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Åtgärder mot snö- och ishalka
Problemanalys, kunskapsöversikt och behov av FoU

av Gunnar Carlsson

Statens väg- och trafikinstitut
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) utför på uppdrag av statens vägverk

(VV) olika undersökningar av halkbekämpningens (saltning och sandning)

inverkan på vägbanans friktion, trafiksäkerheten, framkomligheten, for-

donskostnaden och miljön. Det pågående arbetet sker i etapper och

beräknas pågå under flera år. Eftersom det behandlar en begränsad del av

ett större sammanhang har VTI fått i uppdrag att försöka sammanfatta

halkproblematiken och ge ett vidare perspektiv på den pågående forsk-

ningen. Syftet härmed har varit att

0 analysera halkproblemet från åtgärdssynpunkt,

0 redovisa kunskapsläget och pågående FoU,

o lämna förslag till kompletterande FoU.

En grov kvantifiering av halkproblemet visar att detta i dagsläget

huvudsakligen är ett trafiksäkerhetsproblem. Vid utvärdering av olika

åtgärder mot halka är det emellertid nödvändigt att göra en fullständig

utvärdering av konsekvenserna. Man måste således beakta hur åtgärderna

inverkar på:

1. Trafiksäkerheten

2. Framkomligheten

3. Fordonskostnaden

4. Väghållarens kostnader

5. Miljön
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De viktigaste åtgärder som i dag vidtas för att minska halkproblemet är

saltning och sandning samt användande av dubbdäck. Effekterna av

dubbdäcken är genom tidigare studier relativt väl kända medan effekterna

av halkbekämpningen på väsentliga punkter är otillräckligt belysta. Om

något år skall utifrån de studier som f n genomförs en första sammanfatt-

ande utvärdering göras av saltningens för- och nackdelar.

En genomgång av kunskapsläget och pågående FoU beträffande en vidare

utveckling av nuvarande halkbekämpning och dubbdäck samt möjliga

alternativ och komplement till dessa åtgärder visar att det finns behov av

en bättre samordning av denna forskning. Förslag lämnas till inrättandet

av en referensgrupp bestående av representanter för olika intressenter

inom området. Gruppens uppgift skulle vara att samordna och på olika

sätt stödja forskning vars mål bör vara att på sikt genomföra olika

åtgärder för att radikalt förbättra den dåliga trafiksäkerheten vid is- och

snöväglag.
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Measures against skidding on icy and snowy roads.

Problems analysis, review of the present state of
knowledge and need for RöcD

by Gunnar Carlsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack .
5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

As instructed by the National Road Administration (VV), various investiga

tions are being carried out by the Swedish Road and Traffic Research

Institute (VTI) as to the effects of different de-icing methods (salting and

sanding) on carriageway friction, road safety, trafficability, vehicle costs

and environment. The work in progress, which is done by stages, is

expected to continue for several years. Since the research work done by

the VTI deals with a limited part of a greater whole the Institute has also

been commissioned to try to summarize the problems connected with

slippery roads and to put the research now in progress into a wider

perspective. The purpose of this task has been to

0 analyse the problem of skidding in terms of preventive measures

o report on the present state of knowledge and on the research and

development work in progress

0 suggest additional RåcD to be undertaken

A rough quantification of the skidding problem shows that to-day this is

chiefly a road safety problem. However, to make the different measures

available against skidding, it will be necessary to make a complete

evaluation of the consequences. Thus the effects of the measures chosen

will have to be considered with regard to

Road safety

Trafficability

Vehicle costs

Costs on the part of the body responsible for the road
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The most important methods used to-day to reduce skidding problems are

salting and sanding and the use of studded tyres. The effects of studded

tyres are relatively well known as demonstrated in previous studies,

whereas the effects of de-icing through salting and sanding have not been

sufficiently elucidated on salient points. In a year or so, the first

comprehensive evaluation of the pros and cons of salting is to be made

which will be based on findings made in the studies now in progress.

A review of the present knowledge and of the research and development

work pursued to-day in search of further improvements of current de-icing

methods and studded tyres, including the possibilities of alternative and

additional measures, shows that there is a need for better coordination of

this research. A proposal is given for the establishment of a reference

group made up of various interested parties in the field. The function of

this group should be to coordinate and in different ways to promote

research, the objective of which is to give the incentive to various actions

which in the long run would bring about a radical improvement of the poor

safety situation prevailing to-day under icy and snowy road conditions.
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Åtgärder mot snö- och ishalka
Problemanalys, kunskapsöversikt och behov av FoU

av Gunnar Carlsson

Statens väg- och trafikdinstitut
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Is och snö på vägar och gator skapar problem för trafikanterna. För att

minska dessa problem utför väghållaren snöröjning och halkbekämpning

(saltning och sandning). Statens väg- och trafikinstitut (VTI) utför på

uppdrag av statens vägverk (VV) olika undersökningar av saltningens och

sandningens inverkan på vägbanans friktion, trafiksäkerheten, framkom-

ligheten, fordonskostnaden och miljön. Med tanke på att det pågående

FoU-arbetet sker i etapper under flera år samt att VTIs forskning

behandlar en begränsad del av ett större sammanhang har institutet fått i

uppdrag att försöka sammanfatta halkproblematiken och ge ett perspektiv

på den pågående forskningen. Syftet med arbetet har varit att:

0 analysera halkproblemet från åtgärdssynpunkt

o redovisa kunskapsläget och pågående FoU

0 lämna förslag till kompletterande FoU-insatser där så bedöms nödvän-
digt

En grov kvantifiering avde problem som i dagsläget är förenade med is-

och 'snöväglag visar att trafiksäkerhetsproblemet är dominerande. Om den

ökning av olycksrisken som konstaterats vid is- och snöväglag kunde

elimineras så att risken kom i nivå med den som råder på barmark så

skulle det totala antalet trafikolyckor under vinterperioden (oktober-

april) minskas med 0 40 % eller räknat på hela året med c 20 %. Den

sänkning av hastigheterna som is- och snöväglag medför i dagsläget

betyder att den totala restidsförbrukningen under vinterperioden är 2-

4 % högre än den skulle ha varit om vinterväglag inte förekommit. Aven

bensinförbrukningen ökar med storleksordningen l % av den totala bensin-

förbrukningen under vinterperioden.
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Halkproblemet är således i dagsläget huvudsakligen ett trafiksäkerhets-

problem. Vid utvärderingen av olika åtgärder mot halka är det emellertid

nödvändigt att göra en fullständig utvärdering av de konsekvenser åtgär-

derna medför för trafikanterna, väghållaren och samhället i övrigt. Man

måste således beakta hur åtgärderna inverkar på

1. Trafiksäkerheten

2. Framkomligheten

3. Fordonskostnaden

4. Väghållarens kostnader

5. Miljön

En betydande del av det FoU-arbete som pågår och som utförts de senaste

åren är och har varit inriktat mot att utvärdera effekterna av dels

saltning och sandning, dels användandet av dubbdäck, dvs de viktigaste

åtgärder som i dag vidtages för att minska halkproblemet.

Effekterna av nuvarande halkbekämpning (saltning och sandning) är på

väsentliga punkter otillräckligt undersökta såväl i Sverige som i andra

länder. Ett omfattande FoU-arbete pågår dock för närvarande på uppdrag

av VV. Om något år skall ett första försök till en sammanfattande

utvärdering av saltningens för- och nackdelar göras utifrån de resultat

som då kommer att föreligga. Avsikten är att denna utvärdering skall ge

en del av det underlag som fordras för att avgöra om inriktningen och

omfattningen av den kemiska halkbekämpningen behöver förändras vid

utarbetandet av nästa femårsplan för VVs driftverksamhet.

Det vore värdefullt om föreliggande FoU-program kunde kompletteras på

ett par punkter som kan vara väsentliga vid utvärderingen av den kemiska

halkbekämpningens för- och nackdelar.

En fråga gäller de samband som råder mellan halkbekämpning och

transportmöjligheter. Med transportmöjligheter avses i detta sammanhang

trafikanternas benägenhet att använda vägen. En annan fråga gäller de

ekonomiska konsekvenserna av saltningen som kan uppkomma genom

skador på väganläggningar (t ex broar).
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För att på något längre sikt öka möjligheterna att utvärdera effekterna av

olika åtgärder inom vintervägservicen (t ex saltning) erfordras en bättre

dokumentation av vidtagna åtgärder. Det vore värdefullt om ett datare-

gister kunde upprättas över när och var olika åtgärder genomförts. En

annan väsentlig metodfråga som bör aktualiseras gäller vilka möjligheter

som finns att utföra meningsfulla statistiska experiment med alternativa

halkbekä mpningsmetoder.

Effekterna av dubbdäcken är genom studier från åren 1973 - 75 relativt

väl kända. Den sammanfattande slutsatsen av dessa studier är att

dubbdäcken medför en klar förbättring av trafiksäkerheten i isigt väglag

men att de direkta och framför allt de indirekta kostnaderna som följer av

dubbdäcksanvändningen är stora. Dessutom torde trafiksäkerheten i vissa

avseenden försämras som en följd av det ökade vägslitaget. Om de

redovisade positiva eller negativa effekterna skall anses överväga beror

på hur olyckor värderas, vilket ytterst är en politisk fråga. En tillämpning

av den värdering av olyckor som används av VV i samband med vägplane-

ring innebär att dubbdäckens negativa konsekvenser är större än de

positiva.

Eftersom studierna av dubbdäckens för- och nackdelar är några år gamla

och dessutom inte gav svar på hur många trafikolyckor som dubbdäcken

indirekt kan anses orsaka genom det ökade vägslitaget är det viktigt att

nuvarande kunskaper kompletteras på ett par punkter. Den första gäller

omfattningen av dubbdäcksanvändningen samt antalet dubbar i däcken och

dubbarnas utstick. Det finns anledning att förmoda att tidigare kartlägg-

ningar av dessa förhållanden är inaktuella. Den andra frågan gäller de

ökade risker i trafiken som kan uppkomma genom att dubbarna sliter spår

i vägbanan. Speciellt viktigt är detatt förbättra kunskapen om spårens

betydelse för trafiksäkerheten i vinterväglag.

Utifrån den konstaterade dåliga trafiksäkerheten vid is- och snöväglag

förefaller det rimligt att utreda vilka möjligheter som finns att vidtaga

olika åtgärder för att radikalt förbättra dagens situation. Utifrån en

sådan målsättning krävs en vidgning av åtgärdsperspektivet och åtgärder

riktade mot såväl väg och fordon som förare måste tas med i bilden. Inom

halkbekämpningsområdet måste man även vara öppen för de möjligheter

som kan föreligga till omfattande förändringar av dagens halkbekämpning.
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En genomgång av möjlig utveckling av nuvarande åtgärder samt alternativ

och komplement till dessa visar att FoU-arbete pågår på olika håll inom

landet. Genomgången utmynnar i vissa förslag till kompletteringar av

pågående FoU-projekt. Vidare påvisas hur studier som påbörjats genom

initiativ från olika håll kan ge värdefull information till varandra. Förslag

lämnas även till helt nya projekt, där följande kan nämnas:

l. "Optimal" utformning av dubbdäck. Målet för detta projekt bör vara

att resultaten skall kunna omsättas i nya bestämmelser angående

dubbdäck.

2. Olika fordonskonstruktioners betydelse för trafiksäkerheten i halka.

Olycksanalys och studier i bilsimulator.

3. Försök med sänkta hastighetsgränser under vinterperioden.

Genomgången av halkproblematiken och de möjliga åtgärderna visar att

det finns starka skäl för att intensifiera och samordna forskningen inom

området. Eftersom de åtgärder som förefaller rimliga att utforska vidare

och på sikt genomföra berör olika myndigheter och andra intressenter är

det önskvärt att en referensgrupp bildas med representanter för de

viktigaste intressenterna. En sådan grupps uppgift skulle vara att

utarbeta förslag till "åtgärdspaket" och på olika sätt stödja forskning som

möjliggör bedömningar av konsekvenserna av olika "paket" samt lämna

förslag till genomförande.
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Measures against skidding on icy and snowy roads.
Problems analysis, review of the present state of
knowledge and need for RåcD

by Gunnar Carlsson

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

S 581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

Ice and snow on roads and streets cause problems for the road user. To

reduce these problems the body responsible for the road has recourse to

snow-clearing and various de-icing methods (salting and sanding). The

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI) has been commissioned

by the National Road Administration (VV) to carry out various investiga

tions of the effects of salting and sanding on carriageway friction, road

safety, trafficability, vehicle costs and environment. In view of the fact

that the research and development work in progress is done by stages over

a period of several years and that the research being done by the VTI deals

with a limited part of a greater whole, the Institute has been instructed to

try to summarize the problems related to skidding and to give a wider

perspective on the research in progress. The purpose of the work has been

to

0 analyse the problem of skidding in terms of preventive measures

o report on the present state of knowledge and on the research and

development work going on

0 recommend additional RåcD efforts being undertaken wherever such

efforts are deemed necessary

A rough quantification of current problems caused by icy and snowy road

conditions shows that the road safety problem is of crucial importance. If

the additional accident risk that has been found to prevail on icy and snowy

roads could be eliminated so that the accident risk is brought on a level

with the risk existing under bare-ground conditions, the total number of

road accidents occurring during the winter period (October through April)

would be reduced by approx 40 %, or by about 20 0/0 calculated ona twelve

months basis. The speed reduction as a result of icy and snowy conditions
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to-day means that the overall journey times during the winter period are

2 - 4 % longer than they would have been if winter road conditions had not

prevailed. Also, petrol consumption increases in the order of 1 %

calculated on the total petrol consumption during the winter period.

Thus in the present situation the skidding problem is chiefly a road safety

problem. To rate the various measures used against skidding, however, it is

necessary to make a complete evaluation of the consequences arising from

the use of these measures with regard to road users, the body responsible

for the road and the rest of the community. Therefore, the effects of the

actions will have to be considered in terms of

Road safety

Trafficability

Vehicle costs

Costs on the part of the body responsible for the road

W
F
P
J
N
L
*

Environment

To a considerable extent, the RöcD that has been going on for the last few

years has been, and is still, aimed at evaluating the effects of salting and

sanding, on one hand, and the use of studded tyres, on the other, i.e. the

most important methods recoursed to to-day to make the skidding problem

less serious.

On essential points, however, current de-icing methods ('sslting and sanding)

have not been sufficiently studied neither in Sweden nor in other countries.

Therefore, an exclusive RöcD program ordered by the VV is now in progress.

In a year or so, the first comprehensive evaluation of the pros and cons of

salting is to be made on the basis of the results that will then be available.

The purpose of this evaluation is to provide some of the basic data required

in order to decide if the structure and scope of the chemical de-icing

methods need to be changed in the preparation of the next five-year plan

for the Road Administration's operating activities.

It would be advantageous if the present RöcD program could be extended

and include a few other aspects which might be essential in the evaluation

of the advantages and disadvantages of chemical de-icing methods.
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One such aspect is the existing relationship between de-icing methods and

possible transport. 'Possible transport' in this context stands for road users'

readiness to use the road. Another aspect concerns the economic conse

quences of salting arising from damage to road installations (e.g- bridges).

In order to facilitate from the longer-range angle the evaluation of the

effects of different winter road service measures (e.g. salting) it is

necessary to have the actions taken better documented. It would be

valuable to have a data bank containing information about when and where

various measures were carried out. Another important question of method

that should be taken up deals with what possibilities there are of

performing meaningful statistical experiments on alternative methods for

reducing skidding risks on slippery roads.

