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FÖRORD

I föreliggande Notat presenteras den vägtekniska FoU som pågår i Sverige 1993.
Notatet har sammanställts på uppdrag av VTIs programråd ang vägteknisk forsk-
ning. I programrådet ingår följande ledarmöter:

Ronny Andersson
Bertil Bogren

Anders Björlin
Bengt Eriksson

Stig Hagström

Ulf Isacsson
Jan Kindberg
Rolf Löfving
Rolf Magnusson

Hans Silborn
Tord Lindahl
Forskare från VTI

Cementa
Skanska AB
AB Nynäs Bitumen
NCC Bygg AB
Kjessler & Mannerstråle AB

KTH, Inst för Vägteknik

Dynapac AB

Fortiñkationsförvaltningen
Vägverket
Svenska Kommunförbundet

VTI (ordförande)

Syftet med programrådet är i första hand att sprida information om och få syn-
punkter på VTIs vägtekniska FoU.

Därutöver ingår även följande frågor i programrådets uppgifter:

0 Information från ledamöterna om viktig FoU som berör VTIs vägtekniska
FoU.

0 Möjligheter till samarbete i vissa projekt.

0 Arrangerande av expertsiminarier.

0 Behov av branschgemensamt vägtekniskt FoU-program i Sverige.

0 Övriga viktiga frågor mellan VTI och den vägtekniska branschen.

I Notatet förekommer viss dubbel redovisning av projekt. T ex redovisas Väg-
verkets uppdrag till VTI och KTH både i Vägverkets sammanställning och i VTIs
resp KTHs sammanställning.

Linköping i oktober 1993

Tord Lindahl
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

REGISTER

VTI

Vägverket (VV)

Svenska Kommunförbundet (SK)

FonF

SBUF

Byggentreprenörernas Vägforskningsgrupp (BEV)

Cementa (CE)

Nynäs (NY)

KTH Vägteknik (KTH V)
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REGISTER

1. Administration, planering

2. Dimensionering och bärighet

3. Obundna lager

4. Bitumenbundna lager

5. Cementbundna lager

6. Byggande

7. Drift och underhåll
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1. Administration

Projektnamn Utförs av gg

Projektadministration VV 15

Vägkonstruktion/väganläggning VV 15

Byggplanering och byggmätning VV 15

Avvattning VV 16

Funktionsentreprenad VV 20

EES-avtalets konsekvenser VV 20

Kvalitetssystem VV 20

Utvecklingsmodell för FoU-proj ekt VV 21

Utvärdering av tidigare genomförd FoU VV 21

Standard - vidmakthållandemått SK 3

Funktionsentreprenader - upphandling av drift och SK 3
underhåll av gator och vägar

Handbok i effektivare maskinadministration SK 4

Långsiktig forskning om de primärkommunala tekniska SK 4
kontorens organisation, administration och ekonomi

Regler och avgifter för upplåtelser av allmän plats SK 4

Undersökning av konkurrenssituationen inom väghåll- SK 5
ningsområdet

Fördelningen egen regi/entreprenadarbeten SK 5

Produktionssamverkan mellan kommunerna och Väg- SK 5
verket

Färdigställande av flygbasdatabank FortF 1
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Projektnamn

Innovativ finansiering av vägar i USA

Användning av geofysiska metoder vid projektering
av vägar, järnvägar etc

Motorväg som funktionsentreprenad. Skillnader mellan
funktionsentreprenad och traditionell entreprenad

Funktionsentreprenad - upphandling av drift och
underhåll av gator och vägar

Ny kontraktsform för underentreprenader

Funktionsentreprenad vägar och gator - uppföljning av
Vena-Väderum

Funktionsentreprenad vägar och gator - uppföljning av
Tranviken-Stensmåla

Funktionsentreprenad, drift och underhåll av vägar och
gator, etapp 2
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SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

BEV

BEV

BEV

BEV

22

23

28



2. Dimensionering och bärighet

Projektnamn Utförs av _S_i_d

Frystest av jordmaterial tillhörande BYAs tj älfar- VTI 5
lighetsgrupp H

Utveckling av program för tjälskyddsdimensionering VTI 6

Tjäle och tjälskydd VTI ll

Utveckling av F I'U-84 (VTI Frystestutrustning) VTI 11

Utveckling av VTI dataprogram för tjälskyddsbe- VTI 11

räkningar

Skredmekanismer i slalompister VTI 12

Metod för fasgränsdetektering VTI 12

Dimensionering vid nybyggnad VTI 16

SANREMO (Sanering, Renovering och Modifiering VTI 16
av BYAs dimensioneringskapitel)

Utformning av mekanistiskt/empiriskt dimensionerings- VTI 17
system

Samband mellan ytdeflektioner och påkänningar i vägen VTI 17

Utvärdering av FWD-mätningar med avseende på VTI 18
främst olika undergrundsjordarters E-modul

Kriterium för påkänningar i asfaltbeläggningar VTI 18
baserat på fältstudier

Dimensionerande trañklast VTI 19

Belastningsekvivalenter VTI 19

Statistisk dimensionering/riskbedömning VTI 20

Omgivningens betydelse för bärigheten hos under- VTI 20
grund/underbyggnad

GBÖ-provväg på väg 60 i Örebro län VTI 24
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Projektnamn

Svaggrusprovväg Östersund

BBÖ-provsträckor på väg E18 i C-län vid
Enköping samt på väg E4 i E-län vid Norsholm

Bärighetstillstånd på vägnät (BÃRTILL)

Bärighetsklassiñcering av flygfältsbanor

Cement- och bitumenbundna lager

Dimensionering/Bärighet

Tillståndsuppföljning av lågtrañkerade gator och vägar

Utveckling av tillståndsbeskrivningar av vägnätets
tillstånd och funktion

Dimensionering vid nybyggnad

Dimensionering av överbyggnad mot tjällyftning

Norrländsk gatusektion

Handläggning av bärighetsklassiñceringar

Öppna Överbyggnader och dränerande bärlager

Undersökning av deformation i vägöverbyggnad
av typ GBO

Dimensioneringshjälpmedel för vägöverbyggnad

Bärighet under tjällossning
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Utförs av Sida

VTI 24

VTI 25

VTI 27

VTI 28

VTI 30

VTI 30

VTI 39

VV 2

VV 10

VV 1 l

SK 3

FortF 1

SBUF 1

SBUF 24

NY 1

KTH V 2



3. Obundna lager

Projektnamn Utförs av gi_

Test av cellplastmaterial VTI 6

Tjäle och tjälskydd VTI 11

Utveckling av FTU-84 (VTI Frystestutrustning) VTT 11

Metod för fasgränsdetektering VTI 12

Metodutveckling inom materialsektionen VTI 12

Studier av CEN-metoder VTI 14

Restprodukter inom vägbyggnad VTI 14

Utvärdering av FWD-mätningar med avseende på främst VTI 18
olika undergrundsjordarters E-modul

Omgivningens betydelse för bärigheten hos under- VTI 20
grund/underbyggnad

Förbättring av obundna material VTI 21

Armerade och/eller bundna lager av sand, Sunne -88 VTI 21

Prov med armering i överbyggnad på väg 331 i VTI 22
Z län 1990

Packning av jord- och bergmaterial VTI 22

Karakterisering av obundna material VTI 23

Provning av ñnkomiga material VTI 23

Provning av grovkorniga material VTI 23

GBÖ-provväg på väg 60 i Örebro län VTI 24

Svaggrusprovväg Östersund VTI 24

BBÖ-provsträckor på väg E18 i C-län vid Enköping VTI 25
samt på väg E4 i E-län vid Norsholm

Bestämning av komfördelning med hjälp av bildtolkning VTI 42
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Projektnamn

Obundna överbyggnadsmaterial

Grundläggning väg

Stenmaterial

Rehabilitering av Överbyggnadskonstruktioner av bark

Klassificering av bergarter med LA-trumma

Sättningsuppföljning av vägbank på sulñdjord vid

Brobyn

Stödkonstruktioner med armerad jord. Referens-
objekt i Linköping

Framtagning av metoder för inventering, sortering och
krossning av moräner användbara till ballastmaterial

Jordpackning och packningskontroll, synpunkter, fråge-

ställningar och förslag

Mekaniska egenskaper hos obundna material i väg
(doktorandprojekt)
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Utfors av

VV

VV

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

BEV

KTH V

21

25

26

30



4. Bitumenbundna lager

Projektnamn Utfors av är:

Massabeläggning. Kartläggning och utveckling av VTI 1
funktionella egenskaper

Stenmaterials slitstyrka VTI 1

Bituminösa bindemedel VTI 1

Massabeläggningars klimatbeständighet och åld- VTI 2
ringsegenskaper

Deformationsegenskaper hos beläggningar VTI 2

Bituminösa materials mekaniska egenskaper VTI 3

Asfaltbeläggningars nötningsresistens VTI 3

Återanvändning av gammalt beläggnings- VTI 4
material

Kall återvinning av bituminösa material VTI 4

Materialegenskaper hos kallblandad asfaltmassa VTI 5

Isolering och beläggning på vägbroar VTI 6

Asfaltmastix beständighet VTI 7

Bitumen och polymerbitumen VTI 9

Bestämning av komplexmodul och viskositet för bitu- VTI 9
minösa bindemedel

Stenmaterialets (inkl fillrets) betydelse för asfaltbe- VTI 9

läggningar

Databank på funktionsegenskaper hos massabelägg- VTI 10
ningar

Jämförelse av styvhetsmoduler, erhållna vid pressdrag- VTI 10
provning och fallviktsmätning

Dubbslitage, "State of the art" VTI 10

Metodutveckling inom materialsektionen VTI 12

Inledande undersökningar av kryptest VTI 12
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Projektnamn Utfors av _Sjg

Skjuvhållfasthet hos massabeläggning VTI 13

Tjocklekens betydelse hos provkroppar vid bestäm- VTI 13
ning av draghållfasthet och styvhetsmodul

Slitageprovning hos beläggningsprov VTI 13

Studier av CEN-metoder VTI 14

Ringanalys på styvhetsmodulmätningar VTI 14

Metodutveckling - Polymerbitumenmattor och Asfalt- VTI 15

mastix

Bituminösa beläggningars åldring - Försegling VTI 15

Kriterium för påkänningar i asfaltbeläggningar VTI 18
baserat på fältstudier

Cement- och bitumenbundna lager VTI 30

Mätmetoder och krav på vägytans funktionella VTI 31
egenskaper

Beläggningars friktionsegenskaper VTI 3l

Vägbeläggningar med gummipulver och gummigranular VTI 32

Dränerande asfaltbetong - drifts- och underhållsfrågor VTI 32

Handbok för val av beläggningsåtgärd VTI 41

Gummiasfalt VTI 42

Massabeläggning VV 8

Tankbeläggning VV 8

Återanvändning VV 8

Beläggningsunderhåll på lågtrañkerade gator med SK 1
hänsyn till åldring av beläggningar

Val av beläggningsåtgärd SK 1

Bindemedelsförseglingar SK 2

Slurry seal SK 2
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Projektnamn

Val av beläggning med hänsyn till stenmaterial och

stenstorlek

Metoder för försegling av asfalt

Öppna överbyggnader och dränerande bärlager

Funktionella mätmetoder och funktionsinriktad pro-

portionering av asfaltmassor

Rationell produktionskontroll/Nya provningsmetoder

Asfaltutläggare med högpackande skrid -litteratur-
studier och sammanställning av erfarenheter

Förbättrad homogenitet i färdig beläggning genom
ändring av materialflödet i tillverkningsprocessen

Laboratorieundersökning av åldringsegenskaper hos

dränasfalt

Kalkstensñller i asfaltbeläggningar

Kall återvinning av asfaltbeläggningar

Certifiering av asfaltverk

Utveckling av tät asfaltbeläggning som förhindrar
läckage av urea och glykollösning till grundvatten

Big-Mak. Varmblandad bitumenöverdragen makadam

Konsistensens betydelse för slitstyrka hos slun'y

Laboratoriemetod för kontroll av nötningsbeständigheten
hos stenmaterialfraktionen 8.0-11.2 mm i asfaltbelägg-

ningar

Gummigranulat i vägbeläggning

Handbok för val av beläggningsåtgärd

Undersökning av klimat och temperaturs inverkan på
asfaltbeläggningars hållbarhet

VTI NOTAT 12-93

Blogg

SK

FortF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

BEV

BEV

BEV

Sid

3

12

15

16

17

18

19

23



10

Projektnamn

Konsistensens betydelse för slitstyrkan hos slurry

Cement som tillsatsmedel i asfalt

Ytbehandling för högtrañkerade vägar

Kalltillverkad asfaltbetong med öppen kornkuva

Bitumen och arbetsmiljö

Lågtemperaturegenskaper hos asfaltbeläggningar

(doktorandprojekt)

Åldringsresistena beläggningar (doktorandprojekt)

Mekaniska egenskaper hos asfaltbeläggningar

(doktorandprojekt)

Kemiska och teologiska undersökningar av bitumen
(doktorandarbete)

Återvinning av asfaltbeläggningar - delprojekt 1
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Utförs av

BEV

CE

NY

NY

NY

KTHV

KTH V

KTH V

KTH V

KTH V

Sid

4
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5. Cementbundna lager

Projektnamn

Cementbunden vägöverbyggnad

Cementbetongbeläggning

Vältbetong

Cementbruksbunden makadam (CM)

Cementbundet grus (CG)

Kommunal användning av cementbundna material

Cement- och bitumenbundna lager

Mätmetoder och krav på vägytans funktionella egen-
skaper

Beläggningars friktionsegenskaper

Cementbunden Överbyggnad

Betong på asfalt

Cementbundna material i gator och vägar

Skumbetong i mark-, väg- och jämvägsbyggnad

Skumbetong i mark-, väg- och jämvägsbyggande

Högpresterande betong

Marksten, vägtrummor, tric-bloc, väggelement i tunn-

lar m m
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Utfors av

â
â
â
â
â
â
á
á

§1

SK

SBUF

CE

CE

CE

SE

25

25

26

26

27

28

30

31

31

10

11

10
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6. Byggande

Projektnamn Utfors av _SÄ

Den tekniska geologins tillämpning i projektering, VTI 29
byggande och underhåll

Byggnadsteknik VTI 29

Tillfälliga trañkanordningar VV 7

Arbete på väg VV 20

Funktionsentreprenad VV 20

EES-avtalets konsekvenser VV 20

Kvalitetssystem VV 20

Handbok för stensättningsarbete SK 2

Kommunal handbok för säkerhetsanordningar vid SK 4

vägarbeten

Öppna Överbyggnader och dränerande bärlager SBUF 1

Rehabilitering av överbyggnadskonstruktioner av bark SBUF 7

Vägfel SBUF 1 1

Certifiering av asfaltverk SBUF 16

Sprickutbredning från samverkande sprängborrhål vid SBUF 27
i sprängning för anläggningsarbeten

Jordpackning och packningskontroll, synpunkter, fråge- BEV 2

ställningar och förslag

Djupstabilisering med kalkcementpelare CE 1
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7. Drift och underhåll

Projektnamn Utfors av S_id

Den tekniska geologins tillämpning i projektering, VTI 29
byggande och underhåll

Mätmetoder och krav på vägytans funktionella VTI 31
egenskaper

Beläggningars friktionsegenskaper VTI 31

Vägbeläggningar med gummipulver och gummigranular VTI 32

Dränerande asfaltbetong - drifts- och underhållsfrågor VTI 32

Vägmarkeringens hållbarhet på vägen - provnings- VTI 33
metodik och provläggning av sprayplast

Åtgärdsuppföljning. Akt 3a inom vertikalprojektet Vinter VTI 34

Haveriutredning - Vinter. Akt 3b inom vertikalprojektet VTI 34
Vinter

Automatisk registrering av väglag/tillstånd. Akt 4 inom VTI 35
vertikalprojekt Vinter

Förbättring och underhåll - strategi, dimensionering VTI 36

Tillståndsuppföljning på observationssträckor VTI 36

Modellutveckling VTI 37

Dräneringsåtgärder VTI 37

Apparat- och metodutveckling - Tvär- och längsproñl VTI 38

Apparat- och metodutveckling - RST forskningsbil VTI 38

Apparat- och metodutveckling - Jämnhets- och tvär- VTI 39
proñlmätare

Tillståndsuppföljning av lågtrañkerade gator och vägar VTI 39

Utveckling avnötningsmodeller VTI 40

PMS VTI 40

Handbok för val av beläggningsåtgärd VTI 41
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Projektnamn

Gummiasfalt

Friktionsmätare

Vinter

Försöksverksamhet med Hydraway Drain

Utveckling av tillståndsbeskrivningar av vägnätets
tillstånd och funktion

Tillfälliga trañkanordningar

Massabeläggning

Tankbeläggning

Återanvändning

Vägytans funktionella egenskaper

Förbättring och underhåll; strategi och dimensionering

Arbete på väg

Funktionsentreprenad

EES-avtalets konsekvenser

Kvalitetssystem

Beläggningsunderhåll på lågtrañkerade gator med

hänsyn till åldring av beläggningar

Långtidsuppföljning av tätortsvägar

Grävning i allmän mark

Val av beläggningsåtgärd

Bindemedelsförseglingar

Slurry seal

Driftanpassad placering av stolpar och andra anord-
ningar
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Utförs av

VTI

VTI

VTI

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

Sid

42

42

43

11

20

20

20

20
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Projektnamn

Kommunal handbok för säkerhetsanordningar vid
vägarbeten

Konsekvenser för flygbaser som undantas från normalt
underhåll

Underhållsstatus vid flygbaser

Långtidsuppföljning av banbeläggningamas funktion]

kondition

Metoder för försegling av asfalt

Asfaltutläggare med högpackande skrid -litteratur-
studier och sammanställning av erfarenheter

Förbättrad homogenitet i färdig beläggning genom
ändring av materialflödet i tillverkningsprocessen

Totalrenovering av vägar med dålig bärighet inkl effek-
tiviserad dränering

Kall återvinning av asfaltbeläggningar

Konsistensens betydelse för slitstyrka hos slurry

Gummigranulat i vägbeläggning

Handbok för val av beläggningsåtgärd

Undersökning av klimat och temperaturs inverkan på
asfaltbeläggningars hållbarhet

Konsistensens betydelse för slitstyrkan hos slurry

Ytbehandling för högtrañkerade vägar

Bitumen och arbetsmiljö

Återvinning av asfaltbeläggningar - delprojekt 1
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Utförs av

SK

FortF

FortF

FortF

FortF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

SBUF

BEV

BEV

BEV

BEV

NY

NY

KTH V

Sid

4

14

15

19





VTI - Väg- Och transportforskningsinstitutet

Projekt inom vägteknikcmrådet
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Vägavdelningen

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1993:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1993:

Titel:

Projektbeskrivning:

Projektkatalog

1993-04-02
1 (44)

UPPDRAGSPROJEKT, M-sektionen

Huvudprojekt: "Massabeläggning". Kartläggning och utveck-

ling av funktionella egenskaper.

Huvudprojektet, som utförs på uppdrag av Vägverket, påbörjadesår

1990 och avslutas 1994. Det består av ett antal delprojekt. Avsikten
är att ta fram moderna och verklighetsnära tester och metodik för
funktionsprovning av asfaltmassor av olika typ. Några delprojekt
behandlar dock stenmaterial och bitumen.

Vägverket

Peet Höbeda

3650 kkr

Delprojekt: Stenmaterials slitstyrka

Undersökningar har bedrivits att ta fram en kulkvarnsmetod och re-
sultat har redovisats i VTI Notat V108, V110 och V139. Inverkan

av ñnandel på beständighet har tidigare studerats (VTI Notat V73,

Särtryck 129). Andra aktiviteter som inte kommit i gång är inver-

kan av kubisering på beläggningskvalitet (slitstyrka har dock stu-
derats inom delprojekt "nötningsresistens"), användning av över-

skottsstenmjöl m m. Föreslagna CEN-metoder (Los Angeles och

Microdeval) har studerats (VTI Notat V172 och V174). En läges-

rapport ang arbetet i CEN TC 154 avses att publiceras 9304.

