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Förord
Denna litteraturstudie är ett första led i den forskning som skall leda fram till en

vinterväghållningsmodell (WMS) som bestämmer standarden på vinterväghåll-

ningen efter ett samhällsekonomiskt synsätt. Projektet har genomförts på uppdrag

av Vägverket. Uppdraget har tidigare kommit från Driftsektionen genom Hans

Danielsson, Lennart Axelson och med Östen Johansson som kontaktman. Det

senaste året har Magnus Ljungberg, Vägavdelningen varit kontaktperson.

I litteraturstudien behandlas inte miljöeffekter eftersom de ingår i ett tidigare

påbörjat projekt också på uppdrag av Vägverket. Litteraturstudien kommer att

publiceras som VTI meddelande av Göran Blomqvist.

Författarna av denna rapport har var och en bidragit till de flesta kapitlen. Refe-

raten har i huvudsak författats av Gudrun Öberg när det gäller de svenska delarna

och Carl-Gustaf Wallman när det gäller de utomnordiska. De nordiska referaten

har samtliga författare relativt jämbördigt bidragit till. I kapitel 6 har Carl-Gustaf

Wallman skrivit om Bränsleförbrukning och Gudrun Öberg har skrivit om

Korrosion . Kapitel 8 har skrivits av Carl-Gustaf Wallman och Sammanfattning

och Referat av Gudrun Öberg. Annette Karlsson och Siv-Britt Franke har redigerat

rapporten.

Litteraturstudien påbörjades 1994 men avbröts av Vägverket i början av mars

1996 i samband med deras översyn av bl.a. FoU-upphandling. Projektet

återupptogs i slutet av november 1996 igen. Detta gör att ytterligare

undersökningar hunnit bli klara under uppehållet. De viktigaste av dessa anges i

kapitel 11.

Den 19 mars 1996 hölls ett seminarium på Vägverket (både centrala och regio-

nala representanter) med detta rapportkoncept som underlag för en större del av

seminariet.

Lektörer vid publiceringsseminariet 29 maj 1997 har varit Jan vaer och Håkan

Wennerström, båda Vägverket.

Vid båda seminarierna framfördes värdefulla synpunkter som främst innebar

kompletteringar eller förklaringar.

Till ovanstående och övriga som bidragit till projektets genomförande och

avrapportering riktas ett varmt tack.

Linköping i september 1997

Gudrun Öberg

Projektledare

VTI rapport 423



VTI rapport 423



Innehållsförteckning

Sammanfattning

Summary

1

2

3

3.1

3.1.1

3.1.2

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

7.3.1

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2

8.3

Metodik

Definitioner och förklaringar

Väglagsfördelning

Svenska undersökningar
Statliga vägar
Kommunala gator och vägar

Friktion

Svenska undersökningar

Nordiska undersökningar
Utomnordiska undersökningar

Hastighet- stoppsträckor

Svenska undersökningar
Nordiska undersökningar

Utomnordiska undersökningar

Tidsavstånd, kapacitet, flöde, täthet

Svenska undersökningar
Nordiska undersökningar
Utomnordiska undersökningar

Fordonskostnader

Svenska undersökningar

Bränsleförbrukning

Korrosion

Nordiska undersökningar

Bränsleförbrukning

Korrosion

Utomnordiska undersökningar
Bränsleförbrukning

Trafiksäkerhet

Svenska undersökningar
Statliga vägnätet
Tätort

Totalt

Nordiska undersökningar

Utomnordiska undersökningar

VTI rapport 423

17

18

21

21

21

21

22

22

24

27

29
29
39
44

47

47

48

54

61
61
61
64
73
73
74
76
76

77

77

78

90

96

106

1 18



9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.5.1
9.5.2
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4
9.6.5
9.6.6

10

11

Sammanfattning, kommentarer och fortsatt FoU

Väglagsfördelning
Friktion

Hastighet - stoppsträckor

Tidsavstånd, kapacitet, flöde, täthet
Fordonskostnader

Bränsleförbrukning

Korrosion

Trafiksäkerhet

Olyckskvoter
Inverkan av standard- eller åtgärdsförändringar
Aggregerade studier
Fotgängare och cyklister

Kommentarer

Fortsatta studier

Referenser

Litteratur

125
125
125
126
126
126
126
127
127
127
129
129
129
129
131

133

142

VTI rapport 423



Effekter av vinterväghållning

State-of the-Art

av Carl-Gustaf Wallman, Peter Wretling och Gudrun Öberg

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning
I denna rapport redovisas en litteraturstudie beträffande effekter av olika

väder/väglag(friktion)/vinterväghållningsåtgärder. Effekter på miljö och väghål-

larkostnader redovisas inte här. Tillsammans med uppdragsgivaren Vägverket

beslutades att lägga tyngdpunkten på svenska undersökningar och därefter i avta-

gande grad nordiska och övriga länders undersökningar. Detta beror givetvis på att

förutsättningarna i vintertrafiken varierar en hel del. De undersökningar som redo-

visas fördelar sig på olika samband och länder enligt nedanstående tabell:

Antal referenser

Svenska Nordiska Övriga

 

Väglag 4

Friktion 6 3 4

Hastighet - stoppsträckor 10 10 3

Tidsavstånd, kapacitet, flöde, täthet 4 6 3

Bränsleförbrukning 5 l 1

Korrosion 1 3 4

Trafiksäkerhet 24 16 5

TOTALT 66 40 l 6

En del rapporter förekommer flera gånger i ovanstående tabell. Sammanlagt

ingår 115 referenser. Tyngdpunkten ligger på olycksstudier.

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

dessa problem utför väghållaren driftåtgärder i form av snöröjning och halkbe-

kämpning (saltning och sandning). Driftåtgärderna har stor betydelse för säkerhet,

framkomlighet, fordonskostnader samt miljö och åsamkar väghållarna stora kost-

nader. Det är därför angeläget att utveckla effektiva strategier och metoder för

driftåtgärderna samt att ta fram kunskap om vilka effekter och kostnader som

olika Vinterstandard har för trafikanter och väghållare. Det är också angeläget att

utveckla metoder för effektiv mätning av uppnådd standard, t.ex. beskriven som

jämnhet, friktion och väglag.

Litteraturstudien gav följande resultat:

Hastigheten vid vinterväglag varierar inom tämligen vida gränser, men kan för

personbilar grovt antas vara 75-90 % av barmarkshastigheten. För att hålla kon-

stant stoppsträcka borde hastigheten i stort sett halveras. Det är snarare väglaget
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(vägens utseende) än friktionen och väghållningsstandarden, som avgör hastig-

hetssänkningen. Förare har svårt att bedöma friktionsnivåer, dessutom allt svårare

ju halare det blir. Nederbörd innebär mycket större hastighetssänkning än enbart

halt väglag.

Bränsleförbrukningen ökar avsevärt i orörd snö för såväl personbilar som

tunga fordon. Vid följande körningar i samma spår avtar ökningen snabbt med

antalet passager. Ökningen i bränsleförbrukning p. g.a. dåligt väglag kan under inte

allt för dåliga förhållanden uppvägas av minskningen i bränsleförbrukning bero-

ende på lägre hastighet.

Vägsalt bidrar på två sätt till korrosion. Dels därför att vägytan är fuktig längre

tid och dels att närvaron av klorider ökar ledningsförmågan och därmed korro-

sionsprocessens hastighet. Bilprovningens statistik har analyserats avseende

anmärkningar p.g.a. så kraftiga rostskador att bilen blivit underkänd. I Västerviks-

området, där vägarna saltas, blir bilarna 2-4 gånger oftare underkända än fordonen

på Gotland, där det är helt saltfritt. Om man skulle sluta salta vägarna bedömer

experter att bilarnas livslängd skulle öka med 25 %. Nya korrosionsproblem upp-

står i och med att elektroniska apparater drabbas. Därför menar experter att korro-

sionskostnaderna kommer att fortsätta vara stora även om stålkorrosionen mins-

kar.

Olyckskvoter vid olika väglag och indelning efter rapporteringskälla.

Polisrapporterade Försäkringsanmälda

olyckor olyckor

Barmark 1 1

Tunn is 3-8

Packad snö/tjock is 2-7

Is/packad snö 8-12

Lös snö/modd 3-10 30-50

Fläckvis is/snö 10-15

Snö och regn 2,5-3

Det är således stora skillnader mellan olika väglag och källor.

Olycksrisk för fotgängare och cyklister

En tämligen osäker uppskattning av olycksrisken för fotgängare vid is- och snö-

väglag är att den ökar med 5-10 gånger jämfört med barmarksförhållanden.

Olycksrisken beroende på olika däckanvändning

På landsbygdsvägar reducerar dubbdäck olycksrisken på halt väglag med cirka

40 0/0 jämfört med sommardäck. Reduktionen med odubbat vinterdäck är cirka

25 %. Effekten beräknas vara mindre i tätort.

Problem vid olika olycksundersökningar
Det är påtagligt vilka stora variationer, som noterats i olyckskvoter på Vinterväg-

lag. Det är stora regionala skillnader, men framför allt är is- och snöväglag ett

synnerligen heterogent begrepp. Inte ens försök med finare indelningar ger en

märkbar minskning av variationerna. De studier, som baseras på väglagsobserva-

tioner och trafikmätningar visar dock en entydig ökning av olycksrisken vid is-
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och snöväglag. Risknivån varierar under säsongen, så att den är högre i början på

vintern och stabiliseras sedan på en lägre nivå vid kontinuerliga vinterväglag. Ris-

ken på is- och snöväglag ökar också, då det är färre tillfällen med is- och

snöväglag under säsongen. Vissa resultat tyder på, att risknivån har ett maximum

då det är vinterväglag under cirka 15 % av vintern. Risken sjunker då tillfällena

med is- och snöväglag blir mer respektive mindre frekventa.

De aggregerade studierna ger inte något stöd för antagandet om en Ökad olycks-

risk vintertid, i varje fall inte då det gäller personskadeolyckor. Studierna behand-

lar vintrar under långa perioder. Det är då tänkbart att många andra faktorer spelar

in, exempelvis införande av generella hastighetsbegränsningar, Ökad användning

av bilbälten, säkrare fordon, ökat dubbdäcksutnyttjande, ändrade rapporterings-

rutiner m.m. Dessa effekter bör dock fångas upp av trendfaktorn.

Insamlingen av basdata är förknippad med ett antal problem.

Vädret under säsongen har oftast hämtats från SMHI-statistik eller motsva-

rande.

Väglaget vid olyckstillfället är oftast hämtat från polisrapporten. Det förefaller

sannolikt, att tränade väglagsobservatörer i många fall skulle beskriva väglaget på

ett annat sätt än poliser.

Rapporteringskällan för olyckorna - polis, försäkringsbolag och sjukhus -

omfattar inte samma olyckstyper och är av olika kvalitet.

Rapporteringsgraden är skiftande, men ökar med olyckornas svårhetsgrad.

Dödsolyckor torde vara nästan hundraprocentigt rapporterade av polisen. Rap-

porteringsgraden för svår personskada är endast 59 % och för olyckor med lindrig

personskada 32 %. Egendomsskador rapporteras mest till försäkringsbolagen;

under svåra trafikförhållanden kan det tänkas, att polisrapporterna i detta fall blir

ännu mer underrepresenterade. Rapporter från sjukhus är den bästa möjligheten att

få uppgift om singelolyckor för fotgängare och cyklister.

Exponeringen (trafikflödet) är en kritisk faktor. I bästa fall företar man flö-

desmätningar vid undersökningen. Ofta utnyttjar man sig emellertid av ÅDT med

schablonkorrektioner för årstids- och timfördelningar, och man har även använt

sig av ännu grövre skattningar. Väder och väglag skiftar ju dock snabbt och vin-

terväghållningsstandarden är (i varje fall på de större vägarna) mycket god. En

ökad olycksrisk under relativt kortvariga tillstånd med dåligt väglag och på grund

av detta lägre exponering kan aldrig avslöjas i övergripande studier.

I de fall då undersökningen omfattar stora regioner, återfinns samma problem

som för exponeringen, det blir en beskrivning på makronivå, där lokala variationer

i väder, väglag, flöden etc. inte kan studeras.

Få studier är på en så detaljerad nivå, att de är relaterade till de vinterväghåll-

ningsåtgärder som förekommer. Dessa borde rimligen ha en märkbar inverkan på

trafikflöde och olycksrisk, i varje fall i ett kortsiktigt perspektiv.

Det förefaller sannolikt, att en viss riskkompensation också uppträder. Has-

tighetsnivån sjunker något på vintern generellt, och mer vid dåligt väder och väg-

lag. Detta ger effekter, i synnerhet på olyckornas svårhetsgrad, eftersom rörelse-

energin (bromssträckan), personskadeolyckorna respektive dödsolyckorna är pro-

portionella mot kvadraten, tredjepotensen respektive fjärdepotensen på hastighe-

ten. Om hastigheten således minskas från 100 till 90 km/h (10 %), innebär detta

att bromssträckan minskar med 19 %, personskadeolyckorna med 27 % och

dödsolyckorna med 34 % under i övrigt likadana omständigheter. Ett annat sätt att
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kompensera en Ökad risk är att skärpa uppmärksamheten, och ytterligare ett är att

förbättra bilens utrustning, t.ex. med dubbdäck.

Det är Också sannolikt, att plogvallar och snö i dikena mildrar effekterna av

olyckor.

Vanligen försöker man studera sambanden mellan väder, väglag, åtgärder och

olyckor direkt, utan att ta hänsyn till de av de yttre faktorerna påverkade variab-

lerna flöde och hastighet samt olycksrisk. Det är sannolikt att då förhållandena gör

att risken ökar, så minskar hastigheten och flödet och vice versa. Denna kompen-

sation gör att olycksutfallet kan bli nära nog oförändrat.

Många svenska undersökningar är 20 år gamla och då betraktar vi det som

kunskapsluckor.

Kunskapsluckor finns beträffande:

- väglagets och friktionsnivåernas fördelning i tid och rum;

- samband hastighet- vägklass - väglag;

- kapacitetens beroende av väglaget;

- korrosion på elektronisk utrustning i fordonen;

- olycksriskens variation under vintersäsongen beroende av andel is/snöväglag

och typ av väglag, särskilt viktigt är att utreda risken för de oskyddade trafi-

kanterna, inklusive att utveckla metoderna för studier av de oskyddade trafi-

kanternas säkerhet;

- samhällsekonomiska konsekvenser av olika strategier dvs. en vintermodell

bör byggas upp för att kunna finna rätt vinterväghållning.
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Effects of Winter Road Maintenance

State of the Art

Carl-Gustaf Wallman, Peter Wretling and Gudrun Öberg

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 Linköping, Sweden

Summary
This report discusses a documentary study regarding the effects of various weather

and road conditions (friction) and winter road maintenance measures.

Environmental impact and the costs of road maintenance are not discussed here.

A joint decision was made with the Swedish National Road Administration,

which commissioned the report, to emphasize Swedish studies and thereafter, to a

successively lesser extent, Nordic studies and those carried out in other countries

because winter traffic conditions vary so widely. The studies reported upon here

are classified according to various connections and countries as shown on the

table below.

Number of References

Swedish Nordic Other

 

Road Conditions 4

Friction 6 3 4

Speed - Stopping Distance 10 10 3

Headways, Capacity, Flow, Volume 4 6 3

Fuel Consumption 5 l l

Corrosion 13 4

Traffic Safety 24 16 5

TOTAL 66 40 16

A number of reports occur several times in the table above. A total of 115

references are included. The emphasis is on accident investigations.

Ice and snow on streets and roads create problems for those who use them. To

lessen these problems, road maintenance personnel undertake operative measures

such as snow removal and measures to counteract slippery roads (salting and

sanding). These operative measures have great meaning for safety, accessibility,

vehicle costs and the environment and are very costly for road maintenance

organisations. Therefore, the development of effective strategies and methods for

operative measures is a matter of some urgency, as is the gathering of knowledge

about the effects and costs that different winter standards entail for road users and

road maintenance organisations. It is also vital to develop methods for the efficient
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measurement of achieved standards, e.g. described as smoothness, friction and

road conditions.

The documentary study yielded the following results:

Speed on winter roads varies within fairly wide limits, but can be roughly

estimated for passenger cars as being 75-90 % of that prevailing when the roads

are bare. To maintain constant stopping distance, speed should essentially be

halved. It is the state of the road (its appearance) that determines speed reduction

rather than friction and road operation standards. Drivers have difficulties judging

friction levels; these difficulties increase as the road becomes more slippery.

Precipitation entails much greater speed reduction than does a slippery road

surface alone.

Fuel consumption increases significantly in fresh snow for both passenger cars

and heavy vehicles. As vehicles are driven in the tracks left by vehicles ahead of

them, the increase drops quickly with the number of passages. The increase in fuel

consumption owing to poor road conditions can, if conditions are not too bad, be

counterbalanced by the reduction in fuel consumption brought about by lower

speed.

Road salt contributes to corrosion in two ways. In part because the road

surface remains wet longer and in part because the presence of chlorides increases

conductivity and thereby hastens the process of corrosion.

Statistics from the Swedish Motor Vehicle Inspection Co. were analysed in

light of demerits given for rust damage serious enough to cause cars to fail

inspection. In the Västervik area, where roads are salted, cars fail inspection 2-4

times more often than on Gotland, where salt is not used. Experts estimate that the

lifetime of cars would increase by 25 % if roads were not salted. New corrosion

problems arise in that electronic devices are affected; thus, the assessment of

experts is that corrosion costs will continue to be considerable even if metal

corrosion is reduced.

Accident quotients allocated according to road conditions and the source of

accident reports.

Accidents reported Accidents reported to

by the police insurance companies

Bare road 1 1

Thin ice 3-8

Packed snow/thick ice 2-7

Ice/packed snow 8-12

Loose snow/slush 3-10 30-50

Patchy ice/snow 10-15

Snow and rain 2,5-3

Thus there are great differences depending upon road conditions and sources.

Accident risk for pedestrians and bicyclists
A rather uncertain estimate of the accident risk for pedestrians when roads are icy

and snowy is that it increases by 5-10 times compared to bare conditions.

VI VTI rapport 423



Accident risk related to the type of tyres used

On national roads, studded tyres reduce the risk for accidents on slippery roads by

approximately 40 % compared with summer tyres. The reduction with non-

studded winter tyres is approximately 25 %. The effect is calculated to be less in

urban areas.

Problems related to various accident investigations

The great variations noted in accident quotients on winter roads are marked. There

are significant regional differences but most importantly, icy and snowy road

conditions is an extremely heterogeneous concept. Attempts to employ more

refined classifications do not yield a noticeable reduction in the variations.

However, those studies which are based upon observations of road conditions and

traffic measurements show a clear increase of accident risk when road conditions

are icy and snowy. The risk level varies throughout the season. It is higher during

early winter and later stabilizes at a lower level when winter road conditions

remain constant. The risk also rises when there are fewer occasions of icy and

snowy road conditions during the season. Certain results indicate that the risk

level is at the maximum when winter road conditions prevail approximately 15 %

of the winter. The risk decreases when the incidence of icy and snowy road

conditions become either more or less frequent.

Aggregated studies do not support the presumption of increased accident risk

during winter, in any case with regard to accidents involving personal injury.

The studies analyse winter problems during long periods. It is thus imaginable

that many other factors play a role, such as the introduction of general speed

limits, increased use of safety belts, safer vehicles, increased use of studded tyres,

changed reporting routines, etc. These effects should however be encompassed by

the trend factor.

The collection of fundamental data is associated with a number of problems.

Weather reports for the season have most often been taken from SMHI (The

Swedish Meteorological and Hydrological Institute) statistics or the equivalent.

Road conditions at the time of the accident are most often reported in

accordance with the police report. It is probable that trained observers of road

conditions, in many cases, would have described conditions differently than the

police did.

Sources of the accident report: The police, insurance companies and

hospitals do not report the same types of accidents and the reports vary in quality.

The level of reporting varies but rises according to the severity of the

accident. One can safely assume that nearly one hundred per cent of fatal accidents

are reported by the police. The reported percentage for serious personal injury is

only 59 % and for accidents involving minor personal injury, 32 %. Property

damage is reported most often to the insurance companies; during severe traffic

conditions it is likely that police reports in these cases become even more

underrepresented. Reports from hospitals are the best source for information

regarding single-vehicle accidents involving pedestrians and bicyclists.

Exposure (the flow of traffic) is a critical factor. In the best case, flow

measurements are taken at the time of the investigation. However, ADT is often

used with standard corrections for season and time distributions and even cruder

estimations have been employed. Of course, weather and road conditions change

rapidly and standards for winter road maintenance are (in any case on the larger
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roads) very good. Increased accident risk during relatively brief periods of poor

road conditions and the consequent lower exposure can never be revealed in

comprehensive studies.

In those cases when the investigation covers large regions, the same problem

as for exposure recurs. The description is at the macro level where local variations

in weather, road conditions, flow, etc., cannot be studied.

Few studies are made at such a detailed level that they are related to the winter

road maintenance measures that actually exist. These should reasonably have a

noticeable impact on traffic flow and accident risk, in any case from the short-term

perspective.

It is also likely that a certain risk compensation arises. Speed level decreases

somewhat in general during the winter and more so when weather and road

conditions are poor. This has effects, in particular upon the severity of accidents

because kinetic energy (the braking distance), personal injury accidents and fatal

accidents respectively are proportional to the second, third and, respectively,

fourth power of the speed. Thus, if speed is reduced from 100 to 90 km/h (10 %),

braking distance is reduced by 19 %, personal injury accidents by 27 % and fatal

accidents by 34 % when circumstances are otherwise the same. Another way to

compensate for increased risk is to heighten attention and yet another to improve

the vehicle s equipment, e. g. by mounting studded tyres.

It is also probable that plough banks and snow in the ditches alleviate the

effects of accidents.

Attempts to study the connections between weather, road conditions,

maintenance measures and accidents are frequently made directly without

considering those variables affected by the outside factors of flow, speed and

accident risk. It is likely that when conditions cause increased risk, speed and flow

are reduced and vice versa. This compensation means that the accident outcome

can be essentially unchanged.

Many Swedish studies are more than 20 years old, which indicates the

existence of knowledge gaps.

There are knowledge gaps regarding:

- the distribution in time and space of road conditions and friction levels;

- the connections between speed, road class and road conditions;

- the dependency of capacity upon road conditions;

- corrosion of electronic equipment in vehicles;

- the variation of accident risk during the winter season dependent upon the

share of icy/snowy road conditions and type of road conditions. It is

especially important to evaluate the risk for unprotected road users and to

develop methods for studying the safety of unprotected road users;

- the consequences upon the public economy of different strategies, i.e. a

winter model should be constructed in order to discover the right winter

road maintenance standard.
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1 Metodik
Den nationella och internationella litteratur som ligger till grund för denna rap-

port, spårades genom att utnyttja fem olika sökmetoder:

i VTI:s egen produktion

i VTI:s bibliotek

i litteratur anskaffad genom personliga kontakter

i databaser (IRRD, Roadline)

genom att utnyttja Sökverktyg i Internet.

Viss del av informationen bygger på sekundäruppgifter, som inte kunnat kon-

trolleras till alla delar. I ett fåtal rapporter har endast sammanfattningen varit skri-

ven på internationellt språk (engelska, tyska eller franska).
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2 Definitioner och förklaringar
I rapporten förekommer en hel del fackuttryck och begrepp som för säkerhets

skull förklaras nedan.

Tidsavståndet mellan två fordon är tiden mellan passagerarna av fordonens

fronter vid en bestämd punkt på vägen. Normal mätenhet är sekunder.

Flödet är det antal fordon som passerar en viss punkt per tidsenhet. Normal

mätenhet är fordon per timme.

Täthet är det antal fordon som vid en viss tidpunkt befinner sig på en längd-

enhet av vägen. Normal mätenhet är fordon per km.

Kapaciteten är det maximala flöde som kan förekomma i ett visst vägavsnitt.

Som sammanfattande resultat av hastighetsmätningar brukar man ange medi-

anvärde och 85-percentil (dvs. 85 % av fordonen kör långsammare än denna has-

tighet), vilka betecknas V50 respektive V85.

Begreppet beläggningsgrad (%) används vid några tillfällen i stället för täthet

(f/km). Beläggningsgraden är den andel av tiden, som fordon befinner sig över en

punkt på vägen.

Friktionsmätningar på vägar kan utföras på olika sätt. I Sverige är det i forsk-

ningssyfte normalt att mäta friktionskrafterna enligt Skiddometerprincipen, dvs.

på ett bromsat mäthjul, som roterar långsammare än ett frirullande. Principen med

kraftigt bromsat hjul används också i kommersiellt tillgängliga utrustningar som

Digislope. En annan metod är att mäta krafterna på ett frirullande men snedställt

hjul (Lex. 8° från rörelseriktningen). Denna metod är den normala i Norge.

En tredje metod är att mäta krafterna på ett låst hjul, vilket är den vanliga

metoden t.ex. i USA.

En fjärde metod är att beräkna friktionstalet med hjälp av en pendel monterad i

ett fordon. Pendelutslaget vid bromsning är proportionellt mot friktionskraften.

Friktionsmätningar i USA genomförs enligt en standardiserad testmetod,

ASTM E274, med låst mäthjul på bevattnad vägyta. Mätresultatet anges som skid

number (SN) vid olika hastigheter, t.ex. SN40 vid hastigheten 40 mph. I princip är

SN friktionstalet multiplicerat med faktorn 100. SN varierar med hastigheten V

mph enligt:

Snv = SNO >< exp((-PNG/lOO) >< V)

där SNO är glidtalet vid hastigheten 0 (en funktion av mikrotexturen) och PNG

är den procentuella, normaliserade gradienten (en funktion av makrotexturen). I

denna sammanställning används begreppen glidtal och glidmotstånd som över-

sättning för Skid number respektive Skid restistance, eftersom friktionsmätningar i

Sverige inte utförs på samma sätt som i USA.

Förutom av vägytans egenskaper beror friktionstalet på bl.a. följ ande:

0 Mätvagnens hastighet.

0 Glidhastigheten (relativhastigheten mellan däckets kontkatyta och vägytan,

med andra ord graden av bromsning).
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0 Eventuella sidkrafter, dvs. om mäthjulet rullar i en vinkel ;t 0 gentemot

färdriktningen.

0 Provdäckets dimensioner, gummiblandning, mönster, ringtryck, belastning,

mm.

0 Vattendjupet.

De fyra förstnämnda parametrarna samt i någon mån även vattendjupet påver-

kar normalt friktionstalet i mycket hög grad. Eftersom det finns friktionsmätare

som bygger på olika mätprinciper, där ovannämnda parametrar oftast är helt olika

för olika mätare, följer det att mätetalen som erhålls oftast inte är särskilt jämför-

bara. I verkligheten är det nästan meningslöst att jämföra friktionstal som inte är

uppmätta med mätapparater av samma familj och med samma testparametrar

enligt ovan.

För svenska förhållanden kan man dock säga att BVl l, Saab Friction Tester

och BVl4 tillhör samma familj av mätare där samma mätprincip och i stor

utsträckning samma apparatur används. Mätningar med dessa apparater är jämför-

bara och bör (idealt) oftast ge identiska resultat, åtminstone då man testat med

samma vattenbegjutning och vid samma hastighet. När man emellertid skall jäm-

föra med mätningar gjorda med t.ex. SCRIM eller någon av demånga låst-hjul-

mätvagnarna kommer man verkligen ut på hal is.

De stora variationerna beroende på apparatur och tesparametrar kan illustreras

med några mätningar från det internationella PLÅRC-experiementet i Belgien och

Spanien för några år sedan då man som exempel vid en och samma hastighet (60

km/h) på en och samma 75 m lång vägsträckaerhöll en friktionskoefficient så hög

som 0,90 för en mätapparat och 0,33 för en annan. På en annan 75 m lång sträcka

erhölls för en mätapparat 0,90 och för en annan 0,44. Med en av mätapparaterna

fick mätsträcka nr 1 en friktionskoefficient på 0,90 och mätsträcka nr 6 fick 0,53,

dvs. sträcka nr 6 var betydligt sämre än nr 1, medan för en annan mätapparat

sträcka nr 1 fick 0,83 och sträcka nr 6 0,90, dvs. sträcka nr 6 skulle med denna

apparat vara något bättre.

Man kan således få nästan vilka resultat som helst, beroende på mätapparat

och matparametrar, och jämförelser mellan mätningar och eventuella gransni-

våer blir na'rmast meningslösa. Detta var i verkligheten huvudanledningen till att

det internationella PIARC-experimentet kom till stånd. Syftet med detta experi-

ment var dels att klarlägga samband mellan mätapparatur och orsaker till variatio-

ner mellan dessa, dels att söka få fram någon form av normalisering av friktions-

mätvärden till en enhetlig måttstock.

Det nämnda experimentet, i vilket VTI deltog med en BVll och en laserprofi-

lometer, gav också till resultat att ett enhetligt friktionsmått utvecklades, nämligen

[FI - International Friction Index. Detta värde kan man mycket grovt säga är en

form av medelvärde för världens (nästan) alla friktionsmätare. Med hjälp av de

mätningar som utfördes för de apparater som var med i det nämnda experimentet

kan man räkna om friktionsvärden uppmätta med dessa till IFI. Därvid behövs för

normaliseringen dock inte enbart en friktionsmätning utan även en mätning av

makrotexturen. I det senare fallet används en sk. Mean Profile Depth (MPD)

enligt ISO 13473-1. Tack vare att vi (VTI och Vägverket som sponsor) var förut-

seende nog att delta i experimentet kan numera friktionsvärden uppmätta med

BVll och Saab Friction Tester omräknas till IFI för att möjliggöra internationella

jämförelser.
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Det nämnda experimentet är ett stort och viktigt steg på vägen att uppnå en

acceptabel ekvivalens mellan olika friktionsmätapapparaturer, men normalise-

ringen ger fortfarande inte tillräckligt små fel i de fall då hög precision önskas.

Det kan nämnas att CEN/TC 227/WG 5 har ämnet på sin agenda och förväntas ge

det hög prioritet under de närmaste åren.

Översättning av relevanta begrepp

Franska och tyska termer förekommer här och var i rapporten. En liten lista över

relevanta begrepp kan därför vara på sin plats.

20

Franska

Väder:

0 Sec - torrt; pluie faible - lätt regn; pluie moyenne - medelstarkt regn; pluie

forte - kraftigt regn.

Tyska

Diverse:

0 anhaltend - långvarig; Witterung - nederbörd.

Väglag:

0 trocken - torrt; nass - vått; Schneeglätte - snöväglag, torde omfatta både

lösa och hårda lager; Eisglätte - isväglag, som indelas i Glatteis - tjock is,

Reifglätte - rimfrost, samt überfrorene Nässe - frosthalka, tunn is.

Väghållning:

0 Räumen - plogning; Salzstreuung - saltning; Splittstreuung - spridning av

krossgrus; abstumpfen - halkbekämpa med friktionsmaterial.
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3 Väglagsfördelning

3.1 Svenska undersökningar

Hur vanligt det är att vägarna/gatorna är täckta med is/snö under vintern varierar

mycket i Sverige; dels mellan olika delar av landet och dels mellan Olika stora

vägan

3.1.1 Statliga vägar

Möller (1995)
Trafikarbetets fördelning på olika väglag under vintern 1993/94, en tämligen nor-

mal vinter, har beräknats för det statliga vägnätet. Under högvintern (december,

januari och februari) varierade andelen is/snöväglag från 9 % i södra Sverige upp

till 51% i norra Sverige på vägar som tillhör standardklass Al-A4 (snö- och halk-

fri väg). I mars-april var andelen is/snöväglag 2 0/0 i mellersta och 6 % i norra

Sverige. Statliga vägar som tillhör standardklass Bl-B2 (snövägbana) har under

högvintern i södra Sverige 43 % is/snö och i norra Sverige 96 %. Under mars-

april var andelen is/snöväglag 6 % i mellersta och 26 % i norra Sverige.

3.1.2 Kommunala gator och vägar

För de kommunala vägarna och gatorna gäller väglagets fördelning i tiden.

Möller, Wallman, Gregersen (1991)

Under tre-fyra vintersäsonger (1986/87-1989/90) undersöktes effekter av vinter-

väghållning i tätorter. I Göteborg hade huvudgatorna tidsmässigt mellan 90 och

100 % barmark. Bostadsgator, busshållplatser-gångytor och GC-vägar hade mel-

lan 60 och 90 % barmark. I Borås hade en fyrfältig riksväg mellan 90 och 100 %

barmark. På GC-vägarna i Mjölby var andelen barmark mellan 40 och 70 %.

Bostadsgatorna i Skellefteå hade barmark mellan 0 och 40 % av tiden. Vanligast

var bara några procent barmark.

Öberg (1994)
I tätorter är det också stora variationer mellan olika typer av ytor. Som exempel

kan nämnas resultat från Linköping i slutet av 80-talet, men liknande exempel

finns även från andra tätorter. Den kalla och nederbördsfattiga vintern 1986/87

hade busshållplatser, gångbanor, cykelbanor och små bostadsgator is/snöväglag

under cirka 60 % av tiden. Större bostadsgator och kollektivfält på större infarts-

leder hade 40 0/0 och större infartsleder cirka 20 % is/snöväglag. Den milda och

nederbördsfattiga vintern 1988/89 hade infartslederna cirka 5 % is/snöväglag och

busshållplatser och GC-banor 25-30 % is/snöväglag. Andelen ovan anges för hela

vintern (november-mars).

Öberg et al. (1997)
Väderförhållandena under vintern 1993/94 var i stort sett normala. Den tidsmäs-

siga fördelningen av väglag under vintern visar att gång- och cykelytorna i östra

Göteborg hade enbart barmark under drygt halva vintern. Körbanorna i östra

Göteborg hade enbart barmark under cirka 80 % av vintern och några procent med

övervägande barmark. IUmeå hade gång- och cykelytorna 25 % barmark, medan

uppvärmda gångytor hade 85 % barmark.
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4 Friktion

4.1 Svenska undersökningar

Öberg (1978a)
Kemisk halkbekämpning utförs dels som förebyggande saltning och dels som salt-

ning på redan uppkommen halka. I det förstnämnda fallet skall, om åtgärden är

rätt utfärd, halka inte uppstå. I det andra fallet varierar den tid som åtgår från salt-

ning till dess barmark erhållits. Det beror på vilket is/snöväglag, hur stor trafik-

mängd och hur saltningen utförs (torrt, befuktat eller lösning och hur stora mäng-

der som sprids). Saltet verkar snabbt, kanske märks redan efter 10 minuter frik-

tionsförbättringar i hjulspårsområdet där saltet bearbetas av hjulen. Saltade vägar

har ofta 10 procentenheter mer barmark än osaltade vägar av samma standard.

Oftast är detta våt/fuktig barmark.

Öberg (1978b)
Sandning förbättrar friktion vid is/snöväglag med i genomsnitt 0,1 enheter, men

det kan vara stor variation. I hjulspårsområdet sjunker friktionen efter cirka 300

fordon ner mot den ursprungliga friktionsnivån. Utanför spåren kan friktionshöj-

ningen vara längre.

Öberg (1981)
Friktionen (väggreppet) kan vara olika vid olika väglag. Det kan bero på väglaget i

sig men även på vilken temperatur som råder. Det kan också bero på lokalklimat

eller att vissa ytor kylsner snabbare än andra.

Medianfriktionen vid is/snöväglag varierar oftast mellan 0,15 och 0,25. Vid

underkylt regn och våt, tunn is kan friktionen sjunka till 0,05. Barmark har oftast

friktionsnivåer mellan 0,8 och 0,9.

