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Hálkuvaarnir eru einn
e
veigam
mesti þáttuurinn í að tryggja um
mferðarörygggi vegfareenda að
vetrarlaagi. Skipulagg og framkv
væmd hálkuuvarna er í stöðugri
s
þró
óun innan V
Vegagerðariinnar hér
yggir á reynnslu þeirra aðila
a
sem ko
oma að fram
mkvæmdinn
ni.
á landi. Núverandi skipulag by
Meginm
markmið verrkefnisins er
e að finna hentugan fjölda
fj
og staaðsetningar þjónustubíla ásamt
því að áákvarða aksstursleiðir fy
yrir hvern bbíl, þannig að
a akstursveegalengdir sséu lágmark
kaðar og
tryggt ssé að allir vegir
v
og veg
ghlutar, sem
m á að hálk
kuverja, séu
u hálkuvarðiir innan skiilgreinds
þjónustuutíma.
Verkefnni þetta er liiður í þróun
n sem hefur átt sér stað undanfarið og er ætlaðð að auka sk
kilvirkni,
á Suðvestu
áreiðanlleika og haagkvæmni hálkuvarna
h
ursvæði Veg
gagerðarinnnar. Byggð eru upp
fjögur llíkön og næ
ær hvert og eitt yfir miismunandi þjónustuflo
þ
kka. Til sam
manburðar eru þrjú
tilfelli ggerð fyrir hvvert líkan þar sem mism
munandi þjónustusvæð
ði eru skilgrreind fyrir hvern
h
bíl
sem sinnnir hálkuvvörnum. Auk
A
svæðissskiptingar er skilgreindur hám
marksakstursstími og
hámarkssakstursveggalengd fyrrir hvern b íl í samræ
æmi við gæ
æðakröfur V
Vegagerðariinnar. Á
líkönin er beitt besstunaraðferð
ð, í því skynni að finna hagkvæmu
ustu aksturssleið fyrir hvern
h
bíl
sem sinnnir hálkuvöörnum á svæ
æðinu sem uunnið er með
ð.
Niðurstööður varðanndi fjölda og
o staðsetninngu bíla sý
ýndu að hag
gkvæmast err að staðsettja bíla á
alls áttaa stöðum vííðs vegar um
u gatnanettið. Með þv
ví skipulagi ná níu bíílar að þjón
nusta allt
svæðið þannig að gæðakröfum
m sé mætt. Niðurstöðu
ur sýna að með
m skýrri svæðisskiptingu og
nokkuð
strönguum
skillyrðum
varðandi
hámarksakstursvegaalengdir
styttust
heildaraakstursvegallengdir um
m 14-17 kkm saman
nborið við núveranddi svæðissk
kiptingu.
Lokaniððurstöður allra
a
líkana varðandi akstursvegaalengdir bíla eru í ággætu samræ
æmi við
gæðakrööfur Vegagerðarinnar og
o þær aksttursleiðir seem settar eru
u fram trygggja að allir vegir og
veghlutaar, sem á að
a hálkuverrja, séu hállkuvarðir in
nnan skilgreeinds þjónuustutíma. 14
4-17 km
stytting heildaraksttursvegalen
ngda getur ggefið samtalls 2.000-4.0
000 km stytttingu ef ho
orft er til
eins árs með tilheyyrandi lækku
un á kostnaaði. Tryggin
ng fyrir því að allir veggir og veghllutar séu
hálkuvaarðir skilar auknu
a
umfeerðaröryggi á vegum Su
uðvestursvæ
æðis Vegageerðarinnar.
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