The effects of the use of studded tyres are relatively well known through

studies made in the years 1973-75. The summary conclusion of these

studies is that studded tyres make for marked improvements in road safety

on icy roads but that the direct and above all the indirect costs resulting

from the use of studded tyres are considerable. Moreover, road safety is

likely to deteriorate in certain respects as a result of increased pavement

wear. Whether the positive or negative factors accounted for here should

carry the greater weight depends on how one estimates accidents, which in

the end is a political question. The estimation of accidents used in

connection with road planning in Sweden means that the negative con

sequences of the use of studded tyres are considered greater than the

positive ones.

Since the studies of the pros and cons of studded tyres were made some

years ago and, besides, did not answer the question of how many road

accidents should be indirectly attributable to the increased pavement wear

caused by studded tyres, it is essential that the present knowledge is

completed on one or two points. The first point concerns the extent of the

use of studded tyres and also the number of studs on the tyres and stud

protrusion. There is reason to believe that the earlier findings as far as

these matters are concerned now are outdated. The second question has to

do with the increase in traffic risks that is likely to result from tracks

developing in the carriageway due to wear caused by studs. It is of special
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importance that our knowledge is improved as to the influence of such

'tracks on road safety during winter road conditions.

In view of the poor road safety level demonstrated to exist on icy and

snowy roads, it seems reasonable to investigate what possibilities there are

of taking various measures in order to bring about a radical improvement in

to-day's situation. With such an aim in view it is necessary to provide

scope for a wider range of actions being considered which will be brought

to bear not only on roads and vehicles but also on drivers. In the anti-

skidding measures one must also be open to any possibilities there may be

of changing appreciably the anti-skid methods used to-day.

A review of possible improvements of current methods, including alterna

tive and additional measures to these, shows that RöcD work is now going

on in various quarters in Sweden. The review concludes in certain

recommendations for supplementing the RåcD projects in progress. It is

further demonstrated how studies initiated from different quarters can

produce an interchange of valuable information. New projects are also

suggested, for example:

l. Optimization of tire studs and tire design. The objective of this

research should be to suggest new regulations for the desigh of studded

tires.

2, The influence of vehicle construction on traffic safety in icy and snowy

road conditions. Analysis of accidents and experiments with a car-

simulator.

3. Experiments with reduced speed limits in the winter.

The survey of the problems connected with skidding adduces weighty

arguments for intensified and coordinated research in the field. Since the

actions that it seems reasonable to submit to further inquiry and, if a long-

term view is taken, to carry into practice concern different authorities and

other interested parties, it is desireable that a reference group be set up

consisting of representatives of the most important parties concerned. The

function of such a group should be to work out proposals for 'combined

actions' and in different ways to promote such research as will facilitate

the gauging of the consequences of various 'combined actions' and also to

propose ways of their translation into practice.



BAKGRUND

13- och snöväglag skapar problem för både väghållare och trafikanter.

Väghållaren eftersträvar där så är möjligt att få bort snö, is och modd så'

att trafikanterna kan köra på barmarksvägar i största möjliga utsträck-

ning. I övriga fall eftersträvas jämna is- och snövägbanor med acceptabel

friktion. För att klara den uppgiften, dvs ta bort halkan, sandas eller

saltas Våra gator och vägar. Vägverket (VV) har under årens lopp satsat

medel på utvecklings- och forskningsarbete i syfte att dels_ förbättra

nuvarande halkbekämpningsmetoder, d_e_l_s_ undersöka nya och alternativa

metoder och _de_ls undersöka eventuella negativa bieffekter. Det sista är

inte minst viktigt med tanke på den saltdebatt, som då och då förs

rörande korrosionsskador och miljöpåverkan. Denna utvecklingsinriktade

verksamhet, som skett både inom VV och med hjälp av utomstående

expertis och med utnyttjande av erfarenheter utomlands, har bl a behand-

lat den tekniska sidan av halkbekämpningen, miljöfrågor, nedsmutsnings-

problem, halkvarning och organisatoriska frågor.

På uppdrag av vägverket har statens väg- och trafikinstitut (VTI) påbörjat

olika studier rörande saltningens och sandningens inverkan på trafiksäker-

het, framkomlighet, friktion och miljö. Av praktiska skäl sker detta

arbete i olika delstudier, som var för sig ger en bild av förhållandena i

vissa väg- och trafikmiljöer. Varje delstudie måste således ses som en

pusselbit i ett större mönster. FoU-arbetet kommer först om några år att

möjliggöra en första sammanfattande utvärdering av de halkbekämpnings-

metoder som i dag användes.

Med tanke på att det nu pågående FoU-arbetet vid VTI sker i etapper

under flera år samt att denna forskning berör en begränsad del av ett

större sammanhang, så har institutet fått i uppdrag att försöka samman-

fatta halkproblematiken och ge ett perspektiv på institutets pågående

forskning. Syftet är att:

0 analysera halkproblemet från åtgärdssynpunkt

o redovisa kunskapsläget och pågående FoU

o lämna förslag till kompletterande FoU-insatser om så bedöms nödvän-

digt
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KVANTIFIERING AV HALKPROBLEMETS STORLEK

Förekomsten av is och snö på vägar och gator skapar problem för trafiken.

För att minska dessa problem utför väghållaren vintervägservice medan

bilisterna utrustar sina fordon med dubbdäck och försöker anpassa kör-

sättet till de försämrade förhållandena. Den nuvarande nivân pâ Vinterväg-

servicen samt bilisternas anpassning har skapat den situation vi har idag.

Hur är då dagens situation? Är den tillfredsställande eller finns det

anledning att försöka förbättra den?

Om vi börjar med att betrakta trafiksäkerhetssituationen visar undersök-

ningar att olyckskvoten (olyckor/106 fordonskm), som utgör ett mått på

olycksrisken, är flera gånger högre då det förekommer is och/eller snö på

vägbanan än då denna är har (se figur 1).

+ Olyckor/1061. km
7.

        

1..

0 m I [511 m1

Norra Mellersta Södra Hela
Sverige Sverige Sverige Sverige

 

Olyckskvoter vid barmark (B) och is/snö (I) för polisrapporte-
rade olyckor pâ det statliga vägnätet under perioden januari -
april och oktober - december 1973 (1).

Figur 1.

VTI RAPPORT 182



Om vi leker med tanken att vi med olika åtgärder skulle kunna eliminera

denna riskökning så skulle olyckorna under vinterperioden (oktober - april)

reduceras med o 40 % eller sett över hela året med o 20 % (l).

Is och snö på vägen minskar även framkomligheten. De försämrade

förhållandena medför i viss utsträckning att trafikanter avstår från eller

uppskjuter resor som de annars skulle ha företagit. Om resorna genomförs

tar de längre tid eftersom det inte är möjligt att hålla samma hastighet

som på barmark. Utifrån utförda hastighetsmätningar vid olika väglag

och undersökningar av förekomsten av olika väglag kan beräkningar göras

av hur stor den restidsförlust är som orsakas av att det förekommer is och

snö på vägarna. Dessa beräkningar visar att restidsförbrukningen under

vinterperioden skulle ha varit 2 -4 % lägre om is- och/eller snöväglag

inte förekommit eller om trafikanterna inte sänkt sina hastigheter. En

annan aspekt på framkomligheten är att vid enstaka tillfällen medför is-

och/eller snöväglag att trafiken inte kan komma fram på vägarna.

Speciellt på backiga vägsträckor händer det t ex ibland att långtradare

inte kan ta sig upp för backarna om vägbanan är hal vilket helt kan

blockera vägen. Med nuvarande nivå på Vintervägservicen torde dock

dessa situationer vara så pass ovanliga att den tidsförlust de förorsakar är

mycket liten sett i förhållande till de ovan angivna 2 - 4 procenten.

Is- och/eller snöväglag ökar även fordonens bränsleförbrukning speciellt

om vägbanan är täckt med lös snö eller snömodd (2). Totalt sett torde

emellertid denna ökning endast utgöra c 1 % av den bensin som förbrukas

under vinterperioden. Mer betydande effekter är den indirekta ökning av

fordonskostnaden som is- och snöväglag medför genom användningen av

dubbdäck och salt (se kapitel 5).

Ovanstående beräkningar grundar sig i stort sett på material från det

statliga vägnätet år 1973. Vintermånaderna 1973 var som helhet betrak-

tade något mildare än normalt vilket gör att konsekvenserna av is- och

snöväglaget i genomsnitt över flera vintrar antagligen är något mer

betydande än vad som angivits. Vidare bör observeras att siffrorna gäller

hela landet och samtliga vintermånader (januari - april, oktober - decem-

ber). Stora regionala och tidsmässiga variationer finns kring dessa

medelvärden. Avsikten med beräkningarna är emellertid att försöka
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kvantifiera dels storleken av nuvarande trafikproblem orsakade av is- och

snöväglag och dels få ett grepp om vilka negativa effekter som är de mest

betydelsefulla.

Slutsatsen blir att med nuvarande standard på vintervägservicen och med

nuvarande anpassning från trafikanternas sida är trafiksäkerhetsproblemet

 

klart dominerande. Några större problem vad gäller förlängda restider

 

och höjd bensinförbrukning tycks inte föreligga. Denna slutsats bygger på

en i huvudsak subjektiv värdering av de olika effekterna. Om man i stället

utnyttjar de värderingar av olyckor och restider som används vid VVs

lönsamhetsberäkningar av väginvesteringar erhålles följande sammanställ-

ning (uttryckt i 1976 års penningvärde).

Is- och snöväglag orsakar i dagens situation på det statliga vägnätet:

o en Ökning av olyckskostnaden med 600 - 700 Mkr/år

o en ökning av restidskostnaden med 50 - 150 Mkr/år

o en ökning av fordonskostnaderna (exkl skatter) med 100 - 200 Mkr/år

(korrosionsskador p g a saltningen ej medräknade)

Tillämpandet av denna värdering ändrar kanske bilden något. Trafiksäker-

hetsproblemet framstår dock fortfarande som det dominerande. Vidare

framgår att is- och snöväglag i dagsläget orsakar ökade trafikantkostna-

derl) (jämfört med barmarksförhållanden), som enbart på de statliga

vägarna kan beräknas uppgå till nästan en miljard kronor per år, utan att

de korrosionsskador som saltningen medför är medräknade.

Även väghållarens kostnader för vintervägservicen är betydande. Enligt

gällande femårsplan för VVs driftverksamhet planeras en årlig resursinsats

för vintervägservicen på de statliga vägarna på c200 Mkr i 1976 års

prisniVå. P g a användningen av dubbdäck drabbas även väghållaren av

ökade kostnader för beläggningsunderhåll m m, som kan beräknas till

C100 Mkr per år på de statliga vägarna och nästan lika mycket på

kommunala vägar och gator (se kapitel 5).

1) Trafikantkostnader är summan av olycks-, tids- och fordonskostnader
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3.1

ALLMÄNT SYNSÄTT VID UTVÃRDERING AV ÅTGÄRDER MOT HALKA

Problemanalys

 

I kapitel 2 konstaterades att halkproblemet i dagsläget i huvudsak var ett

trafiksäkerhetsproblem. Vid utvärderingen av befintliga och alternativa

åtgärder mot halka är det emellertid nödvändigt att göra en fullständig

utvärdering av de konsekvenser åtgärderna medför för trafikanterna,

väghållaren och samhället i övrigt (t ex miljön). Man måste således beakta

hur åtgärderna mot halka inverkar på:

1. Trafiksäkerheten

2. Framkomligheten

3. Fordonskostnaden

4. Väghållarens kostnader

5. Miljön

I figur2 redovisas det synsätt som varit vägledande vid en tidigare

genomförd utvärdering av dubbdäckens effekter och vid upprättandet av

programmet för pågående FoU-projekt avseende utvärdering av nuvarande

halkbekämpning.

Av figuren framgår att klimat, aktuellt väder och väglag ger upphov till

behov och genomförande av åtgärder mot halka (t ex dubbdäck och

halkbekämpning). Den omedelbara effekten av dessa åtgärder är att

friktionen mellan vägbanan och däcken ändras vilket i sin tur påverkar

trafikanternas körsätt (hastigheter, köavstånd, omkörningar m m). För-

utom körsättet förstås med trafikantbeteendet i detta sammanhang hur

aktuellt väder och halkbekämpningsniVån påverkar om transporter genom-

förs eller ej. Friktionen mellan vägbana och däck är tillsammans med

körsättet de väsentligaste faktorerna för de säkerhetsmarginaler med

vilka fordonen framförs. Detta påverkar i sin tur antalet olyckor och

olyckornas skadeföljd. Antalet olyckor påverkas även indirekt genom

kopplingen: Åtgärd mot halka - Beslut att företa resa - Trafikarbete

- Olyckor.
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Säkerhetsmarginalerna skall i detta sammanhang ses som ett komplement

till olyckorna som ju är det relevanta måttet att kvantifiera trafiksäker-

heten. Pg a brister i olycksrapporteringen och svärigheter att på ett

invändningsfritt sätt renodla effekter av enskilda åtgärder (t ex halkoe-

kämpningsmetoder) är det emellertid i allmänhet nödvändigt att resulta-

ten från olycksstudier kompletteras med studier av trafikantbeteendet för

att några säkra slutsatser om effekten av åtgärderna på trafiksäkerheten

skall kunna dras.

Trafikantbeteendet innefattar olika aspekter på vägens framkomlighet

Såsom möjligheterna att företa resor och tiden för att genomföra resorna.

Väglaget och körsättet inverkar på fordonens drivmedelsförbrukning och

användandet av salt inverkar på fordonens korrosion, dvs fordonskostnaden

påverkas av halkbekämpningen. Användandet av dubbdäck påverkar

fordonskostnaden såväl direkt (kostnad för däcken) som indirekt (ändrat

körsätt och ändrat rullmotstånd).

Halkbekämpningen kan Vålla skador på vägens omgivande miljö, och det

vägslitage dubbdäck åstadkommer ökar nedsmutsningen. Dubbdäcken

inverkar även negativt på miljön genom ett ökat däckbuller.

Väghållarens kostnader består dels av direkta kostnader för halkbekämp-

ningen och dels av indirekta kostnader för att åtgärda eventuella skador

på väganläggningar orsakade av halkbekämpning och dubbdäck.

Införandet av begreppet miljökostnader förutsätter en värdering av miljö-

effekterna. Det sammanfattande begreppet trafikantkostnad förutsätter

en värdering av effekterna säkerhetsmarginaler, olyckor, restider och

transportmöjligheter. Observera dock att fordonskostnaden i princip är

värderingsfri. Värderingsproblematiken är mycket svâr och kanske inte

primärt en FoU-uppgift. Nationalekonomisk expertis är dock nödvändig

för att ta fram vissa grundvärden utifrån vilka en värderingsdiskussion kan

föras. Den slutliga värderingen är i huvudsak ett politiskt ställningsta-

gande.
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3.2

Kunskapen om hur nuvarande halkbekämpningsåtgärder påverkar miljö-,

väghållar- och trafikantkostnaderna utgör den viktigaste delen av det

underlag som erfordras för att fatta beslut om en eventuellt ändrad

inriktning och ändrad omfattning av nuvarande åtgärder mot halka.

Det bör framhållas, att problemsynen enligt det föregående är ett försök

till en samlad samhällsekonomisk utvärdering. Det finns dock skäl att

man därjämte ser på situationen mera direkt ur individens synvinkel.

Förmodligen uppfattar nämligen inte den enskilde halkproblematiken

primärt som ett kostnadsproblem utan som ett problem att säkerställa

vissa gränsvärden - t ex att framkomligheten och trafiksäkerheten ligger

på "acceptabla" niVåer. Underlaget för beslut angående metoder för

halkbekämpning bör således- förutom kostnadsuppgifter-även redovisa

data rörande risker i trafiken, risker för att transporter inte kan genom-

föras etc.