Vid tunna is/snöskikt kan skillnaden mellan en grov och en slät beläggning

ofta vara cirka 0,1 friktionsenheter, men ibland kan skillnaderna vara lika stora

som mellan is/snöväglag och barmark.

I figur 4.1.1 redovisas friktionen för olika is/snö- och barmarksväglag. Vid

väglaget lös snö är snödjupet så litet att ytbehandlingen ger utslag på friktions-

nivån. Vid större snödjup eller en slät beläggning hade friktionsnivån varit lägre.

Om t.ex. 15-percentilen i friktionsfördelningen är 0,2, innebär detta att frik-

tionskoefficienten varit lägre än 0,2 på 15 % av mätsträckans längd.
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Figur 4.1.1 Friktion vid olika väglag. För 15- och 50-pereentilerna m5 respek-
tive f50) anges medelvärde och 95-% konfzdensintervall med stap-
lar. Minsta och högsta värde anges med pilar.

Björketun, Karlsson, Öberg (1984)
Efter hyvling och snöröjning finns oftast is/snö kvar på Vägen Vilket gör att bar-

marksfriktion inte erhålles. Efter hyvling med slätt stål, kan friktionen bli lägre än

före hyvlingen beroende på den glatta yta som bildas. Vid hyvling med tandade

hyvelstål uppstår inte denna effekt.

Beläggningstypen under is/snöväglaget kan framförallt Vid tunna skikt ha stor

betydelse. I figur 4.1.2 Visas en av de största skillnader som uppmätts. Väglaget

ser likadant ut på båda sidor beläggningsskarven med Cirka 1_ cm blöt snö.På den

grova ytbehandlingen är det barmarksfriktion medan det på den släta massa-

beläggningen är is/snöfriktion . Mer normala skillnader är 0,1.
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Figur 4.1.2 Friktionsma'tning på två olika beläggningstyper. Blotsno, 1 om,
lufttemperatur +2°C. Friktionsmedelva'rde over de senast passe-
rade 300 m anges i friktionsremsans overkant.
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Öberg, Gregersen (1991)
Det påstås ibland att friktionen på is/snöväglag är högre Vid lägre temperatur.

Detta påstående kunde inte bekräftas i denna undersökning.

Öberg et al. (1997)
Vid is/snöväglag framkom det inte några speciella skillnader i friktion mellan

olika beläggningstyper på gång- och cykelytor. Friktionsnivåerna var dock mar-

kant lägre på barmark med sandningssand än på osandad barmark.

4.2 Nordiska undersökningar

Ruud (1981)
De förhållanden man önskade belysa i undersökningen var bl.a. hastighetens vari-

ation under dygnet för olika friktionsförhållanden, se tabell 4.2.1.

    

Tabell 4.2.1 Medelhastighet och friktion vid olika väglag på saltade respek-
tive osaltade vägar.

Väglag

Väg nr Is och Paekad snö, Bar

packad snö modd, vägbana

våt asfalt

E 18 Genomsnittlig

saltad friktion 0,25 0,40 0,65

Medel-

hastighet 73,5 76,] 80,9

(km/h)

RV 312 + 153 Genomsnittlig

osaltad friktion 0,26 0,39 0,70

Medel-

hastighet 68,7 70,7 76,1

(km/h)

      

Sistonen, Seise, (1990)

Friktionen mättes med Skidding Tester ST-l med snedställt hjul (8 ° vinkel) på de

Vägar som framgår av tabell 4.2.2 nedan.
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Tabell 4.2.2 Trafzkflöde och vinterväghållning (antal åtgärder) på mätsträck-

   

0rrla.

Traffic Plough- Planing Salting Sanding Slush-

Road Section VOlee mg refnov-
vehicles/ mg

day

Highway 3 7 900 55 10 47 3 12

Local road 2834 500 53 16 0 20 1

Highway 54 2 000 53 12 28 3 9

Highway 54 (one 4 800 21 3 7 1 1
winter period)

       

AV figur 4.2.1 framgår friktionsfördelningen under vintern på de ovan nämnda

Vägarna.

Figur 4.2.1

Distribution of friction coefficient, %
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Det är framförallt väg nr 2, den minst trafikerade vägen, som har lägre friktion

än de övriga vägarna. Man undersökte också vilket friktionstillskott som dubb-

däck gav vid olika friktionsnivåer och vid olika antal dubb i däcken. Det framgår

av figur 4.2.2 att det relativa friktionstillskottet är betydande vid låg friktion.

       

Increace in friction, %
100

Number of studs

120 "--96 " ' 72

80

60

40

20

0

_20 l 1 L 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Friction of tyre without studs

  

Figur 4.2.2 Friktionsökning med olika antal dubb.

Kallberg (1993)

Ett tvåårigt försök med minskad saltanvändning har pågått i Kuopio. På försöks-

vägarna var friktionsnivåer under 0,3 dubbelt så vanliga som på saltade kontroll-

vägar. Mindre än 3 % av trafikarbetet uträttades på friktionsnivåer under 0,2.
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4.3 Utomnordiska undersökningar

Dahir, Henry (1979)

Vägytans glidmotstånd (friktion) visar sig ha både korttids- och årstidsmässiga

variationer i Pennsylvania. Dessa försvårar upprättandet av underhållsprogram,

vari glidmotståndet är en väsentlig faktor. Förändringar från dag till dag, beroende

på väderfaktorer överlagras en årlig variationscykel. Variationerna för fem olika

asfaltbeläggningar och en betongbeläggning studerades i detta projekt. Slutsat-

serna blev följ ande:

0 Signifikanta variationer i glidmotståndet uppträdde från en årstid till en

annan (15-30 enheter i SN), särskilt mellan årstidsskiftena tidig höst till sen

höst och tidig vår till sen vår. SNO har högst värde under tidig vår, och sjun-

ker sedan gradvis till ett stabilt värde från och med mitten på juli till sent i

november. Detta indikerar att beläggningarna polerats till en stabil nivå i

juli.

0 Oavsett årstid, kan dagliga eller veckoliga variationer i glidmotståndet på

upp till 25 % uppträda, beroende på regn. Högt glidmotstånd följer efter

kraftigt regn.

0 Kortvariga temperaturvariationer - inom 30 timmar - tycks ha liten eller

ingen effekt på glidmotståndet.

0 För beläggningens stenmaterial gäller, att sandsten ger små skillnader i

glidmotståndet, medan kalksten och dolomit, som är lättpolerade material,

ger snabba och nederbördspåverkade förändringar.

EIkin, Kercher, Gulen (1980)

Friktionsegenskaperna hos femton olika asfaltbeläggningar testades i hastighe-

terna 40, 50 respektive 60 mph, för att identifiera de beläggningstyper som behål-

ler tillfredsställande friktion oberoende av hastighet, årstid och klimatfaktorer som

regn och temperatur. Bland resultaten kan nämnas:

0 Glidtalet SN40 för de olika beläggningarna varierade från 23,8 till 61,8.

0 Glidmotståndet förbättras när slagg ingår i stenmaterialet.

0 Glidmotståndet är nästan undantagslöst högst på våren och lägst på somma-

ren.

0 Glidmotståndet tycks vara en funktion av temperaturen, men det exakta

sambandet är odefinierat.

Hill, Henry (1981)

Mätningar av glidmotståndet på vägbeläggningar visar att det har både kortsiktiga

och årstidsbetingade variationer. De kortsiktiga variationerna tycks i hög grad vara

beroende av nederbörd och temperatur. Olika försök tyder på att glidmotståndet

kan variera så mycket som 25 % under samma vecka. Storleken på glidtalet SNO

vid en godtycklig tidpunkt t kan uttryckas som:

SNO = SNOR + SNOL + SNOF

där SNOR är korttidsvariationen, SNOL är långtidsvariationen samt SNOF är måttet

på SNO oberoende av de överlagrade variationerna.
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SNOL = ASNO >< exp(-t/T)

där

ASNO = ändringen i SNO under mätsäsongen, enfunktion av

stenmaterialets poleringsegenskap

I = poleringskvot, en funktion av ÅDT.

För korttidsvariationerna infördes följandefaktorer:

1. För regn: dry-spell factor (DSF), DSF = ln(tR + 1),

där tR är antalet dagar sedan senaste regnet på minst 2,5 mm, dock

högst 7 dagar.

2. För temperatur: beläggningens temperatur Tp (OC).

Multipel regressionsanalys gav följande samband, för två olika regioner (i

Pennsylvania respektive North Carolina och Tennessee):

SNOR = 3,79 - 1,17XDSF - 0,104><Tp, (r = 0,35)

respektive

SNOR = 1,88 - 0,77><DSF - O,15><Tp, (r = 0,57).

Följande slutsatser kan nämnas:

0 Stora variationer i glidmotståndet uppträder systematiskt under korta perio-

der, (från dag till dag eller vecka till vecka).

0 Mekanismerna bakom dessa variationer tycks vara komplexa. Regn och

temperatur verkar vara de mest signifikanta orsakerna till korttidsvariatio-

nerna.

0 En viktig orsak till skenbara variationer i glidmotståndet är mätningsfel, sär-

skilt beträffande mäthjulets sidoläge, felet kan uppgå till 4 SN vid 64 km/h.

Kulakowski, Meyer (1989)

Avsikten med denna studie var att jämföra vägbeläggningars glidmotstånd på

raksträckor och angränsande kurvor. Behovet av friktion är större i kurvor, till

följd av de sidkrafter som uppstår. Samtidigt leder dessa sidkrafter till att sten-

materialet poleras mer i kurvor än på raksträckor, vilket sannolikt medför lägre

friktion.

Undersökningen utfördes i staten New York samt i Texas. Glidmotståndet

mättes dels med slätt däck, dels med mönstrat däck. Glidtalet för slätt däck var

lägre i kurvor än på raksträcka både i New York och i Texas. För mönstrat däck

gällde samma förhållande för texasmätningarna; i New York, däremot, uppmättes

ingen skillnad mellan raksträcka och kurvor. Detta torde bero på att vintern påver-

kar beläggningens mikrotextur så att friktionen förbättras.
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5 Hastighet- stoppsträckor

5.1 Svenska undersökningar

Det är inte alltid det finns möjligheter att få fram trafiksäkerhetseffekten genom

att studera olyckor. Ibland får därför indirekta metoder tillgripas som att t.ex. be-

räkna stopp- och bromssträckor utifrån uppmätt fordonshastighet och friktionen

mellan däck och körbana. En och samma längd på bromssträckan innebär inte att

olycksrisk/skadeföljd är densamma eftersom marginalerna för att reagera är större

vid lägre hastigheter och en olycka då får lindrigare skadeföljd. Beräknade stopp-

sträckor och olyckskvot har rangordnat sig på samma sätt då indelningar gjorts

med avseende på två väglag (is/snö respektive barmark) och två däcktyper

(dubbdäcksförsedda respektive icke dubbdäcksförsedda personbilar).

Öberg (1978b)
I denna studie, som utfördes under februari 1977, gjordes trafik- och friktionsstu-

dier i norra Dalarna för att studera sandningens friktionshöjande effekt, friktions-

höjningens varaktighet och trafikanternas anpassning av hastigheten. Mätningarna

utfördes på vägsträckor som normalt sandas dvs. med trafikflöden understigande

1 500 fordon/dygn. Utifrån uppmätta data beräknades olika indirekta säkerhets-

mått - tex. stoppsträckor. Man måste vara försiktig vid den säkerhetsmässiga

tolkningen av dessa indirekta säkerhetsmått.

Sandningen av vägarna har medfört följande förändringar på provsträckorna

mellan perioden före sandning och perioden närmast efter sandning. I samman-

ställningen nedan har hänsyn tagits till förändringar på kontrollsträckorna.

l. Förändringen av vägytansgenomsnittliga friktion varierade från en sänkning

av friktionen med 0,03 till en höjning av friktionen med 0,18. I genomsnitt

höjdes friktionen med 0,09.

2. Förändringen i medelhastighet varierade från en sänkning med ungefär 4

km/h till en höjning med ungefär 11 km/h. I genomsnitt höjdes medelhastig-

heten med 2,4 km/h.

3. Förändringen i den beräknade medianstoppsträckan varierade från en för-

längning av stoppsträckan med 8 m till en förkortning med 19 m. I genom-

snitt blev det en förkortning av stoppsträckan med 8 m.

4. Skillnaden mellan tillgänglig sidfriktion och beräknad utnyttjad sidfriktion

vid körning i horisontalkurvor blev större. Däremot är den beräknade ande-

len utnyttjad sidfriktion ungefär lika före och efter sandning.

Studeras en längre tidsperiod efter sandningen kan följande slutsatser dras:

1. Det friktionstillskott som sandningen medförde avtog kontinuerligt och efter

cirka 300 fordonspassager var tillskottet borta. Variationen i varaktigheten

mellan olika vägsträckor var dock stor.

2. Den hastighetsökning som konstaterades efter sandningen var relativt kort-

vari g.

Hastighetsökningen verkar inte vara rationellt betingad dvs. inget samband

mellan friktions- och hastighetsförändring har konstaterats i det totala materialet.

Hastighetsökningen efter sandningen torde därför inte primärt kunna förklaras av
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den faktiska friktionsnivän utan snarare av den förväntan på bra friktion som en

nysandad vägbana kan ge.

Ett räkneexempel över kostnader och vinster vid sandning antyder att sand-

ningen troligtvis är ur trafikekonomisk synpunkt försvarbart.

Öberg (1981)
Vintrarna 1978/79 och 1979/80 mättes reshastighet och friktion på 20 sträckor

med olika standard och vinterväghållning. Även den mellanliggande sommaren

mättes reshastigheten. Reshastighet och friktion mättes över längre sträckor (se

tabell 5.1.1). Friktionen mättes med Saab Friction Tester med odubbat däck.

Tabell 5.1.] Förteckning Över mätsträckor.

            

.. Årsdygnstrafik Beläggning . .. .. ..
V58' Del vaäzfdd antal axelpar beläggningsâr Väghållare Våçtgrvagá Mafa- dans

"Umm" årtal inom parentes inom parentes h lmngäyp langd (m)

E4 1 12,0 13 180 (78) 80 HAB (71) VFEd 32 A 1 116
E4 - 2 12,0 15 170 (78) 80 HAB (74) Norrköpings kommun A 2 501

34 1 9,0 3 340 (78) Justering(78) Y1(79) VFEd 13 A 5 1439
34 2 8,0 3 720 (78) Justering(78) Y1(79) VFEd 13 A 2 605
34 3 8,0 3 240 (78) Y1 (78) VFEd 13 A 830

32 3 5,3 2 :00 (78) Yll (75) VFEd 22 A 2 229
206 1 7,0 2 910 (78) Y1 (77) VFEd 23 A 1 205

636 1 13,0 6 000 (79) 80 HAB (77) VFEd 23 A 957
796 13,5 3 850 (78) 60 MAB (71) VFEd 32 A 936

687 1 5,5 - 6,7 1 200 . (77) Yl . 77) VFEd 14 A 2 137
687 2 5,3 - 6,0 980 1(77) '1 Y1(77)o'§';2§; (74) VFEd 14 B 2 202

716 1 6,7 2 090 (78) Yl (75) VFEd 14 A 1 420
761 1 6,3 1 220 (78) Justering(77)lY1(79) VFEd 32 B 1 912

741 1 6,2 450 (77) Y2 (64) VFEd 32 B 1 927
741 2 6,2 650 (77) YZ (65) , VFEd 32 C 1 626

. Avera e ann al .
Road- pan Road wrdth dailygtram: Road surface Responsible De--iczingM Length (m) 01
number (m) from (Year) from (year) for the road method test stretches

* A saltas M A salt

B saltas höst Vid halka i övrigt sandas vägen B salt during autumn when slippery and else sand
C sandas C sand

I tabell 5.1.2 redovisas hastigheter vid olika väglag. Mätningarna är utförda vid

olika tider på dygnet (5-23) vilket innebär att även dygnsvariationen i hastighet

finns med i de nedan angivna hastighetsnivåerna. Dessutom kan friktionsnivän

variera en hel del för ett och samma väglag. De angivna hastigheterna är därmed

osäkra och bygger ibland på korta mätperioder och får därför ses mer som indika-

tioner på vilka hastighetsförändringar som kan uppkomma.
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Tabell 5.1.2 Personbilars medianhastighet (km/h) vid olika väglag (inklusive
lätt snöfall/snödrev på is/snöväglag. Intervallet anger lägsta
respektive högsta medianhastighetfrån olika mättillfällen.

            

Väg Sommar V i n t e r

barmark barmark tunn virvl. lös modd packad

torr fuktig våt is snö snö snö

E4-1 97 93-97 92 90-93 73 87 78 78-83

E4-2 91 89-90 811< 81-85 77-78 78-84 76-78 73-76

34-1 91 92 90 73 80-83

34-2 90 84-92 90 89-93 76-80

34-3 91 94 87 91. 79-85 76-90

32-1 81 85 71 74

32-2 85 87 73 74

32-3 84 83-86 85 78 75 78

206 87 83 81-82 77

636 90 89 89 74-78 82-84 66-82 68 72

796 86 84-87 75-81 67-80 67 68-72

211-1 69 70-75 53-54 54-55

211-2 67 57-61 54-61

687-1 73 75 69-74 61-68 66-67

687-2 69 68-72 66-68 62-67 60-61

741.-1 84 79 69-73 68-74

741-2 85 82-84 68-79 68-72

716 82 83 79-83 70-75 67 64-68

761 88 85-86 84-86 73-76 64-69

* nysaltat

Mycket grovt 'ar hastigheten vid is/snÖ, 75-90 % av hastigheten Vid barmark.
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Olika snödjup finns uppmätta på två Vägar med hastighetsgränsen 90 km/h och

13 m bredd. När ett intervall anges innebär det att resultat finns från flera olika

mättillf'allen.

Tabell 5.1.3 Personbilars medianhastighet vid olika snöayup på vägen.

   

torr tunn is snödjup (max på körbanan)

barm. Vier. snö 2 cm 5 cm 7 cm 10 om

lV 636 89 82-84 80-82 68 66

lv 796 84-87 75-80 67

        

Hastighetsnivån sjunker snabbt när väglaget Övergår från att vara torr barmark

till att det blir lite snö på Vägen. När snödjupet är mer än 1-2 cm förefaller person-

bilshastigheten sjunka med knappt 3 km/h per tillkommande om snö (tabell 5.1.3).
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Det finns även mätningar som visar på effekten av olika mycket snönederbörd.

Väglaget är helt/delvis packad snö (PS) eller enbart tunn is (TI), se tabell 5.1.4.

Tabell 5.1.4 Snöfall (SF) och snödrevs (SD) inverkan på personbilars median-
hastighet. L=Zätt, M=måttligt och K=kraftigt

     

PS +LSF +LSF +LSD +MSF +MSF+LSD +MSF+MSD

lv 74l-l 73-74 68-74 58-68

lv 74l-2 68-72 67-69 66-71 63-65

lv 796 72 68-69 66-68 74

TI +LSF +MSF +KSF +MSF+LSD

E4-2 77-78 78 76 65

lv 206 81-82 75 (+MSD) 81

lv 636 74-78 76 78 70

        

Hastigheten sjunker oftast med Ökande snöfall och snödrev. De största hastig-

hetssänkningarna är runt 15 km/h jämfört med motsvarande väglag utan snöfall

och snödrev och ytterligare cirka 10 km/h lägre än vid torr barmark. När det är

halt väglag och blir plusgrader sjunker friktionen och även hastigheten.

Hastighetsanpassningen till halt väglag (friktionen) är något bättre på de

mindre vägarna än på de större eftersom hastighetssänkningen i stort sett är lika

stor på alla vägtyper.

Vid låg friktion har de lägsta hastigheterna oftast uppmätts i samband med rela-

tivt kraftigt snöfall och de högsta hastigheterna är oftast uppmätta i början av t.ex.

ett snöfall då trafikanterna ännu inte fått klart för sig att det har blivit halt

(friktionen har sjunkit). Det finns också tillfällen då personbilisterna kör som om

det vore våt barmark men istället är det våt tunn is. Vid andra tillfällen då "låg"

hastighet uppmätts vid hög medianfriktion kan det bero på att det finns partier

med lägre friktion som syns i den nedre delen av friktionsfördelningen (t.ex. 15-

percentilen), men som inte märks på medianen. På E4-2 uppmättes mycket låg

friktion (0,05) och medianhastigheten sjunker undan för undan ned till stillastå-

ende. Fordonen tog sig inte uppför de relativt små backar som fanns på sträckan.

Vid detta tillfälle fanns en brun tunn film på vägbanan och det såg nästan ut som

"slaskig våt barmark".

Skillnaden mellan 50-percentilen (medianen) som redovisats ovan och 85-per-

centilen i hastighetsfördelningen är ungefär 10 km/h vid barmark och 2-3 km/h

större vid is/snöväglag. Detta gäller om hela dataunderlaget betraktas, enskilda

mätningar kan dock uppvisa andra resultat.

VTI rapport 423 33



Öberg (1982)
Målet med studien var att undersöka hur mycket mer halt väglag som förekommer

på de osaltade vägarna och om väglagen har olika friktionsnivå på saltad och

osaltad väg samt också om det fanns någon skillnad i hastighetsanpassning efter

väglag på saltad eller osaltad väg.

Två vägar i Östergötland, som tidigare saltats, hölls under vintern 1980/81

osaltade.
Fem dagar i veckan under fem vintermånader utfördes väglagsundersökningar

som visade att de båda provsträckorna hade is/snöväglag vid 30 respektive 41 %

av mättillfällena. Motsvarande för kontrollsträckorna var 19 respektive 28 %.

När risk för is/snöväglag varit stor har friktions- och hastighetsmätningar

utförts och pågått till dess att en av vägarna fått barmark. Resultaten från frik-

tionsmätningar visar på låga friktionsvärden både på prov- och kontrollsträckan.

Det framkom inga skillnader mellan prov- och kontrollsträckan då friktionsvaria-

tioner längs respektive tvärs studerades.

Bilisten har svårt att anpassa hastigheten till det väglag/friktion som finns på

vägen. För att undersöka detta har följande funktion ansatts

v = val/n

där

v = hastigheten vid halt väglag

vB = hastighet vid torr barmark på sommaren

f = vägbanans friktion vid halt väglag mätt med Saab Friction Tester,

odubbat däck

n = ett tal som visar på hur bilisten anpassar sig till friktionen på vägen.

Ett lågt tal medför att man anpassar sig bättre än vid ett högt tal. Om man

anpassade sin hastighet så att n=2, skulle detta innebära att den beräknade

bromssträckan skulle vara lika lång vid alla friktionstal, förutsatt att friktionen vid

torr barmark är 1.

Vid beräkningarna användes 50-percentilerna i hastighets- och friktionsfördel-

ningarna. n-värdena varierade mellan 5,5 och 12,5 och förefaller vara något lägre

på de mindre vägarna, men osäkerheten i dessa siffror är stor.

Om bromssträckor beräknas framkommer att från barmarksfriktion (0,8-0,9)

och ned till friktionsnivåer kring 0,4 ökar inte bromssträckan så mycket beroende

på att bilisten hyggligt anpassar hastigheten efter friktionen. Vid friktionsnivåer

under 0,2 ökar emellertid bromssträckan mycket snabbt med sjunkande friktion

dvs. hastighetsanpassningen är mycket dålig.

På en viss vägtyp håller fordonen samma hastighet vid ett och samma väglag

oavsett om sträckan saltas eller ej. Inte ens vid försöken med osaltade vägar, då

det fanns skyltar utefter vägen, sänktes hastigheten. Det är således väglaget i sig

som avgör vilken hastighet man håller inte vilken vinterväghållningsstandard som

vägen har.

Öberg, Gregersen (1991)
Inom MINSALT-projektet mättes punkthastigheten på E4 i Västerbottens län un-

der vintrarna 1986/87 och 1987/88. E4zan är här 9meter bred och har en årsme-

deldygnstrafik på cirka 4 000. E4 har hastighetsgränsen 90 km/h. Hastighetsmät-
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ningarna pågick hela vintrarna och väglaget observerades som regel minst en

gång varje vardag. Dygnsmedelhastigheten hänförs till det observerade väglaget.

Det kan således ha förekommit annat väglag under dygnet än det som redovisas.

Friktionen är mätt med BV11 med odubbat däck. Mätpunkterna ligger på raka och

plana delar av vägen, se tabell 5 .1.5 .

Tabell 5.1.5 Vägbanans friktion och personbilisters medelhastighet (km/h) vid
olika väglagpå E4 i Västerbotten.

  

Hastighet Friktion

Torr barmark 99,0 0,93

Fuktig/våt barmark 95.3 0,80

Fläckar/spår med barmark 95,2 0,9-0,15

Fläckar/spår med tunn is 92,0 0,11

Hård snö/is 93,1 0,27

Lös snö/is 93,0 0,16

     

Personbilisternas medelhastighet på torr barmark är något högre än vad VTI:s

mätningar från främst Götaland visar. Hastigheten på samtliga väglag är högre än

gällande hastighetsgräns. Vid kraftig snörök kunde timmedelhastigheten sjunka

till 75 km/h. Samma dygnsmedelhastighet erhölls ett dygn då det kom 24 mm regn

och detta var den lägsta dygnsmedelhastighet som uppmättes. Dettatyder på att

sikten har större betydelse för hastighetsnivån än väglaget/friktionen.

Vid de första is/snöväglagen på hösten förefaller hastigheten att vara lägre än

då samma väglag förekommer senare på vintern. Trafikmängden är dock mindre

mitt i vintern än i början och slutet. Detta i sig kan eventuellt ha betydelse för has-

tighetsnivån, men det som kan ha större betydelse är om det är de "försiktiga" som

inte kör så mycket på vintern.

Öberg et al. (1991)
Inom MINSALT-projektet mättes punkthastigheten på Gotland på gator och vägar

vid olika väder och väglag. Mätningarna ägde rum vintrarna 1985/86 och 1986/87.

Hastighetsnivån på Gotland är låg jämfört med fastlandet. På landsbygdsvägarna

som är mellan 6 och 7 meter breda och har hastighetsgränsen 90 km/h varierar

medianhastigheten mellan 75 och 81, km/h vid barmark. I genomsnitt sänks medi-

anhastigheten med 6,5 km/h när det blir is/snö på vägen. De lägre percentilerna

sjunker något mer än de högre. Vid snöfall och snödrev kan hastighetsnivån bli 20

km/h lägre än vid barmark. I Visby mättes på Visbyleden (70 km/h, 11 m bred)

och Färjeleden (50 km/h, 10 m bred). På Visbyleden var medianhastigheten cirka

67 km/h vid barmark och på Färjeleden 56,5 km/h. Hastighetssänkningen vid

is/snö är enbart någon till några km/h.
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Möller, Wallman, Gregersen (1991)

Mätningar i Göteborg visar att fordonshastigheten minskar från 55 km/h vid torr

barmark till under 41 km/h (mäter ej lägre hastigheter) då det snöat under en natt

och under förmiddagen. Förutom att medianhastigheten minskade tycktes även

hastighetsspridningen minska. Det var vid mättillfället riktigt halt med friktions-

nivåer på 0,10-0,15 (mätt med Saab Friction Tester (SFT) med odubbat däck).

Öberg (1994a)
I ett nordiskt projekt provades punktsaltning i Linköpings tätort och då mättes

bl.a. hastigheten vid olika väglag. Alla gator hade hastighetsgränsen 50 km/h och

årsdygnstrafiken varierade mellan 2 000 och 20 000. Vid våt barmark varierar me-

delvärdet av timmedianerna från 52 till 58 km/h för olika gator (mätt i en punkt

mellan korsningar). Strax före korsningar med enbart svängande trafik är motsva-

rande hastighet 27-28 km/h. När det blir is/snö på gatorna sjunker hastigheten

med någon till några km/h. Skillnaden mellan timmarna med högst respektive

lägst medianhastighet är cirka 10 km/h. Friktionen (medelvärde över längre

sträckor; mätt med SFT med odubbat däck) varierade mellan 0,20 och 0,85 vid de

olika mätningarna. I Køge, som är en förort till Köpenhamn, uppmättes hastig-

hetssänkningar på upp till 15 km/h när det blev vinterväglag oavsett om bar-

markshastigheten var 60, 70 eller 80 km/h. I Køge är det bara 5 % som använder

dubbdäck (dvs. ej uppruggad is/snö) och detta kan leda till att det är halare där och

dessutom är barmarkshastigheten högre än i Linköping vilket kanske kan förklara

den större hastighetssänkningen.

Öberg (1996)
Vid mätningar i norra Sverige på 110- och 90-begränsade vägar sänks medelhas-

tigheten vid övergång från barmark till is/snöväglag med 815 anh respektive 6i2

km/h. Dessa tal stämmer i stort sett för is/snöväglag med ingen eller lätt snöneder-

börd. Vid måttligt snöfall var hastighetssänkningen 12 km/h och vid tätt snöfall 24

km/h på 90-vägar och något större hastighetssänkning på 110-vägar. Osäkerheten

är stor i de angivna talen eftersom de bygger på få mätningar.

Eftersom väglaget beskrivs tämligen detaljerat har denna information utnyttj ats

i en regressionsanalys för att få indikationer på hur t.ex. en mittsträng påverkar

hastigheten. Även här utnyttjas tre timmars hastighetsdata kring väglagsobserva-

tionen.

I modellen ingår inte uppgifter om fordonsflöde totalt eller för lastbilar. Det

ingår inte heller uppgifter om dagsljus/mörker. Detta gör att förklarings graden inte

blir så hög i nedanstående modeller.
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Modellansats: Y = oc + lel + BZXZ + .... .. + BiXi + 8

Beroende variabel Y är medelhastigheten för personbilar utan släp (PUV).

Oberoende variabler X1, X2..Xi är:

HAST = 1 om hastighetsbegränsningen är 1 10 km/h annars 0 (90 knvh)

VB89 = 1 om vägbredden är 8 eller 9 meter annars 0 (13 meter)

VLAG = 1 om is/snöväglag annars O (barmark /torr, fuktig och våt/)

LS = 1 om lös snö på vägbananannars O

MITT = 1 om mittsträng annars O

VK = 1 om sidosträng annars O

NED = 1 om nederbörd annars O

oc och Bi är regressionskoefficienter som bestäms vid regressionsanalysen.

8 är residualen dvs. slumpvariationen som inte förklaras av regressionsekva-

üonen.

Om data från vintrarna 94/95 och 95/96 utnyttjas erhålles nedanstående modell:

Region Norr

PUV=95,3-0,8*HAST-l,3*VB89-2,l*VLAG -4,2*MITT-2,6*LS +l,5*VK-2,l*NED

Samtliga koefficienter, utom för VK, är signifikanta på 5 % risknivå. Förkla-

ringsgraden (R2=O,42) innebär att cirka 42 % av variationen i beroendevariabeln

förklaras av modellen.

Regressionsmodellen visar att is/snöväglag sänker hastigheten med drygt 2

km/h jämfört med något barmarksväglag. Finns det en mittsträng av is/snö ökas

skillnaden på med drygt 4 km/h. Om det dessutom finns lös snö på körbanan

sänks hastigheten med ytterligare 2-3 km/h. Den totala effekten av alla tre blir

nästan 9 km/h. Nederbörd (= sämre sikt) medför en ytterligare sänkning av hastig-

heten med cirka 2 km/h, dvs. totalt en sänkning på 11 km/h.

Skillnaden mellan breda och normala (8-9 m) är drygt 1 km/h. Ett något förvå-

nande resultat erhålles för de olika hastighetsgränserna där llO-vägarna får en

nästan 1 km/h lägre hastighet än 90-vägarna. Det kan finnas en samvariation mel-

lan variablerna som gör att t.ex. en väglagseffekt istället hänförs till vägtyp.

Region Mitt

PUV=94,6-4,5*VB89-2,5*VLAG-3,6*MITT -3,8*LS -l,9*VK-2,2*NED

Samtliga koefficienter är signifikanta på 5 % risknivå. R2=0,48

Effekten av is/snöväglag, mittsträng och nederbörd är liknande i de båda regio-

nerna. I region Mitt blir den totala effekten cirka 12 km/h. I region Mitt är koeffi-

cienter för is/snösträng på vägkant signifikant skild från noll och koefficienten är

här också negativ vilket förefaller mera rimligt. I region Mitt finns bara data från

llO-vägar och därför saknas variabeln HAST här.
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Öberg (1994b)
Under 1994 sammanställdes resultat från hastighetsmätningar varifrån nedanstå-

ende sammanfattande tabell 5.1.6 är hämtad. De mått som använts i de olika stu-

dierna redovisas utan att omräknas till samma enhet. Det är viktigtatt komma ihåg

att resultaten utnyttjas maximalt och att en del är dåligt underbyggt. Avsikten här

är att visa vilka variationer som kan förekomma.

Tabell 5.1.6 Hastighetssänkningar (km/h) baserade på olika väder/väglag 1'
Olika studier.

          

Skillnader i hastighet (km/h) mellan olika väglag i olika studier

TB -IS TB- Per cm Hög-låg Kommentar

(IS+SF/SD) snödjup friktion

mv, max

10 <25 3 10, 20 (30) E-län 78-80 res, 50 p

10 Götaland -85, punkt, mv

6.5 5 AC län 86-88, punkt, mv

6.5 <20 I län 85-87, punkt, 50 p

<3 I län tätort punkt, 50 p

10 <20 W län 87-88, punkt, 50 p

15 Göteborg, punkt, 50 p

<3 (10) <3, 10 Linköping, punkt, mv

7-19 <20 (30) Götal., 86-91, punkt, 50 p

Förklaring:

TB = torr barmark, IS = is/snö, SF = snöfall, SD = snödrev, mv = medelvärde,

50p = median, res = reshastighet, punkt = punkthastighet. Siffror inom parentes

avser enstaka värden.

Möller (1996)

Syftet med projektet var att undersöka nyttan med att ta hänsyn till väglaget när

komplettering skulle göras av trafikflödes- och hastighetsdata som fallit bort i

Vägverkets helårsräknepunkter.

I det underlag som samlades in under vintern 1991/92 fanns bl.a. fordonshas-

tigheter och väglagsobservationer från 14 helårsräknepunkter spridda över landet.

Grundat på dessa data gjordes en regressionsanalys av hastighetens beroende av

väglaget. Resultatet för personbilar utan släp framgår av tabell 5.1.7.
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Tabell 5.1. 7 Punkthastighet (inklusive konfidensintervall) på vardagar under
högvintern vid lågtrafzk, dagsljus och torr barmark samt hastig-
hetsskillnad (inklusive konfidensintervall) vid några olika vinter-
väglag.Fordonsgrupp: Personbil utan sla'p.
Stjärnmarkering ( *) betyder att hastighetsskillnaden a'r signifikant
skildfrån nollpå 5 % risknivå.