Vägverket

Peet Höbeda

250 kkr

Delprojekt: Bituminösa bindemedel

Avsikten är att ta fram metoder för karakterisering av bindemedel
(inkl bitumenemulsion) och bevaka utvecklingen inom CEN, SHRP

m m. Underlag för ny bitumenspeciñkation kommer att utarbetas.

Tidigare undersökningar har redovisats i VTI Notat V56, 98, 105,

112, 140 och opublicerade lägesrapporter.



Vägavdelningen

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1993:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1993:

Titel:

Projektbeskrivning:

Projektkatalog

1993-04-02
2 (44)

Vägverket

Ylva Colldin (ny projektledare från och med 9301)

500 kkr

Delprojekt: Massabeläggningars klimatbeständighet och åld-

ringsegenskaper

Beständighetsegenskapema hos asfaltbeläggning har varit lite
undersökta i Sverige (och Europa), men har ägnats stor
uppmärksamhet tex inom SHRP-projektet. Målsättningen är att

studera hur beläggningar påverkas genom klimatfaktorer (åldring,
fuktighet, frysning) och ta fram testmetoder som lämpar sig för be-
läggningsmassa. Någon form av konditionering kan behövas före
testning av mekaniska egenskaper.

Avrapportering har skett i opublicerad lägesrapport, VTI Notat
V151 och bidrag till Eurobitume 1993.

Vägverket

Peet Höbeda

500 kkr

Delprojekt: Deformationsegenskaper hos beläggningar

Att utreda beläggningsmassomas benägenhet till spårbildning m a p

plastiska deformationer. Krypförsök på beläggningsmassor utförs.
Detta är ett steg i riktning mot framtagning av gränsvärden på stabi-

liteten hos asfaltbeläggningar. Hittills har statisk och dynamisk
kryptest undersökts, men även skjuvtest har framtagits. Redovis-

ning har skett i opublicerade lägesrapporter och i viss mån i VTI

Notat V138.

En aktivitet inom projektet bedrivs av B-Å Hultqvist,

"Beläggningsunderhåll med avseende på plastisk deformation".
Man studerar här underhållsåtgärder där plastisk deformation ägt
rum. Avrapportering har skett i opublicerade lägesrapporter, i viss
mån även Notat Vl38, 154 och 180.
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Vägverket

Safwat F Said

450 kkr

Delprojekt: Bituminösa materials mekaniska egenskaper

Målsättningen med projektet är att ta fram styvhetsegenskaper och
utmattningskurvor för typiska asfaltrnassor, nödvändiga för analy-

tisk dimensionering av vägöverbyggnader och vid proportionering
av asfaltmassor. En avancerad MTS-utrustning, som kan testa flera
provkroppar samtidigt, har tagits fram. Utmattningsstudiema har
hittills främst koncentrerats till borrkämor från VTI:s observa-
tionssträckor, men avsikten är också att testa olika typer av asfalt-
massa bl a med modifierade bindemedel. KGO-massa har redan

undersökts.

Avrapportering har skett i form av opublicerade lägesrapporter, bi-
drag till RILEM Symposium 1990, VTI Notat V113 och 138, VTI

Meddelande 583 A, Nordisk ad hoc grupp angående utmattning

(NVF rapport nr 7, 1992) och bidrag till Eurobitume 1993.

En annan aktivitet inom projektet bedrivs av B-Ä Hultqvist "Bitu-
menbundna bärlager". Undersökning av AG-provsträckor på E4 vid

Gävle utförs genom faltmätningar och laboratorieundersökningar.
Provvägen har avrapporterats i opublicerad byggnadsrapport 9103.

Vägverket

Safwat F Said

900 kkr

Delprojekt: Asfaltbeläggningars nötningsresistens

Projektet är brett upplagt med fältstudier av VTI:s "specialplattor",
infästa i slitlager, likadana provplattor lagda i VTI:s provvägsma-
skin och laboratorieundersökningar (främst Tröger och finsk PWR-
försök). Man har studerat inverkan av beläggningstyp, trafikens
hastighet och sidoläge, klimat samt materialparametrar som sten-
kvalitet (även inverkan av "kubisering", maximal stenstorlek,
bindemedel (även modifierade sådana)) m m. I projektet ingår ock-
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så uppföljning av provvägar där bl a inverkan av polymermodi-_
ñerade bindemedel studeras i slitlager typ HABT, HABS och
HABD.

Avrapportering har skett i VTI Notat VlO7, V113, V131, V132,
V150, V152, V159, V173, V197, V198, V210 och bidrag till Euro-
bitume 1993.

Vägverket

Torbjörn Jacobson

950 kkr

Huvudprojekt: Återanvändning av gammalt beläggningsmate-

rial

Intresset för återvinning av bituminösabeläggningsmassor är stort.

Orsakerna är huvudsakligen: 1) Minskad tillgång på högkvalitativt
stenmaterial, 2) Rädslan för en ny oljekris, 3) Omhändertagande av

borttaget beläggningsmaterial och 4) Miljömässiga fördelar.

Avsikten är utveckling/framtagning av provtagningsmetoder, pro-

portioneringsmetoder, tillverknings- och utläggningsmetoder och
underlag för beslut om när återvinning av beläggningsmassor är

möjlig ur teknisk och ekonomisk synpunkt. 5-års projekt to m
1994. Avrapportering har skett som VTI Meddelande.

Vägverket

Torbjörn Jacobson

SOOkkr

Delprojekt: Kall återanvändning av bituminösa material

Den största fördelen med kallteknik i jämförelse med varmteknik är
ur hälso- och miljösynpunkt. Aktiviteterna inom projektet har sam-
ordnats med ett SBUF-projekt "Kall återvinning av asfaltbelägg-
ningar". Laboratorie- och provvägsförsök ingår i detta arbete.
Huvudmålsättning är framtagning av underlagsmaterial för framtida
anvisningar inom kalltekniken. Redovisning framgår av VTI Med-
delande 659, 661, VTI Notat V168, V169, V211 och V220.
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Styrgrupp: Rune Fredriksson (VV), Göran Ullberg (VV HärnöÅ

sand), Per Tyllgren (HN), Per-Ola Jönsson (Skanska), Bo Sillén
(Nynäs) och Nils Ulmgren (NCC).

Vägverket

Torbjörn Jacobson

350 kkr

Delprojekt: Materialegenskaper hos kallblandad asfaltmassa

Projektet är nytt för 1993 och en del aktiviteter under föregående
delprojekt kommer att pågå inom detta.

Vägverket

Torbjörn Jacobson

150kkr

Huvudprojekt: "Tjäle och tjälskydd"

Vägverket

Lars Stenberg

450 kkr

Delprojekt: Frystest av jordmaterial tillhörande BYAs tjälfar-

lighetsgrupp II

Avsikten är att utröna eventuell avvikelse i tjälfarlighetsklassiñce-
ringen av jordmaterial mellan den tidigare klassiñceringen och den

nya, grundad på SGF-81:3 klassificering av jordarten. Under 1993
skall moränprov beredas och frystestas för att erhålla den komkurva
som utgör gränsen mellan grupp I och grupp II material. Studierna
utförs med VTI nyutvecklade frystestutrustning FTU-92.
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Vägverket

Lars Stenberg

Delprojekt: Test av cellplastmaterial

Här studeras den långsiktiga vattenupptagningen och därmed vär-
meisoleringens förändring med tiden. Nya "freonfria" isolermaterial

har grävts ned i VTIs provfält där kontinuerligt underlagsdata in-
samlas för bedömning av produkternas långtidsegenskaper.

Vägverket

Kent Gustafson

150kkr

Delprojekt: Utveckling av program för tjälskyddsdimensione-

ring

Ett av VTI framtaget dataprogram för analytisk dimensionering av

tjälskydd i väg har utvecklats och anpassats efter VVs behov.
Under 1993 genomförs endast smärre justeringar.

Syftet är att förbättra beslutsunderlaget vid val av vägkonstruktion

m a p risk för uppkommande tjälskador under vägens kalkylerade
livslängd.

Vägverket

Lars Stenberg

50kkr

Huvudprojekt: Isolering och beläggning på vägbroar

Projektets huvudsyfte är att utveckla funktionell provningsmetodik
för olika isoleringssystem för vägbroar samt fastlägga relevanta
kravspeciñkationer. Isoleringar som behandlas är polymermodiñe-
rade bitumenmattor, asfaltmastix samt kantförseglingsprodukter.
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I projektet ingår bl a provläggning på och uppföljning av provbroar
som isolerats med polymerbitumenmatta, liksom kvalitetsuppfölj-
ning av godtagna produkter. Laboratorieprovning i anslutning till
Höga Kusten-bron. Projektet pågår. Ett dansk-svenskt samarbets-
projekt ingår som del i projektet, med målet att uppnå harmoni-
sering mellan länderna när det gäller laboratorieprovning av poly-

merbitumenmattor för broisoleringsändamål. Europeiskt harmoni-

seringsarbete inom CEN TC 254 är en annan viktig punkt. Som en

direkt följd av detta arbete har CEN TC 254/WG6 etablerats, med
svenskt sekretariat vid KTH. Första möte 9306.

"Waterprooñng of Concrete Bridges. Characteristic and perfor-

mance testing of polymer bitumen sheets", Licentiate Thesis

1991: 13L, Y. Colldin, Tekniska Högskolan i Luleå, 1991.

VTI Notat Vll9, V124, V127, Vl49, V155, V156, V158, V179,
V181, V186, V203, V204, V216 och V217.

("Höga Kusten"): Vägverket, Vejlaboratoriet i Danmark, Binab,
VTI

("Dansk-Svenskt samarbete"): Vägverket, Vejdirektoratet och Vej-
laboratoriet i Danmark, VTI.

Vägverket

Ylva Colldin

lOOOkkr

Asfaltmastix' beständighet

Projektets syfte är att få ökade kunskaper om asfaltmastix' åldrings-
egenskaper och beständighet. Målet är att komma fram till lämplig
metodik för bedömning av en existerande asfaltmastix' "status" och

framtida funktionsduglighet. Problematiken berör speciellt
Stockholm, där frågan aktualiserats av Gatukontoret, i samband

med eventuellt byte av gammal (upp till 40 år) asfaltmastix (iso-
leringsgjutasfalt).

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Gatukontor,
Vägverket och VTI, men finansieras till största delen av Gatu-

kontoret.
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Referenser: VTI Notat V216

Referensgrupp: Sthlm Gk, Vägverket, Nynäs Bitumen, Binab, SL, GAFS, VTI.

Uppdragsgivare: Stockholms Gatukontor (Stockholm Entreprenad)

Projektledare: Ylva Colldin

Årsbudget 1993: 100 kkr
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EGNA FOU-PROJEKT, M-sektionen

Huvudprojekt: Material till asfaltbeläggning

Huvudprojektet består av sju delprojekt, var och en med en ganska
begränsad medelstilldelning och därmed ofta ringa aktivitet.

VTI

Peet Höbeda

Delprojekt: Bitumen och polymerbitumen

Samarbete med utländska laboratorier ingår bl a i detta projekt samt
bevakning av CEN och SHRP. Ett annat mål har varit studium för

metoder för polymermodiñerade bitumen (PMB).

VTI

Ylva Colldin från och med 9301

Delprojekt: Bestämning av komplexmodul och viskositet for bi-

tuminösa bindemedel

M h a bituminösa bindemedelsegenskaper såsom viskositet och ela-
sticitetsmodul kan man uppskatta funktionsinriktade egenskaper

hos asfaltbetong t ex styvhetsmodul och krypegenskaper. Viskositet
hos olika bitumentyp under varierande testförhållande har bestämts.
Planer finns att bestämma viskositet och styvhetsmodul hos åter-
vunnet bitumen från borrkärnor testade i laboratoriet.

VTI

Safwat F Said

Delprojekt: Stenmaterialets (inkl fillrets) betydelse för asfaltbe-

läggningar

Projektet har huvudsakligen bedrivits som "skuggprojekt" till väg-
verksuppdrag. Arbete med europanormering ingår i detta projekt,
tex litteraturstudier av nya metoder, VTI Notat V172 och V174.
Arbetet har i stort sett legat nere men tas upp våren 1993.
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VTI

Peet Höbeda

Delprojekt: Databank på funktionsegenskaper hos massabelägg-

ningar

Behovet är stort för kännedom av materialparametrar, m a p funk-

tionsegenskaper hos massabeläggningar. Dessa parametrar behövs
vid analytisk proportionering av asfaltmassa och vid analytisk di-
mensionering av vägöverbyggnader. Vidare för att bestämma gräns-
värden hos olika funktionsinriktade egenskaper. (Aktiviteten har
legat nere pga tidsbrist).

VTI

Safwat F Said

Delprojekt: Jämförelse av styvhetsmoduler, erhållna vid press-

dragprovning och fallviktsmätning

Vid bedömning av asfaltbetongens funktion i vägen, m h a dess

styvhetsmodul, kan olika styvhetsmetoder leda till olika slutsatser

beroende på den använda metoden. Framtagning av samband
mellan styvhetsmoduler bestämda i laboratoriet (pressdragprov-

ning) och i fält (beräknade från fallviktsmätningar) är målet för
detta projekt. Den första etappen, med relativt tjocka

konstruktioner, har visat en bra korrelation mellan båda metoderna

(R2>O.9). Mätningar på en annan konstruktion har påbörjats.

VTI

Safwat F Said

Delprojekt: Dubbslitage, "State of the art"

Under årens lopp har omfattande erfarenheter vunnits som nu sam-
manställs. Arbetet utförs huvudsakligen av Torbjörn Jacobson och
Lars-Göran Wågberg. Arbetet påbörjas våren 1993.
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VTI

Peet HÖbeda

Huvudprojekt: Tjäle och tjälskydd

VTI har tidigare framtagit en laboratorieutrustning för
klassificering av jordarters tjällyftande egenskaper genom direkt
frystest. De genom frystester erhållna jordartsparametrarna används
sedan i ett dataprogram till beräkning av tjällyftningsbelopp för
olika vägkonstruktioner.

Projektet består f 11 av två delprojekt.

VTI

Lars Stenberg

Delprojekt: Utveckling av FTU-84 (VTI Frystestutrustning)

Avsikten med detta projekt är att mättekniskt vidareutveckla meto-

dik för insamling och bearbetning av mätdata rörande parametrar,

vilkas kännedom är viktiga för förståelsen av frysförloppet och tjäl-
lyftningsprocessen.

VTI

Lars Stenberg

Delprojekt: Utveckling av VTI dataprogram for tjälskyddsbe-

räkningar

Projektet syftar till ett förenklat handhavande av programmet samt
kvalitativa förbättringar. En grañsk presentation av tjälskyddseffek-
ten hos den tänkta konstruktionen avses även läggas in.

VTI

Lars Stenberg
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Delprojekt: Skredmekanismer i slalompister

Detta är ett mycket litet projekt i samarbete med Uppsala Univer-
sitet och är närmast avsett som en rekognosering av möjligheten till
ett större projekt. Förstudier och planering under 92/93.

VTI

Lars Stenberg

Delprojekt: Metod för fasgränsdetektering

VTIs apparatur för direkta frystest (FTU-92) av vägmaterial följer

O°C-isotermens rörelse under pågående frystest. Då olika material
beroende på främst porstruktur, men även kemisk sammansättning,

dvs materialets ytkemiska egenskaper, ger upphov till fryspunkts-

nedsättning är det av vikt att snarare följa gränsytan is-vatten i ma-

terialet än den till förloppet svårrelaterade O°C-isotermens rörelse.

VTI

Lars Stenberg

Huvudprojekt: Metodutveckling inom materialsektionen

Syftet med dessa projekt är att förbättra eller ta fram nya metoder,
främst metoder som beskriver funktionella egenskaper samt att öka

kunskapen om olika metoders repeterbarhet och reproducerbarhet.

VTI

Leif Viman

Delprojekt: Inledande undersökningar av kryptest

Asfaltbetongens benägenhet till spårbildning studeras med bl a
kryptest. Projektet avser komplettering av VTIs provningsutrust-

ning så att både statisk och dynamisk kryptest kan utföras. Avsikten
är också att ta fram relevant provningsförfarande.



Vägavdelningen

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Titel:

Projektbeskrivning:

Projektkatalog 13 (44)
1993-04-02

VTI

Safwat F Said

Delprojekt: Skjuvhållfasthet hos massabeläggning

Spårbildning på tungt trafikerade vägar åstadkommer delvis nya
omlagringar i bitumenbundna lager. Omlagringsresistansen hos as-
faltbetong kan studeras m h a materialets skjuvhållasthet under
olika omständigheter, vilken kan användas vid mekanistiska utvär-

deringsmodeller. I arbetet ingår konstruktion av skjuvningsrigg

samt framtagning av en metod för bestämning av skjuvegenskaper
hos asfaltbetong. Preliminära undersökningar visar praktisk an-
vändbarhet av metoden.

VTI

Safwat F Said

Delprojekt: Tjocklekens betydelse hos provkroppar vid bestäm-

ning av draghållfasthet och styvhetsmodul

Provkroppar från fält har varierande tjocklekar. Korrigering av mät-

data är i vissa fall nödvändigt. Målet är att ta fram korrigeringsfak-
torer m a p tjocklek hos provkroppar. Dessutom försöker projektet

finna svar på följande frågor: Hur tunna beläggningar kan provas?
Hur skall omräkningsfaktorer användas?

VTI

Safwat F Said

Delprojekt: Slitageprovning hos beläggningsprov

En kritisk granskning har gjorts av Trögermetoden som är känd för
dålig precision. VTIs utrustning har byggts om. Ny metodbeskriv-
ning utarbetas. Jämförelser görs mellan vägslitage och provvägs-
maskin. Även finsk PWR har studerats i viss omfattning.
Resultaten har sammanställts i VTI Notat 7-93.
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VTI

Leif Viman

Delprojekt: Studier av CEN-metoder

Avsikten är att lära känna vissa nya testmetoder, föreslagna inom

europanormering (sten, bitumen och asfaltbeläggning) samt deltaga

i ringanalyser. Verksamheten har just påbörjats. Ringanalys av
nordisk kulkvarn står närmast i tur.

VTI

Leif Viman

Delprojekt: Ringanalys på styvhetsmodulmätningar

Systematisk skillnad i modulmätningar har konstaterats mellan

olika utrustningar. Samarbete pågår med andra laboratorier för att

klarlägga skillnaderna.

VTI

Safwat F Said

Restprodukter inom vägbyggnad

Restprodukter kan ofta användas som ersättning för naturmaterial

och i vissa fall även som bindemedel (ibland i kombination med

kalk eller cement och ev efter malning). Speciell "know how" krävs

dock och ofta även speciella testmetoder.

Under årens lopp har ett stort antal publikationer utgivits angående

olika restprodukter. Under 1992 har bl a undersökts lämpligheten

hos LD-slagg och restglas (både glaskross och expanderad lättbal-
last), dock inom uppdragsprojekt. Återvinningsmassor bl a från
byggnadsindustrin kommer att ingå i projektet.

VTI

Peet Höbeda
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Metodutveckling - Polymerbitumenmattor och Asfaltmastix

Projektet omfattar utveckling av provningsmetoder och - utrustning
för provning av polymerbitumenmattor, polymerbitumen samt as-

faltmastix (med eller utan polymerinblandning). Utveckling med
fluorescensmikroskop ingår. Exempel på provningsparametrar som
behandlas är elastisk återgång, vattenabsorption och lågtempe-
raturflexibilitet.

