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Statens väg- och trafikinstitut (VTI) är som organisatorisk enhet relativt ny.

Institutet bildades den 1 juli 1971 genom en sammanslagning av statens väg-

institut och den del av statens trafiksäkerhetsråd, som bedrev egen forsknings-

verksamhet. Härutöver tillfördes vissa resurser för den beteendevetenskapliga

forskningen

Avsikten var, att förutsättningar skulle
skapas för en samordnad forsknings-
och utvecklingsverksamhet inom områ-
dena Vägteknik, fordonsteknik, trafik-
medicin, trafikbeteende och trafiktek-

nik. I olika sammanhang har från stats-
makterna och övriga intressenter fram-
hållits, hur angeläget det är, att verk-
samheten härvidlag inriktas på en sam-
ordning med de trafiksäkerhetsproblem,
som ligger inom vart och ett av de
nämnda områdena.
Utvecklingen har varit densamma i Sve-
rige som i flera andra länder. FoU-
verksamheten inom vägsektorn var ur-
sprungligen hårt knuten till byggandet
och underhållet för att längre fram in-
kludera även frågor beträffande plane-
ring, trafikprocess och viss fordonstek-
nik. 1971 års beslut innebär ytterligare
ett steg mot en totalsyn, då även bete-
endevetenskapliga och bioteknologiska
discipliner inordnades i verksamheten
inom ett och samma institut. Bakgrun-
den är givetvis att många av dagens

problem tenderar att bli av tvärveten-
skaplig natur och inte löses av specia-
lister från enbart ett kompetensområde.

Organisation och finansiering

Önskemålet om att skapa förutsättning-
ar för tvärvetenskapliga studier har ta-
git sig uttryck även i organisationen,
som framgår av fig 1. Institutet arbetar
med en s k matrisorganisation. Resurser-
na är samlade i fyra avdelningar med
f n sammanlagt ca 160 befattningshava-
re. Verksamheten bedrivs med hjälp av
projektgrupper, som sammansätts av per-

sonal från de olika forskningsavdel-
ningarna. Dessa grupper kan bildas eller
upplösas allt efter det projekt påbörjas
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eller avslutas. Härutöver bedrivs givet-
vis en fortlöpande kunskapsuppbyggan-
de verksamhet inom institutets hela
kompetensområde, vilket avses ske ge-
nom ansvariga för olika ämnesområden.
Institutet är direkt underställt kommu-
nikationsdepartementet, men finansieras

dels med anslag över riksstaten, dels ge-
nom uppdragsverksamhet. I den propo-
sition, som låg till grund för riksdagens
beslut angående VTI, framhölls att in-
stitutet till övervägande del skulle finan-
sieras genom uppdragsverksamhet. Detta
innebär att den tillämpade forskningen
intar en framskjuten plats i verksamhe-
ten. De största uppdragsgivarna är

vägverket (VV), trafiksäkerhetsverket
('TSY) och transportforskningsdelega-
tionen (TFD).

Totala omsättningen för budgetåret
1973/74 ligger på ca 15,3 Mkr. AV des-
sa anvisas ca 5,8 Mkr direkt över riks-

staten, medan resterande 9,5 Mkr tas in

Fig ]. Väg och trafikinstitutets organisation

på uppdragsverksamhet. Medlen från
riksstaten disponeras dels för de myn-
dighetsuppgifter, som åvilar institutet,
dels för egen forsknings- och utveck-
lingsverksamhet. Härvid är att märka
att i begreppet myndighetsuppgifter bl a
ingår den relativt omfattande dokumen-
tationsverksamhet, som är under upp-
byggnad, och flera åligganden inom det
internationella samarbetet. Det ligger
vidare i sakens natur att ett nationellt
forskningsinstitut av detta slag måste ha
tillgång till laboratorier med specialut-
rustning, som inte kan försörjas eller
vidareutvecklas uteslutande genom en
kontinuerlig uppdragsverksamhet.
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VTI:s övergripande mål kan i kompri-
merad form sägas vara att ta fram och
till beslutande och verkställande instan-
ser vidarebefordra de FoU-resultat av-
seende vägar, vägtrafik och trafiksäker-
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het som erfordras för att uppfylla de
standardkrav, som bestäms av de trafik-

politiska målen.
FoU-verksamheten är inordnad i fem
huvudprogram med delprogram enligt
fig 2. Härtill kommer bl a en dokumen-
tations- och informationsverksamhet.
På de olika programmen fördelar sig
verksamheten enligt följande:

