skulle både kunna vara i rapportform eller i form av

ett användarvänligt datorprogram.

Merparten av tillgänglig emissionsdata har som förutsättning

mätning på chassidynamometer. Hur pass väl överensstämmer av-

gasutsläpp vid körning på chassidynamometer med utsläpp från

körning på väg med identiska körförlopp? Vid jämförelse av upp-

mätt bränsleförbrukning på chassidynamometer med uppmätt för-

brukning på väg har stora skillnader konstaterats. Mera syste-

matiska sådana studier borde genomföras exempelvis med hjälp av

det ovan beskrivna mätsystemet. Finns det någon systematik i

felet?

Till den mest angelägna åtgärden avseende VETO hör naturligtvis

valideringen. Det riktigt stora material som finns tillgängligt

utgörs främst av de mätningar som SNV utfört i Studsvik. För att

det skall vara meningsfullt att utnyttja detta material bör

först kontroll av mätdata från chassidynamometer utföras. En

viktig fråga utgörs härvid av hur validering skall tillgå om

mätdata från chassidynamometer visar sig vara så osäker att den

inte kan användas för validering.
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Ett alternativ till validering mot chassidynaomometervärden

skulle kunna vara mot mätdata från körning på väg. Saab-Scania

har en mätutrustning med vilken det är möjligt att mäta på väg.

Att inte detta beskrivs som första alternativ beror på att det

troligen är problem med att få genomföra mätningar med flera

olika bilar. Det är ju inte heller klart om VTI överhuvudtaget

skulle kunna få delta i mätningar med utrustningen även om detta

är troligt.

En enventuell interaktionseffekt i verklig trafik bör under-

sökas. Välj att via mätningar utvärdera effekt av trafikinter-

aktioner på bränsleförbrukning, se avsnitt 4.3.3.1. Hypotesen

har hittills för landsväg varit att det inte är någon skillnad i

förbrukning mellan en situation med trafikinteraktioner och viss

medelhastighet och motsvarande konstanthastighet. Den höjande

effekten som följd av accelerationer och retardationer skulle

uppvägas av ett reducerat luftmotstånd. Om trafikinteraktioner

skulle kunna påvisas ha en icke obetydlig effekt skulle för

landsväg ett alternativ kunna vara att utnyttja simuleringsmo-

dellen för landsvägstrafik. Detta förutsätter i så fall att

simuleringsmodellen klarar att beskriva enskilda accelerations-

och retardationsförlopp.

Till interaktioner hör även att förbättra sambanden för tätort.

Om NETSIM visar sig användbart enligt avsnitt 5.3 så drivs detta

arbete vidare.

Kravnivån för utsläpp från vägtrafik har förändrats mycket under

dom senaste åren och kommer sannolikt även i fortsättningen att

genomgå stora förändringar. Detta medför att förhållandevis

stora förändringar av utsläpp kan förväntas från år till år. För

att klara allt strängare kravnivåer kommer alternativa drivsy-

stem och bränslen att introduceras. Det är därmed viktigt att

vid utveckling av avgasmodeller ta hänsyn till förväntade för-

ändringar så långt som möjligt. Ett stort antal scenarior kan

naturligtvis formuleras. Varje sådant scenario ger olika resul-

tat. Det scenario som ingår i befintlig modell, 1989:168, har

som förutsättning att utsläppsnivåerna inte kommer att förändras
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mer än vad som följer av tagna beslut. Om i stället scenarior

skulle formuleras med exempelvis Miljöavgiftsutredningens för-

slag som bas skulle helt andra utsläpp fås än i 1989:16B. Om

utsläppsnivåns absoluta storlek bedöms som viktig att uppskatta

borde en arbetsgrupp tillsättas för formulering av vilka scena-

rior som vägplanering skall grundas på.

För närvarande används i Sverige i huvudsak två avgasmodeller

för beräkning avseende vägtrafik. Den ena modellen har utveck-

lats av SNV m fl och den andra av VTI. Det vore naturligtvis en

fördel om dessa modeller skulle kunna ge resultat av ungefär

samma storleksordning. Ett samarbete mellan SNV, VTI och VV

borde kunna minska skillnaderna. Som framgår ur den komplet-

tering som medföljer Vägverkets avgasmodell så "rekommenderas

för närvarande effektkatalogens modell endast för beräkning av

utsläpp från enskilda vägobjekt". Denna rekommendation har som

bakgrund stora skillnader mellan modellerna.

Det är naturligtvis önskvärt att enighet nås mellan SNV, VTI och

VV om vilken emissionsmodell som skall användas för beskrivning

av luftföroreningar från vägtrafik.
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6.1 .Allmänt

I effektkatalogerna behandlas ämnet "buller" i nämnvärd omfatt-

ning på följande ställen:

1989:16 Väg- och gatuinvesteringar, sid 219-242

1989:17 Förbättringsåtgärder, sid 93-105

1989:18 Drift- och underhållsåtgärder, sid 77-82.

Det är förtjänstfullt att Vägverket länge har haft och har ambi-

tionen att ta med faktorn-"buller" i sina beräkningar och anvis-

ningar samt att dokumenten därvid uppdateras fortlöpande. Det

faktum att underlag saknas eller är dåligt i vissa väsentliga

avseenden får inte hindra att man arbetar med det f n minst

dåliga underlaget. Trots bristerna i nuvarande modell torde de

ansatser som gjorts ha varit värdefulla i den meningen att de i

alla fall har givit indikationer i rätt riktning.

De förbättringar som föreslås i avsnitt 6.3 och 6.4 speglar till

största delen att ny information har framkommit under senare år.

I någon mån speglar de också bristerna på tillgängligt underlag

i väsentliga effektsamband; dvs dessa brister har lett till att

man har "yxat till" egna metoder eller samband vilka naturligt

nog då blir diskutabla.

6.2 Knnskapslâge och brister i nuvarande samband

6.2.1 Inledning

Nedanstående gällerden text som finns under "Buller" i 1989:16

Väg-och gatuinvesteringar".
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Drygt 60 % av texten består av en allmän informerande och råd-

givande del som behandlar bullrets inverkan på människan, rikt-

värden och reduktionsåtgärder. De senare har en tyngdpunkt på

skärmar, vallar och fönster. På senare tid har kapitlet komplet-

terats med de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets förslag

till Allmänna Råd där bl a maximalnivåer numera ingår. Det är

bra att så har skett.