VTI Notat V179

VTI

Ylva Colldin

Delprojekt: Bituminösa beläggningars åldring - Försegling

För att förhindra eller bromsa åldringseffekten på framför allt låg-
trañkerade vägars - och flygfälts beläggningar, utförs försegling.
Inom projektet undersöks möjligheten att utvärdera en förseglings-
produkts åldringshämmande inverkan på asfaltbetong med hjälp av
(redan känd) funktionsprovningsmetodik på laboratoriet (sli-
tageprovning, vidhäftningsprovning, accelererad artiñciell åldring

VTI

Ylva Colldin
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UPPDRAGSPROJEKT, V-sektionen

Huvudprojekt: Dimensionering vid nybyggnad

Syftet är att utveckla en flexibel dimensioneringsmetod för svenska

förhållanden. Metoden kommer att bli "mekanistisk" (inkl ett statis-
tiskt betraktelsesätt), vilket innebär att dimensioneringen grundas

på beräknade påkänningar i vägkroppen. Detta ger en flexibilitet
genom att man relativt enkelt kan ta hänsyn dels till förändringar i

trañklasten (tunga trafiken) och dels till successivt erhållna kun-
skaper om olika vägmaterials bärighetsegenskaper.

Vägverket

Leif G Wiman

1450 kkr

6300 kkr

1994

Se delprojekten

Huvudprojektet är uppdelat på ett antal delprojekt enligt följande:

Titel:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Delprojekt: SANREMO (Sanering, Renovering och Modifiering av

BYAs dimensioneringskapitel).

Inom detta projekt har en teoretisk bas tagits fram för dimensione-

ringsanvisningama i BYA. Den teoretiska basen består av dimen-

sioneringsvillkor för bundna lager och terrass. De visar genom
ekvationer sambandet mellan töjningsstorlek och tillåtet antal be-

lastningar.

SANREMO ligger till grund för bärighetsdimensioneringen av

flexibla konstruktioner i BYA 92 och utgör ett första steg mot en
mekanistisk dimensioneringsmetod.

Vägverket

Maria Arm



Vägavdelningen

Årsbudget 1992:

T0t.budget (90-92):

Beräknat slutår:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

T0t.budget (90-94):

Beräknat slutår:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:
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70 kkr

600 kkr

1992

VTI Notat V 187

Delprojekt: Utformning av mekanistiskt/empiriskt dimensione-

ringssystem

Avsikten är att genom kartläggning av existerande system och egna
idéer utforma själva dimensioneringssystemet så att det blir an-
vändarvänligt och anpassat till svenska förhållanden.

Vägverket

Lennart Djärf

150 kkr

650 kkr

1994

Opublicerade lägesrapporter till Vägverket.

Delprojekt: Samband mellan ytdeflektioner och påkänningar i

vägen

Avsikten är att utveckla teoretiska modeller som ger bättre Överens-
stämmelse mellan teori och verklighet när det gäller påkänningar i
vägkonstruktionen av trañklast. Provbelastning på instrumenterade

vägar med fallvikt och lastbil har genomförts vid olika årstider.
Resultatanalysen förväntas ge modeller för dimensionerings-
beräkningar och analyser av fallviktsresultat.

Vägverket

Leif G Wiman



Vägavdelningen

Årsbudget 1992:

Tot.budget (90-93):

Beräknat slutår:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

Tot.budget (90-93):

Beräknat slutår:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Projektkatalog
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400 kkr

1700 kkr

1993

VTI Meddelande 576, VTI Notat V 148, V 176, V 196 och V 199.

Delprojekt: Utvärdering av FWD-mätningar med avseende på

främst olika undergrundsjordarters E-modul

Undergrundens styvhet är en av de viktigare ingångsparametrama
vid dimensionering av Överbyggnad. Vid mekanistisk dimensione-
ring krävs E-modulvärden som uttryck för styvheten. Avsikten med

projektet är att utnyttja utförda FWD-mätningar för uppskattning av

E-modulvärden för olika undergrunder.

En modulbank uppbyggd på detta sätt ger möjlighet till koppling
mellan E-modul, jordart, årstid och klimatzon.

Vägverket

Lennart Djärf

160 kkr

600 kkr

1993

Opublicerade lägesrapporter till Vägverket.

Delprojekt: Kriterium for påkänningar i asfaltbeläggningar

baserat på fältstudier

Syftet är att ta fram ett dimensioneringskriterium för "svenskt" bitu-

menbundet bärlager baserat på mätningar i fält. Nedsjunkningsmät-
ningar vid provbelastning med fallvikt ligger till grund för beräk-

ning av dragpåkänningar i beläggningens underkant. Sambandet
mellan dessa påkänningar och den trafik olika vägkonstruktioner
klarar innan bärighetsskador (sprickbildning) uppträder kommer att
ge det sökta kriteriet.



Vägavdelningen

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

T0t.budget (90-94):

Beräknat slutår:

Referenser:

Titel:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

T0t.budget (92-93):

Beräknat slutår:

Titel:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Projektkatalog
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Vägverket

Lennart Djärf

200 kkr

1000 kkr

1994

Opublicerade lägesrapporter till Vägverket.

Delprojekt: Dimensionerande trafiklast

Avsikten är att klarlägga den tunga trañkens fördelning i tvärled på

olika typer av vägar. Vid dimensionering bör hänsyn tas till denna
tvärfördelning som främst beror på typsektion och körfältsbredd.

Vägverket

Krister Ydrevik

100 kkr

200 kkr

1993

Delprojekt: Belastningsekvivalenter

Vid dimensionering av vägars Överbyggnad kvantifieras den bland-
ade tunga trafiken genom omräkning till ett ekvivalent antal belast-
ningar med en referensaxel (oftast en singelaxel med parhjul). Av-
sikten med projektet är att ta fram belastningsekvivalenter för axel-
och hjulkonñgurationer avvikande från referensaxeln genom stu-
dier av utförda fältmätningar och fullskaleförsök.

Vägverket

Lennart Djärf
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Ärsbudget 1992: 80 kkr

Tot.budget (92-94): 250 kkr

Beräknat slutår: 1994

Titel: Delprojekt: Statistisk dimensionering/riskbedömning

Projektbeskrivning: Avsikten är att klarlägga hur den naturliga variationen i ingångs-
parametrar och dimensioneringskriterier kan beaktas vid dimensio-
nering av vägöverbyggnad och därmed skapa möjlighet till riskbe-
dömning.

Uppdragsgivare: Vägverket

Projektledare: Lennart Djärf

Ärsbudget 1992: 50 kkr

Tot.budget (92-94): 150 kkr

Beräknat slutår: 1994

Titel: Delprojekt: Omgivningens betydelse för bärigheten hos under-
grund/underbyggnad

Projektbeskrivning: Avsikten med projektet är att komplettera tidigare beskrivet del-
projekt ("Utvärdering av FWD-mätningar med avseende på främst

olika undergrundsjordarters E-moduler") med omgivningens bety-

delse fÖr dimensionerande egenskaper hos olika jordarter. Bland de

fysiska förutsättningar som kan härledas från vägens omgivning
kan nämnas terrängens topografi, hydrologi och vegetation.

Uppdragsgivare: Vägverket

Projektledare: Hans G Johansson

Årsbudget 1992: 240 kkr

Tot.budget (92-94): 700 kkr

Beräknat slutår: 1994



Vägavdelningen

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

Tot.budget (90-94):

Beräknat slutår:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

Beräknat slutår:

Referenser:

Projektkatalog 21 (44)
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Huvudprojekt: Förbättring av obundna material

Ett långsiktigt uppdragsprojekt för vägverket som syftar till att
maximera byggnadslagers förmåga att fylla sin uppgift i väg-

kroppen. Undersökningar bedrivs främst inom ett delprojekt för att
ta fram underlag för BYA om packningskontroll men pågår också
genom delprojekt med fältprov inom armering och stabilisering av
överbyggnadslager med olika metoder.

Vägverket

Einar Lindh

1355 kkr

5100 kkr

1994

Se delprojekten

Delprojekt: Armerade och/eller bundna lager av sand, Sunne -

88

Vägverket har problemet att ett Överskott av sand ibland uppstår.

Det har varit svårt att hitta tekniskt och ekonomiskt bra lösningar
för användning av sanden. Projektet syftar till att undersöka om la-

ger av sand genom åtgärder som tex armering, bindning eller för-

ändring av komfördelning kan användas högre upp i vägöverbygg-
nader än vad som hittills tillåtits. Ett fältförsök har utförts hösten

1988 vid Sunne med lager av sandi överbyggnaden vid förstärk-
ning av väg med låg trañkmängd. Stabilisering, armering med geo-
nät, korta plastñbrer samt geotextil provas.

Vägverket

Einar Lindh

290 kkr

1992

VTI Meddelande nr 587 och 651. VTI Särtryck nr 174.



Vägavdelningen

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

Beräknat slutår:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

Beräknat slutår:

Referenser:

Projektkatalog

1993-04-02
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Delprojekt: Prov med armering i överbyggnad på väg 331 i Z

län 1990

Syftet med projektet är att prova om man genom armering med
geonät i vägöverbyggnaden vid förstärkning kan uppnå besparing

av grus och minska den erforderliga förstärkningstjockleken på väg
med svag och i detta fall tjälkänslig undergrund.

Vägverket

Einar Lindh

225 kkr

1 994

VTI Meddelande nr 650

Delprojekt: Packning av jord- och bergmaterial

Vägverket har gett VTI i uppdrag att ta fram underlag för nya anvis-

ningar i BYA med resultatmätning och kriterier för erforderligt
packningsresultat. Ett ytterligare skäl till forskningsuppdraget är de

nya mätmetoder för resultatmätning vid packning som utvecklats

under senare år. Provning av dessa metoder ingår därför i upp-
draget.

Vägverket

Klas Hermelin

840 kkr

1 994

VTI Meddelande nr 466, 549, 550, 551 och 552. VTI Notat nr

V146 samt NVF-rapport 8: 1986



Vägavdelningen

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1993:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Titel:

Projektbeskrivning:
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Huvudprojekt: Karakterisering av obundna material

Huvudprojektet, som utförs på uppdrag av vägverket, består av sex
delprojekt, som dels går ut på utveckling av laboratoriemetoder för
karakterisering av ñn- och grovkomiga obundna material, dels
uppföljning av några BBÖ- och GBÖ-provvägar där
komstorleksfördelning, lagertjocklek eller komform varierats.
Huvudprojektet avslutas 1994.

Vägverket

Hans G Johansson

2000 kkr

Delprojekt: Provning av finkorniga material (avslutad år 1992,

men sammanhänger med nedanstående delprojekt).

För att ta fram kunskap om ñnkomiga undergrundsmaterials styv-

het och deformationsegenskaper, nödvändiga för analytisk dimen-
sionering, har triaxialförsök utförts på ostörda provkroppar. Dess-
utom har kompletterande provningar (statisk och dynamisk kon-
penetrometer, minifallvikt och ringborr) utförts i samband med
provtagning och kompletterande laboratorieprovningar, bl a CBR-
värde utförts. En databas är under utarbetning. Undersökningarna
har publicerats i form av opublicerade lägesrapporter samt VTI

Notat V147. Dessutom har bidrag skrivits till Euroflex 1993 i

Nottinghamn.

Vägverket

Maria Arm

Delprojekt: Provning av grovkomiga material

För karakterisering av grovkomiga material behövs större treaxial-
utrustning än vad som använts i föregående projekt. Styvhets- och
deforrnationsegenskaper hos grovkomiga material undersöks, dess-

utom inverkan av olika materialparametrar. Utrustning är under
utveckling. Lägesrapport 9312. Projektet kan ses som en fort-
sättning till "Provning av ñnkorniga material".



Vägavdelningen

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1993:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Ärsbudget 1993:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare: '

Projektledare:

Ärsbudget 1993:
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Vägverket

Maria Arm och Krister Ydrevik

500 kkr

Delprojekt: GBÖ-provväg på väg 60 i Örebro län

Vägverkets nya regler för bär- och förstärkningslager (BYA Komp-

lement 3/89) studeras. Det obundna bärlagrets tjocklek har varierats
på krossat respektive okrossat förstärkningslager av ny typ. Omfatt-
ande uppföljning har skett i samband med byggandet av provvägen.
Byggnadsrapport i form av VTI Notat V20l.

Vägverket

Krister Ydrevik

200kkr

Delprojekt: Svaggrusprovväg Östersund

Lokalt skifferng jämförs som bärlagergrus i GBÖ med granitiskt
material och försök görs att kompensera för svagmaterialet genom

ökad beläggningstjocklek. En större provtagning har gjorts 1992

och redovisats som VTI Notat V214. Slutredovisning 1993.

Vägverket

Lennart Djärf

20kkr



Vägavdelningen

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Ärsbudget 1993:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

Tot.budget (90-92):

Beräknat slutår:

Titel:

Projektbeskrivning:

Projektkatalog

1993-04-02
25 (44)

Delprojekt: BBÖ-provsträckor på väg E18 i C-län vid Enköping

samt på väg E4 i E-län vid Norsholm

Mellanfraktion enligt BBÖ-överbyggnad i enlighet med BYA
Komplement 1/89 undersöks på E4 och jämförs med mellanfrak-
tion av öppen typ enligt BYA 84 på väg E18. I det senare fallet har
även graderingen för "ny" mellanfraktion och indränkningsmängd

varierats samt även utförande som "lätt bergbank" studerats. Bygg-

nadsrapport och uppföljningar redovisas i VTI Notat V129, V160,
V161 och V206.

Vägverket

Krister Ydrevik

230 kkr

Huvudprojekt: Cementbunden vägöverbyggnad

I nuvarande treårsprogram bedrivs arbetet inom fyra delprojekt: Ce-

mentbetongbeläggning, vältbetong, cementbruksbunden makadam
(CM) och cementbundet grus (CG). För närvarande planeras ett nytt
treårsprogram för 1993-1995.

Vägverket, SBUF, Cementa, VTI

Bengt-Åke Hultqvist

1400 kkr

4000 kkr

1992 (Nytt treårsprojekt beräknas starta 1993)

Delprojekt: Cementbetongbeläggning

Under senare år har intresset för betonbvägar åter ökat i Sverige.
Våren 1989 beslutade Vägverket att bygga två provvägar av ce-
mentbetong. I detta projekt ingår att deltaga vid framtagning och ut-
värdering av byggnadstekniska regler för betongvägar. En viktig del
är att dokumentera arbetsutförande och att följa upp framtida resul-
tat för provvägarna.



Vägavdelningen

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

Tot.budget (90-92):

Beräknat slutår:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

Tot.budget (90-92):

Beräknat slutår:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektkatalog

1993-04-02
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Vägverket, SBUF, Cementa, VTI

Bengt-Åke Hultqvist

700 kkr

2000 kkr

1992 (Nytt treårsprojekt beräknas starta 1993)

VTI Meddelande 653

Delprojekt: Vältbetong

I Sverige används vältbetong mest på industriplaner, hamnplaner

och uppställningsytor. Läggning av vältbetong med högpackande
asfaltutläggare har avsevärt förbättrat vältbeläggningens jämnhet,

vilket gör det möjligt att använda vältbetong även på vägar. I detta
projekt har vältbetongbeläggning utförts på en lågtrañkerad väg

med stor andel tung trafik. Arbetsutförande och resultat har stude-
rats.

Vägverket, SBUF, Cementa, VTI

Bengt-Åke Hultqvist

50 kkr

150 kkr

1992

VTI Meddelande 672

Delprojekt: Cementbruksbunden makadam (CM)

Cementbruksbunden makadam (CM) består av ett packat lager grov

och tämligen ensartad makadam vars hålrum har fyllts med ett
mycket lättflytande cementbruk. Inom projektet arbetas med ce-
mentbrukets sammansättning, produktionsteknik och provvägar.

Vägverket, SBUF, Cementa, VTI



Vägavdelningen

Projektledare:

Årsbudget 1992:

Tot.budget (90-92):

Beräknat slutår:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

Tot.budget (90-92):

Beräknat slutår:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Projektkatalog
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Bengt-Åke Hultqvist

200 kkr

650 kkr

1992

VTI Meddelande 631 och VTI Meddelande 704

Delprojekt: Cementbundet grus (CG)

Vägar med cementbundet grusbärlager (CG) får ofta sprickor i det

bundna bärlagret på grund av krympning och temperaturvariationer.
I vissa fall fortsätter sprickoma upp genom ovanliggande asfaltlager
i form av reflektionssprickor. I projektet undersöks olika metoder
för att hindra reflektionssprickor. I en annan del av projektet har ar-
bete utförts med revidering av regler för BYA-93.

Vägverket, SBUF, Cementa, VTI

Bengt-Åke Hultqvist

200 kkr

900 kkr

1992 (Nytt treårsprogram beräknas starta 1993)

VTI Meddelande 632

Bärighetstillstånd på vägnät (BÄRTILL)

Vägverket bedriver sedan hösten 1990 ett utvecklingsprojekt som
syftar till att ta fram ett system för beskrivning av bÄighetstiustån-
det hos vägnätet. VTI har bl a medverkat i utvecklingen av en mo-
dell för visuell besiktning av vägarna. Analys och bearbetning av
insamlade data från försök i tre län har delvis redovisats i rapport
från VV. Ytterligare bearbetning, analys och redovisning av insam-
lade data samt test av systemprototyp skall genomföras av VV med
bl a VTI som medverkande.



Vägavdelningen

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 1992:

Tot.budget (92-94):

Beräknat slutår:
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Vägverket

Hans G Johansson

Bärighetsklassificering av flygfältsbanor

Vid bärighetsklassificering av flygfältsbanor enligt VTIs analytiska

förfarande utförs beräkningen av PCN-klassificeringen stegvis.
Dessa stegvisa beräkningar inkluderar flera olika parametrar. I en
första etapp av en utveckling av PCN-metoden genomfördes ett
projekt med syftet att, genom teoretiska beräkningar, analysera hur

variationer i ett antal utvalda parametrar påverkar slutresultatet
(PCN-talet). Resultatet av analysen finns redovisat i VTI Notat
V188. I en andra etapp för en vidareutveckling av PCN-metoden
för bärighetsklassiñcering av flygfältsbanor.

Fortiñkationsförvaltningen och Luftfartsverket

Håkan Carlsson

VTI Notat V188

Kommunal användning av cementbundna material

Projektet syftar till att sprida kunskap om cementbundna material
och dess användningsområden samt att ge exempel på tekniska lös-
ningar. Dessutom görs mer systematiska uppföljningar av några
kommunala projekt med cementbaserade produkter.

Kommunförbundet

Bengt-Åke Hultqvist

150 kkr

450 kkr

1994



Vägavdelningen

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 92-93:

Referenser:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 92-93:

Projektkatalog
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EGNA FOU-PROJEKT, V-sektionen

Den tekniska geologins tillämpning i projektering, byggande

och underhåll

Projektet omfattar 3 delar:

- State of the Art
- Tjäldataarkiv

- Trañklastbegränsningar under tjällossning

State of the Art syftar till att visa vad som kan vara relevant att
satsa på de närmaste åren inom problemkomplexet berg-jord-vat-
ten-miljö för produktions- och underhållsinsatser inom vägsektorn.

I tjäldataarkivet lagras successivt uppgifter om tjäldjup, jordarter,

grundvatten, köldmängd och överbyggnadstyper att använda i
forskningen kring samspelet jord, vatten och tjäle.

Trafiklastbegränsningar under tjällossning omfattar en inledande

studie på utvalt Vägobjekt för teknisk/ekonomisk jämförelse mellan
begränsad framkomlighet och nybyggnation/förstärkning.

VTI

Hans G Johansson

390 kkr

VTI Notat V90 och VTI Notat V182

Byggnadsteknik

State of the Art-rapporter för vissa problemkomplex inom främst
vägbyggnad men även med anknytning till likartade problem inom

gatubyggnad, flygfält samt rälsunderbyggnad för järnvägar. Dess-
utom görs en undersökning av vibropackning som laboratoriemetod

för packning av grövre material.

VTI

Einar Lindh

250 kkr



Vägavdelningen

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 9293:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Årsbudget 92-93:

Projektkatalog

1993-04-02
30 (44)

Cement- och bitumenbundna lager

För närvarande (Buå 92/93) är verksamheten inriktad mot cement-

bundna lager. Underlag till regler och krav för olika tillämpningar
samt produktionsteknisk utveckling ingår i ett flerårsprogram som
samñnansieras av VTI, Vägverket, Cementa och SBUF. Följande
huvudområden ingår (se även beskrivning ovan under rubriken
uppdragsprojekt V-sektionen):

- Cementbundet grus
- Vältbetong

- Cementbetongbeläggning

- Cementbruksbunden makadam
- Bevakning/kunskapsuppbyggnad

- Dimensionering

VTI

Bengt-Åke Hultqvist

400 kkr (varav 300 kkr till det samñnansierade projektet)

Dimensionering/Bärighet

Projektet omfattar olika aktiviteter för Ökad förståelse av mekanis-
mema bakom vägars nedbrytning samt metod- och apparatutveck-
ling.

