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Referat

Stora summor läggs årligen på att underhålla gator och vägar. En mycket stor del av vägnätet består av

lågtrafikerade gator och vägar. Befintliga underhållsstrategier och -tekniker baserar sig emellertid i stor

utsträckning på erfarenheter från det högtrafikerade vägnätet och därmed föreligger en risk att underhållet

på det lågtrafikerade vägnätet kommer att bli eftersatt.

I meddelandet beskrivs det lågtrafikerade vägnätet. Av beskrivningen framgår ÅDT och i vilka län denna

typ av vägar huvudsakligen återfinns, liksom förekommande slitlager, vägbredder och hastighetsgränser.

Vidare redovisas antalet olyckor och deras svårighetsgrad. För jämförelse beskrivs också det

högtrafikerade vägnätet på motsvarande sätt, dock inte lika utförligt.

För att komma fram till när man optimalt, sett ur ett ekonomiskt teoretiskt perspektiv, skall utföra en

underhållsåtgärd beskrivs i. meddelandet en cost-benefit-analys. Där jämförs en omedelbar åtgärd med en

senareläggning av vägunderhållet. Beskrivningen består av en genomgång av en sådan analys och vilka

variabler som bör ingå i detta fall. Hänsyn tas i analysen till bl.a. fordonskostnader, restids- och

komfortvärdering samt olycksvärden.

En kort översikt av underhållssystem och tillståndsförändringsmodeller samt deras tillämplighet på

lågtrafikerade gator och vägar presenteras liksom tillvägagångssätt vid val och planering av åtgärd på

enskilt objekt. Vilka funktionella egenskaper och krav på vägytan som är väsentliga att beakta och bör

prioriteras på lågtrafikerade gator och vägar diskuteras. Därefter görs en genomgång och beskrivning av

olika tekniska åtgärder. De slitlageråtgärder som beskrivs omfattar både etablerade och nya åtgärder.

Dessutom görs en kort genomgång av problemområdet grusvägsunderhåll samt en redovisning av

kunskapsläget vad gäller dräneringsåtgärder.

Slutligen redovisas ett antal problemområden inom vilka behovet av ökad kunskap (FoU) bedöms vara

stort.
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Förord

Om alla visste vad dåliga vägar och gator kostar, så skulle vårt vägnät se helt

annorlunda ut Lars Leijon f.d. VD i Svenska vägföreningen

Hur skall man i framtiden förhålla sig till den stora mängd lågtrafikerade vägar

och gator som finns? Kan man behandla dem på ett samhällsekonomiskt riktigt

sätt? Skall man underhålla samtliga vägar och gator? Kan man underhålla dem i

olika grad beroende på något kriterie exempelvis ÅDT? Skall strävan vara att

hålla alla lågtrafikerade vägar i fullgott skick eller är det lämpligare att göra vissa

vägar mycket bra på bekostnad av att underhållet av andra vägar mer eller mindre

upphör varvid vägarna får förfalla eller övergå i enskild ägo? Ett antal frågor kan

ställas och har ställts men hittills har de lämnats obesvarade. På VTI har främst

stora forskningsprojekt rörande det högtrafikerade vägnätet genomförts medan

endast mindre projekt på det lågtrafikerade vägnätet utförts. Att väghållare för

lågtraflkerade gator och vägar ej efterfrågat forskning specifikt för dessa vägar

beror på att man hittills kunnat använda sig av resultaten från forskningen på det

högtrafikerade vägarna. Tekniken utvecklas och specialiseras allt mer, vilket gör

att det i framtiden kan komma att bli mycket dyrt om samma teknik eller liknande

som används på ett högtrafikerat vägavsnitt även används på ett lågtrafikerat

vägnät. Ett annat skäl till att tekniken med all sannolikhet kommer att utvecklas

för det lågtrafikerade vägnätet är ekonomin. Tidigare hade man råd att bygga

starkare och bättre vägar/gator än vad verkligheten egentligen krävde. Detta

meddelande syftar till att ge en inblick i var tekniken står idag, visa på sambandet

mellan underhållssystem, val av tekniska åtgärder samt ekonomi för lågtraflkerade

gator och vägar'och till sist peka på hur man kan gå vidare.

Arbetet har finansierats med medel från Kommunikationsforsknings-

beredningen, KFB. KFB:s kontaktperson har varit Jan Parmeby. Lars Bäckman

har varit projektledare vid VTI. Författarna har tillsammans tagit fram underlag

och bidragit till rapporteringen.

Linköping i januari 1998

Lars Bäckman
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LÅGTRAFIKERADE GATOR OCH VÄGAR

Strategier för kostnadseffektivt underhåll

av

Lars Bäckman, Per Centrell, Rikard Engström,

Stefan Grudemo, Håkan Jansson

Sammanfattning
Stora summor läggs årligen på att underhålla gator och vägar. En mycket stor del

av vägnätet består också av lågtrafikerade gator och vägar. Kommunernas vägnät

är till 70% lågtrafikerat (ÅDT<lOOO). För den största väghållaren, Vägverket, är

motsvarande siffra ca 75%. Till detta kommer att det enskilda vägnätet, vilket är

betydligt större till sin längd än kommunernas och Vägverkets tillsammans, är

lågtrafikerat. Befintliga underhållsstrategier och -tekniker baserar sig emellertid i

stor utsträckning på erfarenheter från det högtrafikerade vägnätet. På det hög-

trafikerade gatu- och vägnätet är det också relativt enkelt att visa på de samhälls-

ekonomiska vinsterna av olika underhållsåtgärder. Dettta är dock svårare att göra

för de lågtrafikerade vägarna och därmed föreligger en risk att detta vägnät på kort

sikt kommer att betraktas som olönsamt att underhålla.

I meddelandet beskrivs det lågtrafikerade vägnätet. Av beskrivningen framgår

ÅDT och i vilka län denna typ av vägar huvudsakligen återfinns, liksom före-

kommande slitlager, vägbredder och hastighetsgränser. Vidare redovisas antalet

olyckor och deras svårighetsgrad. För jämförelse beskrivs också det högtrafikerade

vägnätet på motsvarande sätt, dock inte lika utförligt.

Grundläggande samband för underhållsplanering liksom olika strategier för

underhåll beskrivs liksom olika bedömningar av vilka funktionella egenskaper och

krav på vägytan som är väsentliga att beakta och bör prioriteras på lågtrafikerade

gator och vägar.

För att komma fram till när man optimalt, sett ur ett ekonomiskt teoretiskt

perspektiv, skall utföra en underhållsåtgärd beskrivs i meddelandet en cost-

benefit-analys. Där jämförs en omedelbar åtgärd med en senareläggning av

vägunderhållet. Beskrivningen består av en genomgång av ensådan analys och

vilka variabler som bör ingå i detta fall. Hänsyn tas i analysen till bl a fordons-

kostnader, restids- och komfortvärdering samt olycksvärden. Några generella slut-

satser är svåra att dra eftersom varje fall är unikt i form av tex slitlagertyp, nu-

varande och förväntad trafikering, underhållets omfattning, lämpliga diskon-

teringsfaktorer etc.

En kort översikt av underhållssystem och tillståndsförändringsmodeller samt

deras tillämplighet på lågtrafikerade gator och vägar presenteras liksom tillväga-

gångssätt vid val och planering av åtgärd på enskilt objekt. Därefter görs en

genomgång och beskrivning av olika tekniska åtgärder. De slitlageråtgärder som

beskrivs omfattar både etablerade och nya åtgärder. Dessutom görs en kort

genomgång av problemområdet grusvägsunderhåll samt en redovisning av

kunskapsläget vad gäller dräneringsåtgärder.

Slutligen redovisas ett antal problemområden inom vilka behovet av ökad

kunskap (FoU) bedöms vara stort.
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Low-Volume Roads and Streets

Strategies for cost-effective maintenance

by
Lars Bäckman, Per Centrell, Rikard Engström,

Stefan Grudemo, Håkan Jansson

Summary
Every year, large sums are spent on maintaining roads and streets, of which a very

large proportion have a low traffic intensity. Seventy per cent of the road and

street network operated by the municipalities is classed as low-volume (ADT

<1,000). For the largest road operator, the National Road Administration, the

corresponding figure is 75%. In addition, the private road network, which has a

considerably greater total length than the municipal and National Road

Administration networks together, also has a low traffic intensity. However,

present maintenance strategies and techniques are based to a large extent on

experience from roads with high traffic intensities. In the high-volume road

network, it is furthermore relatively easy to demonstrate the benefits of various

maintenance strategies in terms of welfare economics. Since this is more difficult

in the case of low-volume roads and streets, there is a risk that this network will

eventually be regarded as uneconomical to maintain.

This report describes the low-volume road network. The description indicates

the location of the roads and their ADT, in addition to wearing courses, road

widths and speed limits. Details are also given of the number of accidents and

their severity. For comparison, a corresponding description is given of the high-

volume road network, although in less detail.

Basic relations for maintenance planning and various strategies for

maintenance are described, together with different views on functional

Characteristics and road surface requirements that should be given priority in the

case of low-volume roads and streets.

To arrive at a decision on the time for implementing a maintenance action from

the aspect of theoretical economics, a cost-benefit analysis is described. This

compares an immediate action against a postponement of maintenance. The

description consists of an examination of such an analysis and the variables that

should be included in this case. The analysis takes into account vehicle costs,

travel time, comfort evaluation, and accident values. It is difficult to draw any

general conclusions since each case is unique in regard to type of wearing course,

present and expected traffic intensity, scope of maintenance, key discount factors,

etc.

A short overview of pavement maintenance systems and performance models,

and their applicability to low-volume roads and streets, is presented, together with

different approaches to the choice and planning of actions on an individual object.

This is followed by a review and description of various technical actions, a short

description of the problem area of gravel road maintenance and a report on the

present level of knowledge regarding drainage actions.

Finally, there is a description of a number of problem areas where there is

considered to be a great need of R&D.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

De investeringar som genom åren gjorts i gatu- och vägnät är mycket stora. Stora

summor läggs årligen på att underhålla gator och vägar. En mycket stor del av

vägnätet består av lågtrafikerade gator och vägar. Kommunernas vägnät är till

70% lågtrafikerat (ÅDT<lOOO). För den största väghållaren, Vägverket, är mot-

svarande siffra ca 75%. Till detta kommer att det enskilda vägnätet, vilket är be-

tydligt större till sin längd än kommunernas och Vägverkets tillsammans, är låg-

trafikerat.

Befintliga underhållsstrategier och -tekniker baserar sig i stor utsträckning på

erfarenheter från det högtrafikerade vägnätet. På det högtrafikerade gatu- och väg-

nätet är det också relativt enkelt att visa på de samhällsekonomiska vinsterna av

olika underhållsåtgärder. Däremot föreligger en risk att det lågtrafikerade vägnätet

på kort sikt kommer att betraktas som olönsamt att underhålla, eftersom ett efter-

satt underhåll först märks på lång sikt för trafikanterna. Konsekvenserna av ett

eftersatt underhåll blir att väghållaren måste lägga ned väsentligt större kostnad

för att återställa vägen, vilket i förlängningen medför en samhällsekonomisk

förlust.

l kommunerna har de stora investeringarna i nybyggande under 60- och 70-talet

skapat ett uppdämt behov av underhåll. Med de knappa resurser som idag satsas

på underhåll kommer problemen att accentueras i framtiden. Kommunernas

möjlighet att satsa på forskning och utveckling inom området är dessutom mycket

begränsade. Regering och riksdag har under innevarande år (1996) aviserat en

större satsning på drift och underhåll av vägar. Satsningen är befogad men det

föreligger en risk i att man står utan erforderlig kunskap och teknik inför den

kommande satsningen. Det kan komma att kosta mer än det smakar i slutändan.

För att klara det framtida underhållsbehovet och inte hamna i en situation likt

det ovan beskrivna är det nödvändigt att utveckla underhållsstrategier och -tekni-

ker anpassade till förhållandena på det lågtrafikerade vägnätet. Det betyder att

ökad kunskap behövs beträffande nedbrytning eller tillståndsutvecklingen av

denna typ av gator och vägar, liksom ett behov av att utveckla och utvärdera

enklare och billigare alternativ till konventionella underhållsmetoder. Beträffande

vägnedbrytningen är det mer komplext än på det högtrafikerade vägnätet där trafi-

ken utgör den väsentligaste parametern. På det lågtrafikerade vägnätet är tids-

perspektivet längreliksom att flera parametrar samverkar (till exempel åldring av

beläggningen och söndergrävning av gator).

Gator och vägars livslängd påverkas av många faktorer. Livslängden kan också

vara svår att definiera. Tekniskt sett sker sällan några tydligt avgränsade brott eller

dylikt, ekonomiskt sett saknas mycket kunskap om hur anläggningars nytta hänger

samman med dess tillstånd.

Anslagen till underhåll har minskat för de flesta väghållare de senaste åren,

samtidigt har väganslagens köpkraft minskat. Detta innebär att vägnätet successivt

fått förfalla och att nedbrytningen gått relativt långt. Att rusta upp vägnätet kostar

mycket pengar då många vägar är gamla och inte byggts för den trafik som går där

idag. Även om trafiken är liten så är det ofta tung trafik som skall fram. En trafik

som med tiden blivit allt tyngre.

VTI meddelande 834 9



En policyfråga för väghållaren är om det finns möjligheter att minska utgifterna

för vägnätet genom att det begränsas, eller att ansvaret överförs till enskilda väg-

hållare. Att stänga av befintliga vägar är sällan möjligt eller ekonomiskt annat än i

begränsad omfattning. Väghållarens besparing är oftast mindre än deÖkade trans-

portkostnader som uppstår. Att föra över ansvaret till privata väghållare är bara ett

sätt att omfördela ansvar och kostnader.

Low-volume likställs ofta med low-cost i internationell litteratur. Detta är

dock inte riktigt med tanke på det lågtrafikerade vägnätets längd och andel av det

totala vägnätet. Behovet av stöd för underhåll av lågtrafikerade vägar är egentligen

större än för det högtrafikerade vägnätet. Hittills har det inte funnits någon bered-

skap för underhåll (varken i hög- eller lågkonjunktur) av gator och vägar och

speciellt inte för det lågtrafikerade vägnätet. Detta medför att det nu känns extra

viktigt att koncentrera kommande vägforskning mot just det lågtrafikerade väg-

nätet. Att målet för det här forskningsområdet var riktigt bekräftades då

Kommunikationskommittens delbetänkande (Ny kurs i trafikpolitiken) gavs ut

1996. I detta delbetänkande står bland annat följ ande:

0 Efter en tids omfattande utbyggnader av det nationella stamvägnätet behöver

insatserna för drift och underhåll öka. Vi föreslår en ökning av drift och under-

håll på hela det statliga vägnätet med drygt 30% jämfört med dagens nivå.

0 Satsningarna på drift och underhåll samt bärighetshöjande åtgärder har stor

betydelse för näringslivet genom att förutsättningarna för tunga godstransporter

förbättras på både väg och järnväg.

0 Den kraftigt föreslagna satsningen på drift och underhåll motiveras av att hit-

tillsvarande insatser släpar efter och att vi uppmärksammat ett stort behov av

ökade insatser.

De ovan nämnda punkterna gäller såväl låg- som högtrafikerade vägar.

Kommunikationskommitten har i det avseendet inte gjort någon skillnad.

1.2 Syfte

Syftet med detta projekt har varit att genom långsiktig kunskapsuppbyggnad öka

förståelsen för den faktiska tillståndsutvecklingen på lågtrafikerade gator och

vägar

Ett annat syfte har varit att belysa de ekonomiska effekterna av olika under-

hållsstrategier.
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1.3 Begreppsförklaringar

Lägtrafikerade gator och vägar definieras som gator och vägar med mindre trafik

än 1000 ÅDT eller mindre än 100 tunga fordon per dygn.

Man talar om gator inom detaljplaner där kommunen är huvudman, väg före-

kommer huvudsakligen utanför detaljplanelagt område.

Underhåll definieras olika av olika väghållare. Vägverket definierar underhåll

på följande sätt (Uno Danielsson, Vägverket, i samband med kursen "Drift och

underhåll av trafikanläggningar"):

Åtgärder som syftar till att återföra egenskaperna hos vägkonstruktioner,

anläggningar och anordningar till den nivå som avsetts vid ursprunglig konstruk-

tion eller senare förbättring.

Kommunförbundet har valt att definiera underhåll enligt följ ande:

Åtgärder där anläggningens funktion förblir oförändrad men som har ett rest-

värde vid årets slut.

Oavsett vilken definition som väljs så syftar båda till att förbättra, rusta upp, en

åldrad gata eller väg.

Ibland delas underhållet in i löpande och planerat underhåll. Med planerat

underhåll menas reinvesteringar, det vill säga åtgärder som normalt kan planeras

utifrån konstaterat tillstånd. Med löpande underhåll menas åtgärder av driftkarak-

tär, men med något längre varaktighet än driftåtgärder. Med drift avses en kort-

varig åtgärd som har till syfte att upprätthålla de funktionella egenskaperna som

trafikanordningen är utformad för.
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2 Beskrivning - Nuläge
Stora summor läggs årligen ned på att underhålla gator och vägar, betydligt större

än vad som går till nyinvesteringar (bortsett från alla tillfälliga paket ). De

investeringar som genom åren gjorts i gatu- och vägnät är mycket stora. 1 dags-

läget, 1996, värderas det svenska statliga belagda vägnätet till 60 mdkr, ett

nybyggt vägnät liknande det vi har idag skulle kosta i storleksordningen

1 000 mdkr. (Stopp & Belägg 3/96). Med bakgrund mot detta är de 1,5-2 mdkr

som årligen satsas på underhåll väl investerade pengar. Det är dock nödvändigt att

underhållet planeras på ett effektivt sätt. För att kunna göra detta krävs kunskap

om Vägarnas tillstånd både på Översiktlig nivå för vägnätet som helhet, och på

detaljerad nivå för enskilda vägobjekt. Vad det kommunala vägnätet värderas till,

eller vad det skulle kosta att bygga nytt, finns det väldigt knapphändig information

om. I kommunförbundets årliga sammanställning (Kommunernas väghållning

1995) redovisas dock den årliga satsningen på olika typer av drift- och under-

hållsåtgärder och man kan där se att beläggningsunderhållet för de svenska kom-

munerna ligger på ca 0.7 mdkr.

Den totala längden av det statliga vägnätet är 97 931 km (Statistisk årsbok för

Sverige 1996, Tab. 162), det kommunala 38 300 km (Trafikskador 1995, s 6) och

det enskilda 284 000 km varav statsbidrag utgår för 74 000 km (Enskilda vägar,

1996, s 79). Av det statliga vägnätet är ca 75 % lågtrafikerat och av det kommu-

nala vägnätet är cirka 70 % lågtrafikerat. Hela enskilda vägnätet är lågtrafikerat.

År 1996 sänktes statsbidraget till de enskilda statsbidragsvägarna från 70 till ca

30-35 %. En möjlig effekt kan då vara att ägare till enskilda vågar inte längre tar

emot bidraget om man föredrar att ha möjligheten att hindra allmänheten att köra

på vägen.

Om man bara studerar det lågtrafikerade statliga vägnätet (där Vägverket är

väghållare) är längden 72 736 km, enligt Vägverkets vägdatabank. Det rör sig

främst om tertiär länsväg med mycket låg trafikintensitet. Längden av den tertiära

länsvägen som har en ÅDT under 200 är 35 132 kilometer. Den totala längden av

de lågtrafikerade tertiära länsvägarna är 48 846 km medan motsvarande siffra för

de sekundära respektive primära länsvägarna är 16 082 km respektive 5 237 km.

Såväl Europaväg som Riksväg finns också representerade i gruppen men i relativt

blygsam omfattning (685 km respektive 1 844 km).

Det som skiljer en lågtrafikerad väg från andra mer trafikerade vägar är:

0 Lägre trafikvolym.

Låg trafikvolym behöver inte betyda att andelen tung trafik är lägre än på

mer trafikerade vägar. Tvärtom kan andelen vara hög, t.ex. på vägar i

skogslänen och gator i industriområden. En tung överfart är relativt sett

skadligare på en svag lågtrafikerad väg än på en starkare högtrafikerad väg.

0 Lokalt vägbyggnadsmaterial har använts.

Att lokalt material används betyder ofta att ett sämre material använts.

Många lågtrafikerade vägar är också gamla och har inte byggts enligt någon

norm. I senare års normer har dessutom materialkraven skärpts successivt.

Många lågtrafikerade vägar är med andra ord inte byggda för den, relativt

låga, trafik som belastar vägen, utan haren bristfällig överbyggnad.
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0 Begränsade jordarbeten har utförts.

Lågtrafikerade landsbygdsvägar har ofta en dålig geometrisk standard, smala

med små horisontal- och vertikalradier. Dessutom kan svag undergrund

förekomma, då urschaktning av dåligt material inte skett.

0 Beläggningstyp.

Förutom att många vägar har grusslitlager, förekommer andra typer av

beläggningar, tex. oljegrus och YlG. Beläggningstjockleken kan också

variera kraftigt längs en och samma väg om man förstärkt svaga partier

med beläggningsmassor. Normalt har dock den lågtrafikerade vägen tunnare

beläggningslager än den mer trafikerade.

0 Klimatet har större betydelse för nedbrytningen.

Vägens nedbrytning orsakas av trafik och klimat. Om trafikens andel är

lägre på en lågtrafikerad väg betyder det att klimatets andel relativt sett blir

större. Längre åtgärdsintervall betyder att åldring av beläggningen får större

betydelse (bitumen blir med tiden sprödare). Svagare vägkonstruktion bety-

der att temperatur och fukt ställer till större problem. Ojämna tj ällyftningar

och tjälsprickor är vanliga i norra delarna av landet. Restriktioner om

begränsad framkomlighet i tj ällossningen är också vanligt.