Jag anser att denna allmänna del är välavvägd, korrekt och bra.

En del förslag till kompletteringar och uppdateringar lämnas

dock i avsnitt 6.3.1 nedan.

6.2.2 Beräkning av bullerstörningar samt ekonomisk

 

värdering av dessa

 

Tillvägagångssättet för att få fram aktuella bullernivåer är

följande:

6.2.2.1 Beräkning eller mätning?

Man rekommenderar i första beräkning av bullret och i andra hand

mätning. Detta är bra, eftersom mätningar ofta är så vanskliga

att utföra att beräkningar brukar ge noggrannare resultat.

6.2.2.2 Beräkning av ekvivalentnivå

Bullrets ekvivalentnivå, dvs en form av medelnivå över dygnet,

beräknas.

Metoden utgörs av den gemensamma nordiska beräkningsmodellen för

vägtrafikbuller. Man har då följande val beträffande beräknings-

sätt:
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a) Utnyttjande av diagram och tabeller i de rapporter som

beskriver den nordiska beräkningsmodellen, d v 3 manuell

beräkning.

b) Utnyttjande av datorprogram.

c) En s k snabbmetod som Vägverket har utarbetat, d v 3

egentligen endast tabellering av bullernivåer för olika

trafikflöden, där man utvalt endast det allra vanligaste

intervallet för andel tunga fordon samt en skyltad hastighet

av 70 km/h. För andra hastigheter och andel tunga fordon

finns en schabloniserad korrektionstabell. Det förutsätts

att avståndet från vägmitt är 10 m.

Jag förmodar att denna snabbmetod används ofta p g a sin

enkelhet. Då bör man emellertid hålla i minnet att man

därmed introducerar en extra onoggrannhet vilken jag

bedömer vara av storleksordningen i 0,5-1,0 dBA. Den beror

på att de schabloniserade sambanden medför förenklingar och

heltalsavjämningar ett antal gånger, vilka ackumulerat kan

leda till fel enligt ovan. Dessa fel skall adderas till de

fel som ligger i själva grundmodellen vilka brukar

specificeras som i 2 dBA. Om man är beredd att acceptera att

detta intervall utökas med upp till 1 dBA är snabbmetoden

mycket bra. Detta är nog ofta fallet och snabbmetoden har

därmed sitt berättigande, men man bör göra läsarna medvetna

om problemet.

Vid beräkning av ekvivalentnivån erfordras ingångsvärden för

följande:

- Fordonsmängd (årsmedeldygnsvärde)

- Andel tunga fordon

- Skyltad hastighet
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- Avstånd till vägmitt och för korta avstånd även vägbredd

- Vägbanans höjd i förhållande till omgivande mark

- Läge och höjd hos skärmar

- Skärmars tjocklek

- Mottagarpunktens höjd i förhållande till omgivande mark och

vägbana eller skärmar

- Mottagarens belägenhet i förhållande till reflekterande

vertikala ytor

- Markytans beskaffenhet

Ekvivalentnivåerna beräknas i detta fall såsom utomhusvärden.

6.2.2.3 Beräkning av maximalnivå

Metoden för att beräkna bullrets ekvivalentnivå är numera kom-

pletterad med en metod för beräkning av maximalnivå. Även denna

utgår från den nordiska beräkningsmodellen. Vid beräkning av

maximala ljudnivåer för enstaka fordon anger utgångsvärdet i

modellen den odämpade maximala ljudnivån på avståndet 10 m från

vägmitt. Detta värde är vid blandad trafik 90 dBA. Om endast

lätta fordon förekommer reduceras utgångsvärdet med 10 dBA, och

är alltså 80 dBA. Dessa vården är oberoende av antalet tunga

fordon, hastighet och trafikmängd och är valda så att de kan

förväntas överskridas ett fåtal gånger (för 5 % av fordonen). De

utgör således 95-percentilen för den momentana, maximala buller-

nivån för respektive fordonsslag, såsom jag har tolkat det.

Antalet bullrande händelser beror på dygnstrafikens storlek,

andel fordon som passerar under den störningskänsliga kvälls-

ocn nattperioden samt andel fordon av mest bullriga typ.
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Här har dock texten trasslats till med anvisningar för under

vilka trafikflöden maximalnivå inte behöver beräknas. Jag

ifrågasätter dessa anvisningars korrekthet. Vid avgörandet om

när maximalnivå skall beräknas utgår man i stort sett från tra-

fikflödet. Jag anser att det är i mindre grad trafikflödet som

bestämmer maximalnivån men desto mer avståndet till vägen eller

gatan. Trafikflödet har nämnvärd betydelse endast om antalet

tunga fordon är mycket litet nattetid.

Maximalnivåberäkningen behöver omarbetas, gärna efter en mall

som liknar snabbmetoden enligt 6.2.2.20 ovan. Först måste dock

en diskussion föras om hur beräkningarna skall gå till.

Det fel som jag anser att maximalnivåberäkningen är behäftad med

är dock på inget sätt Vägverkets. Det beror på att i Naturvårds-

verkets allmänna råd har man utgått från förutsättningen att

maximalnivåer skall beaktas endast för de ca 5% av fordonen som

överskrider de 80 dBA (lätta fordon) resp 90 dBA (tunga fordon)

som man satt såsom utgångsvärden för maximalnivå.

Detta är en felaktig förutsättning. Även de fordon som bullrar

något mindre än 90 resp 80 dBA kommer att ge maximalnivåer som

överstiger 45 dBA (inomhus) i vissa fall. För att kunna göra den

koppling till antalet bullerhändelser som.man gjort måste man i

princip ha tillgång till maximalnivåernas statistiska fördel-

ning.

Naturvårdsverkets/Vägverkets modell innebär sammanfattningsvis

att man anser att 5% av fordonen ger 90 dBA (resp 80 dBA för

lätta fordon) medan resten ger försumbara bullernivåer. Detta

ger en i vissa fall mycket grov underskattning av antalet

bullerhändelser som överskrider det angivna riktvärdet för maxi-

malnivå.

Se vidare bilagaA.
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6.2.2.4 Beräkning av antal boende ( utsatta )

Nästa steg är att beräkna hur många personer som bor längs den

aktuella vägen eller gatan (antal "utsatta").