- Begränsad men långsiktig uppföljning av normenligt byggd väg.

- Validering av teoretiska modeller genom jämförelse med mät-
ningar på instrumenterade vägar.

- Kalibrering och metodutveckling för belastningsutrustning (fall-
vikt, FWD).

- Apparat- och metodutveckling för treaxiell provning av grovkor-

niga material.

VTI

Lennart Djärf

570 kkr
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UPPDRAGSPROJEKT, D-sektionen

Huvudprojekt: "Mätmetoder och krav på vägytans funktionella

egenskaper"

Huvudprojektet är ett uppdrag från Vägverket, påbörjat 1990 och
planerat att avslutas 1994. Projektet innehåller delprojekt på V- och
TF-avdelningen vid VTI. Målet för projektet avser att få fram

- funktionella krav avseende spårighet, ojämnhet, bullrighet, syn-
barhet och friktion

- relevanta och precisa mätmetoder för funktionella egenskaper
- slitstarka och stabila slitlager med goda funktionella egenskaper.

Projekten täcker både slitlager och vägmarkeringar. För närmare
beskrivning hänvisas till resp delprojekt.

Vägverket

Kent Gustafson

2010 kkr

1994

Delprojekt: "Beläggningars friktionsegenskaper"

Syftet med projektet är att dokumentera olika beläggningars frik-

tionskaraktäristik beroende på främst deras textur. Med denna kun-
skap kan beläggningstyper med goda friktionsegenskaper under alla

årstider utvecklas. Ett annat syfte med projektet är att utarbeta ett
krav på vägbeläggningars friktion. I detta arbete krävs inhämtning
av information om eventuella krav i andra länder, vilka mätmetoder

som används och hur dessa korrelerar till "svenska" mätmetoder.
vidare krävs också att kravutformningen sker på ett samhällseko-

nomiskt optimalt sätt, dvs att trañksäkerhetseffekter bl a beaktas.

Under senaste åren har friktion på olika beläggningar registrerats
och ett krav på friktion har framtagits till VVs RUD, Regler för
Drift och Underhåll samt för BYA. En slutrapport planeras till
1993.



Vägavdelningen

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Ärsbudget 1993:

Beräknat slutår:

Titel:

Projektbeskrivning:

Uppdragsgivare:

Projektledare:

Ärsbudget 1993:

Beräknat slutår:

Titel:

Projektbeskrivning:

Projektkatalog

1993-04-02
32 (44)

Vägverket

Kent Gustafson

125 kkr

1993

Delprojekt: "Vägbeläggningar med gummipulver och gummi-

granular"

Miljö- och avfallsproblemet med gamla gummidäck är stort och i

tilltagande. Ett sätt att använda gamla däck är att efter nedmalning
använda dem i form av gummigranulat och gummipulver i vägbe-

läggningar. Ett BFR-projekt pågår sedan 1988 med intressenter från
NUTEK, ÖCB, Naturvårdsverket, VV, VTI och NCC. Inom ramen

för projektet har ett antal provsträckor med gummiasfaltbe-

läggningar lagts och följts intensivt under några år. Uppföljningen

planeras att avslutas och en slutrapport skrivas under 1993.

Vägverket

Kent Gustafson

100 kkr

1993

Delprojekt: Dränerande asfaltbetong - drifts- och underhålls-

frågor

Under 1991 gjordes en utredning (VTI Notat V154) av dränerande
asfaltbetongs funktion och egenskaper. Utredningens slutmål var att
föreslå ett FoU-program för att lösa de problem som bedöms vara

orsaken till den minskade användningen av HABD-beläggningar

under senare år. En dominerande orsak till den minskade använd-

ningen är att vissa HABD-beläggningar slits betydligt mer än
HABT- och HABS-beläggningar. Det stora slitaget på många
HABD-projekt beror med stor sannolikhet på att det grova stenma-
terialet som använts har haft för högt sprödhetstal.

FoU-verksamheten bör därför i första hand inriktas på att modifiera
kraven på det stenmaterial som skall användas i HABD-belägg-
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ningar på vägar med högre tillåten hastighet än 70 km/tim. I första
hand är det sprödhetstalets effekt på slitaget som bör studeras.

Målet är att modifiera kraven på det stenmaterial som skall an-
vändas i HABD-beläggningar i avsikt att öka beläggningstypens re-
sistens mot slitage från dubbade däck. Olika tekniker att upprätt-
hålla dräneringsförmågan hos HABD-beläggningar bör också stu-
deras.

Vägverket

L-G Wågberg

200 kkr

1993

Delprojekt: Vägmarkeringens hållbarhet på vägen - provnings-
metodik och provläggning av sprayplast

Projektets huvudsyfte är att vidareutveckla funktionell provnings-

metodik och kravspeciñkationer för konventionell termoplastmassa

och sprayplast, främst med avseende på vägmarkeringens hållbarhet

på vägen. De nordiska länderna har i stort enats kring gemensamt
provningsprogram, som också vunnit gehör inom pågående euro-
peiskt harmoniseringsarbete i CEN TC 226 "Road equipment". En
nordisk ringanalys pågår.

I projektet ingår också jämförande laboratorieprovning av spray-
plast från provläggning i Vägverkets regi.

VTI rapport 325 A, VTI Notat V166 och VTI Notat V224.

Anm: Utveckling av viss för projektarbetet värdefull utrustning på-
går parallellt inom Egen FoU-projekt.

Vägverket

Ylva Colldin

300kkr
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Ätgärdsuppföljning. Akt 3a inom vertikalprojektet Vinter

I Driftreglerna anges standardkrav och kvalitetsnivå för vinterväg-
hållningen. Kvalitetsnivån beskrivs av väglagskrav och vilka tids-
ramar som står till buds för att uppnå detta väglag. Driftreglerna an-
ger inget om vilken metod eller strategi som skall användas för att
uppnå den valda kvalitetsnivån. Projektet syftar till att bestämma
optimala åtgärder för att till lägsta samhällskostnad uppnå den
kvalitetsnivå som beskrivs i Driftreglerna. I viss mån kommer även

in att se över den valda kvalitetsnivån t ex vad avser skillnader
mellan körbana och vägrenar.

Åtgärdsuppföljningen tillgår så att vinterväghållningsåtgärderna
följs upp inom distrikt Göteborg. Uppföljningen sker genom doku-
mentation av utförda åtgärder (metod, giva, tider, resurser etc) samt

resultatet på vägen. Resultatet beskrivs genom bl a friktionsmät-
ningar och väglagsobservationer enligt MB 105 för koppling till

Driftreglerna.

Uppföljningen har påbörjats vintern 92/93 och planeras ske även
nästkommande vinter, varefter rapport planeras.

Vägverket Produktion

Kent Gustafson

600 kkr

1994

"Haveriutredning - Vinter". Akt 3b inom Vertikalprojektet

Vinter

Uppföljning och analys av genomförda åtgärder när vinterväghåll-
ningen inte fungerat så som den borde. var i kedjan från varsel om

dåligt väder eller risk för halka fram till åtgärd har det inte funge-
rat? Har kommunikationen inte fungerat, har någon apparatur gått
sönder, har vidtagen åtgärd inte haft avsedd effekt, var väderprog-

nosen fel m m.

Urvalet av åtgärdstillfállen som skall följas upp och analyseras kan

ske genom t ex dagspress eller vidtalade kontakter på fältet, t ex
väglagsobservatörema.
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Projektet påbörjas våren 1993 med ett planeringsseminarium och
den egentliga utredningen startar vintern 93/94.

Vägverket

Kent Gustafson

200 kkr

1995

Automatisk registrering av väglag/tillstånd. Akt 4 inom verti-

kalprojekt Vinter

Vägverkets divisioner har olika behov av väglag/tillståndsmätning.
Väghållaren bl a för att kontrollera att upphandlad produkt/tjänst är

av rätt kvalitet och utförd i rätt tid.

Övergripande mål är att "konstruera" en mobil mätutrustning som

kan mäta olika tillstånd på vägen, lagra och/eller skicka ett data-

paket via mobitex till en centralenhet. De tillstånd som skall mätas
måste harmoniera med ställda krav på resultatredovisning, behov

av tillståndsbedömning och Driftreglemas standardbeskrivningar.

Det kan handla om:

1. Våt-, torr-, isig- och snövägbana

2. Snödjup

3. Vägytetemperatur

4. Lufttemperatur

5. Vägbanans ojämnhet

6. Friktion

Utvecklingen sker huvudsakligen av Telub, Östersund. VTI/V
deltar i projektet som referens- och diskussionspartner.

Vägverket

Kent Gustafson

100 kkr

1994
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Huvudprojekt: Förbättring och underhåll - strategi, dimen-
sionering

Sedan 1984 pågår vid VTI ett huvudprojekt, "Förbättring och
underhåll - strategi, dimensionering", som syftar till att utveckla
tillståndsförändringsmodeller för beläggningsåtgärder på belagda
vägar. Med hjälp av beräkningsmodellema skall lämpligaste åtgärd,
lämpligaste tidpunkt för åtgärd samt förväntad tillståndsutveckling
efter åtgärd kunna bestämmas. Input i modellerna blir data som be-
skriver vägens tillstånd, styrka alt nominell uppbyggnad, trañkbe-

lastning, klimat etc.

Vägverket

Lars-Göran Wågberg

1.950 kkr

1995

Delprojekt: Tillståndsupptöljning på observationssträckor

I detta delprojekt är målsättningen att genom systematisk datain-

samling ta fram underlag för konstruktion av beräkningsmodeller
för belagda vägar genom uppföljning av tillståndsutvecklingen på
ett stort antal observationssträckor på för ändamålet representativa

vägavsnitt. I delprojektet ingår också aktiviteter i det nordiska del-
tagandet i LTPP-SHRP.

Vägverket

Lars-Göran Wågberg

1.300 kkr

1995
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Delprojekt: Modellutveckling

Med utgångspunkt från de data som insamlas på ett stort antal

observationssträckor (se ovan) är avsikten att skapa beräkningsmo-
deller för vägars nedbrytningshastighet under olika förutsättningar,
olika åtgärders kostnadseffektivitet, också med beaktande av de
trafikant- och fordonskostnader åtgärden genererar.

Vägverket

Lennart Djärf

500 kkr

1995

Delprojekt: "Dräneringsåtgärder"

Vid dimensionering av vägkonstruktioner förutsätts i regel att över-

byggnaden är dränerad, dvs att vatten från överbyggnaden fritt kan
avrinna till vägdikena. Vid äldre vägar är det dock vanligt att dräne-
ringen fungerar dåligt på grund av att dikena grundats upp och att
innerslänterna tätats. Vattenöverskott i överbyggnadsmaterialet
leder med tiden till bärighetsskador i form av spårbildning och
krackelering. Insikten om vattnets skadliga verkan har bidragit till

att dräneringsåtgärder har rönt ett allt större intresse i samband med
iståndsättning eller förstärkning av vägar. För närvarande lanseras

ett flertal nya dräneringssystem, sk plastñlterdräner, på den svenska
marknaden. Därmed finns också ett stort behov av att kunna testa

och utvärdera nya metoder och material. Delprojektets syfte är att

förbättra kunskapen om och öka användningen av dräneringsåtgär-
der såväl vid nybyggnad som vid förstärkning/iståndsättning av
vagar.

Vägverket

Lars Bäckman

150 kkr

1995
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EGNA FOU-PROJEKT, D-sektionen

Titel: Apparat- och metodutveckling -- Tvär- och längsprofil

Projektbeskrivning: Projektets målsättning är att förbättra och utvärdera mätmetoder för
mätning av vägars tvär- och längsproñl. Information om tvärpro-
ñlens karaktär och förändring är väsentlig vid utvärdering av be-
läggningsåtgärders effektivitet. Längsproñlens ojämnhetsmått utgör

en väsentlig faktor vid bedömning av vägars komfortstatus.

Projektet omfattar dels utveckling av bearbetningsprogram för
laserproñlometer och tvärproñlograf dels utveckling av metod för
stationär kabelmontering för mätning av trañkens sidoläge.

Uppdragsgivare: VTI

Projektledare: Lars-Göran Wågberg

Budget: 90 kkr

Start: 1992

Slut: 1993

Titel: Apparat- och metodutveckling -- RST forskningsbil

Projektbeskrivning: Byggandet av en RST-bil speciellt avsedd för forskningsarbete (ut-
veckling av mätmetodik och mätningar på försökssträckor bl a) på-

börjades 1989. Forskningsbilen är ett samprojekt mellan RST-

Sweden och VTIs forskningsavdelningar (T, TF och V). Detta pro-
jekt avser Vs del.

Uppdragsgivare: VTI

Projektledare: Lars-Göran Wågberg

Budget: 195 kkr

Start: 1992

Slut: 1993
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Apparat- och metodutveckling -- Jämnhets- och tvärproñl-

mätare

Del 1.

Ett flertal olika metoder används för mätning av vägytans jämnhet.
På vägavd följs vanligtvis vägars jämnhet med den s k CHLOE-
mätaren. På Laser RST bilarna sker däremot jämnhetsmätningen
med "IRI"-mätare som mäter med laserteknik. Behov finns nu att
på vägsidan ersätta den i viss mån föråldrade CHLOE-mätaren med
en IRI-mätare av den typ som sitter på RST-bilarna.

Del. 2

VTIs RST-grupp har även utvecklat en tvärproñlmätare med en
tvärbalk och rörlig laserkamera som registrerar en kontinuerlig
tvärprofil. Mätaren kan vara ett mycket bra komplement till väg-

avd övriga tvärprofilmätare PRIMAL och slitagebalk. En-laser
balken behöver därför anpassas för Vs behov samt därefter monte-
ras på en av avd mätbilar. Då viss utveckling fortfarande återstår
kommer detta först att vara aktuellt buå 93/94.

VTI

Kent Gustafson

200kkr

Tillståndsuppföljning av lågtrafikerade gator och vägar

Sedan 1985 har VTI på uppdrag av TFB bedrivit ett projekt med
syfte att utveckla nedbrytnings(tillståndsförändrings-)modeller för
kommunala gator och vägar. TFBs finansiering upphörde 1990 var-

efter VTI har bekostat projektet i väntan på kommunförbundets
ställningstagande. Aktiviteterna 92/93 avser en avslutning av pro-
jektet.

Insamling av data för modellutvecklingen har gjorts på ett urval av
gator i 8 kommuner.

VTI

Håkan Jansson

llOkkr
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Utveckling avnötningsmodeller

Avsikten med projektet är att utveckla en beräkningsmodell för
prognosticering av den del av spårdjupsutvecklingen som orsakas

av dubbade däck. Indata till modellen blir information om trafikens

sammansättning och sidolägesfördelning samt data om belägg-
ningstyp, material etc. Den första modellansatsen kommer att Visa

på luckor och ofullständigheter i befintliga kunskaper. Dessa brister

bör utgöra grunden för ett målinriktat FoU-program (inom Väg-
verksprogrammet) under den närmaste femårsperioden.

Under 1991/92 har en modellansats testats på data från avnötnings-
mätningar som gjorts inom ramen för andra projekt på VTI. Mo-

dellen verkar så långt fungera bra både med avseende på spårform
och spårdjup. Ytterligare testning mot mätdata och justeringar av

modellen krävs dock innan det första steget i modellarbetet kan
anses vara färdigt.

VTI

Lars-Göran Wågberg

100 kkr

1992

1993

PMS

Projektet är ett samprojekt inom VTI (T, TF, V). Delmodeller har

utvecklats och utvecklas f n såväl inom den egenfinansierade verk-

samheten (Egen FoU) som på uppdrag (VV). Syftet med detta pro-
jekt är hitta det gemensamma "språket" som möjliggör att modeller-

na går att sätta ihop i ett PM-System. Det gemensamma språket är
ytkaraktäristiken.

Hur skall ytkaraktäristiken bedrivas och med vilka mått?

I syfte att kartlägga existerande PM-System genomförs en litteratur-

studie.
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VTI

Lars-Göran Wågberg

80 kkr

1991

1994

Handbok för val av beläggningsåtgärd

Tillsammans med andra intressenter inom asfaltbranschen tas en
handbok fram för val av "rätt" beläggningsåtgärd. Handbokens
syfte är att minska antalet varianter inom respektive beläggningstyp

i avsikt att höja såväl det tekniska som ekonomiska utbytet av de
idag kända och etablerade beläggningstypema.

Handbokens uppläggning och utformning kopplas till den handbok

för tillståndsbedömning, "Bära eller brista", som VTI tillsammans

med Vägverket och Kommunförbundet tog fram under 1991.

Genom att erbjuda ett bra beslutsunderlag för val av beläggningsåt-

gärder minskar antalet rena misslyckanden vilket leder till att livs-

längden hos våra beläggningar Ökar. Genom att koncentrera be-

sluten till val av beläggningstyp minskar förmodligen även behovet
av ett otal "varianter" av samma beläggningstyp.

Finansieringen delas till lika delar mellan Vägverket, Kommunför-
bundet, Byggforskningsrådet och VTI.

Presumtiva användare är kommuner, Vägverket, konsulter och en-

treprenörer.

VTI

Lars-Göran Wågberg

50 kkr

1992

1993
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Bestämning av kornfördelning med hjälp av bildtolkning

På senare tid har bildtolkning från videoñlm eller fotografi
framförts som ett alternativ till de konventionella metoderna för be-
stämning av kornfördelning. Detta är speciellt intressant vid
provtagning i grova jordarter eftersom det där krävs stora
provmängder för att proven skall vara representativa.

Syftet med föreliggande projekt är att testa och utvärdera bildtolk-

ning som en metod för bestämning av komstorleksfördelning i
framför allt bär- och förstärkningsmaterial.

VTI

Lars Bäckman

Gummiasfalt

Miljö- och avfallsproblemet med gamla gummidäck är stort och i
tilltagande. Ett sätt att använda gamla däck är att efter nedmalning
använda dem i form av gummigranulat och gummipulver i vägbe-

läggningar. Ett BFR-projekt pågår sedan 1988 med intressenter från
NUTEK, ÖCB, Naturvårdsverket, VV, VTI och NCC. Inom ramen
för projektet har ett antal provsträckor med gummiasfaltbeläggning

lagts och följts intensivt under några år. Uppföljningen sker med

medel från Vägverket. Uppföljningen planeras att avslutas 1993
och en slutrapport skrivas under 1994.

Detta projekt avser att sammanställa befintlig kunskap angående
gummi i beläggningar.

VTI

Kent Gustafson

80kkr

Friktionsmätare

Detta projekt är delprojekt 2 inom projektet "Friktionsmätares kor-

relation och validitet". Delprojekt 1 återfinns hos Olle Nordström,

TF.
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1993-04-02

43 (44)

För friktionsmätningar på väg- resp flygfältsytor används idag nor_-

malt BV11 eller SAAB FT. Båda mätvagnama mäter enligt samma
princip men skiljaktigheter finns mellan användning på väg och
rullbana. Vägverket föreskriver t ex Trelleborg-däck (mönstrat) och

0,5 mm vattenñlm medan Luftfartsverket och FortF föreskriver
ribbat AERO-däck och 1 mm vattenfilm. BV11 har belastningen
IOOON och SAAB FT 14OON.

Vid mätningar på senare år har frågetecken uppkommit om t ex
SAAB och BV11 med olika belastning ger samma friktionsvärden

under i Övrigt lika förhållanden. En jämförande undersökning be-
höver därför utföras med syfte att fastställa sambandet mellan dessa
båda mätvagnar.