0 Typ av skador, och omfattning.

Med svagare konstruktioner och begränsade medel för underhåll följer att

skadebilden på lågtrafikerade vägar är brokigare , fler typer av skador,

större omfattning och allvarligare svårighetsgrad.

0 Acceptabel standard.

Jämnheten används ofta som ett mått på standard. Att jämnheten påverkar

fordonskostnader och restid finns belagt i flera studier. Dessa samband är

hastighetsberoende. Därmed är kravet på jämnhet lägre på lågtrafikerade

vägar eftersom hastigheten normalt är lägre.

0 Mindre spridning av trafiken i tvärled.

Om den lågtrafikerade vägen är smal medför det att trafiken är mer spårbun-

den. I extremfallet går trafiken i ett och samma spår i båda riktningarna vid

fri sikt.

Vanliga beläggningsskador på de lågtrafikerade gatorna är uttorkning och för-

hårdning av bitumenet, förkortad livslängd p.g.a. söndergrävningar (tex. led-

ningsarbeten) samt skador pga. att gräs och andra växter återerövrar marken. I

norra Sverige är skador i form av oj ämnheter och sprickbildning p.g.a. tj ällyftning

mycket vanliga (Kommunernas väghållning 1995).

Vägar som i stor utsträckning tillhör gruppen lågtrafikerade är:

0 Riksväg/länsväg i glesbygd l)

0 Vägar inom mindre samhällen

0 Skogsvägar 2)

0 Vägar som är ersatta av nyare väg 3)

0 Vägar till bostäder
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1) Till denna grupp av vägar hör allt från små länsvägar till norrländska

Europa-vägsträckningar.

2) Dessa är i stor utsträckning enskilda.

3) Dessa är vägslingor som ligger kvar när en väg dras i ny sträckning.

Uppställningen gör inte anspråk på att vara komplett, gränsdragningen

mellan olika vägtyper är ofta diffus.

Data till tabellerna i kapitel 2 har erhållits från Vägverkets vägdatabank (VDB).

Vi fick hjälp med körningen som 'behandlar det statliga vägnätets lågtrafikerade

del av Arne Land (VTI). Datakörningen genomförde i oktober 1996. Varje värde i

tabellen är avrundat och summavärdet är summan av de avrundade värdena. På

vissa av vägarnafmns inte fullständiga uppgifter. Exempelvis kan man veta en

vägs beläggning men inte dess bredd.

2.1 Slitlager, bredd och hastighet på lågtrafikerade
vägar

l tabell 1 nedan visas andelen lågtrafikerad statlig väg i de olika länen. Enligt

tabellen skiljer sig andelen lågtrafikerad statlig väg markant från län till län.

Stockholms län har den lägsta andelen. Det län som har mest lågtrafikerad statlig

väg i förhållande till länets totala statliga vägsträcka är Norrbotten (87 %). Det är

de fyra nordligaste länen samt Gotland som har en andelen lågtrafikerad väg som

överstiger 80 %. De glesast befolkade länen (Z,AC,BD) i landet är också de där

andelen lågtrafikerad väg är störst.

Tabell 1 Andelen lägtrq/ikemd väg i de olika länen.

Län Statliga Andel Iåg- Län Statliga Andel låg-

vägar trafikerade vägar trafikerade

totalt (km) vägar (%) totalt (km) vägar (%)

Stockholms län (AB) 2815 49,45 Göteborgs och Bohus län (0) 2693 58,3

Uppsala län (C) 2932 69,3 Älvsborgs län (P) 5134 69,21

Södermanlands län (D) 2663 64,78 Skaraborgs län (R) 4064 70,08

Östergötlands län (E) 4568 74,82 Värmlands län (8) 4766 73,46

Jönköpings län (F) 4384 70,44 Örebro län (T) 2889 66,15

Kronobergs län (G) 3584 72,41 Västmanlands län (U) 2515 66,52

Kalmar län (H) 4014 72,1 Kopparbergs län (W) 4955 73,52

Gotlands län (I) 1481 81,5 Gävleborgs län (X) 3527 65,41

Blekinge län (K) 1520 67,43 Västernorrlands län (Y) 5086 81,62

Kristianstads län (L) 3636 63,28 Jämtlands län (Z) 5916 85,14

Malmöhus län (M) 3998 62,58 Västerbottens län (AC) 9178 88,86

Hallands län (N) 2882 67,73 "

 

l tabellerna 2, 3 och 4, ges en bild av kopplingen mellan de statliga lågtrafike-

rade Vägarnas beläggningstyper (slitlager) och tre nyckelvariabler. Siffror i tabel-

lerna avser kilometer vägsträcka. l tabell 2 visas kopplingen mellan Vägarnas

beläggning och dess ÅDT.
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Tabell 2 Fördelningen av de lågtrafikerade Vägarnas ÅDT mot dess slitlager

(km).

ÄDT

-99 -199 -299 -399 -499 -599 -699 -799 -899 -1000 Summa Procent Cum.

Bituminös 1664 3930 4208 2907 2700 2422 2133 1943 1484 1477 24868 34,354 34,354

Oljegrus 1104 2107 2582 1776 1552 1222 1086 625 492 365 12911 17,836 52,19

Grus 15759 5841 689 140 31 15 1 1 1 22478 31,053 83,243

Sten 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1,4E-03 83,244

Betong 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2,8E-03 83,247

Y1G 2414 4758 2816 1076 406 227 82 49 25 17 11870 16,398 99,645
Förseglat 156 85 16 0 0 0 0 0 0 0 257 0,355 100
grus

Summa 2109816722103115899 4690 3886 3302 2618 2002 1859 72387 100

Procent 29,15 23,1014,24 8,15 6,48 5,37 4,56 3,62 2,77 2,57 100

Cum 29,15 52,25 66,49 74,64 81,12 86,49 91,05 94,67 97,43 100

Värt att notera är att 66% av alla lågtrafikerade statliga vägar har så lite trafik

att ÅDT inte kommer upp till ett genomsnitt av 300 fordon/dygn. På mer än

hälften av vägarna (52 %) är ÃDT under 200 fordon/dygn - vilket motsvarar unge-

fär ett fordon var sjunde minut i genomsnitt över dygnet. En stor del av vägarna är

således mycket lågt trafikerade. Det är värt att notera att de vanligaste slitlagren på

de lågtrafikerade vägarna är av bituminös typ (34 %) och grus (31 %). Man ser att

på vägar med mycket lågt ÄDT är grus det dominerande slitlagret (för vägar med

ÅDTS99 är 75 % grusbelagda). Högre ÅDT medför att bituminösa slitlager blir

allt vanligare (procentuellt sett) medan grusets andel avtar. Oljegrusets andel är

procentuellt sett störst i mitten-intervallet av trafikintensiteten (400SÅDTS699)

medan Y1G är vanligast på vägar med ÅDT mellan 100 och 299.

I tabell 3 visas kopplingen mellan slitlager och vägens bredd.

   

Tabell 3 Fördelningen av de lågtrafikerade Vägarnas bredd mot dess slitlager

(km).

Vägbredd (m)
-3,5 -4,5 -5,5 -6,5 -7,5 -8,5 -9,5 -401 usakn Summa Procent Cum

Bituminös 606 2875 6044 11934 2069 993 238 92 0 24851 34,34 34,34
Oljegrus 243 772 1869 9141 554 283 37 5 7 12911 17,841 52,181
Grus 114617835 2546 602 22 3 0 0 4 22473 31,054 83,234
Sten 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2,8E-03 83,237
Betong 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 4,1E-03 83,241
Y1G 466 2629 4577 4044 139 7 1 6 2 11871 16,404 99,645
Förseglat 80 148 29 0 0 0 0 0 0 257 0,355 100
grus

Summa 12856 14259 15066 25724 2785 1286 276 103 13 72368 100
Procent 17,76 19,70 20,82 35,55 3,85 1,78 0,38 0,14 0,02 100
Cum 17,76 37,47 58,29 93,83 97,68 99,46 99,84 99,98 100

 

I denna uppställning bör noteras att 94% av vägarna har en bredd som är högst

6,5 meter. Detta är föga förvånande, vägar som är lågtrafikerade är också smala.

Ju smalare vägarna är desto större andel av dem har grusslitlager och åt andra

 

1 Från körningen i VDB fick Vi det sista intervallet upp t o m 40 meter. Man bör se den stora

intervallbredden som ett sätt att försäkra sig om att alla vägar kommer med i någon grupp.
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hållet kan man notera att ju bredare en väg är desto större andel är belagd av

bituminös typ. Mycket få vägar har en bredd som överstiger 8,5 meter.

1 tabell 4 ser vi Vägarnas rådande hastighetsgräns kontra slitlager.

Tabell 4 De lägtrqfikerade Vägarnas hastighetsgränser mot dess slitlager (km).

    

Hasüghet

(km/h)

30 50 70 90 110 u sakn Summa Procent Cum

Bituminös 47 2591 15485 5969 772 3 24867 34,36 34,36

Oljegrus 15 948 5837 4605 1504 7 12916 17,85 52,21

Grus 2 194 20822 1432 0 3 22453 31,03 83,23

Sten 0 1 1 0 0 0 2 2,8E-03 83,24

Betong 0 1 1 0 0 0 2 2,8E-O3 83,24

Y1 G 4 442 10393 955 80 1 11875 16,41 99,65
Förseglat 0 1 255 0 0 0 256 0,35 100
grus

Summa 68 4178 52794 12961 2356 14 72371 100

Procent 0,09 5,77 72,95 17,91 3,26 0,02 100

Cum 0,09 5,87 78,82 96,72 99,98 100

Vad som bör beaktas i denna tabell är att cirka 3/4 av vägarna har 70 som

Skyltad hastighet. Något märkligt kan det tyckas vara att oljegrus är så vanligt

förekommande på vägar med 110 km/h som Skyltad hastighet. Förklaringen är

troligen att en stor andel av de norrländska vägarna är belagda med oljegrus.

Dessa vägar har i genomsnitt en högre tillåten hastighet än motsvarande vägar i

övriga delar av Sverige.

Från befintlig data kan dock inget sägas om kopplingen mellan ÄDT, vägbredd

och hastighetsgräns. Det är givetvis troligt att vägar med mest trafik är de som är

bredast samt de man tillåter högst hastighet på.
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2.2 Länsvis uppdelning av slitlagertyper

Vissa län kan tänkas ha en större andel av en viss beläggningstyp än andra län. Det

är också troligt att fördelningen inom ett län inte är homogen. Nedanstående

tabeller avser att belysa detta.

Tabell 5 Fördelningen avde lågrrqukerade Vägarnas slitlager i länen.

Län Tot väg Bi OI Gr St Be Y1G Fö

(km) °/o % °/o °/o % °/o °/o

Stockholms län 1392 87,36 0 7,47 0 0 5,17 0

Uppsala län 2032 57,38 1,77 26,33 0 0 14,52 0

Södermanlands län 1725 58,96 0,06 29,04 0 0 11,94 0

Östergötlands län 3418 50,23 0,03 29,34 0 0 20,39 0

Jönköpings län 3088 40,93 7,03 24,38 0 0 27,66 0

Kronobergs län 2595 35,65 10,44 25,24 0 0 24,35 4,32

Kalmar län 2894 59,92 2,56 12,06 0 0 25,47 0

Gotlands län 1207 72,08 1,16 0,08 0 0,08 26,59 0

Blekinge län 1025 45,85 13,76 4,49 0 0 23,22 12,68

Kristianstads län 2301 54,76 7,13 14,86 0 0 23,25 0

Malmöhus län 2502 60,15 0,2 16,19 0,04 0,04 23,38 0

Hallands län 1952 16,39 44,62 10,35 0 0 27,92 0,72

Göteborgs och 1570 63,06 15,61 13,12 0 0 8,22 0

?ohuslän

Alvsborgslän 3553 33,58 10,24 35,89 0 0 20,29 0

Skaraborgs län 2848 51,33 9,34 23 0 0 16,33 0

Värmlands län 3501 24,31 21,05 39,33 0 0 15,31 0

Örebro län 1911 34,28 5,39 40,14 0 0 20,2 0

Västmanlands län 1673 40,23 1,26 29,11 0 0 29,41 0

Kopparbergs län 3643 25,53 26,87 29,01 0 0 18,58 0

Gävleborgs län 2307 27,13 38,88 19,55 0 0 14,43 0

Västernorrlands län 4151 16,43 29,85 47,72 0 0 6 0

Jämtlands län 5037 34,11 11,93 46,1 0 0 7,86 0

Västerbottens län 8156 9,89 34,94 45,14 0 0 10,02 0

0 0 12,14 0Norrbottens län 7512 7,95 36,08 43,84

 

Teckenförklaring: B|=Bltum|nös, % B|=Den procentuella andelen av länets lagtrafikerade vägar

som är belagd med bituminös. Övriga kolumner visar på motsvarande sätt värdena för Olje-

grus (OI), Grus (Gr), Sten (St), Betong (Be), Y1G och Förseglat grus (Fö).

Det finns en rad intressanta saker att notera i ovanstående tabell. För det första

lägger vi märke till hur stor skillnad det är i antalet kilometer lågtrafikerad väg i

de olika länen. Blekinge län har sammanlagt 1025 km lågtrafikerad väg medan

motsvarande siffra för Västerbottens 'län 8156 km. Givetvis beror detta på de

skillnader som finns i befolkningstäthet och yta för länen. För det andra ser vi hur

stor skillnad det är beträffande vad länens lågtrafikerade vägar har för beläggning.

1 Stockholms län är hela 87 0/0 av denna typ av vägar belagda med bituminös

beläggning medan motsvarande siffra för Norrbottens län är 8 %. Även vad gäller

andra slitlagertyper förekommer stora variationer mellan länen. En tredje sak som

är värd att kommenteras är att förseglat grus bara används som slitlagermaterial i

tre län, i Blekinge är det en relativt stor andel av vägnätet som har denna belägg-

ningstyp.
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2.3 Olyckor på Iågtrafikerade vägar

En stor kostnadspost för samhället är trafikolyckor. Studerar man olycksstatistiken

över det Iågtrafikerade vägnätet, tabell 6, ser man (troligen i likhet med resten av

nätet under förutsättning om att samma vägstandard jämförs) att antalet olyckor

per kilometer ökar dramatiskt med Ökad hastighetsgräns. Den tidsperiod som

siffrornai tabellen avser är 1/1 1991 till 31/12 1995, dvs data avser fem år.

Tabell 6 Olyckor på det lågtafikerade vägnätet.

Skyltad -99 -199 -299 -399 -499 -599 -699 -799 -899 1000 U. Sum. Proc. Cum

hastighet sakn

20 km/h 0 0 0 0 O 0 3 O O 0 0 3 0 0

30 km/h 2 3 6 8 12 9 2 3 3 2 2 52 0,08 0,08

50 km/h 152 399 501 515 496 583 581 461 403 428 94 4613 6,7 6,8
70 km/h 4240 6349 5508 4113 3839 3009 2952 2737 2036 2053 229 37065 54,2 61,0

90 km/h 510 1332 1486 1744 2334 2489 2432 2383 2176 2634 19 19539 28,6 89,8

 

110 km/h 0 61 618 384 1134 1259 1257 661 924 764 5 7067 10,3 99,9

U Sakn 3 3 32 6 5 3 5 3 2 5 0 67 0,1 100

Summa 4907 8147 8151 6770 7820 7352 7232 6248 5544 5886 349 68406 100

Procent 7,17 11,91 11,9 9,90 11,4 10,8 10,6 9,13 8,10 8,60 0,51 100

717 523 631 736 828 909 995 100

   

    Cum

Den största gruppen lågtrafikerad väg är den där rådande hastighetsbegränsning

är 70 km/h (denna grupp står för ca 3/4 av materialet, se tabell 4 ). Majoriteten av

olyckorna som sker på statliga Iågtrafikerade vägar återfinns i denna kategori. Det

är dock bara lite mer än hälften av olyckorna som sker på dessa vägar. Detta ger

ett genomsnitt på 0,70 olyckor/km per fem år. Det skall då jämföras med

1,51 olyckor/km på 90-väg och 3,00 olyckor/km på 110-vägar. På det

Iågtrafikerade nätet ökar alltså olycksrisken kraftigt med högre tillåten

hastighetsgräns (bortsett från 50-vägar). I stort sett fördubblas risken när man går

från 70-gräns till 90-gräns respektive från 90-gräns till 110-gräns. I tabellen lägger

man också märke till att antalet olyckor per kilometer väg ökar med ökad ÅDT.

Inte heller dessa slutsatser är troligen specifika för lågtrafikerad väg. Vi kan för-

vänta oss att andelen viltolyckor är större för denna typ av vägar jämfört med de

högtrafikerade avsnitten. I Kommunikationskommitténs delbetänkande Ny kurs i

trafikpolitiken (1996) konstaterar man att en det finns en mycket stor potential

för att förebygga landsbygdens trafikolyckor.

Kan vi finna någon skillnad i svårighetsgraden inom olika ÅDT-intervall i de

VBB-rapporterade olyckorna? Om vi kunde göra detta skulle det leda till att man

satte olika priser på den kostnadsnormerade olycka beroende på vägens trafik-

flöde.

18 VTI meddelande 834

   

   
   

 

  
  
  
  
    

  



Tabell 7 Procent av olyckorna inom ett ÅDT-intervall med en viss svårighets-
grad.

-99 -199 -299 -399 -499 -599 -699 -799 -899 -1000

Dödl 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,7 0,5

 

perssk

Svår 2,3 2,8 2,6 2,9 2,4 2,7 2,8 3 3 2,5
perssk

Lindr 6,7 6,3 6,7 5,9 6,3 6,7 6,3 6,9 6,7 8,1
perssk

Utan 90,5 90,3 90,2 90,5 90,9 89,9 90,6 89,5 89,5 89
perssk

   

Vi ser i tabellen ovan att skadornas svårighetsgrad tycks vara relativt opåverkad

av hur stor trafikintensiteten vägen har. Därför ser Vi ingen anledning att skilja på

den genomsnittliga kostnaden för en olycka beroende på vägens ADT.

2.3.1 Mörkertalet i olycksrapporteringen.

Enligt Thulin (1988) har antalet trafikolyckor och trafikskadade som rapporterats

till polis, försäkringsbolag respektive sjukvård jämförts. Han har också beräknat

uppskrivningsfaktorer för antalet polisrapporterade olyckor/skadade. Undersök-

ningen som meddelandet baseras på är gjord i Östergötlands län under perioden

83.09.15-84.09.14.

Thulin kommer fram till att källorna ovan var och en rapporterar ungefär 2/3 av

det totala antalet skadade i olyckor mellan bilar (polis 62 %, försäkringsbolag 68

% resp sjukvård 65 %). Vidare konstaterar han att 1/3 av olyckornatäcks av alla

tre källor och tillskottet från varje källa är ungefär 10 %. Att polisen skall få

kännedom om en olycka ökar med olyckans svårigetsgrad.

Beträffande olyckans svårighetsgrad kan man få olika uppgifter från olika

källor eftersom en skada som av polisen bedöms som lindrig inte sällan av sjuk-

vården bedöms som svår. Man ser i meddelandet att uppskrivningsfaktorerna

(anger vad det rapporterade olycksantalet skall multipliceras med för att man skall

få det totala antalet olyckor) för polisrapporterade egendomsskadeolyckor avtar

med stigande hastighet. Man ser också att uppskrivningsfaktorn beror av väglaget

och de inblandade fordonens rörelseriktningar. Uppskrivningsfaktorerna skiljer sig

också åt beroende på vilka de inblandade parterna är (t ex bil-bil, bil singel eller

bil-cykel/fotgängare).

Uppskrivningsfaktorn för de polisrapporterade olyckorna varierar således

kraftigt beroende på en rad faktorer i Thulins meddelande. Där bilar är inblandade

i olyckorna tycks man dock för en grov beräkning kunna anta att den genomsnitt-

liga uppskrivningsfaktorn är ungefär 1,5.

Om uppskrivningsfaktorn är högre eller lägre då enbart lågtrafikerade vägar

studeras eller om andra tal skulle fås vid en undersökning av ett annat län eller en

annan tid skulle kräva en ny undersökning för att kunna besvaras. Det är dock

troligt att en lägre andel kommer till polisens kännedom pga. att avståndet till

polisstationen gör att man inte anmäler/tar hjälp av polisen.

2.4 Det högtrafikerade vägnätet

För att kunna jämföra det lågtrafikerade vägnätet med något har motsvarande

körning för den högtrafikerade delen, dvs.. vägar där ADT överstiger lOOO,
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genomförts. Resultaten presenteras på samma sätt som körningen för det lågtrañ-

kerade nätet.

1 tabell 8 visas antalet kilometer väg inom de olika ÅDT-intervallen.

Tabell 8 Fördelningen av de högtrqfikerade Vägarnas ÅDT (>] 000) mot dess

    

Slitlager Unn).

ÅDT

-2000 -4000 -8000 -14000 -22000 -32000 -44000 -58000 -75000 -999990 u sakn Sum Proc

Bituminös 8653 7656 4936 2015 710 224 85 59 30 19 59 24446 94,64

Oljegrus 1135 152 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1294 5,01

Grus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 0,06

Sten 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,02

Betong 6 3 1 18 7 8 0 0 0 0 0 43 0,17

Y1G 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 27 0,10

Försegl O O O 0 0 0 O O O O O O

grus

Summa 9817 7811 4947 2033 717 232 85 59 30 19 80 25830 100

Procent 38,01 30,24 19,15 7,87 2,78 0,90 0,33 0,23 0,12 0,07 0,31 100

Cum 38,01 68,25 87,40 95,27 98,04 98,94 99,27 99,50 99,62 99,69 100

Vi lägger märke till är att det högtrafikerade statliga vägnätet består av

25 830 km väg. Vi ser också att bituminösa slitlager är det Överlägset vanligaste.

Resterande del av vägnätet är till stor del belagt med oljegrus. Övriga beläggnings-

typer är så ovanliga att man i det här sammanhanget nästan kan bortse från dem.