Måtplats Punkthastighet/hastighetsskillnad (km/h) vid olika väglag

torr barmark lös snö/ tjock is/ spårslitage

snömodd packad snö med barmark

Nymö 81,8 i 0,4 - 19,4 i 13,0* - - 9,4 i 7,5*

Knislinge 94,2 i 1,0 - - - 13,2 i 5,2*

Gistad 99,3 i 0,8 - - -

Vimmerby 99,0 i 1,5 - - - 13,0 i 5,8*

Gödestad 95,4 i 1,0 - - -

Ödeborg 89,2 i 0,4 - 10,1 i- 7,7* - - 7,2 i 1,9*

Karlstad 103,6 1' 0,8 - - - 9,0 i 3,2*

Falun 100,4 i 0,9 - 3,8 i 5,4 - - 8,8 i 3,8*

Jordbro 82,9 i 0,7 - - 14,0 i 4,6* -

Handen 79,7 i 1,2 - - 15,5 i 8,3* - 3,0 i: 8,3

Ramsele 82,8 i 1,7 - 4,9 i 9,7 - 1,7 i 2,0 - 1,1 3: 13,7

Svenstavik 96,8 i 1,4 - 12,8 i 9,9* - 9,9 i 1,2* - 4,2 i 1,1*

Boden 92,4 i 2,1 - 8,5 i 6,4* - 6,2 i 3,3* - 1,7 i 2,1

Norrfjården 96,7 i 1,0 - - - 0,3 i 0,7

      

5.2 Nordiska undersökningar

Ruud (1981)

De förhållanden man Önskade belysa i undersökningen var:

0 Hastighetens variation på saltade och osaltade vägar i förhållande till snö-

fall.

0 Hastighetens variation med våglaget mer generellt.

0 Hastighetens variation under dygnet för olika friktionsförhållanden.

Mätningar skedde på två vågstråckor i Akershus respektive Vestfold; E 18

(Holm) och Rv 153 (Tomter) respektive E 18 (Hemsenga) och Rv 312

(Semslinna). E 18 var i båda fallen saltad, medan riksvågarna var osaltade. Exem-

pel på resultat av mätningarna framgår av tabell 5.2.1 och 5.2.2.
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Tabell 5.2.] Dataför mätsträckorna.

     

Väg Hastighets ÅDT Halk-

begränsning bekämpning

E18 Holm 80 4 000 salt

E18 Hemsenga 80 3 300 salt

Rv 153 Tomter 80 6 500 ej salt

Rv 312 Semslinna 80 8 000 ej salt

  

Tabell 5.2.2 Medelhastighet via' Olika väglag på saltade respektive osaltaa'e

        

vägar.

Väglag

Väg nr Is och Packad snö, Bar

packad snö modd, vägbana

våt asfalt

E 18 Medel-

hastighet (km/h) 73,5 76,1 80,9

Rv 312 + 153 Medel-

hastighet (km/h) 68,7 70,7 76,1

  

Sammanfattningsvis konstateras bland annat, att:

0 Hastighetsnivåerna på de saltade Europavägarna varierar mindre med väg-

laget än på de osaltade riksvägarna. Vid is/snöväglag var reduktionen 5,4-

6,5 km/h på Europavägarna, mot 6,7-8,7 km/h på riksvägarna. (Ur resultat

för varje delsträcka).

0 Hastighetsnivåerna på mycket hala vägar ligger i stort sett på samma nivå

som en mindre hal vägbana.

SINTEF (1987)

Under vinterhalvåret innebär ofta det hala väglaget att det uppstår problem i tra-

fikrytmen. Branta stigningar vållar ofta de största problemen. Syftet med denna

undersökning var att studera just detta problem. Man genomförde under 1986

mätningar i två branta stigningar avseende friktion, körhastighet, trafikflöde, tids-

avstånd och andel fordon i kolonn.

Enligt hastighetsmätningen reduceras den genomsnittliga körhastigheten på

vinterväglag med cirka 10 km/h jämfört med sommarföre. Tidsavståndet mellan

fordon ökar med cirka 0,6 sekunder. Beräknade stopplängder visar att den redu-

cerade körhastigheten på vinterväglag trafiksäkerhetsmässigt inte är tillräcklig för

att kompensera för den lägre friktionen.

I "Vedlikeholdsstandarden for Statens Vegvesen" rekommenderas sandning i

backe när friktionskoefficienten är lägre än 0,25.

Efter det att vägbanan sandats ökar friktionskoefficienten till ungefär 0,35.

Körhastigheten är i genomsnitt 8 km/h lägre efter sandning. Denna oväntade redu-

cering av körhastigheten förklaras delvis med att sandningen utförts på en kort

sträcka och att trafikanten "tror" att vägbanan är mycket hal därför att den sandats.

Tidsavstånden för fordon i kolonn är något större efter sandning. Enligt beräknade
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stopplängder ligger trafiksäkerheten efter sandning på samma nivå som på som-

marväglag.
Enligt beräkning av trafikant- och väghållningskostnader kan man sanda väg-

banan varje veckodag i nästan två månader för samma kostnad som ett

"sammanbrott" i trafiken på en timme.

Sistonen, Seise (1990)
Friktion (Skidding Tester ST-l sidfriktion 8 ° vinkel) mättes på några vägar. Frik-

tionen delades i 4 olika intervall:

f < 0,27 mycket halt

0,27 < f < 0,39 halt

0,39 < f < 0,50 tillfredsställande väggrepp

0,50 < f bra väggrepp

I en statistisk analys förklarades friktionen av temperatur, vinterväghållning

och regn. Korrelationen var hög men användbarheten var liten p.g.a. viktiga fakto-

rer saknades.

Fria fordons hastighet mättes. När väglaget ändrades från bra till halt ändrades

hastigheten endast lite, vilket innebar att den beräknade stoppsträckan ökade med

Cirka 30 %. På mycket halt väglag minskade stoppsträckan jämfört med vid halt

väglag, se tabell 5.2.3.

Tabell 5.2.3 Personbilshastighet (driving speed) och beräknade stoppsträekor

       

vid Olika väggrepp.

1. Highway 3 2. Local road 2834 3. Highway 54

speed limit 80 km/h speed limit 60 km/h speed limit 100 km/h
Classification of ------ --w----------------- -- -1 ----------------- - '1' ---------- 4

slipperiness speed i stopping speed i stopping speed i stopping
km/h u distance; km/h I distance; km/h | distance;

; m 5 m 5 m
Satisfactory - i i i

good grip : : i ' j
p > 0,39 79,2 : 78,3 60,3 : 65,3 89,1 : 96,1'

I | I

Slippery i i 5
0,27 < p 5 0,39 78,1 : 101,9 57,7 : 64,0 87,8 : 122,7

I I I

Very slippery i i i ,
11 .<. 0,27 72,3 : 95,7 46,0 : 48,0 77,7 : 107,3
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Saastamoinen (1993)

En sänkning av hastighetsgränsen från 100 till 80 km/h innebar en hastighetssänk-

ning på mindreän 4 km/h. Vid ganska bra väggrepp, friktion 0,36-0,45, sänktes

' hastigheten med 0-3 km/h. Under ganska hala förhållanden (friktion 0,26-0,35)

sänktes hastigheten med 3-6 km/h och vid halt väglag (friktion < 0,26) med 4-7

km/h jämfört med bra förhållanden (friktion > 0,45). Vinterväglaget innebar att de

snabbare sänkte hastigheten mer än delångsammare och att därmed spridningen i

hastighet minskade.

Roine (1993)

Förarnas beteende vid körning i kö och i skarpa kurvor studerades. Fordonen hade

både dubbade och odubbade däck och mätningarna gjordes vid halka. Vid halt

väglag var medelhastigheten i kurva 6 km/h lägre än vid torr eller våt barmark.

Säkerhetsmarginalen var lägre vid halka. Dubbfordonen körde något fortare i kur-

vorna, men skillnaden i säkerhetsmarginaler var små till de odubbade fordonen.

I kolonn körde dubbfordonen något fortare än de odubbade fordonen men det

var ingen signifikant skillnad i säkerhetsmarginaler.

Omkring 20-30 % av förarna i kö kör med så små marginaler att en oväntat

inbromsning leder till farliga situationer och kanske olyckor.

Kalenoja, Mäntynen (1993)

Osaltade vägar i Kuopio medförde att medelhastigheten för tunga fordon sänktes

ytterst lite, däremot sänktes de låga hastigheterna (5-percentilen) med 6-10 %.

Bara en liten del av risken för försening orsakas av vinterväglag.

När saltanvändningen (mängden salt) minskades ökade medelrestiden med 1-

5 %. Odubbade däck ökade transporttiden med 2 %. Oklart om detta avser tunga

eller lätta fordon.

Giaaver (1993)
Syftet med undersökningen var att studera väglagets inverkan på flöde, hastighet

och tidsavstånd. Mätningarna utfördes på väg E6 i tre snitt, Taraldrud söder om

Oslo, samt Klettstigningen och Heimdal söder om Trondheim. Sträckorna var två-

fältiga med hastighetsbegränsningen 80 km/h. ÄDT vid Taraldrud är 20 000 och

för de båda andra sträckorna 16-17 000 fordon. Resultaten framgår av tabell 5.2.4.
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Tabell 5.2.4 Medelhastighet vid olika väder- och väglagssituationer, klockan
06.00-10.00.

Var-/føreforhold Gjennomsnittlig snitthastighet, km/t

Taraldrud Heimdal Klettstigningen

nordover sørover nordover sørover nordover sørover

(rushretn) ('rushretn) (rushretn)

Opphold, tørr bar veg 1 63.9 80.3 68.4 75.2 68.4 76.0

. Opphold, våt bar veg 55.6 78.3 67.2 73.8 68.7 74.2

Opphold, snødekke 45.6 72.8 64.7 74.1 64.4 67.5 i

Opphold, Sporslitt bart i spor - - 65.3 73.1 66.6 68.5

Opphold, sporslitt is i spor - - 62.7 70.5 65.2 68.9

Regn, våt bar veg 46.9 72.7 67.8 73.7 69.8 74.9 .

Regn, snødekke (regn) (regn) - - - -

Snø, våt bar veg 65.1 72.4 66.2 67.8

Snø, snødekke 56.9 79.0 60.5 66.8 64.8 66.3

Sno, sporslitt bart i spor (snø) (snø) - - - -

Snø, Sporslitt is i spor 55.8 64.3 61.8 61.7

Tåke, tørr bar veg 51.0 76.9 - - - -

Tåke, våt bar veg (tåke) (tåke) 66.6 72.8 67.5 72.7

ALLE 62.1 79.8 66.2 73.0 67.5 72.6

   

Mäkinen et al. (1994)

 

I denna studie undersöktes hur förarnas beteende ändrades då debytte från dubb-

däck till odubbade däck på sin egen bil. Förarna bokförde alla resor. Två instru-

menterade bilar (dubb-ej dubb) fanns Också för uppmätning av olika effekter. För-

sökspersonerna fick köra med samma typ av däck som de blivit tilldelade privat.

Ett byte till odubbade däck medförde inte några förändringar i antal resor eller

längden på resorna. Under första vintern ökade de odubbades hastighet speciellt

vid körning på motorväg vid bra väglag. Vid kurvor sänkte odubbade hastigheten

mer än dubbade. På hala sekundära vägar bromsade de odubbade mjukare. Under

andra vintern körde de odubbade ungefär som de gjort tidigare när de använde

dubbdäck. Ikurvor körde de även denna vinter långsammare än fordonmed dubb-

däck. De odubbade höll lägre hastighet i tättbebyggda områden än dubbdäcksfor-

don. Fordon med odubbade däck höll i genomsnitt 11 meter längre avstånd till

framförvarande fordon. De som provat på att köra med odubbade däck var nöjda

med detta och ville fortsätta köra odubbat. Var fjärde som körde med dubbdäck i

testet övervägde att byta till odubbat.
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Heinijoki (1994)

Syftet med detta projekt var att ta reda på i vilken grad förarna tar hänsyn till hal-

kan på vägen, vilken typ eller kvalitet däcken har. Friktionen delades in i fyra

grupper (> 0,45; 0,35-O,45; O,25-O,35; < 0,25). Allmänt var förarna dåliga på att

bedöma friktionsnivån på vägen. Mindre än 30 0/0 träffade rätt friktionsgrupp och

27 % valde en grupp som var 2 eller 3 från rätt grupp. Felet var större ju halare det

var. Ingen hastighetsskillnad uppmättes mellan fordon med dubbdäck eller odubb-

ade däck varken vid hög eller låg friktion.

Vinterhastighetsgränsen på 80 km/h betraktades som ett riktvärde och som en

säker hastighet vid körning på halt väglag. Det fanns sträckor där hastighetsnivån

var högre vid halt väglag än vid barmark.

Sakshaug, Vaa (1995)

Två olika studier har utförts, på grundval av polisrapporterade olyckor med per-

sonskada:

Del 1
Före- efterstudie av olyckseffekten av att salta ett tidigare osaltat vägnät.

Del 2

Jämförande studie saltat - osaltat vägnät. Försöket omfattade sträckor på stam-

vägnätet, spridda över hela landet. 839 km väg saltades, medan de osaltade kon-

trollsträckorna omfattade 540 km.

Undersökningen omfattade även hastighetsmätningar. Resultatet från dessa

visas i tabell 5.2.5.

Tabell 5.2.5 Hastighetsreduktion för olika väder- och väglagsförhållanden.

  

Väglag och väder Hastighetsreduktion.

Medelhastighet på torr barmark:

72-84 km/h

Våt barmark och snöfall -4,2

Modd och snöfall -7,l

Lös snö och snöfall -7,9

Packad snö och snöfall -8,l

Is och snöfall -7,7

Bart i spår och snöfall -4,9

Halt i spår och snöfall -6,0

Is och regn -1 1,7

   

5.3 Utomnordiska undersökningar

Durth, Hanke (1984)
Analysen utfördes på tre typiska, raka, horisontella vägsträckor: motorväg

(Autobahn) A 60, riksväg (BundesstraBe) B 45 samt riksväg B 26, se tabell 5.3.1.

Väglaget indelades i fyra klasser: torrt , vått , halt samt saltat . Ingen

åtskillnad gjordes mellan olika typer av halka, se tabell 5.3.2.
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Tabell 5.3.] Dataför mätsträckorna.

   

Väg Vägbredd ÅDT

A60 29 40 000

B45 9,5 15 000

B26 7,5 9 000

    

Tabell 5.3.2 Medianhastigheterför de tre sträckorna vid olika väglag.

   

Väg Väglag

Halt Saltat Vått Torrt

A 60 63 85 91 112

B 45 37 77 86 90

B 26 34 61 70 71

      

Durth, Hanke, Levin (19893)

Avsikten var att undersöka, i vilken utsträckning plogning och saltning på lands-

vägar påverkar trafikanternas framkomlighet och säkerhet. Studien utfördes på

fem vägsträckor i närheten av Darmstadt (tabell 5.3.3).

Undersökningen omfattade hastighets- och flödesmätningar i olika väglag,

torrt, vått och halt, samt före och efter åtgärd. Någon åtskillnad mellan olika

halktyper gjordes inte, endast i undantagsfall var tillfällena av annan art än lös

eller packad snö (tabell 5.3.4).

Tabell 5.3.3 Dataför mätsträckorna.

   

Väg Vägbredd ÅDT
B26 7,0 8 840
B45 8,5 14 148
L3094 7,5 7 162
L3106 5,2 1 240

K137/138 6,5 2 919

 

 

 

 

Tabell 5.3.4 Medianhastigheter vid olika väglag.

   

 

Mätpunkt Väglag

Halt Saltat Vått Torrt

B26 45,4 60,0 61,4 68,0

B45 41,8 56,7 77,6 81,5

L3094 45,8 59,3 74,7 77,7

L3106 riktning 1 47,6 56,3 69,0 70,6

L3106 riktning 2 40,4 52,3 67,5 68,1

K137 49,1 56,7 77,9 85,6

K138 45,1 56,7 67,6 79,6

 

    
VTI rapport 423 45



Durth, Hanke, Levin (1989b)

Salt som halkbekämpningsmedel har hittills betraktats som oersättligt på tyska

landsvägar. För att försöka åstadkomma en vettig kompromiss mellan trafiksäker-

het och miljökrav, har man gjort försök med inskränkt saltanvändning vid vissa

vägförvaltningar. I dessa vita nät har några sträckor - med liten trafikbetydelse

och få olyckor - valts ut, där man normalt använder krossgrus i stället för salt,

eller har plogning som enda vinterväghållningsåtgärd (tabell 5.3.5). Detta projekt

hade som syfte att undersöka framkomlighets- och säkerhetseffekterna av denna

inskränkta vinterväghållning.

Försöken utfördes i Bayern och Hessen. I Bayern användes krossgrus i stället

för salt; i Hessen skedde ingen halkbekämpning alls. Detta är dock en sanning

med modifikation - vid extrema halksituationer tillgrep man i båda delstaterna

salt för att undvika katastrofala trafiksäkerhetssituationer. Medianhastigheterna

vid olika väglag framgår av tabell 5.3.6 och 5.3.7.

Tabell 5.3.5 Dataför matsträckorna.

   

Väg Vägbredd ÅDT

Bayern

B307 8,5 3 978

St2075 6,5 988

St2368 5,5 1 391

M11 6,0 2 229

Hessen

L3006 5,0 2 214

K461 5,0 910

K478 5,0 150

    

Tabell 5.3.6 Bayern. Medianhastigheter vid olika väglag.

     

Väglag

Mätsträcka Torrt Vått Is/snö ls/snö Torrt

grusat spårslitage snöfläckar

B307 86,9 - 55,7 65,7 84,9

St2075 75,2 - 47,0 - -

St2368 77,2 79,3 50,5 59,9 68,6

M11 88,3 - 65,4 72,0 89,8

     

Tabell 5.3. 7 Hessen. Medianhastigheier vid olika väglag.

  

   

Mätsträcka Väglag

Torrt Vätt ls/snö Plogat Frosthalka

L3006 60,7 56,0 35,0 45,3 -

K461 89,0 76,8 42,4 45,4 82,4

K478 63,0 62,6 41,4 47,9 52,8
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6 Tidsavstånd, kapacitet, flöde, täthet

6.1 Svenska undersökningar-

Öberg, Gregersen (1991)
På E4 i Västerbotten är trafikmängden ungefär densamma vid barmark som vid

is/snöväglag om samma del av vintern studeras. Däremot är det stora dygns-

vecko- och årstidsvariationer. Det var ungefär 30 % lägre personbilsflöde mitt i

vintern än i början och slutet av vintern.

Möller, Wallman, Gregersen (1991)

Dygnsflödet (personbilar) i Skellefteå tätort påverkas inte nämnvärt av väder och

väglag. I både Göteborg och Skellefteå var flödet mitt i vintern 3-5 % lägre än i

början och slutet av vintern. I Göteborg studerades morgontrafiken i 10-minuters-

intervall. De två flödestopparna före kl. 7 respektive kl. 8 kom praktiskt taget all-

tid i samma lO-minutersintervall. Inte heller i Borås ändrades flödestopparna

p.ga. väder/väglag.

Öberg (1994)
På en gata i Linköping med hastighetsgränsen 50 km/h undersöktes om andelen

korta tidsavstånd minskade vid försämrat väglag. Endast tidsavstånd <10 sekunder

studerades.

Av figur 6.1.1 nedan framgår att det finns en viss skillnad mellan olika väglag.

Det är fler som har de allra kortaste tidsavstånden ju bättre väglaget är med de tre

indelningar som anges nedan.

   

 

%

A
40 .

30 ..

få \

20 - l/

/
/ ..10 -

/

0 1 2 3 4 5 '
Sekunder

Torr barmark ------ Is/snö

.- -- - - Vât bannark lS/SBÖ
---------« Våt bannark Is/snö

 

Figur 6.1.] Tidsavståndsfördelning (<1() 5) för samtliga fordon i båda rikt-
ningama. '
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För att förtydliga figuren anges i tabell 6.1.1 andelen fordon med de kortaste

tidsavstånden. Resultaten blir i stort sett desamma om enbart personbilar studeras.

Tabell 6.1.] Andelfordon med korta tidsavstånd vid olika väglag.

  

Andel fordon med kortare tidsavstånd än

1 sek 2 sek 3 sek

Torr barmark 3,6 31,7 44,9

Våt barmark 2,4 29,1 46,8

Is/snö 1,4 25,8 46,3

     

Öberg et al. (1997)
Inga större skillnader kunde konstateras i fotgängarflöde mellan barmark och

blandväglag under vintertid. Däremot uppgick flödet vid is/snöväglag endast till

cirka 75 0/0 av barmarksflödet. För cyklisterna är skillnaden större. Under vintertid

vid blandväglag är det drygt 60 0/0 och vid is/snöväglag knappt hälften som cyklar

jämfört med vid barmark vintertid.

Vid minusgrader sjunker fotgängarflödet med 10-15 % för varje 5 0C som

temperaturen sjunker. Det är främst barn och äldre som svarar för minskningen.

Nederbörd påverkar däremot inte fotgängarflödet nämnvärt.

Den största minskningen av cykelflödet beror på att det blivit vintersäsong.

Ytterligare minskningar erhålles främst p.g.a. nederbörd.

6.2 Nordiska undersökningar

Ragnøy (1984)

I Oslo tillfrågades äldre om problem med att färdas ute på vintern. De tillfrågade

är personer över 67 år och som bor hemma. De tillfrågades om hur ofta de går ut

under sommar respektive vinter.

72 % av de tillfrågade går ut mera sällan på vintern. Andelen är störreför de

äldsta och lägre för de yngsta.

Man fick också ange varför man gick mera sällan utpå vintern och resultatet

framgår av tabell 6.2.1 nedan.

Tabell 6.2.] Orsak till att man går ut mera Sällan på vintern.

      

Orsak Prioritet Summa alla

prioriteter

1 2 3 4 5

Väder, kyla 63 81 14 4 1 163

Hala trottoarer 180 77 25 1 0 283

Höga snövallar 6 26 12 5 0 49

Hälsa 95 43 12 4 1 1 55

Rädsla 6 18 18 4 2 48

Annat 13 18 9 3 0 43

Summa 363 263 90 22 4 741
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50 % av dem som svarar anger hal trottoar som huvudorsak (prioritet 1) till att

de går ut mera sällan på vintern. 26 % har hälsomässiga orsaker medan 17 %

anger väder, kyla m.m.

Det finns med andra ord tre huvudorsaker till att äldre går ut mera sällan på

vintern. Dessa anges i prioritetsordning nedan:

- väglag på gator och trottoarer (halka eller höga snövallar)

- hälsomässiga orsaker

- andra orsaker knutna till årstiden (väder, kyla, mörker osv.).

Elolähde, Pursula (1984)

Pursula (1984)

Omställbara hastighetsbegränsningar kan vara lämpliga, för att bättre anpassa tra-

fikens hastighet till olika väder- och ljusförhållanden. I denna studie undersöktes

effekterna av begränsningarna 80, 100 respektive 120 km/h på trafiken på Väster-

leden utanför Helsingfors, en fyrfältig motorväg.

Analysen omfattade sambandet mellan trafikflöde, täthet och medelhastighet

(fundamentaldiagrammet), samt andelen korta (farliga) tidsavstånd och sprid-

ningen i hastighetsfördelningarna. Gränsen för farliga tidsavstånd definierades

med hjälp av erforderlig stoppsträcka vid rådande friktion.

För goda yttre betingelser erhölls resultat enligt figur 6.2.1-6.2.2. För neder-

börd och mörker erhölls resultat enligt figur 6.2.3-6.2.4.
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Figur 6.2.1 Sambandföde respektive hastighet och täthet i alla mätpunkter
under godaförhållanden.
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Sammanfattningsvis ger en sänkt hastighetsgräns en minskad hastighetsdiffe-

rens såväl mellan successiva fordon som mellan körfält. Andelen farligt korta

tidsavstånd minskar också.

(Anmärkning: Resultatet beträffande tidsavständen bekräftas inte av andra stu-

dier.)

Blakstad (1992)

Kapacitet är här i praktiken definierat som största registrerade timtrafik innan ett

sammanbrott. Kapacitet skall registreras över hela timmar. Över kortare tidsperio-

der kan det registreras väsentligt högre intensitet '

Definitionen av kapacitet på vägsträckningar innebär att trafiken bryter sam-

man p.g.a. för högt flöde. I praktiken är det emellertid ofta speciella händelser

(olyckor, haverier, olovlig parkering, speciellt längsamgående fordon) som orsakar

sammanbrott. Då det är troligt att dylika händelser är vanligare vid halka/dålig sikt

är det också grund till att tro att det också medför reducerad kapacitet på vintern.

Hastigheter över 50-60 km/h har inte betydelse för kapaciteten medan däremot

tidsavstånd mellan fordon i kolonn har det.

Utredningen ger inte svar på hur stor kapacitetsreduktion man kan förvänta sig

vid olika väder-/väglagsförhållanden. Det antyds att effekten av normalt vinterföre

är en reduktion på 10-20 %. Det är författarens mening att effekten av olika väder

och väglag att avveckla trafik bör mätas direkt på kapaciteten eftersom han inte

känner till några modeller som gör det möjligt att beräkna effekten med hjälp av

mellanliggande variabler som hastighet, tidsavstånd eller omkörningsfrekvens. Ett

förslag till försöksuppläggning finns bilagt.

Giaver (1993)

Syftet med undersökningen var att studera väglagets inverkan på flöde, hastighet

och tidsavstånd. Mätningarna utfördes i tre snitt, Taraldrud söder om Oslo, samt

Klettstigningen och Heimdal söder om Trondheim. Representativa delar av resul-

tatet visas i figur 6.2.5 till 6.2.7 nedan. Kolonner definieras av att tidsavståndet till

framförvarande fordon är mindre än 5 sekunder.
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Figur 6.2.5 Tidsavståndsfördelning i morgontrajik, Heimdal.
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Figur 6.2.6 Samband mellanflöde och hastighet vid uppehållsvader och torr

barmark. Heimdal, högtrafik mot Trondheim, morgon.
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Figur 6.2.7 Samband mellan flöde och hastighet vid snoväder, spårslitage
och is ispår. Heimdal, högtrafzk mot Trondheim, morgon.

Sammanfattningsvis konstaterar man, att hastighetsnivåerna sjunker med upp

till 20 km/h vid snönederbörd. Vid regn blir sänkningen mindre. Det genomsnitt-

liga tidsavståndet i kolonner ökar med O,2-O,5 sekunder vid snöväder jämfört med

uppehållsväder och torr barmark. Regn och snö kan reducera kapaciteten med upp

till 20 %, vilket avspeglas i att sambandet mellan flöde och täthet blir mycket mer

splittrat än vid uppehållsväder.

Saastamoinen (1993)

Tidsavstånden mellan fordonen ändrades inte mycket från bra förhållanden som-

martid. Antalet kritiska avstånd (<1,5 s) i köer minskade från 38 % på sommaren

till 25 % under dåliga förhållanden

Öberg (1994)
En lördagsförmiddag i Køge utanför Köpenhamn kom 2-4 cm snö och då mins-

kade trafikflödet med 20 0/0 jämfört med lördagar med barmarksväglag.

6.3 Utomnordiska undersökningar

Durth, Hanke, Levin (1989a)
Halka vållar förändringar i trafikflödet, gällande dels storleken, dels fördelningen i

tiden. Detta visas i figur 6.3.1 och 6.3.2. I figur 6.3.1 är flödesminskningen tämli-

gen likformigt fördelad under dagen. Man har alltså sannolikt inställt resor eller

valt annat färdmedel. I figur 6.3.2 har däremot under morgontrafiken uppstått för-

dröjningar och köer, vilket medför ett ökat flöde under maxtrafiktimmarna.
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Durth, Hanke, Levin (1989b)

På sex av sju försökssträckor sjönk flödet med 28-53 % under dagar med vinter-

väglag. Urvalsprincipen innebar bl.a. att det skulle finnas alternativa vägval.

Förarna tycks i mycket höggrad valt alternativa vägar; minskningen var störst

under högtrafiken. För den sjunde sträckan berodde Ökningen på vintersporttrafik.

Normala vardagar sjönk flödet även där. I figur 6.3.3 visas ett typiskt Hödesdia-

gram.
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Figur 6.3.3 Väderlekens inverkan på trafzkflödet.
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Antalet kolonner Ökar med sämre väglag, liksom antalet fordon i kolonnerna,

se figur 6.3.4.

Ameii Fahrzeuge
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Figur 6.3.4 Kolonnbila'ningens samband medflöde och väglag.

Medeltidsavståndet (i kolonner) ändras med väglaget, men är i mindre grad

beroende av hastigheten, se figur 6.3.5.
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Figur 6.3.5 Medeltidsavståndet som funktion av väglagoch hastighet (inom
kolonner).
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Seddiki (1992)

Undersökningens syfte var att försöka fastställa olika meteorologiska variablers

inverkan på trafiken, sett ur mikro-, meso-, och makroskopisk synvinkel.

Trafikvariablerna på de olika nivåerna var:

mikroskopiska:

tidsavstånd (TIV)

distans (DIV)

punkthastighet

fordonslängd

makroskopiska:

flöde (Q)

täthet (k)

beläggningsgrad (T)

medelhastighet.

Dessutom förekommer mesoskopiska variabler, där man betraktar fordon i

kolonn (TIV S 4,0 sek.). Variablerna är:

antalet fordon i kolonn

medelhastighet

medeltidsavstånd.

Mätningarna genomfördes på en sexfältig stadsmotorväg, A6a, en infart till

Paris söderifrån. Mätningarna delades in efter följande väderlekssituationer: vack-

ert väder (torrt väglag), lätt regn, medelstarkt regn och starkt regn. Någon opera-

tionell definition av de olika regnintensiteterna redovisas inte.

A. Makroskopiska mätningar.

Följande funktion anpassades till mätdata för sambandet mellan flöde (Q) och

beläggningsgrad (T) (fundamentaldiagrammet):

Q/T = a><exp(-b><T)

där a och b är parametrar, vars värden bestämdes med linjär regressionsanalys.

Parametervärdena skiljer sig åt med avseende på körfält och nederbördsintensitet.

Data i tabell 6.3.1 hänför sig till vänster körfält (snabbfältet).

Tabell 6.3.] Parametrar till modellen Q/T = aXexp(-b><T)fÖr vänster körfält.

         

a b

Starkt regn 363,205 0,075

Medelstarkt 362,582 0,069

Lätt regn 371,458 0,070

Torrt väglag 360,828 0,060
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Tillhörande fundamentaldiagram redovisas i figur 6.3.6 nedan.

Autorouie A6 'Vole de Gauche'
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Figur 6.3.6 Fundämentäldiägräm för vänster körfält vid olika väglag.

Kapaciteten sänks signifikant med ökande nederbörd, beroende på lägre hastig-

heter och större tidsavstånd. Kapaciteten vid olika nederbördsförhållanden fram-

går av tabell 6.3.2.

Tabell 6.3.2 Kapacitetenfär olika körfält vid olika nederbördsfärhälländen.

       

Regn Torrt

starkt medel lätt väglag

Vänster körfält 1782 1933 1952 2213

Mittre körfält 1708 1824 1872 1989

Höger körfält L 1246 1761 1712 1360

   

Kapacitetsminskningen vid starkt regn kan uppgå till 19 % jämfört med torrt

väglag.

Kapaciteten för höger körfält påverkas starkt av tung trafik.

B. Mesoskopiska mätningar.
Dessa mätningar omfattade kolonner. De resultat som redovisas i figur 6.3.7 är

medeltidsavstånden upp till och med 4,0 sekunder vid olika nederbördsintensite-

ter.
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Figur 6.3. 7 Tidsavståndsfördelning i kolonner.

C. Mikroskopiska mätningar
De nederbördsbetingade förändringarna i tidsavståndsfördelningarna ändras inte,

då avstånd större än 4,0 5 tas med. Dessa resultat redovisas därför inte här. Ett

exempel på hur hastighetsfördelningarna förändras Vid olika nederbördsintensite-

ter Visas i figur 6.3.8.

 

Fréquence (°/o)

   

I I: Sec . *

I PL Moyenne

D Pl. Forte

Vitesse (Km/h)

Figur 6.3.8 Hastighetsfördelningar vid olika nederbördsintensiteter. Vänster
körfält.
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I tabell 6.3.3 till 6.3.6 Visas medelhastigheter och medeltidsavstånd för tre kör-

fält och olika nederbörd.

Tabell 6.3.3 Medelhastighet och
medeltidsavstånd. Torrt väglag.

Tabell 6.3.4 Medelhastighet och
medeltidsavstånd. Lätt regn.

       

Körfält

höger mittre Vänster

Medel-

hastig-

het 91,06 94,41 112,44

(km/h)

Medel-

tids-

avstånd 50,01 19,99 22,88

(1/10 s)

       

Körfält

höger mittre Vänster

Medel-

hastig-

het 46,40 73,31. 112,83

(km/h)

Medel-

tids-

avstånd 17,80 17,31 22,30

(1/10 3)

    

Tabell 6.3.5 Medelhastz'ghet och
medeltidsavstånd. Medelstarkt regn.

Tabell 6.3.6 Medelhastighet och
medeltidsavstånd. Starkt regn.

       

     

Körf'alt

höger mittre Vänster

Medel-

hastig-

het 67,21 68,41 76,04

(km/h)

Medel-

tids-

avstånd 41,72 19,08 19,49

(1/ 10 s)

  

 

 

  

Körf'alt

höger mittre Vänster

Medel-

hastig-

het 62,49 65,00 81,37

(km/h)

Medel-

tids-

avstånd 23,03 17,83 16,87

(1/10 s)
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7 Fordonskostnader

7.1 Svenska undersökningar

7.1.1 Bränsleförbrukning

Hjelm, Sävenhed (1982)

Syftet var att genom mätningar jämföra bränsleförbrukningen för dubbade vinter-

däck med förbrukningen för sommardäck på torr asfalt. Ett däck av varje typ

användes. Mätningarna gjordes i konstant hastighet. Två tur- och returmätningar i

hastigheterna 60, 75 och 90 km/h gjordes. Sammanfattningsvis erhölls följande

resultat. Vid 60 km/h var förbrukningen 2 0/0 lägre med dubbdäck. I 75 km/h var

förbrukningen 1 % och i 90 km/h 2 0/0 högre med dubbdäck än med sommardäck.

Wallman (1985)

Tungt fordon -

En Volvo F12 med totalvikten 18,1 ton kördes i tur- och returkörningar i samma

körspår med konstant hastighet. På torr barmark uppmättes bränsleförbrukningen

till 3,0 1/10 km och 2,5 1/10 km vid hastigheterna 50 km/h respektive 70 km/h.

I 8 cm lös snö och med hastigheten 50 km/h var förbrukningen 5,5 1/10 km i

orörd snö, varefter den sjönk till konstant 3,6 1/ 10 km efter cirka 8 överfarter.

I 5 cm lös snö och med hastigheten 70 km/h var förbrukningen 5,0 1/ 10 km i

orörd snö, varefter den sjönk till konstant 3,6 1/ 10 km efter cirka 8 överfarter.

Personbil

En Volkswagen Golf kördes i varierande snöväglag, från packad snö till 13 cm lös

snö. Försöken utfördes på gator till och i ett bostadsområde under verkliga trafik-

förhållanden. Avsikten var att utröna väglagets inverkan på bränsleförbrukningen i

kombination med ett ändrat förarbeteende. Körningar skedde alltså under och efter

snöfall, där hela tiden gatorna var normalt trafikerade. Ett snöfall på 13 cm inne-

har under dessa förhållanden en 25-procentig ökning av bränsleförbrukningen

jämfört med packad snö. Föraren minskade sin genomsnittliga hastighet från 39

km/h till 34 km/h. Dessutom tenderade han att minska hastighetsvariationerna.

I rapporten kan man även finna samband mellan bränsleförbrukning, snödjup

och gatans lutning m.m.

Sävenhed (1986)

Tungt fordon på otrañkerad väg

En Scania G82M4x2 16 ton kördes i 1 cm blötsnö i 70 km/h. Mätningarna utför-

des på en otrafikerad taxibana på ett militärt flygfält utanför Strängnäs.