VTI har fått i uppdrag att genom olika typer av undersökningar kvantifiera

de viktigaste av de beroendeförhållanden i figur 1 som inte tidigare är

kända.

Koppling mellan FoU-inriktning och åtgärdsalternativ

 

För att utvärderingen av effekterna av nuvarande åtgärder skall vara

meningsfull ur åtgärdssynvinkel bör alternativ till nuvarande åtgärder

preciseras.

De alternativ till nuvarande halkbekämpning som i ett kort

perspektiv är mest realistiska är relativt marginella förändringar av

nuvarande åtgärder. Vid de diskussioner som förts med VV har följande

tre huvudfrågor ställts:

l. Skall standarden för halkbekämpning på högtrafikerade och i dags-

läget högprioriterade saltade vägar höjas eller sänkas?

2. Skall vi öka eller minska den totala omfattningen av det saltade

vägnätet?
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3.3

3. Vilka metoder skall användas för att förbättra den information

servicepersonalen behöver för att avgöra om halkbekämpning skall

vidtagas eller ej?

Med tanke på den debatt som förs angående saltningens positiva och

negativa sidor är det viktigt att FoU-arbetet även inriktas på eventuella

möjligheter att drastiskt förändra nuvarande halkbekämpning och besluts-

underlag för sådan förändring. Ett alternativ avser den situation man får

om man helt skulle upphöra med nuvarande halkbekämpningsmetoder och

enbart utföra snöplogning och isrivning. I detta sammanhang kan det vara

nödvändigt att vidga åtgärdsperspektivet och även ta med åtgärder

inriktade mot fordon och förare.

Det alternativ till den nuvarande dubbdäcksanvändningen som var mest

aktuellt vid utredningen av dubbdäckens för- och nackdelar (1) var ett

totalförbud mot dubbdäck. FoU-arbetet inriktades därför i första hand på

att förutsäga konsekvenserna av ett dubbförbud.

Utvärdering av alternativ

Mot bakgrund av 'vad som sagts i avsnitt 3.1 och 3.2 kan vi göra följande

sammanfattning. När vi behandlar halkproblemet - och då främst som ett

åtgärdsproblem - så bör vi inte se det som enbart ett problem för

väghållaren utan vidga åtgärdsperspektivet till att även omfatta fordon,

förare och trafikregler. Vidare måste vi betrakta både de direkta

effekterna av olika åtgärder och eventuella bieffekter av desamma. Vi

måste beräkna och värdera aktuella effekter jämfört med något "idealtill-

stånd" för att kunna greppa problemts storlek. Om vi antar, att vi under

vissa omständigheter har oacceptabla förhållanden, så måste vi först

formulera ett alternativ till nuvarande ordning och sedan utvädera det-

samma för att få en adekvat grund för bedömningar och beslut. Figur 3

illustrerar beslutsprocessen.
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Jämförelse och värdering av aktuella effekter

Restid Väghållningskostnad Korrosion

Säkerhet i Miljöpåverkan

Trafikantkostnad 0

0 o

0

Är nuvarande (föreslagna) Inget behov

förhållanden acceptabla? __ Ja__ av ändringar

N21'
i

Formulera ändringar i

 

nuvarande rutiner och/

eller nya åtgärds-

alternativ

   

Figur 3. Schematisk skiss över beslutsprocessen

Kapitel 4 innehåller en översiktlig beskrivning av de viktigaste åtgärder

som i dag vidtages mot halka, dvs saltning, sandning och dubbdäck. I

kapitel 5 redovisas kunskaperna om vilka effekter dessa åtgärder har och

vilken FoU som pågår för att utvärdera dessa effekter. Brister i

föreliggande FoU-program diskuteras och förslag lämnas till komplette-

ringar.

I kapitel6 behandlas på samma sätt kunskaper och FoU beträffande

framtida alternativ och komplement till nuvarande åtgärder. Även här

lämnas förslag till utökad FoU.

I kapitel 7 sammanfattas de viktigaste slutsatserna och förslag ställs till

en integrerad fortsatt FoU-verksamhet.
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4.1

11

BESKRIVNING AV NUVARANDE HALKBEKAMPNING OCH DUBB-

DACKSANVANDNING

Halkbekä mpning

 

Man skiljer på begreppen kemisk och mekanisk halkbekämpning, vilket i

realiteten är liktydigt med saltning och sandning. Saltningen användes

endast vid temperaturer över c - 60 C. Vägar med trafik över c 1 500 f/

ADD saltas under hela vintern och kallas för A-vägar. Vägar i trafikinter-

vallet 800 - 1 500 f/AD saltas endast under höst- och vårmånaderna för

att förhindra olika typer av frosthalka. Dessa vägar kallas B-vägar och

infördes fr 0 m vintersäsongen 1977/78. Övriga vägar sandas. De angivna

reglerna gäller av klimatskäl inte för de nordliga delarna av Sverige där

saltningen inskränkes till de största vägarna längs och i närheten av

Norrlandskusten.

Vintersäsongen 1977/78 var längden av A-vägnätet c 15 000 km och av

B-vägnätet c 9 000 km (3). Den totala längden av statsvägnätet uppgår

till c 100 000 km. Längdmässigt saltas således endast en mindre del av de

statliga vägarna. På dessa vägar uträttas dock majoriteten av trafikarbe-

tet på statsvägnätet. På A-vägarna uträttas 02/3 och på B-vägarna

c 10 % av det totala trafikarbetet.

Saltningen utförs med natriumklorid (koksalt) som sprides i varierande

mängder beroende på halkans art och temperaturen. De minsta givorna

uppgår enligt gällande rekommendationer till 5 - 10 g/m2 och de största

till 20 - 25 g/m2 (4). Dessa mängder är mindre än de som rekommenderas

i andra länder. I USA rekommenderas t ex mängder på 20 - 40 g/mz (5).

Eftersom VV använder mindre mängder än de som normalt användes

utomlands smältes inte isen och snön i samma utsträckning. Det bildas i

många fall en snömodd som avlägsnas genom speciella moddavröjare.

Vidare medför de små saltmängderna sannolikt en minskad risk för

återfrysning och en minskad förekomst av vått väglag i jämförelse med de

förhållanden som råder vid användandet av större saltgivor. För att de

små mängderna skall vara verksamma erfordras även att vägbanan efter

saltningen bearbetas av trafiken vilket är en orsak till att saltning inte

utförs på vägar med alltför liten trafik.

1) f/AD = axelpar per årsdygn

VTI RAPPORT 182



4.2

12

På lågtrafikerade vägar (ÅDT < c 800) och på samtliga vägar i Norrlands

inland utförs som tidigare nämnts halkbekämpningen genom sandning.

Dessa vägar utgör lä-ngdmässigt 0 3/4 av statsvägnätet och är bärare av

0 1/4 av trafikarbetet. Även B-vägarna sandas som tidigare framgått

under högvintermånaderna. Sandningen utförs ibland genomgående över

sammanhängande vägsträckor och ibland enbart på de partier av vägen

som har dålig linjeföring (s k punktsandning). I den senaste femårsplanen

för driftverksamheten rekommenderas en Ökad tillämpning av punktsand-

ning. Den rekommenderade sandgivan är 0,3 - 0,4 m3/km tVåfältig väg.

Sanden skall prepareras i god tid före spridningen (minst en månad) med

salt. En saltinblandning på 25 - 60 kg salt per m3 sand rekommenderas i

VVs anvisningar (6).

År 1976 förbrukade VV totalt 160 000 ton salt för halkbekämpning varav

0 35 000 ton användes för saltinblandning i sanden. Sandförbrukningen för

halkbekämpningen uppgick till c 700 000 m3. Kostnaden för den kemiska

halkbekämpningen på de statliga vägarna uppgår för närvarande till

c 30 Mkr/år och för sandningen till c 80 Mkr/år (7).

Dubbdäcksanvändning

 

Användningen och utformningen av dubbdäck regleras i viss utsträckning

av de bestämmelser som trafiksäkerhetsverket (TSV) utfärdat. En över-

sikt av dessabestämmelser redovisas i tabell 1 (se nästa sida).
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Översikt av gällande svenska bestämmelser angående dubb-

 

Lätt fordon

(Totalvikt 3,5 ton)

   

Tungt fordon
(Totalvikt 3,5 ton)

 

Bestämmelserna avser: Personbil Lätt lastil

eller buss

1. Tillåten använd-

ningstid 1/10 - 30/4

 

2. Tillåtet dubbutstiok Högst 1,5 mm Högst 2,0 mm

 

3. Tillåten massa Högst 3,0 g -

  

4. Antalet dubbar Högst 30 st/100 kg

 

däck per fordon Gäller även hjul på
bromsad släpvagn

per däck tillåten däckbelastning -
men ej fler än 150 st/

däck

5. Antalet dubbade Samtliga.

 

6. Tillåten variation

i antalet dubbar

mellan olika däck

  

Högst 20 % av det
högsta antalet

  

Omfattningen av dubbdäcksanvändningen varierar bl a med avseende på

region och tidsperiod under vintern. I figur 4 redovisas dubbdäcksanvänd-

ningen under högvintern 1972/73 för olika fordonstyper och delar av

landet (1).
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°/o fordon

100 med dubbdöck

 

NMSHL NMSHL NMSHL

Personbilar Lötta lastbilar Tunga lastbilar

och bussar<3.5ton och bussar>3.5 ton

Figur 4. Andel dubbade fordon 1973-01-16--1973-02-22. N = norra,
M = mellersta, S = södra Sverige och HL = hela landet. De
streckade delarna av staplarna är fordon som endast har
dubbdäck på en hjulaxel (i allmänhet styrhjulen).

Det bör observeras att den redovisade förekomsten är den som gällde för

vintern 1972/73. Någon omfattande uppföljning har sedan dess inte

genomförts. Innevarande vinter (1978/79) har dock vissa räkningar gjorts i

E-län. Dessa visar att andelen personbilar utrustade med dubbdäck är

0 75 %, vilket skall jämföras med de 0 50 0/o som uppmättes 1973. Dubb-

användningen kan således ha ökat påtagligt de senaste åren.

En annan betydelsefull förändring som kan ha ägt rum sedan 1973 är att

antalet dubbar per däck har minskat. En del däckfabrikanter marknadsför

s k basdubbade däck, vilket innebär att däcken dubbas med 50 - 60 dubbar

i stället för det normala antalet 100 - 120 dubbar per däck.
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KONSEKVENSER AV NUVARANDE HALKBEKÃMPNING OCH DUBB-

DÃCKSANVÃNDNING-BESKRIVNING AV KUNSKAPSLÃGE OCH AK-

TUELL FOU

I tabell 2 ges en grov översikt och värdering av kunskapsläget beträffande

effekterna för trafikant, väghållare och miljö av de viktigaste åtgärder,

som i dag vidtages för att halkproblemet inte skall bli för stort.

I fortsättningen motiveras kortfattat den bedömning av kunskapsläget som

gjorts i tabell 1 och en översiktlig beskrivning ges av den FoU, som för

närvarande pågår. En bedömning görs även av behovet av en utökad FoU.

I kapitel 5.1 behandlas halkbekämpningen och i kapitel 5.2 dubbdäcken.

Halkbekämpning

 

Saltningen och sandningen behandlas parallellt bl a beroende på att de på

vägar med mindre trafik kan betraktas som alternativa halkbekämpnings-

metoder.

Väglag/friktion

 

Saltningens inverkan på förekomsten av olika väglag har undersökts under

vintermånaderna 1973 (8). Denna undersökning visade bla att endast

11 % av trafikarbetet på de saltade vägarna under vintermånaderna

uträttades vid is- och snöväglag medan motsvarande siffra för de osaltade

belagda' vägarna uppgick till 27 %. Denna betydande skillnad förklaras

förutom av saltningen även av att de vägar som saltas har större

trafikmängder. Det vinterväglag som framför allt eliminerats genom

saltningen var tjock is och packad snö men även lös snö/snömodd och tunn

is förekom i mindre utsträckning på de saltade vägarna. Den minskade

förekomsten av vinterväglag ersattes av en ökad förekomst av såväl våt

som torr barmark. Under höst- och högvintermånaderna ökade främst

förekomsten av våt barmark medan förekomsten av torr barmark ökade

under senvintern.

1977 utförde VV en förnyad väglagsundersökning bl a för att få observa-

tioner från flera vintrar. Resultaten från denna kommer att publiceras

under 1979 (se bilaga 1).
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Under vintern 1977/78 utfördes vissa metodstudier där vägbanans friktion

mättes i anslutning till saltning och moddavröjning (9). Under vintrarna

1978/79 och 1979/80 kommer dessa studier att utökas och även omfatta

sandade vägar (se bilaga 2).

Sandningens inverkan på vägbanans friktion har studerats dels genom

huvudsakligen experimentella studier åren 1953 - 1956 (10) och dels genom

studier i verklig trafik vintern 1976/77 (11).

omedelbart efter sandningen erhåller ett friktionstillskott på 0 0,1 frik-

Resultaten visar att man

tionsenheter, dvs av samma storleksordning som nydubbade däck ger i

jämförelse med odubbade däck. Trafiken medför sedan att effekten

succesivt avtar genom att sanden blåses bort från vägbanan och efter

0 300 fordonspassager återstår ingen friktionsökning.

Trafikantbeteende - säkerhetsmarginaler

 

Som framgick av figur 2, sidan 6, inverkar halkbekämpningen på de

säkerhetsmarginaler med vilka fordonen framföres. Påverkan uppkommer

dels genom den förändrade friktionen, dels genom den inverkan halkbe-

kämpningen och olika väglagsförhållanden har på fordonsförarnas beteen-

den. Genom att göra samtidiga studier av trafikantbeteende och friktion

kan olika indirekta mått på säkerheten beräknas (t ex stoppsträckor).

I de förut omtalade studierna av sandningens effekter (ll) undersöktes,

förutom friktionseffekten, även den inverkan sandningen hade på bilister-

nas hastigheter. Studierna visade att sandningen medförde en ökning av

hastigheten med 2 - 3 km/h samt att denna hastighetsökning endast upp-

trädde då körbanan var nysandad. Genom den samtidiga mätningen av

hastigheter och friktion beräknades att sandningen medförde en förkort-

ning av bromssträckorna av storleksordningen 10 %. Vidare visade stu-

dierna att sandningen medförde att förarna körde med oförändrade eller

ökade säkerhetsmarginaler i kurvor.

Under vintrarna 1978/79 och 1979/80 har VTI fått uppdrag av VV att

studera olika halkbekämpningsmetoders inverkan på trafikanternas bete-

enden för att utifrån dessa studier kunna dra slutsatser om metodernas

effektivitet från bla trafiksäkerhetssynpunkt. Studierna omfattar två
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projekt som kompletterar varandra. I det ena projektet undersöks

trafikanternas beteende vid olika typer av halka relativt ingående och de

potentiella möjligheterna till ett säkrare beteende genom att en förbätt-

rad information om vägbanans faktiska friktionsförhållanden belyses. En

beskrivning av detta projekt redovisas i bilaga 3.

Det andra projektet omfattar studier av reshastigheter och friktionsför-

hållanden på vägar med olika typer av halkbekämpning. Högprioriterade

A-vägar, B-vägar och sandade vägar i Östergötlands län ingår i studien.

Projektet beskrivs i bilaga 2.