Projektet omfattar mätning av friktionen på några olika texturerade
ytor. BV11 och SAAB FT jämföres med Trelleborgsdäck (väg) resp

med AERO/ASTM (rullbana) däck.

VTI

Kent Gustafson

85kkr

Vinter

Projektet är ett samprojekt mellan forskningsavdelningarna på VTI
(T, TF, och V).

Detta projekt omfattar färdigställande av state-of-the-art rapport.
angående halkbekämpning spec. korrosionsinhibitorer till salt.

VTI

Kent Gustafson

85kkr
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Projektledare:

Projektkatalog

1993-04-02
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Försöksverksamhet med Hydraway Drain

Hydraway Drain är en prefabricerad s k plastñlterdrän (fin drain)

som främst är avsedd för dränering av vägars överbyggnad. VTI har

på uppdrag av NCC dokumenterat och följt upp flera olika installa-
tioner med Hydraway Drain. Uppföljningar av dräneringseffekt och

ev skadeutveckling pågår. Hittills framkomna resultat har redo-
visats i VTI Notat V171.

NCC

Lars Bäckman



VV - Vägverket

Projekt inom vägteknikområdet

VTI NOTAT 12/93
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VÄGVERKET 1992-09-21
CVT rev 10-27

rev 11-26
rev 12-11

rev 93-01-12

02-01

UTVECKLINGSBUDGET 1993 FÖR DIVISION VÄGHÅLLNING

Utvecklingsverksamheten inom väghållningsdivisionen redovisas
samlat enligt nedanstående. Verksamheten har delats in i områden
enligt redovisningen "Vägverkets sektorsforskning" 1992-05. Övrig
utveckling anges under rubriken "Övrig utveckling". Områdena be-
skrivs med inriktning/förväntat resultat i större målorienterade
satsningar per område eller delområde. Delprojekt anges som
strecksatser.

Utöver föreslagen kostnad för 1993 anges inom parentes den kost-
nad som inryms i den budgetram som tilldelades 1992-12-07 av cv.
De målorienterade satsningarna har delats upp i projekt som redo-
visas med kostnader och prioriteringar enligt följande:

L, projektet är via långsiktiga åtaganden, exempelvis inrikt-
ningsprogram, inte möjligt att avbryta

. V, projektet är en förutsättning för genomförandet av den för-
ändrade verksamhetsinriktningen

T, projektet kan förskjutas i tid eller avbrytas.

 

Sammanställning:

OMVÃRLD OCH MARKNAD .116,5 Mkr ( 90,4 Mkr)*)

VÄGHÅLLNINGSPLANERING OCH
RESULTATANALYS 12,6 Mkr ( 11,4 Mkr)

PRODUKTUTFORMNING OCH
PRODUKTSTANDARD 51,4 Mkr ( 38,0 Mkr)

PROJEKTERINGSMETODIK 28,2 Mkr ( 22,2 Mkr)

TSV:s VERKSAMHETSOMRÅDE 21,3 Mkr ( 19,2 Mkr)

PRODUKTIONSTEKNIK OCH
PRODUKTIONSUTVECKLING 10,0 Mkr ( 10,0 Mkr)

ÖVRIG UTVECKLING 6,5 Mkr ( 4,0 Mkr)

TOTALT 246,6 Mkr (195,2 Mkr)

 

'1 Exklusive VDB och TMS 23,8 Mkr
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Detaljredovisning:

OMVÄRLD och MARKNAD 116,5 Mkr ( 90,4 Mkr)*)

o System för insamling, 13,0 Mkr
redovisning och analys
av uppgifter rörande
trafik och transporter

( 8,9 Mkr)

Byte av datormiljö Sperry -> VAX. Vidareutveckling av trafik-
data med inriktningen mot tunga transporter, dvs. ny ram för
TU-punkter, statistisk metodutveckling, utveckling av ny fält-
arbetsmodell m.m. Försök i större skala med elektriska givare
för fasta trafikmätpunkter samt fjärranalys av trafik.

 

 

 

 

TMS L ( 7,00 Mkr)
Trafikmätning i VViS-punkter V ( 0,50 Mkr)
Claesonkabel L ( 0,30 Mkr)
Återställning av nedlagda vågstationer T ( 0,10 Mkr)
Förstudier V ( 0,70 Mkr)
Okonventionella mätmetoder V ( 0,30 Mkr)

o Utveckling av till- 34,5 Mkr- ( 13,5 Mkr)
ståndsbeskrivningar av
vägnätets tillstånd
och funktion

Satsningen handlar om vidareutveckling av mått, metoder och
system för att beskriva vägars och broars nuvarande och
framtida tillstånd. Med tillstånd menas i detta sammanhang
både funktionella egenskaper och konstruktionens kondition.

Arbetet inriktas mot vidareutveckling av:

Beläggningsdata L ( 2,60 Mkr)
RST-utveckling L ( 0,30 Mkr)
"Vägyteprojektet" L ( 1,20 Mkr)
Statistisk tillståndsmätning m.m. V ( 0,80 Mkr)
Avstängda vägar V ( 0,40 Mkr)
BÄRTILL III v ( 0,80 Mkr)
Georadar V ( 0,70 Mkr)
PUB V ( 1,50 Mkr)

Brodata V ( 2,80 Mkr)
SAFE V ( 1,90 Mkr)
Handbok för broinspektion V ( 0,60 Mkr)
Brodok, elektroniskt broarkiv T (' 0 )

o Trafiksäkerhet 7,6 Mkr ( 5,0 Mkr)

 

Utveckling för att öka kunskapen om trafikanters förutsätt-
ningar och beteende samt för att förbättra möjligheterna till
ananlys och uppföljning av trafiksäkerhetsutvecklingen.
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- Oskyddade trafikanter L ( 0,30 Mkr)
- Regional trafiksäkerhetsanalys

och konfliktstudie L ( 0,60 Mkr)
- Nytt olycksdatasystem L ( 4,10 Mkr)

Miljö 3,9 Mkr ( 2,2 Mkr)

Utveckling för att Vägverket skall leva upp till sitt sektors-
ansvar och i enlighet med sin instruktion kunna "främja ett
miljöanpassat vägtransportsystem".

- Miljökonsekvensbeskrivning L ( 0,20 Mkr)
- Miljöeffekter. L ( 0,90 Mkr)
- Avgaser och buller L ( 1,10 Mkr)

Kollektivtrafik 0,6 Mkr T ( 0,1 Mkr)

Som väghållare och "statens företrädare för kollektivtrafik på
väg" skall Vägverket bättre kunna beakta kollektivtrafikens
behov. Det är en viktig kundkategori som har inverkan på
miljön och energihushållningen.

Ett ökat engagemang för en gynnsam utveckling av kollektivtra-
fiken i de delar Vägverket berörs och har ett särskilt ansvar.
Det kan gälla hållplatser, kollektivtrafikkörfält, särskilda
behov för en avreglerad långväga busstrafik, signalanlägg-
ningar, samverkan mellan trafikslag, demonstrationsprojekt,
trafikantundersökningar och liknande.

Restid, fordonskostnader m.m. 2,3 Mkr ( 2,3 Mkr)

Utveckling av effektsamband som används för planering, regel-
skrivande, projektering och resultatmätning.

- Förstudie framtida effektsamband L ( 0,60 Mkr)
- Väglag och hastighet L ( 0,20 Mkr)
- ADB-stöd för effektberäkning L ( 0,90 Mkr)
- Effekter av förbifarter L ( 0,60 Mkr)

Informationssystem om ' 11,2 Mkr ( 14,5 Mkr)

 

Väganknutna uppgifter

Den fortsatta utvecklingen av informationssystem för vägan-
knutna uppgifter skall anpassas till ny organisation och till
nya användakrav.

Väganknutna uppgifter har fått en alltmer strategisk betydel-
se, varför utvecklingsprojekten syftar till att förenkla och
effektivisera användningen av Väganknutna data i organisa-
tionen.
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- Färdigställa nya VDB-projekt L ( 6,00 Mkr)
- Vidareutveckla och förenkla användar-

gränsavsnittet i nya VDB L ( 2,35 Mkr)
- VDB i PC-miljö, databas med aktuellt

vägnät V ( 1,40 Mkr)
- Vidareutveckling av VDB-Fältdator L ( 0,80 Mkr)
- Positionering i realtid med hjälp av GPS V ( 1,50 Mkr)
- Inventering med hjälp av videoteknik V ( 0,80 Mkr)
- Medverka i divisionens IT-strategiarbete

för att möjliggöra samordning i fråga om
väganknutna data L ( 0,82 Mkr)

- Skapa effektiva rutiner för utbyte av
geografisk information med LMV L ( 0,49 Mkr)

- Kvalitetssystem för åtgärds- och
tillståndsdata i linje med ISO 9000 L ( 0,30 Mkr)

Trafikantinformation 7,9 Mkr ( 7,9 Mkr)

 

Utvecklingsarbetet inom området inriktas mot såväl kring-
service- som väghållaruppgifterna. FUD-arbetet inriktas mot:

Vidareutveckling av divisionsgemensamma system för beskrivning
av väder och väglag. Här ingår även utveckling av mått,
utrustningar och metoder för detta.

Vidareutveckling av system och rutiner för trafikantinforma-
tionen. -

Till denna satsning hänförs även utveckling av divisionens
radiosystem (0,6 Mkr).

- Nationellt vägvisningsplan L ( 1,00 Mkr)
- Budskap L ( 0,80 Mkr)
- Trafikantinformation L ( 2,20 Mkr)
- Interchange L ( 0,90 Mkr)
- Vädertjänster L ( 1,00 Mkr)
- VViS L ( 1,60 Mkr)
- Radionät/kommunikation L ( 0,40 mkr)

Ny informationstekno-' 30,0 Mkr ? ( 30,0 Mkr)

 

logi - RTI (Road and
Traffic Informatics)

 

Utvecklad användning av RTI inom vägtrafikområdet ger nya för-
utsättningar för såväl trafikanter som transportköpare och
väghållare. Den nya informationsteknologins betydelse för
trafiksäkerheten ska beaktas. Möjligheterna till synergi-
effekter mellan detta program och utvecklingsprogrammet
rörande trafikantinformation ska tillvaratas.
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En väsentlig del av resurserna ska läggas på demonstrationspr-
ojektet "Försöksområde Västsverige". Tonvikten ska läggas vid
småskaliga fältprov och demonstrationer i realistisk miljö av
system och komponenter som successivt utvecklas inom RTI-om-

rådet.

- ARENA (enligt bilaga)

0 Prov med RTI på E18 (VST) 4,9 Mkr ? ( 4,9 Mkr)

Detta projekt avser prövande av RTI-teknik på del av E18 med
omgivande vägnät.

- El8-projektet
- RDS/TMC fältförsök
- Kameraprojektet ISDN

o Ökad marknadsorientering 0,6 Mkr V ( 1,1 Mkr)

Metodutveckling för att kartlägga och analysera krav, önskemål och
betalningsvilja för tjänster och produkter hos Vägverkets kunder.

VÄGHÅLLNINGSPLANERING och 12,6 Mkr ( 11,4 Mkr)
RESULTATANALYS

o Principer, metoder 0,6 Mkr L ( 0,2 Mkr)

 

för planering

Basaelxoäjsks

Att genom en särskild dokumentation föra upp och knyta samman
på ett principiellt plan problemställningar som uppmärksammats
i andra projekt (i övriga de1områden).

åyåtåmânâlXSÄPlaEeEiEQEPEOEeâs

Utprövning och demonstration av metoder för integration av
systemanalys och planeringsprocess i ett decentraliserat
system med många planeringsaktörer. Arbetets fokus är mål,
värderings- och styrningsproblemen (se VV:s sektorforskning
sid. 14).

o Utvecklingstrender 0,9 Mkr V ( 0,9 Mkr)
i samhället

 

 

Att samla underlag till och teckna scenarier för transport-
systemens och transportpolitikens framtida utveckling.

Dokumentation av särskilda symposier i ämnet.
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"Uppdatering" av tidigare studier av rörlighetens utveckling
på basis av resultaten av 1993 års resvaneundersökning.

Planeringsmetodik/ 0,6 Mkr L ( 0,7 Mkr)

teknik

Att ta fram metodik och modell för beaktande av effekter på
närmiljön av vägåtgärder.

Regionalekonomi 0,6 Mkr V ( 0,5 Mkr)

 

Att ta fram metodik och modell för konsekvensananlys av regio-
nalekonomiska effekter. Arbetet är kopplat till utvecklingen
av prognos- och analysmodellerna av typ MEPLAN, EMME etc.

Samhällsekonomiska 1,7 Mkr V ( 1,3 Mkr)
värderingar

Xäskâpitâl

Att reda ut vägkapitalbegreppet, dess användning samt hur man
mäter vägkapitalet.

grisgättning_ogh_finân§igring

âV_V§92jênåtâr

Att ta fram en modell för prissättning och finansiering av
vägtjänster.

Metodik för resultat- 5,2 Mkr V ( 5,0 Mkr)
analys

resogix_ _gammal_ :ö: sfseshendsäesäånins ev_r29_i.°2aleä°20-
Eiâkâ Effekter_ax ;näressrgksuzåsgärées-

 

Projektet avser att stödja pågående utveckling av system för
Vägverkets resultatanalys av väghållningen.

Metodik och modell för P&T

Projektet skall slutföra implementeringen av P&T i VV och
vidareutveckla mått för uppföljning av verksamheten samt ta
fram verktyg som erfordras för att mäta och analysera
resultat.

åüâsi Elensrinas: _uepâöljsigge-_02h_ssyzsxsses

EVA, effektberäkningar 2,7 Mkr V ( 2,5 Mkr)
och väganalyser

  

Etappen II skall utveckla en modell för beskrivning av miljö-
effekter och förbättra TS-modellen.
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0 Prognoser 0,3 Mkr V ( 0,3 Mkr)

 

VTI-stöd i prognosarbete.

PRODUKTUTFORMNING och 49 , 5 Mk r ( 38 , 0 Mkr)

PRODUKTSTANDARD _

* TRAFIKTEKNIK 10,1 Mkr ( 5,3 Mkr)

o Vägutrustning 3,1 Mkr V ( 2,6 Mkr)

 

Prov av material och metoder i syfte att optimera vägutrust-
ningens funktionella egenskaper vad gäller exempelvis trafik-
säkerhet, miljö, kvalitet m.m.

o Tillfälliga 0,8 Mkr T ( 0 )
trafikanordningar

 

Prov med nya material och tekniker för utmärkning av väg-
arbeten.

o Vägutformning 6,2 Mkr L ( 2,7 Mkr)

 

Ta fram underlag för standardval m.a.p. linjeföring, korsning-
sutformning, körfältsindelning m.m. studium av hur olika väg-
objekts geometriska utformning påverkar framkomlighet och
miljö. Ta fram underlag för utformning m.a.p. gång- och cykel-
trafik. Ta fram underlag för utformning av miljöprioriterade
genomfarter.

* VÄGTEKNIK 29,5 Mkr _( 24,3 Mkr)

o Driftstandard 4,7 Mkr ( 3,9 Mkr)

 

Avsikten är att beskriva en samhällsekonomiskt Optimal drift-
standard och ange metoder för tillståndsmätning. Arbetet in-
riktas i första hand mot vinterväghållning och GC-vägar. Ver-
tikalprojekt vinterväghållning ingår och finansieras helt inom
denna satsning, vilket gör föreslagen kostnad väsentligt högre
än tidigare år.

- Huvudprojekt DUBBDÃCK V ( 0,20 Mkr)
Metod för beräkning av dubbförsedda
fordons andel av trafikarbetet

- Huvudprojekt VINTERVÃGHÅLLNING
* Modell för beräkning av vinterväglag L ( 0,30 Mkr)
utifrån åtgärder, väglagsdata m.m.

* Samband mellan vinterväghållningsåtgärd L ( 0,15 Mkr)
och trafiksäkerhet

* Vertikalprojekt Vinter L ( 2,60 Mkr)
. Utvärdering av RUD och MB 105
. Optimeringsmodell
. Taktik och metoder för produktion
. Automatisk maskinell mätning av väglag
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- Huvudprojekt GC-VÃGAR L ( 0,25 Mkr)
Vinterväghållningsstandard

- Huvudprojekt RÖJNING/SLÅTTER T ( 0,25 Mkr)
Röjningsstandard

- Huvudprojekt RENGÖRING T ( 0,15 Mkr)
Rengöringsstandard

Massabeläggning 5,4 Mkr ( 5,0 Mkr)

Avsikten är att specificera krav på funktionella egenskaper
hos främst färdig beläggning men även material och belägg-
ningsmassa för att på så sätt uppmuntra en utveckling utanför

Vägverket. Mätmetoder ska utvecklas och kravnivåer fastläggas.
Materialegenskaperna blir indata i dimensioneringsmodeller
både för nybyggnad och förbättring. Inom projektets ram avses
även "bullerreducerande beläggning" att studeras.

( 0,35 Mkr)
0,55 Mkr)

- Stenmaterials slitstyrka
- Massabeläggningars klimatbeständighet

och åldringsegenskaper

F
t
"

- Bituminösa bindemedel L ( 0,60 Mkr)
- Bitumenemulsion L ( 0,10 Mkr)
- Bitumenbundna materials mekaniska egenskaper L ( 1,00 Mkr)
- Asfaltbeläggningars nötningsresistens L ( 0,95 Mkr)
- Deformationsegenskaper hos beläggningar L ( 0,55 Mkr)
- Ringanalys av styvhetsmodul och kryptest L ( 0,25 Mkr)
- Temperaturbetingad sprickbildning i L ( 0,65 Mkr)

asfaltbetong
- Utvärdering av Nova Chip L ( 0 )

Tankbeläggning 0,1 Mkr L ( 0,1 Mkr)

 

Avsikten är att liksom för massabeläggning utveckla prov-
metoder och specificera krav på funktionella egenskaper för
tankbeläggningar. Tankbeläggning är ett vertikalprojekt som
ska drivas med division Produktion som huvudansvarig.

Återanvändning 1,1 Mkr (' 0,9 Mkr)

 

Avsikten är att utveckla metoder att prova och vädera det
gamla beläggningsmaterialet samt metoder att proportionera den
nya beläggningen. I första hand inriktas arbetet på kall
teranvändning, främst av miljöskäl.

- Kall återanvändning av gammalt L ( 0.60 Mkr)
beläggningsmaterial

- Materialegenskaper hos kallblandad L ( 0.35 Mkr)
asfaltsmassa



Obundna överbyggnads-
material

3,6 Mkr
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3,6 Mkr)

Avsikten är att utveckla metoder för värdering och beskrivning
av funktionella egenskaper hos obundna material, hos produkter
för stabilisering och förbättring av svaga material samt hos
lager av dessa material och produkter. Materialegenskaperna
ska beskrivas så att de kan användas som indata i dimensione-

rinsmodellerna.

Vägytans funktionella

Packning. Krav och metodbeskrivningar
för BYA 92
Armering av överbyggnad med plastnät etc.
Utvärdering av egenskaper
Karakterisering av grovkorniga material
med avseende på funktionella egenskaper
Provvägar. Överbyggnadskonstruktioner
i BYA 92, BBÖ, GBÖ

egenskaper

 

Avsikten är att utveckla de mätmetoder och förbättra den kun-

4,0 Mkr

1,60

0,56

0,74

0,65

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)

2,1 Mkr)

skap som erfordras för att väghållaren ska kunna tillhanda-
hålla kunderna en väg som oberoende av årstid, har sådana
egenskaper att den ger en optimal transportstandard främst ur
säkerhets-, framkomlighets-, miljö- och komfortsynpunkt. I
detta ingår att utveckla mätmetoder, bestämma effekter och
fastställa krav på funktionella egenskaper hos vägytan.