I det första spåret uppmättes en bränsleförbrukning vid den första körningen på

3,0 1/ 10 km. Redan vid 4:e, 5:e och 6:e körningen hade förbrukningen sjunkit till

2,4 1/10 km.

I det andra spåret uppmättes en förbrukning på 2,8 1/ 10 km vid den första kör-

ningen. Denna gång sjönk förbrukningen till 2,4 1/ 10 km redan vid den 3:e kör-

ningen.

Efter dessa båda mätserier plogades banan. På en mycket våt beläggning mättes

sedan en förbrukning på 2,3 1/10 km upp. 1 cm blötsnö medförde således 30 %

ökad bränsleförbrukning jämfört med en mycket våt vägbana som sannolikt alstrar

en något högre förbrukning jämfört med en torr vägbana. Vid den andra mätserien
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blev merförbrukningen drygt 20 % jämfört med det uppmätta värdet vid mycket

våt vägbana.

Mätförfarandet upprepades vid ett senare tillfälle. Denna mätning utfördes med

en Scania G82M6x2 16 ton med stödaxeln upplyft. Vid den första körningen i

6,5 cm fuktig snö mättes en förbrukning på 3,4 1/10 km. Från den tredje körningen

mättes förbrukningar på mellan 2,6 och 2,9 1/10 km upp. När mätserie två skulle

starta hade snön sjunkit ihop med en dryg cm till 5,2 cm. En förbrukning på

4,2 1/ 10 km uppmättes vid den första körningen. Även vid denna mätserie sjönk

förbrukningen snabbt till mellan 2,7 och 2,9 1/ 10 km. Efter dessa båda mätserier

plogades banan. En bränsleförbrukning på 2,5 1/10 km mättes sedan upp. En mer-

förbrukning på 36 % mättes upp vid den första körningen med 6,5 cm fuktig snö.

Vid den andra mätserien med 5,2 cm fuktig snö mättes en merförbrukning på

68 % upp jämfört med den våta vägbanan efter plogning. Intressant är alltså att

notera att samma snömängd men 1 cm mer packad skapade en merförbrukning på

24 %.

Personbil på otrañkerad väg
På samma flygfält och på samma sätt som ovan har mätningar genomförts med en

personbil. Bilen kördes med automatisk farthållare inställd på cirka 50 km/h, i 13

cm kall finkornig nysnö. Vid den första mätningen orkade inte bilen hålla fart utan

en nedväxling och manuell körning fick tillgripas. En bränsleförbrukning på

2,13 1/ 10 km mättes upp och medelhastigheten blev 22 km/h. Sedan genomfördes

ytterligare 15 mätningar där förbrukningen varierade mellan 1,111/10 km och

1,58 1/ 10 km, beroende på hur bra föraren lyckades hålla spår. Vid dessa körningar

varierade hastigheten mellan 39 och 50 km/h, trots att farthållaren var inställd på

50 km/h.

En körning manuellt på växel 3 genomfördes i ett nytt spår. Bränsleförbruk-

ningen mättes till 2,07 1/10 km vid en medelhastighet på 33 km/h.

Efter dessa mätningar plogades snön bort och några mätningar gjordes på den

plogade bana. Bränsleförbrukningen mättes upp till 0,751/10 km vi den medel-

hastighet på 50km/h.

Tillskottet i bränsleförbrukning varierade från 48 % upp till 111 % och var så

pass stort som 184 % vid den allra första körningen.

Personbil på trafikerad väg
Mätningar har gjorts i ett hastighetsspann på 50 till 85 km/h på en 2 160 meter

lång vägsträcka. Torr vägbana har jämförts med tunn is, våt vägbana och modd. På

en så lång mätsträcka är självklart inte väglaget homogent. Mätningarna visar på

ett tillskott i bränsleförbrukningen på mellan 10 och 30 % i olika moddjup, jäm-

fört med torr vägbana.

Ragnarsson, Öberg (1986)
Vid snönederbörd har väglaget dokumenterats noggrant vad avser snödjup i olika

punkter tvärs vägen. Dessutom har prover tagits på snön för att avgöra hur mycket

fukt den innehåller. Mätningarna utfördes under tre vintrar. Under de två första

vintrarna mättes på sex vägar avvarierande standard. Den tredje vintern valdes två

andra vägar där ovanstående mätningar gjordes. På dessa vägar mättes även for-

donens punkthastighet och bränsleförbrukning vid olika konstanta hastigheter.
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Resultaten av mätningarna av bränsleförbrukning och personbilars medelhas-

tighet framgår av figur 7.1.1 som inte återfinns i rapporten utan har tagits fram

från grunddata.

Bränsleförbrukning

l/ mil

0,90 _

0,85 -

 

0,80 -

0,75

0,70 "

   

70 80 90 Hastighet km/ h

_ Torr barmark

_ Vát barmark i spår, 0,5 cm modd mellan +1°C

- - - Fuktig barmark -6°C

_ 0-0,5 cm modd i spår, 1 cm modd mellan -1°C, :l:0°C, +2°C, lätt snöfall

_- Tunn is :l:O°C

ä 1 cm modd i spår, 2-4 cm modd mellan -2°C, måttligt snöfall

ä ä 0,2 cm modd i spår, 1 cm modd mellan. plogat -2°C

0 Medelhastighet hos personbilar

Figur 7.1.1 Personbilars medelhastighet vid olika väglag markeras med ° och
bränsleförbrukning vid olika hastigheter markeras med x

Trots tre vintrar har det varit ganska få mätningar. Nedanstående resultat

erhölls:

0 På vägar med ÅDT > 1 000 ligger det sällan någon lös snö i spåren och det

är sällan mer än 2 cm snö mellan spåren. Lågtrafikerade vägar kan ha betyd-

ligt mera snö.

0 Personbilamas medelhastighet sjunker med 10- 15 km/h vid snöfall och små

snödjup på vägen jämfört med medelhastigheten vid uppehåll och barmark.

0 Under förutsättning att hastigheten är densamma ökar bränsleförbrukningen

med 2-5 % när det är 0,5 cm lös snö jämfört med ingen lös snö i spåren.

Bränsleförbrukningen ökar med cirka 10 % under ett måttligt snöfall jämfört

med ett lätt vilket i sin tur är cirka 10 % högre än vid sommarväglag.

0 Ökningen i bränsleförbrukning p. g.a. dåligt väder/väglag kan under inte allt

för dåliga förhållanden uppvägas av minskningen i bränsleförbrukning p.g.a.

lägre hastighet.
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Wallman (1996)
Hastighetsmätningar på svenska vägar sedan 1980 har sammanställts, varefter

tabeller över barmarkshastigheter och hastighetsreduktioner vid olika typer av

väglag har konstruerats. Uppdelning har skett på region, vägtyp, driftstandardklass

och skyltad hastighet.

Nya mätningar av bränsleförbrukningen för personbilar har legat till grund för

följ ande beräkningsmodell för bränsleförbrukningen i olika väglag:

q = 0,006xv + 0,24 torr barmark

q = 0,006><v + 0,32 + 0,05 <s övriga väglag

där

q: bränsleförbrukning i 1/10 km

v: hastigheten i km/h

s: snödjupet i cm (på vägen)

Ekvationerna gäller för v 2 60 km/h. Bränsleförbrukningen kan antas vara kon-

stant för 50 S v S 60 km/h.

7.1.2 Korrosion

Ulfvarson, Johansson (1974)

Vägverket (1975)
Effekten av saltning vintertid för halkbekämpning, huvudsakligen med natrium-

klorid, och sommartid för dammbindning med kalciumklorid, har undersökts på

vägar och gator i olika delar av landet samt på fasta och mobila stationer. För

samtliga stationer kan man utläsa samband mellan korrosion, salt och väta. Vid

regressionsanalyserna har en faktor framkommit som betydelsefull för korrosion

på de mobila stationerna nämligen våt vägbana. Denna faktor sammanhänger på

ett mångtydigt sätt med saltning och temperatur. Det är därför svårt att säga vad

faktorn våt vägbana betyder och vad man skall dra för slutsatser av dess betydelse.

Är det en följdföreteelse till saltning eller är det en självständig faktor? Saltningen

kommer också fram som en viktig faktor för korrosionen och därmed de joner som

sprids vid saltningen nämligen natrium, kalcium och klor.

Bortsett från resultaten från västkusten orsakar saltningen hela eller nästan hela

skillnaden i korrosion mellan fast och mobil exponering.

En försiktig slutsats av undersökningen ger att vägsaltningen bidrar till rost-

bildningen på den svenska medelbilens oskyddade plåtytor med ungefär en tred-

jedel under landsbygdsförhållanden och något mindre i mer påfrestande miljöer

(tex. storstads- och industrimiljöer) och endast obetydligt på västkusten.

Jutengren (1983)
Undersökningen ingick som en del i ett försök med osaltade vägar i Östergötland.

Undersökningen utfördes på två osaltade och två saltade vägar. Provkropparna

exponerades i 30 km på vardera vägen och fyra dagar i veckan. Resultaten visar att

beroende på vilken vädertyp som är dominerande under säsongen kan korrosions-

betingelserna på vägen variera kraftigt från en vinter till en annan. Vägsaltningen

orsakade minst en fördubbling av korrosionshastigheten på oskyddat stål under en

normalvinter. I spalter ökade hastigheten med över tre gånger. Under en kallare

vinter är korrosionen markant mindre både på saltade och osaltade vägar, men
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samtidigt ökar i vissa fall effekten av vägsaltningen. Hos oskyddat stål (öppen yta)

var korrosionshastigheten under vintern 81/82 3-5 gånger högre på saltad vägbana

medan korrosionen i spalten var drygt två gånger större.

Vägsaltet orsakar snabbare nedbrytning av rostskyddsmedel och förbättrings-

laek medan fabrikslaekering endast påverkas av vägsaltet i liten omfattning.

 

Öberg et al. (1985)
Vid sammanställning av de olika resultat som erhölls i försöket med osaltade

vägar värderades alla effekter monetärt för att kunna väga samman för- och nack-

delar.

Värdeminskningen som skylls på korrosion baseras på ändrade kapitalkostna-

der. Om fordonens genomsnittliga livslängd ökar om korrosionen upphör kommer

den årliga kapitalkostnaden i bilparken att reduceras. Kapitalkostnaden består av

ränta och avskrivningar.

P P-r
:--+_

L 2
K

K=kapitalkostnader kr/år

P=nybilspris kr

L=genomsnittlig livslängd

:ränta

Genom diskussioner med experter kom man fram till att om man slutar salta

kommer bilarnas livslängd att öka med 25 %. Kostnader för korrosion på grund av

vintersaltning beräknades därmed till 1,7 miljarder kronor eller 12 öre per

fordonskilometer.
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Mattsson (1988)

Här beräknas kostnader för korrosion på personbilar totalt och inte enbart det som

beror av saltning. I tabell 7.1.1 visas beräknade kostnader 1982 och 1987. Korro-

sionskostnaden per bil beräknas till cirka 2 600 kr under 1987.

Tabell 7.1.] Beräknade kostnader 1982 och 1987.

      

1982 kr/bil, är 1987 kr/bil, är

I 1982 års priser Omräknat till

1987 års priser

Kaross

Värdeminskning 1 250 2 175 2 100

ML-behandling 160 220 140

Reparation 270 370 130

Avgassystem 250 345 135

Bromsrör 50 70 35

Kylare 15 20 10

Bilprovning 55 _ 75 65

Totalt, kr/bil, är 2 050 3 275 2 615

Antal personbilar i trafik 2,94 milj 2,94 milj 3,37 milj

Totalt Sveriges personbilar 6,0 9,6 8,8

miljarder kr/är

   

Vägverket (1984)

En mycket grov bedömning har gjorts inom Vägverket av hur stor del av fordons-

korrosionen som kan bero på vägmiljön. Denna beräkning visar att cirka 2/3 av

korrosionen kan hänföras till vägmiljön (i huvudsak väghållarens saltanvändning).

Ju mer salt som sprids desto större blir fordonskorrosionen (se figur 7.1.2).

Korrosion i _

 

 

 

Saltmängd *

Figur 7.1.2 Principsamband mellan saltmängd ochfordonskorrosion.

Av figuren framgår att korrosionsökningen avtar vid Ökande saltmängder. Detta

innebär även att vägsaltets bidrag till korrosionen är mindre på platser med hög

luftfuktighet och salthalt i atmosfären än på platser där luften är renare.

Broar, vägmärken, vägräcken, stängsel och andra väganordningar utsätts också

för korrosion.
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Natriumkloriden sänker fryspunkten. Detta innebär en längre våttid, som med-

för Ökad korrosion. Dessutom innebär närvaro av natrium- och kloridjoner en

ökad korrosion, se figur 7.1.3.

Korrosion

  
saltad väg  

osaltad väg
i

/ø
/

  

Tid

Figur 7.1.3 Principsamband mellan fordonskorrosion och exponeringstid för
natriumklorid.

En längre våttid innebär också ett ökat antal frostcykler, vilket kan påverka

nedbrytningen av betongkonstruktioner. Detta gäller i huvudsak broar byggda före

1965 eftersom de ej innehåller luftporbildande tillsatser.

Kalciumklorid är mycket hygroskopisk, dvs. suger åt sig det vatten som finns

i atmosfären. Grusvägen blir därmed fuktig och dammar mindre. Fordonskorro-

sionen påverkas både av närvaro av saltjoner och av att den vägsmuts som fastnar

på fordonen alltid är fuktig.

Jutengren (1986)

Beräkningarna har utförts med avseende på den totala korrosionens fördelning på

vägbana och i atmosfären under vinter- och sommarhalvåret. Värdena härrör från

början av 70-talet. En korrigering till normalår har gjorts. Till grund för denna

korrigering ligger främst det antal dygn under ett år då temperaturen är över -ZOC,

dvs. då en korrosionsprocess kan fortgå (se figur 7.1.4).

Av beräkningarna framkom bland annat följ ande:

" - Korrosionen i relativa tal är störst i Göteborgsregionen (100) och minst i

övre Norrland (18).

- Relativtalen för korrosion stämmer i stort sett överens med den relativa rost-

skadefrekvensen enligt Svensk Bilprovning.

- Korrosionen i de nordligaste regionerna av Sverige är störst under sommar-

halvåret beroende på saltning av grusvägar för dammbindning.

- I genomsnitt kan kostnaden för bilkorrosion orsakad av vägsaltning uppskat-

tas till nära två miljarder kronor dvs. drygt en fjärdedel av den totala korro-

sionskostnaden.
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GÖTEBORG ( G )

LAHOLM(L)

Figur 7.1.4

BURTRÄSK (B)

RÖBÃCKSDALEN (R)

S OVRE NORRA SVERlGE (ÖNS)

E] NORRA SVER|GE (NS)

E NEDRE NORRA SVERlGE (NNS)

MELLAN-SVERlGE (MS)

D SOORA SVERlGE ( SS)

\

Råd & Rön (1988)

Rostskador blir vanliga efter att bilen körts 10 000-12 000 mil. Avgassystem bör-

jar Visa svagheter e

på hälften av bilarna repareras

68

UPPLANDS VÄSBY (U)

STOCKHOLM ( S)

VARBY (V)

KALMAR ( K)
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RELArlv
NJRROS|ON 100 . 62

Beräknade relativa värden för korrosionen samt dess fördelning på

sommar respektive vinterhalvåret. De skuggade sektorerna utgör

andelen korrosion som kan påverkas genom ändrad väghållning.

tgÖr andelen korrosion orsakad av atmosfä-

framgár beteckningarna för Sveriges

fter 2 000 mil och efter 6 000-8 000 mil måste avgassystemet

årligen. Detsamma gäller i stort sett bromsbeläg-
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gen. Elsystemet måste repareras på en tredjedel av bilarna efter 10 000-12 000

mil. Tändstift och brytare får bilförarna vara inställda på att ständigt byta. Motorn

däremot håller i 37 000 mil.

Jutengren (1989)

Undersökningen utfördes genom exponering av provkroppar av stålplåt monterade

på fordon i reguljär trafik på Gotland (försöksområde) och i Västervik

(kontrollområde). Den atmosfäriska korrosionen uppmättes genom exponering av

samma slag av provkroppar på en fast station inom respektive område. I försöken

ingick såväl behandlade som obehandlade som rostskyddsbehandlade och lack-

erade provkroppar.

De uppmätta korrosionshastigheterna hos de exponerade provkropparna inom

de båda områdena jämfördes med varandra dels under en referensperiod då båda

områdena saltades och dels under en försöksperiod då det endast saltades inom

kontrollområdet.

Under referensperioden (båda områdena saltas) var korrosionen vid mobil

exponering något större i Västerviksområdet än på Gotland. Orsaken är sannolikt

att det saltades mer i Västerviksområdet (se figur 7.1.5).

Frånvaron av salt på Gotland under försöksperioden medförde en kraftig

minskning av korrosionen på oskyddat stål och en minskad påverkan på lack och

rostskyddsmedel; Korrosionen på oskyddat stål minskade med 80-90 %. Kort-

tidsexponeringen av oskyddade provkroppar visade att det finns ett starkt samband

mellan korrosion och saltningsfrekvens.
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Figur 7.1.5 Medelvärden av metallförluster och antal dagar med saltning vid
mobil exponering månadsvis.

Den atmosfäriska korrosionen var större på Gotland än i Västerviksområdet

under såväl referens- som försöksvintern och något påtagligt samband mellan den

atmosfäriska korrosionen och korrosionen vid mobil exponering har inte kunnat

påvisas.

Hedlund, Rendahl (1990)
Korrosionsmätningar gjordes på polisens vagnpark (årsmodellerna 1984 och

1985) på Gotland och i Västervik. Undersökningen påbörjades den sista vintern

som salt användes på Gotland dvs. vintern 1985/86 och fortsatte sedan under den

osaltade perioden.

- Fordonsbesiktningarna visar att antalet nyuppkomna rostskador har halverats

på bilarna på Gotland jämfört med bilarna i Västervik från hösten 1986 till

våren 1989, se även figur 7.1.6.

- Resultaten från exponerade prover av olackerat plåt visar att korrosionen

vintertid har sjunkit till mindre än 1/10 sedan man slutade salta vägarna.

- På Gotland med osaltade vintervägar rostar exponerade plåtar dubbelt så

mycket på sommaren som på vintern. I Västervik med saltade vintervägar

rostar det mellan 5 och 10 gånger mer på vintern än på sommaren.

- Lackerade plåtar med repa ned till stålet visar en obetydlig utbredning av

korrosion från repa på bilar på Gotland efter 11/2 års exponering. Efter

samma tid är utbredningen kraftig på bilarna i Västervik.
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- Att salta vägarna vintertid har således en mycket stor inverkan på bilkorro-

sion. Framkomna resultat indikerar att korrosionen skulle kunna minska till

mindre än hälften om saltningen upphörde.
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Figur 7.1.6 Antal rostskador/polisbil. Gotland saltfritt from. vintern (V)
86/8 7. Västervik saltas hela perioden.

Mattsson (1990)

Skador på material och teknisk utrustning, driftstörningar och olyckshändelser på

grund av korrosion kostar årligen samhället 40-50 miljarder kronor.

Den grundläggande orsaken till korrosion är att materialen inte är kemiskt sta-

bila i sin miljö. Hos stål och de flesta andra metaller finns en drivkraft som strävar

efter att omvandla metallerna till stabilare föreningar. Ofta liknar dessa föreningar,

dvs. korrosionsprodukterna, de mineral ur vilken metallerna en gång har fram-

ställts. Rost är i stort sett detsamma som myrmalm.

Kemiskt kan metallatomerna förekomma i olika tillstånd, dvs. som kristaller

av ren metall, som fria metalljoner, som svårlösliga salter, metalloxider eller andra

föreningar. Vilket av dessa tillstånd som är stabilast beror helt på kemin i omgiv-

ningen.

Luftens relativa fuktighet varierar inom vida gränser. När den ligger under

60 % är risken att stål ska korrodera mycket liten.

Bilrosten är ett problem som berör de flesta bilägare. För att minska kostna-

derna för fordonsrosten har man bl.a. utvecklat färgsystem, bestående av flera

färgskikt som skyddar karossen, och rostskyddsmedel som sprutas in i karossens

hålrum. Bromsrör och avgassystem tillverkas numera av härdigare material osv.

Detta har gjort att kostnaderna för bilrosten har minskat med 20 % mellan 1982

och 1987. Korrosionen på bilar i Sverige kostadeuppskattningsvis 10 miljarder

kronor under 1989.

Nya korrosionsproblem dyker upp i takt med teknikens och samhällets utveck-

ling. För den som är van att förknippa korrosion med sönderrostade bilar är det
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kanske en ovan tanke att även elektroniska apparater drabbas. Visserligen kan det

mesta av elektroniken skyddas genom att man kapslar in den, men vid kontakterna

som förbinder kretsarna med yttervärlden är det fritt fram för påverkan. Under-

sökningar har visat att redan mycket tunna skikt av korrosionsprodukter på dessa

kontakter kan störa förmågan att leda ström.

Elektronisk utrustning används ofta för att styra andra tekniska anordningar

t.ex. i bilar. Man måste därför ställa stora krav på att elektroniken är driftsäker.

Redan idag är det vanligt med elektronik i bilarna, och i framtiden blir det allt

vanligare. Miljön på gator och vägar är starkt förorenad och kemiskt mycket

aggressiv. Detta gör korrosionen till ett svårlöst problem.

Hedlund (1993)

Syftet med projektet var att bedöma och jämföra korrosionshärdigheten hos olika

bilmodeller efter 3 respektive 6 år i drift samt att utvärdera inverkan av konstruk-

tion, material och ytbehandling.

Karossdelar från krockskadade bilar sågades ut för besiktning av hålrumsytor

och spaltytor. Denna metod innebär att rostskador kan upptäckas i ett tidigt skede,

innan rosten är synlig från utsidan.

Resultaten visar att kraftiga rostangrepp kan finnas på både 3 år gamla (89-års

modell) och på 6 år gamla (86-års modell) bilar. Det är stora och statistiskt signi-

fikanta skillnader mellan bilmodellerna. Konstruktion och om rostskyddsmedel

används av bilfabrikanten påverkar korrosionen. Vad gäller användning av förbe-

lagd plåt (tex. zinkbelagd) visar resultatenatt denna är den enskilda faktor som

bäst kan förbättra korrosionshärdigheten i spalter. Det är dock stor skillnad mellan

olika zinkbeläggningar, framförallt verkar tjockleken av Zinkskyddet vara avgö-

rande för korrosionsskyddet.

På vissa bilmärken bör en rostskyddsbehandling göras så snart som möjligt av

ägaren medan man för andra bilar kan vänta upp till 3-4 år.

Hedlund (1995)

Normalt saltas vägarna vintertid i södra Sverige men på Gotland har inte vägarna

saltats sedan vintern 1985/86. Det betyder att vid undersökningen fanns upp till 8

år gamla bilar på Gotland som ej kört på saltade vägar.

Både utförda besiktningar och analys av statistik från AB Svensk Bilprovning

visar på stora skillnader mellan Gotland och fastlandet vad gäller korrosionsska-

dor på bilar. Vid besiktningarna utnyttjades postens bilar av märket Opel Kadett

av årsmodellerna -86 och framåt. När det gäller Bilprovningens statistik var det

svårt att hitta några korrosionsrelaterade anmärkningar på så pass nya bilar ens på

fastlandet. Detta beror på att Bilprovningen endast anmärker på så kraftiga rost-

skador att de kan påverka trafiksäkerheten. Statistiken från Bilprovningen omfat-

tar därför hela vagnparken dvs. även äldre bilar.

Besiktningen av rostskador på bilar av märket Opel Kadett, årsmodell 1986-88,

visar att de fordon som körts på saltade vintervägar har 2-3 gånger så många rost-

skador som de fordon som trafikerat Gotland. Skillnaden varierar beroende på

vilken typ av korrosion som utvärderas.

Analys av Bilprovningens statistik avseende anmärkningar på grund av så kraf-

tiga rostskador att bilen blivit underkänd, visar att fordonen i Västervik blir

underkända 2-4 gånger oftare än fordonen på Gotland. Skillnaden är minst för

systemet stomme och störst för bromsrör och fjädertallrik.
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Kostnaderna för korrosion på personbilar i Sverige uppskattades 1987 till 2 600

kr/bil och år dvs. totalt 8,8 miljarder kronor per år. Resultaten från besiktningarna

och från Bilprovningens statistik i denna undersökning pekar på att vägsaltet orsa-

kar minst hälften av korrosionsskadorna på bilar som trafikerar saltade vägar. Om

man grovt uppskattar nuvarande årskostnad till 10 miljarder kronor, och med hän-

syn till att de flesta fordon trafikerar saltade vägar, skulle kostnaden för bilkorro-

sion på grund av vägsaltning bli cirka 5 miljarder kronor per år.

Att korrosionskostnaderna halveras om vägsaltningen upphör behöver inte

betyda att en besparing motsvarande halva kostnaden för bilkorrosion skulle

göras. När man 1987 beräknade kostnaden för korrosion antog man att hälften av

alla skrotade bilar skrotades på grund av rostangrepp. Om korrosionen minskade

dramatiskt skulle bilarnas livslängd öka. Hur mycket livslängden skulle öka är

emellertid svårt att bedöma eftersom skrotning av andra orsaker än korrosion san-

nolikt skulle öka.

Konsumentverket (1995)

En fråga fanns som direkt avsåg rost på bilar. Dessutom fanns flera frågor om

olika typer av reparationer. Den fråga som tas upp här lyder: Har bilen de senaste

12 månaderna blivit rostskyddsbehandlad eller genomgått en inspektion av rost-

skyddet? Ta inte med den behandling som nya bilar får innan leverans.

29 % svarade ja och 69 % svarade nej. Av de som svarade ja hade 9 % gällande

rostskyddsgaranti och hade lämnat in bilen för inspektion, 4 % hade lämnat in

bilen hos en rostskyddsanläggning, 3 % har själva gjort en komplett rostskyddsbe-

handling och 13 0/0 har punktvis förbättrat rostskyddet.

7.2 Nordiska undersökningar

7.2.1 Bränsleförbrukning

Gabestad, Ragnøy (1982)
Utan källhänvisning eller annan referens, anges följande värden för bränsleför-

brukningen hos personbilar:

Torr barmark: D 1/ 10 km

Packad snö, fuktig barmark: D + 0,05 1/10 km

3 cm lös snö: D + 0,141/10 km

10 cm lös snö: D + 0,35 l/10 km

I arbetet anges följ ande idealiserade samband för barmarksförbrukningen D:

D=a+b/V+c><V2
D: 1/ 10 km

V: hastighet i km/h

a: 0,281

b: 22

c: 0,000062
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7.2.2 Korrosion

Thurmann-Moe, Ruud (1973)

Försöken har främst genomförts i utemiljö för att även kunna registrera atmosfär-

korrosion. I laboratorieförsök har undersökts inverkan av olika halkbekämp-

ningsmedel. Inget av de provade medlen gav lägre korrosion än salt förutom urea

men det är inte lika bra som halkbekämpningsmedel på grund av sämre smält-

effekt och verksam i ett mer begränsat temperaturområde. 13 olika inhibitorer

provades men de visade sig ha liten effekt.

I figuren 7.2.1 visas årstidsvariationen för en 5 %-ig lösning av salt

(maxkorrosion vid 3-5 %), en vattenlösning och för atmosfären. Alla tre kurvorna

visar på samma förlopp och tyder på att korrosionen är störst under hösten och

minst om sommaren. Under det år som mätningarna gjordes (1968) var det mycket

nederbörd och fuktigt om hösten medan det var relativt torrt de andra årstiderna.

Med ett annat klimatförhållande kanske resultatet blivit ett annat. I utomhustes-

terna är saltets bidrag till totalkorrosionen beräknad till 70-80 0/0. Detta är dock

inte helt överförbart till vägbanan utan kan ses som en maximal effekt. I försök på

väg var effekten cirka 50 0/0. Med andra ord saltet fördubblar korrosionen. Saltets

andel över året blir dock lägre.
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Figur 7.2.1 Korrosionens årstidsvariation vid laboratorieförsök utomhus,

1968.

Projektet Salta mindre (1991)
I början och slutet av MINSALT-projektet besöktes Åland för att diskutera erfa-

renheter av den minskade saltningen. I Mariehamn saltades endast några få mycket

korta och besvärliga sträckor. Det var därför intressant att studera deras erfarenhet

innan det gotländska försöket påbörjades.
Vid det sista besöket redovisades MINSALT-resultaten och ålänningarna redo-

visade prisskillnader på begagnade bilar från Åland och från finska fastlandet.

Olika bilfirmor och försäkringsbolag värderade en 5 år gammal åländsk bil till 10-

20 % högre pris än'en bil från finska fastlandet. Åländska bilar körs inte lika långt
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som bilar på fastlandet så en del av skillnaden kan bero av detta. Vid förfrågan sas

dock att bilarna skulle vara likvärdiga.

Ragnøy(1986)

I projektet undersöks korrosionseffekten av Vägsalt, luftföroreningar och närheten

till havet på bilar i trafik i olika geografiska områden.

Bilägarna tillfrågades genom brevenkäter om fordonskorrosionen. Metoden

hade tidigare testats mot bilprovningens resultat och visade sig ha vissa svagheter

när det gäller att kvantifiera rostmängden men för att jämföra rostmängden i olika

geografiska zoner så duger metoden.

Undersökningen visar att det är klartmindre rost på fordon i zoner utan korro-

sionsfrämj ande faktorer jämfört med andra zoner. Med mindre rost menas då lägre

andel bilar med rost, mindre antal anmärkningar per bil och mindre omfattning

och allvarlighetsgrad.

Vägsalt är den faktor som medför störst korrosion och därefter kommer närhet

till havet. Om fordonen utsätts för flera korrosionsfrämjande faktorer blir omfatt-

ningen och allvarlighetsgraden större än för de enskilda faktorerna var för sig.

Ragnøy(1996)

I rapporten är det främst den ekonomiska konsekvensen av korrosionen som redo-

visas och då används begreppen skadekostnad, åtgärdskostnad och betalningsvil-

lighet.

Skadekostnaden är knuten direkt till förbättring/byte av delar som har förstörts

som en direkt följd av korrosion och till värdeminskning som följd av under-

låtande av underhåll.

Ãtgärdskostnader knyts till åtgärder för att förebygga korrosion. Det kan vara

efterbehandling som tex. underredsbehandling men också kostnader för kon-

struktions- och materialval som ökar korrosionsmotståndet. Tabell 7.2.1 summerar

resultaten.
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Tabell 7.2.] Toiala korrosionskosinader, va'gsaltrelaierade korrosionskosinader

och kostnader som beror på ändringar i fordonens exponering av
vägsalt. Kronor per fordon och år, kr/år for hela fordonsparken,

          

kr/fora'onskm.

Totalkostnad Salt-avhengig Kostnad marginal

Kostnadselement kr /âr kostnad kr/år endr kr/vognkrn

Prevensjon

Materialvalg/konstruksjon ' 350

Etterbeh/understellsbehandling 500 125

Verdiminsking 2000 500

Skadekostnader 1000 250

Sum kr pr kjt/ár 3850 875

Sum kr /vognkm 0,15

Sum mill kr/ár hele vognparken 6160 1400

Totalkostnaden belöper sig till 3 850 kr per fordon och år. Av detta beror 875

kr på användningen av vägsalt. För hela den norska bilparken är kostnaden beräk-

nad till 6,6 miljarder kronor varav 1,4 miljarder kronor skylls på vägsaltet. Tabel-

len visar också att om man ökar användandet av salt kommer kostnaden för varje

ny bil som kör på saltade vägar, och som tidigare inte gjorde det, utgöra omkring

0,15 kr/km.

7.3 Utomnordiska undersökningar

7.3.1 Bränsleförbrukning

Claffey (1972)
Följande data i tabell 7.2.2 är exempel på ökningar i bränsleförbrukning på grund

av is- och snöväglag relativt förbrukningen vid torr barmark. Det bör framhållas,

att experimentfordonet var en Chevrolet V8, årsmodell 1964 med automatisk

växellåda.

Tabell 7.2.2 Ökning av bränsleförbrukning vid olika typer av vinterväglag.

   

Hastighet Packad Lös snö på packad snö

km/h snö 2 cm ' 5 cm

35 23 - 30% 43% 60%

70 11 - 14% 23% A 48%

    

I en senare rapport, (Claffey, 1980) antas att ökningen av bränsleförbrukningen

vid packad snö eller is är minst 25 % jämfört med torr barmark. Sedan tillkommer

ytterligare 10 % för varje cm lös snö.
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8 Trafiksäkerhet

8.1 Svenska undersökningar

Olycksdata

Polisrapporterade trafikolyckor är det olycksmaterial som oftast används i trafik-

säkerhetsstudier i Sverige. Uppgifter från sjukvården om trafikskadade innehåller

främst tilläggsinformation om singelolyckor med oskyddade trafikanter. Dessa

(åtminstone fotgängarolyckor) betraktas inte av polisen som trafikolyckor. Från

försäkringsbolag kan erhållas information om fler egendomsskadeolyckor än vad

som kommer till polisens kännedom.

Ingen av dessa källor innehåller normalt uppgifter om t.ex. fordonsutrustning

som har stor betydelse för säkerheten vintertid. Då olycksfallen vintertid skall

följ as upp måste därför dessa källor kompletteras genom att blanketter ändras eller

att tilläggsblanketter fylls i. Följande tilläggsuppgifter har insamlats vid ett eller

flera tillfällen:

0 Polisrapporterna kompletterades under en vinter med uppgifter om vilken

typ av däck personbilarna hade.

0 Sjukhusrapporter har kompletterats med uppgifter om väglag/vägyta på den

plats man skadade sig.

0 Försäkringsbolag har begärt in kompletterande uppgifter om fordonet och

förhållanden på olycksplatsen.

Exponeringsdata

Det är svårt att få uppgifter om trafikarbete i anslutning till olika vinterväghåll-

ningsåtgärder. Oftast korrigeras ÅDT-värden (årsdygnstrafik) med avseende på

månad, veckodag och timme på dygnet. Ibland kan även korrigeringar göras för

stora nederbördsområden. Däremot finns inte uppgifter för att kunna korrigera

olika för tiden före respektive efter en åtgärd.

När det gäller exponering på olika väglag gjordes 1973 och 1977 observationer

av väglag i samband med trafikräkningar. Var väglaget detsamma vid utsättning

och intagning av apparaturen ansågs all trafik under mättiden ha haft detta väglag.

Om väglagen var olika, fördelades trafiken på de två väglagen.

En bit in på 90-talet började VägVerket följa upp vinterväghållningen genom

väglagsobservationer. Därmed finns möjlighet att med hjälp av dessa omfattande

observationer och ordinarie trafikmätningar beräkna trafikarbetet på olika väglag.

Den första vinter detta gjordes var vintern 1993/94 (se kapitel 3.1.1). Eftersom

väglagsundersökningarna kommer att fortsätta, antingen manuellt eller maskinellt,

finns därmed numera goda möjligheter att göra nya vintertrafikolycksstudier.

När det gäller exponeringen för fordon med olika däcksutrustning har olika me-

toder använts. Vid besiktning av fordonet har trafikanten tillfrågats om sin körning

de två närmaste dagarna före besiktningen. Om bilen besiktigades på måndagen

frågades även om körsträckor på fredagen. Besiktningsmannen fyllde i uppgifter

om däcken. I en annan undersökning skickades enkäter till bilägaren och denne

fick svara på ungefär samma frågor och dessutom vilka väglag som bilen körts på

dagen före.