%
I Vägtransportplanering ........ 4
II Väg ........................ 44
III Fordon .................... 17
IV Trafikant .................. 9
V Trafikprocess ................ 26

Fördelningen skall inte ses som ett ut-
tryck för institutsledningens viljeinrikt-
ning. Den är helt enkelt en följd av
att programmen I och IV inte ingick i
verksamheten hos de enheter, som kon-

stituerade VTI. Erforderliga resurser är
under uppbyggnad, men detta är givet-
vis en process på relativt lång sikt.
En rapsodisk överblick av de fem pro-
grammen kan måhända ge en bild av
den mångskiftande verksamheten.

Programmet Vägtransport-
planering

Programmet avser att ta fram underlag,
som belyser konsekvenserna av olika
systemlösningar inom vägtrafiksektorn.
Vägverket bedriver ett utvecklingsarbete
i avsikt att ta fram en ny metod för
kvalitetsbestämning av landsbygdsvägar.
Hittills använd metod bygger på ett
poängsystem. Nu syftar man till att be-
skriva kvaliteten med mera kvantifier-
bara faktorer såsom hastighet (restid),
säkerhet och bärighet. VTI deltar ge-
nom att utarbeta modeller för predik-
tion av restid och olycksfrekvens som
funktion av sådana data som kommer
att finnas i VV:s vägdatabank. Sålunda
studeras inverkan på restid av faktorer
som fria sikten, andelen tunga fordon
och mötande trafik. Förväntat olycks-
utfall ställs i relation till bla tvärsek-
tion, linjeföring, hastighetsbegränsning-
ar och trafikflöde.
Inom ramen för ett nystartat projekt
göres ett försök att studera hur rese-
strukturen förändrades under bensinran-
saneringen med avseende framförallt på
utnyttjandet av personbilen.

Programmet Väg

Verksamheten avser att studera vilka
material och metoder, som bör använ-

das för att få önskad standard vid pro-
jektering, konstruktion, byggande och
drift.
Som nämndes inledningsvis är program-
met inte minst av historiska skäl
det dominerande. VV svarar helt natur-
ligt för huvuddelen av uppdragen.
Vägavdelningens chef, Ingemar Bronge,
behandlar i en annan artikel i detta
nummer några utvecklingstendenser in-
om vägbyggnadsprocessen. Han nämner
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i anslutning härtill även några av de
viktigaste arbetena inom VTI, såsom
utvecklingen av en analytisk dimensio-
neringsmodell för överbyggnader, frå-
gan om bergmaterials användbarhet, ut-
vecklingen av stabiliseringstekniken,
problemet med tjälskydd och den stän-
digt aktuella utvecklingen på belägg-
ningsområdet. För att ytterligare belysa
det omfattande programmet lämnas här
några axplock ur projektkatalogen.
Ett betydande intresse ägnas de fält-
och laboratoriemetoder, som är lämp-
liga under olika skeden av byggnads-
processen. Som exempel kan nämnas
arbetet med en utrustning för att be-
stämma jordarters tjällyftningsegenska-
per. Målet är att söka finna de jordarts-
egenskaper som har den starkaste kor-
relationen med de ur vägteknisk syn-
punkt viktigaste tjälegenskaperna.
Bestämning av bärigheten på det be-
fintliga vägnätet har under många år
varit ett internationellt problem. Inom
VTI bedrivs f n jämförande studier med
fyra olika metoder, nämligen konven-
tionell statisk plattbelastning, fallvikt,
vågutbredningsmetoden samt en tung
vibrator ( Jumbo ), som utvecklats in-

om institutet.