Huvudprojekt
mätmetoder och krav på vägytans
funktionella egenskaper
Beläggningars friktionsegenskaper
Vägbeläggningar med gummipulver och
gummigranulat (slitstyrka)
Vägfärg och Vägmarkeringsmassa
(slitstyrka och vidhäftning)
Dränerande asfaltbetong - drift-
och underhållsfrågor
Mätning av mikrotextur med hjälp
av elektrooptisk givare
Mätmetod för jämförelse av trafikbuller
på olika vägytor
Metodfrågor m m vid fastställande av
lägsta värde för däck/vägfriktion
Lågbullrande Vägbeläggningar (NÄT-projekt)
Utveckling av metod för mätning av
vägmarkeringars reflektans
Vägmarkeringars och vägbanereflektorers
funktion i väta
Internationell (PIARC) korrelering
av friktionsmätare
Vägtexturens inverkan på rullmotstånd
och bränsleförbrukning

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)
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- Effekt av heldragen kantlinje på T ( 0 )
7-metersväg. Hastighet och sidoläge

- Undersökning av körbeteende på räfflad T ( O )
vägren

- Vägmarkeringars synbarhet i fordons- T ( 0 )
belysning som funktion av retrorefl, m

markeringens bredd, förarens observations-
geometri m.m.)

- Dubbdäck och vägslitage. Effekt av väg- T ( 0 )
resp körfältsbredd

Cementbunden överbyggnad 2,4 Mkr ( 1,8 Mkr)

 

Avsikten är att klarlägga användbarheten av cementbundna lager
i vägöverbyggnaden. Avsikten är dessutom att utarbeta en di-
mensioneringsmetod, och att fastlägga krav på i första hand
konstruktionen som helhet i andra hand delmaterial och ut-
förande och så att uppställda funktionskrav klaras under
dimensioneringsperioden. I projektet ingår bl.a. att studera
alternativet "armerad betongöverbyggnad".

- Utvärdering av Provvägar, BYA 92- L ( 1,32 Mkr)
konstruktioner. Oarmerad betongbel.
Cement-bitumen-överb.

- Armerad betongbeläggning ta fram underlag L ( 0,12 Mkr)
för ATB

- Betong på asfalt, ta fram underlag för ATB L ( 0,12 Mkr)
- Betongbeläggningars funktionella egenskaper L ( 0,24 Mkr)

Dimensionering vid 2,8 Mkr ( 2,7 Mkr)

 

nybyggnad

 

Avsikten är att utveckla en flexibel dimensioneringsmetod
anpassad efter svenska förhållanden. Metoden ska utformas så
att den genom vidareutveckling kan anpassas till DRD eller
till PC och utgöra en del i ett expertsystem för konstruktiv
utformning av vägöverbyggnader.

- Utformning av mekanistiskt/empiriskt L ( 0,12
dimensioneringssystem

- Samband mellan ytdeflektioner och L ( 0,45
påkänningar i vägen

- Utvärdering av FWD-mätningar med L ( 0,24
avseende på främst olika undergrunds- -
jordarters E-moduler

- Kriterium för påkänningar i asfaltbe- L ( 0,55
läggningar baserat på fältstudier

- Dimensionerande trafiklast L ( 0,12
- Belastningsekvivalenter L ( 0,09
- Statistisk dimensionering/riskbedömning L ( 0,06
- Omgivningens betydelse för bärigheten L ( 0,36

hos undergrund/underbyggnad
- OVRIGA. LTH, Partikulära material L ( 0.66

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)

Mkr)
Mkr)
Mkr)

Mkr)
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4,5 Mkr ( 3,4 Mkr)Förbättring och

       

 

 

o
underhåll; strategi
och dimensionering

Avsikten är att utveckla prognosmetoder och dimensionerings-
metoder som gör det möjligt att i trafikant- och väghållar-
relevanta termer bestämma den lämpligaste underhålls- eller
förbättringsåtgärden samt den tidpunkt vid vilken den bör
sättas in.

- Modellutveckling L ( 0,60 Mkr)
- Tillståndsuppföljning av observations- L ( 2,45 Mkr)

sträckor
- Dräneringsåtgärder L ( 0,30 Mkr)

o Dimensionering av 0,9 Mkr ( 0,8 mkr)
överbyggnad mot
tjällyftning

Avsikten är att höja kunskapsnivån angående tjälens mekanik
samt klarlägga olika jordarters tjällyftningsegenskaper och
verifiera modellerna för beräkning av tjällyftning och
tjälnedträngning.

- Frystest av jordmaterial tillhörande BYA:s L ( 0,24 Mkr)
tjälfarlighetsgrupp II

- Test av cellplastmaterial ' L ( 0,24 Mkr)
- Utveckling av program för tjälskydds- L ( 0,32 Mkr)

dimensionering
- Validering av metod för tjälskydds- T ( 0 )

dimensionering

o Betong på asfalt 1,0 Mkr ( 0 )

Ett projekt som behandlar problem och möjligheter vid använd-
ning av cementbetong som underhållsåtgärd på asfalt igång-
sattes 1990. Under 1993 avses två provobjekt att genomföras
inom VST med denna teknik.

* GEOTEKNIK 6,0 Mkr ( 4,4 Mkr)

o Karterings- och 0,8 Mkr ( 0,5 Mkr)
undersökningsteknik

Metoder för tillståndsmätning av befintliga vägar och broar
med avseende på geotekniska förhållanden och åtgärder.

- Modeller för bestämning av grund- L ( 0,20 Mkr)
vattennivå i finkorniga moräner

- Metoder för tillståndsmätning av V ( 0,30 Mkr)
undergrund och underbyggnad

- Geofysiska metoder T ( 0 )



Miljögeoteknik 1,8 Mkr - (

Påverkan från väg på mark och vatten med hänsyn till bland
annat naturresurslagen och införande av EG:s byggprodukt-
direktiv.
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1,4 Mkr)

- Grundvattenskydd längs vägarna L ( 0,30 Mkr)
- Förorening av dikesmassor och dagvatten L ( 0,70 Mkr)

- Optimering av vägmaterial L ( 0,30 Mkr)
- Miljökonsekvensbeskrivning V ( 0,10 Mkr)

Grundläggning väg 2,6 Mkr ( 2,0 Mkr)

 

Inom denna satsning skall konsekvensanalys av införande av
kommande europanorm (EN7) göras samt underlag för nationellt
tillägg till denna tas fram. Vidare skall geotekniska åtgärder
och konstruktiv utformning av underbyggnad med avseende på
förkortad byggtid och ökande kvalitetskrav utvecklas.

- Provningsmetod kalk/cementpelare L ( 0,20 Mkr)
- Beräkningsmodell sättningar L ( 0,40 Mkr)
- Nationellt anpassningsdokument till L ( 0,90 Mkr)

Eurocode No.7 _
- Sättningsegenskaper hos underbyggnad V ( 0 )
- Grundförstärkningsmetoder för snabbyggda V ( 0 )

vägar
- Dimensioneringsmetoder för jordarmering T ( 0 )
- Minsta livstidskostnad för bergsskärning ( 0 )
- Konsekvenser av "Flödeskommittêns be- ( 0.20 Mkr)

tänkande
- Rör pá kudde ( 0,20 Mkr)
- Kalk/cementpelarbrott, skadeanalys ( 0.10 Mkr)

Grundläggning bro 0,8 Mkr ( 0,5 Mkr)

 

Beräkningsmetoder/sättningsuppföljning vid plattgrundläggning.

- Beräkningsmetod och sättningsuppföljning L ( 0,30 Mkr)
. vid plattgrundläggning
- Nationellt anpassningsdokument till L ( 0,20 Mkr)

Eurocode No.7

* BROTEKNIK 5,8 Mkr ( 4,0 Mkr)

o Dimensioneringsmetoder 1,2 Mkr ( 1,1 Mkr)

 

för nya material

 

Beräkningsmodeller för verifiering av bärförmågan hos nya
produkter och material, t.ex. fiberkompositer och pålimmade
plåtar.



13(21)

Kontinuerliga prefabbroar L ( 0,15 Mkr)
Fiberkompositer (doktorand projekt) L ( 0,25 Mkr)
Trafiklaster (mätning) L ( 0,60 Mkr)
Ramhörnsarmering L ( 0,06 Mkr)
Professur stålbyggnad KTH L ( 0,04 Mkr)
Pålimmade stålplátar ( 0 )
Kemankare ( 0 )
Broräcken, funktionskrav ( 0 )
Träbroar ( 0 )
UV-gjutna plattor med statiskt ( 0 )
verksam armering

Beständighetsegenskaper 2,1 Mkr ( 1,9 Mkr)

 

hos olika material

Funktionskrav och tillhörande provningsmetoder för olika
material och produkter med hänsyn till broars beständighet tas
fram. Speciellt koncentreras utvecklingen till problemkom-
plexet armeringskorrosion.

Asfaltmastix L ( 0,12 Mkr)
Isoleringsmattor L ( 0,24 Mkr)
Beläggningar L ( 0,60 Mkr)
Kantförseglingar L ( 0,12 Mkr)
Förfinade utvärderingsmetoder för betong - L ( 0,12 Mkr)
salt/frost
Beläggningar i kallt klimat L ( 0,33 Mkr)
Permeabilitet i betong - tb/armerings- T ( 0,37 Mkr)
korrosion (doktorandprojekt)

- Funktionskrav rostskyddssystem ( 0 )
- Funktionskrav membranhärdare ( 0 )
- Uppföljning tunna pågjutningar ( 0 )

Livslängdsmodellering 0,8 Mkr ( 0,4 Mkr)

 

För att kunna ange standardkrav för produkten "bro" och dess
delkomponenter för olika vägkategorier (standardklasser) måste
modeller som beskriver bedömd framtida livslängd tas fram.

- Livslängdsmodellering ' Å T ( 0,40 Mkr)
(doktorandprojekt)

Tysta övergångs- 0,1 Mkr ( 0 )

 

konstruktioner

Denna problemställning kan hanteras på många sätt. Ett är att
i Bronorm 88 ange att fogkonstruktioner bör undvikas. Ett
annat sätt är det naturliga, nämligen att komplettera det
redan i dag angivna kravet på att fokonstruktioner skall vara
"tysta" med ett mer sofistikerat krav på maximal bullernivá
uttryckt i dB.
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o Tunnelstandard 1,3 ( 0,3 Mkr)

Vid pågående arbete med "ATB Tunnlar" uppdagas ett flertal
angelägna FoU-projekt. Detta gäller speciellt säkerhetsfrågor
som brand m.m.

 

- Ventilation L ( 0,16 Mkr)
- Brandförsök i tunnel L ( 0,14 Mkr)
- Transport av farligt gods ( 0 )
- Anpassning av emissionsberäknings- ( O )

program för tunnlar
- Anpassning av fordonsdynamisk modell ( 0 )

samt trafiksimuleringsmodell för tunnlar
- Användningsområden för bergmaterial ( O )

från fullortsborrning

o Broestetik 0,3 Mkr ( 0,3 Mkr)

Stöd till projekt vid kth

- Estetik-bro, ex-arbete ( 0 )

PROJEKTERINGSMETODIK 28 , 2 Mk r ( 22 , 2 Mk r)

* Fysisk planering 2,0 Mkr ( 2,0 Mkr)

o Redovisningskrav 2,0 Mkr - ? ( 2,0 Mkr)

 

Utveckling av relevanta krav på innehåll i utrednings-,
lokaliserings- och arbetsplaner samt bygghandling. Dessutom
skall kraven på relationshandlingar (ritningar, beräkningar,
certifikat etc.) beskrivas.

* DRD-utveckling 26,2 Mkr ( 20,2 Mkr)

o åystemgemensam utveckling 2,4 Mkr ? ( 2,4 Mkr)
och utvecklingsmiljö

  

Enligt strategin för utveckling av DRD ska systemet ställas
på en plattform av standarder och basprogramvara. Arbetet
under 1993 innebär fortsatt implementering av digitals
utvecklingsprogramvara, anpassning till objektorientering
och uppbyggnad av systemgemensamma standardbibliotek.

o Användargränssnitt 2,2 Mkr ? ( 2,2 Mkr)

 

Hela menysystemet för DRD ska ses Över och ev. struktureras
om. De texter som "möter" användaren ska brytas ut och läggas
i textdatabaser. Ett systemgemensamt bibliotek för användar-
gränssnittet ska byggas upp. Användargränssnitt och grafik
i de program vilka ska fortleva efter 1993 ska göras om
enligt Motif-standard.
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Modellöversyn och modell- 3,0 Mkr ? ( 3,0 Mkr)

implementering

Det långsiktiga arbetet att förbättra landskaps- och
anläggningsmodellerna i systemet startas. Ytbegreppet ska
införas och modellerna anpassas så att användaren kan arbeta
med två eller tre vyer samtidigt d.v.s plan, profil och tvär-.
sektion. Systemet förbättras ytterligare för stora objekt och
för flera samtidiga användare från flera olika arbetsplatser.
Standardspråket (SQL) mot relationsdatabaser ska implemen-
teras i systemet.

Projektadministration 1,0 Mkr ? ( O )

Vi ska utveckla stöd för att projektören ska kunna hantera
alternativ och administrera de data som behövs för ett väg-
projekt. Lägga in mallar i systemet till stöd för produktion
av olika standardprojekteringshandlingar (text och bild)
t.ex. MF-84.

Väggeometri 3,0 Mkr ? ( 3,0 Mkr)

 

Komplettera och förbättra det program för interaktiv horison-
tal och vertikalgeometri, enligt synpunkter från våra använ-
dare. (Anpassningsutveckling)

Utveckla stöd för vägskälskonstruktion enligt TV 124.

Vägkonstruktion/ 2,2 Mkr ? ( 2,2 Mkr)

väganläggning

 

Översyn av modulen m.h.t BYA -92 görs. Kryptiska koder och
förkortningar byts mot klartext.
Komplettera med nya funktioner och macron enligt synpunkter
som framkommer vid användning i produktion (anpassningsut-
veckling). Ny användar- och kursdokumentation kommer att tas
fram. i

Byggplanering och 1,6 Mkr ? ( 1,6 Mkr)
byggmätning

  

Arbetet med att utveckla stödet för massdisponering slutförs.
Likaså stödet för att via standardfil överföra tvärsektions-
data till fältdatorer för utsättning och ytkontroll.
Utveckla stöd för olika typer av mängdsammanställningar från
hela eller delar av anläggningen.

Redovisning 2,5 Mkr ( 0 )

 

Ritningsredigering anpassningsutvecklas enligt önskemål från
användare; Modulen kompletteras med ytterligare symbolbiblio-
tek och stöd för specialritningar t.ex. geoteknik. Bildeditorn
justeras och kompletteras med funktioner enligt användarnas
önskemål.



F.D. TSV:s VERKSAMHETSOMRÄDE

* PLANERINGSAVDELNINGEN

0
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Broprojektering 0,5 Mkr ( O )

Målet är att bron ska kunna hanteras som en del i väganlägg-
ningen i tidiga och sena projekteringssskeden. Utveckling av
stöd för broprojektering t.ex. enkelt typbrobibliotek, stöd
för översiktlig mängdning och kostnadsberäkning samt bra kopp-
lingar till brokonstruktionsprogram. _
Bron ska alltid kunna redovisas som en del av väganläggningen
Förstudier och specifikationsarbete genomförs under 1993.

2,6 Mkr ? ( 2,6 Mkr)Geoteknik

 

Översyn av de ADB-tekniska lösningarna i hela geoteknikmodu-
len. Anpassning till CPT-provtagning.
Utveckling av stöd för intolkning av geotekniska undersök-
ningar i landskapsmodellen. (intolkning av materialskikt och
egenskaper).

Avvattning 2,0 Mkr ( 0 )

 

Slutföra utvecklingen av modul för beräkning av flöden från
"vägens uppland", dimensionering av trummor och diken samt för
dimensionering av vägytans och vägöverbyggnadens avvattning.

3,2 Mkr ? ( 3,2 Mkr)Effekter

Vidareutveckla den trafiksimuleringsmodul som finns i DRD
för beräkning av olika fordons- och trafikantkostnader.
Vidareutveckla bullerberäkningsmodulen med bl.a genom att
kunna arbeta interaktivt från "kartbilder" och fritt slå
olika terrängtvärsektioner, genom redovisning i form av
"bullermattor" längs befintliga och projekterade vägar.

21,3 Mkr ( 19,2 Mkr)

5,2 Mkr ( 4,9 Mkr)

1,3 Mkr ? ( 1,3 Mkr)Tillståndsbeskrivningar
och åtgärdsförslag

 

Analys av trafiksäkerhetssituationen och förslag till åtgärds-
inriktning avseende mötesolyckor och singelolyckor, hastig-
hetsvariation och trafiksäkerhet som funktion av väg- och
trafikmiljö på landsbygdsvägar, trafikskadors hälsoeffekter på
lång och kort sikt, vidareutveckling av metodik för djupstu-
dier av skadade i personbilsolyckor.
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Kartläggning av 0,9 Mkr ? ( 0,6 Mkr)
trafikanters attityder
och beteenden

 

 

Löpande årlig attitydundersökning, fortsatta beteendestudier i
ett basurval av tätorter.

Generella trafik- 0,5 Mkr ? ( 0,5 Mkr)
säkerhetsproblem

 

Samhällsekonomiska beräkningar (samprojekt med TFB, VV och
NTF), värdering av icke dödliga skador, trafikbrottens
relativa risknivå (samverkan RPS).

Planeringsstöd för 2,5 Mkr ? ( 2,5 Mkr)
trafiksäkerhetsarbete

Beslutsprocessen-huvudstudie (identifiering av beslutsprocess
och hinder för genomförandet av trafiksäkerhetsåtgärder), ut-
veckling av underlag för lokalt grafiksäkerhetsarbete -projekt
SÄTIK (samverkan med Svenska Kommunförbundet), utveckling av
regionalt trafiksäkertesarbete (SÄLSAM-projektet fortsättning
m.m.), fortsatt utveckling av experstsystem för val av trafik-
säkerhetsåtgärder (databas).

TRAFIKAVDELNINGEN 16,1 Mkr ( 14,3 Mkr)

Passiv säkerhet 1,4 Mkr ? ( 0,8 Mkr)

 

Viltfångare på fordon, gasdrivna bussar, skyddssystem i bilar
(sidokollisionsskydd),_underkörningsskydd fram på tunga for-
don, bakändeskollisioner (effekt på nacken, skademekanismen),
skyddsanordningar för barn i bil.

Aktiv säkerhet 0,8 Mkr ? ( 0,5 Mkr)

 

Kör- och bromsegenskaper hos fordon (fordonskombinationer vid
olika hastigheter), synbarhet och mörkertrafik, vindrutesli-
tage.

Fordonsbuller '0,2 Mkr 2 ( 0,2 Mkr)

 

Provmetoder för yttre fordonsbuller och för däcksbuller
(relevanta metoder).

Informationsinhämtning 0,5 Mkr ( 0,3 Mkr)

 

Deltagande i CEN-arbete rörande främst tekniska krav på trafi-
kanordningars funktion och synbarhet, framtida lokalisering-
smärken, utveckling av datorprogram för utformning av lokali-
seringsmärken, förstärkt utmärkning av plankorsningar.