När det gäller fordonstrafiken finns variationer i trafikflödet som är beroende

på månad, veckodag och tid på dygnet. Dessa variationer är normalt mycket större

än de som uppmätts beroende på att väglaget övergått från barmark till is/snö-

väglag. Inverkan på trafikflödet vid dåligt väder/väglag är störst för fritidsresor.
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Det totala gåendet och cyklandet är ungefär detsamma på årsbasis varvid gåen-

det är tämligen jämnt fördelat under året, se figur 8.1.1. Cykling förekommer

naturligt mest under sommarperioden. Det är också viktigt att konstatera att varia-

tionen mellan månader när det gäller cykling varierar beroende på väderleken och

det kan vara en stor skillnad om en månad är regnig och blåsig eller solig och lugn.

Sommarcyklistema påverkas mer av vädret än vad vintercyklisterna gör. Generellt

finns en tendens sedan 1992 och fram till och med 1994 att såväl gåendet som

cyklandet minskat i omfattning totalt sett.

Skattning av exponeringen månadsvis under 1993 för
fotgängare och cyklister

      

0,45 w . i, ., ,i

0,4 Fotgängare

0'35 .Cyklister

          

 

Miljard personkilometer

Jan Feb Mars Apr" Maj Juni JU" Aug Sep Okt Nov Dec

Figur 8.1.1 Exponeringen i Sverige för fotgängare och cyklister per månad
1993. Källa VV/VT1:5 resvaneundersökning.

VTI (1991)

I två mindre tätorter, Finspång och Åtvidaberg, studerades gång- och cykelflöden

under vinter och vår och om de oskyddade trafikanterna vid snöfall använder gatan

i stället för trottoar/cykelbana. Registreringarna gjordes i den ena tätorten på

morgonen (6.30-9.00) och i den andra tätorten på kvällen (16.00 -18.30).

När det var 5 cm snö på cykelbanan valde varannan cyklist att cykla på den

plogade gatan i stället.

8.1.1 Statliga vägnätet

Många undersökningar bygger på 20 år gamla uppgifter, men det är endast 1973

och 1977 som väglaget har observerats i så pass stor omfattning att trafikarbetet

gått att fördela på olika väglag under vintern. De senaste åren har väglaget följts

upp för att avgöra om vinterväghållningen har utförts enligt reglerna. Dessa data

har ännu inte utnyttjats i nya olycksstudier.

Nilsson (1976)

Data (polisrapporterade olyckor, trafikmätningar och väglagsobservationer) från

1973 behandlas.

Olyckskvoten var i genomsnitt under hela 1973 0,75 och för personskade-

olyckor 0,26.
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Vissa av nedanstående tal har beräknats utifrån uppgifter i rapporten.

Norra Sverige

Barmark Barmark Barmark Is/snö

helaåret sommaren oktober-april

Dagsljus 0,37 0,41 0,28 1,07

Mörker 0,83 1,38 0,60 1,43

' Mellersta Sverige

Barmark Barmark Barmark ls/snö

helaåret sommaren oktober-april

Dagsljus 0,46 0,51 0,39 2,67

Mörker 1,01 1,69 0,76 3,30

Södra Sverige

Barmark Barmark Barmark Is/snö

helaåret sommaren oktober-april

Dagsljus 0,55 0,59 0,49 5,29

Mörker 1,06 1,48 0,91 7,93

Figur 8.1.2 visar att olyckskvoten vid barmark är högre på sommaren än under

resten av året. Under dagsljus är olyckskvoten 20-50 % högre på sommaren än på

vintern och under mörker är den ungefär dubbelt så hög på sommaren som på

vintern. På vintern sker merparten av resorna till/från arbetet i mörker, medan

mörker sommartid är en kort tid på efternatten då trötthet och alkoholpåverkan

även kan spela in. På sommaren kör troligen fler orutinerade förare än under vin-

tern. En del ställer till och med av sin bil under vintern.

I jämförelse med barmarksförhållanden under vintern ger is/snöväglag 2-3

gånger högre olyckskvot i norra Sverige, 4-7 gånger högreolyckskvot i mellersta

Sverige och 9-11 gånger högre olyckskvot i södra Sverige.

Barmarksolyckskvoten under vintern är i norra Sverige 70-75 % av bar-

marksolyekskvoten under hela året och i södra Sverige är den knappt 90 % av hela

årets olyckskvot. Det är ingen större skillnad i detta förhållande mellan dagsljus

och mörker.
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Figur 8.1.2 Olyekskvoten vid olika väglag och ljus/mörker 1973. Genomsnittlig
Olyckskvot för hela landet markeras med ett streck. Polisrapporte-
rade olyckor.
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Olyckskvoten vid mörker är i stort sett oavsett region 2 gånger högre än under

dagsljus vid barmark och cirka 1,5 gånger högre vid is/snöföhållanden.

Andelen personskadeolyckor utgör ungefär en tredjedel av samtliga polisrap-

porterade trafikolyckor. Andelen personskadeolyckor är störst i norra Sverige och

lägst i södra. Andelen personskadeolyckor är högst under dagsljusförhållanden

och då framförallt vid barmark.

Under is/snöförhållanden är olyckskvoten högst under slutet av våren och bör-

jan av hösten.

Andersson (1978)

Data från 1970-1974. I rapporten redovisas tre olika försök att bestämma salt-

ningens effekt på antalet polisrapporterade olyckor på det statliga vägnätet.

* Uppföljning av utökat saltprogram visar att saltningen inte har någon signi-

fikant inverkan på totalantalet olyckor under vintersäsongen. Metoden var

för grov.

* Jämförande studie med hänsyn till väglaget visar att:

- olyckskvoten är 3-20 gånger högre på is/snö än på barmark,

- ju ovanligare väglaget is/snö är, desto högre är olyckskvoten på detta

väglag,

- reduktionen av antalet is/snöolyckor är ej proportionell mot väglagsför-

bättringen,

- den olycksökning som is/snö medför är densamma för saltade och ej sal-

tade vägar och uppgår till 52 % av alla olyckor under november-februari

repektive 22 % under mars, april och oktober,

- antalet olyckor påverkas ej av saltning,

* Före/efterstudie med hänsyn till väglag

- saltning påverkar ej antalet olyckor,

- andelen is/snöolyckor minskade på provsträckor (började saltas efter

vintern) men ökade på kontrollsträckorna (samma vinterväghållning före

och efter)

- mest på de som saltades båda vintersäsongerna. Detta indikerar att de

svåra vinterväghållningsproblemen finns på de högtrafikerade vägarna.

Undersökningen är icke-experimentell utan kontroll över viktiga bakgrunds-

faktorer vilket i princip gör alla slutsatser osäkra. Resultaten kan tyda på att salt-

ning bör kombineras med hastighetsreducerande åtgärder för att få en olycksredu-

cerande effekt.

Brüde, Larsson (1980)
Olycksindex (1973+l977) presenteras för en mängd olika indelningar för

is/snöväglag och totalt. Indelning i temperatur, nederbörd, snödjup, snödjupsför-

ändring, region, månader veckodagar, helger. Bra uppslagsverk men även den

gammal.

Brüde, Larsson (1981)

Rapporten behandlar samband vintertid mellan väderlek-väglag-trafikolyckor och

det är en statistisk bearbetning och analys av data från 1973 och 1977.
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Under 1973 delades vägarna in i saltade och osaltade vägar medan de 1977

delades in i A-salt, B-salt och osaltade vägar. A-saltade vägar saltas hela vintern

vid halka medan B-saltade mest saltas höst och vår. När i fortsättningen uttrycket

saltade vägar används, avses saltade vägar 1973 och A-saltade vägar 1977.

Olyckskvoten vid barmark är 1,5-2 gånger större för ej saltad väg än för saltad,

medan det för is/snöväglag däremot gäller att olyckskvoten för saltad väg är näs-

tan dubbelt så stor som för ej saltad. Det senare förklaras troligen mest av sämre

hastighetsanpassning till is/snöväglag på saltade vägar.

Den totala olyckskvoten är betydligt lägre för (mars+april) än för

(oktober+november) och (december+januari+februari). Vid jämförelse mellan

(oktober+november) och (december+januari+februari) gäller att för varje enskilt

väglag är olyckskvoten störst för (oktober+november) men sett över alla väglag är

olyckskvoten störst för (december+januari+februari).

För såväl saltad som. osaltad väg gäller att, med respektive region och tidspe-

riod som observationsenhet, så ökar olyckskvoten vid is/snöväglag relativt

olyckskvoten vid barmark allt kraftigare då andelen trafikarbete vid is/snöväglag

minskar.

Vid jämförelse mellan större nederbörd och ingen eller ringa nederbörd är

skillnaden i olyckskvot störst vid temperaturer kring 0°C eller lägre. Olyckskvoten

påverkas mer av nederbörd änav temperatur. Olyckskvoten vid is/snöväglag ökar

med ökande temperatur.

Olyckskvoten är dubbelt så stor i mörker som i dagsljus. Detta beror på skillna-

der vid barmark. Vid is/snö är det ingen skillnad mellan dagsljus och mörker (kl.

5-23 studeras)

Varje procentenhets minskning av andelen trafikarbete vid is/snöväglag skulle i

första hand reducera olyckskvoten för regioner och tidsperioder med låg andel

is/snöväglag medan olyckskvoten skulle reduceras mindre eller tom. öka för

regioner och tidsperioder med stor andel trafikarbete på is/snöväglag.

Olyckskvotskurvan har ett maximum vid cirka 15 0/0. Uppgifterna är osäkra.

Björketun (1983)

Syftet med olycksanalysen var att undersöka effekterna av den förhöjda vinterbe-

redskap som tillämpades i vissa arbetsområden vintrarna 1977/78 t.o.m. 1979/80.

Den förhöjda beredskapen var antingen att en saltbil patrullerade de mest trafi-

kerade vägsträckorna inom området mellan kl. 03.00 och 07.00 under vardagar

(patrullbil) eller så har en beredskapshavare varit i tjänst under motsvarande tider

(graderad beredskap).

Data användes från statens vägverks väg- och olycksregister och sammanlagt

ingick 12 184 olyckor från 78 arbetsområden i analysen.

För hela vinterperioden, hela dygn både vardag och helg, finns i arbetsområden

med graderad beredskap totalt sett en tämligen stark tendens till olycksminskning

relativt olycksminskningen i kontrollområdena.

Om jämförelsen begränsas till vardagarnas morgontimmar (03.00-07.30)

erhålls vid graderad beredskap en relativ olycksminskning på cirka 30 %.

Den graderade beredskapen har inte medfört någon påvisbar skillnad mellan

försöks- och kontrollområden avseende antalet olyckor på is/snöväglag.

Arbetsområden med patrullbil har totalt för hela vinterperioden haft en olycks-

ökning relativt kontrollområdena. Patrullbilsområdena som helhet uppvisar för
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vardagar ingen effekt av den förhöjda beredskapen. Patrullbilsverksamheten tycks

ej ha, med några undantag, minskat antalet olyckor på is/snöväglag.

Schandersson (1986a)

Åtgärdsdata från VV:s standarduppföljning 1982/83 tillsammans med polisrap-

porterade olyckor, trafikmängder (index för varje timme, dvs. helger Och stora

nederbördsområden påverkar) för att beräkna olyckskvot före/efter åtgärd.

Trafikolycksrisken är kraftigt förhöjd 1-3 timmar före åtgärd. Därefter sjunker

den snabbt när åtgärden ger effekt.

Vid indelning i för- , hög- (15 december-15 mars) och eftervinter kan inte

några större skillnader upptäckas. Olyckskvoten tycks vara störst under förvintern

och lägst under eftervintern medan effekten av vinterväghållningen verkar vara

störst under högvintern.

Många åtgärder utförs tidigt på morgonen men den högre olycksrisken nattetid

förefaller inte ha någon avgörande betydelse för resultaten. Men det kan inte ute-

slutas att så är fallet. Före- och efterperiodernas längd förefaller inte i någon större

utsträckning påverka resultaten.

Olyckskvoten på väglag som åtgärdas genom plogning är högre än för väglag

som åtgärdas med halkbekämpning.

Schandersson (1986b)
Data från 1973 års dubbdäcksutredning har utnyttjats. Olycksmaterialet är hämtat

från samtliga bilförsäkringsbolag och resultaten visardärför på en högre nivå på

olycksrisken och sannolikt större skillnader mellan väglag än för polisrapporterade

olyckor.

Huvudresultaten är att jämfört med barmark är den genomsnittliga olyckskvo-

ten:

30-50 gånger högre vid lös snö, snömodd, slask,

8-12 gånger högre vid is, packad snö,

10-15 gånger högre vid fläckvis is/snö.

Lös snö, snömodd, slask medför också svårare olyckor än de två andra grup-

perna av is/snö.

Olyckskvoten för olika väglag är högst i södra Sverige och lägst i norra. Totalt

är olyckskvoten högst i mellersta Sverige (beroende på fördelning av väglag).

Andelen personskadeolyckor är 13-14 % på barmark, 10-11 % på lös snö,

snömodd, slask och 7-9 % på hårda skikt eller fläckvis is/snö utom i södra Sve-

rige där fläckvis is/snö ligger på 12 %. För alla väglag är andelen personskade-

olyckor i norra Sverige 9,4 %, i mellersta 9,9 % och i södra 11,3 0/0. För hela lan-

det är andelen 10 %.
Andelen singelolyckor är störst för de lösa skikten och fläckvis is/snö där

andelen är knappt 60 %, vid hårda skikt är den 44 % och vid barmark 33 %.

Andelen olyckor i korsningar är störst vid barmark då den är drygt 25 %. Vid

övriga väglag är andelen mindre än hälften av detta.

Schandersson (1988)

Undersökningen omfattar data från 1977-80. Resultaten visar att olycksrisken

ökar snabbt vid relativt små nederbördsmängder för att stabiliseras vid 3-5 gånger
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förhöjd risk vid mer än 5-10 mm snönederbörd och 2,5-3 gånger när nederbörden

under ett dygn varit både snö och regn.

Den förhöjda olycksrisken är väsentligt högre vid bättre vägstandard och högre

hastighetsgräns och högre i södra än i norra Sverige.

Möller (1988)

Här utnyttjas polisrapporterade olyckor från vintrarna 1985/86 och 1986/87 till-

sammans med trafikarbete vid olika väglag schablonberäknat utifrån väglags-

observationerna 1973 och 1977.

Beräkningarna visar att, om viltolyckor exkluderas, är olycksriskökningen

störst vid lös snö/snömodd då den på A-saltvägar är 10 gånger större och på övriga

vägar 5 gånger större än vid torr barmark. Vid tunn is är motsvarande olycks-

riskökningar drygt 8 respektive drygt 3 gånger och vid packad snö/tjock is knappt

7 respektive knappt 2.

Vägverket (1987)

Studien hade två syften:

- dels att försöka analysera effekterna av den successivt förbättrade vinterväg-

hållningen under 70- och 80-talen,

- dels utveckla en modell för vägförvaltningarna att analysera trafiksäkerhets-

effekterna av sin vinterväghållning och utgöra ett hjälpmedel vid val av ser-

vicenivå.

För att bestämma vilken effekt som erhållits av Vägverkets ökade vinterinsat-

ser, har valts att studera hur andelen vinterolyckor, oavsett väglag, förändrats över

perioden 1972-1985. Med den valda metoden framkommer ingen positiv trafik-

säkerhetsutveckling vintertid under 1970-talet. Dock visar undersökningen en

positiv utveckling från början av 1980-talet och framåt. För singelolyckorna

erhölls en minskning av max 8 % om 1983-1985 jämförs med 1972-1974. För

flerfordonsolyckorna på det högtrafikerade vägnätet erhölls en maximal minsk-

ning på 6 %.

Självklart finns det andra faktorer som påverkar resultat. Dubbdäcksanvänd-

ningen har t.ex. ökat från drygt 50 % till 70 %.

De resultat som erhållits för de högtrafikerade vägarna visar att med en kraft-

full och effektiv vinterväghållningsinsats kan trafiksäkerheten vintertid ytterligare

påverkas i positiv riktning. Genom att personskadeutvecklingen på det saltade

vägnätet är mycket positiv kan man även dra slutsatsen att saltet har positiv effekt

på trafiksäkerheten.

Vägverket (1989)
Syftet med rapporten är att dokumentera driftinsatser, väder, trafik och olyckor.

De län som uppvisar en positiv olycksutveckling är de län som satsat på teknik

och organisation som medger förebyggande åtgärder, nyttjande av VViS, väder-

prognoser och förbättrad övervakning under icke arbetstid. När förbättrade meto-

der införts och när engagemanget för vinterfrågor funnits i hela organisationen har

risken reducerats med 20-30 %.
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Öberg, Gustafson, Axelson (1991)
Inom projektet MINSALT undersöktes bl.a. effekterna av att upphöra med salt-

ning på ett stort antal vägar och gator. Dessa försök pågick under den andra halvan

av 80-talet. Ett stort antal mätningar gjordes på provvågnåtet och på ett liknande

kontrollvågnät både före och efter förändringen på provvågnåtet.
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Figur 8.1.3 Olycksutjüllet (regressionskurva med 95 % ikonfdensområde) på de
underförsöket osaltade vägarna satt i relation till årsdygnstrafzken
(ÅDT).
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De vägar som ingick i försöket och kontrollvägarna delades in i olika ÅDT-

klasser. Olycksförändringen för dessa klasser studerades. Det visade sig då att på

vägar med ÃDT<1 800 hade olyckorna minskat när saltningen upphörde och på

större vägar hade olyckorna ökat (ej statistiskt säkerställt), se figur 8.1.3. Detta

beror troligen på olika saltpolicy på de olika vägarna. På de större vägarna tar sal-

tet bort så mycket is/snöväglag att det uppväger den förhöjda olycksrisken på

is/snöväglag när det blir liten andel is/snöväglag under en vinter. På de mindre

vägarna däremot är det bättre att trafikanten är medveten om att det blir halt vid

vissa temperatur- och Vädersituationer och inte överraskas av de trots allt många

gånger som inte halkan saltats bort, eftersom man inte har resurser att hålla hög

saltningsaktivitet här.

Dygnen under de olika vintrarna har både för det osaltade Gotland och dess

kontrollområde klassats utifrån det värsta väder/väglag som förekommit under

dygnet och olyckorna har fördelats på dessa dygn, se figur 8.1.4. Det som framför-

allt skiljer Gotlands och kontrollområdets olycksutfall åt är att olycksrisken vid

rimfrost på hösten och då våta vägbanor fryser är förhållandevis mycket högre på

Gotland än i kontrollområdet. Detta är väglag som snabbt försvinner vid en salt-

ning och det är därför troligt att det är pga. skillnaden i vinterväghållning som

denna skillnad i olycksrisk erhållits. Vid snöfall (mer än 2 mm i smält form och

vid blöt snö) är oftast olycksrisken något högre i det saltade kontrollområdet.

Detta kan bero på att det förmodligen ser våtare ut på den saltade sträckan och att

trafikanterna därför inte uppfattar det som så halt. I övrigt är det inga större skill-

nader. Inga skillnader är statistiskt säkerställda.
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O=barmark

W=barmarl<, snöfall <2 mm i small form

Q=barmarl<, blötsnö

H=barmark, snöfall >2 mm i smalt form

X=ls/snö, snöfall <2 mm i smält form

N=islsno, blötsnö

K=isjsnö, snölall >2 mm i smält form

Szis/snö, torn, kallt

F=vata vägbanor som fryser

B=rimlrost på hösten

T=rimfrost på vintern

Figur 8.1.4 Polisrapporterade olyckor på Gotland och i dess kontrollområde
Västervik under vintrarna 86/87-88/89 fördelade efter värsta
väder/väglag under ett dygn.
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Tabell 8.1.] Sammanställning Över alla olika resultat som erhållits z' olycksstu-
dierna i MINSALT-projektet.

                 

Län 'Förändring |95 % konfidensintervall

Polisrapporterade olyckor på osaltade vägar

Västerbotten +33% (- 14% + 105%)

Kopparberg +5 % (-8% +19%)

Gotland +6% (-l7% +35%)

Polisrapporterade olyckor på alla vägar/gator

Gotland (stat) - 10% (-27% +12%)

Gotland (kommun) -36% (-53% -13%)

Trafikskadade enligt polisen

Gotland | -23% I

Trafikskadade enligt sjukvården

Gotland +1. 1% (-23% +72%)

- fotgängare +15%

- cyklist/mopedist -27% (-51% +83%)

- bilister -5%

Skadade bilar enligt Länsförsäkringar

Gotland I +18% |

 

Det är värt att notera skillnaden i resultat när det gäller trafikskadade registre-

rade hos polis respektive sjukvård (tabell 8.1.1). I polisens uppgifter finns främst

information om motorfordonsolyckor medan det framgår av uppgifterna från sjuk-

vården att antalet trafikskadade fotgängare Ökat medan andra kategorier minskat.

När det gäller uppgifter från försäkringsbolag finns bara uppgifter från ett bolag

på Gotland. Bolaget har knappt en fjärdedel av personbilarna försäkrade hos sig.

Inget kontrollmaterial finns analyserat.

Vintern efter de osaltade försöken påbörjades ett nytt försök i Kopparbergs och

Västerbottens län då den nya MINSALT-strategin provades. I Kopparbergs län

praktiserades förebyggande saltning på hela det vägnät som saltades före de osal-

tade vintrarna. En del omfördelningar gjordes mellan A- och B-saltvägnäten. I

Västerbotten saltades hela E4:an i förebyggande syfte, dvs. saltning skulle utföras

innan halka uppstod. Saltet var befuktat.

Eftersom hela det saltade vägnätet Kopparbergs län berördes av detta nya för-

sök, användes endast det stora kontrollvägnätet dvs. motsvarande vägar i S, T, U

och X län. De fem vintrarna före det osaltade försöket blev i denna analys också

förevintrar.

Resultatet från analyserna av de polisrapporterade olyckorna framgår nedan:

Halkbekämpning Föränd- Konfidensområde

86/87 89/90 ring risknivå 5%

A-salt A-salt - 8% (-19 + 4) %

A-salt B-salt + 3% (-18 +29) %

B-salt B-salt -21% (-39 + 3) %
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Det har således varit en olycksminskning (ej statistiskt säkerställd) på de vägnät

som bibehållit sin typ av halkbekämpning men med förebyggande åtgärder. På det

A-saltvägnät som övergått till B-saltning har däremot en olycksökning erhållits.

Ökningen är liten och inte statistiskt säkerställd.

För att studera effekten av den nya saltstrategin Västerbottens län valdes E4zan

i Norrbottens län som kontrollområde. Hela E4zan i Västerbottens län utom den

tidigare saltfria sträckan i Robertsfors arbetsområde blev den nya provsträckan.

Med 7 förevintrar erhölls en Ökning av depolisrapporterade olyckorna med 21 %

med ett 95 %-igt konfidensintervall (-7 +58). Resultatet innebär att olycksök-

ningen kan bero på slumpen.

Totalt har den förebyggande saltningen haft lite olika effekt på olika vägnät.

Det krävs kanske även med denna nya metod en viss tid innan full effekt erhålles.

Tyvärr är det inte känt hur väglaget förändrades i Västerbottens län eftersom inga

väglagsstudier gjorts. I Kopparbergs län gjordes däremot väglagsstudier (Velin,

1991). Dessa visar att det vinter 1989/90 var några procentenheter mindre andel

is/snö än under förevintern 1986/87 och 10-15 procentenheter mer våt/fuktig

barmark. Vintrarna var mycket olika så en del av skillnaden kan bero på detta.

För att få fram säkrare resultat bör ytterligare studier av MINSALT-strategins

effekter göras.

Under 1997 reviderades MINSALT-resultaten (Öberg, 1997) p.g.a. nollvisio-

nen så att effekten på svårt skadade/dödade personer respektive olyckor med dessa

personer inblandade beräknades. Vägverket har antagit en nollvision som innebär

att man skall förebygga dödsfall och långvarig eller allvarlig förlust av hälsa.

Effekten på olyckor med dödade eller svårt skadade personer blir sammantaget

för alla försöksområden en ökning med 7 % dvs. i stort sett samma resultat som då

alla polisrapporterade olyckor studerades.

Antalet personer med svår eller dödlig skada, sett över alla områden, påverkas

inte av att man slutar salta.

Det förefaller som om skillnaden i effekt är mindre mellan vägar med olika

ÃDT för de svåraste olyckorna respektive dödligt/svårt skadade personer än för

alla polisrapporterade olyckor.

Osäkerheten är mycket stor i de erhållna resultaten.

Sävenhed(1995)

För Vintrarna 1988/89 och 1989/90 analyserades vinterväghållningsåtgärder, polis-

rapporterade olyckor (exklusive vilt- och knutpunktsolyckor) och trafikarbete för

att uppskatta olycksrisken före/efter en vinterväghållningsåtgärd. Trafikarbetet

beräknades utifrån ÅDT och korrigerades för månads-, vecko- och dygnsvariatio-

ner. Däremot gjordes inga korrigeringarp.g.a. väder och väglag.

Olyckskvoten växer timmarna före åtgärdstillfället, för att nå sitt maximum 1

till 11/2 timme före åtgärdstidpunkt. Detta maxvärde på 2,6 är en ökning med en

faktor 12 jämfört med medelolyckskvoten minst 12 timmar före eller efter en vin-

terväghållningsåtgärd. Jämfört med 6-12 timmar före åtgärd är ökningen 6 gånger

och lika stor är ökningen för personskadeolyckor (se figur 8.1.5).

88 VTI rapport 423



Skade -

kvot

6%

    

 

Timmar före och efter åtgärd

Figur 8.1.5 Skadekvoten (antal skadade personer per miljon axelparkilometer)
timmarna före och efter åtgärd med 95-procentigt kon/?densinter-
vall.

Under de vintrar som olycksanalysen omfattar började Vägverket med förebyg-

gande saltning. Olyckskvoten når för denna åtgärd ett maxvärde som är hälften så

stort som för konventionell saltning (se figur 8.1.6). Olycksökningen är dock före

åtgärd och inte efter som den borde vara om det hade varit en förebyggande salt-

ning men som ibland misslyckats. Detta tyder på att det även ingår konventionell

saltning i dessa data. Det kan bero på att bara för att saltet var befuktat/i lösning

har man tolkat metoden som förebyggande eller också beror det på att man börjat

förebyggande och åtgärden har tagit så lång tid att det övergått i konventionell

saltning dvs. halkan kom före åtgärden. Det här resultatet tyder dock på att före-

byggande saltning borde vara en effektiv metod att minska olycksökningen i sam-

band med halka.
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Figur 8.1.6 Olyckskvoten timmarnaföre och efter saltning. Samtliga olyckor.

Maxvärdet för singelolyckor är 3-4 gånger högre än motsvarande maxvärde för

övriga olyckstyper. Det finns också stora regionala skillnader. Maxolyckskvoten

för södra Sverige är cirka 3 gånger så hög som motsvarande för norra Sverige.

8.1.2 Tätort

Möller, Wallman, Gregersen (1991)

Under vintrarna 1986/87-1989/90 undersöktes vinterväghållningen i några tätorter

och vilken effekt olika åtgärder har på framkomlighet och trafiksäkerhet. Dess-

utom undersöktes trafikanternas syn på vinterväghållningen.

Projektet genomfördes under ett antal milda vintrar och därför redovisas här

enbart resultat från de tätorter där ett relativt stort datamaterial erhållits.

I ett försöksområde i Skellefteå gjordes åtgärdsförändringar för att höja trafik-

säkerheten främst för fotgängare och cyklister. Exempel på förändringar:

- Snöplogning påbörjades vid mindre snödjup på bl.a. gångbanor och cykel-

vägar

- På dessa platser byttes sand mot krossgrus.

- Vissa gångbanor, som tidigare använts som snöupplag, snöröjdes och halk-

bekämpades.
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Under första försöksvintern har kostnaden för halkbekämpning i försöksområ-

det varit ungefär dubbelt så hög för gångbanor, gång- och cykelvägar relativt kon-

trollområdet. Under andra försöksvintern var kostnaden något högre och den

tredje vintern var kostnaden ungefär densamma i försöks- och kontrollområdet.

Vad gäller snöröjning pekar åtgärdsuppföljningen inte på att kostnaderna ökat mer

i försöksområdet, snarare finns en antydan till minskade kostnader.

Väglaget ändrades inte väsentligt förutom en viss minskning av andelenlös

snö/snömodd. Skikttjockleken hos lös snö/snömodd minskade tydligt. Antalet

väglagsobservationer med förbättrad friktion p.g.a. halkbekämpning ökade.

För hela Skellefteå tätort exklusive försöksområdet ökade fotgängar- och cyk-

listolyckorna till den första vintern med 10 % och till de två vintrarna därefter med

30 % jämfört med vintern före försöket. Uppgifterna avser sjukhus- och polisrap-

porterade olyckor sammantaget.

Inträffat antal olyckor under försöksvintrarna 1 och 3 är cirka 60-70 % högre

än förväntat utan åtgärdsförändring. Inte heller under den mellanliggande vintern

kan någon trafiksäkerhetsförbättring utläsas. Ökningen ligger helt på fotgängare

singel, dvs. fotgängare som halkat, snubblat eller ramlat omkull. Olycksplats för

de tillkommande olyckorna är gångbanor och gång- och cykelvägar. Dessa resultat

stämmer dåligt med förhoppningen att de förändrade åtgärderna skulle öka trafik-

säkerheten. Det bör påpekas att ökningen inte är statistiskt säkerställd. Slumpens

inverkan är alltså en tillräcklig förklaring till att det beräkningsmässigt resulterat i

en ökning. En annan möjlig förklaring till ökning istället för förväntad minskning

kan vara att exponeringen ökat. Skälet till detta kan vara den förbättrade vinter-

väghållningen.

En av frågeställningarna som skulle belysas med detta projekt var:

- Hur mycket högre är olycksrisken vid is/snöväglag jämfört med barmarks-

väglag?

Ett försök till kvantifiering gjordes genom att jämföra andelen olyckor vid

is/snöväglag respektive barmark med andelen is/snöväglag respektive barmark.

Underlagsmaterial för sådana beräkningar har hämtats från Hisingen i Göteborg

och från Skellefteå. Förändringar i vinterväghållningen i Skellefteå framgår ovan.

På Hisingen i Göteborg snöröjdes och halkbekämpades bostadsgatorna samtidigt

som de stora trafiklederna. Under försöksvintrarna snöröjdes vid startkriterium 5

cm i stället för 8 cm. Halkbekämpningen skulle vara klar inom 3-7 timmar i stäl-

let för 24 timmar. På gång- och cykelvägnätet ökades snöröjnings- och halkbe-

kämpningsinsatserna så att åtgärder vidtas även utanför ordinarie arbetstid.

I Göteborg varierar den beräknade olycksrisken obetydligt mellan vintrarna och

olycksrisken är cirka 5 gånger högre vid is/snöväglagän vid barmark. I Skellefteå

är variationen större mellan olika vintrar. Olycksrisken är mellan 7,5 och 11

gånger högre vid is/snö än vid barmark. Beräkningarna i Skellefteå bygger på 1-2

barmarksolyckor och är därför mycket osäkra. Det bör påpekas att *det inte fanns

någon information om exponeringen vid olika väglag. Väglags- olycksandelar för

Göteborgs och Skellefteå framgår av figur 8.1.7 respektive 8.1.8.

Ett försök har även gjorts att undersöka om risken för olyckor ökar för fotgäng-

are och cyklister vid ovanligt dåliga väglagsförhållanden, I ett extremt fall - när

ett långvarigt underkylt regn bäddade in gator och gångbanor i ett mycket halt
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ispansar - Ökade antalet olyckor/dygn för fotgängare och cyklister kraftigt, till

cirka 20 gånger högre än genomsnittet för Vintern.
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Figur 8.1. 7 Andel barmark och andel is/snoväglag enligt väglagsobservationer
respektive olycksrapporter med fotgängare och cyklister under tre
vinterperiocler. Hisingen i Göteborg.
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Figur 8.1.8 Andel barmark och andel is/snöväglag enligt väglagsobservationer
respektive olycksrapporter medfotgängare och cyklister under tre
vinterperiocler. Skellefteå tätort.

Öberg et al. (1997)
Singelolyckor bland gående och cyklister har uppmärksammats som ett betydande

Vårdproblem i sjukvården. Särskilt gäller detta dygn med halt väglag då många

skadefall, framför allt bland gående, belastar sjukvården, I den officiella statisti-

ken definieras inte fotgängares singelolyckor som ett trafiksäkerhetsproblem efter-
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som inget fordon är inblandat. Inte heller polisrapporteras cyklister som cyklar

omkull i någon större utsträckning.

Trafikskaderegistreringen och räkningen av fotgängare och cyklister i Göte-

borg, Lidköping och Umeå började i december 1993 och pågick under hela 1994.

Det exponeringsmått som används vid beräkning av skadekvot har räkningarna

som bas men korrigerar med tätortens invånarantal och för cyklister även utifrån

resvaneundersökningar. Den klassning av dygn som gjorts utifrån väglagsobser-

vationerna innebär att det under barmarksdygn kan förekomma is/snöväglag. Det

visar sig också att under de dygn som klassats som barmark under vintern har mer

än hälften av fotgängarnas skador inträffat på is/snöväglag och när det gäller cyk-

lister har ungefär en tredjedel inträffat på is/snö.

Shade -
k'UOt /\

45-

  

30 - V

15'

    

 

 

'_Alla_' I _V'u/.rrMJt-l F_Äldre_l

Barmark, sommar Barmark, vinter

- Barrnark och is/snö Is/snöväglag

 

Figur 8.1.9 Skadekvot för fotgängare i singelolyckor. Konftdensintervall på
95 % med avseende på osäkerheten i antalet skadade anges med
pilar. Vuxna: 16-65 år.
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Sett över alla tätorterna är skadekvoten för fotgängare vid barmark vintertid

ungefär dubbelt så hög som sommartid, se figur 8.1.9. Blandväglagsdagar var

drygt sex gånger farligare medan is/snö var knappt åtta gånger farligare än som-

marväglag. Alla skillnader är statistiskt säkerställda utom skillnaden mellan

blandväglag och is/snöväglag (ingen hänsyn tagen till osäkerheten i exponerings-

data).

Sett över alla tre tätorterna är skadekvoten för cyklister vid barmark vintertid

ungefär bara hälften så hög som sommartid, se figur 8.1 .10. Övriga vinterväglag är

obetydligt farligare än sommarväglag. Detta beror till stor del på de många cykel-

olyckorna med barn sommartid i Göteborg. Det kan kanske också vara så att det är

en annan kategori som cyklar på vintern. De äldre cyklisterna har ungefär dubbelt

så hög skaderisk som de vuxna utom vid is/snöväglag då den är betydligt högre.

Inga skillnader är statistiskt säkerställda utom skillnaden mellan vuxna och äldre

vid is/snöväglag.

 

 

 

    

 

 

A

Skade -
kvot

150 -

100 -

J,

50 -

F"Alla-'l I_Viamax-l *' Ãld're "l

Barmark, sommar Barmark, vinter

- Barmark och is/snö Is/snöväglag

Figur 8.1.10 Skadekvot för cyklister. Konfzdensintervall på 95 % med avseende
på osäkerheten i antalet skadade anges med pilar. Vuxna: 16-65
år.
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Nedanstående rekommendationer till väghållare ges utifrån skaderisker hos fot-

gängare Och cyklister i singelolyckor. Inga andra överväganden har gjorts. Här

anges även rekommendationer för barmarksväghållning.