Båda de ovan beskrivna projekten skall slutredovisas under 1980.

lrafikolyckor

Saltningens effekt på trafikolyckor har av VTI undersökts genom att

analysera samband mellan inträffade olyckor och de tVå halkbekämpnings-

metoderna saltning och sandning (12). Resultaten kan grovt sammanfattas

i följande punkter:

1. En uppföljning av den utökning av det saltade vägnätet som genom-

förts under åren 1970-1974 visar ingen effekt på totalantalet

olyckor under vintermånaderna

2. En beräkning av olyckskvoten för olika väglag under vintermånaderna

1973 indikerar att då andelen is och snö minskar genom att en väg

saltas så ökar olyckskvoten på den resterande delen av is- och

snöväglaget så mycket att totalantalet olyckor är konstant

Ingen olycksreducerande effekt av saltning har således påvisats. Det går

inte att säga om detta beror på skillnaden mellan saltade och ej saltade

vägar med avseende på trafikflöde och hastigheter eller om saltning

endast eliminerat mindre farliga is- och snöväglag. Det ärmvidare oklart, i

vilken utsträckning de vägar som i analysen betecknas som ej saltade även

i realiteten varit osaltade. Uppdelningen har gjorts utifrån de direktiv

angående saltvägnätets omfattning som centralförvaltningen ger till väg-

förvaltningarna inför varje vinterperiod. Senare uppföljningar av hur dessa
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direktiv följs har gjorts av VV. Dessa visar att efterlevnaden av direktiven

sannolikt varit dålig, vilket framför allt kan påverka tolkningen av

resultaten i punkt 1 ovan.

Utländska studier av saltningens effekt på antalet olyckor uppvisar

varierande resultat. I vissa studier påvisas en minskning av antalet

olyckor (5,13) och i vissa påvisas ett oförändrat antal men samtidigt

allvarligare olyckor som en följd av saltningen (14). Invändningar kan

riktas mot samtliga undersökningar, vilket visar hur svart det är att

genom enbart olycksanalys klarlägga saltningens effekt på trafiksäker-

heten.

För närvarande pågår vid VTI en fortsatt olycksanalys i enlighet med

punkt 2 ovan men på ett nytt statistiskt material från år 1977. Resulta-

ten från denna delstudie kommer att publiceras under 1980.

Någon studie av sandningens inverkan på antalet olyckor är inte känd.

Resultaten från de hittills utförda friktions- och trafikstudierna (11) visar

dock att en positiv effekt av sandningen är trolig. Hur stor denna

inverkan kan vara är för närvarande omöjligt att säga, men de 200 - 300

första fordonen som passerar efter en sandning kan gissningsvis utsättas

för en olycksrisk, som är 30 - 40 % lägre än de som passerar omedelbart

före sandningen. Grunden för denna gissning är de studier som utförts av

dubbdäckens inverkan på bilisternas hastigheter och på antalet olyckor.

Dessa studier visar nämligen att dubbdäckens inverkan på friktionen och

hastigheten är relativt lika den inverkan som sandningen tycks ha, varför

det synes rimligt att anta att även effekten på faktiskt inträffade olyckor

är av samma storleksordning.

Ovanstående redovisning visar att det är mycket svårt att kvantifiera

effekten av olika halkbekämpningsmetoder på antalet olyckor utifrån den

information och de metoder, som finns tillgängliga i dag. En avsevärd

förbättring av möjligheterna att utföra relevanta olycksstudier skulle

uppkomma om man hade bättre kontroll över när olika halkbekämpnings-

åtgärder genomfördes på olika delar av vägnätet. VTI har därför

föreslagit att möjligheterna att upprätta ett register över vidtagna

halkbekämpningsåtgärder utreds (15). Det vore även värdefullt från

metodologisk FoU-synpunkt om möjligheterna att utföra statistiska expe-
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riment med alternativa halkbekämpningsmetoder ökades (se även kapi-

.tel 6.3). Sådana experiment måste dock omfatta mycket stora vägnät för

att någon meningsfull olycksanalys skall kunna genomföras.

Restider

Sandningens inverkan på bilisternas restider har belysts utifrån de hittills

utförda studierna av sandningens effekter (11). Enligt dessa minskade

restiderna för de 200- 300 första bilisterna som körde på de sandade

vägarna med 1 - 2 %. Utifrån en studie av trafikarbetets fördelning på

olika väglag som utfördes 1973, kan man uppskatta att (3 4 % av vinterns

trafikarbete uträttades på sandade vägar. Totalt sett torde storleksord-

ningen av den restidsvinst som erhölls genom sandningen under vinter-

månaderna 1973 uppgå till C 150 000 fordonstimmar, vilket utgör c 1 %o

av den totala restiden under vintern. Värderas varje fordonstimme till

c20 kr (16) uppgår den årliga minskningen av restidskostnaderna till

c 3 Mkr.

sandningen i vissa fall förhindrar stopp i trafiken. Speciellt punktsandning

Till denna minskning skall en okänd summa adderas p 9 a att

i uppförslutningar torde vara betydelsefull i detta sammanhang.

I de tidigare beskrivna trafik- och friktionsstudierna som påbörjades

vintersäsongen 1978/79 ingår mätningar av restider på saltade och san-

dade vägar (se bilaga 2). Resultaten kommer att slutredovisas 1980.

Transportmöjligheter

Kunskap om hur olika halkbekämpningsmetoder påverkar transportmöjlig-

heterna saknas. Någon FoU-verksamhet direkt inriktad på att kvantifiera

detta är inte heller planerad. Som nämndes i kapiteIZ (sidan 3) är

sannolikt de tidsförluster, som i dagsläget orsakas av att trafiken inte

kommer fram vid extrem halka, av relativt underordnad betydelse. Om vi

t ex antar att dylika stopp på en väg inträffar fem gånger per vintersä-

song och att fördröjningen vid varje tillfälle uppgår till tre timmar, kan

trafiken inte uträttas på vägen i fråga i 3 %0 av den totala tiden under

vintersäsongen (oktober-april). Det är emellertid tveksamt, vilken

relevans en sådan betraktelse har. Dessa fördröjningar upplevs säkert som

mycket påfrestande av de trafikanter som utsätts för dem.
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Trafikräkningar, som utförts vid olika väglagsförhållanden, tyder på att

relativt många trafikanter avstår från resor vid besvärliga väglagsför-

hållanden (17). Hur denna minskning av vägens transportfunktion skall

värderas är dock oklart. För att konkretisera värderingsproblematiken i

samband med minskade transportmöjligheter kan följande resonemang

föras. Anta att vi genom olika undersökningar kan visa att transporterna

påverkas i mindre grad av väderleksförhållandena på högprioriterade

saltade A-vägar än på t ex sandade vägar. Anta vidare att en närmare

kartläggning av den konstaterade minskningen av transportmöjligheterna

på de sandade vägarna visar att en del av denna beror på att fler

trafikanter har valt att åka med kollektiva färdmedel där sådana alterna-

tiv finns. Är detta en positiv eller negativ effekt? Anta vidare att en del

av minskningen härrör från att man avstått från planerade resor och att

en annan del beror på att vissa resor uppskjuts till senare tillfällen. Hur

skall detta värderas? De minskade transportmöjligheterna som kan, följa

av en låg nivå på Vintervägservicen kan även medföra, att en del

trafikanter ställer in bilen under vintern. Även i detta fall är värderingen

svår.

Av ovanstående framgår att minskade transportmöjligheter är SVåra att

mäta (kvantifiera) och värdera. Detta är emellertid ett generellt

problem, som inte bara har anknytning till vintervägservicen utan till en

mängd olika åtgärder inom såväl driftområdet som vid väginvesteringar.

Det är angeläget att ett arbete kommer i gång för att tackla dessa

problem annars är det risk för att värdet av förbättrade transportmöjlig-

heter som en följd av väghållningsåtgärder kommer att underskattas. Vid

perspektivplaneringen i anslutning till väginvesteringar arbetar man för

närvarande med olika tillgänglighetsmått (18), vilket måste betraktas som

ett steg i rätt riktning. De mått som för närvarande används är

emellertid i alltför hög grad knutna till att trafikanterna verkligen

utnyttjar vägarna och att man enkelt uttryckt skall investera så att

restiderna till väsentliga målpunkter, t ex arbetsplatser och servicean-

läggningar, blir så korta som möjligt.

Speciellt viktigt är det att få ett bättre grepp om de samband, som torde

råda mellan halkbekämpning och transportmöjligheter, om man i fram-

tiden kommer att överväga en omfattande minskning av den kemiska

halkbekämpningen.
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5.1.6 Fordonskostnader

 

Saltningen inverkar på fordonskostnaden på olika sätt.

Bensinförbrukningen påverkas av väglagsförhållandena, vilka i sin tur

påverkas av saltningen. Enligt mätningar som VTI utfört på uppdrag av

VV är det främst lös snö/snömodd som medför en ökad drivmedelsförbruk-

ning (2). Ett 3 cm tjockt lager av lös snö ökade t ex bensinförbrukningen

med 10 - 30 % vid hastigheten 60 km/h. I realiteten torde den förbättring

av väglaget som saltningen innebär medföra en ökning av hastigheten

vilket helt eller delvis kan göra att den minskade drivmedelsåtgången går

om intet.

Saltningen medför att bilarnas korrosion ökar. Enligt en undersökning som

provningsanstalten utfört på uppdrag av W (19) uppmättes en drygt

dubbelt så stor korrosion på järnplåtar som var monterade på bilar än på

plåtar som enbart var utsatta för atmosfärens påverkan. På västkusten

var det emellertid inte så stor skillnad mellan korrosionen hos de olika

plåtarna vilket torde förklaras av bl a naturlig förekomst av salt i luften.

Genom att studera samband mellan korrosion och saltspridning och

därmed sammanhängande faktorer dras slutsatsen att den konstaterade

skillnaden mellan de fast och mobilt stationerade provplåtarna i det

närmaste helt orsakades av saltningen. Såväl saltningen för halkbekämp-

ningen med natriumklorid (NaCl) som saltningen av grusvägar i dammbin-

dande syfte med kalciumkorid (CaClz) gav upphov till den ökade korro-

sionen. Vad den ökade korrosionen som saltningen medför betyder

samhällsekonomiskt är inte klarlagt. Kostnaderna kan emellertid vara

avsevärda varför denna fråga borde utredas närmare. En sådan undersök-

ning har också börjat diskuteras och en planering pågår för närvarande

inom VV.

Även sandningen torde inverka på fordonskostnaden. Den direkta inverkan

p g a ändrad struktur på vägytan torde vara försumbar. En liten ökning av

storleksordningen l % uppkommer p 9 a den hastighetsökning, som sand-

ningen leder till.

Den indirekta inverkan av sandningen kan vara betydande. Drygt 20 % av

det salt som användes för halkbekämpning härrör från salt inblandat i
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sanden. 4 - 5 sandningar innebär att lika mycket salt sprides som vid en

saltning (4,6).

ökade korrosionen, som följer av användandet av salt.

Sandningen är därför i viss utsträckning orsaken till den

Sanden kan även påverka fordonskostnaden genom en ökad nersmutsning

av fordonen och genom att sandsprutet skadar bilarnas underreden. En

ansamling av saltinblandad fuktig vägsmuts har enligt referens 49 stor

betydelse för korrosionen.

Vä ghållarkostnader

 

VVs direkta kostnader för sandningen uppgår för närvarande till c 80 Mkr

per år och för saltningen till drygt 30 Mkr per år (7). Till detta kommer

vissa för driftverksamheten gemensamma kostnader. Om dessa fördelas

kalkylmässigt uppgår de för halkbekämpningen totalt till c 30 Mkr per år.

Saltet orsakar även indirekta kostnader genom skador på väganläggningar

t ex korrosion på järn- och stålkonstruktioner. Enligt uppskattningar från

USA (13) kan dessa kostnader vara betydande. I Sverige har ökade skador

på broar konstaterats som en följd av saltanvändningen (20). Kostnaderna

för saltskadorna på de broar som ligger på det statliga vägnätet har enligt

referens 21 uppskattats till c 40 Mkr per år, dvs av samma storleksordning

som kostnaden för den kemiska halkbekämpningen. Osäkerheten i denna

kostnadsuppskattning är dock mycket stor.

Vägsaltet kan även inverka på tjälningen av vägens övre skikt. En

snabbare nedbrytning av otäta beläggningar och cementstabiliserade lager

kan ske genom de ökade möjligheter till frys- och töcykler som saltet kan

ge (22). Hur betydande denna inverkan kan vara är inte känt.

Av ovanstående framgår att väghållarens indirekta kostnader p 9 a salt-

ningen kan vara betydande. En närmare undersökning av storleken av

dessa kostnader synes därför befogad. Någon sådan undersökning ingår

inte i föreliggande FoU-program.
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Mill?

Spridandet av salt kan inverka negativt på miljön genom skador på djur

och växter samt genom ökad saltkoncentration i grundvatten och vatten-

drag. I den förut omtalade amerikanska utredningen av saltningens för-

och nackdelar (13) har en så alarmerande ökning av salthalterna i

vattentäckt påvisats att man är orolig för de konsekvenser detta kan få

för människor med hjärt- och kärlsjukdomar. Man bör dock observera att

storleken av eventuella problem i detta avseende är beroende av bl a

spridda saltmängder och klimatologiska förhållanden och att naturVårds-

verket har bedömt att den nuvarande saltspridningen i Sverige kan

accepteras från miljösynpunkt. Det är dock viktigt att ha en god kontroll

över att de saltmängder som rekommenderas inte överskrids i verklig-

heten. Man bör även observera att de saltmängder som behövs för att

Den

ökade användning av ytbehandlingar som fn genomförs på de statliga

Det är

åstadkomma en bar körbana kan vara beroende av beläggningen.

vägarna kan därför få betydelse för de saltmängder som sprids.

viktigt att beläggningstexturens betydelse för vilka saltmängder som

erfordras undersöks (se även kapitel 6.5).

Det bör observeras att även sandningen kan förorsaka en försämrad miljö.

Dels innebär som tidigare nämnts saltinblandningen att 4 - 5 sandningar

ger upphov till samma saltmängd som vid en saltning, dels medför sanden i

sig en nedsmutsning av vägmiljön.

I föreliggande FoU-program utför VTI på uppdrag av VV en undersökning

av hur omfattande saltspridningens inverkan på miljön är (se bilaga 4)

Sammanfattande kommentarer

I VVs uppdrag till VTI ingår en sammanfattande utvärdering av problema-

tiken avseende främst den kemiska halkbekämpningen utifrån det kun-

skapsläge som kommer att råda 1980. Avsikten är att inför nästa

femårsplan för VVs driftverksamhet utnyttja de resultat som pågående

och planerade FoU-projekt leder till.
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Pågående FoU-arbete kommer förhoppningsvis att skapa klarhet om

väsentliga effekter av den nuvarande halkbekämpningen. I forsknings-

programmet saknas dock vissa delar som kan vara av väsentlig betydelse.

En del gäller de samband som råder mellan halkbekämpning och transport-

möjligheter. SVårigheten i detta sammanhang är dels att definiera vad vi

menar med transportmöjligheter, dels att kvantifiera de storheter som

ingår i begreppet och slutligen att värdera storheterna. Om man t ex

uppmäter en större minskning av trafikarbetet vid besvärliga väderleks-

situationer på vägar med en låg mm på vintervägservicen än på vägar

med en hög nivå och även lyckas med att kvantifiera omfattningen av

olika orsaker till den konstaterade minskningen så kvarstår värderingspro-

blemet. Om en del av minskningen t ex består av att trafikanterna väljer

kollektiva färdmedel i stället för att använda sina bilar så frågar man sig

om denna inverkan är positiv eller negativ? Om vissa resor inte blir av

och om vissa resor uppskjuts till ett senare tillfälle hur skall detta

värderas? Eventuellt kan en större klarhet skapas i dessa frågor genom

intervjuundersökningar.

Ett annat område som inte ingår i programmet gäller en undersökning av

omfattningen och de ekonomiska konsekvenserna av de skador saltet kan

åstadkomma på väganläggningar.