- Tekniska krav på trafikanordningar
- Framtida lokaliseringsmärken
- Utmärkning i plankorsningar

Trafiksäkerhet utanför 0,3 Mkr

tätort

- Kriterier för lokala hastighets-
begränsningar

- Korsningsregler på landsbygd

Trafiksäkerhet inom 1,5 Mkr
tätort

- TRÅD
- Nytt hastighetssystem för tätorter
- Gågator m.m.
- Cykelleder
- Trafiksäkerhetshandbok för tätorter
- Åtgärdskatalogen

Författningar, före- 0,2 Mkr
skrifter och regler

- Förvaltning av RVT

Alkohol och droger 0,4 Mkr

 

- Försök med alkolås
- Uppföljning av utvidgade lämplighets-

prövningen

Unga bilförare 0,6 Mkr

 

- Försök med övningskörning från 16 år
- Utveckling och utvärdering av halk-

utbildning
- Fortbildning av unga bilförare
- Uppföljning av teoriprov

Äldre bilförare 1,3 Mkr

 

- Fortbildning av äldre bilförare
- Demens och bilkörning
- Uppföljning av hälsokontroller

för äldre bilförare
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0,15 Mkr)
0,15 Mkr)
0,05 Mkr)

0,3 Mkr)

0,15 Mkr)

0,10 Mkr)

1,3 Mkr)

0,25
0,30
0,20
0,10
0,20

_0,25

Mkr)
Mkr)
Mkr)
Mkr)

Mkr)

Mkr)

0,2 Mkr)

0,20 Mkr)

0,4 Mkr)

0,30 Mkr)
0,10 Mkr)

0,4 Mkr)

0,10 Mkr)
0,10 Mkr)

0,10 Mkr)
0,10 Mkr)

1,3 Mkr)

0,50 Mkr)
0,50 Mkr)
0,30 Mkr)
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Trafikantutbildning m.m. 0,5 Mkr ( 0,6 Mkr)

- Trafiklärares uppfattningar om vägtrafiken L ( 0,20 Mkr)
- trafiksäkerhetseffekter och sociala L ( 0,20 Mkr)

konsekvenser av körkortsingripanden
- drogförebyggande information och L ( 0,10 Mkr)

trafikantutbildning. _

- Framtid på väg (Arbogaprojektet) L ( 0,10 Mkr)

Barn och ungdom 0 ( 0 )

- Pedagogiskt hjälpmedel-"dataspel" ( 0 )

Kunskap om trafik- 0,7 Mkr V ( 0,7 Mkr)

 

säkerhetsinformation

Klassificeringssystem för info-åtgärder, beskrivning av kun-
skapsläget, riktlinjer för info aktivitet, underlag till
långsiktiga kampanjer, informationens roll i TS-arbetet.

  

Utvärdering av trafiksäker- 0,2 Mkr ( 0,3 Mkr)
hetsinformation

- Metod för systematisk utvärdering, V ( 0,30 Mkr)
utvärdering av större informationsprojekt

Registeravdelningen 2,3 Mkr ? ( 2,3 Mkr)

Nytt centralt bil- och körkortsregister, nytt redovisningssys-
tem för avgifter inom bil- och körkortsomrádet, bildfángst
teknik för bil- och körkortsregistrering, utveckling av läns-
styrelsernas terminalhantering- byte terminal-PC, utveckling
av "smart cards" som infoförmedlare, teknik med automatiska
telefonanmälningar till bil- och körkortsregistren, teknik med
telefaxanmälningar till bil- och körkortsregistren.

Forskningsenheten 0,7 Mkr ? ( 0,7 Mkr)

 

Bidrag till utveckling av VTI:s fordonssimulator samt bidrag
till Centrum för Transport och Samhällsforskning.

Kompetensutveckling 4,0 Mkr ? ( 4,0 Mkr)

 

Utökad kompetens vad avser masskommunikation, trafikanters
egenskaper och trafikbeteende, trafiksäkerhetsátgärders
funktion och effekt, kommunalt trafiksäkerhetsarbete m.m. i
linje med avnsitt 7.2 i dokumentet Vägverkets verksamhetsin-
riktning-trafiksäkerhet. Utkast 1992-09-14. Kåre Rumar.
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Centralt trafikolycksregister 0,5 Mkr ? ( O )

Förutsättningarna för skapandet av endast ett för landet ge-
mensamt trafikolycksregister utreds i form av en förstudie.
Detta bör kunna nyttjas av VV, Polisen, landstingen, kommuner-
na samt SCB m.f1.

PRODUKTIONSTEKNIK och 10 , 0 Mkr ( 10 , 0 Mkr)

PRODUKTUTVECKLING

0 Arbete på väg 10,0 Mkr ? ( 10,0 Mkr)

 

Projektets mål är att skapa säkrare och bättre vägarbets-
platser. Genom försök via referensarbetsplatser skall ny och
känd teknik testas och utvecklas i olika kombinationer.
Arbetet har under 1992 bedrivits med stöd från Arbetslivs-
fonden som även lämnar bidrag för verksamheten 1993.

  
 

ÖVRIG UTVECKLING 6,5 MKR ( 4,0 Mkr)

o Funktionsentreprenad 1,0 Mkr ? ( 0,5 Mkr)

Utveckling av funktionsbeskrivningar, -krav och -mätningar,
beskrivning av ansvarsfördelning och arbetsgång inom ramen för
funktionsentreprenad. Framtagning av anvisningar, exempel och
mallar. Praktiska försök. Delprojekt:

- Investering (VEu)
- Drift och underhåll (VVÄ)

o EES-avtalets konsekvenser 0,5 Mkr ? ( O )

För att inte de regionala beställarna skall bryta mot EES-av-
talets bestämmelser tas en "upphandlingshandbok" fram.

0 Kvalitetssystem 0,5 Mkr ? ( 0 )

Utveckling av kravspecifikation för kvalitetssystem rörande
byggande, drift och underhåll.

o Strategisk kompetens- 1,0 Mkr ? ( 1,0 Mkr)

 

 

försörjning

 

Vid högskolor och tekniska gymnasier saknas i dag modern
undervisningslitteratur inom väg- och broområdet både vad
gäller byggande som reparation och underhåll. I samarbete med
landets högskolor och branschens övriga aktörer tas litteratur
fram som kan användas av alla högskolor och i tillämpliga
delar vid alla tekniska gymnasier.
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Utvecklingsmodell för 0,5 Mkr ? ( 0,5 Mkr)
FOU-projekt

Så SUM-mcdellen i första hand är utvecklad för att tillämpas
inom IT-sektorn är den inte helt idealisk för teknisk FoU. En
till sistnämnda verksamhet anpassad SUN-modell tas fram.

Utvärdering av tidigare 1,0 Mkr ? ( O )
genomförd FoU

Den tekniska FoU-verksamhet som igångsatts de senaste fem åren
utvärderas för att få underlag för framtida långsiktiga ut-
vecklingsplaner.

yidareutveckling av

"produkter Och tjänster" 2,0 ( 2,0 Mkr)





SK - Svenska Kommunförbundet

Projekt inom vägteknikområdet

VTI NOTAT 12/93



Hans Silborn 1993-08-06

Pågående FoU-projekt om gator
och trafik

Belåg'g'ning'ar m m

Belåggningsunderhåll på Iågtrafikerade gator med hänsyn
till åldring av belåggningar

Ett långsiktigt doktorandprojekt vid KTH. Förstudie har utförts under vin-
tern 1989/90. Projektet påbörjades sommaren 1991 och pågår under fyra år.
De första två åren finansieras via anslag från TFB.
Utredare: Professor Ulf Isacsson, KTH, är projektledare och Lars Johansson
är forskare (doktorand)

Styrgrupp: Åke Sandin Göteborgs Gatu AB, Torbjörn Byrnäs Stockholm En-
treprenad, Rune Fredriksson Vägverket, Safwat Said VTI.

Långtidsuppföljning av tåtortsvågar

Sedan 1986 har VTI följt upp tillståndsförändringar på 178 sträckor på
tätortsvägar i åtta kommuner. Projektet har tidigare finansierats av TFB,
men ansvaret har nu överförts till Kommunförbundets FoU-grupp. En lä-
gesredovisning och första utvärdering har gjorts under våren 1993. För när-
varande övervägs om projektet ska fortsätta eller ej.
Utredare: Håkan Jansson VTI.

Styrgrupp: Åke Sandin Göteborgs Gatu AB, Kenneth Elehed Linköping och
Jan Nilsson Höör.

Gråvning i allmän mark

Utvärdering av vilken effekt grävningar i gatorna har för beläggningarnas
livslängd och hur mycket gatuunderhållet fördyras. Förstudie är utförd av
VTI. Programarbete har resulterat i att en större utredning inte kommer att
genomföras. Istället kommer befintlig kunskap att sammanställas av
Kommunförbundet. Ett seminarium ordnas under hösten 1993.
Utredare: Bengt Skagersjö och Hans Silborn, Kommunförbundet.

Val av belåggningsåtgård

Utarbetande av handbok för val av beläggningsåtgärd. Projektet ska ses som
en fortsättning på tillståndshandboken "Bära eller brista". Samfinansiering
med Vägverket, VTI och Byggforskningsrådet. Klart hösten 1993.
Utredare: Lars-Göran Wågberg
Styrgrupp: Lars-Göran Wågberg VTI, Rune Fredriksson Vägverket, Bertil
Iidflo Kalmar (Kommunförbundet), Per-Ola Jönsson Farstaverken AB

(Byggentreprenörerna) och Kjell Sardal Ballast Väst AB (FAS).



Cementbundna material i gator och vägar

Projektet syftar till att sprida kunskap om cementbundna material och dess
användningsområden samt att ge exempel på tekniska lösningar. Dessutom
görs mer systematiska uppföljningar av några kommunala projekt med
cementbaserade produkter. Informationsskriften är klar i september 1993.
Utredare: Bengt-Åke Hultqvist VTI
Styrgrupp: Äke Sandin Gatubolaget Göteborg, Per Liljekvist Norrköpings ga- '
tukontor och Ulf Bengtsson Stockholm Entreprenad. Dessutom medverkar
Lotta Bergman från Cementa AB.

Bindemedelsförseglingar

Undersökning av bindemedelsförseglingars effekter för att täta ytan, låsa
stenarna samt uppnå och vidmakthålla god friktion. En försöksyta finns på
Strängnäs flygfält. Samfinansiering med Vägverket, Luftfartsverket och
FortF. Projektet är flerårigt (5 år) och avslutas 1996.
Utredare: Per Centrell VTI
Styrgrupp: Lennart Östling Sollentuna tekniska kontor
(Kommunförbundet), Nils-Erik Nyqvist Luftfartsverket, Hans-Erik Fredbäck

FortF, Mansour Ahadi Vägverket och Kjell Hortlund Nynäs.

Slurry sea!

En informationsskrift om slurry seal, eller slamförseglingar, har utarbetats
för kommunerna. För entreprenörerna har utarbetats en skrift med utfö-
randerekommendationer för slamförseglingar. Denna skrift utvärderas och
revideras. I några kommuner i Stockholmsregionen planeras slurry seal
med en ny upphandlingsform. Dessutom kommer dessa beläggningars till-
ståndsutveckling att följas under några år.
Arbetet utförs av en branschsammansatt arbetsgrupp som består av Lennart
Östling från Sollentuna, Börje Löf från Gävle, Ian Adén från Skanska, Kjell
Hortlund från Nynäs Bitumen, Kjell Norberg från Vägmästarna, Gunnar
Hillgren från Berol Nobel, Mansour Ahadi från Vägverket, Leyf Warging
från FortF och Nils-Erik Nyqvist från Luftfartsverket.

Handbok för stensättningsarbete

En stor undersökning av hur arbetsmiljön kan förbättras vid stensättnings-
arbete har utförts av Clas Nielsen med anslag från Arbetsmiljöfonden och
visst stöd från Kommunförbundet. Arbetet resulterade i flera förslag till nya
projekt. Det första projekt som kommer att genomföras är en handbok för
stensättningsarbete. Projektet finansieras av Kommunförbundet och Ar-
betsmiljöfonden. Projektet avslutas under 1994.
Utredare: Clas Nielsen från Arbetsutveckling AB samt Mats Nettby Göte-
borgs gatu AB.
Styrgrupp: Magnus Ljungblom från Stockholm Entreprenad, Tage Hjal-
marsson från Falkenbergs gatukontor, Håkan Oklsson från Gotlands gatu-
kontor, Lars svensson från SH-Bygg AB samt Roger Skarp från Skarps Sten-
och anläggnings AB.



Norrländsk gatusektion

Syftet med projektet är att förbättra konstruktionen av gatorna i norra Sve-
rige med inriktning på att få minskade tjälskador och minskat dagvatten-
flöde med färre föroreningar. Projektet har nyligen beviljats anslag och är
tänkt att samfinansieras med Byggforskningsrådet. Projektet startade första
halvåret 1993 och pågår i tre år.
Utredare: Christer Stenmark, Per-Arne Malmqvist Luleå högskola
Styrgrupp: Ännu ej utsedd.

Val av bitumenbelâggning med hänsyn till stenmaterial och
stenstorlek

Syftet med projektet är att undersöka olika beläggningstypers motstånd mot
dubbdäcksslitage när stenstorlek och stenkvalitet varieras. Klart hösten 1993.
Utredare: Lars-Göran Wågberg, VTI
Styrgrupp: Åke Sandin Göteborgs Gatu AB, Börje Löf Gävle gatukontor och
Lars-Olof Eriksson Orebro tekniska förvaltning. Dessutom medverkar Nils
Ulmgren NCC Bygg AB.

Ekonomi, administration, planering

Standard - vidmakthållandemått

Etapp 1 av standardprojektet har överarbetats av KM inför en ny standar-
denkät som har genomförts under våren 1992. En utvärdering av enkätre-
sultaten, vilka presenterades i "Kommunernas väghållning 1991", ska ge-
nomföras. Etapp 2 innefattar vidmakthållandemått. Denna del har ännu
inte påbörjats.
Utredare: Arbetet utförs till stor del på Kommunförbundet.
Stygrupp: Kenneth Elehed Linköping, Sten-Åke Larsson Göteborgs Gatu AB,
Rolf Calmertun Trollhättans tekniska kontor, Magnus Lexell Södertälje.

Funktionsentreprenader - upphandling' av drift och under-
håll av gator och vågar

Projektet syftar till att utarbeta ett underlag som kan användas som mall för
kommuner som ska genomföra funktionsupphandlingar. Handledningen
ska vara klar under hösten 1993. Projektet samfinansieras av Kommunför-
bundet, Vägverket, Åkeriförbundet och Byggentreprenörerna genom SBUF.
Utredare: Kjessler 8: Mannerstråle AB med Sten-Åke Larsson Göteborgs
Gatu AB och Björn Salomonson KM som projektledare.
Styrgrupp: Lars Ohlsson, Göteborgs trafikkontor, Sven-Göran Södergren
Stockholm Entreprenad, Per Brusk Skanska Väst AB, Sigvard Sundelid
Gatu och Väg AB, Alf Levander Akeriförbundet, Bengt Falk Vägverket och
Torsten Grennberg Luleå tekniska högskola.



Handbok i effektivare maskinadministration

Skriften är en fortsättning på böckerna om förrådshantering och transport-
verksamhet. Nu handlar det om metoder för att effektivisera maskinadmi-

nistrationen. Klart hösten 1993.

Utredare: Everth Larsson Lunds tekniska högskola, Peter Lindhqvist Kom-
munteknik Malmö. 0
Styrgrupp: Börje Mattson Borlänge, Karl-Erik Danbo Malmö, Ake Engström '
Avesta och Ulf Thorberg Västerås.

Långsiktig forskning om de primârkommunala tekniska
kontorens organisation, administration och ekonomi

Projektet är ett treårigt program för långsiktig forskning om de tekniska
kontorens organisation, administration och ekonomi. Samfinansieras av

Kommunförbundet, VAV, MOVIUM och BFR. Startade sommaren 1991.

Projektledare: Lennart Hansson Lunds universitet, Institutet för ekonomisk
forskning (KEFU) H
Styrgrupp: Anders Lindberg Borlänge, Sten Bjergaard Angelholm, Jan
Blomqvist Helsingborg, Sverker Westman Stockholm, Karl Gunnar An-
dersson Västerås, Kjell Nilsson MOVIUM och Erik Amnå Högskolan i Öre-
bro.

Driftanpassad placering av stolpar och andra anordningar

Exempelsamling som visar hur en traditionell och ofta dålig placering av
stolpar m m bör förändras för att uppfylla högt ställda krav på maskinell
renhållning och vinterväghållning samt estetik, säkerhet och funktion.
Klart 1993.
Utredare: Roger Johansson Göteborgs Gatu AB.
Styrgrupp: Olle Schillström Stockholm Entreprenad, Ian Ramqvist Malmö
gatukontor, Mats Reuterborg Falu kommun, Torsten Davidsson Boverket.

Kommunal handbok för säkerhetsanordningar vid vägarbe-
ten

Utarbetande av en handbok för säkerhetsanordningar vid vägarbeten, till
skydd för både anställd personal och trafikanterna. Projektet avslutas under
sommaren 1993. Under hösten 1993 utarbetas en video tillsammans med
Vägverket.
Utredare: Sylvia Rimsler, Linea Information AB
Styrgrupp: Kenny Selling Örebro, Tage Roslund Skellefteå, Maria Zetterberg
Moberg Köping och Bo Lönegren Vägverket.

Regler och avgifter för upplåtelser av allmän plats

Avsikten är att stimulera ett ökat ekonomiskt tänkande i upplåtelseverk-
samheten. Pengar har anslagits för programarbete, men projektet är ännu
inte påbörjat.
Utredare i programskedet: Mats Thorén, M Thorén AB.



Undersökning av konkurrenssituationen inom väghåll-
ningsområdet

Syftet med projektet är att undersöka konkurrensen inom väghållningens
olika områden. Undersökningen har påbörjats med ett examensarbete vid
Högskolan i Gävle /Sandviken, där några upphandlingar har studerats. Un-
der hösten 1993 utvidgas studien till ett betydligt större antal upphand-
lingar.
Utredare: Anna Brodin och Katarina Skarborg, Kommunförbundet

Fördelningen egen regi/entreprenadarbeten

Avsikten med projektet är att ta reda på hur stor del av gatukontorens ar-
bete som utförs av entreprenörer respektive av egen personal och med egna
maskiner. En förstudie har gjorts under hösten 1992 och en enkätundersök-
ning genomförts i 80 kommuner under våren/sommaren 1993. Klart hös-
ten 1993.
Utförare: Karin Bryntse och Lennart Hansson. Lunds universitet.
Styrgrupp: Bengt Borheim Helsingborg, Kaj Lovell Åmål och Alf Matsson
Västerås.

Produktionssamverkan mellan kommunerna och Vägverket

Projektet syftar till att studera möjligheterna, problemen och effekterna av
långt gående produktionssamverkan mellan kommunerna och Vägverket.
Tre olika samverkansmodeller studeras: I södra Bergslagen (Hällefors, Lin-
desberg, Ljusnarsberg och Nora) studeras samverkansavtal, i Väners-
borg /Trollhättan undersöks koncentration och specialisering samt i Umeå
fusion genom bildande av gemensamt bolag. Klart under 1993
Utredare: Anders Bruse Bohlin 8: Strömberg Företagskonsult AB
Styrgrupp: Hans Silborn Kommunförbundet, David Eldrot Gävle, Kjell
Sandström Umeå, Tom Ramstedt Vägverket och Ingemar Melin Vägverket.

Produktionssamverkan mellan kommunerna i Göteborgs-

regionen

Olika former av mer eller mindre långt gående samverkan mellan kom-
munerna i Göteborgsregionen studeras och analyseras. Även Vägverket del-
tar. Avsikten är också att genomföra det som bedöms möjligt och fördelak-
tigt. De förberedande studierna ska vara avslutade under 1993. Projektet
samfinansieras av deltagande kommuner, Vägverket och Kommunförbun-
det.
Utredare: Anders Bruse Bohlin 8: Strömberg Företagskonsult AB.
Styrgrupp: Representanter från deltagande parter.

Nätverk för förslagsverksamhet

Avsikten är att starta någon form av nätverk kring förslagsverksamheten i
kommunerna så att goda idéer som kommer fram genom förslagsverksam-
heten i en kommun sprids till fler kommuner. Programarbete har påbörjats.
Utredare i programskedet: Björn Berntsson Göteborgs Gatu AB.



Vinterväghållning

Singelolyckor för oskyddade trafikanter

Avsikten är att studera fallolyckor mm för fotgängare både vinter- och
sommartid. Studien ska både ge kunskap om problemets omfattning och ge
underlag för val av effektiva åtgärder. Samarbetsprojekt med Vägverket och -
TFB. Efter vissa metodologiska problem kommer projektet att påbörjas hös-
ten 1993.
Utförare: Agneta Ståhl Lunds tekniska högskola och Staffan Möller VTI.
Styrgrupp: Annu ej utsedd.

Broar

lmpregnering av betong

Projektet avser vattenbaserade impregneringsmedel samt metoder för fukt-
haltsmätning i betong. Flerårigt projekt som har delrapporteras i lättillgäng-
lig informationsskrift i början av 1993.
Utredare: Folke Karlsson och Curt Wannerberg Stockholm Konsult
(Materialprovningen).