Om de inte kan räknas utgående från kartredovisningar eller

annat material kan en metod användas där man med vissa scha-

bloner räknar fram de "utsattas" antal från fasadlängden och

våningsantalet, från fönsterantalet, från antalet lägenheter

eller från antalet småhus. Därvid används bl a schablonen att

det bor 2 personer per lägenhet i flerbostadshus och 3 personer

i varje småhus.

6.2.2.5 Redovisning av bullernivåer

Det föreslås i dokumentet att "bullerstörningar" i form av ekvi-

valent- och maximalnivåer överskådligt redovisas genom att rita

linjer där ljudnivåerna är 55, 60, 65 och 70 dBA på en karta. Om

man på kartan även kan pricka in antalet lägenheter eller antal-

et boende är det lätt att beräkna antalet "utsatta" enligt ovan.

6.2.2.6 Beräkning av antal störda personer (baserat på

ekvivalentnivå)

Alla som utsätts för höga bullernivåer är inte störda. Nästa

steg är därför att beräkna, för varje bullernivåklass, antalet

störda. Därvid används följande schablon:
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Bullernivå Andel störda (av antal utsatta)

56 - 60 dBA 5 %
61 - 65 dBA 20 %

66 - 70 dBA 50 %
> 70 dBA 100 %

 

 

  

Sedan summeras totala antalet störda, oavsett bullernivå.

Dos/responssambandet ovan är ett samband som "skapats" av väg-

verket för att ge lämplig progressivitet i skalan. Det skiljer

sig avsevärt frånsamband som erhållits vid sociologiska under-

sökningar.

6.2.2.7 Beräkning av antal störda personer (baserat på endast

inomhusnivåer)

Vid det generella antagandet att inomhusnivåerna är 25 dBA lägre

än utomhusnivåerna (=fönsterdämpningen) anses 60 % av dem som

störs enligt dos/responssambandet i 6.2.2.6 vara störda inomhus.

Resterande 40 % av de enligt tabellen störda skulle således vara

störda enbartutomhus.

Således kan det antal tillkommande personer som störs av maxi-

malnivåer men som inte redan är inkluderade i antalet som störs

av ekvivalentnivåerna räknas fram.

6.2.2.8 Beräkning av antal störda personer (baserat på

maximalnivå)

Här anges först inget dos/responssamband. Dock framgår detta

senare av sammanställningen.
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Det bör påpekas här att dos/responssambanden för ekvivalent-

nivåer och för maximalnivåer logiskt sett inte bör vara de

samma. Störningar för ekvivalentnivåer avser ju i första hand de

subjektiva störningar som uppkommer hos de boende i vaket till-

stånd och som dessa är fullt medvetna om. Störningar för maxi-

malnivåer förutsätts beskriva i första hand risken för att

sömnen skall försämras.

6.2.2.9 Ekonomisk värdering av störd person

När antalet störda personer har framräknats multipliceras detta

antal med en kostnad per person som ansatts till 5 400 kr (1987

års prisnivå).

Hur man kommit fram till denna värdering antyds ej. Någon refe-

rens anges ej heller som behandlar detta ämne.

6.2.3 Bedömning av inverkan av vissa felkällor

 

Beräkningarna av den ekonomiska nyttan eller skadan av buller-

förändringar är behäftade med ganska stora felkällor. T ex upp-

skattar jag att ett fel med 1 dBA ger ett fel i kostnaderna med

ca 20 % främst beroende på den stora progressiviteten i VV:s

tabell över andel störda i olika bullerklasser. Här följer min

bedömning av felens storleksordning (procenttalet i högra kolum-

nen avser felet i relativa kostnader).

0 Beräkningsmodellen, grundnoggrannhet (i 2 dBA) 5 i 40 %

o Avrundningsfel (t ex vid användning av snabbmetoden)

(i ldBA) 5 i 20 %

o Beräkningsmodellens brist på hänsyn till vägyta

(i 2 dBA) (gäller fritt flytande trafik) S i 40 %
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0 Antal boende per bostad, systematisk överskattning

1985 (ca 14 %) (se vidare avsnitt 6.3.1). ca + 14 %

0 Antal boende per bostad, avrundningsfel (2 respektive

3 personer per bostad istället för noggrannare värde) § i 10%?

o Andel störda (här jämförs VV:s nuvarande modell med

det samband som använts i DTB:s Översyn 1980 över TBU

från 1974, ref 1). Underskattning för en typisk, svår

bullersituation: ca -50 %

o Kostnaden per störd person ??

Teoretiskt kan dessa fel vara additiva men i många fall torde de

sannolikt ta ut varandra i någon mån. Syftet med tabellen är att

påvisa att samtliga "onödiga" fel bör minimeras samt att ge en

uppfattning om storleksordningen hos felbidragen.

6.3 Förslag till förbättringar på kort sikt

6.3.1 Publikation 1989:16 "Väg- och gatuinvesteringar"

Här följer en lista på förbättringar som bör införas i texten.

Sid 220, näst sista stycket:

Det bör tilläggas att bullrets frekvenssammansättning också in-

verkar på störningsgraden. Särskilt störande är "rena toner".

Sid 222, sista stycket:

Här bör hänvisningen numera ske till Naturvårdsverkets år 1989

reviderade rapporter, ref 3, och inte till de gamla från 1979

(de nya rapporterna saknar tyvärr numrering). Vidare bör de All-

männa Råden från Naturvårdsverket tilläggas som referens (ref

4).
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Sid 224, längst ner:

Under rubriken "trafikregleringar" får man intrycket att man

egentligen inte kan uppnå så mycket med hjälp av sådana regle-

ringar, eftersom det fordras att trafiken minskas till kanske

hälften för att ge effekt. Här glömmer man emellertid att detta

resonemang bygger på att ljudet karakteriseras med ekvivalent-

nivån. Den maximala nivån kan reduceras avsevärt genom vissa

ingrepp, nämligen genom att få bort all eller huvuddelen av den

tunga trafiken. Man bör också uppmärksamma att ett förbud mot

motorcyklar avsevärt kan reducerade maximala nivåerna i vissa

miljöer.

Jag föreslår att texten omarbetas så att ovanstående synpunkter

kommer fram. De är viktiga.