Man ser också att vägar som trafikintensitetsmässigt ligger i de lägre intervallen

dominerar. Under 8000 ÅDT står för 87 % av den totala, de riktigt högtrañkerade

vägarna (ÅDT>22 000) står för 1 % av den totala sträckan. Av avsnitt som är

oljegrusbelagda återfinns hela 88 % i det lägsta intervallet där ÅDT ligger mellan

1000 och 2000.

I tabellen nedan ser vi hur många kilometer av den högtrafikerade vägen som

har en viss bredd givet en typ av slitlager.
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94,64

99,65
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99,90

100
100



Tabell 9 Fördelningen av de högtrdfikerade Vägarnas bredd mot' dess slitlager

   

(km).

Vägbredd

-5,5 -6,5 -7,5 -8,5 -9,5 -10,5 -11,5 -12,5 -13,5 -23 -40 usak Summa Proc Cum

Bituminös 459 5460 4259 4390 3383 280 425 862 3242 1446 231 9 24446 94,66 94,66

Oljegrus 53 694 163 286 83 0 2 0 13 0 0 0 1294 5,01 99,67

Grus 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,06 99,73

Sten 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0,01 99,74

Betong 0 3 6 0 0 0 0 0 0 18 15 0 42 0,16 99,90

Y1G 11 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0,10 100
Försegl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grus

Summa 536 6171 4431 4677 3466 281 427 862 3255 1464 246 9 25825 100

Procent 2,08 23,90 17,16 18,11 13,42 1,09 1,65 3,34 12,60 5,67 0,95 0,03 100

 

Cum 2,08 25,97 43,13 61,24 74,66 75,75 77,40 80,74 93,34 99,01 99,97 100

Vi ser att vägar med bredder mellan 5,5 och 9,5 meter står för 73 % av materi-

alet. I Övrigt är bredder mellan 12,5 och 13,5 meter (13 m) en stor grupp, däråter-

finns 13 % av vägarna. Klassindelningen gör att vi får med vissa ovanliga väg-

bredder, detta avspeglas också i materialet. Anmärkningsvärt är att 6707 km av

vägnätet (26 % av materialet) högtratikerad väg inte är bredare än 6,5 meter.

Troligen återfinner man vågar med ÅDT strax Över 1000 i denna klass.

I nedanstående tabell ser vi de rådande hastighetsgränserna kontra slitlagertyp.

Tabell 10 De högtrdñkemde Vägarnas has/*igheLsgrdnser mot dess slitlager

    

(km).

Hastighet

30 50 70 90 110 u sakn Summa Procent Cum

Bituminös 15 2251 5576 13488 3098 6 24434 94,64 94,64

Oljegrus 1 97 357 521 318 0 1294 5,01 99,65

Grus 0 0 15 0 0 0 15 0,06 99,71

Sten 0 5 1 0 0 0 6 0,02 99,73

Betong 0 4 3 5 31 0 43 0,17 99,90

Y1G 0 3 17 6 1 0 27 0,10 100
Försegl 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Grus

Summa 16 2360 5969 14020 3448 6 25819 100

Procent 0,06 9,14 23,12 54,30 13,35 0,02 100

Cum 0,06 9,20 32,32 86,62 99,98 100

Av det högtrañkerade vägnätet har lite mer än hälften en hastighetsgräns på

90 km/h. Lägg märke till att Oljegrus finns representerat även på vägar där man

tillåter 110 km/h.

Antalet kilometer högtrañkerad väg med de olika typerna av slitlager redovisas

länsvis i tabell 11.
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Tabell 11 Fördelningen av de hägtrq/ikerade Vägarnas slil'lagertyper i länen.

Län Tot väg Bi OI Gr St Be Y1G Fö

(km) % % % °/o % % %

Stockholms län 1423 99,93 0 0 0 0 0,07 0

Uppsala län 900 100 0 0 0 0 0 0

Södermanlands län 938 99,04 0 0,96 0 0 0 0

Östergötlands län 1150 100 0 0 0 0 0 0

Jönköpings län 1296 99,61 0,31 0 0 0 0,08 0

Kronobergs län 989 94,34 5,66 0 0 0 0

Kalmar län 1120 100 0 0 0 0 0

Gotlands län 274 98,18 0 0 0 1,82 0 0

Blekinge län 495 99,39 0,20 0 0 0 0,40 0

Kristianstads län 1335 99,70 0,07 0 0,22 0 0 0

Malmöhus län 1496 98,46 0 0 0,07 1,47 0 0

Hallands län 930 88,39 10 0 0 1,61 0 0

Gbg och Bohus län 1123 100 0 0 0 0 0 0

Älvsborgs län 1581 99,68 0,32 0 0 0 0 0

Skaraborgs län 1216 99,10 0,90 0 0 0 0 0

Värmlands län 1265 97,71 1,98 0 0 0 0,32 0

Örebro län 978 98,47 0,31 0,61 0 0 0,61 0

Västmanlands län 842 100 0 0 0 0 0 0

Kopparbergs län 1312 86,05 13,64 0 0 0 0,30 0

Gävleborgs län 1220 91,97 7,95 0 0 0 0,08 0

Västernorrlands län 935 88,45 11,44 0 0 0 0,11 0

Jämtlands län 879 98,63 1,37 0 0 0 0 0

Västerbottens län 1022 80,82 18,59 0 0 0 0,59 0

b tt I" 1116 5403 4579 009 0 0 0   

   

          N

  
Teckenförklaring: B|=B|tuminos, °/o B|=Den procentuella andelen av länets lågtrafikerade vägar

som är belagd med bituminös beläggning. Övriga kolumner visar på motsvarande sätt värdena för

Oljegrus(Ol), Grus(Gr), Slen(St), Betong(Be), Y1G och Förseglat grus(Fö).

Trenden är att man i de norra delarna av landet inte har en lika total domi-

nans för bituminösa slitlagertyper. Detta var också fallet för de lågtrafrkerade

vägarna. I Norrbotten har nästan hälften av vägarna olj egrusbeläggning. En trolig

anledning till användandet av oljegrus i norra Sverige är att beläggningen är flexi-

bel och därmed står emot tjällyftningar relativt bra. Men oljegrus är användbart

även i andra delar av landet, som exempel kanHallands län nämnas där en icke

obetydlig andel väg med oljegrusbeläggning finns.

2.5 Skillnader på låg- och högtrafikerad väg

De viktigaste skillnaderna mellan låg- och högtrafikerad väg som framkom ur

detta material är förutom just skillnaden i trafikintensitet och att det finns betydligt

mer lågtrafikerad väg:

0 bituminösa slitlager är helt dominerande på högtrafikerade vägar, ca 95 %,

medan de på det lågtrafikerade vägnätet utgör ca 35 %.

0 bland de lågtrafrkerade vägarna är bara 6 % bredare än 6,5 meter medan

andelen högtrafikerade vägar som överstiger 6,5 meter är 74 %.

22 VTI meddelande 834



0 den dominerande hastighetsgränsen är 70 km/h på lågtrañkerade Vägar medan

det på de högtrañkerade avsnitten är 90 km/h som gäller.

VTI meddelande 834 23



3 Underhållsplanering
För att planera och utföra underhåll på ett optimalt sätt krävs information om väg-

nätets strukturella och funktionella tillstånd. Det strukturella tillståndet som har att

göra med konstruktionen och dess bärighet är av intresse eftersom det påverkar det

framtida funktionella tillståndet. Dessutom krävs kunskap om följ ande samband:

1. Hur belastningen på vägen påverkar vägytans tillstånd, vägens funktion. Det

som brukar kallas tillståndsförändringsmodeller (eller nedbrytningsmodeller).

2. Hur vägytans tillstånd påverkar trafikanter och samhället i övrigt, effekt-

samband.

I den första punkten ingår även hur olika underhåll påverkar konstruktionen

och dess framtida tillståndsförändring. l punkt två ingår att kvantifiera effekterna i

monetära termer.

Med ovanstående kunskaper kan en optimering av underhållet göras, dvs det

kan leda till rätt:

0 budget för underhållet, eller optimalt användande av en begränsad budget

0 prioritering av objekt som ska åtgärdas

0 val av underhållsåtgärd

Beräkningar kan även användas för att beräkna optimal standard på olika typer

av vägar, och för att ta fram lämpliga underhållsstrategier.

Figur 1 är ett försök att visa på några grundläggande samband när det gäller

underhållsproblematiken. Dubbelriktade pilar anger att påverkan går i ena rikt-

ningen, medan kraven går i motsatt riktning. I det optimala fallet är det samhälls-

ekonomin som styr, se figur 2.

BELASTNING

 

 

      

  

KOSTNADER

VAGYTE- Wil Traflkant
TILLSTÅND

Figur 1 Grundläggande samband - Underhållsplanerz'ng
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Bärighet
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Hög Standard Låg

Figur 2 Princzpför optimal standard (Lang, 1996).

I planeringen av underhåll är det ingen principiell skillnad mellan vägar med

hög och låg trafik. Planeringen måste utgå från hela vägnätet för att rätt priori-

teringar ska kunna göras. Till hjälp för underhållsplaneringen finns på många håll

underhållssystem framtagna (se avsnitt 3.3).

Även om målet är ett optimalt underhåll så är det strikt sett naturligtvis en

utopi. Vad som ovan, sagts är ett idealfall. I praktiken finns flera svårigheter.

Kunskapen om de samband som angivits under punkt 1 och 2 ovan är bristfällig. I

en föränderlig värld krävs också ständigt anpassning och vidareutveckling. Att

värdera olika effekter är också svårt. Ett problem som delvis är större på lågtrafi-

kerade vägar, eftersom mer lättkvantiñerbara parametrar (som eX. restid och

olyckor) får mindre betydelse vid lägre trafik. Informationen om Vägarnas tillstånd

är också förmodligen bättre på mer trafikerade vägar. Att skaffa denna information

kostar pengar i initialskedet, pengar som dock på längre sikt betalar sig. På lågtra-

fikerade vägar är dock återbetalningstiden längre. I den ansträngda ekonomiska

situation som framförallt kommunerna befmner sig i görs många prioriteringar

och omfördelningar av resurser mellan olika verksamheter. Det innebär att be-

hovet av resurser för beläggningsunderhåll ställs och värderas mot andra typer av

behov, ofta mer sociala och omedelbara behov.

Baserat på erfarenheter kan olika former av grundläggande underhållsstrategier

urskilj as, exempel på sådana är:

0 Enbart akutunderhåll

0 Värst först

0 Utnyttja samordningsfördelar

0 Regulj ära underhållsintervall

0 Renovera riskutsatta anläggningar

0 Förebygg framtida underhåll

0 Reducera utnyttj andet och därmed underhållet

Det är dock mycket ovanligt att en väghållare helt koncentrerar sig på en av

dessa strategier, även om de två förstnämnda punkterna, enbart akutunderhåll och

värst först, inte är ovanliga i brist på ekonomiska resurser.

VTI meddelande 834 25



3.1 Funktionella egenskaper och krav på vägytan
Med befintlig kunskap har på olika håll vägegenskapers betydelse för trafikanten

bedömts, och krav ställts.

Vägverket anger i (Satsningsområde Bärighet och beläggning, 1988) att målet

är ett vägnät som med avseende på jämnhet, bärighet och andra funktionella egen-

skaper hos ytan, har en enhetlig och jämn standard anpassad till behov hos trafi-

kanter och samhället i övrigt. De funktionella egenskaper som anses särskilt

väsentliga att beakta återfinns i tabell 12. Därtill kommer förutsägbarhet och

kontinuitet. Det konstateras att de krav man bör ställa bl.a. beror av vägkategori,

tillåten hastighet, ÅDT, trafikkaraktär och andel tung trafik.

Tabell 12 Väsentliga funktionella egenskaper enligt Satsningsområde Bärighet

och Beläggning (1988).

  

Funktionell Trañk- Fram- Fordons- Komfort Omgivning

egenskap säkerhet komlighet kostnad (milj ö)

_ålälliåhât________________________ __12_____ ___D______ _.
_128_le_____ __1________1 _______1_____ __Iä_____ __D______ _.
_ålagts______ __1_______i _______D_ ____ ___D_ ____ __D______ _.
_Sjânêlsqtt___________ __i ________D_ ____ ___D_ _____________.
Biggie"______________D_ _____________D_ _____________.
_QJêIzIeh_61_____l _____ __1._____ ___D_ ______D_ ____ __1______ _.
.13111erlolsiånsi_________ _D_____ _ _D_____________________.
_êpêljelez_____1 _______1____________ ___D_ _____________.
_ärehe'hej_____12 ____ ___D_ ____ ___D_ ______D_ _____________.
Tillåten D D

_belaâteins_______________________________________ _.
_Yibzati9261___1______________D_ ____ __D_____ __D______ _.
Väggrepp D D D

 

D = direkt påverkan

i = indirekt påverkan

Med tanke på otillräcklig kunskap föreslås att kraven i första hand ställs på

spårdjup, oj ämnhet och tillåten belastning (inklusive tj älrestriktioner).

Maximivärden för ojämnhet och spårdjup på vägar med ÅDT mindre än 1000

framgår av tabell 13 och 14, enligt Vst Regler för underhåll och drift (1990).

Tabell 13 Maximivärdenför ojämnhet, [R] (mm/m), på belagd otj'álad väg

(medelvärden Över 400 m resp. 20 In sträckor)

  

Vägtyp ÅDT Tillåten Oj ämnhet Oj ämnhet

maxhast 400 m 20 m

Riksväg o primär länsväg <1000 - 4,5 6,5

Sekundär- o tertiär länsväg <1000 - 5,0 7,0

Sekundär- o tertiär länsväg <1000 70 km/h 6,5 9,0
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Tabell 14 Maximiva'rden för spårdjap (mm) på belagd 0tja'lad väg

(medelvärden Över 400 rn resp. 20 rn sträckor):

  

Vägtyp ÄDT Tillåten Spårdjup Spårdjup

maxhast 400 m 20 m

Riksväg o primär länsväg <1000 - 20 25

Sekundär- o tertiär länsväg <1000 - 20 28
Sekundär- o tertiär länsväg <1000 70 km/h 25 35

 

Schandersson et al (1993) gör en relativ bedömning av olika vägegenskapers

inverkan på trafik, trafikanter och omgivning, se tabell 15.

Tabell 15 Vägytefaktorers relativa betydelse för trafik, trafikanter och

omgivning, [Schana'ersson et al, 1993]. Störst inverkan betecknas ++,

viss inverkan + och ingen inverkan med -.

              

Fram ko Trafik- Komfort Fordons- Däck- Bränsle- Resande, Gods- Däck- Ned- Vägens
mlighet, säker- slitage slitage förbruk- vägval skador vägbane- smuts- livslängd
restid het ning buller ning

Spårdjup ++ ++ ++ + + + + +? +? ++ ++

Spårform ++ ? ++ + + + + +? +? - -

Ojämnheter, ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + ++

längsled

Megatextur ++ +? ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +? +

Makrotextur - - + +? ++ + - - ++ - -

Mikrotextur - - - - ++ +? - - - - -

Friktion ++ ++ + - - - ++ - - - -

Retrorefiektion + + ++ - - - + - - - -

Tvärfall + + + + + + - - - + +

Vêüengencm' + + + - - + +? - + ++ +
slapplighet

Bärighet - - - - - + ++ - - - ++

              

Av de egenskaper som anges i ovanstående tabell kan textur, friktion, retro-

reflexion och vattengenomsläpplighet direkt hänföras till beläggningen. Underlig-

gande lager (obundna överbyggnadsmaterial, eventuell underbyggnad och under-

grund) påverkar inte dessa egenskaper. De påverkar däremot spår, oj ämnhet, tvär-

fall och bärighet.
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I I valet och kvalet (1994), handbok för val av beläggningsåtgärd, ges rekom-

mendationer enligt tabell 16 för vad som bör prioriteras på lågtrafikerade gator

och vägar.

Tabell 16 Prioritering av funktionsegenskaper vid val av beläggning för låg-

trafikerade gator och vägar (I valet och kvalet, 1994).

 

Tätbebyggt område Landsbygdsvägar

GCM-ytor Bostadsgata I nnerstadsg. <12% tung >12% tung

ÄDT <100 100-3000 <1000 <1000

   

A = bör prioriteras

B = kompletterande information bör inhämtas

C = ej prioriterad

Av egenskaperna ovan är samtliga utom jämnhet direkt kopplade till belägg-

ningen. Jämnhet kan åstadkommas oberoende av valet av beläggningstyp.

Vägytan har funktionella egenskaper, men det har också de i vägen ingående

materialen. Detta kan leda till en viss förvirring, om det inte är klarlagt vilken nivå

man avser. Funktionella egenskaper kan dessutom påverka varandra på ett mer

eller mindre komplext sätt.

I ett försök att peka på de funktionsegenskaper som är av speciell vikt för

underhållet av lågtrafikerade gator och vägar, har tabell 17 tillkommit. Miljö och

trafiksäkerhet är förvisso alltid viktigt, men i tabellen har en prioritering gjorts i

syfte att visa på skillnader mellan olika typer av gator och vägar. Med gator med

mindre än 12% tung trafik avses här Lex. typiska bostadsgator, medan gator med

mer än 12% tung trafik antas återfinnas i områden med mindre intilliggande

bebyggelse, tex. industriområden. Likaså antas att vägar med mycket tung trafik

är dragna i mindre bebyggda korridorer. I fallen med mycket tung trafik antas

framkomligheten vara av större vikt än vid lägre andel tung trafik. Låg bärighet

medför stora kostnader för väghållaren, medan hinder i form av lastrestriktioner i

tj ällossningen medför stora kostnader för drabbade trafikanter.
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Tabell 17 Egenskaper som bedöms vara viktiga för laglrafzkeraa'e gator och

   

vägar.

GCM-vägar Gator Landsbygdsvägar

<12% tung >12% tung <12% tung >12% tung

Miljö Miljö Miljö Trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

- Vibrationer - Bullrighet - Bullrighet 0 Ojämnhet - Ojämnhet

0 Estetik 0 Estetik - Spårighet - Spårighet

- Väggrepp ° Väggrepp
Trafiksäkerhet Trafiksäkerhet Trafiksäkerhet Miljö Framkomlighet

- Synbarhet - Synbarhet 0 Ojämnhet - Damm o Bärighet

- Ojämnhet - Ojämnhet - Spårighet - Smuts - Hinder

0 Spårighet - Spårighet o Bullrighet

- Estetik

Framkomlighet Miljö

- Bärighet - Damm

- Smuts

- Bullrighet

3.2 Ekonomiska analyser

Målet för trafikpolitiken är enligt1988 års trafikpolitiska beslut att erbjuda med-

borgarna i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafik-

försörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader (Ny kurs i trafik-

politiken, 1996).

För att få en uppfattning om man skall genomföra en beläggningsåtgärd omgå-

ende eller skjuta upp åtgärden kan man se till investeringens nuvärde. Om nu-

värdet av att genomföra en investering idag är mindre än nuvärdet av det upp-

skjutna underhållet skall man senarelägga underhållet. Enligt Riksrevisionsverkets

Revisionsrapport Vägverkets underhåll av belagda vägar - en samhällsekonomisk

granskning (1987) är det i praktiken oftast fråga om att skjuta på åtgärden ett år.

Principen blir dock densamma oavsett periodens längd.

En svårighet man stöter på är vilka komponenter som skall ingå i en analys och

hur dessa skall värderas. Värderingen är olika svår för olika betalningsströmmar.

Det kan exempelvis vara relativt lätt att värdera investeringen och vissa trafikant-

kostnaderz. Andra kostnader som miljöpåverkan, olyckskostnaden3 och komforten

är besvärligare att värdera i monetära termer. Ett annat problem är hur långt man

skall gå beträffande vilka indirekta effekter som skall tas med i nuvärdesberäk-

ningarna. Skall man exempelvis inkludera effekter som att attraktionskraften i

områden som är beroende av vägen påverkas av ett underhåll. En annan effekt kan

vara att en olycka leder till ett produktionsbortfall (p.ga. sjukfrånvaro, omedelbar

och framtida) samtidigt som bl a sysselsättningen inom sjukvården ökar.

För att vara teoretiskt korrekt skall givetvis samtliga effekter som uppkommer

till följd av åtgärden tas med i beräkningarna oavsett hur små eller hur långsökta

 

2 Hur man kan mäta individernas värderingar behandlas i Ny kurs i trafikpolitiken-beskattning av

vägtrafiken sid. l79f(l996).

3 ibid s 184f.
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de är. Dessvärre är det inte rimligt att inkludera allt i beräkningarna. För att

kompensera för detta kan man tänka sig att man multiplicerar de kostnader man

kommer fram till med ett tal beroende på hur stor del de icke medtagna effekterna

antas utgöra. Det gäller givetvis då att ha en rimlig uppfattning om storleken på

dessa i förhållande till de som är med i analysen. I den principiella modell vi

arbetar fram i detta kapitel tar vi bara med de mest självklara effekterna. Att ta

hänsyn till mer långsökta kostnader och intäkter skulle vara mycket tidskrävande

därför tvingas vi begränsa oss till dessa effekter.

Det som kan tänkas vara speciellt för de lågtrafikerade vägarna är anledningen

till underhållet. På högtrafikerade vägar beror underhållet till stor del på trafikens

slitage på vägbanan(det bildas hjulspår etc.). De lågtrafikerade avsnitten kan där-

emot tänkas vara i behov av underhåll till följd av försämringar som skett p g a

klimatet och tidsperioden sedan förra åtgärden. Det kan exempelvis vara kracke-

leringar, tjälskott, sättningar etc. som måste åtgärdas. Man kan vänta längre

mellan åtgärderna på en lågtrafikerad väg och låta den förfalla mer än mot-

svarande högtrafikerad väg. Anledningen är att färre drabbas varvid samhällskost-

naden blir lägre. Ett problem kan vara hur man skall värdera att ett fåtal personer

drabbas ofta (dvs boende i glesbygden) medan andra kanske bara drabbas av

den dåliga vägen en gång.