Inom delprogrammet för projektering
söker man att kvantifiera vägars inver-
kan på omgivande naturmiljö i vad avser
förändringar i växt- och djurliv, vatten-
förhållanden samt föroreningseffekter i
mark och vatten. Ett tiotal lämpliga un-
dersökningssträckor har utvalts och om
möjligt skall undersökningen också om-
fatta sådana nya sträckningar, som dra-
ges genom helt jungfrulig natur, där
det blir möjligt att följa utvecklingen i
alla skeden. I forskarlaget ingår för-
utom personal från VTI även zoologer
och botaniker från universiteten i Lund
och Stockholm ett praktiskt exempel
på samarbete mellan företrädare för
artskilda discipliner.
Vägmaterials reologi vid cyklisk belast-
ning studeras, ytterst i syfte att få un-
derlag för analytisk vägdimensionering.
Ljusreflexionsegenskaperna hos belägg-
ningar tilldrar sig allt större intresse.
Som ett exempel på praktisk nordisk
samverkan kan nämnas att ett intimt
samarbete etablerats mellan de tre forsk-
ningsinstitutionerna Lysteknisk labora-
torium i Köpenhamn, VTI och psykolo-
giska institutionen vid Uppsala univer-
sitet samt de svenska och danska väg-
verken. Genom att dela upp arbetsupp-



gifterna undviker man dubbleringar
samtidigt som man täcker in luckor.
VTI:s insatser omfattar i första hand
beläggningars reflexion vid belysning
med fordonsljus. I samband härmed har
utvecklats en transportabel reflexions-
mätare, som väckt viss internationell

uppmärksamhet.
Ett för den praktiskt arbetande under-
hållsingenjören alltmer påtagligt pro-
blem utgör vägmarkeringars slitstyrka
och funktionsegenskaper. I samarbete
med VV, kommuner och materialleve-

rantörer drivs ett projekt innefattande
dels accelererat slitprov i provvägsma-
skin, dels laboratorieanalyser, dels fält-

försök.

Programmet Fordon

Verksamheten avser bla att ta fram
metoder för att studera fordons och
fordonskomponenters funktion i olika
trafiksituationer i syfte att förbättra
underlaget för normer rörande fordon,
fordonskomponenter och trafikmiljö.
Inom delprogrammet komponentegen-
skaper har flera utredningar behandlat
egenskaper hos personbilsdäck. 1972
publicerades sålunda resultatet av en
av TSV beställd undersökning, som/vi-
sade att skillnaderna i sidkraftegenska-
per mellan däck av samma typ och
fabrikat ej är alarmerande stora, me-
dan skillnaderna är påtagliga både mel
lan däck av olika typ och mellan däck
av samma typ men olika fabrikat. Till
komplettering av denna utredning
som avsåg nya däck studeras fn hur
förslitningstillståndet på gamla däck in-
verkar på styrkarakteristika.
Tunga fordonskombinationers dynamis-
ka stabilitet har studerats på uppdrag_
av kommunikationsdepartementet. I sin
rapport lägger VTI fram förslag till
krav på pendlingsstabilitet, vältnings-
säkerhet och utrymmesbehov. I anslut-
ning härtill föreslås provningsförfaran-
den och kontrollmetoder. Resultatet har
av departementet överlämnats till TSV
för att tagas i beaktande i normarbetet.
De tunga kombinationerna ägnas upp-
märksamhet även i nu pågående utred-
ningar. Manövrerbarheten analyseras
sålunda på uppdrag av TSV. Avsikten
är att utarbeta underlag för föreskrifter
beträffande dels sådan manövrering där
enbart geometriska faktorer inverkar,
dels sådan manövrering där dynamiska
krafter inverkar på manöverförmågan.
I samband härmed kommer man också
in på sambandet mellan utrymmeskrav
och fordonskonfiguration vid totalläng-
der upp till 24- m i vanligen förekom-
mande vägskäl, rondeller o d. Vältnings-
olyckorna kan få allvarliga konsekven-
ser inte bara med avseende på person-
och sakskador, utan även med avseende

på miljön. Med hänsyn härtill under-
söks f n på bekostnad av TFD vältnings-
risken för tunga fordonskombinationer.