Sid 225, sista stycket:

Avsnittet om farthinder bör utökas så att man mycket klart

varnar för att farthinder i många fall upplevs av de boende så-

som en klar miljöförsämring. De boende kräver ofta farthinder av

säkerhetsskäl, men tänker då inte på att de köper denna förbätt-

ring på bekostnad av miljön (buller och avgaser). Detta beror på

att maximalnivåerna hos bullret ökas (även om ekvivalentnivåerna

faktiskt ibland minskar), att ljudet får en helt annan tids-

variation, att ljudet blir mer plötsligt men identifierbart samt

att det får en förskjutning mot lägre frekvenser som transmit-

teras bättre genom bostadsfasaderna.

Om farthinder absolut måste införas bör de läggas så långt som

möjligt från de känsligaste bostäderna.

Det kan också påpekas att s k miljöprioriterade genomfarter inte

nödvändigtvis innebär att bullerstörningarna minskar - det kan

bli tvärtom.
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Vikten av att få trafiken att flyta smidigt, t ex genom samord-

ning av ljusregleringar, borde också påpekas, eftersom sådana

åtgärder påverkar framförallt maximalnivåerna.

Sid 226, tabell 7.1.4:1:

Värdet för 110 - 90 km/h bör ändras till 2 dBA (beror på en

liten ändring i beräkningsmodellen vid dess revidering 1989).

Sid 227, första stycket:

Vården i tabellen samt årtalet bör revideras med hänsyn till de

nya gränsvärdena som nu införs. Därmed kan, i andra stycket, de

tre första meningarna utgå. Värdet 5 dBA i andra styckets näst

sista rad föreslår jag modifieras till 3 dBA.

Sid 227, avsnittet cm.'Dåck':

Siffran 50 km/h bör ändras till "ca 30 km/h för lätta fordon och

50 km/h för tunga fordon".

Sid 227, vågbana:

För att reducera felkällornas inverkan (se avsnitt 6.2.3) före-

slår jag att tabell 1 på nästa sida tillförs. Den härrör från

ref 5.

Samtidigt bör i texten följande komplettering göras:

"Tabell XX anger hur mycket trafikbullret vid fritt flytande

trafik påverkas av valet av vägbeläggning, jämfört med en refe-

rensyta av typ tät, slät asfaltbetong. Observera särskilt att

BCS-beläggningar kan ge ett något ökat buller. Senare provningar

har visat att RUBIT-ytor inte ger någon bullerreduktion utan i

stort sett är likvärdiga med konventionell asfaltbetong. Vidare

ger cementbetongvägbeläggningar en ökning av bullernivån med ca

2 dBA (ref 2)."
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Tabell 1 Korrektionstermer för vägyta i dB(A) vid fritt flytande trafik med konstant

 

 

hastighet.

Korrektionsterm

Vägbeläggningstyp 50 km/h 70 km/h 90-110 km/h

eller kondition % tunga fordon % tunga fordon % tunga fordon

0-5 6-19 20-100 0-5 6-19 20-100 0-5 6-19 20-100

1. Tät, slät asfaltbetong ref ref ref ref ref ref ref ref ref

minst ett år ganmal,

t ex MABlZT, HAB16T

2. Dzo, nnm.mindre än 0 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1

ett år gammal

3. Dränerande asfaltbetong -4 -4 -4 -4- -4 -5 -5 -5 -5

HABDlZ, 0-1 år

4. D:o medelålders -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3

5. D:o, gamnal 0 -1 -2 0 -1 -2 -1 -2 -2

6. Dubbel ytbehandling, YZ, +2 0 -1 +1 0 -2 0 0 -2

översta lagret 4-8 nu»

skrovlig

7. Enkel ytbehandling, +3 +1 -2 +3 +1 -1 +2 +1 0

21 12-16 eller
12-20 nu» 0-1 år

8. D:o, sliten +2 +1 -1 +2 +1 0 +2 +1 O

9.» Bituminiserad chip-sten, +2 +1 0 +2 +1 0 +2 +1 0

BCS, minst 1 år gamnal

10. Som nr 1, man våt +6 +5 +3 +4 +4 +2 +3 +2 +2

11. Som nr 3, men våt 0 -1 -2 -1 -2 -2 -2 l2 -2

12. Som.nr 1, nam vinter- +4 +3 0 +4 +3 +1 +3 +3 +1

förhållanden med minst

50 % dubbdäck

13. Som nr 3, men vinter- 0 -1 -2 0 -1 -2 -1 -1 -1

förhållandenhmed.minst

50 % dubbdäck

 

Övriga, indirekt uppmätta vägytor:

Enkel ytbehandling, Yl, med 8-12 Runsten torde motsvara ungefär nr 6 ovan.

Nr 6 i slitet tillstånd torde motsvaras närmast av nr8.

Oljegrus, 0 d torde motsvaras av nr 7.

Dränasfalt av typ Drainor 12 torde mest likna nr 3-5.

RUBIT-beläggningar torde mast motsvaras av nr1-2.

Våt-vägs-korrektionen, nr 10, kan troligen gälla för samtliga vägytro utom nr 3-5 (de

dränerade). Den är dockstarkt avhängig regnintensiteten (värdena här gäller ett kraftigt

regnvädor).

Vinter-korrektionen, nr 12, kan likaså troligen gälla för samtliga vägytor utom nr 3-5.



124

Sid 228, sista stycket:

Detta stycke är inte helt korrekt i sakframställningen. Dessutom

ligger det lite malplacerat, varför jag föreslår att det helt

utgår.

Sid 229-230:

Det skulle inte skada om man här påpekar att det är viktigt för

en skärms effektivitet att den inte innehåller springor eller

har en dålig anslutning till marken. Vidare bör man påpeka att

skärmar ofta upplevs som förfulande av de boende och ibland kan

ge motsatta reaktioner mot de förväntade p g a estetiska- och

barriäreffekter.

Jag rekommenderar att man mycket hårt trycker på att exempel på

hur skärmar kan utformas estetiskt tilltalande ges i en dansk

rapport, ref 6.

