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FÖRORD

På initiativ av Nordisk ämbetsmannakommittê för transportfrågor

- NÄT - startade 1979 projektet

"TAKSERING AV EKSISTERENDE VEGER MED TANKE PÅ UPPRUSTNING FOR

FREMTIDIG BRUK

(NÄT-projekt Vegforskning nr 3/1979).

En aTTt större andeT av vägansTagen används tiTT att förbättra och

förstärka befintTiga vägar. I rubricerade projekt diskuteras rikt-

Tinjer för utveckTing av metoder för detta ändamåT samt viTTkor för

de dataunderiag som erfordras.

Arbetsuppgiften har uppdeTats i ett huvudprojekt och fem deTprojekt

så som framgår nedan. Projekten har utförts vid olika nordiska

institutioner och redovisas i institutionernas rapportserier.

Huvudprojekt:

 

ModeTTSkisse for ti15tandsvurdering av veg

(Sverige - KTH representerande VTI)

ProjektTedare: Gösta Gynnerstedt

DeTprojekt:

 

1. Variasjon av baereevnen i tverrprofiTet

(Finiand - VTT)

ProjektTedare: Anssi Lampinen

2. Vegens baereevne vurdert ut fra nedbøjning og krumning under

prøveTast

(Norge - VegTaboratoriet)

ProjektTedare: Eriing Reinsiett

3. Skaderegistrering

(Sverige - VTI)

ProjektTedare: Peter w Arnberg
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4. Jevnhet i tverrprofiiet

(Sverige - VTI)

Projektiedare: Peter w Arnberg

5. Verdien av eksisterende vegs geometri vid vegutbedringer

(Norge - NTH/SINTEF)

Projektiedare: Jan Erik Engström

Projektarbetet har bedrivits under 1edning av en referensgrupp med

fö1jande sammansättning.

Erik Bärenhoidt Statens Vejiaboratorium Danmark

Penti Hantaia Väg och Vattenbyggnadsstyre1sen Fin1and

Jon Rögnvaidsson Vegagerd Rikisins Isiand

Eymundur Runöifsson Vegagerd Rikisins Isiand

Geir Refsda] Vegiaboratoriet Norge

Håkan Wiiheimsson Vägverket Sverige

(fr 0 m 1981)

Göran Ringström Vägverket Sverige

(t o m 1981)

Utveckiing av ett genere11t ti11vägagångssätt för värdering av

vägobjekt för urva1 och prioritering ti11 vägtekniska förbättrings-

och förstärkningsåtgärder visar sig mycket omfattande då samhäiis-

nyttan av åtgärden ska11 vara vägiedande. En kritisk granskning av

nu ti11ämpade besiutsrutiner visade att arbetet med förde] borde

inriktas mot en mode115kiss för ett besiutssystem varigenom de

definierade de1projekten kunde integreras. I föijande redovisning av

huvudprojektet redovisas detta arbete. På inrådan av referensgruppen

har rapportens rubricering ändrats så som framgår av tite1b1adet.

Jag är sky1dig referensgrupp och projektiedare ett varmt tack för

ett givande samarbete under projektarbetet. Verksamheten har i

huvudsak bedrivits under min tid vid VTI och siutförts vid KTH på

uppdrag av VTI. Jag framför mitt tack ti11 chefer och k011egor för

a11t stöd jag fått och a11a upps1ag under diskussionerna. Särskiit

erinrar jag mig givande samtai med Peter w Arnberg och de PM som

Gunnar Carlsson och Göran Niisson bistått mig med. Jag ber också att

få tacka Jan Erik Engström för diskussioner kring och redovisning av
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det pågående utveckTingsarbetet i Norge upptaget i nedanstående

referensTista. För idog och oförtröttTig utskrift av manus och

rapport sänder jag mina tacksamma tankar tiTT Märtha Thumser.

Föijande rapporter har redovisats i deTprojektet.

DeTprojekt 1

Variation av bärigheten i tvärprofii

 

Anssi Lampinen

VTT, Väg och TrafikTaboratoriet

Statens Tekniska ForskningscentraT

02150 ESBO 15, FinTand

DeTprojekt 2

Vegers baereevne vurdert ut fra nedbøjning och krumning

 

ErTing ReinsTett

VegTaboratoriet, OsTo

Taksering av Eksisterende Veg

Baereevnemessige egenskaper

E ReinsTett, A Lampinen

Intern rapport nr 1049

VegTaboratoriet, 0510

Deiprojekt 3 och 4

Nordiska jämnhetsmätare - en jämförande studie

Peter N Arnberg, Leif Sjögren

VTI Meddeiande 332, 1983

 

Nordiska spårdjupsmätare - en jämförande studie

Peter w Arnberg, Leif Sjögren

VTI Meddeiande 334, 1983

Nordiska friktionsmätare - en jämförande studie

Peter N Arnberg, Leif Sjögren

VTI MeddeTande 333, 1983
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De1projekt 5

 

Verdien av eksisterande vegs geometri ved utbedringer

Jan Erik Engström, EiIif Mathisen, Anders Straume

Norges Tekniska högsko1a/SINTEF

F0rs1ag ti11 eksempe1 på effekt og prioriteringsmode11 i

hovedprojektet

Jan Erik Engström

Norges Tekniska högsko1a/SINTEF
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Värdering av vägens tiiistånd och åtgärdsbehov
- en systemanaiytisk modeiiskiss

av Gösta Gynnerstedt
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

REFERAT

För att möjiiggöra ett rätt urva1 av vägobjekt i det interurbana

vägnätet ti11 förbättringsåtgärd med hänsyn ti11 rådande budget-

restriktioner och samhäiisnytta erfordras ett iämpiigt utformat

besiutssystem.

Besiutssystemet består av ett anta] deisystem bi a en urvaismodeii

som omfattar a11a relevanta aspekter vid va] och rangordning av de

investeringsobjekt, som kan komma ifråga. Detta erfordrar i sin

tur ett värderingssystem för aiia re1evanta faktorer och skattning

av förekommande kostnader i vägtrafiksystemet. Detta bestämmer

återigen behovet av den information angående vägens tiiistånd, tra-

fik och omgivning uttryckta i vaiida variab1er och en rehabiiitet

som bestämmer noggrannheten i de ti11ämpade mätsystemen. Urvais-

modeiien erfordrar också modeiier som beskriver dynamiken i väg-

trafiksystemet. Mode11er, som beskriver vägens nedbrytningsprocess

beroende av kiimat och trafik. Samband som beskriver vägytans och

fordonets ömsesidiga påverkan och trafikantens bekvämiighet vid

förfiyttning, samband me11an vägytans tiiistånd och vägens geometri

å ena sidan och trafikbeteendet och energiförbrukningen å den andra

sidan vid varierande trafikbeiastningar.

I rapporten har de ingående komponenternas struktur faststäiits

och deras egenskaper diskuterats i form av en systemanaiytisk an-

sats. Denna ansats betyder också de a11männa vi11koren för ti11-

iämpad forskning, som bakgrund för den forskning som synes nöd-

vändig inom området, för att etabiera ett besiutssystem, som upp-

fy11er de uppstäiida anspråken,
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Assessment of the state of the road

and its need for improvements

An outTine of a system anaTyticaT modeT

by Gösta Gynnerstedt
NationaT Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 Linköping, Sweden

ABSTRACT

An appropriate system of decision is required to enabTe the seTec-

tion of the most urgent TocaT road improvements in the interurban

road network under prevaiTing resource restrictions and to fquiT

pubTic utiTity.

The decision system is constituted by a number of subsystems such

as: A purposefuT assessment mode] encompassing aTT reTevant aspects

for the seTection of road investment projects and ranking of this

subsampTe. This demands a vaTue system for aTT the factors as weTT

as an evaTuation of aTT costs in the road traffic system. These

two eTements define the information concerning the status of the

road, the traffic and the environment expressed in vaTid variabTes

and with a reTiabiTity that defines the accuracy in the acquisition

of data and the measuring technique appTied. They aTso demand modeTs

that describe the dynamics in the road traffic system. One modeT

is to describe the destructure process of the road structure,

another the reTationships for the mutuaT infTuences of road sur-

face conditions and vehicTe deterioration as weTT as road-user con-

venience. AdditionaTTy further modeTs are needed to take into

account, road surface conditions and the road geometry on theoone

hand and traffic performance and energy consumption on the other

at varying traffic densities.

In the report the structure of these component parts has been

estabTished and their properties discussed in the frame of a sys-

tems anaTysis approach that wiTT aTso expose the condition of appTied

research in generaT as a background of the research indispensabTe

in this fier to estabTish a decision system satisfying the stipu-

Tated requests.
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Värdering av vägens tiIIstånd och åtgärdsbehov
- En systemanaIytisk modeIIskiss

av Gösta Gynnerstedt
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Utbyggnaden av sjäIva vägnätet bedöms i fiera av de nordiska Iän-

derna som fuIIfÖde. I andra åter pågår den fortfarande. Gemensamt

för aIIa Tänder är emeIIertid den fortIöpande anpassningen av väg-

nätet tiII rådande eIIer förutsatt vägtransportbehov i form av för-

stärknings- och förbättringsarbeten.

Dessa behov kan vara en fö1jd av genereIIa förändringar t ex större

tiIIåten maximaI aerbeIastning på fordonen eIIer IokaIt ändrade

transportfunktioner för vägen ifrågaför att tiIIgodose transport-

apparaten. Förbättringsarbeten kan ofta vara motiverade för att

tiIIförsäkra ortens befoIkning tiIIfredsstäIIande möinghet tiII

kontakt med sin centranrt, eTIer meIIan centranrter; förflytt-

ningar, som skaII fyIIa uppstäIIda måI på säkerhet, tidsförbrukning

och bekvämIighet. Ett tredje skäI för vägtekniska förstärknings- och

förbättringsarbeten kan vara att reducera trafikens störande inver-

kan på bebyggeIsen i vägens omgivning i form av qutföroreningar,

buIIer och markvibrationer. YtterIigare ett skäI för förstärknings-

och förbättringsåtgärder kan vara att genom högre vägbeIäggnings-

standard reducera underhåIIskostnaderna för vägen.

Då vägförbättrande åtgärder skaII utföras "där så är påkaIIat av

samhäIIsnyttan" ses de i ett vidare sammanhang omfattande nyttor och

uppoffringar för såväI väghåIIare, som för dem som utnyttjar vägen

samt för de kringboende.

Vid övervägande av vägförbättring med hänsyn tiII de ovan nämnda

faktorerna sammantagna måste dessutom aIternativa trafikregIerande

åtgärder vägas in både som aIternativ och som kompIement. Dessa kan

bestå i begränsning av maximaI aerbeIastning - genereIIt eIIer

begränsad tiII viss tid under året - för att härigenom reducera

riskerna för nerbrytning av vägkropp och beIäggning. Genom hastig-

hetsbegränsning kan oncksutfaII och bränsIeförbrukning förväntas
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bii reducerade genom trafikanternas anpassning tiii en iägre has-

tighetsnivå och på bekostnad av restid. En iägre hastighet reducerar

också markvibrationer och buiiernivåer i vägens omgivning.

För att anaiysera probiemet, som grund för ett besiutssystem för

urva] och prioritering av vägobjekt, har detta formuierats som ett

återk0pp1at regiersystem. Detta består i princip av två deisystem -

vägtrafiksystemet, vars funktioner regieras genom ett besiutssystem.

Information från vägtrafiksystem och omgivning bildar underiag

för besiutsystemets funktion, som utmynnar i vai av iämpiigaste

vägobjekt och förbättringsåtgärd såsom framgår av figur (3.1).

Vid den fortsatta anaiysen delas de båda nämnda systemen upp

ytteriigare och egenskaper och anspråk på de enskiida deiarna disku-

teras. Väsentiiga synpunkter är då:

vi1ken information från vägtrafiksystemet, som är nödvändig att

tiiiföra besiutssystemet för bedömning av samhäiisnyttan som

underiag för urvai och prioritering av vägobjekt. Detta infor-

mationssystem omfattar vägfaktorer, vägens omgivning, trafi-

kanterna och trafiken samt yttre påverkande faktorer, t ex

nederbörds- och kiimatförhåiianden

krav på den information, som samias in vad avser dess betydeise

- reievans - för besiutsmodeiien, vaiiditeten hos ingående

effektvariabier för definierat ändamåi samt reiiabiiitet och

kapacitet hos tiiiämpad informations- och mätteknik. I ingående

deiprojekt behandias mätteknik och datainsamiing av oiika väg-

faktorer. Däremot har inte den basinformation, som erfordras om

trafik och trafikanter behandiats i separata deiprojekt.

Behov av modeiier för tiiiståndsbeskrivningar och förändringar

i vägtrafiksystemet. Modeiier i egentiig mening utveckiade för

nordiska förhåiianden, viika ger uttryck för vägens fortiöpande

nedbrytning ti11 föijd av trafikens och kiimatets inverkan -

motsvarande vad t ex WB utveckiat i sina besiutssystem -

saknas i besiutsunderiaget men bedöms väsentiiga i samband med

underhåiis- och rehabiiiteringsinsatser. Modeiier, som ger

samband me11an väggeometri, trafikregieringar och trafikeffek-

ter, för rättvisande beräkning av trafikantkostnader, måste

understäiias krav på känsiighet för parametervariationer.
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Värderingar av och kostnader för detvida spektrum av trafik-

och omgivningseffekter, viika skaii beaktas i besiutsmodeiierna

är nämnda inom ramen för besiutssystemet. En metod av Deifityp

för reiativ värdering av trafikeffekter i11ustreras genom ett

genomfört försök med styr- och projektgruppernas mediemmar som

de1tagare. Dessa visar att trafikanteffekterna oiycksfaii,

restidsföriängning, komfort och tiiigängiighet rankades högre

än bränsieförbrukning, fordonssiitage, godsskador och däck-

siitage - a11a effekter tagna i rankningens ordning. Beträf-

fande vägens tiiiståndsparametrar rankades betydeisen av dess

väggeometriska egenskaper i a11mänhet högre än vägytans och

 

vägkroppens.

Ett anta] utvärderingsmodeiier, vi1ka utveckiats och tiiiämpats

i specieiia "case-studies" har sammanstäiits. Dessa represen-

terar oiika typer av mode11er i medvetande om förekommande

"overiapping" me11an vissa av dem.

I sammanhanget diskuteras de krav, som kan stäiias på desamma vad

avser representativitet, fiexibiiitet, vetenskaplighet osv.

De möjiiga förbättringsåtgärder som bi1dar bakgrund för besiutspro-

cessen inventeras.

Utvärderingsmodeiien ska11 innehåiia de effekter/måivariabier som är

re1evanta i eniighet med uttaiad poiicy för vägtrafiksystemet och

tiiigängiiga väg- och trafikregiertekniska åtgärder. I ett första

steg bestäms vad som är re1evant information, dvs vi1ka kostnader,

som har betydeise för besiut. De måiindikatorer och effekter som

sålunda utgör underiag för utvärderingen måste i ett andra steg

prövas beträffande värdering/kostnad och vaiiditet. De mode11er ur

vi1ka de beräknas måste vara ändamåiseniiga. I ett tredje steg

diskuteras hur data om det fysiska systemet och yttre påverkande

faktorer ska11 samias in dvs 1ämp1ig mätteknik så att vaiida

variabier kan mätas in med tiiifredsstäiiande reiiabiiitet och ti11

rimiig kostnad.
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Exempe1 på sådana subsystem utgörs av:

- mätmetod för bestämning av vägens bärighet (behandiat i deiprojekt

1)

- registreringsmetod för inmätning av vägyteegenskaper (behandiat i

de1projekt 2)

- registreringsmetoder för inmätning av väggeometrisk 1injeförning

(behandiad i deiprojekt 3) samt vägdatabanker

Objekt ti11 väg- och trafikregierstekniska förbättringsåtgärder kan

i princip väijas ut genom en omfattande inventering av he1a det

aktueiia vägnätet. Detta har eme11ertid visat sig a11tför resurs-

krävande och en aiternativ strategi diskuteras. - Den 1oka1a myndig-

heten får föres1å vi1ka objekt, som bör komma ifråga för förbätt-

ringsåtgärd i vederbörandes ansvarsområde - en mer e11er mindre

subjektiv bedömning. Detta subsampie av vägsträckor kan undersökas

med mätteknik med avseende på ti11tänkta förbättringsåtgärder.

Ti11ämpade metoder för bestämning av vägens bärighet är dyrbara och

har re1ativt 1åg mätkapacitet. Om mätteknik för vägytans egenskaper

med hög mätkapacitet kan ge indikationer om var vägytans ti11stånd

och förändringar kan bero av oti11fredsstä11ande styrka i vägkroppen

kan bärighetsmätningar koncentreras ti11 dessa vägsektioner.

Ett bes1utssystem ska11 vara ti11för1it1igt och 1ätt att ti11ämpa.

Eme11ertid är det betraktade systemet komp1ext.

Traditioneiit har besiutsfattaren därför varit hänvisad ti11 1ångt

gående förenkiingar, vi1ka 1eder ti11 mindre vä1 grundade bes1uts-

underiag. Ti11ämpning av modern mätteknik och datorisering 1eder

ti11 nytänkande och förändrar besiutsfattarens situation drama-

tiskt. Med nämnda hjä1pmede1 kan representativa dataunderiag in-

förskaffas, bearbetas och presenteras genom 1ätthanter1iga men

kraftfu11a datorer, som också presenterar resuitaten på ett peda-

gogiskt sätt och utgör en bättre grund för besiuten.
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Assessment of the state of the road
and its need for improvements

An outTine of a system anaTyticaT modeT

by Gösta Gynnerstedt
NationaT Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 Linköping, Sweden

SUMMARY

The expansion of the road network itseTf is now considered compTete

in severaT of the Nordic countries aTthough it is stiTT in progress

in Norway. However, a common feature in aTT countries is the con-

tinuing adaptation of the road network to existing or predicted

road transportation needs in the form of reinforcement or improve-

ment schemes.

These needs may be a consequence of generaT changes in for exampTe,

higher maximum permitted axTe Toads for vehicTes or a TocaTTy

changed transport function for a particuTar road in order to satisfy

the needs of the transportation system. Improvement schemes may

often be necessary to ensure that the TocaT popuTation has satis-

factory possibiTities for contact with its popuTation centre or

between popuTation centres; movements which must fquiT demands

on safety, time consumption and comfort. A third reason for road

reinforcement and improvement may be to reduce disturbance from

traffic upon the environment of the road in the form of air poTTu-

tion, noise and ground vibration, A further reason may be to

reduce road maintenance costs by providing a higher surface

standard.

Since road improvement schemes must be carried out I'where the

generaT utiTity so requires" they are seen in a wider context

taking in benefits and sacrifices both for road authorities, road

users and those Tiving nearby.

In considering road improvements on the basis of the abovementioned

factors coTTectiveTy, aTternative measures for traffic reguTation

must aTso be assessed both as an aTternative and as a compTement.
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VIII

These measures may consist of a Timit on the maximum axTe Toad -

either generaTTy or during onTy a part of the year - in order to

reduce the risks of disintegration of the road structure and

pavement. By appTying speed Timits it may be expected that

accident rates and fueT consumption wiTT be reduced through road

users adapting to a Tower speed TeveT at the expense of increased

journey time. A Tower speed aTso reduces ground vibration and

noise TeveTs in the environment of the road.

In order to anaTyse the probTem as a basis for a decision system

for seTecting and assigning priority to road schemes, it has been

formuTated as a feedback controT system. This means that in

principTe this consists of two subsystems - the road traffic system,

 

whose functions are controTTed through a decision system, The

seTection of information about the road traffic system and the en-

vironment creates an adequate basis for construction of the decision

system and for its function with the aim of seTecing the most

suitabTe road scheme and improvement measures, as shown in Fig. 3.1.

In continued anaTysis, the abovementioned systems are divided up

further and the Characteristics and demands pTaced on the indivi-

duaT parts are discussed. The foTTowing aspects are important:

What information from the road traffic system must be suppTied

to the decision system in order to assess the sociaT benefit

as a basis for seTecting and assigning priority to road schemes?

The information system comprises road factors, road environment,

road users amount of traffic and traffic behaviour in addition

to externaT infTuentiaT factors, such as precipitation and

cTimatic conditions.

Demands on the information coTTected with regard to its signi-

ficance i.e. reTevance - for the decision modeT, the vaTidity

of the effect variabTes incTuded for different purposes and

the reTiabiTity and capacity of the appTied information and

measuring technique. The subprojects incTuded here deaT with

measuring technique and data acquisition for various road

factors. The basic information on traffic and road users

which is required on the other hand had not been treated in
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separate subprojects.

The need for modeTs for describing conditions and changes

in the road traffic system. The decision basis shoqu in-

cTude modeTs for Nordic conditions describing the continuous

deterioration of the road as a resuTt of traffic and cTimatic

infTuence - modeTs corresponding to those which WB has de-

veToped in its decision systems. However, these are consi-

dered essentiaT in conjunction with maintenance and renovation

work. ModeTs which reproduce the interaction between road

geometry and surface, traffic controT on one hand and traffic

effects on the other for reTiabTe caTcuTation of road user

costs must be subject to demands on sensitivity to parameter

variations.

EvaTuation and costs of the wide spectrum of road and traffic

factors as weTT as environmentaT effects to be considered in

the decision modeTs are mentioned within the framework of

the decision system. One method of the DeTphi type for re-

Tative evaTuation of traffic effects is iTTustrated through

an experiment carried out with the members of the reference

group as participants. This has shown that the road user

effects of accident rate, increased journey time, comfort and

avaiTabiTity were ranked higher than fueT consumption, vehicTe

wear, damage to goods and tyre wear - these effects being

taken in their ranked order. With regard to the condition

parameters of the road, the importance of its geometricaT

Characteristics was generaTTy ranked higher than that of the

road surface and road structure.

A number of evaTuation modeTs deveToped and appTied in speciaT

case studies have been summarised. These represent different

types of modeTs in the knowTedge that certain overTapping occurs

between them.