3.2.1 Cost-Benefit-analys

Cost-benefit (CB) analysen skall hjälpa oss att fatta samhällsekonomiskt korrekta

beslut. Denna typ av analys kan man exempelvis läsa om i Begg (1994). Man

jämför nuvärdet av kostnaderna med .nuvärdet av nyttan av att genomföra en

investering. För att en investering skall kunna sägas vara samhällsekonomiskt lön,-

sam gäller att summan av investeringens nuvärden skall överstiga noll. En

underhållsåtgärd kan vara svårbedömd eftersom den inte ger upphov till några

finansiella intäkter i egentlig mening. Istället får vi en rad mer eller mindre svår-

bedömda faktorer (vid sidan av tidsaspekten) att ta hänsyn till. Många av dessa är

av indirekt karaktär. Mycket av enanalys av detta slag bygger på bedömningar och

värderingar vilket gör att osäkerheten i resultaten kan vara stor. l modellen vär-

deras olika effekter i monetära termer för att sedan diskonteras så att ett nuvärde

kan beräknas. Det kan vara lämpligt att göra någon form av känslighetsanalys för

modellen eftersom resultatet baseras på att de värderingar och bedömningar man

gjort är korrekta. En kritisk del i CB-analysen är de värderingar av individers nytta

som görs. För att värdera individernas nytta kan man tänka sig att man genomför

intervjuer med alla eller ett urval av de personer som drabbas av en åtgärd. l

intervjun frågar man hur personen ifråga skulle värdera (i monetära termer) att en

investering gjordes. Man kan också tänka sig att fråga hur de skulle värdera en

viss effekt av investeringen, det kan t eX vara att komforten för att färdas den

aktuella sträckan skulle bli bättre.

Med hjälp av CB-analysen kan vi under förutsättningen att våra antaganden är

riktiga avgöra om det lönar sig att senarelägga en åtgärd av en väg.
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Peter Bohm (Samhällsekonomisk effektivitet, 1' 992) diskuterar de analytiska

bekymren med CB-analysen under fem punkter. Dessa är:

0 Identifieringsproblemet - att mäta och identifiera kostnader och intäkter

(nyttor)

0 Värderingsproblemet - hur skall dessa kostnader och intäkter värderas

0 Diskonteringsproblemet - vilken diskonteringsränta skall användas

0 Restriktionsproblemet - hur skall de restriktioner som läggs på projektets

utformning och förutsättning bestämmas och formuleras (budget-

restriktioner, fördelningsrestriktioner etc)

0 Osäkerhetsproblemet - hur skall man ta hänsyn till osäkerheten i ovan-

stående punkter.

Bohm (1992) ger tre förslag till vad man skall vidta för åtgärd. om man har icke

kvantifierbara/värderingsbara effekter i analysen. Det första förslaget är att be-

räkna storleksordningen för effekten och/eller max- respektive min-värden för

dem. Dessa värden får då vara vägledande i den vidare analysen. Förslag nummer

två går i korthet ut på att se till vilken värdering man gett liknande effekter i efter-

hand i tidigare undersökningar. Det tredje och sista alternativet är att redovisa

dessa effekter parallellt med de som går att mäta. Man har då lyckats ta bort en del

av de påverkande variablerna och det blir lättare att överblicka återstående effekter

i förhållande till investeringen för att se om denna skall genomföras eller ej. De

omätbara effekterna blir då vägledande för en subjektiv bedömning.

I en analys av detta slag stöter vi på flera variabler som är svåra eller omöjliga

att värdera. Det är därför inte självklart att man skall välja det alternativ som ger

högst nuvärde.

Nuvärdena skall bara vara vägledande. Man måste efter nuvärdesberäkningen

försöka väga in de effekter som inte är med :i analysen innan man avgör om man

skall senarelägga en investering eller inte.

3.2.2 Nuvärde

Nuvärdet (NV) av en investering (se tex. Vägverket 1989 eller Yard, 1991)

beräknas enligt:

szåBl _Ci
izo (l +1')i

 

B = Nytta (intäkt) av åtgärd år i

Ci = Kostnad för åtgärd år i

n = livslängd

r = diskonteringsränta

Eftersom våra intäkter kommer 'under ett antal år och investeringen sker idag

kommer diskonteringsräntan att få en nyckelroll i sammanhanget. Det kan vara

intressant att fråga sig inte bara hur stor räntan skall vara utan också överväga om

samma kalkylränta skall användas i alternativen att senarelägga ett projekt eller
inte.
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Ett kompletterande mått till nuvärdet som Vägverket (1989) behandlar är netto-

nuvärdeskvoten. Den beräknas enligt:

NV-C
NNV--kvot=------_O

0

C0 = Kostnad för åtgärd år 0

där NV är summan av nuvärdena av intäkterna som investeringen (C0) ger upphov

till. Kvoten visar hur stor avkastning vi får i förhållande till den gjorda investe-

ringen.

I figuren nedan ser vi en enkel principskiss över hur nuvärdena av intäkter och

kostnader för en beläggningsåtgärd kan tänkas vara fördelade över tiden. Investe-

ringens livslängd är i detta fall på tio år. Om summan av intäkterna och kostna-

derna överstiger noll är åtgärden lönsam sett ur ett samhällsekonomiskt perspek-

tiv. I bilaga 2 ges en kort beskrivning av de speciella problem kollektiva varor

medför.

 

       

  

Beneñt

.Investering

E] Benefit

Restvärde

Cost

   

Figur 3 Diskontemde betalningsslrÖn/zmar i en modell av vår typ.

Intäkterna utgörs av icke realiserade förluster som man skulle fått om man inte

renoverade vägen (dvs skillnaden mellan de förluster man skulle råkat ut för om

man inte renoverade vägen och de förluster man får trots att man renoverat). I vår

modell låter vi ett restvärde efter åtgärdens livslängd innefatta de diskonterade

värdena av samtliga intäkter som investeringen har längre fram i tiden. Åtgärden

medför givetvis även efter sin livslängd att vi får mindre kostnader (läs: sam-

hällsekonomiska intäkter) än om man aldrig vidtagit åtgärden.

Då vi skall göra en samhällsekonomisk värdering av alternativen investering

omgående eller senareläggning finns det en rad variabler att ta hänsyn till. Nedan-

stående poster gör inte anspråk på att vara heltäckande, det är lätt att hitta andra

delar som kan inkluderas i värderingen. Som tidigare nämnts tar vi inte upp

effekter av mer indirekt karaktär.
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3.2.3 Kostnader

Investeringen som underhållet utgör är givetvis en kostnad i nuvärdesberäkningen.

Eftersom vägen i senareläggningsmodellen utnyttjats ytterligare ett år (väder och

vind har givetvis också påverkat vägen under detta år) så kommer denna investe-

ring (Il) troligen att vara större än om den gjorts ett år tidigare. Låt oss anta att

denna fördyring är X % då skulle investeringskostnaden vid en senareläggning av

åtgärden bli:

1., :10x(1+Å)
100

IO = Investering år 0

I] = Investering år 1

Enligt RRV (Vägverkets underhåll av belagda vägar, 1987) stiger underhålls-

kostnaderna med ca 400 kr/km om man skjuter fram investeringen ett år. I vår

modell (som exemplifieras i bilaga 1) låter vi för enkelhets skull denna kostnad

ingå i den fördyring som sker för investeringen viden senareläggning. I investe-

ringen låter vi också effekter som restidsförlängningen under tiden för belägg-

ningsåtgärden ingå.

3.2.4 Intäkter

I en analys av denna typ är det inte intäkter i egentlig mening som avses. Vad det

egentligen gäller är uteblivna kostnader. Med detta avses de samhälleliga kostna-

der som man skulle ha drabbats av om man inte genomfört en investering. Det kan

exempelvis vara att kostnaden för tiden man spenderar på att åka en viss

vägsträcka är högre om en investering inte genomförs eftersom man då färdas med

lägre hastighet på den aktuella sträckan. En samhällsekonomisk intäkt vid en

investering är värdet av tidsbesparingen. Man skall således se minskningen av

kostnaderna som följer av en investering som en intäkt i den samhällsekonomiska

kalkylen.

De trafikantkostnader (minskar dessa utgör det således en samhällsekonomisk

intäkt) som kan påverkas av eninvestering är (se Lex. Vägverket, 1989 och

Nilsson, 1991):

- Restidsvärde

- Komfortvärde

- Olycksvärde

- Fordonskostnader

Den sistnämnda kan delas upp på bränsleförbrukning, däckslitage, fordons-

slitage och värdeminskning (Hammarström och Ericsson, 1978).

3.2.4.1 Restid

Restidsvärdet kan mätas på olika sätt. Ett alternativ är att mäta tiden som trafi-

kanten befinner sig på vägen. Denna tid är längre om man färdas på en sämre väg

eftersom man inte kan köra lika fort där som man kan göra på en bättre väg. Av

denna anledning stiger kostnaden om man senarelägger en väginvestering. Ett
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problem man stöter på vid detta tillvägagångssätt är hur man skall värdera res-

tiden. Skall anledningen spela någon roll (om man kör på arbetstid eller fritid),

skall antalet personer i fordonet spela in (från ÅDT ser vi inte antalet personer)

eller skall man bara se till antalet fordon, hur skall man skilja på personbilar och

olika typer av bussar och lastbilar, om samma personer återkommande påverkas

skall detta värderas annorlunda än om det är olika personer som påverkas av

vägens skick etc. Olika personer har olika restidskostnader eftersom deras alterna-

tivkostnader är olika. I en (IB-analys ser vi dock till aggregatet och vi kan därför

bortse från olika gruppers olika värderingar om vi hittar ett genomsnitt som

representerar samtliga grupper.

Vägverket har tagit hänsyn till detta i ° Beräkningshandledning, drift och

underhållsåtgärder (1989). Där har man i bilaga 2 gjort en uppställning för tids-

värdering där man tar hänsyn till resans anledning samt om den sker på fritid eller

arbetstid. Slutligen har man en tabell där man kan avläsa fordonstidsvärdet givet

en viss andel lastbilar och en viss andel tjänsteresor av persontrafiken. l bilagan

har en uppräkningsfaktor tagits fram för komfortvärdet och liknande faktorer för

drift och fordonskostnader. I Vägverkets underhåll av belagda vägar (1987)

skriver man att landsbygdstrafiken i genomsnitt består av 88 % personbilar och 12

% bussar och lastbilar. Det kan vara rimligt att ta dessa andelar som approxima-

tion för trafikfördelningen på de lågtrafikerade vägarna i vår modell. Detta ger oss

i kombination med ett antagande om 15 % tjänsteresor ett fordonstidsvärde på 99

kr/timma4 (Tab. 8, Vägverkets Reviderade värderingar 1993-2004 (1992)).

Samhällets intäkt till följd av tidsvinsten om vägen byggs blir för ett givet års:

0 \ Är.. År

[i_§]xrvx(1+%) >< ÅDT1+êg ><365
100 _ 100,

S = Sträckans längd (km)

H = Genomsnittshastighet om vägen är i fullgott skick. (km/h)

Y = Antal km/h lägre genomsnittshastigheten blir till följd av senareläggningen/år

TV = Tidsvärderingen per timma (kr)

Pö : Prisökningstakt (%)

Åö : ÅDTs ökningstakt (%)

År = antal år sedan investeringen gjordes.

3.2.4.2 Komfort
Komforten av att färdas på vägen blir lägre under året om man skjuter på en

åtgärd. Komforten kan värderas genom empiriska studier där man frågar

resenärerna om deras betalningsvilja för att få åka samma sträcka med bättre

komfort. Ett problem skulle troligen vara att få trafikanterna att se till komforten

under i övrigt lika förhållanden. Ett annat problem som Alm och Magnusson

 

4 För en utförligare diskussion kring tidsvärdering och mer uppdaterade siffror se Tid för resor -

om tidsanvändning, värdering av tid och snabbare transporter av Jonas Åkerman (KFB-rapport

1996:6, Stockholm 1996).

5 Alla formler i avsnittet är egna där ej annat anges. De gör ej anspråk på att helt korrekt skildra

verkligheten, avsikten är att de skall på ett enkelt sätt ge en approximation av densamma.

Exempelvis är de konstanta årliga förändringarna knappast verklighetstrogna.
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(1992) behandlar är att betydelsen av begreppet komfort är olika för olika

trafikanter.

Den årliga intäkten för samhället till följd av komfortförbättringen beräknas

enligt:

.. År 0..\\Är

[_S__S]><KV><(1+&] >< ÅDT1+ÅA§gl ><365
H-Y H 100 100)

S = Sträckans längd (km)

H = Genomsnittshastighet om vägen är i fullgott skick. (km/h)

Y = Antal km/h lägre genomsnittshastigheten blir till följd av senareläggningen/år

KV = Komfortvärderingen per timma (kr)

Pö = Prisökningstakt (%)

Åö = ÅDTs ökningstakt (%)

År = antal år sedan investeringen gjordes.

I RRV (1987) skriver man att komfortvärderingen är ungefär 15 kronor per

timme och fordon för att köra på en belagd väg istället för en grusväg. Detta fram-

kommer i såväl svenska som finska undersökningar. Enligt Vägverket är samma

värdering 8 kr/timma om man jämför en sliten respektive ny belagd väg.

Mäkele och Lampinen (1985) har gjort en monetär värdering av åkkomfort. De

diskuterar värderingsproblemet och går igenom några tänkbara metoder för att

genomföra en värdering (undersökning). De vägar deras undersökning avser är

vägar där ojämnheten ligger inom området 150-500 cm/km. De har inte sett till

vägar med någon speciell trafikintensitet. Man undersökte hur förarnas benägenhet

att välja att köra en längre sträcka respektive längre tid då vägen blev allt mindre

jämn. Undersökningen tyder på en hög värdering av åkkomforten. Denna under-

sökning och de resultat man kom fram till har dock senare ifrågasatts.

3.2.4.3 Olyckor

Det är rimligt att tro att antalet olyckor efter åtgärden skall vara lägre än om man

inte vidtar åtgärden. Studier tyder dock på att så inte skulle vara fallet (dessa avser

dock inte enbart lågtrafikerade gator och vägar) - en anledning till detta skulle

kunna vara att man på en väl underhållen väg får en falsk trygghetskänsla just för

att vägen är bra. Det kan dock vara olika effekter i tätorter respektive på lands-

bygden. En samhällsekonomisk kostnad som man måste ta hänsyn till vid senare-

läggning är att sannolikheten för en olycka kan förändras om man väntar med in-

vesteringen. Det finns studier där man kommer fram till att den totala risken för

olyckor är lägre vid en mer sliten beläggningö (gäller ej vid kraftig nederbörd). En

bättre väg kan tänkas ge en olycksriskhöjande effekt eftersom man kör fortare på

dessa. Den ökade hastigheten förklarar dock inte hela förändringen i olycks-

risken7. Troligen påverkas också svårighetsgraden på olyckorna av en under-

hållsåtgärd. Olyckstermen är svårvärderad inte minst av anledningen att mörker-

talet är stort i olycksstatistiken. Detta är en punkt där mycket skulle kunna göras

 

6 Se tex VTI meddelande 598 (1989) sid 22. Detta resultat gäller dock ej specifikt för

lågtrafikerade vägar.

7 Ibid, s24f
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för att förbättra analysen av en senareläggningsmodell (se tex. Schandersson,

1981). Av samtliga olyckor i Sverige kommer ungefär var femte till polisens

kännedom enligt Vägverket (1990:61).

Olyckskostnaden är problematisk eftersom den får flera följdeffekter. Olyckor-

na leder bl.a. till ett produktionsbortfall inte bara i direkt samband med olyckan

utan även längre fram till följd av rehabilitering etc. Problematiskt är också att

värdera samhällskostnaden till följd av fysiskt och psykiskt lidande.

Vägverket (1989) skriver om den samhällsekonomiska kostnaden per olycka av

varierande svårighetsgrad. För att underlätta beräkningarna beräknar man kost-

naden för en genomsnittsolycka, en så kallad kostnadsnormerad olycka. Man

konstaterar då bl.a. att den kostnadsnormerade olyckan på landsbygden kostar

samhället 425 000 kronor (då är viltolyckor inräknade). Denna kostnad är i

Vägverkets reviderade värden (1992) satt till 720 000 kronor vid olycka på lands-

bygden och 520 000 kronor för tätortsolyckorna uttryckt i 1993 års priser. Man

skulle kunna tänka sig att den kostnadsnormerade olyckan skulle vara olika dyr för

samhället beroende på om den inträffar på hög eller lågtrafikerade vägar respek-

tive gator. Denna studie är dock för begränsad för att kunna ta hänsyn till detta.

I vårt exempel i bilaga 1 har vi skattat antalet olyckor per kilometer väg genom

att ta det totala antalet olyckor (som det redovisas i VDB) på vägar med den aktu-

ella hastighetsgränsen och dividerat detta med det totala antalet kilometer väg med

denna hastighetsgräns. Mycket arbete kan läggas ned på denna punkt för att för-

bättra skattningen. Den minskade kostnad (för ett visst år) för olyckor vi får till

följd av investeringen beräknas som:

0 ><F ><S><K ><(1+PÖ]Årx l+åöjm
V 01 0' 100 > 100)

Ov = Antalet olyckor per kilometer på aktuell väg under ett år.

F 01 = Hur mycket sannolikheten för att en olycka skall inträffa har sjunkit till följd av

investeringen. (%)

S = Sträckans längd (km)

KO] = Kostnad per olycka. (kr)

Pö = Prisökningstakt (%)

Åö = ÅDTs ökningstakt (%)

År = antal år sedan investeringen gjordes.

3.2.4.4 Fordonskostnader

Fordonskostnaden består av en mängd olika delar. 1 VTI-rapport 154

(Hammarström och Ericsson, 1978) tas dessa upp och där har man en mer detalje-

rad indelning än den som redovisas härg. De största posterna i fordonskostnaden

kan enligt RRV (Vägverkets underhåll av belagda vägar, 1987) grovt delas upp

pa:

 

8 Även Georg Magnusson (VTI) har i ett llertal VTI-publikationer behandlat beläggningsytan och

fordonskostnaderna.
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40 % bränsleförbrukning

10 % däckslitage

35 % reparationer och underhåll

15 0/o värdeminskning

VTI har i en undersökning kommit fram till fördelningen: Bränsleförbrukning

37%, däckslitage 3 %, reparationer och underhåll 37 % samt värdeminskning

23%. De största skillnaderna föreligger i däckslitaget och värdeminskningen.

Resultaten baseras på en undersökning av Bo O Karlsson (VTI) där en personbil

(årsmodell -90) körd på en 90-sträcka studerades. Att värdeminskningen är större i

VTls undersökning torde bero på att man studerade en i förhållande till

medelbilen relativt ny bil. Enligt Karlsson är däckslitaget i hög grad beroende av

vägen man kör på, dess geometriska standard etc. Eftersom värdena baseras på

mätningar på en och samma bil väljer vi att använda RRVs fördelning. Skillnaden

om VTIs värden användes skulle dock bli marginell.

Fordonskostnadsuppdelningen är beroende av hastigheten men detta väljer vi

att bortse från i denna enkla analys. Givetvis spelar också en rad andra faktorer in

vilket gör att ovanstående procentsatser är osäkra. Exempelvis är bränsleförbruk-

ningens andel av totalkostnaden större för äldre bilar medan värdeminskningen är

liten. Nya bilar har en stor värdeminskning medan reparationer och underhåll är

betydligt lägre än ovan angiven siffra. Tanken är dock att medelbilen har en upp-

delning enligt ovan.

Vilka effekter får en ny beläggning på fordonskostnadernas olika delar? Enligt

RRV (där ej annat anges) påverkas delarna av fordonskostnaden enligt följande:

spårighet sänker medan hastighetsökning ökar bränsleförbrukningen. Det

finns dock inte några entydiga resultat på detta område vilket 'bl a framgår av

(Carlsson, 1986, s7) där man skriver En gammal sliten beläggning ger

oftast en något högre bränsleförbrukning än en ny men motsatsen förekom-

mer också. Man konstaterar att förändringen i bränsleförbrukningen är

beroende av vilken beläggning som avses.

0 Däckslitage: Lägre vid slät vägbana (lågt texturvärde). Högre vid ojämn väg

(RRV, s26).

0 Reparationer: Detta är omdiskuterat men enligt forskare på VTI (RRV, s26)

är det ökade slitaget på en sämre väg obetydligt. Vägverket räknar dock med

att kostnaderna sjunker någon procent om man lägger ny beläggning. I den

ovan citerade rapporten konstaterar man dock att studier i U-länder tyder på

att kostnaden för reparationer stiger kraftigt vid en, sämre vägbana. U-

länderna har dock så mycket sämre vägstandard att man inte kan påstå att

samma förhållande skall gälla i Sverige.

0 Värdeminskning: Oförändrat enligt RRV (327).

0 Bränsleförbrukninggz Minskar ca O,5-l,5% (RRV, S25), jämnhet/minskad

Ökningen av medelhastigheten på den förbättrade vägen leder till att kostnaden

för alla fyra termer ökar. Kostnadssparande är dock att man håller jämnare hastig-

het på en bättre väg. Om man antar att dessa effekter är lika stora skulle följ den bli

att den totala fordonskostnaden lämnas opåverkad. Vi har under experimenten

 

9 se också t ex VTI meddelande 598 (1989) sö7f
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med modellen lagt märke till att fordonskostnaden inte under några rimliga

antaganden spelar någon större roll i sammanhanget. I vår modell har vi valt att

låta bränsleförbrukningen, däckslitaget och reparationerna samtliga minska med

1% och vi har låtit värdeminskningen vara oförändrad.