Sid 229, figur 7.1.4:2

Jag vet inte varifrån figuren härrör. Det borde kontrolleras om

den är korrekt numera, med hänsyn till att trafikbullermodellen

nyligen reviderats något i skärmberäkningen. Emellertid kan ej

figuren kontrolleras f n eftersom (åtminstone) mottagarhöjden

fattas. Risken är att figuren används i beräkningssyfte och att

den då ger felaktigt resultat.

Sid 230-233:

Kostnaderna för vallar och skärmar är jag inte kompetent att

bedöma. Emellertid bör de åtminstone omräknas till aktuellt

penningvärde 1990. Detsamma gäller kostnader för fönsterbyte och

-tätningar. Huruvida ljudreduktionerna för fönster behöver

korrigeras i någon mån är jag inte heller kompetent att bedöma.

Om värdena behöver kontrolleras rekommenderar jag kontakt med

Hans Jonasson, Statens Provningsanstalt. Jag har inte haft tid

att konsultera någon expert.
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Sid 234, sista stycket:

Här bör den nya reviderade beräkningsmodellen användas istället.

Sid 235, snabbmetoden:

Det bör tilläggas att snabbmetoden innehåller vissa förenklingar

som medför att man kan få upp till 1 dBA i extra onoggrannhet

vid beräkningarna.

Sid.235, maximalnivå:

Det bör anges varifrån värdet för maxantalet bullerhändelser som

accepteras, 5 ggr, kommer (dvs från Allmänna Råd från Natur-

vårdsverket). Jag tycket att värdet är rimligt men kan inte

minnas att jag sett någon undersökning som det kan bygga på. Är

det Rylanders undersökningar? En grundreferens bör även anges

(eller också skriver man att det är en egen bedömning).

Sid 235-236, maximalnivå:

Avsnittet förefaller bygga på enoacceptabel förenkling som även

finns i Naturvårdsverkets "Allmänna Råd". Figur 7.1.5:1 saknas

dessutom.

I vart fall är de värden på trafikflöde som anges som minimum

under vilka maximalnivån inte behöver beräknas helt felaktiga,

såvitt jag kan bedöma. Se bilaga A. I princip måste egentligen

maximalnivån beräknas i de fall då antalet fordon överstiger 5

mellan kl 19-07, förutsatt att avståndet till vägen är kort.

Jag anser vidare att utgångsvärdet för maximalnivå behöver

justeras (nedåt), se vidare avsnittet om förslag på lång sikt.

Hela beräkningsmetoden behöver omarbetas.
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Sid 237, tabell 7.1.5:2:

Värdena för 110 km/h på 3 dBA bör ökas till 4 dBA (anledningen

är en liten ändring i beräkningsmodellen vid revideringen 1989).

Sid 238, antal 'utsatta' personer

De angivna schablonerna; 2 personer per lägenhet, 0,2 personer

per m fasad och våning, 0,6 personer per fönster samt 3 personer

per småhus, är onödigt grovt tillyxade. Man bör låta en konsult

ta fram mer precisa värden, annars förloras en del onödig

precision (se avsnitt 6.2.3) även om det i enskilda fall inte

ofta är motiverat med så stor precision.

Om man multiplicerar antalet personer per lägenhet (2 st) med

antalet lägenheter (2 085 000 enligt FOB 85) och antalet per-

soner per småhus (3 st) med antalet småhus (1 778 000 enligt FOB

85) får man att befolkningen är 9 500 000 i Sverige, vilket 1985

var 14 % över det verkliga talet. Man gör här således en syste-

matisk överskattning som är onödig.

Sid 239-240, beräkning av andel störda:

Jag kan inse att den progressivitet i störningsskalan som. man

numera har kan verka "rimlig", men förordar ändå att den tidi-

gare skalan som byggde på vetenskapliga undersökningar används.

Det finns inget annat stöd för "den nya" progressiviteten än en

subjektiv uppfattning såvitt jag känner till.

Vägverket bör alltså återgå till den tidigare skalan. Då vinnes

också att känsligheten för fel i bullerpredikteringen minskar,

se avsnitt 6.2.3.

Sid 240, andel som är störda inomhus:

Att andelen störda inomhus skulle vara 60% av dem som är störda

av utomhusnivåer som är 25 dBA högre är för mig svårt att inse.

Skälen bör anges, eller en referens hänvisas till. Formuleringen
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i detta stycke är dessutom svårförståelig. Hänvisa till tabell

7.1.7:3!!

Intuitivt tycker jag att värdet 60 % förefaller alltför lågt.

Sid 240, rad 9 nerifrån:

Jag ifrågasätter att man så kategoriskt kan ange att 25% till-

kommande störs av maximalnivån. Detta dos/responssamband finns

det anledning att mycket starkt ifrågasätta. Intuitivt tycker

jag att det förefaller helt osannolikt att i vissa fall endast

1 % av dem som utsätts för maximalnivåer 45 - 50 dBA skulle bli

"störda", d v 3 få sömnen påverkad.

Det går f n inte att så lätt specificera att en viss angiven del

av de boende skulle vara störda av maximalnivåer. Vad gäller

ekvivalentnivåer bygger skalorna på sociologiska/beteendeveten-

skapliga undersökningar. Dessa har dock inte gett information om

hur nattsömnen störs, d v 3 den huvudsakliga påverkan från maxi-

malnivåer.

Ett vetenskapligt baserat dos/responssamband bör tas fram, t ex

genom att anlita Jacob Eberhardt i Lund eller genom att samråda

med Naturvårdsverket. Det är dock en åtgärd som troligen måste

ses såsom långsiktig.

Avsnittet bör också förtydligas. T ex bör direkt i texten anges

det dos/responssamband man använder eller också bör en tydlig

hänvisning göras till tabell 7.1.7:3 som ju är en fristående

sammanfattning.

Sid 240, övre halvan:

Det bör givetvis anges varifrån värderingen per störd person

kommer ifrån. Vad bygger den på för referenser?
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Tabell 7.1.7:3:

Av ovanstående följer att jag ifrågasätter alla siffror i

tabellen.

Sid 241, exempel:

I exemplet på sid 241 införs en "skattefaktor". Denna måste för-

klaras.

6.3.2 Publikation 1989:18 "Drift- och underhållsåtgärder"

Följande förslag till förbättringar bör införas i texten.

Sid 78, första stycket

Ange referens.

Sid 78, andra stycket

Se avsnitt 6.3.1, kommentarer till sid 227, avsnittet om däck.