In addition the demands which may be set on the modeTs regarding

representativity, fTexibiTity, scientific quaTity etc. are discussed.

The possibTe improvement measures forming a background for the

decision process are inventoried.
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The evaTuation modeT must incTude the effects or object variabTes

which are reTevant in accordance with the expressed poTicy for

the road traffic system and avaiTabTe road and traffic controT

measures. In the first phase, a decision is made as to which

information is reTevant, i.e. which costs are of significance to

a decision. In the second phase the object indicators and effects

which thus provide a basis for the evaTuation must be tested with

regard to cost/benefit and vaTidity. The modeTs from which they

are caTcuTated must be appropriate for the purpose. The third

phase comprises a discussion of how data on the physicaT system

and externaT infTuentiaT factors must be acquired, i.e. a suitabTe

measuring technique must be found so that vaTid variabTes can be

measured with satisfactory reTiabiTity and at a reasonabTe cost.

ExampTes of subsystems of this type incTude

- a measuring method for determining the Toadbearing capacity
of a road (treated in subproject 1)

- a recording method for measuring road surface Characteristics
(treated in subproject 2)

- recording methods for measuring road aTignment (treated in
subproject 3) in addition to road databases

Projects for road and traffic controT improvements may, in prin-

cipTe, be seTected through a comprehensive inventory of the en-

tire road network invoTved. However, this has proved to be too

demanding on resources and an aTternative strategy is being dis-

cussed. The TocaT road authority may propose those projects which

shoqu be considered for improvement in their area of responsibi-

Tity - a more or Tess subjective assessment. Measuring techniques

may be used to examine this subsampTe of roads with regard to

proposed improvements. AppTied methods for determining the Toad-

bearing capacity of roads are expensive and have a reTativeTy

Tow measuring capacity. If a technique with high measuring capa-

city for road surface Characteristics can indicate where the

road condition and changes in the road surface may be due to un-

satisfactory strength of the road structure, measurements of

Toadbearing capacity can be concentrated to these sections. A
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decision system must be reiiabie and easy to appiy. The system

considered here is, however, of a compiex nature.

Traditionaiiy, the decision-maker has therefore been obiiged to

use extensive simpiificatjon, which ieads to a iess we11 founded

decision basis. Appiication of modern measuring technique and

computerization ieads to new approaches and changes the decision-

maker's situation dramaticaiiy. With these aids representative

data can be acquired, processed and presented through powerfui

but easiiy used computers, which aiso present the resuits in a

pedagogicai manner and create a better basis for decisions.
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YHTEENVETO

Tieverkon rakentaminen on monissa pohjoismaissa toteutettu, toi-

sissa se vieiä jatkuu. Yhteistä kaikiiie maiiie on kuitenkin

tieverkon jatkuva sopeuttaminen 01evaan tai odotettuun tiekuije-

tustarpeeseen vahvistamis- ja parannustöiden muodossa.

Tarpeet voivat 011a y1eisten muutosten seurauksia, esim. ajo-

neuvojen suuremmat saiiitut enimmäisakseiipainojen tai paikaiii-

set kuijetustarpeiden muutokset. Parannustoimenpiteiden perustee-

na ovat paikkakunnan asukkaiden yhteydet iähimöään keskukseen

tai keskusten väiiiiä; yhteydet, joiden tuiee täyttää turvaiii-

suudeiie, ajankäytöiie ja ajomukavuudeiie asetetut tavoitteet.

Koimas syy tieteknisiiie vahvistamis- ja parannushankkeiiie voi

011a iiikenteen asukkaiiie aiheuttamien häiriöiden vähentäminen

tien iäheisyydessä, kuten iiman saastuminen, meiu ja tärinä.

Vahvistamis- ja parannustoimenpiteiden syy voi 011a myös parem-

masta pääiiysteestä koituva kunnossapitokustannusten pienenemi-

nen.

Koska tienparannustoimenpiteitä tehdään "miiioin yhteiskunnan etu

niin vaatii" ne on nähtävä 1aajemmassa yhteydessä, joka käsittää

hyödyt ja haitat niin tienpitäjän kuin myös tienkäyttäjän ja ym-

päristössä asuvan kannaita.

Harkittaessa tien parantamista edeiiä mainituin perustein, tuiee

myös ottaa huomioon vaihtoehtoiset iiikennettä sääteievät toimen-

piteet. Niitä voivat 011a enimmäisakseiipainojen rajoittaminen

- joko yieisesti tai rajoitettuna määrättyyn vuodenaikaan -

jooioin vaara tienrungon ja pääiiysteen vaurioitumisesta vähenee.

Nopeusrajoitusten perusteeiia voidaan oiettaa onnettomuuksien ja

poittoainekuiutuksen vähenevän tienkäyttäjien tottuessa aiempaan

nopeuteen ja matka-ajan pitenemiseen. Aiempi nopeus vähentää myös

tärinää ja meiua tien iäheisyydessä.

Ongeiman anaiysoimiseksi ja perusteeksi seiiaiseiie päätöksenteoi-

ie, joka vaiitsee tiekohteet ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen,
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on 1aad1ttu itsenään sääte1evä päätöksentekojärjeste1mä. Se si-

sä1tää periaatteessa kaksi osaa - tie1iikennejärjeste1mä, jonka

toimintoja päätöksentekojärjeste1mä sääte1ee. T1e1iikennejär-

jeste1mästä ja ympäristöstä saatu tieto muodostaa päätöksenteko-

järjeste1män toiminnan perustan, jonka tu10ksena on sopivin

tiekohde ja parannustoimenpide (kuva 3.1). Ana1yysia jatkettaessa

jaetaan ede11ä mainitut järjeste1mät ede11een, j01101n ominai-

suuksia ja eri11isi11e osajärjeste1mi11e asetettuja vaatimuksia

koskevat näkökohdat ovat seuraavia:

- mitkä tiedot tie1iikennejärjeste1mästä ovat vä1ttämättö-

mät jotta yhteiskunna11e koituvan hyödyn perustee11a

voidaan tehdä tiekohteiden va1inta ja tärkeysjärjestys.

Tämä 1nf0rmaat10järjeste1mä käsittää tietoa itse tiestä,

tien ympäristöstä, matkustajista ja 1iikenteestä sekä

u1koisesti vaikuttavia seikkoja kuten sää- ja 11mast0-

01osuhteista.

- kerättävä11e tied011e asettettavat vaatimukset kun ote-

taan huomioon niiden merkitys ja vaikutus päätöksen-

tekoma11issa, vaikutusmuuttujien pätevyys sekä käytetyn

informaatio- ja mittaustekniikan 1u0tettavuus ja kapa-

siteetti. Osaprojekteissa käsite11ään mittaustekniikkaa

sekä tiedonkeräämistä eri tieasioista. Sensijaan eri

osaprojekteissa ei 01e käsite1ty niitä perustietoja,

joita tarvitaan 1iikenteestä ja matkustajista.

- ma111en tarve kuvaamaan ti1annetta ja muutoksia tie1ii-

kennejärjeste1mässä. Varsinaisia pohjoismaisiin 01osuh-

teisiin kehitettyjä ma11eja, jotka kuvaavat tien vaurioi-

tumista 1iikenteen ja 11mast0n seurauksena - se11aisia

kuin Maa11manpankki on kehittänyt päätöksentekojärjeste1-

määnsä varten - puuttuu päätöksenteossa mutta pidetään

01ennaisena kunnossapito- ja parannustoimenpiteitä va-

1ittaessa. Tiegeometrian, 1iikenteen ohjauksen ja 1i1-

kenteen vaikutusten yhteyttä kuvaavien ma11ien - ajøkus-

tannusten oikeaksi arvioimiseksi - tu1ee 011a herkkiä

parametrivaihte1ui11e.
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Päätöksentekoma11eissa tarkaste1tav1en 1aaj0jen 111kenne- ja

ympäristövaikutusten arvioiminen ja niiden kustannukset on ku-

vattu päätöksentekojärjeste1mässä. De1f0i-tyyppinen menete1mä

suhtee11isten 111kennevaikutusten arvioinnista kuvataan teh-

dy11ä koke11u11a, jossa osanottajina 011vat johto- ja projekti-

ryhmien jäsenet. Tämä osoittaa, että ajoon vaikuttavista muuttu-

jista onnettomuudet, matka-ajan pidentyminen, ajomukavuus sekä

tien kunto 011vat tärkeämpiä kuin p01tt0a1neenku1utus, ajoneuvon

ku1m1nen, tavaravahingot ja renkaitten ku1uminen. Tien kuntoa

osoittavista muuttujista tiegeometriset ominaisuudet 011vat y1een-

sä tärkeämpiä kuin tienpinnan ja tienrungon ominaisuudet.

On 1aadittu muutamia arviointima11eja, joita on kehitetty ja käy-

tetty erityisissä "case"-tutkumuksissa. Ne edustavat eri1aisia

ma11ityyppeja vaikkakin niissä saattaa esiintyä samanka1taisuutta.

Tässä yhteydessä käsite11ään vaatimuksia, joita nä111e voidann

asettaa koskien edustavuutta, joustavuutta, tietee11isyyttä jne.

Päätöksentekoprosessin taustana 01evat mahd011iset parannustoi-

menpiteet inventoidann.

Arviointima11in tu1ee sisä1tää ne vaikutukset/tavoitemuuttujat,

jotka ovat tavoite11u11e tie]iikennejärjeste1mä11e merkitykse11i-

siä, sekä käyttöke1poiset tie- ja 111kennetekniset toimentpiteet.

Ensiksi on päätettävä mikä on merkutykse11istä tietoa, ts. mit-

kä kustannukset vaikuttavat päätöksentekoon. Tavoiteindikaatto-

rit ja vaikutukset, jotka näin011en muodostavat pohjan arvioin-

n111e, tu1ee sen jä1keen testata arvo/kustannus sekä pätevyyden

suhteen. Ma111en, joista ne 1asketaan, tu1ee 011a tarkoituksen-

mukaisia. K01mantena vaiheena se1vitetään, miten tiedot fyysi-

sestä järjeste1mästä ja u1koisesti vaikuttavista seikoista ke-

rätään, ts. sopivasta mittaustekniikasta, j011a v01massa01evat

muuttujat voidaan mitata tyydyttävän 1u0tettavasti ja kohtuu111-

sin kustannuksin.

Esimerkkejä se11aisista osajärjeste1mistä ovat:
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- mittausmenete1mä tien kantavuuden määrittämiseksi

(käsite1ty osaprojektissa 1)

- rekisteröintimenete1mä tienpinnan ominaisuuksien mittaa-

miseksi (käsite1ty osaprojektissa 2)

- rekisteröintimenete1mät tien geometrian mittaamiseksi

(käsite1ty osaprojektissa 3) sekä tietopankit.

Tie- ja 111kennetekni11isten parannustoimenpiteiden kohteita voi-

daan periaatteessa va11ta inventoima11a koko tieverkko. Tämä on

kuitenkin osoittautunut 1iikaa resursseja vaativaksi ja vaihto-

ehtoista strategiaa pohditaan. - Paika111nen viranomainen saa eh-

dottaa kohteet, joihin parannustoimenpiteet kohdistettaisiin

asianomaisen vastuua1uee11a ja perustuen enemmän tai vähemmän

subjektiiviseen arviointiin. Osa näistä tieosuuksista voidaan

mitata mittaustekniika11a suunnite1tuja parannustoimenpiteitä

ajate11en. Tien kantavuuden määrittämiseksi käytetyt menete1mät

ovat ka111ita ja ne ovat hitaita. Jos nopea mittausmenete1mä

antaa viitteitä siitä, missä tienpinnan kunto ja muutokset voi-

vat johtua tienrungon epätyydyttävästä ti1asta, voidaan näi11ä

tieosuuksi11a tehdä kantavuusmittauksia.

Päätöksentekojärjeste]män tu1ee 011a 1u0tettava ja he1pp0käyt-

töinen. Tarkaste1tu järjeste1mä on kuitenkin monimutkainen.

Perinteisesti päätöksentekijä on 011ut riippuvainen pitkä11e

menevistä yksinkertaistamisista, mitkä johtavat vähemmän perus-

te1tu1hin ratkaisuihin. Nykyaikaisen mittaustekniikan sekä atkzn

käyttö johtaa uuteen ajatte1utapaan ja muuttaa päätöksentekoti-

1annetta huomattavasti. Ede11ä mainitui11a apuvä11nei11ä voidaan

hankkia edustava tiedosto, jonka muokkaavat ja käsitte1evät

he1pp0käyttöiset nopeat tietokoneet. Ne myös esttävät tu10kset

he1post1 ymmärrettävässä muodossa sekä tuottavat paremmat perus-

teet päätöksi11e.
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INLEDNING

Rubricerade rapport "Värdering av vägens tiiistånd och åt-

gärdsbehov" behandiar ett ämnesområde, som i vissa avseenden

är vä] penetrerat. Rutiner har utveckiats för praktiskt hand-

1ande. Beroende på oiika geografiska, topoiogiska och k1ima-

to1ogiska vi11kor och skiida organisatoriska förutsättningar

har eme11ertid utveckiingen givit oiika handiingsschema i de

nordiska 1änderna för urva] av de 1ämp1iga förbättrings-

objekten.

Redan efter en in1edande anaiys befanns såiedes att besiuts-

systemen utveckiats ski1jakt1igt i de nordiska 1änderna. Det

befanns också att många trafiktekniska besiutsunderiag var

desamma som vid nyprojektering av väg; en tiiiämpning vars

1ämp1ighet bör anaiyseras närmare. Genomarbetade mode11er för

vägkroppens nedbrytning saknades.

Av den förra iakttageisen drogs siutsatsen att ett gemensamt

besiutssystem sannoiikt inte vore möjligt e11er ens önskvärt

att utveckia. I stä11et har arbetet inriktats mot att finna en

1ämp1ig struktur för besiutssystemet, dvs a11mängi1tiga vi11-

kor, som kan utgöra gemensam utgångspunkt för vidareutveck1ing

och modifiering av de befintiiga besiutsrutinerna ti11 genom-

arbetade besiutssystem specie11t anpassade ti11 urva] av för-

stärknings- och förbättringsåtgärder i vägnätet i respektive

1and.

För att åstadkomma detta har en systemsyn aniagts de1s för

beskrivning av probiemkompiexet deis för analys av detsamma.

Då systemana1ys ti11 sin natur är genere11 är ambitionen att

genom angreppssättet kunna penetrera systemet på ett givande

sätt, dvs så genereiit som förutskickats, men ej så abstrakt

att det fjärmar sig från reaiistiska ansatser. Projektets

omfattning har inte ti11åtit en fu11ständig anaiys och än

mindre ett konkretiserat besiutssystem. I projektet diskuteras
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förutsättningar för en besiutsmodeii men också besiutsmodei-

iens anspråk på information avseende dess relevans, va1idi-

teten i de va1da effektmåtten och mätteknikens reiiabiiitet.

Genom dessa diskussioner knyts resuitaten från de tiiiordnade

deiprojekten, som behandiar vägens egenskaper -

- geometri

- be1äggning

- bärighet

- ti11 huvudprojektet. Dessa vägegenskaper utgör sjäivfaiiet

nödvändig information för vägförbättrande åtgärder. Likaså

erfordras kunskaper om vägkroppens nedbrytning i tiden bero-

ende av geoiogiska förhåiianden, k1imat och väderiek i kombi-

nation med trafikens beiastning. Detta medför behov av infor-

mation om trafikens storiek och fördeining i tid och rum i

vägnätet.

Vägens transportfunktion är också väsentiig för besiut om

förbättringar men de uppräknade aspekterna har inte kunnat

beaktas genom de1projekt. Likaså bör trafikens immissioner i

vägens omgivning beaktas i en meningsfuii besiutsmodeii, men

ej he11er beiyses dessa genom de1projekt.

Principieiit identifieras två probiemstäiiningar, vi1ka redan

in1edningsvis kunnat skönjas.

De två aspekterna är

- den externa dvs viika anspråk stäiis på ett besiutssystem

och viika yttre vi11kor bi1dar ram för hur den ska11 verka

och vi1ka är "speiregierna"

- den interna dvs viika anspråk stäiier besiutssystemet på

kunskap och fortiöpande information om det fysiska syste-

mets funktion och tiiistånd samt den omvärid som påverkar

systemet.

Den externa probiemstäiiningen svarar också mot kraven på

vägtransportsystemets funktion i samhäiiet medan den

interna probiemstäiiningen svarar mot trafikens kvaiitet i

vägtrafiksystemet. Även de immisioner trafiken förorsakar
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omgivningen samt trafikkvaiitetens beroende av åtgärder och

yttre ej påverkbara störningar t ex kiimat- och nederbörds-

förhåiiande räknas ti11 den interna probiemstäiiningen.

Ytteriigare en väsentiig aspekt att håiia i minnet vid ut-

veckiingen av ett besiutssystem måste nogsamt beaktas. Sam-

häiispianeringen utmärks av en utveckiing mot större öppen-

het för att i ett tidigt skede ge möjiighet tiii medborger-

1ig insyn och medbestämmande med åtföijande krav på etapp-

indeining och pedagogisk redovisning i den administrativa

struktureringen av pianering och besiutsprocess.

Kraven på

- vidgad medborgeriig medverkan

- aiitmer omfattande och därför merkompiicerade

besiutssituationer

är i sig ett di1emma, vi1ket utmynnar i att anaiytikern

måste kunna presentera såvä] probiem som resultat på ett

tiiigängiigt sätt. Framför a11t måste a11a berörda inse att

en kompiicerad värid inte iåter sig styras med hjäip av

överförenkiade tumregier utan erfordrar en ingående tvär-

vetenskapiig anaiys som underiag för besiut.

Knappare resurser skärper anspråken på riktiga besiut.

Dessa bör inte främst ses som uttryck för vikande konjunk-

turer, utan bör höra samman med en bättre hushå11ning med

statsmedei och utgör därmed ett bestående probiem även i

goda tider. För att nå dessa besiut erfordras deis til]-

räckiigt djup kunskap hos a11a berörda parter om den fy-

siska process, som ska11 styras och deis kiarhet om de

uttaiade poiicymåien och vad som krävs av besiutssystemet.

I föreiiggande rapport är uppgiften att presentera en

modeiiskiss för urvai av vägobjekt ti11

förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna riktar sig

ti11 vägen och dess närmiijö. För detta ändamå] uppstäiier

sig tre huvudfrågor med tiiihörande föijdfrågor:

VTI RAPPORT 263



Hur ser må1strukturen ut ?

Hur byggs besiutssystemet upp ?

Vi1ken information om det fysiska systemet erfordras?

I sammanhanget ska11 den kunskap om vägens bärighet, väg-

ytans egenskaper 06h vägens geometri samt ti11hörande mät-

tekniker, som förmedias genom adjungerade deiprojekt inom

ramen för taxeringsprojektet ti1igodogöras besiutssystemet.

I den föreiagda uppgiften reduceras bes1utom åtgärder ti11

varaktiga förbättringar av det be1agda vägnätets 1änkar dvs

vägsträckorna me11an ansiutningar och korsningar. Detta har

ingen betyde1se för diskussionen angående mode115kissens

principieiia konstruktion, som är genere11, men däremot

kommer de betraktade åtgärdsa1ternativen att reduceras.
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2. PROJEKTETS SYFTE

Projektet "TAKSERING - Registrering och anaiyse av

tiiistanden ti1 eksisterende veg som grunniag for besiutning

om forbedringstiitak" har ti11 syfte attge underiag för

bedömning av vi1ka vägar och vägavsnitt i vägnätet som bäst

behöver förbättras samt avgöra när och hur detta ska11 ske.

Bedömningen tar hänsyn ti11 vägens bärighet, vägytans

tiiistånd och vägens geometri och med beaktande av vägens

trafik, kiimat och nederbördsförhåiianden.

Projektet uppdeiades i ett huvudprojekt "Mode11skiss för

värdering av vägars tiiistånd och fem deiprojekt så som fram-

går av förordet. Syftet med huvudprojektet har varit att defi-

niera ett besiutssystem för bestämning av en vägs tiiistånd

som underiag för urva1 av förbättringsobjekt samt va1 av

1ämp1iga förbättringsåtgärder.

Under hand som projektarbetet framskridit fann styrgruppen att

rubriceringen "Värdering av vägens tiiistånd och åtgärdsbehov"

med underrubriken "En systemanaiytisk modeiiskiss"var mer

adekvat ti11 föijd av det systemanaiytiska synsätt som an-

bringats.

Om syftet med projektet varit att presentera ett besiutssystem

gemensamt för a11a nordiska Tänderna visade det sig ogöriigt

av de skäi som nämnts i iniedningen, dvs organisatoriska

skiijaktiigheter i besiutsfunktioner, skiida bedömningar ti11

föijd av oiikheter i de geografiska, topoiogiska och

kiimatoiogiska förhåiiandena. Om syftet däremot kan tolkas att

ge systemana1ytiskt grundade rikt1injerför ett besiutssystems

uppbyggnad samt angivna krav på de i beslutssystemet ingående

mode11er och effekter så som ska11 behandias i det fö1jande,

har syftet i princip uppnåtts. Större fuiiständighet hade

ernåtts om ytter1igare de1projekt definierats i vi1ka trafik-

effekter och värderingar och kostnader kunnat behandias ytter-

1igare. Vad beträffar samband me11an geometri och trafik-
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effekter har syftet varit att framhå11a att mode11er, vi1ka

utnyttjats i samband med utvärdering av nyprojektering av väg

inte är överförbara för utvärdering av förbättringsaiternativ.

Syftet har också varit att visa hur man kan bygga upp ett

informationsssystem genom ett iterativt förfarande på tre

nivåer och härigenom definiera en tvärvetenskap1ig

FoU-verksamhet för att fy11a eventue11a 1uckor i de kunskaper

som erfordras för att ernå effektiva bes1utsmode11er.