Fotgängares och cyklisters skador är värda att tas på allvar. Jämfört med kolli-

sionsskadade är de:

0 minst lika många i antal

0 minst lika allvarliga mätt i andel inlagda (=svårt skadade)

0 nästan lika allvarliga mätt som genomsnittlig vårdkostnad

Skadorna är i mycket hög utsträckning att hänföra till väghållarens ansvar

(särskilt vad gäller skadade fotgängare).

Fotgängarnas skador orsakas framförallt av vinterhalka. Äldre personer drabbas

dock också av fallolyckor på barmark, medan sådana olyckor är mycket ovanliga

för andra ålderskategorier. Fotgängarna uppvisar dessutom flera tydliga tecken på

beteendeanpassning. Detta betyder att förbättrad standard på fotgängarytor inte

automatiskt ger ett minskat antal olyckor. Sambanden mellan olycksantal och

ytkvalitet för cyklister är enklare: god standard ger färre olyckor.

Med ledning av dessa, övergripande resultat kan man lämna följande rekom-

mendationer till väghållarna:

0 Satsa i första hand på att förbättra vinterväghållningen för fotgängarna, och

först i andra hand på förbättrad ytstandard vid barmarksförhållanden.

0 Vinterväghållningen bör ha hög och jämn standard.

0 Fler uppvärmda ytor för fotgängare.

0 Bättre vinterväghållning för (anges iprioritetsordning):

' äldre fotgängare

vuxna fotgängare

äldre cyklister

vuxna cyklister.

0 Sand/grus bör sopas upp snarast efter vinterns slut - framförallt i backar på

cykelytor!

0 Barmarksväghållningen bör inriktas mot jämn standard för fotgäng-

arna, men hög genomsnittlig standard för cyklisterna.

0 Satsa på barmarksunderhåll framförallt i områden där många äldre fotgäng-

are rör si g.

0 Fokusera inte underhållet hårt på plattbeläggningar och centrumområ-

den. De flesta olyckor inträffar på asfalt, i perifera delar av tätorterna .

Beteendeanpassning kan också förekomma i en större skala än den som diskute-

rats ovan. Kvaliteten på gång- och cykelytor är internationellt sett mycket hög i

Sverige. En orsak till detta är vinterförhållanden som i sig kräver jämna ytor för

effektiv snö- och isröjning. Detta kan innebära att fotgängare och cyklister har en

alltför hög förväntan på ytornas kvalitet och små brister kan ställa till lika stora

problem som jämfört med förhållanden där fotgängarens och cyklistens förväntan

är att det generellt finns brister.
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8.1.3 Totalt

Nilsson (1986)

Under perioden 15 september 1983 till 15 september 1984 registrerades skadefall

som inträffat vid förflyttning i vägmiljö och där den skadade uppsökt någon av

akutmottagningarna i Östergötlands län. Dessa akutmottagningar representerade

drygt 90 % av dem som uppsökte sjukvården för akutvård.

Antalet invånare i Östergötland var ungefär 400 000 och ungefär 4 000 skade-

fall registrerades i länet under ett år, vilket innebär att en procent av befolkningen

skadas vid förflyttning i trafikmiljö under ett år och måste söka vård. Totalt regist-

rerades 3 649 skadefall varav 53 % var singelolyckor med fotgängare och cyklis-

ter, se tabell 8.1.2.
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Tabell 8.1.2 Skadefall registrerade under ett är i Östergötland efter färdsätt
och olyckstyp.

Antal skadefall

Färdsätt Singel Kollision Totalt

Fotgängare 1113 158 1271

Cyklister 830 291 1121

Mopedister 90 63 153

Motorcyklister 127 69 196

Bilförare 217 267 484

Bilpassagerare 170 167 337

Busspassagerare 70 2 72

Spårvagnspassagerare 10 5 15

Summa 2627 1022 3649

     

För de fyra största akutmottagningarna var det möjligt att fördela skadefallen

efter väglag (halt -ej halt), se tabell 8.1.3.

    

Tabell 8.1.3 Skadefall registrerade vid de jj/ra störta akutmottagningarna i
Ostergötland efter väglag - halt respektive ej halt och ärstid
samt andelen halkolyckor under perioden november-mars.

Färdsätt Antal Skadade Skadade Halkolyckor Andel halk-

skadade under under under olyckor

april-oktober november- november- november-

mars mars mars

Fotgängare 1164 301 863 614 0,71

Cyklister 1028 815 213 128 0,60

Mopedister 141 103 3 8 16 0,42

Motorcyklister 183 172 1 1 3 0,27

Bilförare 466 263 203 89 0,44

Bilpassagerare 326 199 127 66 0,52

Busspassagerare 70 33 37 20 0,54

Summa 3378 1886 1492 936 0,63

      

Nästan 25 % av skadefallen resulterade i inläggning för vård. Av dessa var

 

hälften fotgängare eller cyklister. Skadefallen bland fotgängarna och oyklisterna

fördelade sig olika på den skadades ålder, vilket framgår av figur 8.1.11. Skadefall

som cyklist domineras av yngre medan skadefallen som gående är högst bland de

äldre.
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Figur 8.1.1] Antal skadefall blandfotgängare, cyklister och övriga i Östergöt-
land 1983/84 efter ålder.

För att åskådliggöra följderna av skadefallen redovisas i tabell 8.1.4 genom-

snittliga vårdtiden för de inlagda vid skadefall och halka respektive ej halka för

fotgängare, cyklister samt Övriga (i huvudsak bilister) i Motala under det under-

sökta året.

Tabell 8.1.4 Vårddagar som inlagd på lasarettet i Motalaför skadefall vid halt
respektive ej halt väglag.

       

Vårddagar som

inlagd

Färdsätt Ej halka Halka

Fotgängare 13,2 21,9

Cyklist 5,4 9

Övriga 6,1 1,5*

* endast 11 skadefall

 

Som framgår av tabellen kräver de skadefall som drabbat fotgängare och cyk-

lister vid halka i genomsnitt betydligt länge vårdtid som inlagd än för skadefall då

det inte är halt. Särskilt lång är vårdtidema för skadefall bland fotgängare vid

halka.

Kvinnor dominerar halkolyckorna (dubbelt så många som män) och många är

över 50 år.

Det transportsäkerhetsproblem som gäller skadefall bland fotgängare och cyk-

lister är således till större delen ett singelolycksproblem där halka spelar en stor roll

men givetvis också gång- och cykelytans beskaffenhet. För gående drabbar

skadefallen ofta kvinnor och äldre medan cykelproblemet drabbar de yngre oavsett

kön.

Om ovanstående översätts till nationell nivå skulle storleksordningen 5 av 1 000

invånare i Sverige årligen skadas som cyklist eller fotgängare i trafikmiljö, vilket

innebär att det inträffar ungefär 50 000 skadefall bland dessa två grupper av

trafikanter med sjukvårdsbesök som följd. 40 000 av dessa är singelolyckor där

fotgängaren snubblat eller halkat eller där cyklisten kört omkull. Dessa skadefall

utgör således ungefär hälften av alla skadefall som inträffar i trafikmiljö. Ungefär
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20 000 av skadefallen inom sjukvården gäller skadade bilister. Fotgängare och

cyklister färdas knappt 6 miljarder personkilometer under ett år medan bilister

färdas ungefär 90 miljarder personkilometer, vilket skulle innebära att det är 35-

40 gånger vanligare att skadas per personkilometer för en fotgängare eller cyklist

än för en bilist med sjukhusvård som följd.

Brorson, vaer, Rydgren (1988)

Andelen olyckor med personskada, när det gäller singelolyckor vintertid, varierade

mellan 21,5 och 43,1 % under åren 1966-84. Under övriga årstider var personska-

deandelen på en stabilare (hög) nivå.

Hypotesen för denna studie var att snötäcke och plogvallar har en skyddande

inverkan, dvs. vintrar med större snömängd medför färre singelolyckor med per-

sonskada än vintrar med mindre snömängd.

Från SMHI-statistik hämtades medelsnödjup, antal nederbördsdagar och antal

dagar med temperatur under 0° C för vintrarna 1966-84 från en observationssta-

tion i varje län.

Polisrapporterade olyckor erhölls från SCB för åren 1966-84 och från Väg-

databanken (VDB) 1978-84.

Exponeringen (trafikflödet) antogs vara direkt proportionellt mot den månatliga

bensinförsäljningen för åren 1966-77. Från VDB kunde flödestalen erhållas direkt

'för varje länför åren 1978-84.
Två separata analyser utfördes. Den första för perioden 1966-84, där vintern

definierades som månaderna december till mars, och där en aggregerad studie

omfattade hela landet.

Den andra analysen gällde perioden 1978-84, där data från VDB gav möjlighet

till att ta regionala hänsyn. Länen slogs ihop till tre regioner, södra, mellersta och

norra Sverige. Vintermånaderna definierades här som månader, då snötäcket i

regionen var minst 0,5 mm (i smält form). I denna analys kunde man gruppera

olyckorna efter skadegrad, snödjup och regionalt flöde.

Resultatet visar bland annat, att antalet singelolyckor per månad med per-

sonskada är 45 % högre undericke-snösäsong än under snösäsong. Antalet fler-

fordonsolyckor per månad är däremot ungefär lika stort oavsett årstid.

Resultatet visar också, att 31 % av singelolyckorna med personskada under

snösäsong och 40 % under icke-snösäsong resulterar i dödade eller svårt skadade

personer. De motsvarande procentsatserna för flerfordonsolyckor är 37 respektive

36.

i Sambanden mellan snödjup och antalet singelolyckor med personskada visas i

figur 8.1.1.2.
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Figur 8.1.12 Samband mellan snöa'jup och antal singelolyekor mea' per-
sonskada, per region, 1978-84.

Ragnarsson et al. (1991)

Olika län är olika aktiva vad gäller vinterväghällningen. Detta borde avspegla sig i

trafiksäkerheten. Det finns ett behov av en modell som på ett enkelt sätt kunde ge

vägförvaltningarna ett kvitto på hur pass väl de har lyckats med sin Vinterväg-

hållning.

Vägverket föreslog en enkel modell där man tittar på hur stor andel av singel-

olyckorna som sker vintertid:

sin gelolyckorvinter
Vinterandel =

singelolyckor + singelolyckor
sommar vinter

Om vinterandelen sjunker med åren har man lyckats förbättra sin Vinterväg-

hållning. För att den enkla modellen ska vara användbar måsteett antal antagan-

den gälla. Det här notatet behandlar dessa antagandens giltighet.

Antagande (1) Antal singelolyckorsommar = Risk 1 * trafikarbete

Antagande (2) Antal singelolyckorvimer = Riskz * trafikarbete

+ kl * iväder/väglag-termi + k2 * VV-åtgärd

Antagande (3) Om singelolyckorna minskar så minskar även

flerfordonsolyckorna

Antagande (4) Om olyckorna minskar så minskar även per-

sonskadorna.

Antagande 1 förefaller gälla, i varje fall för den undersökta tidsperioden 1970-

1988.

I det andra antagandet har det tillkommit två termer. En väderterm (halkdygn,

snödjup och nederbördsdygn) och en dummyterm där Vägverket har hjälpt till att
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klassa de olika vägförvaltningarna som mer eller mindre är aktiva vad gäller att ta

till sig ny teknik på vinterväghållningsområdet. På grund av de olika vintrarna i de
olika delarna i landet har länen delats upp i tre olika klimatologiska regioner. Alla

anlyser har skett regionvis.

Antagandet har undersökts med hjälp av regressionsanalys. Det visade sig att

man inte kunde påvisa någon skillnad mellan de aktiva och de mindre aktiva länen

mer än i en region. Man kan alltså inte anse att det andra antagandet gäller.

Nedan anges de fyra regressionsekvationerna på gemensam form:

OK = [30 + [31 + [32 +

där

OK = olyckskvot för singelolyckor

TA = trafikarbete

djup = snödjup i terrängen

halk = halkdygn (bestäms utifrån temperatur, luftfuktighet och nederbörd).

De olika koefficienterna kan avläsas i tabell 8.1.5. Där finns också förklarings- >

graden angiven.

Tabell 8.1.5 Koemcienterna och förklaringsgraden till regressionsanalyser på

   

gemensam form.

Bo 131 52 53 R2
aktiva län 0,29 -0,0009 -0,0045 0,012 0,21

region 1

mindre aktiva län 0,27 -0,0003 -0,0039 0,020 0,19

region 1

region 2 0,16 0,0001 -0,0036 0,017 0,29

region 3 0,09 0,0007 -0,0020 0,008 0,39

  

De tredje och fjärde antagandena kontrollerades med hjälp av tre enkla regres-

sionsanalyser. De gav alla tre tydliga samband, vilket innebär att de antagandena

kan anses gälla.

Det har inte undersökts direkt om sambandet förbättrad vinterväghållning leder

till förbättrad trafiksäkerhet. Det har istället gjorts stegvis och de olika stegen

innehåller vart och ett en osäkerhet som gör det svårt att dra några (säkra) slutsat-

ser om hela steget.

Meteorologiska halkdygn och snödjupet är de väderparametrar som verkar ha

störst påverka på olyckskvoten. En ökning av antalet halkdygn ger en förväntad

ökning av olyckskvoten. Ett minskat snödjup innebär på samma sätt en ökning av

olyckskvoten.

Modellen ansågs inte vara tillräckligt bra för att användas för att följa upp vin-

terväghållningens effekt på trafiksäkerheten.
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Björnstig (1993)

I Umeå analyserades olyckor med personer som skadats vid fordonsolyckor Detta

innebär att de fotgängare som studerats har blivit påkörda av ett fordon. Därför

nämns endast resultaten för cyklister. De flesta cyklister skadas under sommar-

månaderna och speglar förmodligen exponeringen. För de 353 cyklister som

behandlades på Universitetssjukhuset inträffade 39 % av olyckorna under januari-

april och oktober-december dvs. under vintermånader. Av dessa angav 40 % (56

stycken) att det var halt väglag som var orsak till olyckan. Sju cyklister angav att

de fallit p. ga. rullgrus på cykelbanan. Detta kan vara en eftereffekt av Vinterväg-

hållningen. 25 stycken (7 % av hela årets skador) har kört mot trottoarkant/sten

eller grop i vägen och 11 stycken (3 %) har kolliderat med betonghinder,

lyktstolpe m.m.

De flesta hade lindriga skador och i genomsnitt besökte de sjukhuset 1,4

gånger/person. 78 personer (22 0/0) togs in för sluten vård och totalt blev detta 151

dygn i sluten vård dvs. knappt 2 dagar/person. Medelvårdskostnaden var 3 300

kr/person. Knappt var sjunde cyklist hade rapporterats till/av polisen.

Öberg, Junghard, Wiklund (1993)
Syftet med undersökningen var att finna en metod som är tillräckligt bra för att

uppskatta trafiksäkerhetseffekten av användning av olika däcktyper.

I undersökningen användes uppgifter om fordon som är inblandade i polisrap-

porterade olyckor. Ändringar i polisblanketten (2 sidor) gjordes enligt följande:

"totalt antal personer i fordon" respektive "bristfälligheter på fordonet" byttes mot

däckutrustning uppdelat på dubbdäck, sommardäck och annat däck.

Med hjälp av enkäter samlades uppgifter in om kontrollfordonen (fordon i tra-

fik). Dessa skulle ge svar på hur stort trafikarbetet var för personbilar med olika

däck vid olika väglag i de olika länen.

Redovisade resultat ärmycket osäkra. Målet var inte att få några exakta svar

utan att testa metoder.

Fördelning av däcktyp på personbilar blev 66 0/0 dubbdäck, 27 % sommardäck

och 7 % annat däck. Något fler kvinnor än män har bilen utrustad med dubbdäck.

Relativa risker beräknades för det statliga vägnätet för personbilar med person-

och/eller egendomsskada på ett antal olika sätt och gav ganska lika resultat: per-

sonbilar med dubbdäck har 36-50 % lägre olycksrisk än sommardäck vid halka.

För personbilar som varit inblandade i olyckor med personskada i ej tättbe-

byggt område blev risken 40 % lägre med dubbdäck än med sommardäck. I tätt-

bebyggt område varierade risken mycket beroende på vilken analysmetod som

användes.
Slutsatsen var den att den undersökta metoden, enkäter, förefaller vara använd-

bar.

Carlsson, Centrell, Öberg (1995)
Effekten av ett dubbdäcksförbud på trafiksäkerheten beräknas med den nya modell

med de effekter som kom fram i en metodstudie 1989/90 (se föregående referens).

Eftersom resultaten kom fram i en metodstudie, där olika undersökningsmetoder

studeras och inte främst ett säkerställt resultat skulle tas fram, har det varnats för

att använda dessa mått. Senare finska studier visar dock på en effekt på trafik-

säkerheten som ligger i linje med den svenska metodstudien och därför utnyttjas

ändock de svenska resultaten här.
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Beräkningarna görs dels för vintern 1993/94 och dels för vintern vid sekelskif-

tet. Förhållanden vintern 1993/94 utgör basen för beräkningarna och det var en

tämligen normal vinter. Förhållandena vid sekelskiftet antas vara desamma utom

att alla som använder dubbdäck då har lättdubb och att de slitstarka beläggning-

arna på det allmänna vägnätet har blivit vanligare.

De effekter som används i den nya modellen är att dubbdäck reducerar olyck-

orna vid is/snöväglag med 40 % på landsbygd och 35 % i tättbebyggt område jäm-

fört med sommardäck. Motsvarande siffror för annat vinterdäck är 25 respektive

20 %. Det som här avses med varje däcktyp är allt från helt nya till dåliga däck,

dvs. det är effekten av de bra-dåliga däck som faktiskt användes i januari-februari

1990.

Om ett dubbdäcksförbud införs beräknas omfördelningen av trafikarbetet så att

80 % av de tidigare dubbdäcksfordonen skaffar vinterdäck utan dubbar och 20 %

sommardäck.

Resultatet enligt den nya modellen innebär en olycksökning på nästan 10 % av

totala antalet polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade under en vin-

ter eller drygt 20 % av antalet olyckor vid is/snöväglag. Totalt skulle ökningen bli

3 000-3 600 olyckor/år. Till detta kommer även indirekta olyckseffekter som t.ex.

att våtfriktionen på beläggningarna blir lägre eftersom dubbarna inte längre skulle

ge den grövre texturen. Dubbarna orsakar inte längre några spår och nedsmuts-

ningen minskar. Dessa indirekta effekter innebär sammantaget att olyckorna skulle

öka med ytterligare 600-700 vid ett dubbdäcksförbud.

l tabell 8.1.6 visas en sammanställning av de beräkningar som gjorts.

Beräkningarna avser om ett dubbdäcksförbud hade införts vintern 1993/94 då

cirka 17 % av de personbilar som använde dubbdäck hade lättdubb. Eftersom det

numera endast finns lättdubb att köpa, och att alla som använder dubbdäck på sikt

kommer att ha lättdubb, har även beräkningar gjorts för detta fall. Detta inträffar

ungefär vid sekelskiftet.
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Tabell 8.1.6 En dubbdäcksförbud innebär följande kostnadsförändringar
(miljoner kronor/år).

    

' Ökar Minskar med följ ande
lättdubbsandel

17 % 100 %

Olyckor

direkt 1 190-1 450

indirekt 240-290

Vägslitage

beläggning 150-200 65-90

vägmarkering/-märken 35-70 20-35

Bilkostnader

däck/fälg 110 1 10

bensinförbrukning 5 5

rengöring 300-700 130-300

Miljö

rengöring fordon 25-50 10-20

övrigt 7 ?

TOTALT 1 430-1 740 625-1 135 340-560

+? +7

     

Effekten av dubbdäck på olyckor är stor och kostnaden för den olycksökning

som skulle erhållas om dubbdäck förbjöds, uppvägs inte av övriga kända kost-

nadsminskningar. Effekten på miljön är dock svår att mäta och värdera och därför

ingår bara en del ovan. Med ovanstående resultat för de andra effekterna innebär

det att den negativa miljöeffekten måste vara stor innan jämvikt uppnås. Ungefär

vid sekelskiftet är skillnaden mellan fördelar och nackdelar med ett dubbdäcksför-

bud ännu större. Vid sekelskiftet har lättdubben slagit igenom till 100 0/0, vilket

medför lägre bil- och slitagekostnader och därmed mindre' negativa miljöeffekter

samtidigt som trafiksäkerhetseffekten av dubbdäck kvarstår.

Carlsson, Öberg (1995)
Följ ande scenarior effektberäknades:

Krav på vinterdäck på personbilar (eller snökedjor om sommardäck används)

vid färd på halt väglag.

Krav på vinterdäck på personbilar under tiden 1 november t.o.m. första sönda-

gen efter påskhelgen.

Krav på vinterdäck på personbilar under månaderna december, januari och feb-

ruari.

Förutsättningar och genomfarande framgår av föregående referens.

I tabell 8.1.7 visas en sammanställning av kostnadsminskningar/-ökningar med

de olika kraven på vinterdäck.
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Tabell 8.1. 7 Kravpå vinterdäck vid halt väglag medför förändringar som anges
1' miljoner kronorper år nedan:

     

Minskar Ökar med följande lättdubbsandel
17 % 100 %

Olyckor

direkt 385-485

indirekt 75-95

Vägslitage

beläggning 25-35 10-15

vägmarkering/-märken 1 0 5

Bilkostnader

däck/fälg 50 50

bensinförbrukning 15 15

rengöring 50-120 20-50

Miljö

rengöring fordon 5-10 0-5

övrigt ? ?

TOTALT 460-580 155-240 100- 140

+? +7

    

Trafiksäkerhetsvinsten med detta krav är betydligt större än de kända negativa

effekterna av kravet. Det kommer att bli en del trafikarbete med sommardäck vid

plötslig halka, vilket minskar den övre trafiksäkerhetsvinsten ovan.

Antalet polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade beräknas minska

med 1 100-1 400 stycken. Antalet dödade i trafiken skulle minska med cirka 6-7

stycken, antalet svårt skadade skulle minska med 50-60 stycken och antalet lind-

rigt skadade med 200-250 stycken. Osäkerheten i de angivna antalen är stor.

Krav på vinterdäck 1 november-15 april

Skillnaden mellan kända fördelar och nackdelar är något mindre än för föregående

krav, men här är troligen risken betydligt mindre för att man kör med sommardäck

på is/snöväglag.

Antalet polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade beräknas minska

med 1 000-1 200 stycken. Antalet dödade i trafiken skulle minska med cirka 6

stycken, antalet svårt skadade skulle minska med 50 stycken och antalet lindrigt

skadade med 200 stycken. Osäkerheten i de angivna antalen är stor.

Krav på vinterdäck december-februari
Trafiksäkerhetsvinsten med detta förslag är något större än de negativa, hittills

kända effekterna.

Antalet polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade beräknas minska

med 700-900 stycken.

Johansson(1997)
För att undersöka eventuella samband mellan väglag och polisrapporterade trafik-

olyckor, studerades olycksutfallet för tre vintrar med olika karaktär: den mycket

kalla vintern 1986-87, den extremt milda 1991-92 samt den normala 1993-94.
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Hypotesen var, att om väglaget har stor betydelse för trafiksäkerheten, borde

den mycket milda vintern 1991-92 ha minsta antalet olyckor. Olyckorna under de

tre vintrarna normerades med hjälp av antalet olyckor under respektive sommar-

halvår. Detta gjordes för att eliminera inverkan av olikheter i vägnätets omfattning

och i trafikflöden, olyckstrenden och ändringar i rapporteringsgraden.

Landet delades in i fyra klimatzoner: södra, mellersta, nedre norra samt Övre

norra Sverige. Vägnätet delades in i fem olika trafikflödesklasser. Olyckorna

grupperades sedan efter klimatzon, flödesklass och det väglag, som rapporterats

vid olyckstillfället.

Jämförelserna visar, att den normala vintern har flest olyckor och att den

extremt milda och den kalla i stort sett har lika många olyckor. Detta visar, att

väglaget som sådant troligtvis inte kan förklara olycksutfallet.

Förklaringar kan vara, att trafikarbetet kan ha minskat den kalla vintern samt att

plogvallar och snö vid sidan av vägen kan ha betydelse för både olycksantal och

konsekvenser. Dessutom kan långa perioder med stabilt vinterväglag vara mindre

riskabla än kortare perioder avbrutna av mildväder.

8.2 Nordiska undersökningar

Puttonen, Vakkuri (1980)

Syftet med undersökningen var att studera relationen mellan trafikolyckskvot och

vädersituation. Analysen omfattar samtliga olyckor på landsvägar i Finland mellan

åren 1974-1977.

Den genomsnittliga olyckskvoten var 118 olyckor per 100 miljoner fordons-

kilometer. För olika vädersituationer blev olyckskvoten: klart väder 108, mulet

132, regnväder 88, snöfall eller snöslask 130 och i dimma 137.

Olika ljusförhållanden resulterade i följande olyckskvoter: dagsljus 97, skym-

ning 222, mörker med belysning 189 och i mörker utan belysning 146.

Olyckskvoten är högst när två eller tre av väder-, ljus- eller väglagsförhållan-

dena samtidigt försvårar körningen.

Ragnøy (1985a)

Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om vägtrafikolyckor under

vintern. Olycksanalysen är indelad i två delar: en beskrivning av olycksmönstret

samt en beräkning av maximal olycksreduktion som följd av vinterväghållningen.

I Norge inträffar under vinterperioden, 10 oktober till 30 april, 54 % av trafik-

olyckorna (1978-1983). Av dessa sker 60 0/0 på is/snöväglag och återstoden på

barmark (torr eller våt). Av vinterolyckorna sker 49 % i tättbebyggt område och

51 % utanför. På is/snöväglag sker 58 0/0 av olyckorna utanför tättbebyggt område.

I rapporten definieras svårhetsgraden som: dadade * 00
dödade+ skadade

 

Svårhetsgraden på is/snöväglag är 3,68, på barmark under vintern 3.88 och

totalt för vintern 3,75. På sommaren är den 3,76. I olycksmaterialet ingår inga

olyckor med tvåhjulingar.

Andelen mötesolyckor är väsentligt högre vintertid än sommartid, 19 % jämfört

med 10 %. Var fjärde olycka på is/snöväglag är en mötesolycka. I stor utsträck-
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ning sker dessa utanför tättbebyggt område. På barmark Vinter- och sommartid är

var tionde olycka en mötesolycka.

En skattad relativ olycksrisk, som grundar sig på den procentuella fördelningen

av trafikarbetet sommar och vinter och fördelning av trafik i olika standardklasser,

indikerar en ökad risk med sjunkande ÅDT. För den högsta standardklassen är

relativa risken under vinterperioden 0,97 och i den lägsta 1,06, motsvarande för

sommarperioden är 0,97 respektive 1,05. Standardklasserna grundar sig på trafik-

arbetet (ÅDT).

Enligt ett antagande att 65 % vintertrafikarbetet sker på barmark och återstoden

på is- och snöväglag, beräknas det att under vinterperioden ökar den skattade rela-

tiva risken med sjunkande ÄDT på barmark, från 0,61 till 0,66 och minskar med

sjunkande ÃDT på is/snöväglag, från 2,46 till 1,43.

Rapporten avslutas med att beräkna den maximala olycksreduktion som kan

uppnås med vinterväghållning. Beräkningen är baserad på att all trafik som kör på

is/snöväglag får samma risk som barmarkskörning. I det mest sannolika intervallet

för andel barmarkskörning av vintertrafikarbetet, 60-80 %, blir olycksreduktionen

50-80 %. Det råder dock stor osäkerhet i dessa beräkningar.

Ragnøy (1985b)

Syftet med projektet var att studera säkerheten och framkomligheten med dagens

vinter- väghållningsstandard och att beräkna de samhällsekonomiska konsekven-

serna. I första hand studerades fotgängarnas problem. I analysen ingick olyckor i

Oslo vintern 1983/84.

Rapporten redovisar resultat från tre delundersökningar:

- fotgängarolyckor,

- polisrapporterade trafikolyckor med personskada,

- problemen för äldre på vinterväglag.

Datamaterialet består av skadade fotgängare (endast halkolyckor och olyckor

som resulterat i t.ex. arm- eller benbrott) behandlade vid akutmottagningen i Oslo

eller motsvarande hos Röda Korset. Registreringen av skadade skedde med hjälp

av en blankett som den skadade fyllde i med uppgifter om sig själv samt om för-

hållandena vid olyckstillfället.

76 % av fotgängarolyckorna inträffade på is- och snöväglag, 7 % när det san-

dats och 17 % på barmark eller annat väglag. Av dem som halkat på is- och snö-

väglaget, 83 %, angav 90 % väglaget som den direkta orsaken.

Risken för skada per 10 000 invånare är för kvinnor dubbelt så hög som för

män. Äldre är mer utsatta än yngre.

Skadebilden domineras av skador på armen, som utgör 63 % av alla skadorna.

29 % är benskador och resterande 8 % är skador på övriga delar på kroppen. Den

tid det tar för den skadade att bli frisk, antal sjukdygn, är i genomsnitt 30 dygn.

Vid kostnadsberäkningen har fyra olika kostnadsposter beräknats och sedan

summerats. Dessa är: kostnad på akutmottagningen, sjukhuskostnad (ca 5 % av de

som uppsöker akuten blir inlagda på sjukhus), produktionsbortfall och transporter.

De totala samhällsekonomiska kostnaderna för halkolyckorna uppgick vintern

83/84 till 12,3 miljoner norska kronor.
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Under perioden november -83 till april -84 inträffade det i Oslo 386 trafik-

olyckor. 35 % var fotgängarolyckor och 61 % var olyckor med ett fordon inblan-

dat. Cykelolyckorna, 4 %, utelämnades i analysen.

För att ta hänsyn till både väder och väglag definierades en snödag då neder-

börden var mer än 0,1 mm och temperaturen understeg 0°C. Olyckorna på snö-

dagen samt första och andra dagen efter snöfallet adderades och jämfördes med

övriga dagar. Både för fotgängar- och fordonsolyckorna fann man inga signifi-

kanta skillnader.

De samhällsekonomiska kostnaderna för trafikolyckor med personskada i sam-

band med snöfall är beräknat till 13 miljoner norska kronor. Fotgängarolyckorna

står för 5,7miljoner och fordonsolyckorna för 7,3 miljoner norska kronor.

För att skapa sig en uppfattning om äldres problem att färdas ute om vintern

genomfördes personliga intervjuer med drygt 500 pensionärer över 67 år. 72 %

angav att de går ut mer sällan under vintern jämfört med under sommaren och

50 0/0 av dessa angav hala trottoarer som huvudorsak. Sammantaget finns det tre

huvudskäl varför de äldre går ut mer sällan under vintern. Dessa är i prioriterings-

ordning:

- hala trottoarer,

- luftvägsproblem,

- andra årstidsrelaterade orsaker (väder, mörker, kyla).

Hvoslef (1986)

Texten nedan är hämtad från ett föredrag som framfördes under "International

Winter Road Congress" i Finland 1986.

Några av orsakerna till att olycksrisken är ungefär 50 % högre i Norge under

vinterperioden jämfört med under sommaren, är bl.a. sämre friktion och ljusför-

hållanden. På snö- och isväglag kan olycksrisken bli 3-6 gånger högre än på torr

barmark. Ju mer överraskande och oväntat det försämrade väglaget är desto högre

risk.

Risken för egendomskadeolyckorna är dubbelt så hög under vinterperioden

(oktober-mars), men är oftast mindre allvarliga. Olycksrisken för fotgängare är

under vinterperioden 1,5-2 gånger högre än under sommaren.

Ungefär 50 % av alla mötesolyckor sker på is- och snöväglag och 60 % av

dessa inträffar i kurvor. Däremot är andelen singelolyckor på is- och snöväglag

färre än i genomsnitt. En förklaring till att det rapporteras fler singelolyckor med

endast egendomsskada jämfört med personskada, är att snövallarna vid sidan

skyddar emot träd och dylikt.

På en torr vägbana är stoppsträckan vid 80 km/h och en friktion på 0,75 ungefär

55 meter. Motsvarande på is- och snöväglag är vid en hastighet av 73 km/h och en

friktion på 0,25 ungefär 102,5 meter.

Olika modeller har framtagits som försöker beskriva konsekvenserna av en för-

ändrad vinterväghållning. Belysta konsekvenser är trafiksäkerhet, framkomlighet,

restidskostnader och miljöintrång.

Vinterväghållningsåtgärder som tex. information om dåliga vägförhållande,

punktsaltning, förbättrad och högre standard på fotgängar- och cykelytor är sam-

hällsekonomiskt positiva.
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Rytilä (1986)

Texten nedan är hämtad från ett föredrag som framfördes under "International

Winter Road Congress" i Finland 1986.

I Finland är 6 000 km av vägnätet belyst, vilket är mindre än 10 %.

I relation till trafikarbetet ökar trafikolyckorna i Finland från början av oktober

till slutet av januari. Denna ökning kan hänföras till mörker. Om man exkluderar

mörkerolyckorna blir olyckornas månatliga variationer ekvivalent med trafikarbe-

tets månatliga variationer. Under februari till april tycks det som bilförarna blivit

vana vid vinterförhållanden och att antalet olyckor minskar.

Allvarligast är det en fredag i december, mellan fyra och fem på eftermiddagen.

Därför bör man främst inrikta åtgärderna på att bilisterna skall förbereda sig för

hösten (Lex. skaffar vettiga vinter/dubbdäck), öka andelen belyst väg ochgenom-

föra friktionshöjande åtgärder.

Polvinen (1987)

Syftet med undersökningen var att studera olycksrisken vid vinterväglag vintern

1984-85 i Finland. Samma undersökning genomfördes också vintern 1982-83.

Vintern 1984-85 var betydligt kallare än 1982-83. Olycksrisken jämfördes

mellan de bägge vintrarna.

Antalet polisrapporterade trafikolyckor var under båda vintrarna cirka 5 000

och av vilka en fjärdedel ledde till personskada. 40-80 % av olyckorna sker på

isigt väglag.

Endast vid isigt väglag fann man skillnader mellan vintrarna: olycksrisken var

46 % högre under vintern 1984-85. På huvudvägarna var olycksrisken på isigt

väglag 20-35 gånger högre jämfört med på torrt väglag. Motsvarande för övriga

allmänna vägar var ll-l3 gånger högre.

För bägge vintrarna är risken på isväglag starkt förknippad med hur vanligt is-

väglaget är: ju vanligare isväglaget är desto lägre olycksrisk. Även temperaturen

påverkade risken vid isväglag. Vid låga temperaturer hade man en högre olycks-

risk jämfört med väglag vid noll grader eller högre temperaturer och då hänsyn tas

till andel isväglag under vintern

y = 19,13 ;(01845 temp > = -1°c
x = 41,31 x'0 902 temp < = -1°c

y = olyckor/miljfkm

x = andel isväglag

Giever (1988)
I litteraturstudien presenteras en översikt över kunskaper och forskningsresultat

avseende trafiksäkerhetseffekter av vinterväghållning. Rapporten tar upp olycks-

risk på vinterväglag, trafiksäkerhetseffekter av vinterväghållning och av dubb-

däck.

Olycksrisk på vinterväglag

Olika nordiska undersökningar visar att olycksrisken under vinterperioden är 50-

100 % högre jämfört med under sommaren.
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Enligt en svensk undersökning är olycksrisken 2-8 gånger högre på is/snö-

väglag jämfört med torrt väglag. Resultat i en norsk undersökning pekar i samma

riktning: 3-6 gånger högre risk på is/snöväglag jämfört med torrt väglag.