Sid 79, andra stycket

Ref (32) är ej tillämplig i detta stycke. Komplettera hellre med

referens 9 i bifogad lista. Den tystare beläggningen skulle ej

ge så stor reduktion vid låga hastigheter och accelererande

trafik, varför exemplet i sista meningen ej är helt relevant.

Sid 80, tabellen och övre halvan av sidan

Tabellen finns numera i en mer aktuell och utökad form, se av-

snitt 6.3.1.

Sid 80, texten närmast under tabellen

Ref nr (29) måste vara fel i detta sammanhang.
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Sid 80, andra att-satsen

Hastighetsminskning 110 till 90 km/h ger 2 dBA reduktion, enligt

reviderade trafikbullermodellen.

Sid 80, nederst

Rubriken förefaller ej hänga samman med texten alldeles under

denna.

Sid 81 - 82

Referenslistan borde utökas med referens nr 10 i bifogad lista

och ett avsnitt skulle tilläggas i texten som gäller bränsleför-

brukning och samband med vägytans ojämnhetoch textur (detta

gäller dock ej buller).

6.3.3 Publikation 1989:17 "Förbättringsåtgärder"

 

Följande förslag till förbättringar bör införas i texten.

Sid 93, 3:e meningen

Meningen bör skrivas om så att den lyder: "För att en kostsam

åtgärd skall var meningsfull bör minst 3 dBA dämpning åstadkom-

mas. Detta bör dock inte hindra att även mindre verkningsfulla

åtgärder vidtas - eller åtgärder som i små steg ökar bullernivån

undvikes - då dessa inte medför nämnvärt ändrade kostnader."

Annars kan man negligera många "små" åtgärder vid olika tid-

punkter som totalt på lång sikt kan medföra påtagliga försäm-

ringar eller förbättringar.

Sid 93, tabellen

Det står "Plan eller vall". Man menar antagligen "Plank eller

vall".
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Effekten av en vegetationsbarriär är överskattad. Jag föreslår

att 5-10 dBA ändras till l-6 dBA. Se t ex ref ll.

Effekterna av fönsterbyten uttryckt som dämpning i dBA är mycket

överdrivna. Dämpningen förutsätter att de boende har tagit bort

sina ordinarie fönster och bor med öppna hål istället för

fönster. Se tabell 8.4 för korrekta värden.

Sid 95, sista stycket och tabellen

Sidorna 94 - 95 är föredömligt skrivna. Referens nr 6 i doku-

mentet 1989:17 bör emellertid bytas ut mot den nyutkomna, revi-

derade rapporten från Naturvårdsverket, ref 3.

Vidare bör effekten av hastighetssänkning från 110 till 90 km/h

sättas till 2 dBA i enlighet med den revidering som gjorts av

trafikbullermodellen.

Sid 96, första stycket

Referenser för de norska resultaten bör anges.

Sid 96, tredje stycket

Omformulera i enlighet med vad jag föreslagit tidigare, i

avsnitt 6.3.1 avseende kommentarer till "sid 227 avsnittet om

däck".

Sid 96, femte stycket

Det är svårare att minska däck/vägbanebullret, ej lättare.

Sid 96, sjätte stycket

Exemplet avser återgång till däckdimensioner från 20-talet. Det

kan vara intressantare att ange ett mer "realistiskt" exempel,

såsom t ex att ett val av däck i dagsläget med profilförhållande

t ex 82 % istället för 60 % kan medföra en reduktion med 2 dBA.
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Sid 96, sista stycket, samt sid 98, första stycket

Uppdateras med hänsyn till de nya bestämmelserna gällande fr 0 m

1989-91 års modeller (beroende på land och fordonstyp).

Sid 97

Det är bra att tabellen har införts. Den kommer dock på alldeles

fel plats och man blir konfys av placeringen. Den borde komma

först av allt (sid 93-94) och få en beskrivande text med rubri-

ken "Riktvärden för god miljö" e d.

Sid 98, andra stycket, andra raden

För att undvika missförstånd p g a betoningen av "lite", före-

slår jag att "lite" byts ut mot "minsta möjliga" eller "ett

minimum av".

Sid 98, andra stycket

Siffrorna 3-5 dBA gäller en relativt nylagd yta. Reduktionen

sjunker till 0-2 dBA vid slutet av beläggningens livslängd och

ett rimligt medelvärde för hela livslängden är 2-3 dBA. Skriv

HABD12 istället för HAB 12 D.

Sid 98, tredje stycket underifrån

En mycket bra referens som bör tilläggas är referens 6. Den

innehåller ett rikt bildmaterial och många praktiska exempel.

Sid 99

Påpeka vikten av att springor inte uppkommer.
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Sid 99, sista stycket

Jag förstår inte uttrycket "... snabbare trafik som cyklar eller

bilar...". Är cyklar att anse som "snabbare trafik"? (Kanske i

Stockholm, men ej generellt).

Sid 100, figur 8.2

Jag vet inte varifrån figuren härrör. Detborde kontrolleras om

den är korrekt numera, med hänsyn till att trafikbullermodellen

nyligen reviderats något i skärmberäkningen. Emellertid kan ej

figuren kontrolleras f n eftersom (åtminstone) mottagarhöjden

fattas. Risken är att figuren används i beräkningssyfte, och att

den då ger felaktigt resultat.

Sid 100, sista stycket samt sid 101, tredje stycket

Lägg till referens 6.

Sid 101 - 103

Jag kan ej bedöma kostnaderna men förutsätter att kostnaderna

uppdateras till aktuell prisnivå.

6.4 Förslag till förbättringar på lång sikt

6.4.1 Andel störda av maximalnivåer

Om ej ett vetenskapligt baserat dos/responssamband kan fås fram

på kort sikt bör det tas fram på lång sikt. Se avsnitt 6.3.1,

kommentarerna till sid 240.

6.4.2 Vägytekorrektion

I takt med att mer data och erfarenheter erhålls bör korrektion-

en för vägyta justeras.



133

6.4.3 Utgångsvärde för maximalnivåer

Jag anser att utgångsvärdena för maximalnivåer (90 resp 80 dBA)

är något för höga och att de bör vara hastighetsberoende. Se

t ex ref 12. Därför bör en ny modell för beräkning av maximal-

nivå tas fram - helst gällande hela Norden.