Intentionen har s1ut1igen varit att rapporten ska11 ge inspi-

ration ti11 utvärdering av i vi1ken utsträckning befintiiga

besiutsrutiner fy11er myndighetens anspråk på bes1utsunder1ag

och där så inte är fa11et vi1ka brister och vi1ken FoU-verk-

samhet, som kan bedömas mest meningsfu11. Genom uppstä11ning

av informationsbehov och noggrannhet i resu1taten kan grunden

1äggas ti11 ti11ämpad FoU i egentiig mening och i nordiskt

samarbete. Redan intuitivt kan man inse att en sådan samverkan

är nödvändig med hänsyn ti11 FoU-probiemens storieksordning i

jämföreise med de ti11gäng1iga resurserna i de enskiida 1än-

derna, om inte bes1utssystemet ska11 b1i en potemkinkuiiss

utan ett vä] underbyggt verktyg.
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3.1

SYSTEMSYN - METODOLOGISK ANSATS

För en djupare ana1ys av hur det befintliga vägnätets funktion

ska11 kunna förbättras kommer en uttaiad systemanaiytisk an-

sats att introduceras i det föijande. Det är förhoppningen att

detta metodoiogiska angreppssätt ska11 tiiiföra

prob1emana1ysen nya aspekter genom den heihetssyn som metoden

innebär och att dessa förtjänster uppfattas så väsentiiga att

de överväger mödan för den iäsare, som eventueiit behöver

penetrera vissa nya begrepp.

Systemanaiysen utgör nämiigen formeiit sett en de] av den

systemteknik, som omfattar a11a de systemvetenskapiigt

grundade metoder och förfaringssätt, vi1ka är nödvändiga vid

betraktelse av kompiexa system både vad avser

begreppsbi1dningar, anaiyser, urva1 som utföranden.

Väsentiiga de1ar i systemet

 

Det betraktade systemet utgör ett socioteknoiogiskt-ekonomiskt

regiersystem (Gynnerstedt, 1974). Som sådant iåter sig detta

återkopp1ade system de1as upp i ett besiutssystem och ett

 

vägtransportsystem så som framgår av figur 1.

 

Genom besiutssystemet faststäiis vi1ka åtgärder, som ska11

utföras i vägtransportsystemets vägnät. För bearbetning och

utvärdering av åtgärder erfordras kännedom om mekanismer och

tiiistånd i det fysiska systemet samt värderingar och kost-

nader.

Genom urva1 av vägobjekt och åtgärd samt utförande av åtgärden

påverkas vägtransportsystemet. Huruvida den beräknade effekten

av åtgärden e11er åtgärdskombinationen verkiigen uppnåtts kan

aviäsas genom en återkoppiing ti11 informationssystemet - kon-

sekvensanaiys - med vars hjäip tiiiståndet i vägtransport-

systemet kan aviäsas.
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MODELLER I
- åtgärd/effekt
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OBJEKTFKLT

vägiänkar
FYSISKT SYSTEM Vägnät {korsn. anslutn.

ÅTGÄRDER servicepl. etc.

VÄGTRANSPORT- . förare-fordon
SYSTEM "am etc.

 

 

Trafik- hastighetsbegr.
regleringar etc.

  

 

"Eigg[_1; Socioteknoiogiskt-ekonomiskt system för anaiys av
besiutssystem och vägtransportsystem

3.2 Konstruktion av besiutssystem

 

Föijande beståndsdeiar - komponenter e11er subsystem -

konstituerar besiutssystemet:

- besiutsmodeiier

- åtgärds-effektmodeiier

- värderings- och kostnadsmodeiier

- mode11er för tiiiståndsbeskrivningar av det fysiska

systemet

Dessutom erfordras ti11ika med annan verksamhet inom vägsek-

torn en extern information om samhäiiets övergripande må] för

vägtransportsystemet, prognoser om hur samhäiisutveckiingen

påverkar behov och efterfrågan av vägtransporter och viika

resurser som kan förväntas b1i disponerade för detta.
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3.2.1

I föregående avsnitt figur 1 framgår att åtgärder påverkar

det fysiska systemet och att information kommer från detta

ti11 besiutssystemet och ger underiag för nya åtgärder i en

kretsgång motsois. Vid konstruktion av besiutssystemet disku-

teras

1° - viika krav som skaii stä11as på besiutsmodeiien

2° - vi1ka krav som besiutsmodeilen stäiier på "Modeiier för

värderingar och kostnader", på "Modeiier för

åtgärds-effektsamband och på "Informationssystemet för

tiiiståndsbeskrivningar"

viika anspråk som i sin tur informationssystemet stäiier

på mätteknik och andra informationsfiöden för tiiistånds-

beskrivningar.

För att i11ustrera detta riktas nu pi1arna i annan riktning,

vi1ken som regei är den motsatta den i figur 1. Därmed hävdas

att man inte kan konstituera besiutsmodeiierna utifrån recep-

tet "koka soppa på en spik", dvs inventera vad som råkar

finnas tiiigängiigt av t ex trafikteknisk kunskap och bygga

upp besiutsmodeiien kring den så insamiade kunskapen. Istä11et

måste bes1utsmode11en få bestämma, vi1ken input som behövs

för att tiiiämpningen skal] b1i meningsfu11. Piiarna i de

nedanstående figurerna är därför att toika som behov e11er

krav på de skiida typer av mode11er och underiagsdata, som

räknats upp ovan för attge ett ti11fredsstä11ande besluts-

underiag. Detta kan synas banait, men sådana specifikationer

synes 1ikvä1 inte förekomma, även om de tjänar som underiag

för ti11ämpad FoU.

EöEêEDê-EEQ!-E§-9§§1!E§TQQ§11§E

Figur 2 beskriver de viktigaste anspråk som stäiis på besiuts-

modeiien.
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Figur 2. Externa krav på besiutsmodeiien.

De övergripande poiicymå1en innehåiier kvaiitativa utta1anden

av typ "ti11fredsstä11ande transportförsörjning", "ti11godo-

seende av trafiksäkerheten" osv. Dessa kva1itativa och ver-

ba1t uttryckta må] måste konkretiseras genom operatione11a

må1indikatorer. Detta kan ske i ett anta1 steg - poiicynivå

 

-strategisk nivå och operativ nivå (Jantsch 1972). Som exempe1

Översätts ovan nämnda poiicymåi ti11 operationeii nivå.

tiiigäng1ighet= maximait axeitryck

framkom1ighet= restidsförbrukning

trafiksäkerhet= oiycksutfai]

närmiijö = bu11ernivå
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3.2.2
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Modeiien ska11 för oiika poiicymå] kunna kvantifiera graden av

måiuppfyiieise för oiika förbättringsåtgärder vid oiika

nivåer på tiiigängiiga resursramar.

Uppdeiningen föijer den struktur, som anges av Jantsch.

Dessa anspråk framgår av figuren i viiken "krav-piiar" utgår

mot besiutsmodeiien. 10 i figuren refererar ti11 första steget

i figur 1.

I föijande avsnitt diskuteras poiicymåi och specificeras åt-

gärder, viika är aktueiia med hänsyn tiil probiemets avgräns-

ning.

Besiutsmodeiiens behov av information

Den kunskapsbakgrund, som besiutssystemet erfordrar bestäms av

de externa anspråken på besiutsmodeiien eniigt föregående

diskussion i 3.2.1.

Dessa utgörs av:

Ett informationssystem så utformat att tiiiståndet i det

fysiska systemet och förändringar i detsamma kan utiäsas.

Modeiier, som ger samband meiian de operationaiiserade

måiindikatorerna och de åtgärder, som sätts in för att

påverka vägtrafiksystemet.

Värderingar och kostnader för måiindikatorerna och deras

förändringar samt för åtgärdernas kostnader så som framgår

av figur 3. Denna biid utgörxen utbyggnad av figur 2.
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Figur 3. Besiutsmodeiiens krav på informationssystemet
Modeiier för värderingar.0ch kostnader och

modeiier för åtgärd-effekt samband.

du bättre förändringarna i det fysiska systemet kan aviäsas ur

informationssystemet desto bättre framgår, viika förändringar

i det fysiska systemet, som är påkaiiade. du bättre samband

me11an åtgärder och effekter av åtgärderna desto säkrare kan

åtgärder väijas. du bättre modeiier för beskrivning av vägens

förändring med tiden och trafikens beroende av vägfaktorn

desto bättre möjiigheter att utvärdera åtgärdsaiternativen. du

bättre värderingar och kostnadsuppskattningar desto säkrare

beräkningar av nyttan med vaida åtgärder. Effekternas storiek

och dess värdering eiier kostnad ger reievansen hos effekten

ifråga. De måiindikatorer och effekter, som ingår i besiuts-

 

modeiien, skaii vara reievanta.
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3.2.3 Bes1utssystemets krav på information från det fysiska systemet

Innehå11et i de tre biock, som förts in i föregående avsnitt

benämnda

- informationssystem

- mode11er - åtgärd/effekt

- mode11er - värderingar, kostnader,

och utgör besiutssystemet, måste så som framgått fy11a kvaii-

tetsanspråk och måste också vara ti11räck1igt "täckande" be-

träffande det sätt på viiket de beskriver det fysiska syste-

met.

I nedanstående figur 4 visas detta genom kravpiiarna numre-

rade med 30 .

Den information, som inhämtas om tiiiståndet i det fysiska

systemet, måste fy11a anspråken på vaiiditet och reiiabiiitet.

 

I vaiiditetsanspråket stäiis frågan om den inmätta variabein

ger uttryck för vad man behöver veta om sakförhåiiandet i det

 

fysiska systemet.

Beskriver t ex en vägs siktkiass vägens 1injeföring på ett

sådant sätt att effekterna av iokaia 1injeföringsförbättringar

i pianet kan kaikyieras rättvisande? Ger oiycksutfaiiet i ett

10ka1t avsnitt av vägen uttryck för trafiksäkerheten i det-

samma?

Reiiabiiiteten ger uttryck för noggrannheten i uppmätningar av

den efterfrågade storheten eiier hur vä] resuitaten reproduce-

 

ras vid upprepad tiiiämpning av en mätprocedur.
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Vägnät korsn. an51utn.

ÅTGÄRDER servicepi. etc.

    

 

  

2:325* §22?"'*° '°"
Trafik- hastighetsbegr.

regleringar etc.

Figur 4. Det tredje av de tre diskuterade stegen för
utveckiing av besiutssystem.

Det är önskvärt att besiutsmodeiien tiiiförs a11 möjiig re1e-

vant informaticn, som fyiier anspråk på vaiiditet och reliabi-

1itet. Begränsningar utgörs eme11ertid av resurser och kost-

nader för insamiing, bearbetning, ä jourhå11ning och dokumen-

tation av insamiade data. Ti11 de ovan uppräknade viiikoren

ti11kommer aiitså ytteriigare kostnadsaspekten -kostnaden att

samia in viss typ av data.

Här stäiis frågorna:

VTI RAPPORT 263



3.3

_ 15 _

Fy11er informationen om

- vägens bärighet

- vägens beiäggning

- vägens geometri

- trafikens storiek och sammansättning

- trafikens fördeining i tid och rum

- vägens omgivning

skäiiga anspråk vad avser nämnda kvaiiteter.

Fy11er mode11sambanden åtgärd-effekter de anspråk som disku-

terats ovan och som ska11 behandias i det föijande.

Ey11er modeiisambanden

trafikeffekter - värderingar/kostnader

samt de komponenter som f ö ingår i trafikantkostnaderna de

anspråk som gör dem meningsfuiia i detta sammanhang.

Vägtransportsystemet

 

I de föregående avsnitten har an1agts en övergripande syn på

besiustssystemet. Det har också formuierats krav på den in-

formation, som ska11 inhämtas om det fysiska systemet. Det

fysiska systemet byggs upp av komponenterna

vägnät

trafik

trafikregieringar

omgivning

Dessa komponenter utgör i sin tur subsystem som kan deias upp.

Vägnätet

Vägnätet deias upp i vägiänkar, knutpunkter - dvs korsningar

och anslutningar - och aniäggningar i ansiutning tili vägen.

Projektet behand1ar endast vägiänkar.
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Trafik

Trafik bildas av trafike1ement av oiika kategorier vars indi-

vider beskrivs genom förar-fordon egenskaper t ex genom nedan-

stående tvåfä1tsmatris.

 

trafikeiement trafikant fordon

 

tung trafik: 1astbi1s komb

1astbi1

buss

1ätt trafik: distr.bi1

pb

mc

cyke]

etc

 

fotgängare -

 

Trafikregieringar

 

Trafikregieringar omfattar här

- maximaia ti11åtna axe1be1astningar

- hastighetsbegränsningar

- omkörningsrestriktioner

Omgivning

Omgivningen kan betraktas ur ski1da aspekter

- den omgivning som betjänas av att transporter kan ut-

föras
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- det angränsande vägnät, som berörs av den iokaia vägför-

bättrande åtgärder genom trafiköverföring

- den nära omgivning tiii vägen, som störs av trafiken.

Systemmässigt eftersträvas en ömsesidig anpassning av de upp-

räknade deisystemen i vägtrafiksystemet för att uppnå bästa

systemfunktion genom 1ämp1igaste vai av åtgärder. Vägtekniska

åtgärder och kompietterande trafikregieringar är härvid vä-

sentiiga men utgör självfaiiet en deimängd av åtgärder i den

ömsesidiga anpassningen av systemkomponenterna. Konsekvenserna

av Vägtekniska förbättringsåtgärder och trafikregieringar

eiier kombinationer av åtgärder samverkar. I det fysiska sys-

temet förekommer två skiida processser, som dock är inbördes

beroende. Vägens ständigt fortgående nedbrytning tiii föijd av

trafikbeiastning men också på grund av yttre påverkan av kli-

mat och nederbörd samt trafikprocessen, som påverkas av vägens

egenskaper och kondition. Detta ger aniedning tii] distinktion

som tas upp i den fortsatta behandiingen av probiemet.

Hur åtgärder i befintiigt vägnät påverkar trafikprocessen och

därmed de effekter, som berör trafikantkostnader och andra

trafikkvaiiteter, ieder också ti11 väsentiiga frågor sedda i

systemtekniskt perspektiv.

Kommentarer

 

Den förda diskussionen har utgått från en ansats ti11 heihets-

syn i viiket det uppfattade systemet beskrivits i 3.1 som en

återkoppiad styrning av en fysisk process genom ett besiuts-

system. Detta frammanar den dynamiska biid av verkiigheten där

förbättringsåtgärderna successivt anpassas tiii resurser och

de starkast motiverade transportbehoven, trafikkvaiiteterna

och omgivningsförhåiiandena inom resursramarna. Figuren 1

i11ustrerar hur systemet fungerar -åtgärderna påverkar trafik-

systemet, dess effekter samias in genom informationssystem och

tiiigodogörs besiutsmodeiien.
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En ytteriigare aspekt på systemmode11en är dess vetenskaps-

teoretiska överensstämme1se med Jantschs struktur för behand-

iing av socioteknoiogiska probiemstrukturer i

- po1icynivå

- strategisk nivå

- operatione11 nivå.

Struktureringen av he1hetsbi1den utgör också grunden för äm-

nets disposition i den fortsatta skrivningen.
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MÅLSYSTEM

De allmänna målen för samhällets utveckling avgör transport-

behovet och ställer anspråken för transportsystemets funktion

och utvecklingens inriktning.

Transportbehov

 

Målet för den statliga trafikpolitiken i Sverige är t ex en-

ligt 1979 års trafikpolitiska beslut "att ge landets invånare

och näringsliv en tillfredsställande transportförsörjning till

lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader". (Bilaga 8 till

budgetprop. 1983.)

Samhällsstrukturen kommer härvid att definiera såväl

transportbehovets art_som behovets omfattning (jfr Swartz;

Svensson 1978). Beträffande dess art uttrycker det att t ex

ett postindustriellt samhälle har annorlunda behov av tran-

sporter än ett agrarsamhälle med hög självförsörjningsgrad.

Behovets omfattning bestäms också av geografiska förhållanden,

 

 

 

lokalisering av verksamheter och bosättning. Det är nödvändigt

- om än ej tillräckligt - att transportbehovet uppfylls för

att en viss samhällsstruktur skall bestå, eller om den skall

kunna bringas att förändras i viss önskad riktning.

Målet för vägtransportsystemets utformning för att tillgodose

samhällets behov får tolkas ur allmänt hållna verbala formu-

leringar, målbeskrivningar på policynivå.

 

Den del av detta övergripande mål som är aktuellt för detta

projekt kan allmänt uttryckas som:

"att till lägsta kostnader för samhället och inom tillgängliga

resursramar möjliggöra förflyttningar av människor och gods på

ett sätt som svarar mot '

- vägtransportbehovets krav
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- krav på specificerade kva1iteter under förfiyttningar i väg-

nätet

- krav på begränsad immission i vägens omgivningar,

vi1ket innebär en nedbrytning av det u1timativa må1et i de]-

må1, vi1kas uppfy11ande kan fö1jas och reg1eras genom opera-

tivt definierade må1inriktade effektmått e11er må1indikatorer.

Då dessa de1må1 sjäivfa11et kan visa sig inbördes motstridiga

e11er konkurrerande erfordras metoder för avvägningar me11an

desamma inom de ti1igängiiga resursramarna för att ernå 1ägsta

samhäiisekonomiska kostnader".

Må1struktur

Nedbrytning av de på po1icynivå utta1ade kva1itativa må1en

ti11 en operativ må1struktur medför vid anaiys av omfattande

transportsystem ett intrikat utveck1ingsarbete. I den utveck-

1ade - hierarkiska - må1strukturen krävs att delmåien ska11

vara inbördes konsistenta. De ska11 också vara definierade så

att dubbe1räkning av någon systemegenskap undviks.

I här aktue11 fråga - urva] av objekt i vägnätet tiil förbätt-

ringsåtgärd - kan denna vida systemsyn synas överdriven vid en

första anb1ick, då man ju i a11 systemana1ys söker reducera

sitt system utan att föriora överb1ick. Då eme11ertid förbätt-

ringsarbeten utgör a11t större de] av he1a investeringsverk-

samheten, är den genere11a ansatsen motiverad för att göra

besiuten angående förbättringar konsistenta med större indi-

vidue11a investeringsbesiut. Den är också konsistent med drift

och underhå11sprob1emet.

I praktiken innebär den mer he1täckande må1strukturen att

vissa av de1må1en kan befinnas irre1evanta i de enski1da

fa11en.

I här aktue11 fråga angående förbättringsåtgärder har må1et

för trafikanterna och för förhå11andena i vägens omgivning

formuierats verba1t e11er i kva1itativa uttryck såsom anspråk
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eller behov avseende:

tillgänglighet

framkomlighet

energisnålhet

bekvämlighet

säkerhet

för olika trafikantgrupper samt att tillfredsställande låg

immissionsnivå från trafiken råder i vägens omgivning.

Nedbrytningen av målen på policynivå sker till målindikatorer

eller effektvariabler av skilda typer genom operationella

definitioner. Detta innebär att först och främst kvantifiera

de kvalitativt uttalade målen och att värdera dem - om möjligt

i monetära termer. Värderingsproblematiken berörs ytterligare

 

i avsnitt 9.

Kvantifieringen kan ske genom värdering enligt olika skal-

typer. Beroende av målindikatorns egenskaper kan olika

"stränga" skalor utnyttjas - nedan ordnade i stränghetsgrad

nominalskala (enbart identifiering)

ordinalskala (rangordning)

intervallskala (kvantifierad rangordning)

kvotskala (kvantifierad rangordning med nollpunkt).

För relativa jämförelser t ex kan intervallskalor vara till-

fyllest, men för beräkning av nytta bör de vara angivna i

kvotskala.

Policyvariablernas Operationalisering

Ur policyvariablerna skall operationella variabler - trafikef-

fekter och målindikatorer - fastställas vilka specifierar

såväl vägnätets funktion vad avser ortrelationernas tillgäng-

lighet som kvaliteten i de individuella länkarna. De trafik-
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kva1iteter, som kan uttryckas monetärt, ingår i trafikantkost-

naderna.

Yêsnêäetê_fgnksien_:_éêrisbesêzillsênslisheä

Ti1igängiighet me11an orter uppnås genere11t genom utbygg-

nad av vägnätet me11an orterna ifråga. I befintligt vägnät,

dvs i det fa11, som här är aktue11t, innebär tiiigängiighet

att möjiiggöra vägtransporter genom

- förstärkning av den befintiiga vägens bärighet i de fa11

denna är för 1åg för att medge vä] motiverade tyngre

transporter. Den oti11fredsstä11ande bärigheten kan vara

permanent e11er uppträda temporärt beroende av k1imatets

e11er väder1eksförhå11andenas årstidsvariationer.

Måiet för förstärkningsåtgärder i individueiia vägeiement är

att åstadkomma ett vägnät med en sådan bärighet att tunga

transporter kan utföras me11an de orter, där så är samhäiis-

ekonomiskt motiverat. Här riktar sig intresset mot vägnätets

funktion ti11 föijd av trafiköverföring.

 

Tiiigängiighetsreduktioner (ref vv) för den tunga trafiken i

det svenska vägnätet uppges ofta bero på bärighetsnedsätt-

ningar på broar e11er kortare vägiänkar. Undanröjande av de-

samma kan minska transportkostnaderna på de1ar av inti11-

1iggande vägnät. I Fin1and är förhå11andena 1ikartade. I Norge

uppges prob1emet vara annor1unda ti11 föijd av annan topoiogi.

Här uppstår svåra vaisituationer då någon av två mer e11er

mindre para11e11a vägar i en daigång ska11 förstärkas.

He1a det svenska riksvägnätet är t ex upp1åtet för 10/16 ton

axe1/boggitryck. På länsvägnätet är 325 broar ej upp1åtna för

10/16 ton, medan 95 % av vägiängden är uppiåten för 10/16 ton

under största de1en av året. Sekundära och tertiära vägar

drabbas av omfattande bärighetsrestriktioner under tjälioss-

ningsperioden.
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Vid bedömning av effekterna av en förstärkningsåtgärd kan

föijande 4 typfa11 särskiijas:

Typfa11 1 : Den tunga trafiken kör en omväg förbi det ned-

satta avsnittet. Detta typfaii är vaniigast i

Sverige.