Det är glädjande att saltningens inverkan på fordonens korrosion har

aktualiserats av VV. Det är viktigt att detta projekt får en inriktning som

gör det möjligt att kvantifiera den samhällsekonomiska kostnaden.

En annan aktuell fråga är vilka konsekvenser den ökade användningen av

ytbehandlingar får för de saltmängder som sprids. Uppfattningarna är

delade och det är ur miljösynvinkel väsentligt att skapa klarhet på denna

punkt (jmfr även kapitel 6.5).

Slutligen bör man observera tvâ viktiga metodfrågor då det gäller att

undersöka olika halkbekämpningsmetoders inverkan på trafiksäkerheten.

Den första gäller behovet av en bättre dokumentation av vidtagna

vintervägserviceåtgärder. Det vore värdefullt om ett dataregiser Upp-

rättades över när och var olika åtgärder genomfördes. Den andra frågan
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gäller vilka möjligheter som finns att utföra meningsfulla statistiska

experiment med alternativa halkbekämpningsåtgärder (jmfr även med

kapitel 6.3).

Dubbdäck

Effekterna av användningen av dubbdäck är relativt väl kända genom de

undersökningar, som utfördes under åren 1972 - 1975 (1). De viktigaste

resultaten av dessa undersökningar redovisas i det följande på samma sätt

som för halkbekämpningen (se även de grova bedömningar av kunskaps-

läget som gjorts i tabell 1).

Yäggrepp/friktion

Dubbar ökar friktionen på is och hårt packad snö. Friktionstillskottets

storlek är ungefär detsamma som erhålles genom att sanda en isig

körbana, dvs 0,05 - 0,10 friktionsenheter. På barmark försämrar dubbarna

Dubb-

däcken har även en indirekt inverkan på friktionen. På vägar täckta med

däckens väggrepp något. Relativt sett är denna försämring liten.

tjock is ruggar de upp isytan, som därigenom får en ökad friktion.

Nedslitningen av isen skapar emellertid spår med mellanliggande isvalkar

vilket kan inverka negativt på trafiksäkerheten. Dubbdäcken kan även

påverka beläggningens friktionsegenskaper. Återkommande mätningar på

provvägar vid olika årstider visar att barmarksfriktionen vid Vått väglag

varierar på ett systematiskt sätt under året (50). Den högsta friktionen

uppmättes efter vintersäsongen vilket kan förklaras av att dubbarna

framförallt sliter bort bindemedel och finare bruk vilket ger en grövre

beläggningsstruktur och därmed en ökad våtfriktion.

Trafikantbeteepde -rsäkerhetsmarginaler

Mätningar av hastigheter vid olika väglag visar att dubbdäcksutrustade

bilar körs 2 - 3 km/h fortare än bilar utrustade med sommardäck på isiga

vägar. På barmark har ingen hastighetsskillnad påvisats. Hastighets- och

friktionsskillnaderna på isiga vägar innebär att dubbdäcksutrustade fordon
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körs med något större säkerhetsmarginaler än fordon utrustade med

sommardäck. Man bör dock observera att betydligt större skillnader i

säkerhetsmarginaler råder mellan is- och snöväglag och barmark än

mellan fordon med olika däck vid vinterväglag. Bilisterna kör således

alltför fort i halt väglag, vilket torde vara den viktigaste orsaken till de

förhöjda olycksrisker, som konstaterats vid halt väglag (se figur 1 sidan 2).

IEêIÃ'fPJZPJSQE

Omfattande undersökningar har utförts för att fastlägga om dubbdäckens

väggreppsegenskaper har någon inverkan på risken att råka ut för trafik-

olyckor (23).

En analys av försäkringsanmälda olyckor under två vintermånader 1973

visar att dubbdäcken i jämförelse med odubbade däck (huvudsakligen

sommardäck) reducerar risken att råka ut för en olycka med 15 - 25 %

under dygn med snönederbörd och med 0 - 10 % under dygn utan snöneder-

börd. Med såväl dubbade som odubbade däck är dock olycksrisken betyd-

ligt högre under dygn med snönederbörd än under dygn utan snönederbörd.

En beräkning visar att antalet olyckor under hela dubbsäsongen 1973

skulle ha varit 6 - 13 %

dubbdäck (o 50 % av personbilarna) i stället skulle ha haft odubbade däck

fler om de fordon som var utrustade med

(huvudsakligen sommardäck). Denna direkta inverkan av dubbdäcken på

trafiksäkerheten beräknas medföra en minskning av samhällets kostnader

för trafikolyckor med 130 - 290 Mkr per år. Beräkningen av olyckskostna-

derna bygger på den olycksvärdering som används av vägverket vid

planering av nya vägar och avser 1974 års penningvärde.

Dubbdäcken kan indirekt försämra trafiksäkerheten genom de olägenheter

som följer av det ökade vägslitage dubbarna åstadkommer.

Vägslitaget medför en ökad risk för vattenplaning genom att slitagespåren

kan förhindra en effektiv vattenavrinning från vägarna. Några entydiga

resultat som visar att detta medför ett ökat antal olyckor har dock inte

erhållits. Det är möjligt att trafikanterna i stort sett anpassar sitt
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körsätt till de försämrade förhållandena. Pågående FoU-arbete vid VTI

kommer att skapa en större klarhet i dessa frågor (se referens 24 och

bilagorna 5 och 6).

Spåren i vägbanan kan även Vålla trafiksäkerhetsproblem under vintern.

F'rysning av vatten i spåren och kvarvarande snö och modd efter plogning

ger en kraftigt varierande friktion i vägens tvärled. Spårens tvärlutning

gör att sidoriktade friktionskrafter måste tas i anspråk för att kunna köra

ett fodon rakt fram på spårkanterna. Vid extrem halka, t ex underkylt

regn, är den maximalt tillgängliga friktionen av samma storleksordning

som dessa sidkrafter vid kraftig spårbildning. Det är därför viktigt att ett

FoU-arbete påbörjas för att studera betydelsen av spåriga vägar för

trafiksäkerheten vid halt väglag. En sådan studie har föreslagits i

referens 24.

Slitaget av vägmarkeringar och slitageprodukternas nedsmutsande effekt

på vägmarkeringar, vägmärken, strålkastare och vindrutor försämrar

avsevärt synbetingelserna under mörkerkörning speciellt vid vått väglag.

Den konstaterade försämringen är så stor att den bör inverka menligt på

trafiksäkerheten.

Det ökade vägslitage som dubbdäcken medför kan även på ett annat sätt

påverka trafiksäkerheten och framkomligheten i negativ riktning. Genom

att väghållarna tvingas att satsa större resurser på underhållet är det

troligt att nya vägar inte kan byggas i den utsträckning som annars hade

varit möjligt. En kalkyl visar att varje krona som kan satsas på en

nybyggnation av vägar i stället för reparation av genomslitna beläggningar

redan efter 10 - 20 år medför en lika stor olycksminskning som den man

direkt erhåller genom de dubbdäck som förorsakar det ökade slitaget.

Eftersom en vägs livslängd är betydligt längre än dessa 10 - 20 år visar

beräkningen att en ökning av vägstandarden torde vara en effektivare

trafiksäkerhetsåtgärd än användandet av dubbdäck.

Dubbdäcken kan även indirekt förbättra trafiksäkerheten genom det

slitage de åstadkommer. På vägar som är täckta med tjock is ruggar

dubbarna upp isytan som därmed får en ökad friktion. Ganska snart slits

emellertid isen ner i hjulspåren och det bildas isvalkar mellan spåren.
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Dessa kan inverka negativt på säkerheten (1). Dubbdäckens slitage kan

även ge beläggningarna en grövre makrotextur vilket förbättrar friktionen

vid vått väglag (50).

Esaias:

Eftersom dubbdäcksutrustade fordon körs något fortare pâ halt väglag

medför dubbdäcken en viss minskning av transporttiderna. I genomsnitt

för hela landet utgör denna restidsvinst c 1 % av den totala restiden för

dubbdäcksutrustade fordon. Detta motsvarar en minskad restidskostnad

på o 15 Mkr per år i 1974 års penningvärde.

Transportmöjligheter

 

I vilken utsträckning dubbdäck medför ökade transportmöjligheter är inte

känt. Denna fråga kan vara lika angelägen att utreda som samband

mellan halkbekämpning och transportmöjligheter (se sidorna 20 - 21).

593519D§l<2§t2ê932

Dubbdäck medför ökade fordonskostnader dels genom investeringen i en

extra uppsättning däck, dels genom en ökad bensinförbrukning. Totalt sett

medför de en ökad årlig kostnad på C150 kr för varje bilägare som

utrustar sitt fordon med dubbdäck. Den samhällsekonomiska kostnaden

uppgår till c 140 Mkr per år uttryckt i 1974 års priser.

Det ökade beläggningsslitage som dubbdäcken medför ger även upphov till

ökade rengöringskostnader. Ökade kostnader för biltvätt p g a dubb-

däcken torde uppgât till flera 10-tal Mkr per år.
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Yäghållarkostnader

Kostnadsökningen för väghållarna (vägverket och kommunerna) på grund

av det Ökade vägslitaget har för hela landet uppskattats till c 200 Mkr per

år uttryckt i 1974 års priser Denna kostnad kan förefalla stor men ter sig

kanske förklarligare om man betänker att en dubbad personbil vid körning

på barmark sliter bort 0 1/2 kg beläggning per mil (= 1 g per 20 m).

Ovan angivna kostnader har beräknats utifrån det beläggningsunderhåll

som hittills bedrivits. För närvarande pågår en påtaglig förändring av

detta, dels mot en ökad användning av s k justeringar utan åtföljande nytt

slitlager, dels genom en ökad användning av ytbehandlingar. Dessa föränd-

ringar kan medföra att de tilläggskostnader som dubbdäcken förorsakar

kan vara mindre än de som tidigare beräknats. Å andra sidan kan

dubbdäcksanvändningen ha ökat (se kapitel 4.2) vilket har en motsatt

verkan.

Dubbade vinterdäck förorsakar en försämrad miljö främst genom att de

medför en påtaglig ökning av däckbullret.

Övriga miljöstörningar består i att slitageprodukterna kan förorena yt-

och grundvatten.

Några säkra bedömningar av dubbdäckens inverkan på miljön kan inte

göras. Sannolikt är den relativt måttlig, åtminstone i jämförelse med

mången annan accepterad samhällsverksamhet.

Sammanfattande utvärdering och kommentarer

Slutsatsen är att dubbdäcken medför en klar förbättring av trafiksäker-

heten i isigt väglag men att de samhälleliga kostnaderna som dubbdäcken

ger upphov till är stora. Dessutom torde trafiksäkerheten i vissa avseende

försämras som en följd av det ökade vägslitaget.
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Om de redovisade positiva eller negativa effekterna skall anses överväga

beror på hur olyckor värderas. Detta är som tidigare påpekats ytterst en

fråga av politisk natur. Enligt den olycksvärdering som används i samband

med vägplanering är det dubbdäckens negativa effekter som överväger,

vilket framgår av nedanstående sammanställning.

DUBBDÃCKENS POSITIVA EFFEKTER

Värderin

Zl974 års

 

penningvärde)

- Minskat antal olyckor vid vinterväglag 130 - 290 Mkr/år

- Kortare restider vid vinterväglag 15

Summa 145 - 305 Mkr/år

 

DUBBDÃCKENS NEGATIVA EFFEKTER

Värderin

(1974 års

 

penningvärde)

- Ökade bilkostnader 140 Mkr/år

- Ökade väghållningskostnader 200

- Ökade rengöringskostnader 20 - 80

- Försämrad trafiksäkerhet och/eller
förlängda restider p 9 a mer slitna
och smutsiga vägar ?

- Försämrad miljö (buller, slitageprodukter) ?

Summa 360 - 420 Mkr/ån?

 

Att värderingen av ett reducerat antal olyckor ytterst är en politisk fråga

illustreras på ett slående sätt av vad som hänt sedan ovanstående resultat

publicerades. Trots att undersökningarna och beräkningarna visade att

dubbdäcken totalt sett medför ökade kostnader för samhället har de

diskussioner som tidigare fördes om att förbjuda dubbdäck ebbat ut som

en följd av att olyckorna vid vinterväglag minskas. Detta kan ses som ett
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uttryck för att de beslutande instanserna i detta fall värderar olyckor

högre än vad som görs i samband med väginvesteringar. Följande orsaker

har sannolikt bidragit till detta:

0 Dubbdäcken införskaffas genom eget initiativ av enskilda trafikanter

som därigenom står för en betydande del av kostnaden

o Dubbdäcken medför en förbättring av säkerheten då denna är som

sämst

0 Det är sannolikt att en vidare teknisk utveckling av dubbdäcken kan

minska deras slitageverkan utan att väggreppet äventyras i alltför hög

grad

Trots att kunskapen är god beträffande dubbdäckens olika effekter är det

väsentligt att några oklarheter utreds.

Den ena gäller omfattningen av dubbdäcksanvändningen (se kapitel 4.2).

VV planerar för närvarande en studie inför kommande vinter (1979/80).

Det är önskvärt att denna studie även kommer att omfatta en undersök-

ning av antalet dubbar i däcken och eventuellt även dubbarnas utstick (se

även kapitel 6.6).

Den andra oklarheten gäller spårbildningens betydelse för säkerheten där

det är speciellt viktigt att pågående forskning kompletteras med en

speciell undersökning av de problem spåren kan vålla vidis- och snöväg-

lag. Det vore även önskvärt om fordonsförarnas beteende vid körning på

vägar med vattenfyllda spår kunde undersökas för att därigenom bättre

kunna bedöma betydelsen av den ökade risk för vattenplaning som spåren

medför.

Dubbdäckens betydelse för transportmöjligheterna bör även utredas i

samband med de studier av halkbekämpningens inverkan som föreslås i

kapitel 5.1.5.
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FRAMTIDA ALTERNATIV OCH KOMPLEMENT TILL NUVARANDE ÅT-

GÄRDER. BESKRIVNING AV KUNSKAPSLAGE OCH AKTUELL FOU.

Som framhölls i kapitel 3 måste en utvärdering av nuvarande åtgärder ske

mot ett eller flera alternativ. De alternativ till den nuvarande halkbe-

kämpningen som diskuterats med VV är:

1. Höjd eller sänkt beredskap på A-vâgar

2. Minskad eller ökad omfattning av A-vägar

3. Minskad eller ökad omfattning av B-vägar

Resultaten av det FoU-arbete som redovisats i kapitel 5 kommer således

främst att vara vägledande för att bestämma åt vilket håll man bör

förändra den nuvarande halkbekämpningen.

Det alternativ till dubbdäcken som behandlas i kapitel 5 var sommardäck

vilket i stort sett är det alternativ trafikanterna väljer i dag.

För att bilden av den aktuella och möjliga utvecklingen av åtgärder för

att minska halkproblemet skall bli mer fullständig beskrivs i föreliggande

kapitel den FoU-verksamhet som är inriktad mot:

1. Förbättrade baskunskaper om halka

2. Effektivisering av nuvarande halkbekämpning

3. Minskad kemisk halkbekämpning

4. "Nya" halkbekä mpningsmetoder

5. Vägbyggnads- och beläggningsåtgärder

6. Fordonsåtgärder

7. Påverkan av körbeteendet

Förbättrade baskunskaper om halka

För att finna effektiva åtgärder att minske de konstaterade trafiksäker-

hetsproblem som orsakas av is och snö på vägbanan erfordras bla
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fördjupade kunskaper om förekomst av och orsaker till olika typer av

halka.

Genom de väglagsstudier som utförts vintermånaderna 1973 (8) och 1977

erhålles nödvändiga bakgrundsdata för en stor del av de analyser och

beräkningar som beskrivits i kapitlen 3 och 5. För närvarande analyseras

1973 års material vidare för att studera samband mellan väderlek, väglag

och olyckor.

bilaga 1).