Man prövar olika metoder för att klar-
lägga sambandet mellan förarens kör-
sätt och fordonens vältningssäkerhet. De
kriterier på vilka föraren grundar sin
riskbedömning tas också upp i samar-
bete mellan fordonstekniker och bete-
endevetare. I ett närliggande projekt
studeras på uppdrag av TSV
vätskerörelsernas kvantitativa betydelse
för tankfordons vältningsbenägenhet.
Ett omfattande arbete med avseende på
personbilar gäller köregenskapernas be-
roende av inkörning och slitage. Målet
är att ta fram riktlinjer bla för värde-
ring av förslitning på olika chassikom-
ponenter och att göra det i termer av
fordons köregenskaper. Avsikten är bl a
att försöka ge underlag som gör det
möjligt att bestämma gränsvärden för
ej godtagbara glapp och ej tillåten för-
sämring hos tex bromsar och stötdäm-
pare.
Problemet friktion fordon-vägbana har
alltid haft en framträdande plats i då-
varande väginstitutets program. Så är
förhållandet även nu. F n pågår på upp-
drag av VV en analys av hela friktions-
problemet för att redovisa de erfaren-
heter som gjorts både inom och utom
landet. På uppdrag av luftfartsverket
har VTI deltagit i en av ICAO arran-
gerad, stort upplagd internationell un-
dersökning i avsikt att jämföra förekom-
mande mätutrustningar på friktionsom-
rådet, varvid Sverige representerats av
den inom VTI utvecklade bromsvagnen
BV 11.

Programmet Trafikant

Inom programmet utarbetas metoder för
att studera människans prestationsför-
måga och beteende i olika trafiksitua-
tioner i syfte att förbättra såväl under-
laget för utformning av fordon och tra-
fikmiljö som åtgärderna med avseende
på trafikanten.
Arbetet inom detta nya program har
börjat med en kartläggning av trafik-
beteendevetenskapliga problemområden.
I en första fas har därvid syftats till att
ange riktlinjer för uppbyggnad av in-
stitutets egna basresurser. I ett andra
steg syftar arbetet till att prioritera
problemställningar för VTI:s framtida
FoU. Som en följd av den första fasen
kan utbyggnaden preliminärt skisseras
enligt följande. Inom delprogrammet
trafikant-fordon-interaktion kommer för-
modligen hög prioritet att ges åt pro-
blem rörande anpassning mellan förare
och fordon med inriktning på förarens
kontrollerande funktion utifrån fordo-
nets dynamiska karakteristika. Delpro-
grammet trafikant-miljö-interaktion tor-
de i första hand inriktas på informa-
tionsförloppet trafikmiljö-förare. Ange-
lägna problemområden finns bla inom
det befintliga vägmärkes- och signalsy
stemet samt vägens informationsbärande
element. Inom delprogrammet påverkan

av trafikbeteende kommer hög prioritet
säkerligen att ges åt två problemområ-
den, dels trafikantutbildning (i första
hand förarutbildning), dels kontrollsy-
stem i trafiken med avseende på bla
övervakning.
Trafikantens teoretiska förutsättningar
att inhämta och bearbeta information
från väg, miljö och trafik studeras redan
nu inom ramen för en av TFD bekostad
forskartjänst med inriktning på psyko-
logi.
På uppdrag av och i samarbete med
TSV har utvecklats nya skriftliga förar-
prov anpassade till de differentierade
körkort, som infördes 1 januari 1973.
Under utvecklingsarbetet konstruerades
ca 1000 enskilda provuppgifter, som
prövades i fyra omgångar på försöks-
grupper omfattande ca 3600 försöks-
personer.
I anslutning till de fortbildningskam-
panjer som trafiksäkerhetsverket genom-
för under 1974 har VTI biträtt med att
utveckla och prova metoder för sk
marknadsföring av fortbildningsaktivi-
teter. Med utgång från ett antal prin-
ciper och metoder för att påverka be-
nägenheten för fortbildning har påver-
kansmaterial framställts. Detta har prö-
vats i två experiment, omfattande 12
experimentgrupper om ca 11000 för-
sökspersoner.
På medel från TFD har påbörjats ett
arbete som avser att i samarbete med
rikspolisstyrelsen analysera och värdera
problemställningar i samband med tra-
fikövervakning. Projektet skall ligga till
grund för kommande eventuell FoU in-
om problemområdet.
På provbanan i Hägerstalund under-
söks skyddssystem för barn i bilar, in-
nebärande att 25 olika barnbilstolar
testats i 34 kollisionsprov (fig 4). Dessa
prov har kompletterats med en psykolo-
gisk undersökning och vissa av resulta-
ten redovisas under våren 1974. Inom
området skyddssystem pågår också en
omfattande analys av bilbälten.