Typfaii 2 : Den tunga trafiken kör heia transportsträckan med

reducerad 1ast för att kunna passera bärighetsned-

satta iänkar e11er avsnitt.

Typfa11 3 : Den tunga trafiken kör förbi det nedsatta avsnit-

tet med reducerad 1ast varefter omiastning sker

och återstående sträcka körs med fu11 1ast. Om-

1astning är endast aktueiit då avståndet me11an

det nedsatta avsnittet och måiet är stort (för

virkestransporter större än 100 km).

Typfa11 4 : Specieiit kan virkestransporter ske med hjäip av

s k skotare förbi det bärighetsnedsatta avsnittet,

varefter återstående sträcka körs med fu11 1ast.

Irêfiken§-Eyêli§§E-i_yêslênkêr

I varje vägiänk ska11 trafikkvaiiteten uppfyiia ett anta]

kva1itetsanspråk, som tidigare angivits i kvalitativa termer.

Framkomiighet

Framkomiigheten Operationaiiseras som restiden/iängdenhet.

Måiindikatorn bör såiedes anges i restidsföriängning/förkort-

ning och inte i hastighetsmått.

Bekvämiighet

Förarens bekvämiighet under färd är beroende av skakningar,

vibrationer och bu11er pga en ojämn vägyta, vilket påverkar

hans vakenhetsgrad och prestationsförmåga. Vägens geometriska
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utformning har en motsvarande inverkan på föraren. Vägytans

inverkan på förarens prestationsförmåga är föremå] för ingå-

ende FoU-verksamhet och förutsättningar för motsvarande för-

ståe1se för den geometriska utformningen av vägen har ti11-

skapats genom färdigstä11ande av avancerad simuieringsutrust-

ning vid VTI. Denna faktor betecknas som körkomfort. Dess

operationaiisering är för närvarande inte fu11föijd.

Biiförarens prestationsförmåga påverkas också av omgivande

trafik, t ex de egna och de omgivande trafikanternas omkör-

ningsefterfrågan. Denna faktor uttrycks som trafikkomfort och

operationaiiseras t ex genom antaiet utförda omkörningar,

andei tid e11er väg och trafikant i kösituation. Trafikkom-

forten är tiiigängiig genom utveck1ad trafiksimuieringsteknik.

Energiförbrukning

En reducering av energiförbrukningen är ett övergripande sam-

häiismåi, som Operationaiiseras såsom bränsieförbrukningen/

/1ängdenhet.

Fordonssiitage

Fordonssiitage är inte explicit upptaget b1and måivariabierna

men utgör en väsentiig de] i trafikantkostnaden. Fordons-

siitaget är i hög grad beroende av vägytans egenskaper samt av

väggeometri och omgivande trafik.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten siutiigen utgör den väsentligaste poiicyvari-

abein för beskrivning av trafikens kva1itet men också den mest

svårhanteriiga. Många utredningar har utförts i avsikt att

optimera vägtransportsystemet utifrån trafiksäkerhetskrav.

Även om en sådan optimeringsansats i och för sig måste vara en

i grunden fe1aktig systemsyn - eftersom transportsystemets

optimering primärt inte är en säkerhetsfråga - innebär det en

aktningsvärd anaiys av det kompiicerade trafiksäkerhetsprob1e-

met. Trafiksäkerhetsarbetet är spiittrat på många myndigheter.

Här är prob1emet att ur en totaisyn på detsamma väija ut den
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de] av trafiksäkerhetsaspekten, som vägmyndigheterna kan

påverka, och avgöra om dessa myndighetsåtgärder är optima1a.

Det är också väsentiigt att erinra sig den här specie11a ti11-

1ämpningen - att prioritera vägobjekt ti11 förbättringsåtgärd

i 1oka1a de1ar av vägnätet.

Den primära måiindikatorn för bedömning av trafiksäkerheten är

trafiko1yckan. Trafiko1yckorna kan eme11ertid deias upp såväl

i o1yckstyper som i svårighetsgrad. Med o1yckstyper avses t ex

singIe-01ycka, mötesoiycka. Med svårighetsgrad menas en upp-

de1ning från dödso1ycka ti11 egendomso1ycka. (G Ni1sson 1983)

Stora svårigheter möter vid toikningen av oiycksutfa11et

eftersom o1yckorna i statistisk mening i sig utgör sä11synta

händeiser och ansvarig myndighet har ambitionen att införa

åtgärder så snabbt som möjligt i akt och mening att förekomma

f1era oiyckor. Om oiycksutfa11et är siumpmässigt inom ett

visst 1oka1t område kan myndigheten vara utsatt för en s k

regressionseffekt (regression-to-mean e11er bias-by-selection)

(Brüde, Larsson 1982), dvs även utan åtgärd sku11e en förbätt-

ring ske.

Vägmyndigheten måste - om den för1itar sig på o1ycksutfa11et

som under1ag för åtgärd - stödja sig på vissa åtgärdsreievanta

o1yckstyper under antagandet att dessa är en fö1jd av ett

systematiskt fe] e11er en systematisk brist i vägens utform-

ning.

Finns då substitut för o1ycksutfa11et? Genom indirekta metoder

studeras trafikhändeiser, som är frekventare än o1yckorna men

som antas vara korreierade med o1yckorna. Dessa händelser

- konf1iktsituationer - anses kunna utgöra be51utsunder1ag för

åtgärder. Denna diskussion förs vidare under åtgärd-effekt-

samband.
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FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Insatser, aktue11a att prioritera i "mode115kiss för urva1 av

vägobjekt ti11 förbättringsåtgärd i befint1ig väg" och som

svarar mot de intentioner, som uttrycks i måisystemets poiicy-

variab1er, fa11er inom ramen för vägmyndigheternas ansvars-

område.

För att åstadkomma bästa möjiiga anpassning me11an väg och

trafik riktar sig förbättringsåtgärderna mot

vägens bärighet

vägytans egenskaper

vägens geometri

vägens omgivning

Åtgärderna kan vara

vägförbättrande, trafikseparerande och trafikregierande för

att bättre anpassa vägfaktorn ti11 vägtransportbehov och

trafikkvaiitet

vägförbättrande och trafikreg1erande för att bättre anpassa

trafiken ti11 omgivningen genom att reducera emissioner där

så erfordras

bu11erreducerande genom införande av bu11erabsorberande

eiement i omgivningen.

Oti11fredsstä11ande bärighet hos en väg kanåtgärdas genom

 

- förstärkning genom "urgrävning av undergrunden"

- torriäggning genom utdikning

- förstärkning genom be1äggning

a) beiäggning av grusvägar

b) tjockare beiäggning av beiagda vägar

- breddning av vägen

- minskning av s1änt1utning.

I de1projekt 1 påvisas särskiit hur bärigheten förändras i

vägens tvärprofi] och hur den beror av siäntiutningen.
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Om vägen inte kan förstärkas, införs trafikregierande åtgärder

för att undvika nedbrytning av vägen ti11 föijd av trafik och

yttre faktorer, t ex k1imat och nederbörd genom

- avstängning av vägen e11er begränsning av maximait ti111åten

beiastning totait e11er temporärt

- hastighetsbegränsning för reducering av dynamiska påkän-

ningar från trafiken.

I delprojekt 2 beskrivs en metod för undersökning av

vägkroppens ti1istånd genom observation av vägytans nedböjning

och krökning vid beiastning av densamma.

Oti11fredsstä11ande be1äggningsstandard

Beiäggningsförbättrande åtgärder innebär här övergång ti11 en

högre beiäggningsstandard hos be1agda vägar samt beiäggning av

grusvägar. thörbättrande åtgärder avgränsas här snävt gent-

emot vad som fa11er under vägbeiäggningsunderhå11, påiäggning,

genbruk (recyciing) och ytrestaurering.*

Däremot förutsätts att beiäggningsstrategin och kostnader för

densamma för skiida be1äggningstyper är kända, då denna kost-

nad utgör ingångsparameter vid övervägande av va] av beiägg-

ningsstandard vid förbättringsåtgärd.

Vägytan ska11 uppfyiia ett anta] krav. De primära faktorer som

behandias i deiprojekt 3 och 4 utgörs av jämnhet, spårdjup och

friktion. I projekten redovisas oiika förekommande mätsystem.

Kaiibreringar har utförts me11an desamma för att möjliggöra

överföringar av resuitat och erfarenheter inom Norden.

* Metoder för utveckiing av optimai beiäggningsstrategi

- PMS: Pavement Management Systems - är under införande och

utveckiing i fiera 1änder.
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0ti11fredsstä11ande väggeometri förbättras genom

Breddning

- breddning av körbanor och vägrenar

- införande av extra körfäit

a) för biitrafiken

b) för GC-trafiken

- utjämning av slänter och diken.

Linjeföring

- 1injeföringsförbättringar i pianet genom uträtning av

kurvaturen

- reducering av vertikaikrökning genom utfiackning av krön

och sänkor.

Sikt

_ Både breddning och 1injeföringsförbättring bidrar ti11

bättre sikt. Siktförbättring kan ytteriigare åstadkommas

genom schaktning och röjning av vägens sidoutrymme.

Trafikseparering

Införande av cyke1/gångbanor är åtgärder som hänförs ti11

väggeometriska förbättringsåtgärder.

Trafikregiering

För att åstadkomma en förbättrad trafikkvaiitet, anpassad

med hänsyn ti11 väggeometrin, kan oiika trafikreg1eringar

införas t ex hastighetsbegränsning och införande av omkör-

ningsrestriktioner.

I deiprojekt 5 redovisas mätsystem för registrering av

väggeometri - särskiit iinjeföringsinmätning - och 1agring av

data om vägen och trafiken i vägdatabanker och i oiika

agrerade nivåer.
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Otiiifredsstäiiande vägomgivning

 

Om ti11 fö1jd av trafikens emissioner - bu11er, avgaser och

vibrationer - uppstår sådana immissioner att bebyggeisen i

vägens omgivning störs, träffas åtgärder för att förbättra

ti11ståndet i form av trafikreg1ering - hastighetsbegränsning,

bulierhindrande åtgärder, t ex va11ar och p1ank osv.

Listan på åtgärder kan göras mer fu1iständig, men de här upp-

tagna torde var ti11fy11est för principieiia diskussioner på

denna nivå.

En principie11 ski11nad beträffande åtgärder är värt att no-

tera; vägens bärighet och beiäggningstiiistånd försämras fort-

1öpande ti11 föijd av trafikens siitage men också genom yttre

påverkan. Så är däremot icke fa11et med geometriska förbätt-

ringsåtgärder, viika är bestående och därmed påverkar

utformning av datasystem för uppföijning och ajourhåiining av

tiiiståndet.
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ÅTGÄRDSVARIABLER

 

Vägens fysiska tiiistånd beskrivs av föijande parametrar vi1ka

samtidigt utgör åtgärdsvariab1er.

Väggeometri

- bredd

- sidoutrymme

- 1injeföring

- sikt

- utfarter

- cykei/gångbanor

Bärighet

- ti11stånd - vinter

- ti11stånd - sommar

- tiiistånd - tjä11ossning

Vägyta

- beiäggningstyp

- tiiistånd

Trafikregiering

- ti11åtet axeitryck

- avstängning - temporär

- hastighetsbegränsning

- omkörningsrestriktion

Omgivning

bu11erhindrande åtgärder

vibrationshindrande åtgärder
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UTVÄRDERINGSMETODER FÖR FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Genere11a krav

 

Föijande anspråk har formuierats på en utvärderingsmodeii

(Lind 1983):

- användbarhet

- aiisidighet
- representativitet

- a11mängi1tighet

- överskådiighet

Användbarhet

 

Det förutsätts att den ti11tänkta utvärderingsmetoden är ti11-

iämpbar i den aktue11a situationen. Dessutom stä1is en rad

krav, vi1ka bör stä11as på en metod att utvärdera ett anta]

omfattande projekt. Även om dessa anspråk inte kan uppfyiias

tiil a11a deiar måste dock a11tid finnas en strävan att b1 a

genom FoU nå därhän att metoden modifieras för attfyiia sin

uppgift. Medvetenheten om den ti11ämpade utvärderingsmetodens

svaga punkter är väsentiig vid bedömning av dess resultat.

De angivna a11männa kraven beskrivs närmare nedan:

Vetenskap1ighet

 

Grundiäggande anspråk på en utvärderingsmetod är att den viiar

på vetenskapiig grund. Detta innebär företrädesvis

- att metoden ska11 vara teoretiskt förankrad

- att ti11ämpade viktningssystem ska11 vara iogiskt upp-

byggda att dubbeivärdering av effekter inte får förekomma

- att måiindikatorerna ska11 ha ti11räck1ig vaiiditet

- att metoden ska11 vara oberoende av vem som utför

anaiysen dvs re1iabe1
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Kravet på teoretisk förankring är fundamenta] för att utvär-

deringsmetoden ska förtjäna någon tiiitro. Bakgrunden kan vara

ekonomisk, beteendevetenskapiig e11er naturvetenskapiig teori.

Av samma skä1 stäiis anspråk på måiindikatorernas/effekt-

måttens vaiiditet, dvs att effekten indikerar vad som avsetts

1ikavä1 som att metoden e11er bakomiiggande mätförfarande är

re1iab1a, dvs att proceduren vid upprepning är oberoende av

vem som utför proceduren e11er vi1ket instrument som använts.

Redovisning av vaiiditet och reiiabiiitet har därför varit

väsentiig i de adjungerade de1projekten.

Aiisidighet

 

Kravet på utvärderingsmetodens a11sidighet innebär en genera-

1iseringsambiti0n, som bör eftersträvas för att ti11freds-

stä11a intersektioneiia jämföreiser och därmed det samhä1is-

ekonomiska synsättet.

Föijande aspekter betonas:

- utgångspunkten för utvärderingsmetoden utgörs av ett

övergripande måisystem uttaiat på poiicynivå

- de härur häriedda operativa måiindikatorerna utgörs av

effekter, vi1ka får vara såvä] kvantitativa som kva1ita-

tiva, monetärt överförbara 1ikavä1 som ej monetärt över-

förbara

 

ej monetära monetära

 

kvaiitativa

 

kvantitativa
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Först sedan poiicynivåns måisystem ordnats innehålismässigt

och överförts på operativ nivå i operationeiia de1må1 och

dessa kontroiierats med hänsyn ti11 sina innehåiismässiga

växeireiationer kan avgöras hur utvärderingsmetoden kan ut-

formas.

Representativitet

 

Värderingen av de fysiska effekterna ska grundas på rådande

uppfattningar i samhäiiet med beaktande av berättigade grupp-

intressen.

A11mängi1tighet

 

A11mängi1tigheten associeras ti11 aiisidigheten i det före-

gående. Denna rör främst sättet på viiket värderingar och

viktningar av de ingående måiindikatorerna sker. Om detta

ti11vägagångssätt är entydigt och enhetiigt kan erfarenheterna

föras vidare så att en gemensam värderingsbas uppstår.

Överskådiighet

 

Utvärderingsmetodens resu1tat utgör underiag för besiutsfat-

tarens stä11ningstagande och a11a berördas förståeise.

Överskådiigheten innebär:

- redovisning av viktiga förutsättningar och antaganden

- en kiar och öppen redovisning av a11a effekter med värde-

ringar, vi1ken är begripiig och 1ätt att föija

- sammanstäiiningen ska ge ti11räck1igt underiag för poii-

tiska besiut.

Aktue11a utvärderingsmetoder

 

I en strävan att på bästa sätt motivera resurser och utnyttja

desamma på bästa sätt har utveckiats skiida metoder. I det

föregående har genere11a krav rests på desamma.
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I det föijande beskrivs ett anta) utvärderingsmetoder vi1ka

refererats i (Lind 1983) och (NVF: Utvaig II Rapport NR

3421980 Konsekvensanaiyser) utgörande:

NKA

KEA

MUA (Zangemeister 1975)

(Fischer 1976)

Nytto-Kostnadsanaiys

Kostnads-effektanaiys

Måiuppfyiieiseanaiys

Integration NKA-MUA

NKA som de) av MUA (Leu 1979)

Besiutsträd

Rangordningsmetoder

Baiansräkning (Liechfieid)

Positionsanaiys (Söderbaum 1979)

Dessa metoder har sjäivfaiiet många gemensamma drag men refe-_

reras 1ikvä) var för sig.

Nytto-kostnadsanaiys

Re1ativt tidigt i samhäiispianeringen tiiiämpades inom väg-

väsendet nytto-kostnadsanaiys (NKA). Då denna metod endast

beaktar faktorer, som kan ti11de1as ett monetärt värde, bedöms

den vara för "smai" som bakgrund för investeringsbesiut,

eftersom man i besiutsprocessen också behöver beakta kva1i-

teter, som icke är monetärt värderbara, men som bedöms påverka

den samhäiisekonomiska nyttan.

Kostnads-effektanaiys

En utvigdning av NKA ti11 kostnadseffektanaiys (KEA) är möjiig

om biott nyttorna kan kvantifieras. I stäiiet för en monetär

kvantifiering av nyttan tjänar de ursprungiiga effekterna som

måttstock. Vid denna metod är det väsentiigt att a11a i be-

siutet innefattade nyttokomponenter är formuierade som deimåi.

Vidare måste det eftersträvade värdet (börvärdet) för varje
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deimåi anges. Varje deimå1uppfy11eise vid förverkiigande av

ett förbättringsaiternativ beräknas som en andei av den efter-

strävade måiuppfy11e1sen.

Målyeplelelêêênêlxê

Under 70-ta1et påbörjades utveck1ing av en metod betecknad

måiuppfyiieiseanaiys (MUA)* avsedd att åstadkomma en hei-

täckande bedömning av o1ika aiternativa förbättringsvarianter

ur samhäiieiig synvinkei genom ett poängberäkningsförfarande.

Utveckiingen av denna "måiuppfyiieiseanaiys" syns företrädes-

vis ha skett i Europa (Lind 1983). Här redovisas utveck1ingen

i bi a Västtyskiand på 1970-ta1et. Metoden benämns nytto-

värdesanaiys - viiken refereras ti11 (Zangemeister 1973).

I de nordiska 1änderna har tekniken ti11ämpats i storska1iga

projekt t ex centraia Esbo köpings de1p1an samt för utveckiing

av fin1ändska vägnätet för att uppfyiia de samhäiispoiitiska

måien (Projektanaiys 1975). I fortsättningen stöder sig

beskrivningen i ti11ämp1iga de1ar på (Lind 1983).

Måiuppfyiieiseanaiysen förutsätter en ingående anaiys av må]-

systemet och en systematisering av samtiiga deimåi, som är

reievanta för bedömning av a11a förbättringsaiternativ. Må1-

systemet kan byggas upp deduktivt utgående från övergripande

må] e11er induktivt utgående från projektreievanta måisätt-

ningar.

De verbait och kva1itativt uttryckta poiicymå1en bryts ner

ti11 kvantifierbara operativt formu1erade må1kriterier. De

de1må1re1evanta effekterna - de s k måiindikatorerna - beräk-

nas för oiika a1ternativ och förs in i en måivärdesmatris.

* (Kosten-Wirksamkeits-Ana1yse; Muiti-Criteria-Ana1ysis)
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Denna utgör den kvantitativa grunden för besiut. I denna

matris bör också noii-aiternativet ingå. En jämföreise och

sammankoppiing meiian de ingående måikriterierna förutsätter

en normering av desamma, dvs överföring av måiindikatorerna på

iämpiig skaia - ordinai -intervaii- e11er kvotskaia. Härigenom

kan måiuppfyiieisegraden för måiindikatorerna för de oiika

aiternativen aviäsas. Om de oiika måiindikatorerna bedöms ha

oiika reiativ betydeise, tiiideias de vikter. I nästa steg

beräknas de s k deinyttovärdena e11er måivärdena genom nor-

mering och viktning, viika sammanstäiis i en deinyttovärdes-

matris. Deinyttovärdena sammanstäiis ti11 ett totainyttovärde

genom addition e11er muitipiikation (viiket innebär att de]-

måien är samverkande).

Resuitatet utgörs av en rangordning av de undersökta aiterna-

tiven med hänsyn ti11 deras totainyttovärde eniigt totainytto-

matrisen uttryckt som ett dimensionsiöst index.

Arbetsmomenten i denna metod är:

- kvantifiering av effekter - indikatorvärden

- normering och måiviktning.

Dessa görs oberoende av varandra.

Normering och måiviktning är för närvarande subjektiva, vi1ket

innebär synneriigen kompiicerade värderingar. Kanske är det

därför de så ofta överiämnas åt besiutsfattare såsom s k

"poiitiska besiut".

Sjäivfaiiet återfinner man i de beskrivna normerings- och

viktningsförfarandena probiemen att jämföra kvaiiteter, som

kanske inte ens naturiigt iåter sig kvantiferas och ännu

mindre motsvaras av ett monetärt värde. Stor vetenskapiig möda

ägnas emeiiertid t ex prissättning på trafikanternas tids-

förbrukning. Samma vetenskapiiga omsorg borde ägnas ovannämnda

probiem. Viss teknik att "avsubjektivisera" kvaiiteter har
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utveckiats. Så har t ex Deiphimetoden ti11ämpats för frågor av

detta siag (Jantsch 1969).

anda tiiiämpades på arbetsgruppen för bedömning av oiika väg-

En förenkiad intervjumetod i denna

parametrars infiytande på ett anta] trafikeffekter, bi] 1. En

annan tiiiämpad teknik har hämtats från besiutsteorierna i

form av "Parvisa jämföreiser" för att åstadkomma konsistens i

skaiorna för de kvaiitativa effekterna.

Det är uppenbart att besiut grundade på måiuppfyiieisemetoden

inte biir bättre än normerings- och viktningsförfaranden

tiiiåter.

Kombinerade metoder

Såvä] NKA som MUA har sina starka och svaga sidor. En översikt

av de båda metoderna visas i tabei] 1 (Fischer 1976).