Givetvis påverkas fordonskostnaden dock i hög grad av hur dålig vägen var

innan man lade en ny beläggning respektive hur bra beläggningsytan blir då man

gjort investeringen.

Backman (1978) konstaterar att det är stora variationer i däckslitaget mellan

olika texturer på vägytan. Då en skrovlig textur utsatts för trafik en tid blir textu-

ren mindre skrovlig vilket leder till mindre omfattande däckslitage (och lägre

bränsleförbrukning).

Den samhällsekonomiska bränslekostnaden per kilometer för ett genomsnitts-

fordon (Bk) räknas ut enligt:

Bk = Bf>< (Bp - Sk)

Bf = Bränsleförbrukning/km

Bp = Bränslepris

Sk = Bränsleskatter

Eftersom vi ser till den samhällsekonomiska kostnaden skall bensinskatten och

energiskatten ses som en omfÖrdelning av resurser. I den samhällsekonomiska

kalkylen blir bränslekonsumentens kostnad för dessa skatter lika stor som den

statliga intäkten. Därmed sker ingen förändring i den samhällsekonomiska nyttan

som följd av skatten.

Den totala fordonskostnaden (FK) för den aktuella sträckan blir då (per år):

FK:O_14><Bk><S><ÅDT><365
D

Bk = Bränslekostnad per kilometer

S = Sträckans längd (km)

Schandersson et al (1993) skriver om betydelsen av beläggningsytan för trafi-

ken och dess omgivning. De redogör för sin bedömning av ett antal vägyte-

faktorers betydelse för en rad variabler. Bland annat skriver de att faktorer som har

stor inverkan på trafiksäkerheten är spårdjupet, ojämnheter (längsled) och väg-

ytans friktion. Av störst betydelse för komforten är spårdjupet, spårformen,

ojämnheter (längsled) samt megatexturen. För framkomligheten (restiden) är

utöver dessa fyra faktorer friktionen av stor betydelse. Fordonsslitaget och

bränsleförbrukningen påverkas främst av ojämnheter (längsled) samt mega-

texturen. Slutligen påverkas däckslitaget främst av mega-, makro- och mikro-

texturen.

3.2.4.5 Miljö

På vilket sätt skulle miljön påverkas av en senareläggning? Den lägre genom-

snittshastigheten som skulle råda under året fram till att man åtgärdade vägen

skulle ge en positiv miljöeffekt. Ojämnare hastighet och längre tid skulle å andra

sidan ge negativa miljökonsekvenser sett ur luftföroreningsperspektivet. Buller,
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damm, kalciumklorid som motverkar dammet etc. är andra faktorer som skulle

påverka miljön men dessa bortser vi från här. I denna begränsade undersökning

antas att dessa effekter tar ut varandra varför vi kan bortse från dem. För ett mer

uttömmande svar på dennafråga skulle dock en separat studie behöva genomföras.

På denna punkt får man stor skillnad mellan hög och lågtrafikerade vägar.

Miljöaspekten blir försvinnande liten på många av de lågtrafikerade vägarna.

Effekter som förändringar av buller och miljöförstörande utsläpp till följd av

åtgärden blir ytterst marginella. Om man däremot hade en högtrafikerad väg skulle

man kunna tänka sig att dessa effekter vore av större intresse för analysen. I

SAMPLANs rapport (1995) finns värderingar av bl.a. buller och avgasutsläpp.

3.2.4.6 Ätgärdstiden
Trafiken påverkas under den tid det tar att genomföra den tänkta åtgärden för

vägen. Det är möjligt att man under denna tid tvingas begränsa framkomligheten

till ett körfält och/eller tvingas sänka den tillåtna hastighetsgränsen. På detta vis

påverkar vägarbetet tidsvärdet. Man kan även tänka sig att komfortvärdet skulle

påverkas negativt av ett pågående Vägarbete, hänsyn tas dock inte till detta i analy-

sen eftersom det torde ha en högst marginelleffekt. Däremot tas hänsyn till att

olycksrisken kan förändras under tidsperioden. Det är rimligt att tro att risken är

högre än normalt av två anledningar. För det första är framkomligheten mer

begränsad då arbetet pågår (den del av vägbanan man kör på är smalare), för det

andra är det mer människor och maskiner på vägen än normalt vilket ökar olycks-

risken. Man kan hävda att lägre hastighet gör olyckorna mindre allvarliga vilket

skulle leda till att man borde använda ett lägre värde på den kostnadsnormerade

olyckan, men fler oskyddade Vägarbetare motverkar troligen denna effekt. Hänsyn

tas dock inte till detta i analysen.

För att skatta denna samhällskostnad måste vi således veta i hur stor grad trafi-

ken kommer att påverkas av arbetet och under hur lång tid arbetet kommer att

hålla på.

Kostnaderna för förlängd restid (samhällets kostnad till följd av ökad tidsåt-

gång för att passera sträckan) och ökad olycksrisk under tiden för åtgärden har i

modellen i bilaga 1 beräknats enligt följande:

S = Sträckans längd (km)

H = Genomsnittshastighet om vägen är i fullgott skick. (km/h)

HS = HastighetsSänkningen då man genomför åtgärden

TV = Tidsvärderingen per timma (kr)

TÅ = Tidsåtgången för Åtgärden (dagar)
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Samhällskostnaden för det ökade antalet olyckor under tiden för vägarbetet

blir:

P(Ol) >< S >< ÅDT >< KOI

P(Ol) = Sannolikheten att ett fordon orsakar en olycka på vägavsnittet (per km).

S: Sträckans längd (km)

K01 = Kostnad per olycka. (kr)

3.2.4.7 Uppräkningsfaktorer etc.

För att öka verklighetsanknytningen i en ekonomisk analys av detta slag bör man i

modellen ta hänsyn till att trafikintensiteten, prisnivån, bränslepris etc. kan ändras

över tiden. I denna analys låter vi dessa variabler tillta med ett valfritt antal

procent år efter år. Man skulle givetvis kunna tänka sig att man låter öknings-

takten vara olika för olika år något som denna analysmetod inte tar hänsyn till1 0.

3.2.4.8

Man bör ta hänsyn till en eventuell tillväxt i trafikintensiteten på vägarna vid

den samhällsekonomiska bedömningen. Vi kan för enkelhetens skull anta att

Ökningen i trafikintensiteten är linjär. Under denna förutsättning blir ÅDT för

år i:

ÅDTI- :ÅDTO >< Må
100

där i betecknar det sökta årets ÅDT och Åö är den årliga trafikintensitets-
förändringen i procent. Mycket arbete kan läggas ned på denna punkt för ökad

precision. Man skulle t ex kunna göra olika prognoser för olika typer av vägar.

Man kan givetvis tänka sig att vissa vägar har en minskande ÄDT över åren

istället för en tilltagande resulterande i ett negativt värde på Åö. I vår modell

har vi låtit ökningstakten vara 1 % per år.

Investeringens nuvärde är summan av dediskonterade årliga över/underskotten.

Därför måste vi tahänsyn till att kostnaderna stiger från år till år. Detta gör vi

m.h.a. en prisökningsvariabel. I analysen accepterar vi att bränsleprisökningen

kan vara skild från denna term, därför har bränslepriset en egen ökningsterm.

Det är troligt att denna bör vara högre än den vanliga prisökningen. l modellen

använder vi prisökningstakten 2 % och en bränsleprisökning på 5 % per år.

Om man avvaktar med ett underhållsarbete ett antal år för att sedan göra ett

större ingrepp kan man tänka sig att underhållsintervallen ökar, d.v.s. vägens

livslängd ökar. Man måste naturligtvis ta hänsyn till att vägen håller minst ett

år till vid en senareläggning av underhållet.

Övrigt
Naturligtvis är det en modellmässig förenkling att säga att en kostnad respektive

en intäkt sker vid ett tillfälle under året. I själva verket är såväl intäkternasom

kostnaderna spridda kontinuerligt över perioden. Denna förenkling utgördock ett

marginellt bekymmer i sammanhanget.

 

10 Det är dock inte svårt att modifiera analysen så att man kan ta hänsyn till detta.
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En möjlig ekonomiskt positiv effekt man kan tänka sig att ta hänsyn till i

modellen är stordriftsfördelar. Man kan tänka sig att man får detta av en senare-

läggning av underhållsåtgärderna eftersom projektet då är större än vad det är

idag.

Man kan anta att åtgärden i senareläggningsmodellen leder till att vägen blir

bättre än om den åtgärdas omgående p. g.a. att det är lättare att veta vad man måste

åtgärda, tekniska framsteg, stordriftsfördelar etc. Vi skulle under ett sådant an-

tagande få årliga intäkter som var större än vad de skulle varit motsvarande år

under alt 1.

Det vita staplarna i flgur 3 som kallas intäkter består alltså i vår modell av res-

tidsvärde (RV), komfortvärde (KV), olycksvärde (OV) samt fordonskostnader

(FK). Det finns ingenting som säger att de måste vara positiva. I exemplet som ges

i bilaga 1 är FK negativ, anledningen till detta är att vi i exemplet antagit att kost-

naderna för reparationer och underhåll stiger till följd av de högre hastigheterna.

Hur fördelningen av komponenterna kan se ut framgår avfigur 4 Värdena som

använts till staplarna i denna figur är hämtade från bilagan.

 

Intäkt

År

1 ' ?QR/EEE?
FK

OV

I KV

EJ RV

i Investering

       

Figur 4 Nuvärden av betalningsströmmarna uppdelade efier nytt'otyp (värden

från bilaga).

Den enda figurmässiga skillnaden vid en senareläggning är att alla staplar

skjuts ett år bortåt i tiden. Givetvis skall värdena vid en senareläggning diskon-

teras till samma år som man gör i direktinvesteringsmodellen för att man skall

kunna jämföra dem. Att vi får detta utseendet på figuren beror helt på de antagan-

den vi gjort i bilagan (under tiden för underhållet stiger restiden etc. detta ses som

en kostnadsstapel ovanpå investeringen). Alla antaganden där gör inte anspråk på

att vara helt med sanningen överensstämmande. Mycket kan göras för att förbättra

denna modell såväl beträffande de variabler som ingår i analysen som deras

rimliga värden. Vi kan dock notera vissa intressanta relationer. För det första så är

den enda skillnaden mellan restidsvärdet och komfortvärdet att de multipliceras

med respektive värdering. Av denna anledning står dessa nyttor i samma propor-

tion till varandra över hela tidshorisonten förutsatt att man inte ändrar på vär-
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deringarna (eller att de ändras proportionerligt). De intäkter som (vid sidan av

restvärdet) är av störst vikt är restidsvärdet och olycksvärdet. Olycksvärdet är

mycket känsligt för uppskattningen av det förväntade olycksantalet per kilometer.

3.3 Underhållssystem
Underhållssystem används här som en Översättning av Pavement Management

System . Termen pavement management började dyka upp i USA i slutet av

1960-talet , efter en kraftig utbyggnad av vägnätet på 1950 och 1960-talet.

Utvecklingen av system på 1970-talet tog sin utgångspunkt i nybyggnads-

dimensionering, det nya var att hänsyn nu även togs till underhållet av den byggda

vägen.

Vanligen anses att ett underhållssystem skall ge en optimal underhållsplan och

budget eller beskriva konsekvenserna i tekniska och ekonomiska termer av alter-

nativa budget- och underhållsstrategier.

Fördelar med ett bra underhållssystem är att:

0 Det involverar fler personer i planerings- och uppföljningsprocessen. Ett

"teamwork" krävs för att systemet skall fungera.

0 Det ger väghållaren en konsistent och effektiv metod att relatera vägens till-

ståndsutveckling till specifika underhålls- och förstärkningsåtgärder.

0 Det tillåter ett logiskt angreppssätt vid. budgetering, minimerande mängden

gissningar.

0 Det blir lättare att handskas med problemen identifierade av trafikanter,

intressenter (industri) och Övriga berörda (boende).

0 Det mest värdefulla är att det tillåter prioriteringar och identifierar behoven

så att bästa resultat kan nås med tillgängliga medel.

En möjlig nackdel är att en övertro på systemet kan hämma kreativiteten. Nya

lösningar på nya problem kommer inte till stånd om inte systemet hela tiden

kritiskt granskas och kontinuerligt uppgraderas.

American Society of Civil Engineers (1992) påpekar i vad som kan betraktas

som en handbok för lågtrafikerade gator och vägar att underhållssystem kan vara

en hjälp för väghållaren, men det är människor som arbetar, inte underhållssystem.

Väghållare ska bara samla in den information som behövs, när den behövs. För att

minimera kostnaden för datainsamling skiljer man därför på vägnäts- och objekt-

nivå. Primärt resultat av vägnätsanalysen är budgetbehov, prognos av framtida

tillstånd vid olika budgetalternativ, och en prioritering av objekt för underhåll och

förbättring. På objektnivå är syftet att ange bästa åtgärdsalternativ för de enskilda

vägobjekt som har prioriterats, och pengar reserverats för. Primärt resultat av

objektanalysen är orsak till nedbrytningen, identifiering av åtgärdsalternativ, och

val av bästa åtgärd med hänsyn till rådande begränsningar.

Idag finns många kommersiellt tillgängliga underhållssystem för gator och

vägar. En sammanställning och genomgång av tillgängliga system har gjorts av

Wallman et al (1995). Speciellt studerades i vilken utsträckning hänsyn tas till

trafikanteffekter. Även fristående studier av samband mellan beläggningsyta och

 

11John McAdam var en föregångare även här då hanredan 1820 förklarade att hans arbete varit

inriktat på att introducera ett wise and well regulated system ofmanagement for the roads
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trafikanteffekter refereras. En god överblick av befintliga underhållssystem

erhålls.

I ett föredrag på FAS asfaltdag 1996 redogjorde Johan Lang för VV:S nya

underhållssystem. Av figur 5 framgår vad som påverkar nivån på budgeten för

belåggningsunderhållet, medan figur 6 anger vad som ingår i beräkningarna i

systemet.

                                 

Trafiken? Trafêår
limmaer beåaemång .A ..

Nedåaryånånge Åågâmâ
gämmüá Mamaer

amma Åtgäreâem
ååêåeråneâ effekâer

sårbara
Eñâfâühäåêf naarknag

H i n Regånnaåw
Narmgeåav ' - püäüåk

åååmänheå Rättvåsa

   

 
 

       

Figur 5 Faktorer som påverkar budgeten för beläggningsunderhåll

(Lang, 1996).
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Figur 6 Ingående parametrar i bei/*aimtngsrsysten/zet (Lang, 1996) .
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Med de ingående modellerna har beräkningar givit ett måltillstånd som jämfört

med nuvarande regler (Regler för underhåll och drift, 1990) innebär ett sämre

snittillstånd men ett bättre sämsta tillstånd. Att nå måltillståndet för det lågtrafike-

rade vägnätet bedöms som relativt krävande.

Även om underhållssystem är generella och kan tillämpas på alla typer av gator

och vägar, oberoende av trafikmängd, så kan nog de flesta sägas ha tillkommit

med tanke på mer trafikerade gator och vägar. Det är dessa som oftast åtgärdas.

De underhållssystem som är inriktade på lågtrafikerade vägar och som beskrivs i

litteraturen, kan sägas vara relativt enkla och betoningen ligger i flera fall (mindre

kommuner, skogsbilvägar) på att identifiera objekt som är aktuella för åtgärd.

Detta görs med hjälp av någon enklare inventering och bedömning av olika fakto-

rer. Trots sin enkelhet har dessa system säkert sparatstora pengar åt väghållaren.

Att göra en ekonomisk optimering av underhållet medför en betydande komplex-

itet som kanske inte alltid är motiverad.

Exempel på enklare system för en kommun

För att kunna presentera och motivera underhållsbehovet för politiker och andra

berörda beslutsfattare bör man ha tillgång till något eller några av följande hjälp-

medel:

0 gaturegister/beläggningsliggare

0 standardbeskrivning

0 konsekvensbeskrivning

Ett gaturegister i någon form är ett grundkrav för att kunna planera och analy-

sera underhållet. Har man tillgång till ett fungerande gaturegister med uppgift om

belagda ytor och tidpunkt för föregående underhållsåtgärd alternativt byggnadsår

kan man göra en grov bedömning av det framtida underhållsbehovet genom att

anta rimliga livslängder på de befintliga beläggningarna och därmed få fram vilket

år respektive beläggning borde bli aktuell för åtgärd. Bedömningen blir naturligt-

vis relativt osäker på objektsnivå men betydligt säkrare som prognos för hela

gatubeståndet.

Genom en sådan enkel planeringsmodell kan man exempelvis förutse en even-

tuell underhållspuckel som kan vara en_ konsekvens av enkoncentrerad utbygg-

nad av lågtrafikerade gator och GCM-vägar 15-25 år tillbaka i tiden. Det är viktigt

att även ta med GCM-vägarna i ett gaturegister eftersom dessa idag utgör en stor

del av den totala belagda ytan i många kommuner.

Vill man förfina planeringen eller utarbeta en modell för åtgärdsprioritering

mellan olika objekt krävs att man gör någon form av värdering av de belagda

gatornas tillstånd. Bedömningen av tillståndet kan göras på många sätt från att

använda mätbilar till att göra subjektiva värderingar genom poängsättning av olika

parametrar i samband med okulär besiktning. Den enklaste formen av värdering är

att man vid en besiktning gör en fackmannamässig bedömning av vilken typ av

åtgärd som då kan förväntas bli aktuell.

Genom att formulera en standardbeskrivning för kommunens gator är det

möjligt att med ett datoriserat underhållssystem som grund utarbeta konsekvens-

beskrivningar för väghållaren, trafikanter, samhället etc., beroende på vald

standardnivå och/eller anslagna resurser till underhåll. Detta arbetssätt är förmod-

ligen mest intressant för medelstora och stora kommuner. För mindre kommuner

är en enklare modell sannolikt att föredra.
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3.4 Tillståndsförändringsmodeller
En viktig del av ett underhållssystem är att beskriva hur belastningen av trafik och

klimat påverkar vägen påsikt. Att beskriva konsekvenserna av underhåll, eller

uteblivet underhåll, förutsätter kunskap om hur konstruktioner påverkas och

vägars funktionförändras. Denna kunskap ska helst finnas i form av modeller för

hur vägens tillstånd förändras, tillståndsförändringsmodeller. Modeller kan

används både på objektnivå och vägnätsnivå, och även utan att ingå i något under-

hållssystem.

Man kan skilja på olika underhållsstrategier och behov av modeller, se tabell

18. Observera att den första strategin, som inte fordrar någon modell, inte hör

hemma i en underhållsplanering utan snarare kan tillämpas i avsaknad av

planering.

Tabell 18 Olika strategier och behov av modeller.

 

Strategi Behov av modell

1. Vänta och se vad som händer Nej

2. Förutsäga vad som kommer att hända Ja

3. Förutsäga och förstå/förklara vad som kommer att hända Ja, analytisk/mekanistisk

Även om tillståndsförändringsmodeller är en central bit i ett underhållssystem,

så kan en modell vara enkel. I den litteratur som studerats angavs i något fall att

modeller baseras på lokal erfarenhet (= subjektiv bedömning av någon erfaren

person). Mer sofistikerade modeller finns dock framtagna. Till exempel redovisar

McCullough et al (1982) en modell där tillstånsdsvariabeln är APSI / ATrafik (PSI

står för Present Servicability Index och är ett jämnhetsmått, till största delen).

Varje fordonstyp beaktas för sig, liksom säsongsvariationer. Det betyder exempel-

vis att effekten av axellastrestriktioner i tj ällossningen kan beräknas. Hänsyn tas

även till att obundna material är icke-linj ära. Det påpekas att eftersom nästan alla

modeller kommer att användas utanför sitt framtagningsområde är en mekanistisk

beskrivning av material att föredra, framför en mer eller mindre subjektiv beskriv-

ning. Ur strukturell synpunkt är det ingen skillnad mellan hög och lågtrafikerade

vägar, samma fysikaliska lagar gäller.

Ett annat exempel är en modell som tagits fram för jordbruksvägar ( farm-to-

market roads ) i Texas (Yapa och Lytton, 1988). Det är en förenklad mekanistisk

modell för att prognostisera spårdjup. På vägarna som består av ett bärlager på

undergrunden, vilket förseglats med en tunn ytbehandling, är deformationer i hjul-

spåren den huvudsakliga skadan. Metoden bygger på interpolation i en databas

med beräknade spår för typiska vägar. Sambanden i beräkningarna har tagits fram

med hjälp av laboratorieresultat och tidigare rapporterade resultat. För prognosen

krävs att modul för bärlager och undergrund, bärlagertjocklek och jordart i under-

grunden är kända.

Det kan konstateras att mycket av den forskning som behandlar vägars ned-

brytning och som bedrivs / bedrivits i Nordamerika, Europa och Australien, hänför

sig till mer trafikerade högstandardvägar .

I Minnesota Road Research Project är dock de lågtrafikerade vägarna repre-

senterade med en ca 4 km lång slinga innehållande 17 provsträckor med varie-
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rande konstruktioner. På sträckan är trafiken kontrollerad och utgörs av en dragbil

med påhängsvagn. I ena riktningen är lasten 35 ton (laglig gräns i Mn), och i den

andra 50 ton. För att nedbrytningen ska bli ungefär densamma i båda riktningarna,

görs 4 gånger så många överfarter i den minst belastade riktningen. En bedömning

är att sträckorna kommer att behöva förstärkas efter 3 år.

I Sverige undersöktes inom Bärtill -projektet ca 300 mil väg i tre län,

Kronobergs, Älvsborgs och Jämtlands län. Av dessa var 190 mil väg med ÅDT

mindre än 1000, därav var 40 mil grusväg. Syftet var att utforma ett enkelt system

för att beskriva bärighetstillstånd på i första hand vägnätsnivå. På belagda vägar

med ÅDT<1000 rekommenderas att fallviktsmätningar och besiktning utförs på ca

8% vart sjätte år.