Motsvarande analyser utförs även av 1977 års material (se

Naturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet har på uppdrag

av VV utarbetet en metod att kartlägga hur variationer i halkbenägenhet

utefter en väg kan förklaras av lokalklimatet utefter vägen (25). Resulta-

ten kan redovisas i form av lokalklimatologiska kartor där speciellt

halkbenägna sträckor markeras. De typer av halka som dessa studier

huvudsakligen behandlar är rimfrosthalka och vissa typer av ishalka såsom

Det vore värdefullt om de sträckor för vilka

Dels borde

friktionsmätningar i olika väderlekssituationer utföras och dels borde

frysning av våt vägbana.

lokalklimatologiska kartor upprättats undersöktes närmare.

faktiskt inträffade trafikolyckor analyseras. Genom sådana studier skulle

en bättre kunskap erhållas om värdet av en mer omfattande kartläggning

av lokalklimatologiska förhållanden.

SMHI utför på uppdrag av VV studier av samband mellan olika väderleks-

situationer och utförd halkbekämpning. Målet för detta arbete är att

erhålla effektiva och enhetliga principer för utfärdande av halkvarningar i

massmedia. Speciellt svárt i detta sammanhang är att förutsäga risken

för halka som inte förorsakas av nederbörd (s k frosthalka) varför arbetet

för närvarande koncentreras mot denna problematik.

Effektivisering av nuvarande halkbekämpning

 

Förbättrad information till väghållaren

Den information väghållaren har tillgång till för att avgöra om halkbe-

kämpning är nödvändig kan förbättras på olika sätt. Dels kan väderleks-

prognosernas tillförlitlighet förbättras och dels kan informationen om de

aktuella förhållandena på vägarna förbättras.
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Ett sätt att förbättra väderleksprognosernas tillförlitlighet är att oftare

revidera dem och göra dem mera regionalt differentierade. Sedan flera år

har försök utförts i detta avseende i samarbete mellan VV och SMHI.

Försöken har resulterat i att SMHI för närvarande utarbetar speciella

prognoser differentierade på län. Prognoserna utfärdas dels på morgonen

(gällande kommande dag), dels på eftermiddagen (gällande kommande

kväll och natt). Kvälls- och nattprognosen revideras även på kvällen.

Diskussioner pågår om att ytterligare förbättra prognoserna för morgon-

timmarna eftersom analys av olyckor visar att det inträffar opropor-

tionellt många is- och snöolyckor på morgonen (26).

Även om väderleksprognoserna kan förbättras finns det en gräns för hur

långt man kan nå med denna typ av information. Som påpekades i kapitel

6.1 kan i vissa väderlekssituationer halka uppträda mycket lokalt p 9 a

vägens sträckning i förhållande till den omgivande naturen. Även vägens

konstruktion har betydelse för uppkomsten av halka vilket behandlas i

kapitel 6.3. VV satsar därför även på en utveckling av speciella

klimatstationer som placeras på halkbenägna vägavsnitt. Vid valet av

platserna användes den metod som beskrivs i kapitel 6.1 kombinerad med

vägmästarnas erfarenheter. Ambitionen vid utvecklingen av väganknutna

klimatstationer ("halkvarnare") kan vara olika hög. Det system som hittills

utvecklats registrerar luftens och vägbanans temperatur samt luftfuktig-

heten (27). Informationen överförs till vägmästarkontoret via telefon-

nätet. Den för drift och underhåll ansvariga personalen kan när som helst

ringa upp stationen och få information om dels aktuella värden, dels

värden från t ex de senaste fyra timmarna. Genom att studera utveck-

lingen kan även en grov bedömning göras av risken för att halka skall

uppkomma under de närmast kommande timmarna. Temperatur- och

fuktighetsvärden är inte tillräckliga för att avgöra om is- eller frostbild-

ning förekommer på vägbanan även om de ger en värdefull information för

att bedöma sannolikheten för detta. Ett tiotal sådana stationer finns för

närvarande på prov utefter vägarna E4 och E3 i Södermanlands och

Stockholms län.

Systemet med klimatstationer vidareutvecklas f n av Saab och Göteborgs

universitet på uppdrag av VV. Denna försöksverksamhet innebär att fler

variabler uppmäts på och vid vägbanan för att säkrare kunna fastställa

och prognosticera halka. Dessutom skall informationen från flera klimat-

stationer överföras till en central dator med vars hjälp halktillståndet och

risken för halka skall kunna beräknas (28).
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Ett kontinuerligt pågående utvecklingsarbete för att förbättra den infor-

mation väghållaren behöver som grund för beslut om halkbekämpning

pågår således utefter i princip två olika utvecklingslinjer. Den ena

innebär en förbättring av de övergripande väderleksprognoserna och den

andra en direkt registrering av tillståndet på vägen. För att få en bättre

uppfattning om i vilken omfattning man bör arbete vidare utefter de olika

linjerna erfordras fördjupade kunskaper om förekomst av olika typer av

halka vid olika väderleksförhållanden och olika "halktypers" betydelse för

trafiksäkerheten. De analyser som för närvarande utförs av samband

mellan väderlek, väglag och olyckor utifrån 1973 och 1977 års väglags-

undersökningar kommer att ge en sådan typ av kunskap (se bilaga 1).

_S_nabbare åtgärder

 

I anslutning till den tidigare nämnda dubbdäcksutredningen utförde VV en

beräkning av vilka konsekvenser för trafiksäkerheten och väghållarens

kostnader som en minskad utrycknings- och åtgärdstid skulle medföra

(29). Beräkningen visade att förhållandet mellan den olycksreduktion man

kan förvänta sig och kostnaden för att snabba upp åtgärderna var

gynnsamt. För en årlig ökning av resurserna på 20 Mkr skulle de

polisrapporterade olyckorna enligt beräkningarna minska med 0600 st.

Resultaten av de studier av samband mellan saltning och olyckor som

utförts (se kapitel 5.3) gör en emellertid tveksam vad gäller de grund-

läggande antaganden om samband mellan olycksrisk och väglag som

beräkningen bygger på. Det är därför möjligt att den uppskattade

olycksreduktionen är för stor. En betydande osäkerhet råder således

beträffande effekterna av snabbare halkbekämpningsåtgärder varför det

är mycket viktigt att en intensiv försöksverksamhet bedrivs.

Inom VV pågår för närvarande försök med en s k aktiv beredskap. En man

har i uppgift att på olika sätt bevaka förekomst av och risk för halka i

arbetsområdet.

VV utför även försök med att låta en lastad saltbil patrullera de viktigaste

vägarna i arbetsområdet varje vardagsmorgon mellan kl 03 och 07 (26).

Tanken bakom dessa försök är att man snabbt skall kunna salta vägarna

under de kritiska morgontimmarna om halka uppkommer. Försöken om-
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fattar hittills sex arbetsområden. En uppföljning av olyckor före och

efter insättandet av patrullbilarna har gjorts. Sex kontrollområden ingår

även i uppföljningen. Analysen av olyckor visar att is- och snöolyckorna i

försöksområdena reducerats från 222 st vintern före försöket till 164 st

under försöksvintern. Även i kontrollområdena har olyckorna reducerats

fast i mindre utsträckning (från 236 st till 212 st). En statistisk test visar

att det erhållna resultatet inte är signifikant, dvs de konstaterade

förändringarna kan bero på olyckornas slumpmässiga variation. De hittills

erhållna resultaten pekar dock i positiv riktning och försöken kommer att

fortsätta och utökas till flera arbetsområden. Det är viktigt att den

fortsatta analysen av effekterna på antalet olyckor även inkluderar de

olyckor som sker på barmark, eftersom en del av minskningen av is- och

snöolyckorna motsvaras av en ökning av barmarksolyckorna.

Minskad kemisk halkbekämpning

Om den fortsatta utvärderingen av den kemiska halkbekämpningen visar

att de negativa effekterna (främst korrosion och miljöpåverkan) är

mycket stora medan de positiva effekterna är små eller svärkvantifierade

måste en drastisk minskning av saltningen övervägas. För att avgöra hur

en sådan eventuell minskning bör genomföras vore det värdefullt om en

experimentell försöksverksamhet kunde påbörjas. Ett sådant försök kunde

i mycket grova drag bedrivas enligt följande:

1. Ett antal vägtyper definieras. Med vägtyp avses dels vägens fysiska

standrad och dels vägens trafikflöde.

2. Inom varje vägtyp utväljes förslagsvis tre stycken vägsträckor som

kan anses jämförbara med avseende på väglagsförhållanden.

3. Mätningar av trafikflöden, hastigheter, friktionsförhållanden, ned-

smutsning m m utförs under minst tVå vintrar på deutvalda sträckor-

na. Den första vintern saltas samtliga sträckor enligt nu gällande

anvisningar. Den andra vintern används ingen kemisk halkbekämpning

på enav sträckorna i varje trippel. På den andra sträckan minskas

saltspridningen till ungefär hälften av det normala enligt i förhand

upprättade direktiv. Utformningen av dessa direktiv är problematisk
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och bör ske i samråd mellan forskare och praktiker. Den tredje

sträckan är en kontrollsträcka som skall saltas på normalt sätt även

den andra vintern' (försöksvintern).

"Nya" halkbekämpningsmetoder

 

Några radikala nyheter vad gäller halkbekämpningsmetoder tycks inte

föreligga. En diskussion har förts om att utöka det saltade vägnätet att

även omfatta mer lågtrafikerade belagda vägar. Det har i detta samman-

hang framförts att kalciumklorid (CaClz) kan vara ett alternativ till

natriumklorid (NaCl) eftersom CaCl2 medför en större fryspunktsnedsätt-

ning (30). CaCl2 har även den fördelen att värme utvecklas då saltet

löses, vilket gör att smältprocessen går fortare än med NaCl. Genom att

använda CaCl2 skulle även lågtrafikerade belagda vägar kunna halkbe-

kämpas utan att saltgivarna behövde ökas (31). Även blandningar av NaCl

och CaCl2 är möjliga. CaCl2 har dock tVå nackdelar i förhållande till

NaCl. Dels är det tVå till tre gånger dyrare och dels har det en större

fuktupptagande förmåga, vilket bla kan förvärra nedsmutsnings- och

korrosionsproblemen. En långsammare upptorkning av vägbanan ökar även

som ett
2

komplement eller supplement till NaCl finns i utlandet. Det förefaller

risken för återfrysning. En relativt stor erfarenhet av CaCl

ändamålsenligt att sammanställa denna erfarenhet och utifrån en sådan

sammanställning avgöra om några svenska försök behöver utföras.

På flygplatser används vid halkbekämpning Urea i stället för salt eftersom

man inte accepterar den ökade korrosion som saltet medför. Urea är

emellertid c fem gånger dyrare och kräver större givor än NaCl. Dess-

utom kan inte Urea användas vid lika låga temperaturer som NaCl (30).

Beträffande den mekaniska halkbekämpningen är s k vattensandning känd

sedan länge. Metoden innebär att vatten och sand sprides på vägbanan

och att sanden fryser fast i isen varigenom den friktionsökande effekten

och friktionshöjningens varaktighet förbättras. De praktiska erfaren-

heterna av vattensandningen är emellertid begränsade. Följande invänd-

ningar och farhågor mot vattensandning har framförts vid diskussioner

med VV-personal (se nästa sida):
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l. Metoden kan endast användas vid låga temperaturer

2. Dubbdäcken sliter snart bort den fastfrysna sanden

3. Vattensandningen bygger upp tjocka isskikt som kommer att vålla

trafikproblem i samband med snösmältningen

4. Metoden är dyrare än konventionell sandning

Mot detta står vissa positiva erfarenheter utifrån begränsade prov (10,

11). Vidare hävdar en fabrikant som utvecklat ett vattensandningsaggre-

gat att vattensandningen är billigare än den konventionella sandningen och

att den även kan användas vid temperaturer nära 00 C. Det vore

värdefullt om undersökningar kunde utföras för att skapa en större klarhet

om vattensandningens för- och nackdelar.

Vägbyggnads- och beläggningsåtgärder

Genom att utnyttja de kunskaper som kommer fram i de lokalklimatolo-

giska studierna som beskrivs i kapitel 6.1 kan man vid planering av nya

vägar undvika vägsträckningar som kan ge upphov till lokala halkproblem.

Även vägkroppens uppbyggnad har betydelse för uppkomsten av bl a

frosthalka. På VTI pågår undersökningar av hur vägkroppens uppbyggnad

och speciellt värmeisolering av vägar påverkar vägbanans halkbenägenhet

(32, 33). Resultaten visar att av traditionellt uppbyggda vägar uppvisar de

som har grovkornigt bärlagermaterial, t ex makadam och bergkross, en

större benägenhet för rimfrostbildning än de som har ett finkornigare och

mer vattenhållande bärlagermaterial. Värmeisolering ökar risken för

halka speciellt om isoleringen placeras direkt under slitlagret. Placeras

isoleringen längre ner minskar dess inverkan på halkrisken. På isolerings-

djupet 50 cm medför isoleringen endast en liten ökning av risken för

rimfrostbildning på vägbanan. Isoleringens tjocklek har en underordnad

betydelse för rimfrostbildningen.

Förutom vägkroppens uppbyggnad inverkar även beläggningen på den

friktion som erhålles vid olika typer av vinterväglag. Vid rimfrosthalka

och tunna isskikt, t ex frysning av Våt vägbana, torde en grövre belägg-

ningsstruktur, som tex en ytbehandling har, inverka positivt på väg-

greppet. Exempel på detta har erhållits dels vid undersökningar av olika
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däcks väggrepp på tunna issikt (34) och dels vid friktionsmätningar utförda

på provvägar (33). Vid de förstnämnda studierna uppmättes t ex för

odubbade sommardäck och optimal inbromsning friktionen 0,15 på en slät

beläggning och 0,39 på en skrovlig beläggning under i övrigt lika förhållan-

den. Friktionsmätningar före och efter ytbehandling av en provväg i

Lasele visar att vintern före ytbehandlingen då slitlagret bestod av

asfaltbetong var det genomsnittliga friktionstalet lägre än 0,2 vid

10 - 20 % av de mätningar som utfördes. Vintern efter ytbehandlingen

uppmättes inte vid något tillfälle en genomsnittsfriktion under 0,2.

Ytbehandlingar kan dock orsaka speciella problem vid snöfall och tempe-

raturer nära 0. Under dessa förhållanden fäster snön sannolikt lättare på

en yta med grövre struktur och det erfordras större saltgivor för att få

ytan ren om det inte finns salt kvar på vägen från tidigare saltningar. En

närmare undersökning av beläggningstexturens betydelse för friktionen

under vintern och för vilka saltmängder som erfordras synes därför

välmotiverad.

Speciella beläggningar för att minska risken för halka är Verglimit

(beläggning med saltinblandning) och Rubit (inblandning av större gummi-

partiklar). Dessa provas för närvarande av VV och VTI (28). Resultaten

pekar hittills i positiv riktning och proven fortsätter. Priserna på dessa

beläggningar är emellertid så höga att de sannolikt endast kommer att

användas på speciellt halkbenägna vägavsnitt, tex på broar och på

vägavsnitt där halkan kan vålla speciellt stora problem (t ex branta backar

och snäva kurvor).