En finsk undersökning från 1980 kom fram till att på torrt väglag är olycksris-

ken 0,77 olyckor per miljoner fordonskilometer, på våt barmark 1,23, på snöväg-

lag 1,31, 'på isväglag 6,15 och på snöslask 2,52.

Trañksäkerhetseffekter av vinterväghållning

Enligt de refererade rapporterna har Vägsaltet liten betydelse för trafiksäkerheten.

Bilisterna tycks ta ut den högre friktionen i högre hastigheter.

Den direkta effekten av sandning är ej känd.

Trañksäkerhetseffekter av dubbdäck

I Minnesota fick man en ökning av olycksrisken med 4 % på is/snöväglag efter det

att man infört dubbdäcksförbud. Däremot kunde man i en kanadensisk undersök-

ning inte påvisa en ökning av antalet olyckor på vinterföre efter införande av ett

dubbdäcksförbud.

Väst-Tyskland införde dubbdäcksförbud 1975. Under vintern direkt efter för-

budet ökade antalet olyckor på motorvägar och halt väglag i proportion till antalet

dagar med halt väglag. Däremot minskade totala antalet olyckor.

Finska undersökningar visar att användning av dubbdäck reducerar olycksris-

ken. Dubbdäcken reducerar antalet olyckor under vinterperioden med nästan 20 %

och dödsolyckorna med cirka 10 %.

Hagen (1990)

Syftet med projektet var att kartlägga antalet fotgängare som halkar på is- och

snöväglag på trottoaren; uppskatta hur stor andel som halkar på grund av is- och

snöväglaget; kostnadsberäkna halkolyckorna; kostnadsberäkna olika väghållnings-

åtgärder; värdera en eventuell samhällsekonomisk vinst av en förbättrad väghåll-

n1ng.

Under 1988 behandlades nästan 1 000 halkolyckor vid Centralsjukhuset i Bus-

kerud. De skadade fick besvara ett frågeformulär om skadeplats, ålder, bostad,

skadeorsak, typ av skada och i vilken utsträckning hälsovården utnyttjats. Efter det

att olyckorna sommartid och olyckor som uppgivits ha skett på annat väglag än is

och snö exkluderats, återstod ungefär 350.

Över 50 % av de skadade var över 60 år. Arm- eller benbrott var den vanligaste

skadan, 58 %. Stukning och vrickning står för 22 %. 10 % av skadorna var så all-

varliga att sjukhusvistelse var nödvändigt.

Den totala samhällsekonomiska kostnaden av halkolyckorna på is- och snö-

väglag 1988 beräknades för Drammen att uppgå till mellan 14 och 16 miljoner

norska kronor. I denna summa ingår kostnader för hälsovården, produktionsbort-

fall och transporter.

Om man knyter ihop det faktum att det i Drammen 1988 fanns 140 km trottoar

med den maximala samhällsekonomiska vinsten av en förbättrad vinterväghåll-

ning (14-16 miljoner), beräknades den årliga genomsnittliga vinsten per 100

meter trottoar i Drammen 1988 till 11 000 norska kronor.
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Fridstrøm et al. (1993)

Trafikolyckor som resulterade dels i personskada, dels i dödsfall, analyserades i

Danmark (för perioden 1977-87), Finland (1975-87), Norge (1973-86) och Sve-

rige (1976-87). Man utgick från att olyckorna- var poissonfördelade och med ett

stort antal förklaringsvariabler: exponering, rapportering och lagstiftning, väder

och dagsljus, trend, län (fylke, amt) samt månad. 7

Olika kombinationer av förklaringsvariablerna ingick i fjorton modeller för

olyckssambanden.

Den månatliga exponeringen (trafikflödet) antogs vara proportionell mot ben-

sinförsäljningen i varje län. Detta gällde dock ej Danmark, där trafikflödesmät-

ningar utnyttjades.

Resultatet för de olika länderna blev tämligen entydigt: variationen i antalet

dödsolyckor förklarades till 60-80 % av slumpen, exponeringen förklarade mer

än hälften av den kvarvarande systematiska variationen, medan ändringar i fart-

gränser, dagsljus och väderförhållanden förklarar ytterligare 6-14 % (av den sys-

tematiska variationen). Totalt förklarar de nämnda faktorerna mellan 88 och 94 %

av variationen i de olika länderna.

För personskadeolyckorna spelar slumpen en långt mindre roll, 3-9 %,

medan exponeringen förklarar 72-87 % av den systematiska variationen. Änd-

ringar i rapporteringsrutiner, fartgränser, dagsljus och väderförhållanden svarar för

4-12 % av den systematiska variationen. Totalt förklarar dessa faktorer mellan 86

och 94 % av variationen i de olika länderna.

Några speciella synpunkter är värda att nämna: dagsljus främjar trafiksäkerhe-

ten medan regnväder minskar säkerheten. Däremot resulterar vinterförhållanden i

färre olyckor med personskada eller dödsfall. I rapporten diskuteras eventuella

orsaker till detta: riskkompensation, väghållningsåtgärder, bruk av dubbdäck,

förekomst av plogvallar och snö som lindrar effekterna av avkörningar samt bil-

förarpopulationens sammansättning sommar- respektive vintertid.

Lundell (1993 och 1994)

Syftet med rapporten (diplomarbete) var att klarlägga sambandet mellan förare,

vinterdäck och trafikolyckor i Finland. Arbetshypotesen var att de parter som varit

oskyldiga till att en olycka uppstått utgör ett samspel av trafiksystemet i allmänhet

och att de skyldiga parterna på något sätt skiljer sig från denna normalpopulation.

I olycksmaterialet ingick trafikolyckor, med dödlig utgång, orsakade av en per-

sonbil under vinterhalvåren (1 november-30 april) 87/88, 88/89 och 89/90. För

varje olycka fanns uppgifter om tidpunkt, föraren, fordonet, olyckan, väglaget,

vädret, orsakerna och följderna. Materialet hämtades från Trafikförsäkringsföre-

ningens haverikommissioner.

Rapporten sammanfattas med att ett vinterdäcks trafiksäkerhet till stor del beror

på däckytans mönsterdjup och framför allt på dubbarnas utstick. Däremot har

däckmärket eller de däckparametrar som specificeras vid tillverkningen mindre

betydelse för trafiksäkerheten. Också förarens inställning till trafiksäkerhet är av

betydelse. Vinterdäck i sämre skick är oftare monterade på fordon där föraren har

en likgiltig inställning till trafiksäkerhet.

Slutsatsen i rapporten är att för att bibehålla en hög trafiksäkerhetsnivå, inte

sänka det minsta tillåtna mönsterdjupet i vinterdäck från nuvarande 3 mm och att

dubbdäck även i fortsättningen tillåts vintertid.
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Hagen, Ingebrigtsen (1993)

I Norge uppsökte år 1991 ungefär 36 000 personer som varit inblandad i en trafik-

olycka sjukhus. Man uppskattar att antalet fotgängare som blir skadade (ej något

fordon inblandat) är ungefär lika många. Syftet med rapporten var följ ande:

- att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för trafik- och fotgängar-

olyckorna i Akershus, >

- att beräkna vinsten vid en reducering av halkolyckorna med väghållningsåt-

gärder, V

- att beräkna möjligheten att reducera trafikolyckorna och skadekostnaderna

genom att styra över personbilstrafiken till kollektivtrafiken.

Beräkningen av skadekostnaden för trafik- och fotgängarolyckorna är samman-

satt av följande kostnadskomponenter: kostnader i sjukvården, materiella kostna-

der, administrationskostnader och produktionsbortfall.

Den realekonomiska kostnaden för trafik- och fotgängarolyckorna i Akershus

uppgick 1991 till 1 025 miljoner norska kronor. Trafikolyckorna kostade 876

miljoner och fotgängarolyckorna står för resterande 149 miljoner. Fotgängar-

olyckorna är uppdelade på halkolyckor som kan påverkas med åtgärder och

olyckor av annan orsak. Den förra gruppen har en kostnad på 76,5 miljoner.

Ändringen av risknivån vid överföring av resenärer från ett transportmedel till

ett annat består i huvudsak av:

- ändrad individuell risk för personen som skiftar transportmedel,

- ändrad risk för andra trafikanter som en följd av en förändrad trafikfördel-

ning mellan transportmedlen.

Ett räkneexempel där man antog att 10 % av trafikarbetet för personbil över-

fördes till tåg visade att den årliga skadekostnaden reducerades med 44 miljoner

norska kronor.

Roine (1 994)

Syftet med undersökningen var att undersöka olycksrisken vintertid i Finland och

framförallt skillnaden mellan dem som kör med dubbdäck och dem som kör med

odubbade däck. Projektet bestod av tre delar:

- en enkät skickades ut till 10 000 bilägare, 58,7 % svarade,

- en enkät skickades ut till 3 000 förare som varit involverade i olyckor 1992-

93. 763 av dem som svarade hade varit med om en olycka under vintern,

- jämförande material hämtades från haveriutredningarna 1987-1991. Totalt 1

347 förare varav 658 hade varit involverade i olyckor under vintern.

Det var inte möjligt utifrån den första enkäten att tillfredsställande förklara alla

relevanta data för olycksanalysen eftersom föraren själv svarade. Tidigare under-

sökningar har visat att föraren inte mindes eller försökte framställa sin del i

olyckan så positivt som möjligt. De olika delarna i undersökningen kompletterade

varandra väl.

Förare som körde mycket var oftare involverade i olyckor än de som körde lite.

Förare som körde mycket i tätort hade en högre olycksrisk än de som körde mest

på landsbygden. Unga förare hade hög olycksrisk i vintertrafik. Detta tycks bero

på deras körvanor. bristande erfarenhet, men också på att de kör mycket. Förare i
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den äldsta åldersgruppen var ofta involverade i vinterolyckor. Förare som hade

hög hastighet i förhållande till hastighetsgränsen före olyckan var oftare den skyl-

diga parten.

Det var inte möjligt att få fram effekten av användning av sk. friktionsdäck

eftersom så få använde denna typ av däck. Olycksrisken för förare som körde med

odubbade däck var högre än för dem som körde med dubbdäck. Bra dubbdäck

minskade den relativa risken för dödsolycka med i genomsnitt 20 % och vid

is/snöväglag med 48 0/0. Under vintern hade 30 % av förarna dåliga dubbdäck,

andra vinterdäck eller sommardäck.

Sakshaug, Vaa (1995)

Två olika studier har. utförts, på grundval av polisrapporterade olyckor med per-

sonskada:

Del 1 Före- efterstudie av olyckseffekten av att salta ett tidigare osaltat

vägnät. Försöksvägnätet omfattade vägar, som började saltas under

åren 1983-90. Nätet bestod av 1 947 km riksvägar söder om Sør-

Trøndelag; under före- efterperioden inträffade totalt 2 360 polisrap-

porterade olyckor. Som kontrollvägnät utnyttjades det osaltade riks-

vägnätet utanför tätorter, totalt 12 900 km väg med i genomsnitt

1 300-1 400 olyckor per år. Trafikfördelningen på saltvägnätet

framgår av figur 8.2.1.

Del 2 Jämförande studie saltat - osaltat vägnät. Försöket omfattade

sträckor på stamvägnätet, spridda över hela landet. 839 km väg sal-

tades, medan de osaltade kontrollsträckorna omfattade 540 km.

Antalet polisrapporterade olyckor var 427 respektive 137. Trafikför-

delningen på de båda vägnäten framgår av figur 8.2.2.

 

Før-etterundersøkelsen
Saltstrekn/ngenes förde/ing på årsdøgnstrafikk (ÅDT)

 

U nder 50
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Andel av km saltstrekninger

   

Figur 8.2.1 Före- efterstudien: saltsträckornas fördelning efter årsdygnstraf-
ken.
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Sammenlignende undersøkelse
Strekningenes torde/ing på årsdøgntrafikk (ÅDD

ÅDT

500-999

 

_Saltet vegnett (sum=100%)

1000-1499 .i . Usaltet vegnett (sum=100%)

   

1500-1999

2000-2999

3000-3999

4000-4999

5000-9999

10000 09 mer _.

 

0% 1 0% 20% 30% 40% 50%

Andel av km saltet/usaltet vegnett

   

Figur 8.2.2 Den jämförande studien: sträckornas fördelning efter årsdygnstra-
fiken.

Enligt före- efterundersökningen gav saltningen en minskning av personskade-

Olyckorna med 11 % sett över hela perioden 1983-1990, se figur 8.2.3. Man häv-

dar, att förbättrade rutiner på senare år ger en större effekt enligt figur 8.2.4.

Reduktionen i antalet personskadeolyckor Vid införande av saltning bör därför bli

Cirka 20 %.

   

Før-etterundersøkelsen
Effekt på totalt anta/I personskadeu/ykker

i hele saltingssesongen
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Figur 8.2.3 Saltningens efektpå antalet personskadeolyckor.
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Før-etterundersøkeisen
Effekt på personskadeulykker i sa/fingssesongen
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Figur 8.2.4 Saltningens effekt på antalet personskadeolyckor, uppdelat på
startårför saltningen.

För jämförelsestudien antog man, att relationen mellan olyckor Vinter- och

sommartid utan saltning på försökssträckorna, är densamma som för kontroll-

sträckorna. Härur kan man på konventionellt sätt enkelt räkna fram det förväntade

antalet olyckor om salt inte använts. i

Resultatet från jämförelsestudien visas i figur 8.2.5, där man konstaterar en

olycksminskning med 26 %.

 

    

  

  

  

      

Sammenlignende undersøkelse
Effekt pá u/ykkesfrekvens i sa/fingssesongen
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Figur 8.2.5 Saltningens efektpá Olycksfrekvensen.
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Effekterna av saltning är störst på hösten och våren, Vilket framgår av figur
8.2.6 och 8.2.7.

 

Sammenlignende undersøkelse
Effekt pá personskadeu/ykker i u/ike de/er av saltingssesongen
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Figur 8.2.6 Olycksminskning under olika årstider.
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Figur 8.2. 7 Olycksminskning under olika månader.
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Alppivuori (1995)

Flera av de finska rapporter från första halvan av 90-talet som refereras i denna

VTI rapport ingick i ett stort vinterprojekt. Slutsatser och sammanfattningar av

alla dessa finns i ovanstående referens. Enligt tabell 8.2.1, som visar kostnadsför-

ändringar av minskad salt- respektive dubbdäcksanvändning i miljoner US$ jäm-

fört med förhållandena 1990, framgår att stor dubbdäcksanvändning och saltan-

vändning ger de lägsta samhällsekonomiska kostnaderna och är bra för trafik-

säkerheten. Det förefaller även som en halvering av dubbdäcksanvändningen ökar

olyckskostnaderna mer än vad en halvering av saltförbrukningen gör.

ROAD TRAFFIC IN WINTER-SCENARIOS
CHANGE IN TOTAL COSTS COMPARED TO THE BASIC SITUATION

          

Change in costs Salting Light salting Nearly unsalted

Million USS/a 120 000 tla c. 60 000 tla > 30 000 t/a
0

:tagåass' cars Basic +36 +36
' sñuaüon

c. 50% of pass. cars

with studs +47 +91 \ +98

> 20% of'pass. cars +100 +160 +202
with studs

1 US$=4,5 FIM

Tabell 8.2.] Förändringar i samhällskostnader på grund av ändrad halkbe-
kämpning och olika dubbdäcksanva'ndning.

Vaa (1996)

Vid en jämförande studie i Trondheim, gjordes en extra halkbekämpningsinsats på

en försöksväg under tre vintersäsonger, 1993/94 - 1995/96. Försöksvägen hade en

ÅDT på 11 500 - 17 000 fordon och skyltad hastighet 50 och 60 km/h. Kontroll-

vägen hade en ÃDT på 2 000 fordon och skyltad hastighet 50 km/h. Den extra

halkbekämpningen bestod till största delen av saltning, till en mindre del sandning

med saltinblandning.

Någon kontrollvinter utnyttjades inte beträffande åtgärder och väglag, däremot

utnyttjades olycksrapporteringen för de fyra vintersäsonger, som föregick experi-

mentet.

Det visade sig, att för såväl polisrapporterade personskadeolyckor som för för-

säkringsanmälda olyckor, halverades olycksantalet på grund av den förstärkta

halkbekämpningen. Nytta-kostnadskvoten beräknades till 46.

VTI rapport 423 117



8.3 Utomnordiska undersökningar

Scharsching (1988)

Olyckskvoterna vid olika väglag och ljusförhållanden undersöktes av Heinz

(1981). Resultatet framgår av tabell 8.3.1..

Tabell 8.3.] Olyckskvoter vid olika väglag och ljusförhållanden.

      

Färdförhållanden Samtliga Singel- Kollisions-

olyckor olyckor olyckor

samtliga 0,173 0,080 0,069

dagsljus/torrt 0,128 0,054 0,054

dagsljus/vått 0,203 0,106 0,076

mörker/torrt 0,222 0,089 0,105

mörker/vått 0,471 0,293 0,1, 17

 

Durth, Hanke, Levin (1989.3)
Avsikten var att undersöka i vilken utsträckning plogning och saltning på lands-

vägar påverkar trafikanternas framkomlighet och säkerhet.

En uppskattning av den relativa olycksrisken gjordes, genom att ställa broms-

respektive stoppsträckan i olika väglag i relation till motsvarande sträckor i torrt

väglag. För beräkningarna antogs, att förarnas reaktionstid var 1,0 s, samt att frik-

tionstalen var 0,75, 0,5 och 0,15 i torrt, vått respektive halt väglag. Plogad och

saltad vägbana antogs ha samma värde som våt. De fem sträckorna visade sig ge i

princip samma resultat. Ett exempel visas i figur 8.3.1, som visar relativa broms-

och stoppsträckor för medianhastigheterna och 85-percentilshastigheterna.

 

V

  

_ 2.25 i -
A Bremswege mlt v _-

2.0- 4 Anhaltewege mn v
, 2.0 .

1.52
1.57

1 0 1.00 V 036 1'29
' - 10 1.00

ä ä . _ § 088

    

trocxen nass glatt ggéägtg geraumt U

2 39 \ trocken nass glatt gestreut

2 0 A Bremswege mlt vasa/c 2.0 Anhattewege mlt »185%

1,72
< 1.50

1.29

1.0 .. I I å 1.0 _ I 1 0.91

trocken nass glatt 93:52:: nacken nass gm, 93:35:21:

Figur 8.3.1 Relativa broms- och stoppsträckor vid V50 respektive V85.

Man ser i figuren, att hastighetsminskningen vid vått och halt väglag inte på

långt när kompenserar den minskade friktionen. Däremot sker en liten Överkom-

pensation i plogat och saltat väglag.
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Olycksanalysen omfattade 635 km Väg. Åtgärdsredovisningen omfattade varje

åtgärd och varje fordon, totalt cirka 7 000 åtgärder. Åtgärderna plus plognings-

och saltningsplaner var underlaget för slutsatser om väglaget Vid olyckstillfällena,

tillsammans med väderleks- och trafikdata.

De Viktigaste resultaten redovisas i figur 8.3.2 och 8.3.3 samt tabell 8.3.2

nedan.
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Figur 8.3.2 Olyckskvoten före och efter åtgärd.

Olyckskvoten år 8-10 01/106 fkm omedelbart före åtgärd. Inom två timmar

efter denna sjunker olyckskvoten till 2,6.
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Olycksrisk
(d/ 106 fkm)

36-

28-

24-

  

-- - - Dagar utan halkolyckor

- - - - Dagar med full åtgärdsinsats

 

Dagar med halkolyckor utan

full åtgärdsinsats

            

    

Figur 8.3.3 Olyckskvotens variation under dygnet.

Tabell 8.3.2 Representativa 01yckssW0r.

Alla insatser Dagar utan varaktig Dagar utan

halka halka

före efter före efter

Antal olyckor 352 198 213 136 2530

Summa

olycks- 13414 4557 10222 3591 102330

kostnader

(TDM)

Trafikarbete \ 37,5 74,0 26,9 53,3 1574,3

(106 fkm)
Olyckskvot 9,5 2,6 7,9 2,6 1,6

(01/106 fkrn) (3,5:1) _ (3:1)
Olyckskost- '

nadskvot 358 62 380 67 65

(TDM per (6: 1) (6:1)

106 fkm)
Medel-

svårighet 38 000 23 000 48 000 25 800 40 500

(DM/olycka)
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Andelen halkolyckor varierar något med vägens linjeföring i horisontell

respektive vertikal led. Detta visas i figur 8.3.4.
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Figur 8.3.4 Andel halkolyckor iförhållande till vägens geometri.

Durth, Hanke, Levin (1989b)

Salt som halkbekämpningsmedel har hittills betraktats som oersättligt på tyska

landsvägar. För att försöka åstadkomma en vettig kompromiss mellan trafiksäker-

het och miljökrav, har man gjort försök med inskränkt saltanvändning vid vissa

vägförvaltningar. I dessa vita nät har några sträckor - med liten trafikbetydelse

och få olyckor - valts ut, där man normalt använder krossgrus i stället för salt,

eller har plogning som enda vinterväghållningsåtgärd. Detta projekt hade som

syfte att undersöka framkomlighets- och säkerhetseffekterna av denna inskränkta

vinterväghållning.

Olycksrisken i olika väglag antogs förhålla sig som den aktuella stoppsträckan

relativt den vid torr barmark vid 85-percentilshastigheten. Eftersom inga frik-

tionsmätningar utfördes, antogs de vara:

Torr barmark: 0,75

Våt barmark: 0,5

Halt: 0,15

Krossgrus: 0,2

Beräkningarna ger endast den relativa risken för varje väg, hastigheterna vid

torrt väglag är olika för de skilda försöksvägarna.

För väg M 11 i Bayern åskådliggörs riskberäkningarna i figur 8.3.5 och 8.3.6.

Som synes kompenserar förarna inte den sämre friktionen med tillräckligt låg has-

tighet. För den torra vägbanan med snö eller isfläckar, har två riskvärden räknats

fram. Det vänstra erhålls vid torrt väglag och det högra vid snöväglag. Observera

riskerna vid övergångsväglag : spårslitage och snö/isfläckar.
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Figur 8.3.5 Ris/gbktorerför vägM 11. Figur 8.3.6 Inverkan av olika
Bayern. halkbekämpningsmedel.

l figur 8.3.7 visas resultatet för en sträcka i Hessen. Notera den extremt höga

risken vid frosthalka.

 

Schnee- übenrorene trocken
trocken geräumt

glane Nasse Schneereste

Figur 8.3. 7 Riskfaktorerför väg K 478. Hessen.

Det var svårt att påvisa några effekter av den inskränkta vinterväghållningen på

de faktiska olyckstalen, bl.a. beroende på att omfattningen av de vita näten ändra-

des under studiens gång, samt att halkbekämpning med salt trots allt förekom vid

flera tillfällen.

Man analyserade olyckskvotsförändringarna före och efter åtgärd. Förloppet

visas i figur 8.3.8. Efter åtgärd sjunker olyckskvoten dramatiskt för alla typer av

halkbekämpning. För krossgrus stabiliseras dock kvoten på ett cirka 3 gånger

högre värde än för saltning.
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Figur 8.3.8 Olyckskvotsförändringar vid halkbekämpning. Bayern.

I tabell 8.3.3 visas olyckskvotens variationer under en längre tid.

Tabell 8.3.3 Olyckskvoterför åtgärdsdagar och följande dagar.

       

Halkbekämpning med Halkbekämpning med

krossgrus salt

Dag med åtgärd 3,5 2,5

Dag 1 efter åtgärd 1,2 1,0

Dag 2 och 3 efter åtgärd 1,8 1,0

Dag utan halka 1,1

   

Kuemmel, Hanbali (1993)

Undersökningen redovisar olyckskvoten före och efter åtgärd (saltning) och base-

ras på ett material bestående av ett okänt antal olyckor från vintrarna 1989/90 och

1990/91. Analysen är utförd på samma sätt som en tysk undersökning i början 80-

talet.

Rapporten redovisar också resultaten av en cost-benefit-analys. Vinsten av

vinterväghållningen beräknades bl.a. utifrån olycksförändringen före och efter

åtgärd. Kostnaden för en olycka bestämdes av ett antal faktorer.

För s.k. "Two Lane Highways" är olyckskvoten ungefär åtta gånger högre före

åtgärd (saltning) jämfört med efter. För personskadeolyckorna är olyckskvoten

cirka nio gånger högre före åtgärd jämfört med efter och motsvarande för egen-

domsskadeolyckorna är cirka sju gånger. Kvoten mellan personskadeolyckorna

och egendomsskadeolyckorna är ungefär 30 % högre före åtgärd jämfört med

efter. Vinterväghållningen reducerade kostnaden för trafikolyckorna med 88 %.
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För s.k. "Multi-Lane Divided Freeways" är olyckskvoten drygt fyra (4,5)

gånger högre före åtgärd (saltning) jämfört med efter. För personskadeolyckorna

är olyckskvoten cirka sju gånger högre före åtgärd jämfört med efter och motsva-

rande för egendomsskadeolyckorna är cirka sju gånger högre före. Kvoten mellan

personskadeolyckorna och egendomsskadeolyckorna är ungefär 200 % högre före

åtgärd jämfört med efter. Vinterväghållningen reducerade kostnaden för trafik-

olyckorna med 85 %.

Thoma (1994)

Bristande hastighetsanpassning under olika väg-, trafik- och siktförhållanden är en

väsentlig olycksorsak. Mål för denna studie var bl.a.:

0 Analysera hastigheten som olycksorsak genom en statistisk analys av skilda

situationer beträffande vägens tillstånd, tidpunkt och veckodag.

0 Bestämma hastighetsnivåerna i de ovan nämnda situationerna.

0 Påvisa de olika risknivåerna beroende på situation och hastighetsnivå.

I tabell 8.3.4 och 8.3.5 redovisas olycksriskerna vid skilda veckodagar, tid på

dygnet och nederbördsförhållanden för landsväg respektive motorväg.

Tabell 8.3.4 Olycks- och dödsolyckskvoter för landsväg beroende på vecko-
dag, tid på dygnet och nederbördsförhållanden. Olyckor per
miljon fkrn, dödsolyckor per 100 miljoner jkm.

     

Tidpunkt Torrt väglag Regn

Olyckor Döds- Olyckor Döds-

olyckor olyckor

Vardagar Dag 0,59 32 1,35 63

Natt 1,00 50 3,34 166

Veckoslut Dag 0,53 33 1,80 94

Natt 1,25 74 3 ,90 202

      

Tabell 8.3.5 Olycks- och dödsolyckskvoter för motorväg beroende på vecko-
dag, tid på dygnet och nederbördsförhållanden. Olyckor per
miljon fkm, dödsolyckor per 100 miljonerfkm.

     

Tidpunkt Torrt väglag Regn

Olyckor Döds- Olyckor Döds-

olyckor olyckor

Vardagar Dag 0,28 8 1,10 31

Natt 0,52 17 2,74 79

Veckoslut Dag 0,31 12 1,97 76

Natt 0,65 25 3,13 115

    

Förarna visade sig ha en mycket dålig hastighetsanpassning till försämrade kör-

förhållanden.

De åtgärder som föreslogs för att förändra förarbeteendet var utbildning, infor-

mation, lagstiftning och informationsteknik.
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9 Sammanfattning, kommentarer och fortsatt FoU
Här följer generella slutsatser som kan dras från resultaten i respektive kapitel.

Dessutom kommenteras resultaten och behovet av fortsatt FoU.

9.1 Väglagsfördelning

Väglagsobservationer utförs på det statliga vägnätet främst för att kontrollera och

följa upp vinterväghållningsåtgärderna. Dessa observationer har gjorts på en

mycket detaljerad nivå, och kan tillsammans med andra data även utnyttjas för att

beräkna trafikens framkomlighet och olycksrisker vid olika väglag. En annan

intressant och viktig användning vore att utnyttja materialet som underlag för en

väglagsmodell. Väglaget påverkas främst av väder, åtgärder och trafikflöde, och

en modell för beskrivning av väglaget skulle ge förståelse för de rådande samban-

den och bl.a. ge möjlighet till att prognostisera effekterna av åtgärdsförändringar.

De undersökningar som gjorts, visar att det naturligtvis är stora skillnader mel-

lan väglagsfördelningarna för olika regioner och för olika vägtyper.

För det statliga vägnätet gäller att utnyttja de kontinuerligt insamlade väglags-

observationerna bland annat för ett viktigt empiriskt underlag till den väglags-

modell, som kommer att vara av central betydelse för en övergripande modell för

beräkning av vinterväghållningsåtgärdernas effekter.

För tätorter är det särskilt viktigt att utveckla metoder som beskriver väglags-

förhållandena för fotgängare och cyklister.

9.2 Friktion

Friktionen är den primära vägvariabeln när det gäller säkerheten. Friktionstalet är

sällan konstant på vägen, i synnerhet för vinterväglag kan det variera oerhört längs

och tvärs vägen, beroende på mycket lokala skillnader i skikttjocklekar och kon-

sistens i is- och snötäcket.

Mätmetoden har stor betydelse: om man t.ex. mäter med friktionsmätbil med

bromsat mäthjul eller snedställt hjul, eller med Digislope el. dyl. i en vanlig bil.

Följande friktionstal (Saab Friction Tester, skiddometerprincipen, odubbat

däck) kan grovt sett anses vara representativa för olika väglag:

Torr barmark O,8-l,0

Våt barmark O,7-0,8

Packad snö 0,20-O,3O

Lös snö/modd O,20-O,50 (det högre värdet då hjulet kommer i kontakt

med beläggningen)

Tunn is 0,15-0,3O

Lös snö på tunn is 0,15-O,25

Våt, tunn is 0,05-O,lO

Nysandad vägbana respektive nya, dubbade däck kan anses höja friktionstalet

med 0,1 enheter.

Efter cirka 300 fordonspassager återstår inte några effekter av sandningen på

friktionstalet.

Kontinuerliga friktionsmätningar föreslås för att kartlägga friktionsnivåernas

fördelning under vintern och friktionsvariationen beroende på väder, trafik och

åtgärder. Även detta är en viktig del i en effektberäkningsmodell (jfr 9.1).
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9.3 Hastighet- stoppsträckor

Hastigheten vid vinterväglag varierar inom tämligen vida gränser, men kan för

personbilar grovt antas vara 75-90 % av barmarkshastigheten. För att hålla kon-

stant stoppsträcka borde hastigheten i stort sett halveras. Det är snarare väglaget

(vägens utseende) än friktionen eller väghållningsstandarden, som avgör hastig-

hetssänkningen. Förare har svårt att bedöma friktionsnivåer, dessutom allt svårare

ju halare det blir - då också bromssträckan och därmed olycksrisken snabbt ökar.

Nederbörd innebär mycket större hastighetssänkningar än enbart halt väglag.

Hittills har få studier gjorts, där väglaget observerats frekvent och med samti-

diga hastighetsmätningar. Sambanden hastighet - vägklass - väglag bör studeras

mycket noggrannare för att tillsammans med bl.a. en väglagsmodell ingå i en

effektberäkningsmodell.

9.4 Tidsavstånd, kapacitet, flöde, täthet

Tidsavstånden i kolonner (dvs. då maximalt tidsavstånd är 5 eller 10 sekunder i

olika studier) ökar, då väglaget blir sämre. Det är de allra kortaste avstånden (1 till

drygt 2 sekunder), som blir färre. Andelen tidsavstånd mellan drygt 2 och cirka 4

sekunder ökar. Genomsnittliga tidsavståndet i kolonner ökar 0,2-0,5 sekunder vid

snöväden

I vinterväglag minskar alltså hastigheten medan tidsavstånden ökar. Detta med-

för att både täthet och kapacitet minskar. Kapaciteten i snöväglag har uppmätts till

cirka 80 % av den vid barmark. Den sammanlagda effekten för trafiken är att den

blir mycket känsligare för störningar och att risken för köbildning blir större.

Det angelägnaste behovet av fortsatt forskning inom detta avsnitt gäller kapa-

citetens beroende av väglaget. För tätorter torde detta vara av stort intresse.

9.5 Fordonskostnader

9.5.1 Bränsleförbrukning

Bränsleförbrukningen ökar avsevärt i orörd snö för såväl personbilar som tunga

fordon. Vid följande körningar i samma spår avtar ökningen snabbt med antalet

passager.
För tunga fordon har uppmätts en ökning på 50 och 80 % i 5-6 cm orörd snö

jämfört med plogad vägbana respektive barmark. Efter ett antal överfarter var

motsvarande ökningar 12 respektive 30 %.

För personbil har uppmätts enökning på 25 0/0 på trafikerad väg efter ett snöfall

på 13 cm.
Vid ett annat tillfälle med 13 cm snö varierade ökningen efter första överfarten

i orörd snö med mellan 48 och 111 %.

På trafikerad väg uppmättes en ökning mellan 10 och 30 % vid snömodd.

Under verkliga trafikförhållanden blir snön snabbt tillkörd. De stora ökningar i

bränsleförbrukning, som uppmätts vid orörd snö, gäller knappast då. Ökningen i

bränsleförbrukning p.g.a. dåligt väder/väglag kan under inte alltför dåliga förhål-

landen uppvägas av minskningen i bränsleförbrukning beroende på lägre hastig-

het.
Fortsatt forskning beträffande bränsleförbrukning på olika vinterväglag bedöms

inte vara angelägen.
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9.5.2 Korrosion

Korrosion på karosseriplåt är en elektrokemisk process som sker genom elektrod-

reaktioner i fuktig miljö. Det behövs tillräckligt med syre och vatten för korrosion.

Användande av vägsalt bidrar på två sätt till korrosionen. Dels på grund av att

vägytan är fuktig längre tid och dels på grund av närvaron avklorider som ökar

ledningsförmågan och därmed korrosionsprocessens hastighet.

En fuktig stålyta rostar snabbast vid +12 °C och en relativ fuktighet på 75%.

Korrosionen upphör i stort sett när temperaturen är under -2 °C eller luftfuktig-

heten under 60 %.

Den största minskningen av korrosionen erhålles om vägarna inte längre saltas.

Om bilarna exponeras för salt nästan varje dag betyder en minskning av saltmäng-

den inte så mycket och inte heller om man tvättar bilen eller ej. Om salt används

bara höst och vår och bilen tvättas ordentligt efter körning på saltad väg kan stora

minskningar av korrosionen erhållas. Bilprovningens statistik, från osaltade

Gotland och Västervik där salt används, har analyserats avseende anmärkningar på

grund av så kraftiga rostskador att bilen blivit underkänd. Resultaten visar att

fordonen i Västervik blir 2-4 gånger oftare underkända än fordonen på Gotland.

Om man slutar salta vägarna bedömer experter att bilarnas livslängd ökar med

25 %. Kostnaden för korrosion på grund av vintervägsaltning beräknades 1984

därmed till 1,7 miljarder kronor eller 12 öre per fordonskilometer. De förbättringar

man gjort på bilarna för att minska korrosionen medförde en minskning av kost-

naderna för bilrost på 20 % från 1982 till 1987.

Nya korrosionsproblem uppstår i och med att elektroniska apparater drabbas.

Undersökningar har visat att redan mycket tunna skikt av korrosionsprodukter på

kontakterna kan störa förmågan att leda ström. Detta gör att experter tror att även

om stålkorrosionen minskar kommer annan korrosion att leda till att korrosions-

kostnaden fortsätter att vara stor.