Studier, av bl.a. lågtrafikerade gator i Sverige, visar en måttlig förändring av

jämnheten över en lång följd av år, och att förändringen är densamma för olika

nivåer på jämnheten. Då nedbrytningen av en väg får fortgå mycket länge, då

beläggningen har kraftiga sprickor och krackeleringar och potthål uppstår, kan

givetvis en accelererad försämring av jämnheten förekomma. Om förändringen av

jämnheten är måttlig från år till år, även på en relativt ojämn väg, så torde föränd-

ringen under året vara betydligt större på en lågtrafikerad väg som inte dimen-

sionerats och byggts för att motstå klimatet och trafiken under samtliga årstider.

Ett speciellt problem är söndergrävningar av gator, som relativt sett är ett större

problem på gator med låg trafik. Längre beläggningscykler ökar risken för ingrepp

i gatan under beläggningens livslängd. Modeller för detta torde vara mycket svåra

att ta fram eftersom många akuta ingrepp i gatan utförs på ställen som kan betrak-

tas som mer eller mindre slumpmässiga. Den totala mängden ingrepp är lättare att

förutse, med hjälp av tidigare erfarenheter.

3.5 Planering av åtgärd på enskilt objekt
Underhåll vid rätt tid och utförd med rätt kvalitet ökar livslängden på vägen och

fördröjer behovet av förstärkning. En väg kan med hjälp av underhåll vara fram-

komlig långt efter det att den dimensionerade livslängden passerat. Det är ibland

inte någon klar avgränsning mellan underhåll och förstärkning. Att underhålla

underdimensionerade vägar är emellertid mindre kostnadseffektivt. Ett under-

hållssystem är en bra hjälp att identifiera de underdimensionerade vägarna och

utveckla ett program för förstärkning av dem. På det enskilda vägobjektet som

prioriterats och pengar reserverats för gäller det att välja bästa åtgärd.

De flesta vägar som åtgärdas har någon form av skada. En noggrann undersök-

ning av befintlig väg är nödvändig för att fastställa orsak till uppkomna skador,

och för att kunna välja rätt åtgärd. En åtgärd som rättar till problemen snarare än

behandlar symptomen. Även om inga skador är synliga så är en undersökning av

vägen nödvändig för att välja rätt underhållsåtgärd och för att säkerställa att ett

underhåll inte borde ersättas med en förstärkning.

En analys på vägobjektsnivå är i princip oberoende av trafikmängden. Väg-

projektets storlek och vägens betydelse påverkar omfattningen av undersökningar

som anses nödvändiga. Exempel på frågor som analysen ska kunna besvara är

följande:

46 VTI meddelande 834



Ar strukturell styrka tillräcklig för framtida trafik?

Ar beläggningens funktionella tillstånd tillräckligt?

Är vägens nedbrytningshastighet onormal?

Ar beläggningen slitstark?

Är dräneringen tillfredsställande?

Är tidigare utfört underhåll onormalt?

Varierar tillståndet längs vägen eller mellan körfält?

Fordrar omgivningen speciell hänsyn?

. Vilken trafikkontroll är möjlig?

0. Vilka geometriska faktorer påverkar?

1. Hur är tillståndet för vägkanterna?

H
o
w
a
ø
w
e
w
w
e

Om analysen leder till att vägen är i 'behov av förstärkning så måste också om-

fattningen av förstärkningsbehovet bestämmas.

Dimensionering av förstärkning

Syftet med dimensionering är att välja bästa kombination av material och tjockle-

kar så att önskad bärighet erhålls. Många kombinationer är möjliga för att ge

vägen tillräcklig styrka att klara trafikbelastningen. Hänsyn måste tas till materi-

alens hållfasthet och kostnader. Dimensioneringsmetoder för förstärkning har mer

eller mindre likheter med de dimensioneringsmetoder som används för nybygg-

nad. Den största skillnaden ligger i möjligheten att undersöka den befintliga vägen

och dra nytta av hur den klarat trafiken och klimatet som den utsatts för.

Det finns många olika dimensioneringsmetoder som är beskrivna på annat håll.

Här ska bara kortfattat nämnas några metoder för lågtrafikerade vägar.

American Society of Civil Engineers (1992) nämner som exempel på dimen-

sioneringsmetoder för lågtrafikerade vägar de som framtagits av AASHTO, the

National Stone Association, the US. Army Corps of Engineers, the Asphalt

Institute, och dessutom av några väghållare i enskilda stater. De flesta bygger på

metoder för högre trafikerade vägar, som modifierats eller förenklats. Metoden

framtagen av National Stone Association bygger på skjuvhållfasthet, och anses

därför vara en av de bättre för lågtraflkerade vägar där enstaka tunga fordon kan

orsaka skador. Metoden har dock vissa andra svagheter. De metoder för förstärk-

ningsdimensionering som nämns är de framtagna av AASHTO och Asphalt

Institute. För förstärkning rekommenderas att om möjligt använda lokalt utveck-

lade dimensioneringsmetoder.

I en norsk rapport (Senstad, 1994) 'menar man att om man bortser från slitage

på grund av dubbar och tjälskador med mera så kan beläggningens livslängd vara

ett grovt mått på vägens bärighet. En metod för beräkning av förstärkningsbehov

utifrån konstaterad tillståndsutveckling beskrivs. Om den faktiska livslängden är

kortare än normal livslängd för beläggningstypen vid aktuell trafik, föreligger ett

visst förstärkningsbehov. Som tumregel sägs att en förstärkning vanligtvis är lön-

sam på en väg med ÅDT mindre än 2500 när beläggningens livslängd är kortare

än 5-8 år.
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Slyngstad (1994) anger annars att det i Norge accepteras tre olika metoder för

dimensionering:

1. En empirisk metod (effektiv tjocklek, i princip som AASHTO°s ursprungliga

metod)

2. En semi-empirisk metod

3. En mekanistisk metod

Den semi-empiriska metoden, introducerades 1992 och är avsedd för lågtrafi-

kerade vägar, ÅDT <SOOO (l). Metoden som bygger på att lagerkoefficienter

bestäms tar i första hand hänsyn till spårbildning.

Australiska kommuner förlitar sig vid förstärkningsdimensionering av lågtrafi-

kerade gator på standardtjocklekar eller metoder avsedda för högtrafikerade vägar,

enligt Mullholland (1989). Ett projekt har därför startats i syfte att ta fram en

metod som bygger på deflektionsmätning och tillåtna deflektioner. Genomföran-

det sker m.h.a. ca 20 sträckor av varierande karaktär som testas före och efter för-

stärkning och följs upp. En liknande deflektionsbaserad metod kan kanske vara av

intresse på lågtrafikerade gator och vägar även här.

3.6 Tekniska åtgärder
Från och med den tidpunkt en nybyggd eller åtgärdad väg tas i bruk startar en

kontinuerlig nedbrytning av vägkonstruktionen. Nedbrytningen styrs av ett antal

trafik- och miljöfaktorer. Följande processer verkar på olika sätt nedbrytande på

vägkonstruktionen:

0 ytligt slitage

0 strukturellt slitage

0 ingrepp i vägkonstruktionen

Beroende på hur långt processen gått måste underhållet anpassas. Nedan ges en

schematisk bild på hur underhållet kan delas in.

 

I Underhåll |

l
I |

I Avhjälpande I i Förebyggande I

I l l
Planerat l Tillståndsstyrt J I Periodiskt I

Figur 7 Underhåll kan delas upp i Olika grupper.

         

3.6.1 Beläggningsåtgärder

Valet av beläggningsåtgärd är en beslutsprocess som i hög grad påverkar de fram-

tida årskostnaderna för ett enskilt vägobjekt eller ett vägnät. En åtgärd föranleds

vanligen av att vägens tillstånd, med avseende på spårdjup, ojämnheter, sprick-

bildning etc. är sämre än vad som kan accepteras av trafikanter eller väghållare.

För väghållaren är det viktigt i samband med val av beläggningsåtgärd att först

definiera vilka funktionsegenskaper som skall prioriteras. Detta med utgångspunkt
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från de förutsättningar som gäller för varje enskilt objekt. Funktionella egenskaper

är:

0 nötningsresistens

0 deformationsresistens

0 jämnhet

0 flexibilitet

0 vattenbeständighet

0 vattentäthet

0 åldringsresistens

0 ytavvattningsförmåga

0 friktion

0 ljusreflektion

0 lågbullrande egenskaper

När man väl bestämt sig för vad som skall prioriteras är nästa steg att välja

rätt åtgärd. Som beläggningsingenjör har man många valmöjligheter gällande

beläggning. Med åren har urvalet av beläggningar ökat vilket medfört att belägg-

ningsingenjören fått allt fler möjligheter (alternativ). De tidigare mer traditionella

beläggningarna MAB, ytbehandlingar, BYA-förseglingar och gruslitlager har på

senare år kompletterats med ett antal åtgärder. Många av dessa beläggningar har

sitt ursprung i den miljödebatt som påbörjades i slutet av 70-talet. Miljödebatten

innebar bland annat att man skulle minska användandet av oljeprodukter. Man

började också diskutera hur arbetsmiljön var för vägarbetarna. Denna debatt med-

förde att flera olika tekniker framarbetades vilka visade sig passa väldigt bra på

det lågtrafikerade vägnätet (tex. övergång från lösningsbaserade bindemedel till

emulsioner). Vid sidan om dessa metoder har dessutom ett antal metoder importe-

rats från andra länder.

Hittills har val av åtgärd till stor del varit personrelaterat, men beläggnings-

ingenjörens roll blir i framtiden, som vi beskrev i föregående stycke, allt mer

komplext. Det är inte bara längre de personliga och tekniska aspekterna som styr.

Ett starkare miljö- och ekonomitänkande måste utvecklas bland branschens folk.

Kunden, det vill säga trafikanten, kommer i fortsättningen ställa högre krav dels

på väghållaren dels på beläggningen.

På grund av avsaknade medel för underhållsarbeten och därmed tappad

kompetens inom detta speciella område står man nu i mitten av 1990-talet inför ett

stort problem då kraven från trafikanterna i Sverige på ett väl fungerande vägnät är

stort. Antingen kan man låta vägnätet brytas ned och låta trafikanterna anpassa sig

efter det eller så kan man systematiskt ta sig an problemet. En del i denna satsning

är forskning, men som med all forskning tar det tid innan metoder, modeller och

tekniker är fullt användbara. Eftersom det svenska lågtrafikerade vägnätet är i

behov av åtgärder inom en relativt snar framtid kan vi inte vänta på resultat av den

forskning som bedrivs. I dagsläget gäller det att optimalt använda sig av de redan

befintliga metoderna.
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3.6.1.1 Litteraturundersökning

0 Utländsk litteratur

Den litteraturundersökning som genomfördes vid projektets början, med inrikt-

ning på beläggningar, resulterade i ett antal intressanta träffar . Mycket av den

litteratur som finns att tillgå beskriver till stor del projekt från utvecklingsländer

eller resultat från olika projekt i Nordamerika. På grund av Sveriges speciella

klimat och användandet av dubbdäck är det relativt lite av materialet angående

beläggningar som kan relateras till våra förhållanden. Ett försök att dela in den

utländska litteraturen i olika grupperingar gjordes. De grupper som bildades var;

allmänt, nya metoder, gummi-inblandning, betong, design och kallteknik.

l gruppen nya metoder finns litteratur som bland annat behandlar åter-

användning av asfalt och armering av beläggningar (Levik, 1978) Det sistnämnda

är en relativt dyr åtgärd men kan visa sig vara lönsam på skogsvägar med tunga

timmertransporter. Metoder som må vara nya pådet lågtrafikerade vägnätet men

som tas upp under en egen gruppering är användandet av gummi i beläggningen

(Schnormeier, 1983) och betong som slitlager (Schnoor, 1987). Dessa båda meto-

der har i Sverige inte prövats på det lågtrafikerade vägnätet, men man skall inte

helt döma ut dem. I framtiden kan till exempel återanvändning av gummidäck

medföra att användningen ökar och sprider sig nedåt till de lågtrafikerade vägarna.

En teknik som fått ett ökat användande i Sverige och som passar mycket väl på det

lågtrafikerade vägnätet är kalltekniken. Denna teknik är inte ny men den har

använts i väldigt liten omfattning. Den litteratur som finns beskriver olika försök i

USA från mitten av 80-talet, det intressanta är att USA då befannsig i det läget

som Sverige är i nu (Hicks et al, 1991, Dudley et al, 1987 och Anderson et al,

1987). Många av de lågtrafikerade vägarna är så kallat icke byggda vägar, det

innebär att underliggande lager i många fall inte är tillräckliga för dagens trafik. I

de fall man skall göra en ordentlig underhållsåtgärd räcker det därför kanske inte

med att lägga på en ny topp man måste också gräva ur vägkroppen och fylla ut

med stabilare, bitumenbundet, bärlager. För detta ändamål behövs därför olika

designmetoder. Några designmetoder från USA beskrivs i Darter et al (1979) och

Kandahl (1983). I grupperingen allmänt beskrivs olika problem som uppkommer

på det lågtrafikerade vägnätet men som inte går att direkt relatera till någon av de

andra grupperna. En del ekonomiska analyser, olika material till bärlager och

livslängdsfrågor behandlas i Oliver (1986), Anderson (1989), Mandigo et al

(1991), Scholen & Coghlan (1991) och Oliver (1992).

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns väldigt lite skrivet om under-

hållsåtgärder för det lågtrafikerade vägnätet, och att det som finns skrivet är svårt

att överföra till svenska förhållanden.

0 Svensk litteratur

När det gäller svensk litteratur i ämnet underhåll av beläggningar är mycket av det

skrivna utgivet av Svenska Kommunförbundet. De andra två stora väghållarna av

lågtrafikerade vägar Vägverket och privata väghållare av enskilda vägar, har i

skrift inte så mycket att luta sig emot. För Vägverkets del har utvecklingen av nya

metoder och tekniker inom detta område mest genomförts som så kallade busk-

försök. Det vill säga mycket av det testade har inte kommit ut till övriga intres-

senter. På senare tid har dock olika underhållsåtgärder uppmärksammats något
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mer och det är ytbehandlingar, Centrell (1995) och Centrell & Jacobson (1997),

kallteknik, Centrell & Jacobson (1995) och återvinningstekniken, Jacobson

(1995)

I början av 1990-talet kom två handböcker ut, Bära eller brista (1991) och I

valet och kvalet (1994). Båda böckerna är utgivna av Svenska

Kommunförbundet. Dessa båda handböcker vänder sig inte till experter utan mer

till de som har väghållaransvaret som en del av sin verksamhet. Båda böckerna är

mycket lätta att använda samt rikt illustrerade med bilder och figurer av olika slag.

En annan skrift som också givits ut av Svenska Kommunförbundet är Det

kommunala underhållsberget . En delrapport i detta arbete heter just Gator och

vägar (Silborn & Skagersjö, 1991). Författarna menar att nedbrytningsprocessen

som påbörjas i och med att vägen tas i bruk är oundviklig men att nedbrytnings-

hastigheten däremot kan påverkas. Man pekar i rapporten på vikten av att välja

rätt åtgärd vid rätt tidpunkt utan att för den delen tumma på kvaliteten. Ett gott

beläggningsunderhåll ger god kommunekonomi.

Ytterligare en bra rapport som ges ut av Svenska Kommunförbundet är

Kommunernas Väghållning 1995 . Denna rapport redovisar kommunernas väg-

hållningsansvar och kostnaderna för detta. Under åren 1983-95 underhölls i

genomsnitt 3,6 % av den asfaltbelagda ytan varje år, vilket motsvarar 28 års be-

läggningscykel. Kommunernas erfarenhet talar dock för att det genomsnittliga

underhållsintervallet för beläggningar bör vara ca 18-20 år för att undvika kapital-

förstöring, vilket i sin tur motsvarar ca 5,3% av det belagda kommunala vägnätet.

Från den senaste utgivna rapporten avseende 1994 kan man vidare läsa att

kommunernas kostnad för beläggningsunderhållet stadigt minskat sedan 1989.

Förutom de här ovan nämnda böckerna/rapporterna finns också artiklar från

branschtidningar samt publicerat material från olika seminarier att tillgå. Dessa

redovisas under kapitlet Litteratur. Sammanfattar man det som finns skrivet på

svenska kan man klart se att intresset och därmed kunskapsnivån ökat.

3.6.1.2 Etablerade slitlageråtgärder

De hittills mest förekommande beläggningsåtgärderna för lågtrafikerade belagda

vägar (grusvägar behandlas separat) har varit ytbehandlingar och oljegrus. På det

kommunala gatunätet är det främst MAB som använts.

0 Ytbehandling ,

Enkel ytbehandling, YlB, är en lämplig åtgärd på många av våra lågtrafikerade

vägar. Metoden har använts länge och är beprövad, men givetvis har förbättringar

kontinuerligt skett. Man sprider först ett lager med bindemedel för att därefter

sprida ett lager sten. Stenmaterialet vältas därefter ned i bindemedlet och man kan

nästan omgående öppna vägen för traliikering. En rätt utförd YlB ger en mycket

slitstark beläggning som kan hålla i många år. Beroende på vilken typ av väg/gata

man skall åtgärda kan stenstorleken varieras. Under 1970- och 80-talet gick man

över från att ha använt 'sig av asfaltlösningar till bitumenemulsioner. Utvecklingen

av bindemedel går nu in i en ny fas. För att få bättre vidhäftning mellan sten-

material och bindemedel görs nu försök med att tillsätta ett brytadditiv. Man skall

i framtiden kunna styra brytningen med avseende på yttre förhållande och val av

stenmaterial.
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0 Oljegrus

Oljegrus är en helsvensk beläggningsåtgärd som började att användas på 1950-

talet. De stora fördelarna med oljegrus är att det har mycket god flexibilitet och

återläkningsförmåga. Detta gör att oljegrus främst blivit mycket populärt i de

norra delarna av Sverige där man varje vår harproblem med tjälskador i belägg-

ningen. Tack vare flexibiliteten och återläkningsförmågan behöver inte väghålla-

ren varje år åtgärda uppkomna skador. En annan fördel med olj egrus är att det kan

lagras i ett upplag under flera år för att senare användas direkt utan någon ytter-

ligare preparering eller bearbetning.

0 MAB - MJAB

Mjuk asfaltbetong, MAB eller som den nu betecknas ABT/BISO, är en massa-

beläggning som i många fall används som underhållsbeläggning. MAB har god

flexibilitet och tillverkas en stenrik MAB erhålls även en slitstark beläggning.

Flexibiliteten och möjligheten att få slitstyrka har gjort denna 'beläggningstyp

vanlig på det lågtrafikerade vägnätet. En variant på MAB är MJAB som är en

halvvarm beläggning som kan användas där kraven på flexibilitet är större än

normalt. Eftersom bindemedlets hårdhet ganska enkelt kan varieras är MJAB

lämplig att använda där kraven skiftar snabbt längs vägen.

3.6.1.3 Nya slitlageråtgärder

När det gäller beläggningar är det omöjligt att i en rapport liknande denna ta med

samtliga på marknaden i dag befintliga underhållsåtgärder. Fem allt mer före-

kommande och intressanta tekniker vilka i framtiden kan få stor betydelse för det

lågtrafikerade vägnätet har lyfts fram; kallblandad asfalt (emulsions-beläggning),

kall återvunnen massa, slam- och bindemedelsförseglingar, tunnskiktsbeläggning

samt prefabricerad markbetong.

0 Kallblandad asfalt

Kallblandad asfalt, AEB, är en resurssnål och miljövänlig teknik. Helt ny är inte

denna metod men nya typer av bitumenemulsioner tillsammans med ny förfinad

blandningsteknik har ökat möjligheterna och därmed intresset för bitumen-

emulsionstekniken. Eftersom stenmaterialet ej behöver värmas upp sparas energi

och utsläppen av rökavgaser elimineras. Eftersom mobila blandningsverk kan

användas är tekniken också mycket flexibel vilket gör att metoden lämpar sig

mycket bra på det lågtrafikerade vägnätet. Emulsionsbeläggning är ett mer levande

och flexibelt material än varmblandad massa beroende på mjukare bindemedel,

relativt höga hålrum och varierande vatteninnehåll. Det innebär också att belägg-

ningens egenskaper i ganska hög grad förändras med tiden speciellt i början, både

positivt och negativt. Den första tidens trafik har oftast en positiv inverkan på

beläggningen genom den knådning som vägytan erhåller. Nylagda beläggningar

med bitumenemulsioner kräver också en ganska lång tid innan materialet torkat ut

ordentligt. Väderlek, temperatur och trafik är exempel på faktorer som härvidlag

har stor betydelse. De försök som gjordes 1993 och 1994 gav indikationer i såväl

fält som på laboratorium att metoden fungerat tillfredställande (Centrell &

Jacobson, 1995).
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0 Kall återvinning av asfalt

Kall återvining av asfalt är något som gränsar till ovan beskrivna emulsion-

beläggning. I båda fallen är det utvecklingen inom emulsionssidan som öppnat

upp möjligheterna att kunna tillverka och utföra beläggningar av detta slag. Kall

återvinning av massor har fått draghjälp tack vare det mål som kretslopps-

delegationen satt upp och som bygg- och anläggningsbranschen stöder. Genom att

använda sig av återvunna massor finns det mycket att vinna, både ekonomiskt och

med tanke på miljön. Men eftersom metoden att återvinna beläggningen kallt är

förhållandevis ny är erfarenheten ännu så länge begränsad. Dock har intresset för

återvinning av asfaltbeläggningar ökat under 1990-talet beroende på de redan

nämnda miljömässiga och ekonomiska fördelarna som tekniken erbjuder och inte

minst på att tillgången till fräs- och uppgrävda massor ökat. De enklaste tekni-

kerna innebär att det återvunna asfaltgranulatet, efter vattning men utan inbland-

ning av nytt bindemedel, läggs ut på grusvägar som ett kombinerat bär- och slit-

lager. De mer förädlade metoderna går ut på att ett nytt bindemedel blandas med

asfaltgranulatet, vanligtvis i ett mobilt kallblandningsverk. Produkten, åter-

vinningsmassorna, läggs därefter ut som bär- eller slitlager. Asfaltgranulatet

brukar i de sammanhangen krossas och siktas, ibland tillsätts också nytt sten-

material liksom vatten för att bland annat förbättra blandnings- och utläggnings-

egenskaperna. Kall återvinning är som nämnts tidigare flexibel och passar utmärkt

för småskalig verksamhet samtidigt som den tar hand om restmaterial vilket

annars skulle gå till deponi. Metoden svarar på så sätt mot Vägverkets krav på

kretsloppstänkande och resurshushållning. Även inom kommunerna torde tekni-

ken ha en framtid med tanke på de lager av asfalt som kommunerna har på olika

tippar (Jacobsson, 1995).