Fordonsåtgärder

 

Väggreppet på en isbelagd vägbana kan förbättras genom åtgärder mot

fordonens däckutrustning. Däckmönstret, gummikvalitéten och däckens

 

dimensioner är faktorer som påverkar ett däcks väggrepp och ett konti-

nuerligt utvecklingsarbete utförs av däckfabrikanterna för att framställa

effektiva vinterdäck. Det är emellertid mycket SVårt att genom en vidare

utveckling inom däckteknikområdet framställa odubbade vinterdäck som

ger ett väggrepp på släta isytor som är jämförbart med konventionella

dubbdäck (l). Sannolikt behövs ett mekaniskt friktionstillskott för att
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däcken skall ge ett någorlunda acceptabelt väggrepp på släta isytor

speciellt om det finns vatten på isen. Dubbarna ger detta mekaniska

friktionstillskott. Genom att välja dubbar som ger ett stort mekaniskt

friktionstillskott och montera ett stort antal dubbar i varje däck kan

däckens väggrepp göras mer oberoende av väglaget. Problemet med

effektiva dubbar i ett stort antal är att detta i allmänhet även medför ett

stort vägslitage med de kostnader och andra olägenheter som detta

medför (se kapitel 2.9). VTI har dock testat en ny typ av dubb, en s k

fjädrande dubb som enligt konstruktören skall slita mycket litet på

vägbanan. Undersökningen, som omfattar studier av väggrepp och vägsli-

tage, visade att den nya dubben från början gav ett väggrepp som var

jämförbart med den konventionella dubb som ingick i studien. Vägslitaget

reducerades med 0 60 % (35). Efter 8 000 km körning på barmark reduce-

rades dubbarnas väggreppshöjande effekt påtagligt. Denna reduktion var

störst för de fjädrande dubbarna som inte längre gav någon nämnvärd

väggreppsökning. VTI bedömer dock att varaktigheten hos de fjädrande

dubbarnas väggreppshöjande verkan avsevärt kan förlängas genom en

bättre montering av dubbarna.

Resultaten av hittills utföda prov avseende nya dubbkonstruktioner är

således lovande. Utvecklingsarbetet bör därför intensifieras. Det är

viktigt att den kommer att omfatta många olika kombinationer av dubbar

och däck för att resultaten skall kunna omsättas i nya bestämmelser

angående vinterdäcks utformning. Obligatorisk användning av vinterdäck

med goda väggreppsegenskaper och ett måttligt vägslitage kan vara ett

tänkbart mål för denna utveckling. En sådan åtgärd skulle utifrån de

statistiska undersökningar som hittills utförts av samband mellan däck och

inträffade olyckor sannolikt betyda mycket för trafiksäkerheten vid halt

väglag. Det bör i detta sammanhang observeras att VTI på uppdrag av

styrelsen för teknisk utveckling (STU) kommer att konstruera en försöks-

anläggning i vilken relativt billiga prov av olika däcks väggreppsegen-

skaper på olika underlag (bla vinterväglag) kan utföras under väl kon-

trollerade betingelser.

Förutom däcken så kan fordonets konstruktion ha betydelse för trafik-

 

säkerheten i helt väglag.
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Intressant konstruktionsalternativ är hos personbilar framhjuls- eller

bakhjulsdrift och hos tunga fordon påhängsvagn eller släpvagn.

Den betydelse drivhjulens placering har för trafiksäkerheten har tidigare

undersökts i en studie av VTI (36). Enligt denna som omfattar olyckor

under ett helt år har drivhjulens placering totalt sett ingen inverkan på

fordonens benägenhet att bli inblandade i trafikolyckor. Något svar på

vilket konstruktionsalternativ som är att föredra vid körning i halka kan

emellertid inte fås från denna undersökning. Det vore därför värdefullt

om en undersökning av betydelsen av drivhjulens placering för risken för

halkolyckor kunde genomföras.

En undersökning av tunga fordonskombinationers olycksbenägenhet har

utförts av trafiksäkerhetsutredningen (TSU) (37). Denna visar att lastbilar

med påhängsvagn har en ungefär dubbelt så stor benägenhet att bli

inblandade i olyckor som lastbilar med släp. Om denna höga olycksbe-

nägenhet hos lastbilar med påhängsvagn har något samband med halt

väglag framgår inte av undersökningen och borde undersökas närmare.

Den bilsimulator som är under utveckling vid VTI kommer att ge goda

möjligheter att studera olika fordonskonstruktioners betydelse för for-

donsbeteendet i halt väglag. Tillsammans med de ovan föreslagna

olycksstudierna kommer detta att skapa ett underlag som kan användas

för att på olika sätt stimulera en ökad användning av säkrare fordon.

Bromsarnas funktion är av stor betydelse för möjligheterna att undvika

olyckor i halt väglag. För att behålla styrförmågan i samband med

bromsning är det viktigt att hjulen inte låser sig. System för låsningsfria

bromsar finns utvecklade och att de hittills endast kommit till användning

i mycket begränsad omfattning beror på att bilfabrikanterna anser att de

är alltför dyra. En svensk studie av inträffade olyckor visar att mellan

4 och 8 % av alla olyckor skulle kunna undvikas eller få betydligt lindri-

gare skadeföljd om fordonen hade kunnat styras under den bromsning som

skedde i samband med olyckan. 40 - 50 % av dessa olyckor ägde rum på is

eller snötäckta vägar eller gator (38).
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Påverkan av körbeteendet

 

Genom en intensifierad kemisk halkbekämpning kan den tid då barmark

råder öka. Genom väg- och beläggningstekniska åtgärder kan även

barmarkstiden öka och friktionen då is förekommer på vägbanan sannolikt

förbättras. En förbättring av väggreppet på is- och snöväglag kan även

erhållas genom bättre däck och ökade möjligheter att utnyttja ett

förbättrat väggrepp kan fås genom åtgärder mot fordonskonstruktion och

bromsar. Även om alla dessa åtgärder genomfördes torde en stor del av

dagens trafiksäkerhetsproblem finnas kvar om man inte samtidigt kan

förmå fordonsförarna att bättre anpassa sitt körsätt till det relativt

barmark försämrade väggrepp som alltid kommer att råda vid de tillfällen

då trots allt is och snö kommer att finnas på vägbanan. De studier som

hittills utförts av bilisternas hastighetsanpassning till olika väglag (frik-

tion) visar alla entydigt att den hastighetssänkning som bilisterna gör då

vägbanan är hal är alldeles för liten. Med dagens bristande anpassning är

bromssträckorna ofta 2 - 4 gånger så långa vid halt väglag som vid

barmark. Kraftfulla åtgärder för att få bilisterna att sänka sina hastig-

heter vid halka är därför nödvändiga vad man än genomför för åtgärder i

övrigt.

En förbättrad anpassning av körsättet (huvudsakligen hastigheten) kan

uppnås genom olika åtgärder. Ökad halkträning i anslutning till körkorts-

utbildningen är en åtgärd som för närvarande genomförs i relativt snabb

takt. Väsentliga frågor i detta sammanhang är hur utbildningen skall

utformas (innehåll, omfattning m m) för att man skall uppnå den bättre

anpassningen. Dessa frågor studeras för närvarande av VTI på uppdrag av

TSV (39).

Ibland kan det vara svart för bilisten att avgöra om vägbanan är hal eller

ej. I dessa fall kan en automatisk halkvarnare i bilen komma till nytta.

Utveckling av sådana halkvarnare är på gång och inom en inte alltför

långt avlägsen framtid kan de tänkas tillhöra en bils standardutrustning.

Trafikanternas förmåga och vilja att utnyttja en sådan information

studeras för närvarande av VTI på uppdrag av VV (se bilaga 3).

Information till trafikanterna om de risker som är förenade med halka och

om den aktuella halksituationen på vägnätet torde vara värdefull. I flera
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län håller ett samarbete på att utvecklas mellan väghållare, polis och

lokalradio för att ge bättre möjligheter för bilisterna att planera sina

resor så att de verkligen kan köra sakta då det är halt eller avstå från att

använda bilen under dessa förhållanden.

En annan åtgärd som har diskuterats bla i anslutning till halkproblemati-

ken är sänkta hastighetsgränser under vinterperioden (1, 40, 41, 42). En

sådan sänkning skulle medföra en påtaglig reduktion av antalet olyckor.

Om t ex hastighetsgränsen på 110-vägarna sänktes till 90 km/h och på

90-vägarna till 70 km/h skulle enligt tidigare studier olyckorna minskas

med 0 20 % under vintern på dessa vägar (43). Förutom ett minskat antal

olyckor skulle även bensinförbrukningen minska med drygt 5 °/o (44) och

vägslitaget med 0 30 % (45) på vägarna ifråga. En sänkning av gällande

hastighetsgränser är naturligtvis ett mycket grovt instrument då det

gäller att förbättra trafiksäkerheten vid halt väglag. Det kan synas

omotiverat att i södra delarna av landet införa lägre hastighetsgränser

under hela vinterperioden eftersom halka endast uppträder vid fåtaliga

tillfällen. Studier har emellertid visat att de förhöjda olycksrisker som

föreligger under vintern beror av såväl halka som mörker (46). Eftersom

c 70 % av hela årets trafik i mörker uträttas under perioden oktober till

mars bör det enbart från mörkersynpunkt vara motiverat att införa lägre

hastighetsgränser under vinterperioden (47).

Hur mycket gränserna skall sänkas och vilka vägtyper som skall omfattas

av sänkningen måste naturligtvis utredas närmare. Ett rimligt alternativ

till det tidigare nämnda exemplet (110 -90 och 90 -70 km/h) kan vara att

sänka llO-gränsen till 90 km/h under hela året och sedan under vintern

sänka 90-vägarna till 80 km/h och 70-vägarna till 60 km/h. I tätorterna

kan det även vara motiverat att sänka 50-gränsen till 40 km/h. Motivet

för att sänka 110-gränsen under hela året är att denna medför så höga

kostnader för samhället i form av olyckor, bensinförbrukning, fordonssli-

tage och vägslitage att den på intet sätt kan motiveras utifrån de

blygsamma restidsvinster som den också medför (48).
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Sammanfattande kommentarer

Genomgången av de åtgärder som står till buds för att förbättra den nu

rådande dåliga trafiksäkerheten vid halka visar att forskning och utveck-

lingsverksamhet pågår inom landet. Med tanke på problemets storlek (se

kapitel 3) är det emellertid väsentligt att FoU-verksamheten utökas.

Följande förslag till komplettering och utökning av pågående FoU kan

vara en lämplig utgångspunkt för vidare diskussioner i frågan:

1. Den kartläggning som gjorts av speciellt halkbenägna vägavsnitt på

E4 och E3 kompletteras med friktionsmätningar och olycksanalys.

Möjligheterna att utföra försök med alternativa halkbekämpnings-

metoder i verkliga väg- och trafikmiljöer utreds (se även

kapitel 5.1.3).

En kartläggning av utländska erfarenheter av användning av CaCl2

genomförs.

Möjligheterna att förbättra sandningens varaktighet genom vatten-

sandning utreds.

Samband mellan beläggningstextur och saltmängder kartläggs (se

även kapitel 5.1.8).

Forskningen avseende "optimal" utformning av dubbdäck intensifi-

eras. Målet för denna forskning bör vara att resultaten skall kunna

användas till nya bestämmelser angående dubbdäck.

Förutsättningarna att utföra olycksanalyser för att bedöma olika

fordonskonstruktioners betydelse för trafiksäkerheten vid halka kart-

läggs. Speciellt intressanta konstruktionsalternativ är bakhjuls-

kontra framhjulsdrift och lastbil med påhängsvagn kontra lastbil med

släpvagn.

När VTIs bilsimulator är utvecklad genomförs försök för att belysa

olika fordonskonstruktioners betydelse för fordons- och förarbeteen-

det vid halt väglag.

Försök inleds med sänkta hastighetsgränser under vinterperioden.

Olyckor och hastigheter följs upp.
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SLUTSATSER

Genomgången i kapitel 2 visar att med nuvarande standard på vinterväg-

servicen och med nuvarande anpassning från tra'fikanternas sida är före-

komsten av is och snö på Våra vägar i stort sett ett trafiksäkerhete-

problem. Detta innebär naturligtvis inte att de åtgärder som i dag

vidtages för att minska halkproblemet, dvs huvudsakligen halkbekämpning

(saltning och sandning) och användandet av dubbdäck, är verkningslösa ur

trafiksäkerhetssynvinkel. Vid utvärderingen av dessa åtgärder måste

trafiksäkerhetsaspekten inte en central plats. Effekterna på framkomlig-

heten, fordonskostnaderna, väghållarens kostnader och miljön måste

emellertid även ingå i en total utvärdering av åtgärderna.

Effekterna av dubbdäcken är genom tidigare undersökningar relativt väl

kända medan effekterna av halkbekämpningen på avgörande punkter är

okända. Något underlag för radikala förändringar av nuvarande saltning

och sandning finns därför inte för närvarande.

Vid genomgången av kunskapsläge och aktuell FoU beträffande effekter

av nuvarande halkbekämpning (kapitel 5) saknas några väsentliga bitar. En

del gäller vintervägservicens betydelse för transportmöjligheterna, en

annan del gäller saltets skadliga inverkan på väganläggningar. TVå viktiga

metodaspekter aktualiseras även. Den första avser upprättandet av ett

dataregister för att dokumentera var och när olika typer av vintervägser-

viceåtgärder vidtages. Denna information skulle på ett avgörande sätt

förbättra möjligheterna att utifrån analys av inträffade olyckor kvantifi-

era åtgärdernas effekt på trafiksäkerheten. Den andra frågan gäller

möjligheterna att utföra experiment för att utvärdera effekter av alter-

nativa halkbekämpningsmetoder.

Dm målet för framtida åtgärder mot halka är en "radikal förbättring av

trafiksäkerheten" krävs en vidgning av åtgärdsperspektivet och åtgärder

riktade mot såväl väg, fordon som förare måste tas med. I kapitel6

beskrivs därför aktuell kunskap och FoU-verksamhet angående möjlig

utveckling av nuvarande åtgärder samt alternativ och komplement till

dessa. I kapitlet lämnas vissa förslag till kompletteringar av pågående

studier. Vidare påvisas hur studier som påbörjats genom initiativ från

olika håll kan ge värdefull information till varandra. Bl a föreslås att
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försök med lägre hastighetsgränser under vintern inleds. Denna fråga har

länge diskuterats och det är väsentligt att en försöksverksamhet påbörjas

så snart som möjligt.

En radikal forbättring av trafiksäkerheten vid halt väglag torde således

kräva en kombination av olika åtgärder avseende såväl halkbekämpning

 

som väg- och beläggningsteknik och åtgärder riktade mot förare och

fordon. Vilka "åtgärdspaket" som är realistiska och som ger den största

effekten i förhållande till kostnaderna kan i dag inte avgöras. Eftersom

ansvaret och intresset för de olika åtgärder som i framtiden kan bli

aktuella är delat på olika myndigheter och intressenter är det önskvärt att

inrätta en referensgrupp med representanter för de viktigaste intressen-

terna. En sådan grupps uppgift skulle vara att utarbeta förslag till

"åtgärdspaket" och på olika sätt stödja forskning som möjliggör en

utvärdering av de troliga konsekvenserna av olika "paket" samt lämna

förslag till genomförande.

Slutligen bör det ännu en gång poängteras att det finns starka motiv för

att intensifiera och bättre samordna forskningen kring halkproblematiken.