Programmet Tralikprocess

Programmet lägger särskild vikt Vid att
utarbeta metoder för att analysera tra-
fik och olyckor i syfte att förbättra un-
derlaget för beslut om transportplane-
ring.

Simulering av landsvägstrafik. Avsikten
med detta projekt vilket utföres på
uppdrag av VV är att man skall av-
bilda trafikprocessen i dator. Det skulle
sålunda i princip bli möjligt att i la-
boratoriemiljö studera, hur trafikav-
vecklingen påverkas av ändrade värden
på vissa yttre faktorer, såsom trafikflö-
de, trafikens sammansättning, väggeo-

metri, trafikregleringar och väglag. I en
första etapp studeras trafiken på en två-
fältig väg utan korsningar.
Under våren 1972 tillsattes av TFD en
kommitté, vars uppgift är att leda ett



projekt som behandlar konsekvenserna
av användningen av dubbdäck. Man stu-
derar dubbdäckens inverkan på trafik-
säkerhet, körsätt och vägslitage samt
konsekvenser i övrigt för trafik, väghåll-
ning och miljö. VTI har i uppdrag att
ombesörja projektadministrationen samt
att inom sina olika program bl a genom-
föra följande delprojekt.
1. Studium av dubbdäckens effekt på

trafikolyckor
2. Studium av dubbdäckens effekt på

fordons restider
3. Uppskattning av trafikarbetets för-

delning på olika väglag
4. Jämförelse av slitage mellan dubba-

de radial- och diagonaldäck
5. 'Dubbars friktionshöjande effekt på

tunna isskikt.

Trafikolyckors väg- och trafikberoende
studeras inom ramen för den trafik-
säkerhetsinriktade forskning, som be-
drivs på uppdrag av VV. Ytterst syftar
dessa studier till att konstruera predik-
tionsmodeller, som gör det möjligt att
skatta det förväntade olycksutfallet som
funktion av olika parametrar trafik-
flöde, väggeometri och trafikregleringar.
Flera delprojekt ingår i arbetet, tex
sambandet mellan trafikolyckor och
tvärsektion, årsmedeldygnstrafik och has-
tighetsgräns. Bland hittills vunna erfa-
renheter kan nämnas att antalet olyckor
per km ökar signifikant och i stort sett
proportionellt med ökad årsmedeldygns-
trafik för olika tvärsektioner och hastig-
hetsgränser. Detta innebär, att olycks-
kvoten eller olycksrisken (antal olyckor
per miljon fordonskilometer) är unge-
fär densamma oavsett årsmedeldygns-
trafikens storlek. Olyckskvoten avtar då
tvärsektionens bredd ökar vid- både has-
tighetsgränsen 90 och 70 km/h. På vä-
gar, där hastighetsgränsen sänkts från
90 till 70 km/h, har antalet olyckor
genomsnittligt minskat med ca 25 %,
då hänsyn tagits till skillnad i trafikens
storlek. Kurvradier mindre än 400 m
har en betydligt högre olyckskvot än
kurvor med större radie än 400 m. Kurv-
radien verkar ha större inverkan på
olyckorna än lutningen.

Sambandet mellan avkörningsolyckor
och vägens sidoutrymme undersöks i av-
sikt att finna åtgärder dels för att redu-
cera antalet, dels för att mildra dessa

olyckors skadeföljd. Den nu påbörjade
första etappen avser att klarlägga
hur avkörningsolyckor av olika typer
beror av vägens egenskaper (t ex
linjeföring, tvärsektion, anordningar
för optisk ledning), hastighetsgräns,
trafikens storlek m m, och

hur olyckornas skadeföljd beror av
sidoutrymmets utformning.