6.4.4 Anpassning till nya fordonsbullergränsvärden

Data bör tas fram för hur de skärpta fordonsbullergränsvärdena

påverkar ingångsvärdena för ekvivalentnivå och maximalnivå samt

för hur det oreglerade däck/vägbanebullret ökar med tiden (så

som nu synes ske). Se t ex ref 7 och 8.

6.4.5 Ekonomisk värdering

Bättre underlag för den ekonomiska värderingen av bullerstörda

personer bör tas fram. Detta är dock dyrbart.

6.4.6 Dos/responssamband för ekvivalentnivå

 

Mer forskning om dos/responssamband är befogad, men p g a konst-

naderna för sådana undersökningar bör ett internordiskt projekt

genomföras och kostnaderna fördelas.

6.4.7 Beräkning av antalet "bullerhändelser" (maximalnivå)

 

Det är möjligt att den omarbetning av det avsnitt som beskriver

hur man beräknar huruvida riktvärdet för maximalnivåer över-

skrids mer och oftare än lämpligt, ej kan ske på kort sikt. I så

fall bör omarbetningen ske på lång sikt, men med största möjliga

skyndsamhet. Se avsnitt 6.3.1.
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6.4.8 Stigningskorrektionen

Om man jämför den stigningskorrektion som finns i den nordiska

modellen med den som man kommit fram till senare tid i Österrike

förefaller den nordiska korrektionen något för stor. Vidare vet

man ej om den bör vara hastighetsberoende eller ej.

Emellertid kan det vara resurskrävande att ta fram bättre under-

lag, men man bör i vart fall studera tillgängliga data. Om den

nordiska trafikbullermodellen skall frångås måste man ha mycket

goda skäl därtill och därför är det nödvändigt att föra en dia-

log med dem som har arbetat fram den senare.

6.4.9 Effekter av stopp och accelerationer vid korsningar

och ljussignaler

Den nordiska trafikbullermodellen har befunnits ge en rimlig

uppskattning även av bullret vid icke-fritt-flytande trafik.

Emellertid finns det här på sikt behov av förfinade beräknings-

metoder med större noggrannhet. Effektkatalogen bör ses över när

bättre underlag för sådana förbättringar föreligger. Nya beräk-

ningsrutiner bör emellertid i första hand införas i samstämmig-

het med eventuell uppdatering av den nordiska beräkningsmodellen

där detta är möjligt.

Vägverket bör även aktivt medverka till att ta fram ett bättre

underlag genom att stödja projekt med denna inriktning. Visst

sådant underlag kan väntas komma fram inom de närmaste åren i

bl a ett VTI-projekt.



6.4.10

katalogen

Förslag till benämning (inkl
kommentar):

Dos/responssamband rörande
maximalnivåer i trafikbuller
(bör utföras i samverkan med

Nordiska Bullergruppen)

Utgångsvärde för maximal-
nivåer i vägtrafikbuller

Överskridande av maximalnivåer
i vägtrafikbuller
(antal "bullerhändelser",

se 6.4.7)

Vägytekorrektion för vägtrafik-
buller
(se över nu tillgängliga data)

Dos/responssamband rörande
ekvivalentnivåer i trafikbuller
(bör utföras i samverkan med
Nordiska Bullergruppen)
(dyrbart och svårt projekt)

Ekonomisk värdering av buller-
störningar
(mycket svårt projekt)

Anpassning av beräkningsmodell
till nya fordonsbullergräns-
värden
(VTI får om något år en modell
för sådana beräkningar)

Effekter av vägtrafikbuller
av stopp och accelerationer
i korsningar
(VTI får snart tillgång till
modell)

Effekter på vägtrafikbuller
av stigningar
(litteratursammanställningar)

Kan utföras av:

Eberhardt, Lund

m fl???

VTI

VTI

VTI

??

??

VTI, t ex

VTI, t ex

???

Projekt som bör initieras av brister i effekt-

Prioritet:

II

II

II

III

IV

Som synes har maximalnivåberäkningarna fått högsta prioritet.

Detta beror på att "gräns"

befintligt beräkningssätt lider av stora brister.

för maximalnivå är aktuell och att
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REFERENSER

Önskemål har framförts om att systematiskt gå igenom gammalt och

nytt underlag i form av rapporter och andra dokument. Detta är

mycket tidsödande och det har jag inte orkat med. Emellertid

listas här några referenser med direkt användning i de uppdater-

ade VV-dokumenten. (Tyvärr har listan slagsida till förmån för

mina egna referenser. Det beror på tidsbrist).

1. Vägtrafikbuller. Översyn av trafikbullerutredningens
betänkande (SOU 1974:60). Rapport avgiven av en
interdepartemental arbetsgrupp (DTB) i samband med dess
entledigande 1980-12-23. Kommunikationsdepartementet,
Stockholm.
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BILAGA A: EXEMPEL PÅ BRISTER I BERÄKNINGSGÅNGEN FÖR

MAXIMAL-NIVÅ

A.1. Tolkning av anvisningarna

Denna bilaga bygger på en tolkning av VV:s dokument 1989:16 i

kombination med de Allmänna råden från SNV (ref 4).

Bedömningsgrunden skulle då vara följande:

0 45 dBA bör inte överskridas mer än 5 ggr per natt (kl.

19-07). Motsvarande utomhusnivå är normalt 70 dBA (25 dBA

tillägg p 9 a fasadisolering).

Beräkningsgången är följande:

0 Tunga fordon avger max 90 dBA, lätta fordon 80 dBA.

o Dessa värden bygger på 95-percentiler, dvs det är endast 5 %

av fordonen som bullrar så mycket. Efter många

tolkningsförsök kan jag inte få det till annat än att man

anser att fordonen ur beräkningssynvinkel ger följande

maximalbullernivåer:

- 5 % av de tunga fordonen ger 90 dBA

95 % av de tunga fordonen ger 0 dBA

5 % av de lätta fordonen ger 80 dBA

95 % av de lätta fordonen ger 0 dBA

0 Om man nu accepterar denna utgångspunkt använder man sig

sedan av korrektioner för avstånd, skärmar mm enligt den

nordiska trafikbullermodellen.
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Kommentar:

Avståndsberoendet innebär att maximalnivåerna blir:

Vid 20 m 84 dBA för tunga fordon

74 dBA för lätta fordon

Vid 40 m 78 dBA för tunga fordon

68 dBA för lätta fordon

Vid 80 m 72 dBA för tunga fordon

62 dBA för lätta fordon

Här kan noteras att de lätta fordonens maximalbuller kan bortses

från vid 40 m avstånd (eller mer) och att även de tunga fordonen

kan försummas fr 0 m ca 100 m, eftersom de då inte kommer över

70 dBA. Reflexer kan emellertid i någon mån öka dessa avstånd.