Svagheten i NKA består i att endast en dei av a11a för sam-

häiiet reievanta effekter kan värderas monetärt. Dessutom

bedöms projektet i kiassisk NKA utesiutande från samhäiis-

ekonomisk effektivitetssynpunkt. Andra aspekter, t ex över-

ordnade samhäiieiiga måi, fördeiningsaspekter m m, bortses

från.

Nackdelarna hos MUA består, såsom framgått, av att urvaiet av

måi, måiviktning och tiiideining av nyttovärdena innefattar

starkt subjektiva insiag. Betraktar man de senaste årens

utveckiing av värderingsförfaranden, viiken föijt på diskus-

sionen av de enskiida metodernas för- och nackdeiar, kan man

urskiija positiva impuiser för aiia metoder. Nedan ska två

förfaranden beskrivas, vi1ka kan ses som en kombination av NKA

och KEA/MUA.
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Aktivitet NKA KEA/MUA

 

1, Fastställande av

urvalskriterier
Definition av
monetärt varder-
bara nytto- och
kostnadskompo-
nenter

Fastställande av
värderingäansat-
ser för a la kom-
ponenterna

Definition av ett
hierarkiskt målsystem

Fastställande av indi-
katorer med vars hjälp
utvärdering av fast-
ställda alternativ
kan mätas med avseende
på varje delmål för
Slg.

 

Z. Uppställning av
realistiskaåt-
gärdsalternativ

 

3, Analys och ut-
redning av in-

dividuella al-

Förstå skillna-
derna mellan de
betraktade alter-

Hed utgångspunkt från
noll-alternativet
fastställs för varje

ternativ för

samtliga urvals-
kriterier

nativen och noll- delmål en maximalt
alternativet. möjlig måluppfyllelse

De faktiska måluppfyl-
lelserna för varje al-
ternativ för sig av-
bildas på förut nämnda
skalor

 

4. Värdering Kr behandlat under
l. då uppfattningen
om kvantifierbarhe-
ten i monetärt mått
redan då måste vara
fastlagt

Hänsynstagande till
skilda betydelser
-vikt - av de ingående
delmålen genom tillord-
ning av skilda vikter

Undanröjande av de
fortfarande förekomman-
de dimensionsskillna-
derna.

 

s, Sammanställ- Addition av nytto- Val av beslutsregel

 

  

  

"ing aV 431' OCh kostnadskompoø utforska-fastställa
verkningar "enter totalnyttan

Tabel] 1. Jämförelse av värderingsförlopp vid monetärt 0Ch lee'mOnEtärt
förfarande enligt (Fischer 1976)
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Integration av måluppfyllelseanalytiska element i NKA.

Detta har föreslagits av Leopold Fischer (1976).

 

.Åtgärdsrelevant
malsystem

  

 

I

 

Fastställande av

måttkriterier

 

  

/\

 

 

 

 

Värderingsansats avseende

monetart kvantifierbara

fülvärdesfunktiOnEr för

ucke-monetärt varderade

 

 

 

 

  

  

  

malkomponenter målkompononter

Kostnad Nytta Mål- Relativ viktning av
komponenterna målkOmponcnterna

X1, KZ.. N). NZ... 21. 22.. 11. 2.... i....

^1 *4 n If
A __4 a I

7.' 2 m Avchecknings-
c 0

b . förfarande #1
0) 0 I

:2 _ . .

^n --* I i

   

 

    

 

 

 

Känsllgnetsanalys av

värderingsansats

 

i

  

Rangordning på
monetäriserad basis

  

  

  

Sammanställning av monetärt och icke-monetärt värde-

rade målkomponentcr genom kopplingsstorheten Z1

 

 

 

4_ø*"øø'øøøøøø'r

    

Känslighetsanalys av den monetära
värderingsansatsen genom kopp-
lingsansatsen Z1

  

 

\

 

 

Plausibilitetskontroll av den rela-
tiva viktningen i den icke-monetära
ansatsen

 

 

 

L

 

Rangordning på bas1s av alla nyttokOmponenterna 1

 

  
Figur 5.

L______:::::i:_4 Vartationsbraddcn hos utfallen 80m funktion av parametervariatlon 1.4

Kombinerat förfarande - NKA med inslag av mål-
uppfyllelseanalytiska element.
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Förfarandet består av:

- en systematisk häriedning av a11a verkningsområden med

hjäip av en hierarkisk måistruktur

- innefattande av a11a ej direkt monetära värderbara verk-

ningsområden i besiutet med hjäip av MEA/MUA

- redovisning av de monetära värdeskattningarna för de i

penningenheter ej kvantifierbara verkningsområden, som

1igger ti11 grund för en konkret besiutssituation.

Metodiskt sett 1igger de största svårigheterna i att monetarisera

de ej direkt i penningenheter kvantifierbara effekterna. Som fi-

gur 5 visar, föijer detta steg genom en koppiingseffekt. Som

koppiingseffekt betecknas sådana effekter, som värderats i såvä]

NKA-deien som i KEA/MUA-deien. När detta förfarande tiiiämpades

första gången i trafikpianeringen i Västtyskiand koppiades den

icke-monetära deien ti11 den monetära genom effektområdet 1uft-

förorening (Korridorbericht, 1974). Då va1et av denna koppiings-

effekt har synneriigen stor betydeise när det gäiier värdet av

den därigenom innefattade deien, har man i en senare utredning

kontroiierat detta steg bättre genom att använda fiera koppiings-

effekter. I samband med komfortbedömningar har utveckiats en me-

tod av Arnberg (Magnusson, Arnberg 1979) i vi1ken två s k ankar-

stimuii va1ts. Denna metod har visat god reiiabiiitet. Tiiiväga-

gångssättet beskrivs närmare i avsnitt 9 Värderingar och kost-

nader".

NKA betraktas som en dei av MUA.

Detta försiag kommer från Robert Leu (1979). Innan de båda me-

toderna kombineras, anaiyseras projektaiternativen i ett första

steg separat med hänsyn tiii de monetärt värderbara kriterierna

å den ena sidan och med hänsyn tiii de icke-monetära kriterierna

å den andra sidan, se figur 6. Bedömningen föijer i det första

fa11et medeist NKA, i det andra medeist MUA. I ansiutning där-

ti11 sammankoppias de båda deianaiyserna.
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Detta sker genom att man integrerar de monetärt värderade

kriterierna i MUA. Därvid sammanfogas monetärt och

icke-monetärt värderade kriterier ti11 ett omfattande

måisystem, vi1ket viktas efter enhetiiga utgångspunkter.

Samtidigt transformeras den kardinaia rangordningen av

projekta1ternativen en1igt NKA ti11 nyttovärdespoäng eniigt

den i MUA använda ska1an. Genom en aggregation av

deinyttovärdena erhåiier man en rangordning av a1ternativen

efter storieken på deras viktade nyttovärdessiffra som föijer

av de monetärt och icke-monetärt viktade kriterierna.
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Häriedning av ett praktiskt

tiiiämpbart målsystem.

Bestämning av kostnadskom-

ponenter.

 

 

 

 

Fastställande av monetärt

och icke-monetärt värderade

måi.

V i
Kostnadsjämföreise på basis

 

 

 

  

Jämföreise av aiternativ på

av det monetärt värderbara basis av det icke-monetärt

 

måisystemet. värderade måisystemet.

V i
1. Deluppgift: 2. Deiuppgift:

     

 

  

Rangordning av aiternativen

på basis av de monetart

varderade måien.

Rangordning av aiternativen

på basis av de icke-monetärt

värderade målen.

  

 

  

 

 

ä
Sammanstäiining av monetära

 

och icke-monetära måi.

 

   

Gemensam bedömning av vari-

anterna på basis av a11a

må] som beaktats.

  

 

Figur 6. Schematisk beskrivning av aiternativ jämföreise.
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6.2.5 Besiutsträd

Denna metod brukar även kaiias värdeanaiysträd och är den mest

utveckiade varianten av vikt-poängmetoder. Måien deias upp i

deimåi på oiika nivåer i ett hierarkiskt mönster som påminner

om ett träd.

Måiviktningen görs på varje nivå och man börjar med en vikt-

ning av huvudmåien. Sedan viktar man de enskiida huvudmåiens

delmåi, osv. Längst ner i måihierarkin finns de mest precise-

rade måien. För dessa faststäiis måiuppfyiieisen med

intervaiiskaia.

 

/Ow/ _Oja/\O.a\
r_ _ ..

   

               

Säker-kd: L

ou /c 1 _ _ _-

BiHl-'aSIk L§C_:{_a$_'k_i

/05//85
GQnOnÅmJç- "- - -

Lraçik l_ _ _ _

OJO cis

3 _'"r

i: i.:
.å så

S 8 : Mâluppsändseqmá

Figur 7. Värdeanaiysträd för viktning av måiindikatorer på
skiida hierarkiska nivåer.

I detta exempei har intervaiiskaian 0-10 utnyttjats för måi-

uppfyiieisegrad medan totaipoängen för viktningen är 1.

Fördeien med besiutsträdmetoden är att man kan skiija på över-

och underordnade måi. Uppdeiningen i deimåi kan också göra

poängsättningen av måiuppfyiieisen iättare. Å andra sidan kan

man få probiem att undvika att oiika deimåi är beroende av

varandra.
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Metoden har fördeien att den är mycket 1ättbegrip1ig och

överskådiig. Den har också ett värde genom att man enkeit kan

åskådiiggöra oiika viktsättningars betydeise för besiuten

(känsiighetsanaiys).

Förde1ningseffekter kan beaktas genom måiformuieringen.

Besiutsträdmetoden kräver en ganska omfattande insats från

po1itiker och andra representanter för berörda intressent-

grupper för att reievanta vikter ska11 tas fram. Härigenom

uppnås dock samtidigt att resuitatet b1ir vä1 förankrat i de

oiika intressentgrupper som är representerade. Det föreiigger

eme11ertid risk att metoden uppfattas som obegripiig och

resu1tatet därmed ej accepteras av dem som inte är represen-

terade.

Det måste dock understrykas att viktsättningen i a11a vikt-

poängmetoder i praktiken utgör ett mycket svåriöst mätprobiem.

Vikterna påverkas av mätskaiorna för poängsättningen. För att

vikterna ska11 få den mening man avser måste man ha gett varje

måttenhet i poängskaiorna en konkret innebörd genom att reia-

tera den ti11 något känt förhå11ande. Denna grundiäggande

reiation meiian vikt- och poängskaior förbises ofta. Poiitiker

får exempeivis sätta vikter som utgör någon form av a11männa

preferenser ti11 måien utan hänsyn ti11 poängskaiorna.

Rangordningsmetoder

Dessa metoder koncentreras på att faststä11a a1ternativens

inbördes rangordning för de enskiida måien.

Enk1a rangordningsmetoder innebär att man uppstä11er ett anta]

må1. De oiika aiternativen ges sedan piatssiffror (1, 2, 3

osv) för måiuppfyiieisegraden för vart och ett av måien. I den

enkiaste formen kan man, genom att förutsätta att a11a må] är

1ika viktiga, summera p1atssiffror ti11 en totai måiupp-

fyiieise.
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Vaniigen är detta enkia förfarande ej ti11räck1igt och

besiutsfattaren måste intuitivt väga måien mot varandra.

Metoden är normait aiitför primitiv för att kunna utnyttjas i

siutfasen av sammanvägningen. Den kan emeiiertid ha sin piats

i de iniedande pianeringsstadierna för att strukturera

diskussionen kring ett stort anta] skisserade aiternativ

eftersom arbetsinsatsen är liten och metoden enkei och

överskådiig.

Det finns en s k ordina] metod som i någon utsträckning för-

bättrar den enkia metoden ovan. Metoden innebär att man väijer

det bästa aiternativet med utgångspunkt från måiuppfyiieisen

för det e11er de viktigaste måien som ingår i sammanvägningen.

Platssiffror utnyttjas för att åskådiiggöra aiternativens

måiuppfyiieise. Metoden förutsätter också att må1en rangordnas

efter inbördes vikt så att exempelvis en grupp av må] anses

viktigare än en annan grupp. A1ternativet som har fiest

förstapiatser i gruppen med de viktigaste måien skaii väijas.

Om två aiternativ är 1ikvärdiga biir det antaiet förstapiatser

b1and de näst viktigaste måien som avgör viiket av aiterna-

tiven som ska11 väijas.

Baiansräkning

De ovan nämnda värderingsprobiemen i den traditioneiia

kostnads-nyttoanaiysen har medfört att många sökt anpassa den

ti11 dagens förändrade krav. Den engeiske ekonomen Lichfieid

utveckiade under 1960-ta1et vad han ka11ade "P1anning Ba1ance

Sheet". Metoden föresiås utnyttjas vid sammanvägning av

riksvägsobjektet i Storbritannien.

Denna metod innebär en utföriig iistning av oiika reievanta

konsument- och producentgrupper. För varje grupp beräknas

kostnader och nyttor med avseende på oiika effekter.

Effekterna graderas efter värderbarheten i tre grupper:
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- i pengar värderbara,

- kvantifierbara i oiika andra enheter

- svårmätbara som a1ternativt kan rangordnas.

A1ternativen rangordnas för varje effekt och för varje

intressentgrupp. S1ut1igen sker en sammanvägning med hjä1p av

en reducerad intressent- och effektiista som innehå11er de

väsentiigaste deiarna av den fuiiständiga 1istningen.

Arbetsgången i metoden framgår av nedanstående schematiserad

    

 

 

    

uppstäiining.

VÄLJ VÄRDERA SWNERA

R 1 ' t Aspekter för varje alternativ Kostnader respektive

0 evan a quppcr i pengar eller poäng poäng

GRUPPER

?ruduccntcr ASpckt Alternativ Alternativ

A 3 A C
Trufikforetag - ' C 8

1 vardering i pengar Summera kostnaden För

2 eller poäng de aspekter som är

3 värderade i pengar

_ _ _ _ _ - t _ p _ _ - _ _ - Alternativ

A B C
Uontndaföretuq -

 

Summera poäng för de
aspekter som är vardee
rndn i poäng

 

Konsumenter

 

 

Etc

_Figur 8. Schematiserad uppstä11ning av baiansräkning.

Metoden ti11godoser i hög utsträckning kravet på precisions-

grad och detaijering eftersom a11a reievanta aspekter

behandias i metoden. Den siut1iga sammanvägningen sker dock

subjektivt med en svår avvägning meiian effekter i oiika mått.

Värderingen sker inte a11tid i re1ation ti11 k1art angivna må]

men dessa torde i praktiken 1ätt kunna häriedas.

Genom den mycket 1ångt gående uppdeiningen i intressentgrupper

finns stor risk för dubbeiräkning av effekter och individer.

Detta gör att metoden kräver ingående kunskaper om förhå11an-
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dena me11an de oiika effekterna och måien av den som ska11

hantera den.

EQêiEiQEêêDêllå

En variant av baiansräkning har utarbetats av den svenske

ekonomen Peter Söderbaum (Söderbaum 1973). I denna metod görs

medvetet ingen egentiig sammanvägning utan besiutsfattaren ges

ett anta] vi11kor1iga siutsatser, exempeivis om vissa må1

värderas högt är ett visst aiternativ att föredra, om andra

må] etc...

Metoden har samma svagheter som baiansrsäkningen. Det är också

tveksamt om en besiutsfattare kan hantera den stora mängden

information. Den torde knappast vara 1ämp1ig för konsekvens-

anaiyser när det gäiier va1 me11an a1ternativ e11er me11an

oiika objekt. Däremot kan den utnyttjas vid mer översiktiiga

bedömningar.

Kommentar tiil besiutsmode11er

Om en ti11ämpad besiutsmode11 ger ungefär samma angeiägenhets-

grad åt ett anta] förbättringsobjekt; kan det indikera

- att förbättringsobjekten är 1ika angeiägna

- att besiutsmode11en är okänsiig för de betraktade

effekternas variationer

- att de ti11ämpade åtgärds-effektsambanden är för

okänsiiga.

Om det första fa11et är för handen, kan sjäivfaiiet besiutet

om åtgärd bäst träffas av den iokaia myndigheten. - Ärenden

kan decentraiiseras. Om däremot de två senare fa11en

inträffar, är besiutsmodeiiem oiämp1ig med hänsyn tiii måiet

om samhäiisnytta. Det torde inte he11er vara a11tför svårt att

ge exempe] på förekommande så iångt förenkiade

åtgärd-effektmodeiler att deras känsiighet gått föriorad.
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I föregående avsnitt om åtgärd-effektsamband har detta förut-

skickats.

Exempe] på förhåiiandet utgörs t ex av fordonsekvivaienten.

Tung och 1ätt trafik har vitt ski1da beteenden beroende av

väggeometriska förhå11anden. De skiida beteendena medför

sjä1vfa11et skiida effekter. Det är då uppenbart att man inte

kan byta ut en tung enhet mot ett anta1 1ätta för atthomo-

genisera trafikströmmen och den vägen "underiätta" kaikyien.

Låt mig också erinra om vad som tidigare sagts om vägens

geometriska beskrivning. Ett samband me11an reshastighet och

vägens horisonte11a 1injeföring uttryckt Som avvike1se i

vinke1mått/vägiängd är a11tför okäns1igt för anaiys av res-

tidens obh bränsieförbrukningens beroende av en väggeometrisk

förbättringsåtgärd.

Trafikoiycksutfaiiet, som indikator på vägens trafiksäkerhet,

har också diskuterats och befunnits a11tför siumpmässigt för

att vinna ti11tro.
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7. VÄGTRAFIKSYSTEMET

I det fysiska systemet kan två he1t skiijaktiiga processer

konstateras vi1ka är väsentiiga i förbättringshänseende

- Vägkroppens nedbrytning ti11 föijd av trafikbeiastning

och yttre påverkande faktorer framför a11t k1imatoiogiska

för bedömning deis av hur den kan fy11a ti1igängiighets-

krav och deis kostnader för förstärkningsåtgärder

- trafikprocessen och dess beroende av vägytans tiiistånd,

vägens geometriska utformning vid varierande trafik-

be1astningar och sammansättning och införda trafik-

regleringar som underiag för beräkning av trafikantkost-

nader, energiförbrukning och för bedömning av trafikens

kvaiitet.

Vägkroppens fortiöpande nedbrytning i11ustreras i nedanstående

figur. Att upprätthåiia vägens kondition är ett underhåiis-

probiem som inte behandias här. Här riktar sig intresset mot

vi1ken standard som vägen transport- och trafikmässigt bör

uppfy11a och om förbättringsåtgärd i form av högre beiäggning

e11er bärighet är motiverad.

Vägens tiiistånd påverkar trafikprocessen och därmed trafi-

kantkostnader, energiförbrukning, trafikantens säkerhet och

bekvämiighet. Ur dessa effekter erhåiis samhäiisekonomiskt

grundade kriterier för vi1ka anspråk som behöver stä11as på

vägens tiiistånd och viika åtgärder som behöver vidtas.
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Översiktiiglbiid av det fysiska systemets komponenter:
hur de påverkar varandra och hur systemet påverkas.

Vägens egenskaper

Syftet med de tiiiordnade de1pr0jekten avseende vägens

bärighet och beiäggningens tiiistånd har varit att ge

bakgrundsdata för besiut om förbättringsåtgärd i form av

förstärkning av vägen om och när så är påkaiiat.

Vägmyndigheten har reiativt 1iten kunskap om vi1ka

beiastningar som vägiänkarna i det befintiiga vägnätet tåi, då

stora deiar av detsamma består av gamia vägar där man har

1iten kunskap om vägens uppbyggnad och förhistoria.

Det är därför angeiäget att finna användbara metoder att kunna

undersöka vägkroppens konstruktion och tiiistånd för att

faststäiia vi1ken trafik som kan ti11åtas, vi1ken 1ivs1ängd

som då kan förväntas, samt vi1ka förstärkningsarbeten som kan

behöva utföras för att vägen ska11 kunna utnyttjas optimait

med hänsyn ti11 prognoserad trafik.

Sprickbiidningar, ojämnheter och spårbiidningar i beiäggningen

ger indikationer om att vägens bärighetstiiistånd är
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oti11fredsstä11ande med beaktande av den trafik som använder

vägen, då dessa kan antyda att vägen är för hårt be1astad.

De genomförda projekten ger goda hå11punkter för förbättrings-

strategier för förstärkning av vägen men bärighetsmätningarna

avsiöjar också svagheter i definitioner, mätteknikens kapaci-

tet och kostnad samt ti11hörande informationssystem. Dessa

ska11 beröras i det föijande.

Definitionen av en vägs bärighet innehå11er probiem.

En Operativ definition ges av anta1et hjuipassager av viss

be1astning, som en väg kan utstå innan vägens standard sjunkit

under ett bestämt tjäniighetsvärde.

Bärigheten beskrivs såiedes genom denna definition som en form

av utmattningshå11fasthet hos vägkonstruktionen.

För att beräkna dess 1ivs1ängd i anta] axe1passager av viss

be1astning översätts varje verk1ig axe1be1astning ti11 ett

anta] ekvivaienta axe1passager en1igt forme1n

_P"
E'n

där E = antaiet ekvivaienta axeipassager

N = 10 ton axe1be1astning

n 4

verk1ig axe1be1astning.
U ll

Om n är av den angivna storieksordningen finner man att den

tunga trafiken bestämmer vägens återstående 1ivs1ängd.

Eme11ertid varierar n me11an vida gränser beroende av vägens

konstruktion, markens grundförhå11anden och k1imat.

Om av vägbeiäggningens jämnhet, spårbi1dning och sprick-

biidning bildas ett kvaiitetsindex och man sammanstä11er detta

med vägens bärighet erhålis ett kva1itativt samband så som
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framgår av nedanstående figur.

rKvaiitetsindex

 

Lägsta acceptabia kvaiitet

 

 

Vägens bärighet

Kva1itetsindexet utgör ett sammanvägt värde av de tre

beiäggningsegenskaperna, vi1ka inmätts på definierat sätt,

t ex en1igt Eresent §ervibi1ity index, (PSI).