0 Förseglingar

Förseglingstekniken som används i Sverige är av två typer; slam- och bindeme-

delsförseglingar. Detta är en teknik som är enkel, förhållandevis billig och som

lämpar sig mycket bra på det kommunala lågtrafikerade gatu- och vägnätet samt

GCM-vägarna. En försegling utförs på åldrad yta utan slitage- och deformations-

skador. Förseglingen utförs i syfte att ge beläggningsytan ett tillskott av binde-

medel i ersättning för det som oxiderats bort med tiden. Ett andra syfte är att täta

igen mindre sprickor så att vatten hindras från att tränga ned i vägkroppen.

Förseglingar skall bromsa, inte stoppa, nedbrytningsprocessen så att det ordinarie,

mer genomgripande, underhållet kan skjutas några år på framtiden. Det som hit-

tills upplevts som svårt med förseglingar är att mäta effekten av åtgärden. Många

leverantörer/entreprenörer menar att en försegling verkar på djupet, att den hindrar

stensläpp, att den har en föryngrande effekt C?) etc. En försegling 'hindrar med all

sannolikhet nedbrytningsprocessen men oftast räcker det inte med, okulära bedöm-

ningar som bevis på en åtgärds förträfflighet, mätmetoder måste till. Några

säkra mätmetoder finns det för tillfället inte.

En slamförsegling består av ett tätt graderat och helt krossat stenmaterial som

blandas med bitumenemulsion, cement och vatten. Man får ett vällingliknande

slam som effektivt tränger ned och tätar den behandlade beläggningens ytporer.

Den andra förseglingstekniken, bindemedelsförsegling, är ännu enklare. I det fallet

sprids med spridarbil en bitumenemulsion (i de allra flesta fall). Denna emulsion

är i regel sammansatt för att genom migration påverka den åldrade beläggningen.
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Detta sker vanligtvis genom tillsats av polymerer, oljor eller lösningsmedel.

(Centrell, 1995 och Förseglingshandboken, 1997).

0 Tunnskiktsbeläggningar

En ny typ av beläggning som man börjat använda sig av i allt större utsträckning

på de svenska vägarnaär de så kallade tunnskiktsbeläggningarna. Detta är en yt-

beläggning som kan liknas vid såväl en ytbehandling som vid en massabelägg-

ning. På det lågtrafikerade vägnätet kan den liknas vid en justering+ytbehandling

och på det högtrafikerade vägnätet kan den till exempel ersätta en heating+ABS.

En av fördelarna med en tunnskiktsbeläggning är att man får ett lager som kan ta

upp vissa oj ämnheter men samtidigt har samma goda ytkarakteristiska egenskaper

som traditionella massabeläggningar. En annan fördel är att man tar till vara de

förseglande och flexibla egenskaperna som en vanlig ytbehandling har.

En tunnskiktsbeläggning kan utföras med olika stenstorlekar beroende på

vilken typ av väg man har för avsikt att belägga. För ett lågtrafikerat vägnät kan

det vara lämpligt att använda sig av 8 eller 11 mm som största stenstorlek. Beräk-

ningar man gjort visar att man på ett lågtrafikerat vägnät kan sänka årskostnaderna

mellan 0,60 och 0,95 kr/kvm om man använder tunnskiktsbeläggningar istället för

traditionell justering+ytbehandling De två mest förekommande tunnskikts-

beläggningarna i Sverige, för närvarande, är Novachip och Swemix.

0 Prefabricerad markbetong

Inom tätbebyggt område har man på senare tid intresserat sig för att ge trafikanten

en god trafikmiljö. En ny typ av trafikmiljö är den så kallade gårdsgatan. Det är en

gata där bilarna får färdas på de gåendes villkor. Här är det viktigt att gatan har en

beläggning som associerar till gångtrafik snarare än till biltrafik. Användandet av

prefabricerad markbetong har i dessa sammanhang ett antal fördelar gentemot de

konventionella asfaltbeläggningarna. Man kan få en ljus gatubeläggning i olika

mönster vilket ger såväl den gående som bilisten god vägledning. Inom de områ-

den där markbetong används är hastigheterna normalt väldigt låga och i dessa

hastighetsintervall blir bullret lägre jämfört med en konventionell asfalt-

beläggning. Ytterligare en intressant fördel är att man efter ledningsreparationer

kan återställa beläggningen till ursprungligt skick. Erfarenheterna av prefabricerad

markbetong är relativt begränsade varför det är svårt att säga något om under-

hållscykeln för denna metod (Stenler, 1995).

3.6.2 Grusvägsunderhåll

Ett speciellt område som kräver speciella åtgärder är grusvägarna. Många vägar,

framför allt de enskilda vägarna (skogs- och jordbruksvägar), är fortfarande grus-

belagda. Sverige består av cirka 2 800 mil allmänna grusvägar, cirka 6 800 mil

enskilda vägar med statsbidrag samt 20 000 mil skogsbilvägar med årligt under-

håll. De allmänna grusvägarna omfattar 28% av det totala vägnätet men upptar

endast cirka 2% av trafikarbetet. Grusvägarna har en mer samhällsfunktionell än

trafikmässig betydelse. Grusvägarna utgör den sista förgreningen av vägnätet och

måste hållas i ett för samhället och trafikanten acceptabelt skick.

Många utländska rapporter visar att det är lönsamt att belägga en grusväg vid

relativt låga trafikflöden. För svenska förhållanden gäller dock att beläggning inte

kan läggas utan att vägen först får en relativt kraftig förstärkning. En viktig

skillnad mellan grusvägar och belagda vägar är att ett eftersatt underhåll får
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mindre konsekvenser på en grusväg, medan det på en belagd väg leder till bety-

dande kostnadsökningar på sikt.

När det gäller grusvägsunderhåll finns det olika åtgärder som kan sättas in.

Grusning görs då tjockleken på slitlagret blivit otillräckligt eller då slitlagret fått

fel sammansättning. Grusning utförs på våren efter tjällossning och på hösten. En

annan åtgärd är hyvling, då formas vägbanan så att den får rätt lutning. Hyvling

behövs också för att slitlagerytan skall hållas jämn. Vid hyvling blandas grus-

materialet vilket ger slitlagergruset en mera homogen sammansättning.

Ytterligare en underhållsåtgärd som är aktuell vid grusvägar är dammbindning.

En dylik åtgärd har två uppgifter, dels att minska de sanitära olägenheterna av

vägdamm dels att binda slitlagret och därmed minska hyvlingstillfällena. Som

dammbindningsmedel används för det mesta kalciumklorid men andra medel har

prövats på grusvägsbeståndet. Det är främst bitumenemulsioner som prövats.

Dagens trafikanter har nämligen inte varit nöjda med den grusväghållning som

erbjudits. De har ofta krävt att vägarna skall beläggas med exempelvis YlG som

är detsamma som YlB fast på grusslitlager. Flertalet av återstående grusvägar har

låg trafik, varför en investering i förstärkning och beläggning sällan kan uppvisa

en samhällsekonomisk lönsamhet. Men för att närma sig trafikanternas ökade krav

har ett antal grusvägar dammbundits med bitumenemulsion. De försök som utförts

i Blekinge har fallit väl ut, kunderna och väghållaren är båda mycket nöjda med

utfallet.

3.6.3 Dräneringsåtgärder

Majoriteten av vägkonstruktörer, såväl praktiker som teoretiker, tycks vara över-

tygade om att en vägs dräneringsförhållanden är en av de viktigaste parametrarna

med avseende på bärighetsutveckling och livslängd. Detta trots att det finns få

studier som kan bekräfta och kvantifiera dräneringens betydelse. Speciellt verkar

samband mellan bärförmåga och dräneringsförhållanden vara dåligt utredda. Sam-

band mellan vägars dränering/torrläggning och tjälskadeutvecklingen förefaller

vara något bättre belysta.

Vid dimensionering av vägkonstruktioner (nybyggnad) förutsätts att överbygg-

naden är dränerad, dvs att vatten i överbyggnaden fritt kan avrinna till dränerings-

systemen. Vatten kan tillföras överbyggnadsmaterialen via vattenmättade under-

grundsmaterial men avsevärda mängder kan också infiltrera i sprickor i belägg-

ningen. Vattenöverskott i överbyggnadsmaterialen gör att trafiklasterna genererar

porvattenövertryck som med tiden leder till bärighetsskador, tex. spårbildning och

krackelering.

l jordskärningar förekommer ofta höga grundvattennivåer. Detta medför att

bärigheten i undergrunden reduceras, men kan också, i de fall där undergrunds-

materialen är tjälfarliga, leda till stora och ojämna tjällyftningar. Det finns också

relativt klara samband mellan tjälaktiviteten i en jord och avståndet till grund-

vattenytan. I en dränerad terrass kan man alltså förvänta sig att bärigheten för-

bättras och att tj älproblemen minskar.

För att upprätthålla vägkonstruktionens funktion är det mycket viktigt att

trummor och diken/ledningar kontrolleras och underhålls regelbundet. När det

gäller lågtrafrkerade vägar består detta underhåll till större delen av dikning.

Noterbart är att en mycket stor del av Vägverkets kostnader för dikning avser

grusvägar. 1990 förbrukade Vägverket l45 mnkr till dikning och cirka 50 % av
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denna kostnad avsåg dikning av lågtrafikerade grusvägar med ca 2 % av trafik-

arbetet (Vägunderhåll Barmark, 1992).

Krav på dränering
Normalt krävs att överbyggnaden är dränerad. Detta innebär att inget fritt vatten;

dvs dräneringsbart vatten, får förekomma i överbyggnadsmaterialen. Vatten

bundet i olika former (tex kapillär- och adsorptionsvatten) kan däremot före-

komma i överbyggnadsmaterialen.

Vid nybyggnad anses kravet på dränering av överbyggnaden vara uppfyllt om

diken eller ledningar installeras med ledningsgång minst 0,3 m under terrass

(VÄG 94, 1994).
Vid underhåll och iståndsättning anses kravet på dränering av överbyggnaden

vara uppfyllt om (Förbättring Bärighet/Beläggning, 1992):

- diken eller ledningar installeras med ledningsgång minst 0,3 m under terrass.

- vattenflödet genom innerslänterna säkerställs, antingen genom att inner-

slänterna består av Öppet (permeabelt) material eller genom att dränerande

slitsar med permeabelt material (alternativt dräneringsledningar) installeras

på var 20:emeter.

Normalt görs ingen dränering i undergrunden utan istället görs kompensation

för ogynnsamma dräneringsförhållanden genom att överbyggnadstjockleken ökas.

Dränering av undergrund kan dock utföras då det är sannolikt att ogynnsamma

dräneringsförhållanden kommer att påverka vägens tillstånd/skadeutveckling.

Dränering av undergrund utförs t.ex. för att få tillräcklig bärighet i finkorniga och

vattenmättade terrasser och då tj ällyftningar bedöms bero på ogynnsamma dräne-

ringsförhållanden (lokala grundvattentlöden etc).

Noterbart är att ett öppet dike har flera funktioner:

1. Att avleda ytvatten (dagvatten) från vägytan och vägens omgivning.

2. Att dränera vägkroppen, dvs att avleda vatten som på något sätt tränger in i

vägkroppen.

. Att fungera som snömagasin.D
J

Vid bedömning av behovet av underhållsdikning bör vägens tillstånd vara

vägledande. Har vägytan bärighetsrelaterade skador, som tex. krackeleringar och

spår, samtidigt som dikesstandarden är dålig, är sannolikheten stor för att vatten

på något sätt bidragit till skadorna. Å andra sidan har vägen fungerat bra under

flera år trots att dikesstandarden är dålig finns det igen egentlig anledning att

utföra dikning.

En stor del av det lågtrafikerade vägnätet utgörs av sk. icke-byggda vägar

som i princip saknar en dränerande överbyggnad.. För dessa vägar ytvatten-

avledning det primära. Generella krav på dikesstandard är svåra att: ange för dessa

vägar. I stället är det lokal kännedom och erfarenhet som bör avgöra behovet av

dräneringsåtgärder.

Vid underhållsdikning av vägar med dränerande överbyggnad bör i princip

samma dräneringskrav gälla som vid nybyggnad. Speciellt viktigt är att inner-

slänternas vattengenomsläpplighet kontrolleras och vid behov åtgärdas.

Ofta ingår dikning som en del av en mera omfattande iståndsättningsåtgärd

med tex. ny toppbeläggning. I sådana fall är det önskvärt att dikningsåtgärden kan
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utföras ca ett år innan Övriga åtgärder, eftersom det normalt tar ganska lång tid

innan en dräneringsåtgärd ger full effekt.

Problem på grund av bristfällig dränering (efektsambtmd)

FÖrsämrad bärighet tillföljd av bristfällig Överbygnadsdránering

Vattenöverskott i vägkonstruktioner till följd av bristfällig dränering gör att de

dynamiska belastningarna från trafiken (lastpulser) genererar porvattenövertryck i

överbyggnadsmaterial och undergrund. Detta kan leda till materialomlagringar

med deformationer (spårbildning) och krackelering som följd.

Det förefaller att finnas relativt få studier som specifikt belyser dräneringens

betydelse för vägars bärförmåga. Vid försök i den danska vejprøvemaskinen har

dock studerats hur en vägkonstruktions bärförmåga reduceras när de obundna

överbyggnadsmaterialen är vattenmättade (Krarup J A, 1991). Vid dessa försök

visar mätningar med töjningsgivare i underkant av asfaltlager att vid hjulpassage,

erhålls en betydligt högre dragspänning när överbyggnadsmaterialen är mättade

jämfört med dränerade förhållanden. Enligt de danska Vejreglerna betyder detta

att konstruktionens livslängd reduceras med en faktor 0,2. Observera att materia-

len inte behöver vara fullt mättade för att positiva porvattentryck skall uppkomma.

Vid de ovan relaterade försöken låg överbyggnadsmaterialens mättningsgrad

mellan 60 och 70 0/0. Dränerade förhållanden innebar att materialen hade fri-

dränerat under ca en vecka varefter mättningsgraderna hade sjunkit till mellan 25

och 45 % (vattenkvoter mellan 4 och 6 0/o).

Ett annat sätt att belysa dräneringens betydelse för bärförmågan är att studera

hur överbyggnadens dränering beaktas vid dimensionering. Vid dimensionering

med FE-metoden används tex. materialkoefficienter som anger hur mycket

materialen är värda (koefñcienterna utvecklades ursprungligen i samband med

AASHO-försöken i Illinois, USA). Genom att multiplicera en materialkoefficient

med lagertjockleken erhålls ett sk. FE-tal (förstärkningseffekttal) förlagret ifråga.

Med FE-metoden anges FE-tal för de vanligaste bundna och obundna överbygg-

nadsmaterialen. FE-talen korrigeras med hänsyn till sprickor och krackeleringar i

de bundna materialen samt för materialens fuktkänslighet och dränerings-

förhållanden.

Vid korrigering för fuktkänslighet och dräneringsförhållanden används korri-

geringsfaktorer enligt följ ande:

 

Material Överbvggnadsdränering

Bra Dålig

FL enligt BYA 3/89 1,0 0,9

FL enligt BYA 84 (A- och B-mtrl enl BYA 76), sand 1,0 0,8

Sandig siltig morän 1,0 0,6

Korrigeringsfaktorerna för Dålig överbyggnadsdränering visar hur mycket

FE-talen, dvs. materialens värde , reduceras på grund av att dräneringen bedöms

vara bristfällig (Förbättring Bärighet/Beläggning, 1992).
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Försämrad bärighet till följd av ogynnsamma dräneringsförhällanden i under-

grunden

Enligt VÄG 94 krävs i normalfallet inga dräneringsåtgärder i undergrunden utan

istället görs kompensation för ogynnsamma dräneringsförhållanden genom att

överbyggnadstjockleken ökas. Ett sätt att belysa undergrundsdräneringens bety-

delse för bärigheten är att studera hur dräneringsförhållandena beaktas vid dimen-

sionering.

Vid dimensionering enligt VÄG 94 ökas överbyggnadstjockleken med 0,2 m i

skärning och på bankfyllning lägre än 0,3 m. då materialet i terrassen består av typ

5 (finkornig jord med lerhalt 5 40 %) och objektet ligger inom klimatzon 3-6.

Detta betyder att överbyggnadstjockleken ökas med mellan 15 och 35 0/o

(beroende på överbyggnadstyp och trafikklass) när materialet i terrassen är fukt-

känsligt och dräneringsförhållandena bedöms vara ogynnsamma (skärning).

I de flesta utländska dimensioneringsnormer görs kompensation för ogynn-

samma dräneringsförhållanden i undergrunden på liknande sätt, antingen genom

att ingångsparametrar som tex. E-modul och CBR reduceras, eller genom direkt

ökning av överbyggnadstjocklek.

Tjälproblem tillföijd av brisifällig dränering

Tjällyftningshastigheten i ett jordmaterial bestäms i hög grad av den kapillära

uppsugningshastigheten och avståndet till grundvattenytan. En sänkning av

grundvattennivån kommer att ge ett tryckfall 'i porerna vilket gör att belastningen

på jorden Ökar. Tryckfallet är betingat dels av grundvattenytans läge (statiskt

tryckfall), dels av vattenuppsugning till tjälgränsen i form av kapillär strömning

vilken ger upphov till ett aktivt (dynamiskt) tryckfall i porerna.

Tryckfallet i porerna påverkar tjällyftningsegenskaperna i jordarter på samma

sätt som en yttre last. En sänkning avgrundvattenytan i undergrunder med måttligt

tjälfarliga jordarter (t.eX. finkorniga moräner) ger en kraftig reducering av tjäl-

lyftningen. För motsvarande reduceing i de mycket tjälfarliga jordarterna (tex.

grovsiltiga jordar) krävs dock att grundvattenytan avsänks till en nivå l-l,5 m

under terrass. Noterbart är detta förutsätter att materialen är homogena. I siltj ordar

förekommer ofta skikt av mera permeabelt material och om dessa berörs av

dräneringen kommer dräneringseffekten att bli mycket större.

Minskad livslängd tillfÖZjd av bristfällig dränering

Förekomst av stora och ojämna tj ällyftningar liksom minskad bärighet leder till att

vägens livslängd minskar. Det finns relativt få undersökningar rörande vägars

livslängd och sambandet med dräneringsförhållandena. En översiktlig inventering

av dikesstatus i ett par arbetsområden (Olsson B & Wallroth E, 1986) visar dock

att det går att påvisa tydliga samband mellan tex. dikesdjup och beläggningsålder.

FÖrsämrad byggkvalile' lillfäijd av brist/ä!!ig dränering

Dräneringsproblem i byggskedet leder ofta till förseningar men kan också medföra

kvalitetsförsämringar på grund av t.ex. spåriga terrasser och/eller avvikelser i

lagertjocklekar.
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Dräneringsåtgá'rder (vilka dräneringsmetoderfinns)

Öppna diken
Öppna diken är det vanligaste sättet att avleda ytvatten och dränera vägkroppen.

Öppna diken används företrädesvis på relativt lågtrafikerade vägar.

Fördelar: Låg utförandekostnad och relativt lätt att kontrollera funktionen.

Nackdelar: Dålig dräneringseffekt till följd av att diket måste läggas relativt

långt från vägkanten. Funktionen försämras ofta på grund av erosion

och igenslamning. Öppna diken är också olämpliga från trafiksäker-

hetssynpunkt.

Täckta dräneringsledningar

Täckta dräneringsledningar används i första hand på högtrafikerade vägar där det

finns krav på att sidoområdet utformas avkörningsvänligt. Vid lokaler där det av

utrymmesskäl är svårt att utföra ett öppet dike kan dock täckta dräneringar vara

motiverade även på lågtrafikerade vägar. Det kan t.ex. gälla mindre vägar som går

genom/nära bebyggelse.

Fördelar: God dräneringseffekt eftersom dräneringen kan läggas nära vägkrop-

pen. Kan också användas för djupdränering. Sidoområdet kan utfor-

mas avkörningsvänligt.

Nackdelar: Relativt hög utförandekostnad och jämfört med öppna system något

svårare att kontrollera funktionen.

Plaslleterdräner ("fm draz'ns'Q

Liksom vanliga dräneringsledningar används plastfilterdräner i första hand på

mera högtrafikerade vägar. I speciella fall (t.ex. på grund av utrymmesbrist) kan

det dock vara motiverat att använda plastfilterdräner vid mindre, lågtrafikerade

vägar.

Fördelar: Mycket god dräneringseffekt eftersom dränerna kan placeras nära

vägkroppen och har stor kontaktyta mot omgivande material.

Dränernas utformning kan anpassas efter olika lokalers behov.