Fortsatt forskning beträffande korrosion bör främst inriktas på elektronik-

problemen.

9.6 Trafiksäkerhet

Det samband, som allmänt anses viktigast att klarlägga är det mellan väg-

lag/friktion och olyckor, i synnerhet sådana med allvarlig personskada.

9.6.1 Olyckskvoter

Ett försök till generalisering av resultaten av deprojekt, som redovisas i denna

rapport visas nedan. Det är hela tiden fråga om relativa Olyckskvoter, dvs. i för-

hållande till olyckskvoten vid torr barmark, eller - när det gäller kvoter före åtgärd

- i förhållande till medelolyckskvoten ett visst antal timmar före och efter åtgärd.

Olyckskvoter i olika väglag

A. Vinterväglag endast definierat som is/snö.

Dagsljus Mörker

Barmark 1 2

Is/snö 2-20 4-14
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Barmark på vintern har relativa olyckskvoten 0,8-0,9, medan sommarvärdet är

1,1. Denna olikhet torde främst bero på årstidsberoende hastighetsskillnader och

olika förarpopulationer.

B. Vinterväglag med finare indelning.

Här är också indelning efter rapporteringskälla.

Polisrapporterade Försäkringsanmälda

olyckor olyckor

Barmark 1 l

Tunn is 3-8

Packad snö/tjock is 2-7

Is/packad snö 8-12

Lös snö/modd 3-10 30-50

Fläckvis is/snö 10-15

Snö och regn 2,5-3

Lös snö, snömodd, slask medför svårare olyckor än de två andra grupperna av

is/snö. Olyckskvoten för olika väglag är högst i södra och lägst i norra Sverige.

Andelen personskadeolyckor utgör ungefär en tredjedel av samtliga polisrap-

porterade trafikolyckor och cirka 10 % av deförsäkringsanmälda olyckorna. An-

delen personskadeolyckor är högst under dagsljusförhållanden och då framförallt

vid barmark och därmed högre hastighet. Andelen är något högre i södra än i norra

Sverige. För försäkringsanmälda olyckor är andelen singelolyckor störst för de

lösa skikten och fläckvis is/snö där andelen är knappt 60 %, vid hårda skikt är den

44 % och vid barmark 33 %. Andelen olyckor i korsningar är störst vid barmark

då den är drygt 25 %. Vid övriga väglag är andelen mindre än hälften av detta.

Olyckskvoter före och efter åtgärd

Svenska undersökningar visar att olyckskvoten är kraftigt förhöjd strax före

åtgärd; en detaljstudie visar att maximum ligger 1 a 11/2 timme före åtgärd. Detta

maxvärde kan vara 12 gånger större än medelolyckskvoten minst tolv timmar före

eller efter åtgärden. Jämfört med tiden 6-12 timmar före åtgärd är olycksökningen

6 gånger högre för personskadeolyckor både med och utan egedomsskadeolyckor

inkluderade.

De svenska resultaten bekräftas av tyska studier, där olyckskvoten strax före

åtgärd befunnits vara 5-14 gånger högre än genomsnittligt under tolv timmar före

eller efter åtgärden.

Även undersökningar i USA bekräftar de svenska resultaten. Olyckskvoten på

tvåfältsväg var där 8 gånger högre före åtgärd än efter. För motorväg var motsva-

rande värde 4,5 gånger.

Olycksrisker beroende på olika däckanvändning
På landsbygdsvägar reducerar dubbdäck olycksrisken på halt väglag med cirka

40 % jämfört med sommardäck. Reduktionen med odubbat vinterdäck är cirka

25 %. Effekten beräknas vara mindre i tätort.
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9.6.2 Inverkan av standard- eller åtgärdsförändringar

Övergång från saltad till osaltad väg tycks ge en olycksminskning för mindre

vägar (med ÅDT mindre än ca 2 000 fordon), men en ökning för större vägar.

Övergång från väg som saltas hela vintern till väg som endast saltas höst och vår

innebar en liten olycksökning, dock ej statistiskt säkerställd (5 % risknivå). Över-

gång till förebyggande saltning med befuktat salt förefaller att minska antalet

olyckor.

I Norge innebar övergång från osaltat till saltat vägnät en minskning av per-

sonskadorna med 20 %. Saltning i början respektive slutet av vintern gav störst

effekt.

9.6.3 Aggregerade studier

Tre undersökningar av övergripande karaktär har studerats i denna rapport. Dessa

är Brorson et al. (1988), Fridstrøm et al. (1993) samt Johansson (1997).

Till skillnad från övriga refererade rapporter, som bygger på observerade väg-

lag och trafikmätningar under försöksperioderna, har olyckorna här analyserats på

grundval av generella antaganden om väglag och trafikflöden i regioner omfat-

tande ett eller flera län.

De två först nämnda rapporterna antar att vinterväglagen till viss del kan

beskrivas med meteorologisk statistik från ett fåtal observationsplatser inom varje

region (län) som grund: nederbörd, kritiska temperaturer osv. Flödet

(exponeringen) inom en viss region har oftast ansetts vara proportionellt mot ben-

sinförsäljningen där. Ibland har dock aggregerade resultat från flödesmätningar

använts. Båda studierna gäller uteslutande polisrapporterade olyckor med per-

sonskada eller dödsfall. Resultaten i bägge studierna antyder, att antalet olyckor

minskar med högre andel vinterväder.

Johanssons studie av tre vintrar med väsentligt olika karaktär ger vid handen,

att det inte är någon påtaglig skillnad i antal olyckor mellan dem när det gäller

samtliga polisrapporterade olyckor. Däremot minskar svårhetsgraden ju kallare

vintern är, i överensstämmelse med de båda andra studierna.

9.6.4 Fotgängare och cyklister

En tämligen osäker uppskattning av olycksrisken för fotgängare vid is- och snö-

väglag är att den ökar med 5-10 gånger jämfört med barmarksförhållanden.

Typiska olyckskategorier är för cyklister tonåringar och för fotgängare personer

över 50 år, främst kvinnor. 25 % av olycksoffren tas in på sjukhus för vård.

Medelvårdtiden för fotgängare är uppskattningsvis 22 respektive 13 dagar för

olyckor vid halka och ej halka. För cyklisterna är vårdtiderna ungefär hälften så

långa. Ökningen av antalet skadade på grund av halka är större för fotgängare än

för bilister. Fotgängarna blir också allvarligare skadade.

9.6.5 Kommentarer

Det är påtagligt vilka stora variationer, som noterats i olyckskvoter på vinterväg-

lag. Det är stora regionala skillnader, men framför allt är is- och snöväglag ett

synnerligen heterogent begrepp. Inte ens försök med finare indelningar ger en

märkbar minskning av variationerna. De studier, som baseras på väglagsobserva-

tioner och trafikmätningar visar dock en entydig ökning av olycksrisken vid is-

och snöväglag. Risknivån varierar under säsongen, så att den är högre i början på
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vintern och stabiliseras sedan på en lägre nivå vid kontinuerliga vinterväglag. Ris-

ken ökar också, då det är färre tillfällen med vinterväglag under säsongen. Vissa

resultat tyder på, att risknivån har ett maximum då det är vinterväglag under cirka

15 % av vintern. Risken sjunker då tillfällena med vinterväglag blir mer respektive

mindre frekventa.

De aggregerade studierna ger inte något stöd för antagandet om en ökad olycks-

risk på vinterväglag, i varje fall då det gäller personskadeolyckor. Studierna

behandlar vintrar under långa perioder. Det är då tänkbart att många andra faktorer

spelar in, exempelvis införande av generella hastighetsbegränsningar, Ökad

användning av bilbälten, säkrare fordon, ökat dubbdäcksutnyttjande, ändrade rap- " '

porteringsrutiner m.m. Dessa effekter bör dock fångas upp av trendfaktorn.

Insamlingen av basdata är förknippad med ett antal problem. Vädret under

säsongen har oftast hämtats från SMHI-statistik eller motsvarande.

Väglaget vid olyckstillfället är oftast hämtat från polisrapporten. Det förefaller

sannolikt, att tränade väglagsobservatörer i många fall skulle beskriva väglaget på

ett annat sätt än poliser.

Rapporteringskällan för olyckorna - polis, försäkringsbolag och sjukhus -

omfattar inte samma olyckstyper och är av olika kvalitet.

Rapporteringsgraden är skiftande, men ökar med olyckornas svårhetsgrad.

Dödsolyckor torde vara nästan hundraprocentigt rapporterade av polisen. Rap-

porteringsgraden för svår personskada är endast 59 % och för olyckor med lindrig

personskada 32 % (SCB och SIKA, 1996). Egendomsskador rapporteras mest till

försäkringsbolagen; under svåra trafikförhållanden kan det tänkas, att polisrap-

porterna i detta fall blir ännu mer underrepresenterade. Rapporter från sjukhus är

den bästa möjligheten att få uppgift om singelolyckor för fotgängare och cyklister.

Exponeringen (trafikflödet) är en kritisk faktor. I bästa fall företar man flö-

desmätningar vid undersökningen. Ofta utnyttjar man sig emellertid av ÄDT med

schablonkorrektioner för årstids- och timfördelningar, och som framgått ovan har

man även använt sig av ännu grövre skattningar. Väder och väglag skiftar ju dock

snabbt och vinterväghållningsstandarden är (i varje fall på de större vägarna)

mycket god. En ökad olycksrisk under relativt kortvariga tillstånd med dåligt

väglag och på grund av detta lägre exponering kan aldrig avslöjas i övergripande

studier.

I de fall då undersökningen omfattar stora regioner, återfinns samma problem

som för exponeringen, det blir en beskrivning på makronivå, där lokala variationer

i väder, väglag, flöden etc. inte kan studeras.

Få studier är på en så detaljerad nivå, att de är relaterade till de vinterväghåll-

ningsåtgärder som förekommer. Dessa borde rimligen ha en märkbar inverkan på

trafikflöde och olycksrisk, i varje fall i ett kortsiktigt perspektiv.

Det förefaller sannolikt, att en viss riskkompensation också uppträder. Has-

tighetsnivån sjunker något på vintern generellt, och mer vid dåligt väder och väg-

lag. Detta ger effekter, i synnerhet på olyckornas svårhetsgrad, eftersom rörelse-

energin (bromssträckan), personskadeolyckorna respektive dödsolyckorna är pro-

portionella mot kvadraten, tredjepotensen respektive fjärdepotensen på hastighe-

ten. Om hastigheten således minskas från 100 till 90 km/h (10 0/0), innebär detta

att bromssträckan minskar med 19 %, personskadeolyckorna med 27 % och

dödsolyckorna med 34 % under i övrigt likadana omständigheter. Ett annat sätt att

kompensera en ökad risk är att skärpa uppmärksamheten, och ytterligare ett är att

förbättra bilens utrustning, t.ex. med dubbdäck.

130 VTI rapport 423



Som framhållits ovan är det Också sannolikt, att plogvallar och snö i dikena

mildrar effekterna av olyckor.

I figur 9.6.1 görs ett försök att åskådliggöra sambanden mellan väder, åtgärder

och väglag å ena sidan och olyckor å den andra.

Vanligen försöker man studera sambanden direkt, utan att gå genom den svarta

lådan. Denna innehåller de av de yttre faktorerna påverkade variablerna flöde och

hastighet samt olycksrisk. Det är sannolikt att då förhållandena gör att risken ökar

så minskar hastigheten och flödet och vice versa. Denna kompensation gör att

olycksutfallet kan bli nära nog oförändrat.

 

Väder 3* hastighet

   

flöde

väglag olyckor

    

åtgärder

      

Figur 9. 6.1 Skiss Över samband mellan väder, väglag, åtgärder och olyckor.

9.6.6 Fortsatta studier

Ett intressant projekt vore att utnyttja de refererade olycksstudierna i en metaana-

lys (Elvik 1994), dvs. där man med statistiska metoder väger samman resultaten.

Dessvärre kräver detta tillgång till hela dataunderlaget för varje studie vilket inne-

bär att projektet blir mycket resurskrävande.

Med tanke på de varierande resultat som kommit fram ur skilda studier, vore

det önskvärt med en genomtänkt, mycket detaljerad och väl kontrollerad under-

sökning. Kunskap om sambanden mellan väder, åtgärder, väglag, trafikflöde, has-

tigheter och olyckor skulle då byggas upp från studier på mikronivå.

I dessa studier skulle man då bland annat försöka klarlägga olyckriskens varia-

tion under vintersäsongen, dess beroende av andelenis- och snöväglag och inte

minst dess beroende av typen av vinterväglag.

Detta innebär, att data om väder, väglag, trafikflöde, hastigheter, åtgärder och

olyckor samlas in på en mycket detaljerad nivå, vilket naturligtvis kräver stora

resurser. Till en början bör man göra en pilotstudie vid ett fåtal platser i landet.
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Litteraturgenomgången avslöjar vilket litet intresse som ägnats riskerna och

skadorna för fotgängare och cyklister. Detta har främst sin grund i

l. fotgängarnas singelolyckor inte betraktas som trafikolyckor,

2. rapporteringsgraden är låg för cyklisters och fotgängares singelolyckor,

3. det är till största delen ett tätortsproblem.

Det är mycket angeläget att utveckla metodiken för studien av de oskyddade

trafikanternas säkerhet - det krävs annorlunda metoder än för biltrafiken: exem-

pelvis kan en kvadratdecimeter hal vägyta betyda invaliditet för en fotgängare

eller cyklist, medan en bilist inte påverkas alls.

I figur 9.6.2 visas många fler betydande samband för motorfordonstrafik.

Övriga trafikantkategorier har uteslutits för att göra figuren mer Överskådlig.
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Figur 9.6.2 Skiss Över samband i vintertrafzk.
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De projektförslag som ges i kapitlet skulle även kunna utgöra basen i ett

system, som beskriver samtliga relevanta effekter av vinterväghållningen - en

effektmodell vinter i form av en kausalmodelll

132 VTI rapport 423



10 Referenser

Andersson, K: Kemisk halkbekämpning. Effekt på trafikolyckor. VTI rapport

145, Statens väg- och trafikinstitut. Linköping. 1978.

Alppivuori, A, Leppänen, A, Mäkelä, K: Road Traffic in Winter. Summary of

publications in the research programme. Finnra Reports 57/1995, Finnish

National Road Administration. Helsinki. 1995.

Björketun, U, Karlsson, J-Å, Öberg, G: Försök med osaltade vägar vintern

1982/83. Inverkan på väglaget och konsekvenser för trafikanten och väg-

hållaren. VTI meddelande 363, Statens väg- och trafikinstitut. Linköping.

1984.

Björketun, U: Försök med förbättrad vinterberedskap: Analys av inträffade

trafikolyckor. VTI rapport 248, Statens väg- och trafikinstitut. Linköping.

1983.

Björnstig, U: Fordonsolyckor med personskador i Umeå under 1993. Rapport

44, Olycks- och analysgruppen. Umeå. 1993.

Blakstad, F: Traffikkavvikling under vinterforhold. SlNTEF-NOTAT 18 mai.

Trondheim. 1992.

Brorson, B, vaer, J, Rydgren H: Injuries from Single Vehicle Crashes and

Snow Depth. Accident Analysis & Prevention, Vol 20, No 5 pp 367-377.

Oxford. 1988.

Brüde, U, Larsson, J: Samband vintertid mellan väderlek - väglag - trafik-

olyckor. 'Bestämning av väderleksklasser. VTI meddelande 198, Statens väg-

och trafikinstitut. Linköping. 1980.

Brüde, U, Larsson, J: Samband vintertid mellan väderlek - väglag - trafik-

olyckor. Statistisk bearbetning och analys. VTI rapport 210, Statens väg-

och trafikinstitut. Linköping. 1981.

Carlsson, A, Öberg, G: Vinterdäck. Effekter av olika regelförslag. VTI medde-

lande 757, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 1995.

Carlsson, A, Centrell, P, Öberg, G: Dubbdäck. Samhällsekonomiska konse-

kvenser. VTI meddelande 756, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Linköping. 1995.

Claffey, P. J: Passenger Car Fuel Consumption as Affected by Ice And Snow.

1972.

Claffey, P. J: Effect of Snow and Ice on Motor Vehicle Fuel Consumption. 20th

Annual North American Snow Conference. Toronto. 1980.

VTI rapport 423 133



Dahir, S.H, Henry, J.J: Seasonal and Short-Term Variations in Skid

Resistance. Transportation Research Record 715. Washington. 1979.

Durth, W, Hanke, H, Levin, C: Wirksamkeit des Strassenwinterdienstes auf die

Verkehrssicherheit und die Wirtschaftlichkeit des Verkehrsablaufes.

Forschung Strassenbau und Strassenverkehrstechnik, Heft 550, Bundesminister

für Verkehr, Abteilung Strassenbau. Bonn. 1989a.

Durth, W, Hanke, H, Levin, C: Vergleichsuntersuchungen zum Weissen Netz

mit eingeshränktem Winterdienst. Forschung Strassenbau und Strassen- '-

verkehrstechnik, Heft 550, Bundesminister für Verkehr, Abteilung Strassenbau.

Bonn. 1989b.

Elkin, B.L, Kercher, KJ, Gulen, S: Seasonal Variation in Skid Resistance of

Bituminous Surfaces in Indiana. Transportation Research Record 777.

Washington. 1980.

Elol'ahde, T, Pursula, M: Principer för hastighetsstyrning och analyser av has-

tighetsbegränsningens och Vädrets inverkan på trafikilödet på en motor-

väg. TVH, TKK. Helsingfors. 1984. (Sammanfattning på svenska).

Elvik, R: Metaanlyse av effektmålinger av trafikksikkerhetstiltak. Tøl rapport

232/1994. Oslo. 1994.

Fridstrøm, L, vaer, J, Ingebrigtsen, S, Kulmala, R, Krogsgård Thomsen, L:

Explaining the Variation in Road Accident Counts. Nordiska Ministerrådet,

Nord 1993:35. Oslo. 1993.

Gabestad, KO, Ragnøy, A: Samfunnsøkonomiske konsekvenser i vinterved-

likeholdet. TøI. Oslo. 1982.

Gieever, T: Trafikkavvikling under vinterforhold. Vegdirektoratet/SINTEF.

Trondheim. 1993.

Giaever, T: Trafikksikkerhet og friksjonsforbedrende tiltak - en litteratur-

studie. Vegdirektoratet. Oslo. 1988.

Hagen, K-E: økonomisk vurdering av fotgjengerfall på vinterføre i

Drammen. TøI. Oslo. 1990.

Hagen, K-E, Ingebrigtsen, S: Sammfunnsøkonomiske kostnader og insparings-

potensiale ved fall- og trafikkulykker i Akershus. TøI. Oslo. 1993.

Hall, F.L, Barrow, D: Effect of Weather on the Relationship Between Flow

and Occupancy on Freeways. Transportation Research Record 1194.

Washington. 1988.

134 VTI rapport 423



Hedlund, S, Rendahl, B: Projektet MINSALT. Vägsaltningens inverkan på

bilkorrosion. Korrosionsinstitutets uppdragsprotokoll 53 102/4. Stockholm.

1990.

Hedlund, S: Roststatus på bilar med rostskyddsgaranti i de nordiska län-

derna. KI Rapport, 1993:6. Korrosionsinstitutet. Stockholm. 1993.

Hedlund, S: Vägsaltningens inverkan på bilkorrosion. Uppföljning av projek-

tet MINSALT Gotland . KI Rapport, 1995:4. Korrosionsinstitutet. Stock-

holm. 1995.

Heinijoki, H: Influence of the type and condition of tyres and drivers,

perceptions of road conditions on driving speed. FinnRa Reports 19.

Helsingfors. 1994.

Hill, BJ, Henry, J .J : Short-term, Weather-Related Skid Resistance Variations.

Transportation Research Record 836. Washington. 1981.

Hjelm, O, Sävenhed, H: Bränsleförbrukning med dubbade vinterdäck jämfört

med sommardäck. VTI PM 1982-06-10, Statens väg- och trafikinstitut.

Linköping. 1982.

Hvoslef, H: Traffic Accidents and Accident Risk in the Wintertime in

Norway. Norwegian Public Roads Administration. Oslo. 1986.

Johansson, Ö: Olycksfall och skadefall vintertid. En jämförelse av olyckor

under tre vintrar med helt olika klimatbetingelser. Publikation 1997:50, Väg-

verket. Borlänge. 1997.

Jutengren, K: Vägsalt och Bilkorrosion. Sammanfattande värdering av under-

sökningar utförda vintersäsongerna 79/80, 80/81 och 81/82. Teknisk rapport

1983:16, Statens Provningsanstalt. Borås. 1983.

Jutengren, K: Vägmiljöns korrosivitet och dess beroende av vägsaltning.

Ytskydd och korrosion. Teknisk rapport 1986:14, Statens Provningsanstalt.

Borås. 1986.

Jutengren, K: Försök med osaltade vägar och gator på Gotland. Korrosions-

studier genom mobil och stationär exponering av provkroppar. Ytskydd

och korrosion. Teknisk rapport 1989: 19, Statens Provningsanstalt. Borås. 1989.

Kalenoja, H., Mäntynen, J: Talvikunnossapidon laadun logistiset vaikutukset.

FinnRa Reports 37/1993. Helsingfors. 1993.

Kallberg, V-P: Reduced de-icing on rural roads in Finland - Effects in winter

1992 - 1993. FinnRa Reports 86/1993. Helsingfors. 1993.

Konsumentverket: Test av halkskydd. Rapport nr 1993/94z4, Tekniska högskolan

i Luleå och Norrbottens läns landsting. Luleå. 1994.

VTI rapport 423 135



Konsumentverket: Bilistenkät. Stockholm. 1995.

Kuemmel, D.A, Hanbali, R.M: Accident Analysis of Ice Control Operations.

Marquette University. Milwaukee. 1993.

Kulakowski, B.T, Meyer, W.E: Skid Resistance of Adjacent Tangent and

Nontangent Sections of Roads. Transportation Research Record 1215.

Washington. 1989.

Lamm, R, Choueiri, E.M, Mailaender, T: Comparison of Operating Speeds on

Dry and Wet Pavements of Two-Lane Rural Highways. Transportation

Research Record 1280. Washington. 1990.

Lundell, M: Vinterdäckens inverkan på trafiksäkerheten. Helsinki University

of Technology. Helsingfors. 1993.

Lundell, M: Däckens och trafikattitydens inverkan på uppkomsten av trafik-

olyckor. En detaljerad undersökning av trafikolyckor med två person-

bilar. Trafikförsäkringscentralen 12.12.1994. Helsingfors. 1994.

Mattsson, E: Korrosionsskador på personbilar. PM 1988.

Mattsson, E: Korrosion för miljarder. Broar rostar sönder och datorer slås ut.

Forskning och Framsteg 1/90. Stockholm. 1990.

Mäkinen, T, Belinson, L, Rathmayer, R, Wuolijoki, A: The effect of studded

tyres on journeys and driver risk taking. FinnRa Reports 64/ 1994. Helsing-

fors. 1994.

Möller, S: Beräkning av olyckskvot vid olika väglag vintertid med hjälp av

schabloner. VTI meddelande 584, Statens väg- och trafikinstitut. Linköping.

1988.

Möller, S, Wallman, C-G, Gregersen, N.Pz Vinterväghållning i tätort - trafik-

säkerhet och framkomlighet. TFB&VTI forskning/research 2, Statens väg-

och trafikinstitut. Linköping. 1991.

Möller, S: Jämförelse mellan väglagsfördelningar. Vinterväglagsuppfölj-

ningen 1993/94 jämförs med äldre väglagsuppföljningar. VTI notat 37-

1995, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 1995.

Möller, S: Väglag - Trafikflöde - Hastighet. En studie av nyttan med att ta

hänsyn till väglaget vid bortfallskomplettering av trafikflöde och hastig-

het. VTI meddelande 794, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linkö-

ping. 1996.

Nilsson, G: Olyckskvot som trafiksäkerhetsmått. Olyckskvotens variation

under olika väglags- och ljusförhållanden. VTI rapport 73, Statens väg- och

trafikinstitut. Linköping. 1976.

136 VTI rapport 423



Nilsson, G: Halkolyckor - förekomst och konsekvenser. VTl rapport 291, Sta-

tens väg- och trafikinstitut. Linköping. 1986.

Nordström, O: Däck- däcktyper och friktion. Vägverkets Trafiksäkerhetsskola.

NVF: Piggdekk og vintervedlikeholdsstrategi. Rapport 6. 1992.

NVF: Däckens betydelse för ett säkert väggrepp. Rapport 2. 1994.

Olycks- och analysgruppen: Fordonsolyckor med personskador i Umeå under

1993. Rapport 44. Umeå. 1994

Polvinen, P: Traffic Accident Risks in Winter II. TVH. Helsingfors. 1987.

Projektet Salta mindre. Anteckningar från möte i Mariehamn 1991-06-04. 1991.

PurSula, M: Hastighetsbegränsningens och väderlekens inverkan på trafikflö-

det på en motorväg. Nordiska Vägtekniska Förbundets XIV Kongress. Stock-

holm. 1984.

Puttonen, T, Vakkuri, J: The Effect of Weather Conditions on the safety of

traffic. TVH. Helsingfors. 1980.

Ragnarsson, G, Öberg, G: Inverkan av snöväder på väglag, fordonshastighet

och bränsleförbrukning. VTI meddelande 513, Statens väg- och trafikinstitut.

Linköping. 1986.

Ragnarsson, G, Junghard, O, Wretling, P, Öberg, G:Utveckling av modellen för

uppföljning av vinterväghållningsåtgärder på länsnivå. VTI notat TlOO,

Statens väg- och trafikinstitut. Linköping. 1991.

Ragnøy, A: Eldres problemer på vinterføre. Arbeitsdokument 22.6.1984. Tøl.

Oslo.

Ragnøy, A: Vintervedlikeholdsprosjektet: Vegtrafikkulykker om vinteren.

Tøl. Oslo. 1985a.

Ragnøy, A: Gangtrafikk på vinterføre i Oslo: Kan vegvedlikeholdet hjelpe?

Tøl. Oslo. 1985b.

Ragnøy, A: Rust på biler. En undersøkelse i utvalgte områder i Norge. Vegdi-

rektoratet, Veglaboratoriet och Tøl. Oslo. 1986.

Ragnøy, A: Bilkorrosjon, omfang og kostnader. Litteraturstudie. Intern rap-

port nr 1919, Vegdirektoratet och Veglaboratoriet. Oslo. 1996.

Roine, M: Driver behaviour in Sharp curves and queues on main roads.

FinnRa Reports 87/1993. Helsingfors. 1993.

VTI rapport 423 137



Roine, M: Accident risks in Winter traffic among drivers using non-studded

winter tyres. FinnRa Reports 69/1994. Helsingfors. 1994.

Ruud, H.K: Kjørefart på saltede og usaltede veger: målinger i Akershus og

Vestfold 1980 og 1981. TøI. Oslo. 1981.

Rytilä, P: Dark and Icy Early Winter: Black Spot in Traffic Safety in Finland.

Helsinki University of Technology. Helsingfors. 1986.

Råd & Rön: Bilar repareras för 12 miljarder varje år. Stockholm. 1988.

Saastamoinen, K: Effect of road conditions on driving behaviour and

properties of the traffic flow. FinnRa Reports 80/1993. Helsingfors. 1993.

Sakshaug, K, Vaa, T: Salting og trafikksikkerhet: Saltingens effekt på ulykker

og kjørefart, huvudrapport; Del 1: For- etterundersøkelse av saltingens

effekt på personskadeulykker, delrapport 1.; Del 2: Sammenligning av

ulykkesfrekvens på saltet og usaltet vegnett. Saltingens effekt på kjørefart,

delrapport 2, Vegdirektoratet/SINTEF. Trondheim. 1995.

Sandberg, U: Effects of road surface texture on environment, economy and

safety of traffic: measures and methods to describe the influence - A state-

of-the-art study . VTI notat 53A-1997, Statens väg- och transport-

forskningsinstitut. Linköping. 1997.

Schandersson, R: Samband mellan trafikolyckor, väglag och vinterväghåll-

ningsåtgärder. En pilotstudie av olycksriskens nivå timmarna före och

efter en åtgärd. VTI meddelande 483, Statens väg- och trafikinstitut. Linkö-

ping. 1986a.

Schandersson, R: Samband mellan trafikolyckor, väglag och vinterväghåll-

ningsåtgärder. En studie av olycksrisker vid olika is- och snöväglag base-

rad på försäkringsanmälningar. VTI meddelande 496, Statens väg- och tra-

fikinstitut. Linköping. 1986b.

Schandersson, R: Samband mellan trafikolyckor, väglag och vinterväghåll-

ningsåtgärder. Olycksrisk vid snönederbörd. VTI meddelande 514, Statens

väg- och trafikinstitut. Linköping. 1988.

Scharsching, H: Witterungsvedingungen - Verkehrsverhalten - Ver-

kehrssteuerung. Strassenforschung Heft 363, Bundesministerium für

Wirtschaftliche Angelegenheiten, Wien. 1988.

Seddiki, E: Impact des conditions météorologiques dégradées sur

l'écoulement du trafic autoroutier. Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Paris. 1992.

SINTEF: Framkommelighetsanalyse i stigninger. Vinterføre. Trondheim.

1987.

138 VTI rapport 423



Sistonen, M, Seise, A: Observation road investigation of Winter maintenance.

VIIIth PIARC International Winter Road Congress. Tromsø. 1990.

Statistiska Centralbyrån, SIKA (1996). Trafikskador 95. Stockholm. 1990.

Sävenhed, H: Vehicle Fuel Consumption on Different Types of Wearing

Courses. VTI särtryck 107, Statens väg- och trafikinstitut. Linköping. 1986.

Sävenhed, H: Samband mellan vinterväghållning och trafiksäkerhet. VTI rap-

port 399, Statens Väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 1994.

Thoma, J: Geschwindigkeitsverhalten und Risiken bei verschiedenen StraBen-

zuständen, Wochentagen und Tageszeiten. Zeitschrift für Verkehrssicherheit

(40), Verlag TUV Rheinland. 1994.

Thurmann-Moe, T, Ruud, O.E: Rustdannelse på biler. Meddelelse nr 44, Veg-

laboratoriet. Oslo. 1973.

Ulfvarson, U, Johansson, K: Undersökning av vägsaltningens effekt på biltra-

fiken. Statens Provningsanstalt 1974-11 utgiven som Statens Vägverk DD 120.

Stockholm. 1974 respektive 1975.

Vaa, T: Bedre vintervedlikehold gir faerre ulykker. SINTEF Samferdsel.

Trondheim. 1996.

Wallman, C-G: Energiförbrukning för fordonstrafik och väghållare i tätorter.

Inverkan av drift- respektive gatustandard. CTH-rapport nr 43, Chalmers

tekniska högskola. Göteborg. 1985.

Wallman, C-G: Effektberäkningar till Lathunden . Hastighetsreduktioner

och bränsleförbrukning vid olika väglag. VTI notat 71-1996, Statens väg-

och transportforskningsinstut. Linköping. 1996.

Velin, H: Prov med MINSALT-strategi i Kopparbergs län vintern 1989/90.

Redovisning av väderdata och effekter på väglaget. VTI notat T 111, Sta-

tens våg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 1991..

VTI: Verksamhetsberättelse 1990/91. Linköping. 1991.

Vägverket: Rost och salt. En undersökning av vägsaltningens inverkan på

biltrafikens korrosionsklimat. Statens Vägverk DD 119. Stockholm. 1975.

Vägverket: FoU som kan innebära en minskad korrosion. PP-meddelande nr

30, 1984-02. Borlänge. 1984.

Vägverket: Trafiksäkerhetseffekter av Vägverkets vinterväghållningsåtgär-

der 1972-1985. Publikation 1987:55. Borlänge. 1987.

VTI rapport 423 139



Vägverket: Dokumentation av vinterförhållanden länsvis 1972-1988. Driftin-

satser, olyckor, trafik, väder. Vägverket 1989:46. Borlänge. 1989.

Öberg, G: Effekter av saltning och moddröjning. En förstudie av hastighet

och friktion. VTI meddelande 120, Statens väg- och trafikinstitut. Linköping.

1978a.

Öberg, G: Effekt av sandning. Trafik- och friktionsstudier. VTI rapport 164,

Statens väg- och trafikinstitut. Linköping. 1978b.

Öberg, G: Friktion och reshastighet på vägar med olika vinterväghållning.

VTI rapport 218, Statens väg- och trafikinstitut. Linköping. 1981.

Öberg, G: Bilisternas hastighetsanpassning till olika väglags- och friktions-

förhållanden: Försök med osaltade vägar vintern 1980/81. VTI meddelande

301, Statens väg- och trafikinstitut. Linköping. 1982.

Öberg, G, Arnberg P.W, Carlsson, G, Helmers, G, Jutengren, K, Land, P-G: För-
sök med osaltade vägar. Huvudrapport. VTI rapport 282, Statens väg- och

trafikinstitut. Linköping. 1985 .

Öberg, G, Gregersen, N P: MINSALT. Försök med osaltad väg i Västerbottens
län. VTI meddelande 636, Statens väg- och trafikinstitut. Linköping. 1991.

Öberg, G, Bäckman, L, Gregersen, N.P, Nilsson, G: MINSALT. Försök med

osaltade vägar och gator på Gotland. VTI meddelande 637, Statens väg- och

trafikinstitut. Linköping. 199 1 a.

Öberg, G, Gustafson, K, Axelson, L: Effektivare halkbekämpning med mindre

salt. MINSALT-projektets huvudrapport. VTI rapport 369, Statens väg- och

trafikinstitut. Linköping. 1991b.

Öberg, G., Junghard, O, Wiklund, M: En studie av metoder för att beräkna
samband mellan dubbdäcksanvändning och trafiksäkerhet. VTI medde-

lande 722, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 1993.

Öberg, G: Effekter av saltning och punktsaltning på gator. Tema Nord

1994:511, Nordiska Ministerrådet. Oslo. 1994a.

Öberg, G: Vädrets och väglagets inverkan på personbilshastigheten. Littera-

tursammanställning och bearbetning av tidigare genomförda svenska mät-

ningar. VTI notat 62-1994, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Lin-

köping. 1994b.

Öberg, G: Osaltad vinterväghållning och sänkt hastighetsgräns vintern

1994/95 och 1995/96 på E4 i region Norr. Effekt på väglag och hastighet.

VTI notat 65-1996, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping.

1996.

140 VTI rapport 423



Öberg, G: Vägbeläggning. Vägverkets Trafiksäkerhetsskola.

Öberg, G, Nilsson, G, Velin, H, Wretling, P, Berntman, M, Brundell-Freij, K,

Hydén, C, Ståhl, A: Fotgängares och cyklisters singelolyckor. VTI medde-

lande 799, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 1997.

Öberg, G: Minsalt - trafiksäkerhet. Revidering på grund av nollvisionen. VTI

notat 44-1997, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 1997.

VTI rapport 423 141



11 Litteratur

Denna litteratur har tillkommit efter rapportens färdigställande och finns alltså inte

refererad där.

Ihs, A, Gustafson, K, Persson, K, Öberg, G, Wretling, P: Haveriutredning - vin-

terväghållning. VTI notat 43-1996, Statens väg- och transportforskningsin-

stitut. Linköping. 1996.

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Veglaboratoriet: Veggrepsprosjektet. Del-

projekt 5.15: Samfunnsøkonomiske konsekvenser. Dokumentasjon av

beregningsmodell. Internrapport nr 1918. Oslo. 1996.

142 VTI rapport 423