I samband med att hastighetsgränsen
sänktes från 90 till 70 km/h fick då-
varande väginstitutet i uppdrag av TSV

 
Fig 3. Prov med barnstolar

att studera 70-gränsens effekt på olyc-
kor och hastighet. Hastighetsstudien
publicerades redan 1971. Enligt den
under 1973 redovisade olycksanalysen
sänkte bashastigheten 70 km/h på riks-
vägar och genomgående länsvägar an-
talet olyckor kraftigt jämfört med när
dessa vägar var hastighetsbegränsade
till 90 km/h.
Man har liksom i tidigare undersök-
ningar funnit att de svårare olyckorna
minskat mera än de lindrigare. Minsk-
ningen var för olyckor med enbart
egendomsskada 15 %, för personskade-
olyckor 24 % samt för antalet svårt och
lindrigt skadade personer 29 %. Reduk-
tionen var större under veckoslut (23 %)

än under vardagar (14 %).

Under somrarna 1970 72 studerades
verkningarna av olika sätt att begränsa
den tunga lastbilstrafiken under vissa
veckoslut. Studien avsåg lastbilarnas
förekomst samt framkomlighet för övrig
trafik. Resultaten har bla givit en hit-
tills saknad belysning av lastbilstrafi-
kens inverkan på den lätta trafiken.
Den förbättring i framkomlighet under
veckoslut och helger, som uppstår vid
reducerad lastbilstrafik kan vara större
än den eventuella försämring som följer
under vanliga vardagar, när lastbilstra-
fiken ökar i motsvarande grad. En sam-
manfattande rapport kommer att publi-
ceras under 1974.

Dokumentation och
information

Institutets FoU-arbete dokumenteras fn
i en årlig verksamhetsberättelse och två
rapportserier, Rapport och Intern-
rapport . Den helt övervägande avrap-
porteringen sker inom ramen för den

sistnämnda serien, vilken primärt är
avsedd för vederbörande uppdragsgiva-
re. Det har emellertid visat sig att detta
system innebär att mycken information

av stort värde för alla som är verk-
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samma inom väg- och trafiksektorn
stannar inom en relativt snäv krets. På
grund härav är fn frågan om publice-
ring av forskningsresultaten under över-
syn.
VTI är svensk central för det dokumen-
tationssystem som utvecklats inom ra-
men för OECDzs vägforskningsprogram

International Road Research Docu-
mentation (IRRD). Informationen ut-

görs av referenser med referat till på-
gående forskningsprojekt, tidskrifter,
böcker, forskningsrapporter, avhandling-
ar mm. Insamling av material sker vid
forskningsinstitut i 15 OECD-anslutna
länder samt vid Highway Research In-
formation Service (HRIS) och Inter
national Road Federation (IRF) i USA.
Systemet är i full drift sedan 1972.
VTI kan därför nu erbjuda två former
för sökning, nämligen
retrospektiva sökningar på hela ma-

terialet eller delar därav samt
_SDI-tjänst (Selektiv Delgivning av

Information), innebärande att indi-

viduella intresseprofiler upprättas
och jämförs med de nya referenser,
som varje månad kommer från OECD
(de referenser som svarar mot in-

tresseprofilen skrivs ut och distribu-
eras till frågeställaren).

Omlokalisering

VTI tillhör de statliga institutioner, som
skall omlokaliseras i första etappen. I
juni 1975 flyttar man in i helt nybygg-
da lokaler i Linköping på det s k Valla-
området, där Linköpings högskola lig-
ger. Inför flyttningen förbereds samar-
bete med redan etablerade vetenskap-
liga institutioner i Linköping som tex
de medicinska, matematiska och maskin-

tekniska institutionerna vid högskolan.
För en väg- och vattenbyggare är det
emellertid bittert att konstatera att nå-
gon vägbyggnadsinstitution inte finns
vid LiH. El
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