Avståndet är alltså i hög grad dimensionerande för maximalnivån,

vilket dock inte så tydligt framgår av VV:s dokument. Istället

trycker man hårt på antalet fordon som den dimensionerande

faktorn.

I det vällovliga syftet att slippa onödiga maximalnivåberäkning-

ar anges en del exempel på under vilka trafikvolymer som beräk-

ning ej behöver ske, eftersom antalet "bullrande händelser" då

blir högst 5 under natten. Dessa exempel är dels svårtolkade,

dels förvirrande.

Det som är intressant är ju antalet fordonspassager under

natten. Emellertid talas i texten om trafiken uttryckt i ådt,

d v 3 trafiken under hela dygnet och det är därmed inte lätt att

veta vare sig trafikvolym under tiden 19-07 eller andel tunga

fordon under samma tid. Det är egentligen inte meningsfullt att

bedöma antal bullerhändelser under natten utgående från enbart
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värdet på ådt och andel tunga fordon över hela dygnet eftersom

timvariationen är mycket varierande beroende på lokala förut-

sättningar. Det enda som är tillräckligt noggrant är att använda

sig av enbart trafikdata för natten (kl 19-07).

I tabell 5.2 i SNV:s skrift (ref 4) anges trafikvolymen i "års-

dygnstrafik" och "fordon/årsdygn". Trots att det framgår klart

(?) att värdena då måste gälla helt dygn tror jag att man i

tabellen i stället avser "fordon/årsnatt", annars blir värdena i

tabellen konstiga.

Ovanstående genomgång utgör ett underlag för exemplet som

följer.

A.2 Exempel

För att visa på hur "galet" SNV:s och VV:s maximalnivåberäkning

kan slå, följer här ett par räkneexempel. Först måste dock anges

hur maximalnivåerna från fordon (vid 10 m vägmittsavstånd) för-

delar sig i verkligheten, d v 3 den fördelning på vilken 95-per-

centilerna grundar sig (90 dBA för tunga och 80 dBA för lätta

fordon). Med en ungefärlig normalfördelning, med VTI:s mätningar

i tab 2 i ref 12 (0-55 km/h) som underlag och med parallell-

justeringar av hela fördelningen så att 95-percentiler som över-

ensstämmer med 90 dBA för tunga och 80 dBA för lätta fordon,

fås:
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Ljudnivå Distr. fördeln.

Tunga fordon lätta fordon

92-93 dBA 82-83 dBA 1%
90-91 80-81 4%
88-89 78-79 11%
86-87 76-77 18%
84-85 74-75 24%
82-83 72-73 20%
80-81 70-71 12%
78-79 68-69 8%
76-77 66-67 2%

  

Härefter används de trafikvolymer som anges som exempel i tab 2

i ref 4, nämligen (räknat som årsmedelvärden under tiden 19-07):

Ex. 1: 2000 fordon, varav 5% tunga (100 st) och 95% lätta

(1900 st).

Ex. 2: 20000 fordon, varav 0,5% tunga (100 st) och 99,5%

lätta (19900 st).

I båda fallen antas Det

innebär att ljudnivåerna i fördelningen ovan skall räknas ner 12

dBA

dBA).

avståndet till vägmitten vara 40 m.

(alternativt skulle riktvärdet 70 dBA kunna räknas upp 12
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Med beräkning enligt SNV:s och VV:s metod fås då antalet maxi-

malnivåöverskridanden över 70 dBA (=45 dBA inomhus) till:

Ex. 1: 5 tunga fordon (5% av de tunga bullrar 90 dBA-12 dBA)

(95% av de tunga bullrar O dBA)

(de lätta överskrider ej riktvärdet)

Ex. 2: 5 tunga (som ovan).

Således överskrides inte riktvärdet fler gånger än vad som kan

tolereras. Vad är då det rätta antalet överskridanden? Med be-

räkning enligt den fulla statistiska fördelningen ovan fås an-

talet maximalnivåöverskridanden till:

Ex. 1: 78 st tunga (78% av de tunga bullrar minst 70+12 dBA)

19 st lätta (1% av de lätta bullrar minst 70+12 dBA)

Totalt 97 st

 

Ex. 2: 78 st tunga (78% av de tunga bullrar minst 70+12 dBA)

199 st lätta (1% av de lätta bullrar minst 70+12 dBA)

Totalt 277 st

 

Jämförelse: Medan SNV/VV:s modell medför att maximalnivåproble-

met kan negligeras i båda exemplen (5 nivåöverskridanden per

natt) visar den fullständigare beräkningen med den statistiska

maximalnivåfördelningen att antalet bullerhändelser (nivåöver-

skridanden) faktiskt var 97 st i första och 277 st i andra ex-

emplet. Det gör alltså att den förenklade beräkningen "god-

känner" mdljöer där riktvärdet för maximalnivån överskrids ca

100-300 gånger per natt (i senare fallet med ett medelintervall

på ca 2,5 minut).....

Exemplet är i viss mån tillrättalagt för att Visa på stora

skiljaktigheter men det går att finna exempel på ännu större

avvikelser. Om man istället hade haft avståndet 32 m till väg-

nutten hade man med SNV/VV:s metod fortfarande kommit fram till

5 nivåöverskridanden medan det "rätta" antalet skulle vara strax

över 1000 st!
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A.3 Slutsats

Den förenklade maximalnivåberäkningsmetoden är oacceptabel. Den

leder till mycket stora underskattningar i vissa fall.

Maximalnivåmetoden duger någorlunda väl till att ta reda på ggg

ggg maximalnivån är, dvs så som är tänkt i nordiska trafik-

bullermodellen, men absolut inte till att ta reda på hur många

gånger ett riktvärde överskrids!