Nackdelar: Hög materialkostnad.
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4 FoU-Behov (Förslag till fortsatt forskning)
Det lågtrafikerade vägnätet har sällan uppmärksammats i några större forsknings-

program. Utvecklingsarbetet har hittills åkt lite snålskjuts på vad som skett inom

det högtrafikerade vägnätet. Med tanke på att så stor del av vägnätet är låg-

trafikerat samtidigt som ekonomin och milj ötänkandet ändrat förutsättningarna för

underhållsarbeten torde en Ökad satsning på FoU för det lågtrafikerade vägnätet

ligga i tiden. Detta meddelande har pekat på hur situationen ser ut idag, vad det

finns för möjligheter att nu åtgärda det lågtrafikerade vägnätet och vilka ekono-

miska följ der det får. I detta kapitel skall ytterligare ett antal punkter tas upp vilka

på sikt kan förbättra förutsättningarna för underhållet på det lågtrafikerade

vägnätet.

4.1 Ekonomi

Ett stort samhällsekonomiskt intresse finns i att satsa FoU-resurser på en mer

utvidgad och djupgående analys om det optimala förhållningssättet till de lågtra-

fikerade vägarna. Detta intresse avspeglar sig i att man kan spara mycket pengar

på längre sikt genom att optimera underhållet av, vägarna (egentligen handlar det

om att minimera utgifterna giveten viss vägstandard på lång sikt). Hur skall man

förhålla sig till underhållet av dessa vägar för att maximera samhällets nytta givet

en kostnadsrestriktion? Denna fråga skulle det krävas mycket stora resurser för att

besvara. Man bör dock ha i åtanke att det finnas mycket pengar att spara för

samhället om man kan närma sig den optimala strategin.

För att komma närmare svaret om det optimala underhållet skulle man behöva

ta hänsyn till betydligt fler effekter än vad som gjorts i denna analys och lägga ned

större arbete på rimliga värderingar av effekterna.

Man kan exempelvis tänka sig att man i större utsträckning tar hänsyn till kost-

nadsförändringar som uppkommer då antalet och svårighetsgraden av trafik-

olyckorna påverkas av åtgärderna man vidtar. Det skulle också krävas en rimlig

uppskattning om det verkliga antalet trafikolyckor, detta kan vara svårt men det är

en viktig punkt eftersom den samhällsekonomiska vinsten av att undvika olyckor

är stor. En annan viktig variabel som kräver mer resurser är kostnads/nytto-föränd-

ringar till följd av miljöpåverkan som avgasutsläpp, buller och damm. Ett stort

bekymmer man stöter på är hur man monetärt skall värdera de ingående termerna

på ett samhällsekonomiskt korrekt sätt. På denna punkt är det nödvändigt att lägga

ned stor möda om man skall få korrekta (rimliga) resultat.

Vidare skulle man kunna dela upp de lågtrafikerade vägarna i finare segment

där man analyserar vägar med t ex ÅDT<300 för sig eller där man analyserar

vägar med något speciellt slitlager för sig. Det är intetroligt att samma underhålls-

strategi skall gälla för vägar med ett mycket lågt ÄDT som för vägar med ÅDT
strax under tusen. Man bör också ta hänsyn till att olika vägar har olika trafik-

sammansättning.

Man skulle också kunna lägga mer resurser på forskning kring vilken typ av

beläggning som är bäst under vissa förutsättningar t.ex. klimat trafik och vägtyp.

Det är rimligt att tro att man inte skall ha samma beläggningstyp på alla lågtrafi-

kerade vägar. Men om en typ av beläggning är bra på en vägtyp i t.ex. Kronobergs

län så är det osannolikt att någon helt annan beläggning skall vara det optimal

valet på en liknande väg i grannlänet Halland. Så är fallet idag, detta tyder på att
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man inte forskat tillräckligt inom området. Slumpen verkar i stor utsträckning ha

varit avgörande för vilken beläggningstyp man lagt.

4.2 Underhållssystem
En kärnfråga i underhållsplaneringen är vilken standard som ska eftersträvas.

För att beräkna optimal ytstandard kan HDM användas ( Higvvay Design and

Maintenance är ett program utvecklat av Världsbanken). I mån av tillgång testas

även andra programvaror. Beräkningsresultat och program granskas kritiskt.

l VTl:s körsimulator flnns möjlighet att studera hur olika yttillstånd påverkar

trafikanten. En typisk lågtrafikerad med representativ geometri, kan simuleras

med varierande yttillstånd, tex. varierande spår, jämnhet och friktion.

Kunskap om hur vägens tillstånd förändras med tiden är bristfällig för lågtrafi-

kerade vägar. Vidareutveckling av tillståndsförändringsmodeller, speciellt med

hänsyn till klimatet och tidens inverkan i kombination med låg trafik, är därför

angeläget.

Att åtgärda en lågtrafikerad väg med bristfällig bärighet är ofta kostnads-

krävande. Behovet av undersökningarför att beräkna och bedöma förstärknings-

behovet är ofta större på en lågtrafikerad väg jämfört med på en mer trafikerad och

bättre byggd väg, på grund av stora variationer i material och lagertjocklekar. I

vissa fall finns därför behov av en enkel (men korrekt) metod för dimensio-

nering av förstärkning.

4.3 Ätgärdstekniker
Med åtgärdstekniker menas utveckling och utvärdering av åtgärder för att för-

hindra skador vars huvudsakliga orsak är:

- åldring

-last

*Uäe

- ledningsgravar

I dagsläget åtgärdas dessa skador olika beroende på var man befinner sig rent

geografiskt och dels på vilka medel som är anslagna för underhållsåtgärder. Här

nedan ställs ett antal frågor som kan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen.

-Design

Många av degator och vägar som i dagsläget behöver underhållas byggdes för 25-

30 år sedan. Dessa förefaller ofta vara överdimensionerade vad avser gatubredden.

Skulle det vara lönsamt att minska gatubredden för att på så sätt minska de fram-

tida underhållskostnaderna? Många gångbanor som byggts i anslutning till gatan

används i liten utsträckning. Skall dessa få finnas kvar?

-Underhållsmetod

Utveckling och utvärdering av flera alternativa metoder för underhåll av lågtrafi-

kerade gator. Bättre teknik och material för spricklagning till rimlig kostnad.
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-Mätmetoder

De alltmer vanliga underhållsentreprenaderna kräver att ny mätmetoder utvecklas,

så att en objektiv bedömning kan göras på det löpande underhållet.

-Grusvägar

En satsning på underhållsåtgärder av grusvägnätet borde ske. Dammbindning med

bitumenemulsion har prövats och kan utvecklas än mer. Kan man i framtiden

tänka sig att hyvla ned äldre, återvunna, massor i grusslitlagret för att på så sätt

binda gruset?

-Kallblandad asfalt

Eftersom tekniken med kall återvinning av asfaltbetong är förhållandevis ny är

erfarenheterna relativt begränsade. En större satsning på detta område skulle göra

att många av våra lågtrafikerade gator/vägar skulle kunna få en ny beläggning.

-Förseglingar

Det är önskvärt att metoder för att mäta effekter av förseglingar utvecklas. Det

man främst vill ha svar på är förseglingspreparatens nedträngningsförmåga. Andra

effekter som det är önskvärt att man kan mäta på ett tillförlitligt sätt är förseg-

lingens förmåga att hejda/minska stensläpp samt dess förmåga att täta ytan så att

vatten hindras att bli stående i beläggningen.
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Bilaga 1

Sid 1(6)

Nuvärdesmodellen

Den modell vi har konstruerat är en nuvärdesmodell. I denna tas hänsyn till en rad

variabler. Modellen är gjord i Excel vilket gör det enkelt att ändra variablerna och

sätta in de värden man anser lämpliga. Det är inte heller svårt att lägga till

ytterligare variabler i modellen. Det största problemet uppkommer då man skall

värdera de ingående variablerna. En modell av detta slag är ju helt beroende av att

man kan värdera de ingående komponenterna monetärt. Exempelvis kan det vara

svårt att veta vad man skall använda för monetär värdering på komforten.

Efter att ha gjort en del körningar i modellen kan man konstatera att de variabler

som har störst betydelse för om det är samhällsekonomiskt lönsamt med en

senareläggning av investeringen resultat är:

0 lnvesteringskostnaden

0 Kalkylräntan

0 Hastighetsgränsen

0 Hastighetsförändring till följd av åtgärden

0 Fördyringen av projektet vid en senareläggning

0 Olycksvärderingen.

Modellen är lämplig för känslighetsanalyser eftersom man kan förändra en

variabel ceteris paribus. Man ser då betydelsen av en felaktigt prognostiserad

variabel. Att studera effekten av en utökad livslängd för investeringen är lätt gjort

genom att kopiera de bakomliggande formlerna.

Beskrivning av vad som händer i kalkylbladet.

Steg 1. Under detta steg skall förutsättningarna anges. De förutsättningar som

finns i det gråskuggade området är specifika för den senarelagda investeringen.

Steg 2. Här beräknas totalkostnaden (FK) för fordonen att färdas den aktuella

sträckan för varje år. Vi ser fördelningen över fordonskostnadens fyra delar.

Steg 3. Här ser vi hur stor kostnadseffekten blir för tiden som åtgärden tar. När

framkomligheten blir begränsad till följd av arbetet ökar restiden. Sannolikheten

för att en olycka skall inträffa bör också öka då man arbetar med vägen.

Steg 4. Vi ser under detta steg sammanställningen för kostnaderna och intäkterna

(nyttorna). Beträffande fordonskostnaden är det förändringen mot vad kostnaden

skulle varit om vi integenomförde investeringen som är intressant i vårt fall.

Steg 5. Under det femte steget ser vi kalkylens nuvärdesberäkning. Vi har här vägt

summan av intäkterna mot kostnaderna. Här har vi också tagit hänsyn till

investeringens restvärde. Vi ser här investeringarnas nuvärden som är jämförbara.

Steg 6. Under det sista steget sammanfattar vi våra resultat. Vi ser nuvärden, skill-

naden mellan dem, NNV-kvoter och investeringarnas årliga avkastning.
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Bilaga 1

Sid 3(6)

Fotnötter

1) Den procentuella uppdelningen av fordonskostnadernakommer från RRV:s Revisionsrapport

1986:248
2) Baserat på beläggningskostnaden 39kr/m väg för Y1G-beläggning(1990),

genomsnittl. vägbredd: 4,6 meter. Uppräkn.fakt. 1,2 för att få 1993 års priser

3) Vid 12% lastbilar och 15 °/o tjänsteresor, inkl godstidsvärde enligt Vägverkets reviderade

värderingar. Hänsyn taget till skattefaktor: 99/1,2.

4) Baserat på W 16. Effektkatalog s 194 men grov egen uppskattning Under antagande om

att invest. avser en förbättring av belagd väg.

5) På lågtrafikerad 70-väg var det under 91-95 37065 olyckor enl VDB och det fanns 52794 km
väg där 70 var hastighetsgränsen. Faktor att använda vid 50-väg: 0,22 vid 70-väg: 0,14

vid 90-väg: 0,30 vid 110-väg: 0,60

6) 720 000/1,2 pga skattefaktor enligt Vägverkets reviderade värderingar (gäller landsbygd,

inkl viltolyckor) Om man vill ha för tätort använd 520 000/1,2 istället.

7) Hastighetssänkningen baseras inte på någon källa och är knappast med sanningen

överensstämmande.

8) Sannolikheten för en olycka ökar under dagarna arbetet utförs. Hur mycket har vi dock inget

belägg för, sannolikheten är gripen ur luften.

9) Uppgifterna i denna spalt är behöver ej vara samma i båda fallen, modellen är anpassad till

att kunna behandla olika värden på dem.

10) Projektet kan bli dyrare p 9 a att vägen är mer sliten men möjligheten finns att man då gör

vägen bättre än vid år 0.
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2. Toth fordonskostna_d_

Totalkostnad för fordonen att åka sträckan.

Bilaga 1

Sid 4(6)

 

BF DS R&U VM

0 0 0 0

252323 218057 763200 327086

260587 233539 817388 350309

269121 250121 875422 375181

277935 267879 937577 401819

287037 286899 1004145 430348

296438 307268 1075439 460903

306146 329084 1151796 493627

316172 352449 1233573 528674

326527 377473 1321157 566210

337221 404274 1414959 606411

3. Kostngdsökninq vid väggrbete

Kostnader för förlängd restid och

ökad olycksrisk under åtgärdstiden.

ÅR RV OV

0 99000 4200

  

FKFBF+DS+R&U+VM)

0

1560667

1661823

1769845

1885210

2008429

2140048

2280653

2430869

2591367

2762865
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Sid 5(6)

4. Kostnader och intäkter

 

mal
Fordonskostnadsförändring till följd av underhållet

ÅR Hwem: RV KV OV BF DS R&U VM FK

0 470000 -99000 0 -4200 0 O 0 0 0

1 0 70140 8502 17479 2523 2181 7632 0 12336

2 0 72973 8845 18185 2606 2335 8174 0 13115

3 0 75921 9203 18920 2691 2501 8754 0 13947

4 0 78989 9574 19684 2779 2679 9376 0 14834

5 0 82180 9961 20479 2870 2869 10041 0 15781

6 0 85500 10364 21306 2964 3073 10754 0 16791

7 0 88954 10782 22167 3061 3291 11518 0 17870

8 0 92548 11218 23063 3162 3524 12336 0 19022

9 0 96287 11671 23995 3265 3775 13212 0 20252

10 0 100177 12143 24964 3372 4043 14150 0 21565

11 Restvärdet av investeringen uppgår till 30% av investeringen, detta är en intäkt för år 11

 

5. Nuvärdesberäkninq

 

MVWdt=O

ÄR kostnad intäkt Nuvärde

0 470000 -103200 -573200

1 0 108456 103291

2 0 113119 102602

3 0 117990 101924

4 0 123081 101259

5 0 128401 100605

6 0 133961 99964

7 0 139774 99335

8 0 145850 98717

9 0 152204 98112

10 0 158848 97519

11 0 141000 82440

12 0 0 0

512569
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Sid 6(6)

6. Resultat

Investering år 0 Investering år 1

Nuvärde (år 0) 512569 497786

NNV-kvot 0.894 0.864

Avkastning/år (%) 5.98 5.82

Beslutsregel

Det samhällsekonomiskt bästa valet är det som ger högst totala nuvärde detta skall

väljas. Om inget av alternativen ger ett positivt nuvärde bör man avstå helt från

investeringen. Man skall dock i en kalkyl av detta slag vara medveten om att

osäkerheten är stor. Man bör väga summan av nuvärdena mot övriga effekter (t ex

miljömässiga aspekter) som denna kalkyl inte tar hänsyn till innan man beslutar

om en investering. Det är då möjligt att man kommer fram till att inte genomföra

investeringen det positiva nuvärdet till trots. En kalkyl av detta slag bör åtfölj as av

en känslighetsanalys för att man skall få en rimlig uppfattning om dess osäkerhet.

l fallet ovan och under antagandet att våra förutsättningar och antaganden är

riktiga ser vi således att vi bör välja att investera år 0 eftersom nuvärdet för det

alternativet är högst. Nuvärdena ligger dock mycket nära varandra så man kan

tänka sig att man då man tar hänsyn till andra faktorer (t ex miljöpåverkan) ändå

kommer fram till att man bör välja att senarelägga investeringen. Då det inte är

någon större skillnad mellan nuvärdena är det viktigt att se över de värden man

antagit och väga in de effekter man inte tagit med i analysen för att fatta rätt

beslut.

Observera att de värden vi antagit i exemplet inte gör anspråk på att vara med

sanningen överensstämmande, det finns troligen uppdaterade värden för de flesta

variabler (se t ex fotnot 7 i bilagan). Avsikten med den ekonomiska analysen var

att med visa en metod som är lämplig att använda i en CBA av detta slag, och att

ge ett numeriskt exempel i bilagan. I en fortsatt forskning kring de lågtrafikerade

Vägarnas speciella samhällsekonomiska bekymmer skulle man dock behöva lägga

ned mer tid på att hitta värden som är mer korrekta och förbättra de matematiska

uttryck som finns i kapitlet.
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Sid 1(3)

Kollektiva varor ur ett nationalekonomiskt perspektivL2

En avgörande skillnad för utbudet av envara är om det är en kollektiv eller en

privat vara. En kollektiv vara kommer flera konsumenter tillgodo utan att minska

möjligheten för andra att utnyttja varan. En konsument kan således konsumera

varan oavsett om de är med och betalar för den eller inte. En kollektiv vara är en

vara som man kan konsumera utan att det konkurrerar med andra personers

konsumtion av samma vara (icke-rivalitet). Vidare skall man inte kunna utestänga

en konsument från möjligheten att konsumera varan (icke uteslutningsbarhet).

Beträffande gator och vägar kan vi säga att det första villkoretär uppfyllt eftersom

det inte hindrar någon annan att en konsument använder vägen. Det går givetvis

att hitta exempel då detta inte är uppfyllt. Ett exempel kan vara då det bildas köer

p g a mycket trafik, vi skalldock ha i minnet att det är lågtrafikerade vägar vi

behandlar här. Det andra villkoret är inte uppfyllt för den grupp av enskilda vägar

som man inte tar emot statsbidrag för eftersom man då har rätt att hindra

obehöriga trafikanter att köra på vägen. Således är de vågar vi behandlar utom de

enskilda utan statsbidrag att betrakta som kollektiva varor.

Efterfrågan av kollektiva varor bestäms av individernas avtagande marginella

nyttofunktioner. Om det fanns en möjlighet att ta betalt av konsumenten för varje

enhet som fanns tillgänglig av enkollektiv vara så skulle priset vara lika med den

marginella nyttan av den sista enheten. Därför betraktar man den (avtagande)

marginella nyttofunktionen som individens efterfrågan av en kollektiv vara. För

att få den totala efterfrågan av en privat vara summeras individernas

efterfrågefunktioner horisontellt (kvantiteterna som individerna skulle köpa vid

olika prisnivåer summeras). Man kan inte göra på samma sätt när det gäller

kollektiva varor till följd av free-rider problemet (se nedan). Istället får man

summera de marginella nyttofunktionerna vertikalt.

 

Efterfrågan för konsument A Efterfrågan för konsument B

  
(U (U

3:-' .1:
: >. : >

2 § 2 5(6
o : 0 :
L .- L .-

x 9 :c E7
(U (6

E E

Kvantitet Kvantitet

    

Figur 3.1 (I och b Enter/frågan av en varajör konsumenterna A och B.

Källa: Egen

 

Denna bllaga ar skriven for den nationalekonomiskt intresserade och kraver nationalekonomisk

grundkunskap för att vara förståelig.

2 Stycket är baserat på Keating och Wilson (1992) sid 225f där ej annat anges.
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Marknadsefterfrågan för den privata varan

K
r
o
n
o
r
!

M
a
r
g
i
n
a
l
n
y
t
t
a

 

Kvantitet

  

Figur B.2 Marknadseftelyfrågan av en privat vara (hørisontell summering).

Källa: Egen

Om vi låter den efterfrågan för konsumenterna A och B som redovisades i Figur

Bl a och b i stället gälla en kollektiv vara får vi en total marknadsefterfråga enligt

figuren nedan.

Marknadsefterfrågan för den

kollektiva varan
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Figur B.2 Marknadseftelj rågcm av en kollektiv vara (vertikal summering).

Källa: Egen

Den vertikala summationen leder till att man om man känner till den totala

efterfrågan av en kollektiv vara skall produktionen av varan ske så att

marginalkostnaden är lika stor som summan av individernas marginalnyttor för en

Ökning av varan (givet att marknaden i Övrigt är perfekt). Det matematiska

uttrycket blir:

I

2MRSÄK = MRTRK
i=l

VTI meddelande 834



Bilaga 2

Sid 3(3)

D V s summan av individernas (i) marginella substitutionskvoter mellan en privat

vara (P) och den kollektiva varan (K) skall vara lika stor som den marginella

transformationskvoten mellan varorna.

Detta villkor för att finna det optimala utbudet av en kollektiv vara uttrycks något

annorlunda avMas-Colell et al (1995). De skriver att vid det optimala utbudet av

en kollektiv vara skall summan av konsumenternas individuella marginalnyttor

från varan vara lika med dess marginalkostnad. Skillnaden mot den optimala

kvantiteten av en privat vara är att där skall varje enskild konsuments

marginalnytta vara lika stor som produktens marginalkostnad.

Ett stort bekymmer för de kollektiva varorna är hur man skall komma fram till hur

stor den verkliga efterfrågan är. Vidare får man problem med hur man skall kunna

göra riktiga värderingar av t ex miljöintrång där milj ön är en kollektiv vara. Det är

på denna punkt viktigt att göra så goda uppskattningar som möjligt. Detta kan

exempelvis ske via enkäter till berörda personer.

Mas-Colell et al (1995, s 361f) visar att den kollektiva varan inte på ett effektivt

sätt kan produceras av privata intressen. Om man lät privata intressen stå för

utbudet av den kollektiva varan skulle hänsyn bara tas till den individ som

värderar varan högst vilket skulle leda till en jämviktslösning som låg under den

samhällsekonomiskt optimala punkten. Anledningen till den låga produktionen är

att då konsumenten efterfrågar (köper) en kollektiv vara genererar detta nytta, inte

bara till henne själv, utan också till alla Övriga konsumenter. Vid privat produktion

av den kollektiva varan får vi således en situation där externaliteter uppstår.

Konsumenten tar inte hänsyn till den Ökade nyttan andra konsumenter drar av

hennes efterfråga, man betalar således inte fullt ut för att den kollektiva varan

produceras. Detta kallas ofta free-rider3 problemet. Konsumenten har en sporre att

dra nytta av den kollektiva vara som andra konsumenter sörjer för. Därför bidrar

konsumenten mindre till utbudet än vad hon skulle göra om hon inte kunde dra

nytta av andra konsumenters efterfrågan. Bara den konsument som får störst

marginalnytta av den kollektiva varan kommer att sörja för att den bjuds ut, övriga

konsumenter utnyttjar detta för sinkonsumtion.

 

3 En sk free-rider är en individ som inte kan uteslutas från att åtnjuta nyttan av en vara trots att hon

inte betalar proportionerligt mot graden av nytta den kollektiva varan genererar för henne.
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