De insatser som hittills utförts tycks vara klart underdimensionerade i

förhållande till problemets storlek. Det förefaller rimligt att Sverige låg

i frontlinjen då det gäller kunskap om orsaker till och möjliga lösningar av

de trafiksäkerhetsproblem som hittills varje vinter regelbundet har av-

speglat sig i olycksstatistiken.
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STATENS VÄG OCH TRAFIKINSTtTUT PROJEKTBLAD Sid 1 Bilaga 1
Sida 1 (2)

Datum Projektnummer

1978-12-14 551 5 539-4
O O O C C U C O O O C O C O O O C O O C . C l O O O O O 0 O O O O l O O 0 O 0 O O

 

Projektbenämning:
DRIFTÅTGÄRDER/EFFEKTER

Vintervägservice - samband mellan väderlek, väglag och olyckor

   

Pågår från - till: Uppdragsgivare: Projektstart:

1979-01-01--1979-12-31 VV 1977-01-01

Anslaget belopp o Kontaktman:
Totalt: 100 000 ka "79
Varav egen FoU: ove Åkerlund

Anszeräknad totalkostnad: 339 500 Projektledare: Avdelning:
Kostnad tom 78-12-31: 239 500 Ulf Brüde T

  

Projektbeskrivning: Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod, Använd-
ning (bl a behov av fortsatt arbete). (Beskrivningen får

totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund

1973 års väglagsundersökning har tidigare utnyttjats för att stu-
dera hur olyckskvoten beror av väglaget i olika regioner, under
olika månader och vid olika ljusförhållanden. Osäkerheten i de
Uppskattade värdena för trafikarbetet vid olika väglag ochdärmed
även för olyckskvoten har visat sig vara behäftade med relativt
stor osäkerhet. Observationer från flera vintrar var därför önsk-
Värt och det utfördes en ny väglagsundersökning år 1977 med syfte
att skatta olyckskvotens variation.

Mål-

l.Att beräkna olyckskvot och skadeföljd vid olika väglag i olika
delar av landet under olika vintermånader på vägar med olika
halkbekämpningsmetoder (1973- och 1977-års material).

2.Att klarlägga samband mellan väder, väglag och olyckor exklusive
beaktande av trafikarbete som underlag för framtida kriterier
för vintervägservice (1973 och 1977).

3.Att klarlägga samband mellan väder, väglag och olyckor med be-
aktande av trafikarbetets fördelning på väder och väglag
(1973 och 1977).

Metod

Statistisk bearbetning av under år 1973 och 1977 insamlade väglags-
data och från SMHI inhämtade väderleksdata samt väg-, trafik- och

olycksdata.

VTIRAPPORTJBZ

 



STATENS VÄG OCH TRAHKJNSTITUT Bilaga 1

Sida 2

1979-02-20 551 5 539-4

Förväntat resultat 1979

Rapportkoncept 1979-06 som behandlar punkterna 1 och 2 under Mål.

Rapportkoncept 1979-12 som behandlar punkt 3 under Mål.

Anmärkning

Angivna tidpunkter för rapportering förutsätter att

 

0 nödvändig data för rapportkoncept måste lämnas till VTI
senast sex månader före rapportredovisning.
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STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT PROJEKTBIAD Sid 1 Bilaga 2

    

Datum Projektnummer Sida 1 (2)

1979-02-20 551 1 518-2

Projektbenämning:

DRIFTÅTGÄRDER/EFFEKTER

Vintervägservicens effekt på trafiken

Pågår från - till: Uppdragsgivare: Projektstart:

1979-01-01--1979-12-31 VV 1978-09-01 _

Anslaget belopp 3 Kontaktman:
Totalt: 600 000 ka -79

Varav egen FOU: Per Gunnar Land

AnmgBeräknad totalkostnad:l_IN)000 Projektledare: Avdelning:
Kostnad tom 78-12-31: 170 000 .. _

Gudrun Oberg t

  

Projektbeskrivning: Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod, Använd-

ning (bl a behov av fortsatt arbete). (Beskrivningen får
totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund

Genom 1973 och 1977 års väglagsundersökningar kan en grov uppfattning
erhållas om hur väglaget påverkar olyckorna. Däremot finns behov av
kunskap om hur väglaget påverkar trafikanternas beteende, t ex i fråga
om restids- eller hastighetsförändring. Sandningens effekt på vägba-
nans friktion, effektens varaktighet och trafikens hastighet har stu-

derats under 1977 på VTI (Rapport 164). Under början av 1978 stude-
rades saltningens och moddavröjningens effekt på vägbanans friktion
och trafikens hastighet (VTI Meddelande 120). Detta var en förstudie
för att vinna erfarenhet inför de studier som redogörs för i detta
projektblad. I detta projekt har under hösten 1978 gjorts förberedel-
ser för kommande mätningar och i slutet av november gjordes de första
mätningarna i samband med säsongens första snöfall.

Kostnader 1978 150 000 kr

1979 600 000 kr

1980 400 000 kr

 

1 150 000 kr

1. Att kvantifiera hur olika standard på vintervägservicen påverkar
vägbanans friktion och bilisternas hastighetsanpassning.

2. Att i möjligaste mån kvantifiera effekten av alternativa halkbe-
kämpningsmetoder på vägbanans friktion, bilisternas hastighetsan-
passning och stoppsträckor.

Metod_

Mätning av reshastigheter och friktion på vägar med olika Vinterväg-

servicestandard i E-län. Mätningarna utförs på 10-20 olika sträckor
vid upprepade tillfällen under vintrarna 1978/79 och 1979/80. Vissa
referensmätningar utförs under sommmarhalvåret 1979. Mästräckorna
skall representera en stor variation på vintervägservicen. Inom var-
je "vägstandardklass" väljs par av sträckor där om möjligt Vinterväg-
servicestandarden varieras på ett ur åtgärdssynpunkt intressant sätt.
T ex kommer i flödesintervaller 800 - 2000 f/ÅMD samtidigt mätningar
att utföras på A-saltväg och B-saltväg och sandad väg med flöden om-
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kring 500 - 1000 f/ÅMD. För de riktigt högtrafikerade vägarna kan
sträckor som ligger under olika väghållare studeras samtidigt varvid
eventuellt en variation i åtgärdstidpunkten och kanske även metoder
kan uppkomma varskonsekvenser för friktion och hastighetsanpassning
kan studeras.

De tidigare nämnda sommarmätningarna skall användas för att studera
om de hastigheter trafikanterna väljer vid olika väglagsförhållanden
under vintern påverkas av vintervägservicens standard. Samband av
följande karaktär kan erhållas.

  

Hastighet

4A
Sommar Högprioriterade
Vinter A-saltväg

_____, Sommar Sandad väg

Vinter

-vi
Friktion

De samtidiga mätningarna av reshastigheter och friktion under vint-
rarna kommer att koncentreras till de halktillfällen som uppkommer.

De vintervägserviceåtgärder som vidtages på de sträckor som utvalts
för undersökningen dokumenteras av väghållaren på ett överenskommet
sätt.

Genom de planerade studierna kan även åtgärdernas effekt på trafik-
säkerheten belysas på ett indirekt sätt genom beräkning av stOpp-
sträckor.

Förväntat resultat 1979

 

PM med redovisning av gjorda undersökningar (före 1979-09).

Slutrapportkoncept (före 1980-06-30).
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B'l 3
Datum Projektnummer l aga

1979-01-24 543 1 523-9

Projektbenämning: I

Halkbekämpningens effekt på trafikantens beteenden.

Pågår från - till: Uppdragsgivare:
1978-10-02--1980-06-30

Anslaget belopo Kontaktman:
Totalt; 100 kkr kå 1979

P G Land
Varav egen roU: '-

Ar-:n: Proj-kOStn: före 1979 Projektledare: Avdelning:
TF'Totalt: 50 kkr (Egen FoU: -) iG Helmers

 

Projektbeskrivning: Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod, Använd-
ning (bl a behov av fortsatt arbete). (Beskrivningen får

totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund: Olyckskvotens ökning vid sjunkande friktion står vid

en första anblick i konflikt med resultatet att

olyckskvoten ej påverkas av saltning.

Dessa resultat som VTI/T erhållit tyder på att det
även finns andra förklaringsvariabler.

En hypotes är att friktionsökningen vid saltning

också innebär nedsmutsning och siktförsämring som verkar
i motsatt riktning.

Andra hypoteser, som skulle kunna förklara utfallet är:

- att saltningen ger upphov till fläckvis halka, som

trafikanten har stora svårigheter att anpassa sig till

- att trafikanten förväntar sig god friktion på sal-
tade vägar öch därför tenderar att underskatta halkan.

- att saltningen ger trafikanten ett illusoriskt visuell

intryck av högre friktion än vad som i själva verket

är.fallet.

Mål: Att testa rimligheten hos ovanstående hypoteser.

Metod: a. Mätning av vägens visuella ledning kompletterad med

mätning av luminanser och kontraster i förarens syn-

fält som funktion av halkbekämpningsmetod (sandning

resp saltning).

b. En liten grupp förare studeras med hjälp av SAAB
Friction Tester med avseende på bedömning av halka,
hastighetsval och sidoaccelerationer som funktion av
vägbanans friktion som sandas reSpektive saltas.

Användning: Underlag dels för olycksanalys och dels för ev förbätt-
ringsåtgärder vad gäller Vägens synbarhet och förares
hastighetsanpassning.

Redovisning: Kostnadsläget rapporteras i mars, juni och september

enligt tidigare tillämpade rutiner samt under augusti.

PM sommaren 1979 med specificering av experimentplan

och kostnader som underlag för beslut för genomförande

av huvudförsöken vintern 1979-80.

Slutrapport vid projektets avslutning.: 4553Q3ki;
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;i I ' rBakgrunu:
wå- *W

De senaste arens kraftigt "kede användning av salt för kemisk halkbekämpning

motiverar stå klarläggande av dess eff kt. Det gäller i första hand skador
L- '. O. 0

e

på barrskog oc grämer men aven salthelter i grund- och ytvatten kommer

eat* sönder

Att klar ägge vintersalåningens inverkan på vegetation och djurliv,
6 ' M _L- - 101 L

?in och rerdøeuben.enber.

 

F"rs*ks myåáen med parallella studier av mängden utspritt salt och

n

o 0

swlthalian i grunåvatte; och mark.

?ekommendotion av högsta tolerela saltmängd som kan spri7b 6

genom olika teriängtyper med varierande hydro- eologiska föru
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Bilaga 5

Datum Projektnummer Sida 1 (2)

1979-02-20 551 5 547-7

Projektbenämning:

DRIFTÅTGÃRDE R/EFFEKTER

Beläggningsunderhåll - Olycksanalys

Pågår från - till: Uppdragsgivare: Projektstart:

1979-01-01--1979-12-31 VV 1978-01-01

Anslaget belopp Kontaktmen:
Totalt: 100 000 kå -79
Varav egen FoU: Ove Åkerlund

AnmiBeräknad tOtalkOStnad: 131 400 Projektledare: Avdelning:
Kostnad tom 78-12-31: 31 400 .

Rein Schandersson T

 

 

 

Projektbeskrivning: Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod, Använd-

ning (bl a behov av fortsatt arbete). (Beskrivningen får
totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund

Årligen satsas ca 250 miljoner kronor på ca 4 - 5000 kilometer väg
på beläggningsunderhåll. Kunskaperna om beläggningars tillstånds
inverkan på trafiksäkerheten är bristfälliga. Det är därför angelä-
get att skaffa kunskap om sambanden mellan beläggningars tillstånd
och inträffade olyckor.

För vidare bakgrund hänvisas till ett planprojekt "Effekter av drift-
åtgärder", VTI Meddelande 81, 1978.

Mål

Att klargöra sambandet mellan å ena sidan olyckskvoter och.skade-
följder och å andra sidan beläggningstyp i avsikt att få ökad kun-
skap för att utforma kriterier för beläggningsunderhållets genom-

förande.

Metod

I

Genom utnyttjande av data för väg- och olycksdatabank samt 1977
års beläggningsinventering beskrivs och analyseras olyckskvot och

skadeföljd.

I studierna skall följande beläggningsvariabler beaktas:

o beläggningstyp
o beläggningsâlder
o antal fordon som passerat beläggningen sedan denna lades
o antal dubbdäcksutrustade fordon som passerat beläggningen

sedan denna lades
o beläggningsklass enligt 1977 års inventering
o beläggningsslitage enligt 1977 års inventering
o sprickbildning och ojämnheter enligt 1977 års inventering
o vidtagna åtgärder enligt 1977 års inventering.
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1979-02-20 551 5 547-7

Omfattningen av de beläggningsinventerade sträckorna som skall
medtagas i studierna och den tidsperiod inom vilken inträffade
olyckor skall beaktas bestäms efter samråd med VVs kontaktman.

II

Genom analys av olyckor före och efter tidpunkten (året) för be-
läggningsunderhåll kvantifiera det nuvarande beläggningsunder-
hållets effekt på antalet olyckor och olyckornas skadeföljd.

Förväntat resultat 1979

 

Rapportkoncept senast 1979-08 med samband mellan å ena sidan olyc-
kor, olyckskvoter och skadeföljder och å andra sidan:

1. Beläggningstyp - Beläggningsålder
2. Beläggningsslitage - Linjeföringsklass
3. Beläggningsklass - Linjeföringsklass
4. Sprickbildning - Linjeföringsklass
5. Beläggningsslitage - Antal passerade fordon sedan beläggningen

lades
6. Beläggningsslitage - Antal dubbdäcksutrustade fordon som passe-

rat beläggningen sedan den lades.

Sambanden l-4 studeras med uppdelning på olika typer av vägar med
avseende på hastighetsgräns, vägbredd och regioner.

Sambanden 5-6 studeras med uppdelning på olika typer av vägar med
avseende på hastighetsgräns, vägbredd, beläggningstyp och region.

Anmärkning

 

Rapportkoncept föreligger sex månader efter det att samtliga data
lämnats av VV.
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Bilaga 6

Datum Projektnummer

1979-02-20 551 5 549-3

Projektbenämning:

DRIFTÃTGÄRDER/EFFEKTER

Beläggningstillstånd - restids-, bränsleförbrukning- och
olycksanalys, planprojekt

Pågår från - till: Uppdragsgivare: Projektstart:

1979-01-01--1979-12-31 VV 1979-01-01

Anslaget belopp o Kontaktman:
Totalt; 50 000 ka -79

Varav egen FoU: Ove Åkerlund

Anm: Projektledare: Avdelning:

Gunnar Carlsson T

  

Projektbeskrivning: Bakgrund (bl a tidigare utfört arbete), Mål, Metod, Använd-
ning (bl a behov av fortsatt arbete). (Beskrivningen får

totalt inte överstiga 200 ord)

Bakgrund

Årligen satsas ca 250 miljoner kronor på ca 4 - 5000 kilometer väg
för beläggningsunderhåll. Kunskaperna om beläggningars tillstånds
inverkan på trafiksäkerheten m m är bristfälliga. Det är därför
angeläget att skaffa kunskap om sambanden mellan beläggningars till"
stånd och restider, bränsleförbrukning samt inträffade olyckor. Be-
läggningars tillstånd kommer enligt gällande planer att inventeras
1980 med ett speciellt mätfordon den s k SAAB-mätvagnen.

För vidare bakgrund hänvisas till ett planprojekt "Effekter av drift-
åtgärder", VTI Meddelande 81, 1978.

Mål

Att planera en studie av samband mellan beläggningars tillstånd
(SAAB-mätvagnen) och restider, bränsleförbrukning samt olyckor.

Metod

Beläggningsinventeringen 1980 bör om möjligt utformas så att resul-
taten kan användas på ett meningsfullt sätt vid analys av samband
mellan beläggningars tillståndoch olyckor. Den mer exakta inrikt-
ningen av projektet bestämmes då projektet "Beläggningsunderhåll -
olycksanalys" färdigställts.

_förväntat resultat 1979

Program för mätningar av beläggningstillstånd för att kunna analy-
sera sambanden mellan restider, bränsleförbrukning samt olyckor å
ena sidan och spårdjup, teoretiskt vattendjup, friktion, ojämnhe-
ter å andra sidan. Programmet bör föreligga senast 1979-09-30.
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