Vägens bärighet översätts ti11 antalet ekviva1enta 10-tons

ax1ar eniigt ovan. Om PSI-värdet är känt och om flödet tung

trafik och dess axe11aster kan prognoseras kan såiedes vägens

1ivs1ängd i princip beräknas. På motsvarande sätt kan en

högsta axe11ast bestämmas, som motsvarar en önskad 1ivs1ängd

på vägen.

I De1projekt 2 "Vegers baerevne vurdert ut fra indbøyning og

krumning under prøve1ast" beskrivs hur vägens bärighet men

också hur djupet ti11 dess re1ativt svagaste skikt av

vägkroppen kan beräknas ur deis vägens nedböjning och deis den

krökning, som uppstår i vägytan vid beiastning av vägen eniigt

definierad mätteknik.

Denna kunskap härrör sig ti11 mätpunkten vid det aktueiia

ti11fä11et. Som redan framgått varierar bärigheten tii] föijd

av k1imatets årsvariationer - vilket inte kunnat behandias.

Bärigheten varierar också högst betydande beroende på var den

utförs i vägens tvärsektion vi1ket behandiats i De1projekt 1.

"Variation av bärigheten i tvärprofiiet". Av projektet framgår
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att nedsjunkningen vid be1astning är minst i vägmitten och

ökar ut mot körbanekanterna. Variationens storiek bestäms av

vägens bredd, siäntiutningen och bankhöjden i nämnd ordning.

Studien har utförts på sma1are vägar där den tunga trafiken

ti11 föijd av sin bredd och mötande trafik be1astar de yttre

deiarna av körbanan, vi1ket accentuerar risken för vägens

a11tför snabba nedbrytning.

Det är uppenbart att vä1grundade samband av ovanstående typ är

väsent1iga för besiut om förstärkningsåtgärder och

trafikreg1ering i avsikt att optimera vägtransportsystemet.

För att komma närmare ett optima1t vägtransportsystem

erfordras en mer omfattande information om vägkonstruktionens

ti11stånd, förändringar ti11 fö1jd av be1astningar och

bärighetsvariationerna under året samt behov av tunga

transporter under året och i 1ängre tidsperspektiv.

Det innebär behov av mätteknisk apparatur för mätning av

axe11aster i 1ämp1igt va1da mätsnitt av vägen utan att

trafikströmmen påverkas. Det innebär också att de mode11er,

som kan ge samband me11an be1astning och bärighet, dess

variation under året och i 1ängre perspektiv b1ir ytter1igare

utveck1ade.

Man måste här hå11a i minnet att beiastningsmätningar för

beräkning av bärighet har 1åg kapacitet.

Det är angeiäget att samband me11an vägytans egenskaper och

vägens bärighet kan skärpas så 1ångt som möjligt. För

registrering av vägytans egenskaper har utveckiats effektiv

mätteknik. Inom ramen för De1projekt 3 och 4 har jämföreiser

utförts av apparatur utveck1ad i de nordiska 1änderna.
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Trafikprocessen

 

Prob1emet kan systemmässigt uttryckas som strävan efter en

bästa möjiig anpassning av vägtrafiksystemet externt och

internt. Externt ti11_samhä11ets behov som här tiiigodoses av

bärigheten hos vägen. Internt innebär det en ömsesidig

anpassning av vägtrafiksystemets komponenter. Den anpassning

som diskuteras, dvs genom anpassning av vägfaktorn och av

trafikregieringar men inte av trafike1ementen, kan då innebära

risk för en suboptimering. En annan trafike1ementpopu1ation

-exempeivis andra typer av tunga fordon - sku11e kunna ge

aniedning ti11 ett annat åtgärdspanorama. En sådan utredning

har utförts i Sverige och avrapporterats i TFK rapporten

1983:5 "Konsekvenser av ändrade viktbestämmeiser för iast-

bi1ar". I medvetande om detta förs emeiiertid diskussionen

vidare.

Under förutsättning att trafikantkostnaderna är reievanta för

åtgärdsbesiuten fokuseras intresset mot hur åtgärder av

uppräknat siag påverkar vägfaktorn. Kan då konstateras att de

uppräknade effekterna är hastighetsberoende och att de därmed

är inbördes beroende erfordras kunskap om dessa beroenden.

De fiesta trafikeffekter/må1indikatorer är hastighetsberoende.

Trafikanternas hastighet 1ängs vägen är en starkt förkiarande

intern systemvariabe] för-såvä1 restid, bränsieförbrukning,

fordonssiitage som för trafikoiycksutfaii. Om trafikantens

hastighet kan registreras 1ängs vägen erhåiis en hastighets-

profi1, som kännetecknas av en hastighetsnivå samt hastighets-

anpassningar kring denna nivå. Hastighetsprofiien kan i

huvudsak förkiaras av vägens geometri, beiäggningens kondition

och rådande hastighetsgräns för bi1trafikanten. Härvid förut-

sätts att denne inte störs av omgivande trafik och att

"normaia" yttre förhåiianden råder. Hastighetsprofiien

påverkas också genom anpassning ti11 omgivande trafik. En

kurvigare, backigare och smaiare väg kräver större anpassning

av hastigheten 1iksom en tätare trafik. Vid större spridning

VTI RAPPORT 263



 

_ 55 _

   
 
 
 

m
6

B
L

9
S

7
t

Z
I.

0
'

NN
H

-
i

v
i

-
i

v
1

v
r

-
i

r
i

v
i

v
1

v
w'

HN
V
l
V
G
G
O
N
y
W

9
,

9

4
3

l
1*
E
L

V
i
V
C
I
S
N
O
M
X
E
S

8
1!

(N)
(H)

0
0
9

D
I
E

0
L

0
7
8

O
L
S

O
H

0
7
9

019
01.7

0
7
9

0
"
!

°°
W

41
Lrn
M

"
*'

VNONWC*
0
7
1

D
u

D
S

O
Z
S

n
u
.

0
7
5

0
0
9

0
9
5

0
9
5

o
m

 
 
 

OZ
(oz

:l
a
a
m
n
y
m
s
w
x
s
)

3
v
u
v
o
n
j
O
U
d

 

(N)

 

Q
L

A
.
\

\/f
.
ä

2

m
a
x
_

J
u
ñ
J
h
L
/
W
/
X
T
Ä

;
KÄ...,

H_,'

  

 

 
 

m
ö
S
M
å
O
ö
d

-
S
L
B
H
O
U
S
V
H

(SNINMDVHLS
'AnN)

v
w
a
y
r

 
 A

H
s
s
v
(
P
1
a
m

a
v
d
)
u
m

s
w
ç
p
u
e

U
B
L
M
N
n
d
l
n
N
M

"
r
r
m
r
r
r
t
w

:
t

i*;"
w
w
w

 

...J

Hastighetspr0f11er för sex typfordon

på Riksväg 57.
ur 10.

 

F1

VTI RAPPORT 263



_ 56 _

i trafikens hastighetsfördeining biir interaktionerna fiera,

och hastighetsanpassningarna fiera och de resuiterande has-

tighetsprofiierna mer kompiexa. I figur 10 exempiifieras en

skara av hastighetsprofiier för ett anta] fria fordon över

en given vägsträcka som funktion av vägens geometri så som

framgår av figuren och vid en viss önskad hastighetsnivâ

som tiiideiats biiföraren. Med kännedom om hastighetsprofiien

beräknas direkt fiera trafikanteffekter. Restidsförbrukning/

iängd erhåiis omedeibart, bränsieförbrukning för givet for-

don beräknas genom att reiatera hastighetsprofiien ti11 ver-

tikaia väggeometrin. Fordonssiitaget kan iikasâ beräknas.

I bi1trafik pâ tvâfäitig väg kan i princip tre oiika ti11-

stånd för trafikanterna faststäiias. De framförs "fritt"

d v 5 oberoende av framförvarande fordon eiier som "hindrat"

d v 5 i köposition. Det tredje tiiiståndet innebör "omkörning"

av framförvarande. I figur 11 på nästa sida visas hur dessa

tiiistånd varierar iängs vägen beroende av väggeometrin vid

en viss trafikbeiastning. Vid en växande trafikbeiastning

växer andeien upphinnande biltrafikanter och därmed andeien

omkörande ti11 att börja med. överföringen från tiiistândet

"hindrad" ti11 "fri" via tiiiståndet "omkörande" baianseras

dock inom vissa gränser, satta företrädesvis av vägens geo-

metri, trafikbeiastningen och andeien tung trafik. över denna

gräns reduceras omkörningstiiifäiiena och antaiet omkörningar.

VTI RAPPORT 263



100

_ 57 _

 

       

L_[ :;_C:{@mkörande trafik* \ E419gk. trafikij_
.i m_rwwxm1 :_7* s_ñ rw«

'* jimt

.1
i "hindrad" trafik

_JJ- _-
4 MAJ-.fm

SQ

.1

.4

a "fri"txafüç KÖRRIKTNING 2

4F-----

0 1 r 1 I 1 r

KÖRRIKTNING 1 ' Vägkoordinat
4 * 1>

-*

"fri" trafik

sm

i

v
4

4 "hindrad" trafik

;wâw-e- Jm' * Lux_r-
100 r-römk. traffkhnq r-bmk. trafik

Figur 11. Biiden visar hur trafiken fördeiar sig på tre tiiistånd
"fri", "hindrad" och omkörande som funktion av vägens
geometri, hastighetsgräns och omgivande trafik. (Ur
Trafiksimuieringsmodeiien, VTI.)
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I nedanstående figur 12 demonstreras detta förhåiiande som

funktion av tre va1da väggeometriska utformningar och för tre

trafikbeiastningar. Vid ökande trafikbeiastning b1ir trafik-

strömmarna mer trögfiytande.

omkörnings-
frekvens

   

 

vöggeometñsk

utfornnnng

 

Figur 12. Omkörningsfrekvens som funktion av trafikens reshastighet
vid varierad väggeometrisk utformning och trafikbeiastning.
(Ur Trafiksimuieringsmode11en, VTI.)

Väggeometri: a) rak väg, f1ack terräng

b) "medeikurvig väg", onduierad terräng

c) mycket kurvig väg, backig terräng

Trafikfiöde ø = "n011 fiöde"; 320; 800; 1200 fordon/h.

I figuren i11ustreras hur färdhastighet och omkörningsfrekvens har

beräknats som funktion av väggeometri och trafikbeiastning. Det

framgår här hur färdhastigheten snabbt avtar med försämrad väggeometri

ti11 föijd av trafikens hinderverkan, eftersom omkörningstiiifäiiena

är färre. Då väggeometrisk förbättring övervägs av väg med dåiig väg-

geometri bör därför den trafikfördröjande effekten beaktas även vid

mycket iåga trafikfiöden för att undvika underskattning av restider

och feiaktig skattning av bränsieförbrukningen.
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Den här beskrivna trafikprocessen torde i och för sig vara

"var mans egendom" som fenomen betraktat. Däremot är den

kvantifierade kunskapen om trafikförioppen mindre vä] kända 

och beaktade som praktiska konsekvenser i samband med

åtgärder.

Beroende av samhäiisnyttan kan den servicenivå väijas som man

kan erbjuda trafikanterna genom väggeometriska förbättringar.

Detta gä11er under förutsättning att väggeometriska förbätt-

ringar påverkar de trafikantkostnadskomponenter, som räknades

upp in1edningsvis. För dessa beräkningar måste man fråga sig

hur förändringar i geometrin påverkar trafikprocessen. Man

måste då också siå fast att effekten av 10ka1a förändringar av

geometrin kan få vitt skiida resuitat vad avser trafikeffek-

terna, viiket man inser om man betraktar hur hastighetspro-

fi1en biidas. Om vägen ses såsom uppbyggd av homogena

vägeiementmodu1er - (rak horisonte11, rak, med viss Tutning,

krökt horisonte11 etc) inses intuitivt hur hastighetsprofiien

beror av dessas inbördes ordning. Om de förde1as om e11er

vissa ersätts bi1das såiedes nya hastighetsprofi1er och

ändrade trafikeffekter. Diskussionen gä11er än mer om också

trafikinteraktionerna, som visats i figur 11, ger en uppfatt-

ning om trafikförioppets karaktär 1ängs vägen. Diagrammet

avsiöjar var köerna byggs upp och var de kan uppiösas. Genom

förändringar av geometrin kan undersökas, vi1ka konsekvenser

det innebär för trafikanteffekterna.

Anaiys av trafikföriopp med denna kunskapsbakgrund ger också

under1ag för uppdeining av det totaia antaiet fordonskm över

året utifrån given årsrangkurva på fri, hindrad och omkörande

trafik. Det förutsätts att denna är uppdeiad på tung och 1ätt

trafik.

Uppdeiningen kan utnyttjas i samband med trafiksäkerhetsana-

1yser, där den sätts i re1ation ti11 oiyckstypsfördeining.
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Med den givna bakgrundskunskapen kan 1ikaså indirekta

oiycksmått och förändringar av anta] konfiiktsituationer

studeras (Gynnerstedt 1979).

I hastighetsprofiien döijer sig en "historisk" bakgrund ti11

hastigheten i varje pünkt 1ängs vägen. Den fortiöpande hastig-

hetsanpassningen är ett vi11kor för att o1ycksrisken ska11

håiias nere. En ofta framförd uppfattning b1and fackfo1k är

att införa åtgärder som sänker hastighetsnivån i akt och

mening att förbättra trafiksäkerheten. Såiunda sku11e t ex en

mindre kurvradie i en kurva innebära bättre anpassning ti11 en

bakomiiggande väg. Sämre sikt anses reducera hastigheten var-

för sikthindrande p1ank borde piaceras där man vi11 reducera

hastigheten och därmed höja säkerheten. Detta synsätt torde

grunda sig på iogiska feisiut. Det är inte hastighetsreduk-

tionen som sådan som ska11 uppnås utan den ti11räck1iga

hastighetsanpassningen. Detta syfte torde däremot inte uppnås,

vi1ket stöds av att sämre (dvs f1era förändringar/iängdenhet)

geometri aistrar högre oiyckskvoter än den bättre, vid samma

trafikbeiastning.

Varje trafikoiycka har sin grund i en oti11räck1ig hastighets-

anpassning i den specifika situationen. I sin yttersta konse-

kvens är detta givetvis en banaiitet eftersom inga trafik-

oiyckor sker om hastigheten är n011. Den förda diskussionen

1eder ti11 att sambanden me11an vägens geometri och o1ycks-

utfaiiet är ytterst svårtiiigängiigt. Man känner då1igt den

specifika situationen - den historiska bakgrunden, inte ens

hastigheten vid vi1ken oiyckan inträffat. Inte he11er har

anaiyser utförts vi1ka beaktar den bakomiiggande väggeometrin.

som förkiaring ti11 oiyckan. (Med undantag för siktfaktorn),

vi1ket också påpekats vid redovisningen av studier av

oiycks - väggeometri samband (Brüde 1981).
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Trafikens fördeining i vägnätet

Den trafikprocess som beskrivits i det föregående är i hög

grad beroende av hastighetsfördeiningen vi1ken i sin tur beror

av trafikens storiek och dess sammansättning, vägens geometri

och hastighetsgräns.

Trafikens sammansättning varierar inom vida gränser i tid och

rum.

Den iångdistanta tunga 1astbiistrafiken biir re1ativt reguijär

och sprider sig ut i vägnätet i vågor särskiit från större

urbana centra. Denna fjärrtrafik överiagras med mer iokai tung

trafik. Personbiistrafiken har på motsvarande sätt sitt

mönster av arbetsresor, tjänsteresor 0 s v.

Dessa oiika trafikmönster överiagrar varandra ti11 en

resuiterande trafik, som ger varierande trafikbeiastning och

trafiksammansättningar och därmed varierande trafikkvaiitet

och variationer i de definierade måiindikatorerna.

Europaväg E4 väster om Nyköping i Sverige t ex har vitt skiida

transportfunktioner under vardagskväiiar och under veckosiut

vid samma tid på dygnet. Under vardagskväiien utgörs ungefär

30-50 % av tung fjärrtrafik medan denna under veckosiutet

uppgår ti11 endast några få procent av det totaia trafik-

fiödet.

Kommentar

Av ovanstående diskussioner föijer.

Fiera av dedominerande måiindikationerna och trafikant-

kostnadsberoende effekterna är hastighetsberoende.

Hastighetsprofiien 1ängs vägen är en funktion av vägens

egenskaper, trafikens storiek och sammansättning.
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Vägens egenskaper har oiika infiytande på 1ätt och tung

trafik. Särskilt är detta påvisat för vägens geometri.

I kostnaderna för tung och 1ätt trafik dominerar o1ika poster.

Om trafikantkostnaderna ska11 uttryckas som funktion av de

vägförbättrande åtgärderna måsteåtgärd-effekt sambanden

spegia ovanstående sakförhå11anden vi1ket innebär:

- vägens geometriska utformning måste återges vägeiement för

vägeiement då annars hastighetsprofiien b1ir systematiskt

fe1aktig. Den sökta vägförbättringen kan då inte korrekt

utvärderas

- eftersom hastighetsprofiien för 1ätt och tung trafik

reagerar o1ika vid förändringar av vägegenskaperna måste

kostnadsmode11erna separeras för de skiida biitrafiksiagen.

Begrepp som fordonsekvivaTent framstår därmed som ej

ti11ämpbar och mode11er innehåiiande detta begrepp är

oiämp1iga för här diskuterade ändamå]

- endast om trafikeffekternas hastighetsberoende är 1injärt

inses att medeivärdesmodeiier är ti11ämp1iga. Då 1inearitet

sä11an före1igger måste denna approximation åtfö1jas av en

käns1ighetsana1ys

- då trafikbe]astningsmönstret för den tunga trafiken jämfört

med den lätta trafikens varierar oiika, är mode11er som

utgår från en given ande1 tung trafik oiämpiiga.

Trafiktekniskt underiag för 10ka1a förbättringsåtgärder

erfordrar en känsiigare typ av sambandsmodeiier än de som

utnyttjas i samband med normer och anvisningar för nybyggnad.

Den befintiiga vägen innebär så många bivi11kor, som måste

beaktas men som inte ifrågasatts i van1igen förekommande

sambandsmode11er, men vi1ka påka11ar en särskiid teknik.
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8. ÅTGÄRD-EFFEKTSAMBAND

För attåstadkomma största möjiiga må1uppfy11eise för

vägtransportsystemet med avseende på poiicyvariabierna

- ti11gängiighet (med hänsyn ti11 bärighet)

- framkom1ighet

- energiförbrukning
- fordonssiitage

- bekvämiighet

- trafiksäkerhet

- omgivningsbetinge1ser

genom 1ämp1igt vaid åtgärd dvs

- förstärkning av vägkroppen

- höjning av beiäggningsstandarden

- beiäggning av grusväg

- förbättring av vägens geometri

- trafikregiering

ti11 lägsta möjiiga samhäiisekonomiska kostnader erfordras

ingående kunskaper om samband me11an åtgärder och de

må1indikatorer/effekter, vi1ka operationa1iserar

poiicyvariabierna för minimering av de samhäiisekonomiska

kostnaderna.

Om kombinationer av åtgärder utförs samtidigt, kan

effektpanoramat b1i svårare att bestämma och kvantifiera genom

interaktioner me11an faktorer.

Förstärkningsarbeten medför överföring av tung trafik och

utförs ofta i samband med att vägen breddas. Vi1ka b1ir

effekterna i den berörda deien av vägnätet ?

Ny be1äggning innebär en förbättring av vägens bärighet.

Vid beiäggning av grusväg t ex ändras immissionerna i vägens

omgivning dramatiskt.

Väggeometriska förbättringar förenas ofta med förändring av
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omkörningsförbud och hastighetsgräns.

Samband me11an vägegenskaper och trafikeffekter, vi1ka 1igger

ti11 grund för trafikantkostnadsberäkningar är inte

orefiekterat överförbara ti11 iokaia förbättringsåtgärder

1ängs vägen.

Diskussionen i föregående avsnitt 7.2 har avsett att beiysa

detta. Det framhöiis här att om ett fordon passerar över

vägiänken, dess hastighet kommer att successivt anpassas ti11

de vägeiement det passerar. Den såiunda bi1dade hastighets-

profi1en iängs vägen bestämmer tids- och bränsieförbrukning

1iksom fordonssiitaget. Om väge1ementen omordnas erhåiis en

annan hastighetsprofii med andra utfa11 på de betraktade

trafikeffekterna. Interaktioner meiian trafikanterna i de båda

trafikströmmarna och me11an desamma innebär ytter1igare

påverkan av hastighetsprofiierna och därmed på trafikeffek-

terna. Dessa effektförändringar är såiedes beroende av väg-

geometri, trafikbeiastning och trafiksammansättning. Särskiit

vid 1oka1a väggeometriska förbättringar bör därför väggeo-

metriska utformningen beskrivas fortiöpande så som angivits

ovan för att trafikeffekterna ska11 bii korrekt beräknade.

Ett annat exempe1 på de svårigheter, som råder vid uppskatt-

ning av effekter av förbättringsåtgärder kan hämtas från

trafiksäkerhetsområdet. Ofta motiveras 10ka1a förbättrings-

åtgärder av trafiksäkerhetsskäi. I t ex Sverige anser man att

en förbättring av trafiksäkerheten är så väsentiig att man

avdeiat specie11a pengar ti11 trafiksäkerhetshöjande förbätt-

ringsåtgärder. Vid urvaiet av de vägmi1jöer; som b1ir föremåi

för åtgärd, användes i a11mänhet statistik över inträffade

oiyckor. Detta innebär att t ex vägsträckor, där det inträffat

ett större anta] oiyckor än förväntat utväijes och åtgärdas.

Ett högt anta] oiyckor kan bero på att sträckan verkiigen är

specie11t trafikosäker e11er också på den s1umpmässiga

variationen hos oiyckorna. Den siumpmässiga variationen är;

reiativt sett; större ju mindre antaiet oiyckor är.
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En stor dei av de undersökningar, som 1igger ti11 grund för

uppskattningar av oiika förbättringsåtgärders effekt på

trafikoinkor bygger på före-efter-studier på p1atser, där

åtgärder vidtagits. Mot ovanstående bakgrund förstår man att

det finns en stor risk att de effekter, som uppskattas genom

denna typ av studier är större än de sanna effekterna. Denna

systematiska feiskattning benämnes "regressionseffekten".

Brüde (1982) har påvisat att den i många genomförda under-

sökningar kan uppgå ti11 fiera tiotais procent och det kan

ifrågasättas, om de genomförda åtgärderna egentiigen haft

 

någon positiv inverkan på trafiksäkerheten.

Som framgår av det ovanstående, är svårigheterna vid skattning

av effekternas stor1ek avsevärda och det är utomordentiigt

väsentiigt att betydande resurser satsas på att ta fram vaiida

modeiier för effektuppskattningar. Stor osäkerhet råder för

närvarande beträffande de effektuppskattningar, som gjorts av

oiika förbättringsåtgärder. Det är viktigt att besiutsfattarna

är vä1 medvetna om detta. Det bör inte innebära att man avstår

från att använda befintiiga mode11er, men osäkerheten i

uppskattningarna av de oiika effekterna bör redovisas

tiiisammans med en anaiys av hur denna osäkerhet kan påverka

de besiut om genomförande av åtgärder som fattas. Sådana

käns1ighetsana1yser utgör ett utmärkt underiag för att bedöma

behovet av fortsatt FoU och att bedöma ti11 vi1ka områden

FoU-resurserna bör a110keras.

Ambitionen med föreiiggande rapport är inte att göra en

sammanstäiining av den befintiiga kunskapen beträffande

åtgärd-effektsamband för förbättringsåtgärder. För att en

sådan sammanstäiining skaii vara meningsfuii, måste

besiutssystemen konkretiseras mer än vad somvarit möj1igt

inom projektets ram. Värdet av befintiiga mode11er och samband

kan endast bedömas när en sådan kontretisering föreiigger.

Däremot förtecknas i biiaga ett anta] aktue11a rapporter, där

intressant information om effekter av de oiika typerna av

förbättringsåtgärder behandias. Rapporterna har inordnats i

nedanstående åtgärd-effektmatris så att det framgår vi1ken typ

av åtgärd-effektsamband som behandias.
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tgärder och effekter. Varje siffra i rutorna betecknar
En sammansta11n1ng av rapporterna redovisas på sidan 67.
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översikt av rapporter som behand1ar samband me11an förbättrings-
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LISTA ÖVER RAPPORTER som BEHANDLAR SAMBAND MELLAN

FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER OCH EFFEKTER

1. 4. Effekter. Förbättringsåtgärder.

Statens Vägverk. P.

(Koncept ti11 rapport).

2. Trafiksäkerhetshåndbok. TøI 1982.

3. Emmaprojektet NTH 1982.

4. Trafiksimuieringsmodei] VTI.

5. Effektkata1og. Statens vägverk 1982. P009.

6. Aspects of road 1ayout that affects drivers

perception and risk taking. TRRL LR920.

7. Modeiier för beskrivning av samband me11an

o1yckor och vägens geometriska utformning.

VTI 1978. Rapport 153.

8. Effekten på trafikoiyckor av några oiika

åtgärder i horisontaikurvor. VTI 1982.

Meddelande 298.

9. Trafiksäkerhet vid avkörning i vägens sido-

utrymme. VTI 1980. Rapport 203.
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VÄRDERINGAR OCH KOSTNADER

Det är väsentligt att ingående måiindikatorer och kostnader

kan värderas korrekt för att besiutsmodeiien skaii ge rimiiga

utfaii.

Vägkostnaderna för ett förbättringsobjekt på tidigt piane-

ringsskede är sjäivfaiiet mycket osäkra. Däremot bedöms de

skäiigen säkra vid detaijpianering. Någon uppföijning av

beräknade vägförbättringskostnader med verkiigt utfaii finns

dock veteriigt inte pubiicerad. I samband med utvärderings-

modeiierna har redan anvisats tiiivägagångssätt att väga

samman kvaiitativa och kvantifierbara faktorer som inte är

monetära.

För att iiiustrera en variant av Deiphi-teknik, som kan

tiiiämpas för attväga samman effekter, utfördes inom ramen

för huvudprojektet ett experiment. Härvid gjordemediemmarna

i referensgruppen en bedömning av samband me11an oiika väg-

tiiistånd och ett anta] trafikeffekter.

I ett första steg föreiades och godkändes de parametrar som

beskriver vägens tiiistånd och de trafikeffekter som skuiie

rankas. Dessa framgår av rankingiistorna i det föijande.

Därefter enades gruppen om två effektparametrar - s k

ankarstimuii - vilka bedömdes ha största och minsta

kostnadseffekt. (Se metod utveckiad av Arnberg i Magnusson,

Arnberg 1979.) I detta fa11 vaides oiyckskostnad resp

däcksiitage. Dessa effekter ti11de1ades värdena 9 och 1 i den

nio-gradiga skaian. På motsvarande sätt vaides ojämnnet (9p)

och mikrotextur (1) biand vägens tiiiståndsparametrar.

Mediemmarna enskiit inrangerade de återstående storheterna,

varefter rankingtaien samiades in och medeivärden beräknades.

De som ti11de1at ifrågavarande variabei högst och 1ägst värde

redogjorde för sina motiv för värderingen viikas rimiighet

diskuterades. Därefter upprepades rankingen på nytt enskiit

och nya medeivärden beräknades. I rankingiistorna framgår
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förändringarna av medeivärdena me11an de båda rankingomgång-

arna. Peter w Arnberg fungerade som försöksiedare. En

representativ grupp borde i detta fa11 innehåiiit såvä]

poiitiker som trafikanter.

Av undersökningen framgår i stort:

- att trafikanteffekter bedöms tyngre än fordonseffekter

- att de väsentiiga väggeometriska faktorerna väger tyngre

än vägytans med undantag för ojämnheten.

Bärigheten 1igger i betydeise me11an desamma.

- Reiativt små förskjutningar erhöiis med något undantag

me11an de bedömda storheterna vid jämföreise me11an

första och andra bedömningsomgången. Några förändringar i

rankningen erhö11s inte.
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RANKINGLISTA ÖVER VÄGENS TILLSTÅNDSPARAMETRAR

Vägkropp
Ojämnhet (2) 9__ Vaggeometri

8'-

Kurvighet (7,7 - 7,6)

7"'

6.-

Backighet (7,4 4 5,6)
.i

Friktion (5,1 - 5,1)

Bristande bärighet
(5_*_5) 5.* Vagbredd (5-+ 5)

._ Optisk ledning (4,1-4 4,1)

Spårdjup 4--
(4,5-4 4)

3: Tvärfall (2,7»2,8)
Släntlutning (2,5-+ 2,6)

Makrotextur 2'-

 

Mikrotextur (1) 1.1
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RANKINGLI STA ÖVER TRAFIKEFFEKTER

Fordonseffekter Trafikanteffekter
9.

F Olycksutfall (9)

7

_ Restidsförlängning (7-4 6,4)

6_

u Körkomfort (5,2-4 5,4)

Tillgänglighet (4,9 -55,2)

5_.

Bränsleförbr.

(4,4- 3,9) 4- .
Fordonsslitage _ Traflkkomfort (4,0-+ 3,8)

(4.7 4 3.8)

34-

Godsskador

(2,6-+ 2,6)

2_

 

Däckslitage (l) ln
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INFORMATIONSSYSTEM

Med informationssystem menas här de data som reguijärt samias

in genom oiika myndigheter och kan tiiigodogöras bes1uts-

mode11en e11er data som specie11t samias in som underiag för

besiut om förättringsåtgärd; företrädesvis genom vägmyndig-

hetens försorg. Någon täckande beskrivning av a11a möjiiga

data för ändamåiet ryms inte inom ramen för detta arbete. Här

kan endast några exempei anföras, som avser att beiysa de

vi11kor som måste stä11as på data för att fy11a ändamåiet att

tjäna som underiag för

- tiiiståndsbeskrivningar av vägtrafiksystemet - dess

komponenter och omgivning

- ingångsvariabier angående vägtrafiksystemet för tiiiämp-

ning av uppstä11da åtgärds-effekt samband.

Så som framgår av figuren 1 biidar informationssystemet ett

me11an1ed me11an fysiskt system och bes1utsmode11.

Insam1ing av data, bearbetning, 1agring och äjourhåiining av

desamma i reguijära databaser är resurskrävande men kan vara

enda mediet att ge ti11räck1ig översikt. Speciaidestinerade

datainsamiingar av engångskaraktär i ansiutning ti11 defini-

erade projekt är a11tid nödvändiga för att ge erforderiiga

deta1jkunskaper. En 1ämp1ig avvägning me11an innehå11 i

genere11a databaser och detaijinformation kan vara svår att

åstadkomma. Den är också i hög grad beroende av kapacitet och

kostnad i samband med datainsamiingen. Avgörande är också

viiken strategi, som ti11ämpas vid urva] av vägobjekt ti11

åtgärd och vi1ken åtgärden är, vi1ket diskuteras i ett

föijande avsnitt. Tiiigängiig mätteknik och databehandiing å

ena sidan behöver ofta utveckias men för detta krävs först

och främst definition av reievanta mätvariabier.
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Tiiiståndsbeskrivningar

 

De ti11stånd som avses avser

- vägen

- trafiken

- vägens omgivning.

Yêsen

Så som framgått av 7.1 erfordras för besiut om förbättrings-

åtgärd underiag angående vägens bärighet, vägbeiäggningens

kondition och väggeometri. Vägnätets bärighet är väsentiig

för dess transportfunktion; Det har tidigare konstaterats att

mättekniken för bärighetsundersökning har 1åg kapacitet.

Mätningarnas 1äge i vägbanan och tidpunkten på året för

mätningar påverkar eme11ertid mätresuitatet. Bärigheten

definieras som en utmattningshå11fasthet, vi1ken inte kan

beakta de deformationer som inträder i vägkroppens oiika

skikt vid bestämda yttre påkänningar under vi1ka zoner

övergår från e1astiskt-viskoe1astiskt stadium ti11 p1astiskt

stadium. Trots avancerad teoribi1dning synes det som va1idi-

tets- och reiiabiiitetsfrågorna 1ämnas öppna. Då härtiii

kommer att mätkapaciteten är begränsad måste man kanske söka

andra utvägar för att faststäiia vägkroppens tiiistånd och

kunna prognosera dess förändring.

För vägytans kondition vad avser jämnhet och spårdjup finns

mätapparatur tiiigängiig med stor kapacitet viiken ti11åter

genere11 uppfö1jning av vägbeiäggningens tiiistånd. Mät-

apparatur har visat sig fy11a högt stä11daanspråk på

va1iditet och reiiabiiitet. Den mätapparatur som nu dispo-

neras i de nordiska 1änderna kan användas som underiag ti11

besiutsmodeiien. Förekommande brister i mätmetoden t ex

mätapparaturens bredd kan kompenseras för. I Sverige har

utförts omfattande registreringar vi1ka koppias ti11

vägdatabankens referenssystem.
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Hur vä1 man ur en uppföijning av vägbeiäggningens kondition

kan ge uttryck för vägens bärighetsförändring får stä11as som

en öppen fråga. Om så vore fa11et är möjiigheterna att föija

vägens bärighetsförändringar genom uppföijning av vägbeiägg-

ningens kondition mycket goda.

Vägbanans friktion är väsentiig för trafikens säkerhet men

någon genomförd fi1osofi för vi1ka friktioner som erfordras i

säkerhetsavseende är svårt att uttaia sig om och har inte

he11er redovisats. Jämföre1ser me11an mätapparatur har inte

kunnat utföras då den mäter o1ika egenskaper och då ingen

enhet1ig vaiideringsfaktor utretts.

Trafiken

Trafikens fördeining i tid och rum i vägnätet utgör en

väsentiig information. Av specie11t intresse över heia väg-

nätet är sjäivfaiiet bi1trafiken medan övriga trafikant-

gruppers situation b1ir föremå] för specie11a 10ka1a studier.

Avancerade statistiska mode11er har utveck1ats för att ti11-

godose det genere11a informationsbehovet och noggrannheten

hos insamiade data kan därför anges. Den vaniigen före-

kommande räkneenheten är eme11ertid anta] passerade axeipar i

de vägsnitt som va1ts enligt den statistiska mode11en. För

beräkning av "trafikarbetet" dvs totaia antaiet fordonskm

över vägiänken ifråga har måttet - anta1et axe1par - 1åg

vaiiditet. Då detta ta1 ligger som grund för b] a beräkning

av oiyckskvot - anta1et oiyckor/anta] fordonskm - har

framhåiiits att måttet därför inte är ti11fredsstä11ande

eftersom antaiet axeipar är ett annat mått än antaiet fordon

(Niisson, 1981).

Med hänsyn ti11 bärighetsfrågor är dessutom inmätning av

axeitryck för tung trafik nödvändig. Sådan mätapparatur är

inte godtagbart utveckiad för närvarande. Däremot förekommer

trafikdifferentierande räknare i viss utsträckning, vi1ka kan

ski1ja ut o1ika 1astbi1styper vi1ket har re1ativt god över-

enskommeise med ax1arnas beiastning.
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BESLUTSSYSTEM

Uppgiften är att ur heia vägnätet så11a ut de vägobjekt där

förbättringsåtgärder motsvarar största samhäiisnytta. Med

växande datorresurser under 60-ta1et växte tron på ett he1t

centraiiserat besiutssystem fram. Besiutsunderlaget stödde

sig i stor utsträckning på databanker, där a11 nödvändig

information sku11e finnas tiiigängiig. Då denna automatise-

ring kräver mycket hög ti11för1it1ighet hos mätapparatur

1iksom i a11a 1ed av hanteringen av insamiade data med

inbyggda "vattentäta" kontroiifunktioner kom dessa databanker

att misskrediteras eftersom sagda ti11för1it1ighet inte kunde

uppfy11as. Dessa erfarenheter gjordes under 1970-ta1ets förra

häift i Sverige då det s k "Kva1itetsbestämningsprojektet"

utfördes i samverkan me11an Statens Vägverk och VTI. Härvid

testades en centrait uppiagd VDB som underiag för "takse-

ring". Den snabba utveckiingen av datorer, kommunikations-

system och mätteknik sedan dess taiar för att inriktningen

trots detta är den rätta men med en mer decentraiiserad

design.

Genom ett ensidigt centraiiserat besiutsfattande riskerar

emeiiertid den probiemets finstruktur, som iokaikännedomen

innebär, att gå föriorad. I kapite] 6 "Besiutsmodeiier" har

mode11er diskuterats i viika den centraia myndighetens

översiktiiga syn kan förenas med den 10ka1a myndighetens

detaijkunskap. Frågan är då viiken information, som bäst

sam1as in av centra] resp 10ka1 myndighet i det spektrum av

måivariabier, som erfordras som besiutsunderiag.

En annan aspekt är hur den översiktiiga iångtidspianeringen

kan knytas ti11 detaijpianeringen och vi1ket sakinnehåii den

1ångsiktiga pianeringen erfordrar. Som konsekvens av detta

stäiis frågan hur sakinnehåiiet i den iångsiktiga p1aneringen

knyts ti11 detaijpianeringens sak1iga innehå11. Frågan

inrymmer ett FoU-probiem som - synes det mig - inte beaktats

i ti11fredsstä11ande utsträckning i pågående FoU-verksamhet.

VTI RAPPORT 263



11.

_ 76 _

Vid ana1ysen av det här betraktade regiersystemet

- besiutssystem/fysiskt system - framgår att detsamma kan

uppdeias i ett anta] åtgärdsdeIprocesser som kan utskiijas

och behandias var för sig. Dessa utgår från beskrivningen av

det fysiska systemet i kapitei 7 figur 9.

Försiag ti11 seiekterad informationsinsamiing

 

För att reducera behovet av basdata vid ett första preiimi-

närt urva1 av objekt ti11 förbättringsåtgärd kan ett ti11-

vägagångssätt, som beskrivs i det föijande tiiiämpas.

Antag att ett subjektivt första urva] av objekt utförs av den

iokaia myndigheten i stäiiet för den centraia myndighetens

heitäckande datainsamiing. De så1unda utvaida objekten biidar

en deimängd, som bör avvika signifikant negativt från

vägnätet i övrigt vad avser önskat tiiistånd. Även om antaiet

subjektivt utvaida objekt görs avsevärt större än vad som

inryms inom budgetramen för förbättringsåtgärder inom 1ämp1ig

överbiickbar pianeringsperiod, representerar de en 1iten de]

av heia vägnätet. En uttömmande registrering av aiia re1e-

vanta faktorer, som påverkar objektet, kan då utföras av den

10ka1a myndigheten och den centraia ti1isammans.

Det vi11 med andra ord säga att mer sofistikerad teknik kan

utnyttjas för att ge bättre besiutsunderiag, vi1ket i sin tur

möjiiggör tiiiämpning av mer avancerade besiutsmodeiier och

göra urvaiet meningsfuiit.

De så utvaida objekten angeiägenhetsgraderas och 1äggs in i

pianen för detaijpianering. Med det begränsade anta] objekt,

som nu är för handen och med den goda information, som är

tiiigängiig, kan oiika aiternativa 1ösningar testas i sam-

verkan me11an centraia myndigheten och den iokaia företrä-

daren vis-â-vis de grupper i samhäiiet, som är direkt berörda

av förbättringsåtgärden.
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Den risk, som detta förfaringssätt medför, är att något

objekt fa11er bort genom att oiika subjektiva kriterier

kommer ti11 användning i skiida 1andsde1ar. Detta innebär då

att objekt i någon iokaiförvaitning b1ir underrepresenterade

i en första omgång. Man torde kunna vara förvissad om att

detta kommer att rättas tiii så snart som den iokaia myndig-

heten inser hur urvaissystemet fungerar. Genom särskiida

förfaranden kan detta säkert justeras.

11.2 Separering av förbättringsåtgärder

11.201 EÖE§E§EEDÅDS§QEP§E§D

För att genom förbättringsarbeten åstadkomma en bästa möjliga

transportfunktion i vägnätet med hänsyn ti11 vägens bärighet

kan regiersystemet beskrivas eniigt nedanstående figur 13.
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FigUr 13. Tiiiståndsbeskrivningar angående bärighet, beiäggning

och trafikerfordras tii] besiutsmodeiien.
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I biiaga 2 redovisas den procedur som ti11ämpas i Danmark för

detta urvai. Som påpekats tidigare hör detta ti11 PMS-probiemet.

Det inbegriper också NÄT-projektet FUG - Förbättring och under-

håii av grusvägar. (1983)

11.2.2 Trafikkvaiitet

För att genom förbättringsåtgärd åstadkomma bästa möjiiga

trafikkvaiitet i ett uppräknat anta1 effekter/måivariabier

med hänsyn ti11 vägens geometri och ytbeiäggning beskrivs

regiersystemet av nedanstående figur 14.
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_Eigg[_li; Tiiiståndsbeskrivningar angående geometri och trafik
erfordras tiii besiutsmodeiien.

VTI RAPPORT 263



_79_

I biiaga 1 redogörs för ett norskt försiag tiii procedur för ur-

va1 av vägsträckor tiii geometrisk förbättringsåtgärd. En ut-

värdering av nämnda försiag faiier utanför ramen för detta pro-

jekt.

Vid väggeometriska förbättringsåtgärder iigger vinsten i för-

bättrad trafikkvaiitet. Vid beskrivningen av trafikprocessen

i kapitei 7 framgår att en utvärdering av aiternativa väg-

geometriska förbättringar vad avser de hastighetsberoende

måivariabierna med undantag föroiycksutfaiiet med fördei ut-

förts genom ett förfarande som kan reproducera korrekta has-

tighetsprofiier d v 5 trafiksimuiering då andra tiiivägagångs-

sätt är aiitför okänsiiga för förändringarna. Sådana utvär-

deringar har med framgång utförts i omfattande förbättrings-

projekt genom den simuieringsteknik, som utveckiats vid VTI

och viiken förtjänar uppmärksamhet i detta sammanhang.

Här hänvisas i första hand tiii de båda förbättringsprojek-

ten av E4 deis väster om Nyköping i Sverige (1974) och deis

tii] en vägsträcka söder om Jämsä i Finiand (1982). Vidare

har samma simuieringsmodeii utnyttjats för utvärdering av

aiternativa väggeometriska utformningar på Riksväg 31 i

Jönköpings iän (1977). Den tidigaste tiiiämpningen av tek-

niken utfördes på en vägsträcka beiägen på E6 norr om Ström-

stad i Sverige. Simuieringssystemet har heia tiden förbätt-

rats aiit eftersom erfarenheter vunnits och datorkraft och

programvara effektiviserats.
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11-2-3 Yê9§n§_nêrmili§

För att genom förbättringsåtgärder åstadkomma ti11fredsstä1-

1ande boendeförhå11ande i vägens omgivning med hänsyn ti11

trafiken siutiigen beskrivs reg1ersystemet av nedanstående

 

 

 

    

 

   

 

          

 

 

 

     

 

      

 

 

 

 

   

 

   

     

figur 15.
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Figur 15. Tiiiståndsbeskrivningar angående trafik, närmiijö

och eventueii ytbeiäggning erfordras ti11 besiuts-

mode11en.
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EFFEKTBEREGNING OG PRIORITERING FOR UTBEDRINGSTILTAK

I det føigende er beskrevet en modeii for effektberegning og prioritering

av utbedringstiitak som er under utarbeideise i PUS-prosjektet i Norge.

PUS er en forkorteise for "Prosjekteringssystem for utbedringsarbeider -

Standardvaig".

Dette prosjektet bearbeides hos Sintef, avd. Vegteknikk etter oppdrag fra

Vegdirektoratet 09 i samarbeide med vegkontoret i Sør-Trøndeiag.

Etterhvert har også vegkontoret i Oppiand inndirekte kommet inn i bildet.

Prosjektet har som måisetting å utarbeide et pianieggingssystem som er

tiipasset de spesieiie problemstiiiinger en har ved utbedringsarbeider.

En har hitti] arbeidet vesentlig med pianiegging i en tidiig pianfase,

09 har delt inn denne de] av prosjektet i de trinn som framgår av fig. 1.
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TILTAKENES OMFANG OG
KOSTNAD

  

d&
EFFEKTANALYSE AV
TILTAKENE

 

  

PRIORITERING MELLOM TILTAK
OG PROSJEKTER

   

Hg. 1. Sybtem 60a ouwimptanlegging au uibed/LángAa/Lbu'dm

Det er de to siste deiprosjektene som her ska] behandies. Modeiiene er

under utvikiing og det som er skrevet nedenfor er så 1angt en er i dag.

Endringer må en forvente.

EFFEKTANALYSE AV TILTAKENE

Resuitatet fra pianprosessen så 1angt vi] vare en rekke utbedringstiitak

angitt med anieggskostnad og et bestemt fysisk resuitat (vegkiasse, tiilatt

akseiiast, geometrikvaiitet osv.). Neste fase b1ir å beregne effektene av

å utføre tiitakene sammeniiknet med å ikke forandre fra dagens situasjon.

Beregningene av effekter begrenses ti] et fåtaii ai] den tid en allerede

har en eksisterende veg. Effektberegningene begrenses ti]

- endring i vediikehoidskostnader

- endring i kjøretøykostnader

- effekt av bedret bereevne

- endring av reisetid

- endring i antail uiykker

- endring i støybeiastning

For a11e tiitak defineres en levetid 09 en anieggsperiode. Effekter be-

regnes for begge disse periodene. En må forvente at en de] effekter som

biir positive etter at utbedringene er utført vi] få et negativt bidrag i

anieggsperioden.
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Føigende forutsetninger er knyttet tii beregningene:

1. Det veiges et "basisår" for ai] kostnadsberegning. Dette året bør

vare det siste vi har data for. Kostnader som er beregnet i et

tidiigere års prisnivå framskrives ti1 "basisåret".

2. Basisårets kostnader/utgifter anses konstante i sammen1ikningsåret

og 1evetida. Det tas kun hensyn ti] en rentefot (for tiden satt ti]

7%) for neddiskontering/framskriving av kostnader.

3. For aniegg som gjøres ferdig siste år før sammeniikningsåret regnes

anieggskostnaden og eventueiie anieggsperiodeeffekter i basisårets

nivå.

4. Uiemper og kostnader i tidiigere år "oppskrives" med 1,07, 1,072

OSV .

5. Effekter i effektperioden neddiskonteres med 1,07 i første effektår

og videre 1,072 ....1,07n.

Figur 2 forsøker å i11ustrere systemet.

 

Basisâr . _
SammenLikningsâr

Oppdiskonteres l

med1.07 pr. ärm

F: lljij

I

 

 

 

Ildllij

ä*§_EEEEE_EEÅES:ø/zz///// Al//,,_-.\\\Eeodiskontering 1.07 pr. år

TII\I lj

 

 

   

 

I F-+>Effektperiode

Basisârets kostnader legges til grunn
for effekter og kostnader

  

F49. 2. Shibbemebbig angående opp/neddibhoniening
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Det iegges opp ti] effektberegning av enkeittiitak og kombinasjoner av

tiitak. Overførte effekter kan beregnes när f.eks. tiitakene fører ti]

at trafikk biir overført. For å kunne beregne effektene må en ha en rekke

oppiysninger om dagens vegnett,

tiitak en ska] iverksette.

samtidig som en må ha oppiysninger om de

En har funnet det mest hensiktsmessig å iegge opp ti] et system hvor opp-

1ysningene om eksisterende veg iigger fast lagret som en database. Opp-

lysninger om tiitakene gis inn som inngangsdata for hver enkeit beregning.

Dette har en funnet praktisk, biant annet av hensyn ti] beregning av over-

førte effekter.

Det synes enkiest å knytte forkiaringen av systemet ti] et eksempei. Det

vegsystem som berøres av en rekke tiitak det ska] foretas en effektsbe-

regning og prioritering tiitakene meiiom er skissemessig vist i fig. 3.

 

  

   

E: vegrutenr.

O parsel lnr.

 

 

Hg. 3. SMAAQmøöbÅg vagne/tt hva/L utbed/LLngALJ/tafz Akai tumma/tea
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For he1e det eksisterende vegnettet defineres en vegident parse11vis og

bestående av fø1gende opp1ysninger:

rutenr.

parse11nr.

parse11-1engde (m)

trafikkmengde (årsvariasjon oppde1t i tunge og 1ette kjt.)

mid1ere vegbredde (m)

anta11 måneder vinterved1ikeho1d

mid1ere trafikkfart på årsbasis, 1ette kjøretøy (km/t)

trafikkfart på årsbasis, tunge kjøretøy (km/t)

stigningsgrad (0/00)

u1ykkesfrekvens (u/106 vognkm)

dimensjoneringsmessig bareevne (t)

ti11att akse11ast (t)

dekketype.

mid1ere

mid1ere

mid1ere

Fig. 4 viser antatte vegidentopp1ysninger for vegnettet i fig. 3.

I det fø1gende er vist hvordan effektberegningen er fores1ått 1agt opp

ved å vise hvordan beregningen kan utføres for parse11 1 på rute 104,

se fig. 3.

Karakterisitske opp1ysninger knyttet ti1 denne utbedringen som må gis som

inngangsdata er referert i det fø1gende. 0pp1ysninger fra vegidenten,

fig. 4 er gitt i ( )

VTI

Veg1engde etter utbedring 7800 m (8000 m)

Det foretas bareevneforsterkning ti1 10 t akse11ast (6 t) 09

geometriutbedring ti1 V = 80 km/t

Ti1takets 1evetid (effektperiode) settes ti1 20 år

Basisår er satt ti1 1983

Sammen1ikningsår er også satt ti1 1983

An1eggsperiode er satt ti1 19 mndr. med jevn innsats over he1e

perioden

An1eggskostnader er beregnet ti1 30 mi11 kr i 1981-nivå

Dekkekostnaden er beregnet ti1 2,62 mi11 kr i 1981-nivå

Vegbredde 7,0 m (5,0 m)

Anta11 måneder vinterved1ikeho1d, 5
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- Spesie11e ved1ikeh01dskostnader som spares ved å iverksette ti1taket

er ans1ått ti1 10000 kr pr år i he1e effektperioden

- Trafikkfart 1ette kjt. etter ti1tak 65 km/t (45 km/t)

- Trafikkfart tunge kjt. etter ti1tak 55 km/t (35 km/t)

- Stigningsgrad etter ti1tak 20 0/00 (20 0/00)

- Trafikkfart 1ette kjt. i an1eggsperioden 30 km/t (45 km/t)

- Trafikkfart tunge kjt. i an1eggsperioden 20 km/t (35 km/t)

- Stigningsgrad i an1eggsperioden 20 0/00 (20 0/00)

- Bareevnemessig effekt hva ti1gjenge1ighet angår er satt ti1 0 a11

den tid a1ternativ rute finnes. (Effekt kun ved at trafikk b1ir

overført fra annen rute, se senere)

- U1ykkesfrekvens etter ti1tak 0,4 u/106 vognkm (0,8)

- U1ykkesfrekvens i an1eggsper10den 1,0 u/106 vognkm (0,8)

- Spesie11 u1ykkeseffekt p.g.a. utbedring av b1acksp0t ans1ås ti1

3 u1ykker i perioden

- Anta11 støybe1astede hus 10 (8)

- Anta11 støybe1astede hus i an1eggsperioden 10 (8)

Ti1taket fører ti1 overføring av trafikk både i an1eggsperioden og etter

at ti1taket er rea1isert.

I an1eggsperi0den: - rute 104 parse11 1 09 2 får red. trafikk

300 1ette kjt. i årsdøgn

- rute 103 parse11 1 09 2 09 rute 102 parse11 5 09 6

får økt trafikk 300 1ette kjt. i årsdøgn.

Etter at an1egget er fu11ført:

- rute 104 parse11 1 og 2 får ti1ført (i ti11egg ti1

norma1 trafikkutvik1ing) 500 1ette kjt. i årsdøgn

09 100 tunge kjt. i årsdøgn

- rute 103 parse11 1 og 2 09 rute 102 parse11 5 09 6

får trafikkreduksjon 500 1ette kjt. i årsdøgn 09

100 tunge kjt. i årsdøgn.

EFFEKT - VEDLIKEHOLD

- Regner ikke noen endring i ved1ikeh01d ian1eggsperi0den i forh01d ti1

førsituasjonen.
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- Regner dekkekostnaden som spart ved1ikeho1d kr 2620000 i 1981-nivå gir

kr 3170200 1 1983-nivå (antatt 10% år1ig prisstigning).

- Ordinart ved1ikeh01d beregnes for effektperioden for a1ternativt dagens

standard og utbedret standard. Ved1ikeh01dskostnadene beregnes etter

fø1gende form1er:

 

Dekkeved1ikeh01d : VD = (1620+O,0075-ÅDT1°43)B'L

Vinterved1ikeh01d : VV = (1790°mv+0,32°ADT)°L r1978-nivå

Resterende ved1ikeho1d : VR = (12750+4,17-ÅDT)°L J

vegbredde i m

veg1engde 1 km

anta11 måneder med vinterved1ikeh01d5 H

Ved1ikeho1d$bespare1se som fø1ge av ti1taket, beregnet pr. år:

v = (1620+0,0075°1530]'43)-5-8 +(1620+0,0075-21301*43)-7°7,8D diff

75545ê111994 = + 36449 kr

 

vV diff = (1790°5+0,32°1530)'8%(1790-5+0,32°2130)'7,8

75517%75126 = + 391 kr

R diff = (12750+4,17'1530)'8%(12750+4,17°2130)'7,8

153041%168730 = é 15689 krIl

 

Tota1t Vdi % 51747 kr pr. år.ff =

Beregnet over en 20 årsperiode og neddiskontert ti1 sammen1ikningsåret

gir dette

vdim20 år) = % 512295 kr (1978-nivå)

(Den store negative effekten kommer av at en i ettersituasjonen har

fått overført en de1 trafikk 500 1ette4-1OO tunge i ÅDT).
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Ved1ikeho1dseffekter på andre parse11er som er pâvirket av trafikkover-

føringen er beregnet og satt opp i fig. 5.

   

 

  

Rute Parse11 Dekkeved11ke- Vinterved1ike- Annet ved1ike- Sum
ho1d kr. ho1d kr. ho1d kr. kr.

103 1 63835 7603 99079 170517

103 2 70201 9504 123849 203554

102 5 84180 9504 123849 217533

102 6 43293 5702 74309 123304

104 2 % 67756 % 10266 é 133759 % 211781

2 503127

Fig. 5. Vedåikehoådbeááekten p.g.a. ouenáøat inaáihh (1978-nivå)

Effekt av spesie11e sparte ved1ikeho1dskostnader over perioden neddiskonteret

ti1 sammen1ikningsâret kr. 99000.

Tota1 effekt på ved1ikeho1det i 1983-nivå (antatt 10% øking pr. år.)

- Kostnad nytt dekke

- Løpende ved1ikeho1d på parse11en e

- Effekter av overført trafikk på

andre_parse11er

3170200 kr

825056 kr

+ 810291 kr

- Effekt ved at spesie11e ved1ikeho1ds-

kostnader e1imineres + 99000 kr

 

Sum + 3.254435 kr

 

(Avrundet + 3.3 mi11 1983-kr.)

EFFEKT - KJøRETøYKOSTNADER

Her inngår drivstoff, ved1ikeho1d etc. for kjøretøy som trafikerer

strekningen (kostnader beregnet eksk1usive saravgifter).
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Kjøretøykostnader pr. vognkm hentet fra standard kostnadskurver 1983-nivå.

Lette kit. Før utbedring 1,51 kr/vognkm

Under an1egg 1,85 u n

Etter utbedring 1,48 " u

Tunge kåt. Før utbedring 1,69 kr/Vognkm

Under an1egg 2,00 u n

Etter utbedring 1,45 " u

Effekter-i-ê91999§9sri99sn

Sparte kjøretøykostnader pâ parse11en under en an1eggsperiode på 19 mndr.

(Det er tatt hensyn ti1 overført trafikk.)

-%åa 365°8 [(1500'1,51+30-1,69)%(1200°1,85+30-2,0)] = 165053 kr

Effekter p.g.a. overført trafikk beregnes på samme måte med data hentet

de1vis fra fig. 4.

Rute 103 parse11 1 1.005575 kr

" 2 % 1.257060 "

Rute 102 parse11 5 % 1.257060 "

" 6 % 738760

Rute 104 parse11 1 + 1.385540 "

 

: 2.872915 krM 1

 

Dette gir en tota1effekt i an1eggsperioden når det gje1der kjøretøy-

kostnader på %2.707862 kr.

 

0a an1eggsperioden varer mer enn ett år "oppdiskonteres" effekten av

overskytende de1.

Antar jevn forde1ing over perioden 19 mndr.

Dette gir:

Siste 12 mndr. % 1.710229 kr

Første 7 mndr. ( 997633'1,07) = % 1.067468 kr

 

2 % 2.777697 kr

 

VTI RAPPORT 263



Bi1aga 1
Sidan 11(16)

Effekt i 1evetida

Pr. år på parse11en: 365°8(1500°1,51+30°1,69)-å365'7,8°

(2000-1,48+130°1,45) = % 2.201935 kr

 

Effekter på andre parse11er pr. år.

Rute 103 parse11 1 + 1.265820 kr

" 2 + 1.582275 "

Rute 102 parse11 5 + 1.582275 "

" 6 + 938415 "

Rute 104 parse11 1 % 1.742364 "

 

2 + 3.626421 kr

 

Tota1 effekt i 1evetida + 14.102411 kr.

 

Sam1et effekt på kjøretøykostnader som fø1ge av ti1taket:

I an1eggsperioden é 2.777697 kr

I 1evetida + 14.102411 "'

2 + 11.324714 kr

 

 

(Avrundet 11,3 mi11 1983-nivå.)

EFFEKT - BEREEVNE

Her regnes ingen effekt da det finnes a1ternativ rute med 10 t akse11ast

ti11att. Regner ikke at den tid1igere tungtrafikken på parse11en vi]

ha nevneverdig "giede" av at ti11att akse11ast kan heves. Effekten av

bedret bareevne regnes etter et 0pp1egg utarbeidet i forbinde1se med

revisjonen av Norsk Vegp1an for perioden 1986-89.

EFFEKT - REISETID

Her regnes effekten som spart/økt reisetid beregnet separat for 1ette og

tunge kjøretøy. Trafikkmengde og mid1ere reisetid er bestemmende for

resu1tatet. (Det vi1 avgjort vare store fei1ki1der ved bestemme1se av

gjennomsnitt1ig reisefart.)
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Dataene for å beregne tidsforbruket hentes de1vis fra de angitte data

knyttet ti1 vegutbedringen og de1vis fra data om eksisterende parse11er

gitt i fig. 4.

Effe53-1-ênle99§perieéen

Lette kjt.

På parse11en:-%å- 365(1500 .ägs-1200-åö) = e 30822 timer

Effekter på andre parse11er p.g.a. overført trafikk beregnet på samme måte

gir fø1gende:

Rute 103 parse11 1 % 10669 t

" 2 e 13337 t

Rute 102 parse11 5 e 13337 t

" 6 % 8968 t

Rute 104 parse11 1 + 14403 t

' 2 e 31908 t

T0ta1 effekt 1ette kjøretøy % 62730 t

Korrigert for an1eggsperiode 1engre enn 1 år.

% 39619ê23111'1,07 = % 64348 t

Tunge kjt.

På parse11en:-%§- 365(306§§-%30' §6) = + 2972 t

Korrigert for an1eggsperiode 1engre enn 1 år.

e1877%1095°1,07 = % 3049 t

Effekter i 1evetida

Lette kjt.

På Parse11en pr. år: 365(1500' §_42000- 7,8
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Effekter på andre parse11er p.g.a. overført trafikk beregnet på samme

måte (verdier for fart hentet fra fig. 4) gir fø1gende resu1tater:

Rute 103 parse11 1 + 11231 t

" 2 + 14038 t

Rute 102 parse11 5 + 14038 t

" 6 + 9440 t

Rute 104 parse11 1 % 15162 t

2 + 33585 t

 

Tota1 effekt 1ette kjøretøy pr. år + 43340 t

Over 1evetida gir dette neddiskontert + 428868 t

 

Tunge kjt.

 

På parse11en pr. år: 365-(30° ?- e130' 7%:) = é 4226 t

 

Effekter på andre parse11er regnes på ti1svarende måte og gir pr. år

en effekt på + 7988 t.

T0ta1 effekt tunge kjøretøy pr. år + 3762 t.

Over 1evetida og neddiskontert gir dette + 37244 t

19321-§ffek§_pê-rei§etié_êy_tilêêkez

 

Lette kjt.

I an1eggsperioden % 64348 t

I 1evetida + 428868 t

 

X + 364520 t (spart tid)

 

(Avrundet effekt + 365000 t)

 

Tunge kjt.

I an1eggsperioden % 3049 t

I 1evetida + 37244 t

2 + 34195 t (spart tid)

(Avrundet effekt + 34000 t)
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EFFEKT 4 ULYKKER-

Et ansiag på reduserte/økte uiykker gjøres med otgangspunkt i ansiåtte

.uiykkesfrekvenser (se data for utbedringen og data for eks. vegnett i

fig. 4) 09 virkninger p.g.a. at spesie11e uiykkeSpunkt elimineres.

Uiykkene gis som effekt i uiykker i perioden, men av hensyn tiT senere

vurdering av effekten må en også her foreta en kanskje noe søkt ned-

diskontering av framtidige uiykker ti] sammenlikningsåret.

EffekI_i_ê91§99§9§ri99§n

 

På parseiien:.%å- 365 8 10*6(1530 0,8%1230 1,0) = e 0,03 uiykker

Effekt beregnet på samme måte ved trafikk som overføres ti] andre

parseiier gir en uiykkeseffekt på % 0,46 uiykker (é betyr redusert

effekt dvs. øking i uiykker. Justering p.g.a. anieggsperiodens Tengde

vi] ikke ha noen merkbar Virkning og kuttes derfor ut.)

Tota] u1ykkeseffekt i anieggsperioden % 0,5 u1ykker, (økt anta11 u]ykker)(

Effekt i levetida

På parsellen pr. ârz'365°10%6 (1530°0,8°8ê2130'0,4°7,8)

= + 1,15 uiykker pr. år (red. uiykker).

Effekten av overført trafikk + 0,58 ulykker pr. år (red. u1ykker). I

tillegg antas at en fjerner 3_u1ykker i form av blackpots. '

Totalt i levetida en uiykkeseffekt på + 37,6 u1ykker (reduksjon).

Igtêl-ylxkkêêeffekä-eê_9tenn_êx-Eilêêkex

I anieggsperioden + 0,5

I 1evetida +37,6

Totalt +37,1 (reduserte uiykker)

Neddiskonterte uiykker gir en effekt på + 18,1 uiykker omregnet ti]

1983-nivå. (Noe søkt, men gjort av hensyn ti] kostnadsberegningen.)
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Sidan 15(16)

EFFEKT - STøY

Får her økt støybeiastning, dvs. negativ effekt. Beregnet på samme måte

som tidligere og neddiskontert gir dette ca % 23 "husâr" støy som effekt

av tiitaket.

PRIORITERING MELLOM TILTAK

Prioriteringen meiiom enkeittiitak og kombinerte tiitak innbyrdes innen

en strekning og meiiom strekninger utføres som en nytte-kostnadsanaiyse

effekt i kr

anieggskostnad i kr
NK =

For å få a11e effekter angitt i kr må en sette pris på tidsbespareiser,

uiykker og støybeiastning. Dette vi] vare "skyggepriser" som delvis vi]

vare poiitisk satte priser.

Eksempeivis kan beregnede samfunnsmessige kostnader vare beregnet ti] et

gitt beiøp pr. u1ykke, mens det kan vare politisk vilje til å prioritere

trafikksikkerheten ved å øke denne "prisen".

Antar at føigende priser er satt for prioritering

n

- Tid tunge kjt. 90 kr/t

Tid lette kjt. 20 kr/t 4
Uiykker 330000 kr pr. uiykke

Støy 4000 kr pr. husår J

L 1983-nivå

 

Dette gir for eksempe1et som effekten er beregnet for i 1983-nivå

Effekt vediikehoid 3,3 mi11

Effekt kjøretøykostnader 11,3 "

Effekt bareevne -

Effekt_reisetid tunge kjt. 34000'90 aa 3,1 "

Effekt reisetid iette kjt. 365000-20 n: 7,3 "

Effekt uiykker 18,1-330000 A» 6,0 "

Effekt støybelastning 23°4000 % 0,1

2 + 30,9 mil]
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Biiaga 1
Sidan 16(16)

Anieggskostnad 30 miii 1981-nivâ tiisvarer 36,3 miii 1983-nivå (antatt

10% øking pr. år).

Investeringen fordeit og "oppdiskontert"

- siste år 22,9 mil]

- første år 13,4-1,07 14,3 mi11

Omregnet anieggskostn. 37,2 miii

 

 

Prosjektene rangeres etter nytte/kostnadsforhoidet.

Da det er aktuelt å beregne enkeittiitak a1ene og sammen med andre må det

1egges inn en rutine før å fjerne ti1tak/ti1takskombinasjoner som er med

flere steder i prioriteringen. Bare den gunstigste kombinasjon må bii

igjen i systemet.

Den økonomiske ramme vi] avgjøre hvor 1angt ned i nytte/kostnadsforhOId

en kan prioritere. I utgangspunkt bør ve] forhoidet vare større enn 1

før et prosjekt bør iverksettes uansett ramme.

Varierende prissetting på de effektene som er gitt med andre må] vi]

kunne endre prioriteringen.

Systemet vi] imidiertid behandie a11e prosjekt iikt. Det største probiemet

antar en vi] 1igge i å bestemme de inngangsdata som er med å bestemme

effektene, så som gjeñnomsnittlig reisefart, uiykkesfrekvens avhengig av

uiike tiltak osv.
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