Broförvaltning - BMS

I samarbete med Vägverket utvecklas ett planeringshjälpmedel för under-
håll och drift av statliga och kommunala broar, ett s k Bridge Management
System (BMS). Det ska vara anpassat för persondatorer. Arbetet planeras
vara klart under 1993.
Arbetsgrupp: Klas Nydahl Malmö, Tony Johansson Stockholm, Ian Hed-
berg, Stockholm, Sven Forssman Malmö, Benny Olsson Karlskrona, Roul
Jonsteg och Mats Bobeck Göteborg, Lennart Lindblad Vägverket.

Gröna ytor

Förebyggande av framtida ogrâsproblem

En undersökning av hur man redan i anläggnings- eller renoveringsskedet
bör utforma ytor och välja material för att hindra ogrästillväxt. Etapp 1, som
handlar om att samla in befintliga erfarenheter och kunskaper har påbörjats
under hösten 1991. Klart under sommaren 1993.
Utredare: Håkan Schroeder och Sven-Erik Svensson från Alnarp.
Styrgrupp: Göran Svensson Västerås, Bengt Borheim Helsingborg, Thomas
Wahlman Malmö, Peter Ander Malmö och Bernt Eneberg Skanska



Gatubelysning

Rostskydd av belysningsanläggningar

Prov av olika sätt att rostskyddsbehandla belysningsanläggningar. Flerårigt
projekt i samarbete med Vägverket. Första avrapporteringen gjordes våren
1993.
Utredare: Torsten Johnsson Korrosionsinstitutet

Styrgrupp: Ake Norberg Stockholms gatu- och fastighetskontor, Anders
Berglund Göteborgs Gatu AB, Bengt Brännvall Vägverket och Torgny Wal-
lin Nordisk Förzinkningsförening.





FORT F - Fortifikationsförvaltningen

Projekt in0m vägteknikomrâdet
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Hans-Erik Fredbäck 92-09-14 Sid 1

Pågående FoU inom FortF av specifikt
intresse för VTI/V's programrád

Bakgrund

Det råder sedan lång tid tillbaka ett mycket intimt samarbetsförhållande mellan FortF
och VTI. Möjligheten att snabbt kunna rådgöra med en samlad expertis är
utomordenligt värdefull för FortF. Värdet för VTI av de uppdrag som erhålles från FortF
torde klart understiga nyttan för FortF av det samlade beslutssunderlag mm som VTI

tillhandahåller på allehanda sätt. FortF är starkt beroende av såväl VTI som övriga
omvärldskontakter, vilket framgår av nedanstående uppgifter.

rkllr'k ifr

- Utarbeta system för handläggning av bärighetsklassificeringar, principer för

mätningar, analyser, klassificeringar, dispensärenden mm.

- Konsekvenser för flygbaser som undantas från normalt underhåll.

- "Flygbasspecifika studier" (Hemliga)

- Färdigställande av flygbasdatabank.

- Kartläggning av nuvarande rapporterings- och planeringsrutiner för bedömning
och rapportering av underhållsstatus vid flygbaser och utarbeta därefter förslag
till nya och förbättrade rutiner.

- Långtidsuppföljning av banbeläggningars funktion/kondition , plan

- Studera och utveckla metoder för försegling av asfalt

- Regler, handböcker

- Utbildning, seminarer, introduktion av t ex Handbok Fälthállning

- Ämnesområdesbevakning

- Utlandssamarbete
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Projektnummer 0115

Projekttitel Öppna överbyggnader och dränerande
bärlager

Företag/organisation NCC Bygg AB

Medverkande företag/personer Malmö kommun, LTH, avd Vägbyggnad

Projektledare Fredrik Stahle, tel 040-317281

Projekttid 9101-9312

Projektsammanfattning

En öppen vägöverbyggnad består av ett dränerande slitlager utlagt på ett tjockt

makadamlager och ska tillåta att vatten passerar genom konstruktionen utan att

denna bryts ned. Fördelarna med överbyggnaden är bl a

- entorrare vägbana erhålls vilket eliminerar vattenplaning

- . lokal omhändertagande av dagvatten

- däcksbuller från fordon reduceras

En typ av denna överbyggnad har tidigare studerats vid LTH avseende kostnader

och förmågan att magasinera/inñltrera dagvattnet.

Syftet är att studera en öppen överbyggnadstyp i milt vinterklimat med avseende på

bärighet, nedbrytning och produktion. Speciellt skall vattnets rörelse och inflytande

studeras. Ny typ av bitumenstabiliserat bärlager, Viacobase prövas i öppen som tät

överbyggnad. Jämföra kritiska spänningar och töjningar för dels

makadamkonstruktionen och dels bärlagret vid olika belastningssituationer.

Mars 1991



Projektnummer 1008

Projekttitel Funktionella mätmetoder och funktionsinriktad

proportionering av asfaltmassor

Företag/organisation NCC Bygg AB

Medverkande företag/personer Skanska, Nynäs, VTI, Vägverket,

Lemminkäinen

Projektledare Nils Ulmgren, tel 08-7955670

Projekttid 9103-9108

Projektsammanfattning

I proportioneringen av asfaltmassor skall krav uppfyllas pä massans

sammansättning och hälrum. Några direkta krav på funktionella parametrar

föreligger inte. Detta är inte tillfredsställande, då en proportionering bör ge en

asfaltmassa sådan egenskaperatt den färdiga beläggningen motsvarar uppställda

funktionskrav. ' ^

Projektets syfte är att finna metoder för

a) Bestämning av funktionella egenskaper pä laboratorium

b) Proportionering av asfaltmassa

Detta projekt utgör en fortsättning på projekt 5028.

Mars 1991



Projektnummer 1009

Projekttitel Stenmaterial

Företag/organisation Skanska Väst AB

Medverkande företag/personer Geologiska institutionen, CTH/GU, Sabema,

VTI etc

Projektledare Kurt Fröberg, tel 031 -71 1000

Projekttid 9107-9312

Projektsammanfattning

Projektets mål är att med kända testmetoder klart definiera olika bergarters

hållfasthetsegenskaper och deras lämplighet som vågöverbyggnadsmaterial.

Mars 1991



Projektnummer 1012

Projekttitel Rationell produktionskontroll/Nya

provningsmetoder

Företag/organisation NCC Väst

Medverkande företag/personer

Projektledare Leif Ekholm, tel 031 -71 5175

Projekttid 9102-91 12

Projektsammanfattning

Nackdelarna med dagens produktionskontroll är att kontrollen ligger för sent i

produktionen. Nuvarande metoder kräver användning av toxiska lösningar. Arbetet

ute på vägen har blivit allt riskablare.

Nackdelarna kan minskas eller elimineras genom följande åtgärder.

- Produktionskontrollen vid asfaltverket förändras så att tyngdpunkten

flyttas till kontroll av ingående material i stället för färdig produkt.

- Radiometriska icke förstärkande metoder används i ökad omfattning

för kontroll och dokumentation av packningsarbetet.

Mars 1991



Projektnummer 1025

Projekttitel Asfaltutläggare med högpackande skrid -

litteraturstudier och sammanställning av

erfarenheter

Företag/organisation NCC Bygg AB

Medverkande företag/personer

Projektledare Arne Stridh, 08-6552000

Projekttid

Projektsammanfattning

Projektet omfattar litteraturstudier och en sammanställning av fålterfarenheter

erhållna med asfaltutlåggare högpackande skrid. Syftet är att komma fram till en

säkrare uppfattning om sådana skridars packningsverkan och övriga effekter på

olika belåggningstyper.

April 1991



Projektnummer

Projekttitel

Företag/organisation

Medverkande företag/personer

Projektledare

Projekttid

Projektsammanfattning

1028

Innovativ finansiering av vägar i USA

NCC Bygg AB

Sv Tekniska Attachéer, Jesper Svensson,

USA

Göran Wettlegren, 08-6552020

91 03-91 06

Från Sveriges Tekniska Attachéers kontor i Los Angeles skall en rapport framtagas

om vägprojekt i USA med innovativ ñnansieringsstruktur. Rapporten kommer att

utgå från en studie och sammanställning av aktuella projekt. Frågor om

huvdmannaskap i ñnanseringsstruktur och avtalsutformning betraktas som centrala.

Vidare kommer olika sätt att reglera tullavgifter och avkastning att presenteras. Även

valet av olika system för avgiftsupptagning kommer att belysas.

April 1991



Projektnummer 1051

Projekttitel Rehabilitering av överbyggnadskonstruktioner av

bark

Företag/organisation Skanska, Norrland

Medverkande företag/personer Vägverket, FortF och Kramfors Kommun

Projektledare Roger Omberg, tel 0612-11540

Projekttid 9104-921 1

Projektsammanfattning

Under sjuttiotalet användes bark i ett antal konstruktioner av vägar och flygfält. I början av

åttiotalet upptäcktes deformationer i dessa konstruktioner. Överbyggnader av bark

upphörde i mitten av 80-talet. Projektet syftar till att finna metoder för att rehabilitera

konstruktionema och göra dem beständiga.

Sept 1991



Projektnummer 1055

Projekttitel Förbättrad homogenitet i färdig beläggning genom

ändring av materialflödet i tillverkningsprocessen

Företag/organisation 'NCC Bygg AB, Solna

Medverkande företag/personer

Projektledare Sven Sjöblom 08-355952

Projekttid 9106--9205

Projektsammanfattning

Ijsnart15 är har separationer i våra beläggningar utförda'med asfaltbetong ansetts som ett

problem som i många fall medverkat till en förkortad livslängd på beläggningert ' >

[föreliggande projekt skall undersökas hur man kanminska separationen eller

åstadkomma en viss äterblandning genom att på några ställen i tillverkningsprocessen
sätta in anordningar'SOm ändrar materialflödet.

Undersökningen genomförs på laboratorium med hjälp av modeller. Resultatet redovisas

som den påverkan på homogeniteten, som varje åtgärd haft i sitt tillverkningsskede.

Juü1991



Projektnummer 1065

Projekttitel Laboratorieundersökning av åldringsegenskaper hos

dránasfalt

Företag/organisation NCC Bygg AB, Solna

Medverkande företag/personer KTH, Vågteknik

Projektledare Ulf Isacsson, 08-790 87 00

Projekttid 91 10--9206

Projektsammanfattning

Syftet med projektet är att studera om åldringsprocessen i dränasfalt kan bromsas genom

tillsats av speciella substanser som polymer eller kalkstensfiller

Projektet innebär bl a undersökningar av förändringar i mekaniska egenskaper hos

provkroppar och förhårdning av bindemedlet under åldringsprocessen.

Juli 1991
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Projektnummer 1070

Projekttitel Skumbetong i mark-, väg- och järnvägsbyggnad

Företag/organisation NCC Bygg AB, Malmö

Medverkande företag/personer Vägverket, Banverket, Malmö Gatukontor, SGI, »

Cementa

Projektledare Göte Johansson, 040-317174

Projekttid 9108-9310

Projektsammanfattning

Skumbetong är ett material med för markbyggande mycket intressanta egenskaper. I

många tillämpningar är materialet överlägset både obundna material och cellplast. Det

passart ex för kompensationsgrundläggning, som förstärkning och utfyllnad och vid

äteifyllnad av ledningsgravar. Skumbetong är en porös och lätt betong med egenskaper

som gör den lämplig för mark-, väg- och jämvägsbyggande. Materialet är användbart

överallt där man kräver ett stabilt material som inte deformeras eller sätter sig och där man

samtidigt vill ha läg belastning på underlaget. Materialet är enkelt att schakta.

l projekt ska studeras skumbetongens lämplighet i mark-, väg- och jämvägsbyggande.

Vidare ska anvisningar tas fram för tillämpningar motsvarande t ex Vägverkets geotekniska

anvisningar "Cellplast i....( )". Anvisningama kan omfatta produktionsplanering,

arbetsutförande, materialkrav, geotekniska beräkningar samt exempel på tillämpningar

inom väg- och järnvägsbyggande.

September 1991
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Projektnummer 1 109

Projekttitel Vågfel

Företag/organisation Skanska, Göteborg

Medverkande företag/personer Högskoloma

Projektledare Sven Dahlström, Göteborg

Projekttid 9204-9309

Projektsammanfattning

Projektet utföres på ideell basis av en SVR-åldregrupp som består av f d Vägverksfolk,
konsulter och entreprenörer. Detta projekt är inspirerat av det tidigare Byggfel. Arbetet
avses ske i samverkan med V-sektionen i 4 högskolor. På så sätt kan intresserade
teknologer inom vägområdet utföra sina examensjobb inom detta projekt.

Dec 1991
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SRMMQNFQTTNING Bilaga 1
H U H H ll ll H H ll H U II Il H

I flera sammanhang påstås att kalkstensfiller inverkar positvt på

 

livslängden för asfaltbeläggningar. Dock har inte några under-

sökningar gjorts under fältmäSsiga förhållanden i Sverige. Ofta

hävdas att beläggningarna höll längre tidigare och som orsak

nämns att beläggningarna då innehöll kalkstensfiller i betydligt

större utsträckning än idag.

projektet syftar till att undersöka om kalkstensfiller tillför någotg

tekniskt/ekonomiskt under svenska förhållanden. Som nollprov

kommer en beläggning med enbart naturlig stenfiller att använ-

das. .

Projektet är tänkt att innefatta följande moment:

1. Tillverkning av asfaltmassor under mycket noggrant kontrol-

lerade betingelser.

E. Tillverkning av provplattor.

3. Laboratorieprovningar av råvaror, massor och beläggningar.

4. Nedfräsning av provplattor på utvalda vägsträckor.

S. Utvärdering av provplattornas kondition under projekttiden.

Rapportskrivning.m

Kostnaden för att genomföra projektet beräknas till 385.000 kr.

Detta är ett nettobelopp såtillvida att kostnaden för styr- och

arbetsgruppsmöten bestrids av respektive företag. Möteskostnaden

under projektet beräknas till totalt 130.000 kr.



Projektnummer:

8049

 

Projektets titel:

Totalrenovering av vägar med dålig bärighet inkl effektiviserad

dränering

Företag/organisation:
JCC, Region Örebro, Vägsektionen

Projektledare:
Anders Petterzon

 

Medverkande personer/företag:
Byggentreprenörernas Vägforskningsgrupp "Förstärkning av vägar"

Projekttid:
hösten 1988 - 1989-12-31
 

Projektsammanfattningi
Projektet gäller en totalrenovering av vägar med dålig
bärighet, där tonvikten läggs på utvärdering av en från USA
importerad dräneringsmetod Hydraway Drain by Monsanto.

 

Arbetena kommer att utföras på vägar i Jämtlands och Gävle-
borgs län. Delen förstärkningsarbeten i kombination med
dränering kommer att ske på väg 321.

Brejskzessåzfåe
- att utarbeta effektiva och billiga metoder för totalrenove-

- ring av lågtrafikerade vägar med dålig bärighet
- att nedbringa tiden för begränsning av axeltryck och total-
vikt för den tunga trafiken under tjällossningsperioden

- att så mycket som möjligt hålla kostnaderna nere för repara-
tionsarbeten av skador uppkomna under tjällossningsperioden

- att finna möjligheter till billigare utförande av andra åt-
åtgärder (t ex breddning av vägar).

Qmäasteigg
- att i anslutning till förstärkningsarbeten av väg med svåra

sprick- och sättningsskador utföra dränering genom inblandning
av makadam och bindemedel. Dräneringen är avny typ som läggs
på vägens båda sidor strax utanför beläggningskant

- att utprova värdet av ovan beskrivna dräneringsmetod på en
vägsträcka med svåra tjällyftningar för att nedbringa tjäl-
skadorna i övre delen av vägkroppen '

- att utföra utdränering av en trafikplats med hög grundvatten-
_ nivå och stora tjälskador och svåra sprickor
- att utföra "förenklad" vägbreddning, dvs genom dränering av
båda vägsidorna utföra vägbreddning med grundare diken

- att utföra nedläggning av dräneringssträng i vägmitt på
mindre vägar av typen grusväg, YlG-väg eller liknande.

Uppföljning av utförda arbeten kommer att ske genom material-
och bärighetsprovning, mätning av grundvattennivå, spårbildning
och tjällyftning samt flödesmätning. Vidare kommer dokumenta-
tion genom fotografering, videofilmning och rapporter att ske.

juni -88
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Projektnummer
2056

Projekttltel
Kau återvinning av asfaltbelâggningar

Företag/organisation
Hallström & Nisses, Lomma

Medverkande företag/personer
Vägverket, vn

projektledare
Göran Ullberg, tel 0611-10476

Projekttid
9205-9405

Projektsammanfattning

En inledande studie påvisade en :16 ' ' erv. Jlig marinad för kall åt ' '
:sfaltââläggningar. Ett nyligen avslutat andra steg avhandlade ;angelågaig
eknis förheredelser. Nu förbereds sista delen av huvudprojektet som

behandlar utförandefrågor och tillämpningsområden. '

:gåta ckErojåk't: syftar till att juStera och verifiera proportioneringsmodel-
10 s långt det ar m6] ligt genom metod- och materialval lösa kända

prob en med stabilitet och slitstyrka hos kallåtervunna asfaltmaterial

jul?/ 92



Projektnummer

Projekttitel

Företag/organisation

Medverkande företag/personer

Projektledare

Projekttid

Projektsammanfattning

2072 16

Certiñering av asfaltverk

NCC Bygg AB, Solna

Bertil Westerdahl, 040-31 70 00

9204-9212

Inom BG har det mer och mer blivit praxis att leverantörer skall vara certiñerade. I Sverige är certifiering
av fbretag eller anläggningar inom byggbranschen näst intill obefintlig. I och med Sveriges inträde i EG blir
certrñering troligen en nödvändighet, åtminstone inom vissa delbranscher.

I Danmark certiñerar ett flertal företag inom byggbranschen dels hela företaget och dels enskilda produktions-

anläggningar.

Detta_ projekt syftar till att som pilotprojekt certifiera asfaltverket Södra Sandby inom NCC Syd.
Lfålsatmingen ar dessutom att bygg upp ett generellt verksamhetssystem som kan utvidgas till att

galla andra enheter. Projektet skall klarlägga och belysa de problem och svårigheter som ñnns vid
framtagande av

- verksamhetsanalyser

- formulering av mål avseende kvalitet, styrsystem, verksamhet m m
- kartläggning av utbildningsbehov

- uppläggning av rutiner, manualer och system

- genomförande av revision.

Vad avser projektstyrning, beskrivning och budget - se vidare bifogad projektbeskrivning.

juni92



Projektnummer

Projekttitel

Företag/organisation

2076 17

Utveckling av tät asfaltbeläggning som förhindrar läckage

av urea och glykollösning till grundvatten

Skanska Stockholm AB, Asfalttekniskt Centrum, Farsta

Medverkande företag/personer

Projektledare

Pmmmnm

Per-Ola Jönsson, 08-605 73 16

9206-9312

Projektsammanfattning

Bakgrund:

Syfte:

detod:

lesultat:

92

Vintertid används glykol- och urealösningar pá flygplatser

dels för att avisa flygplan men också för halkbekämpning pä

rull- och taxibanor. Dessa preparat utgör en miljöfara om de

tränger ner i marken och grundvattnet.

Utveckla en tät asfaltkonstruktion som förhindrar kemikalie-

losningar pá trafikytor att nå grundvattnet.

Fältstudier utförs vid Arlanda flygplats där kemikalielös-

ningar med urea och glykol ska användas. Fältstudierna före-
gas av laboratorieundersökningar i mindre skala.

Metod för att konstruera en tät asfaltbeläggning som effek-

tivt förhindrar läckage av föroreningar till grundvatten

Utvecklingsprogrammet ska också leda till ett program för

underhåll och kontroll av befintliga ytor och konstruktioner
som utsätts för kemikalielösningar.



18

Projektnummer 2100 (forts 9082)

Big-Mak. Varmblandad bitumenöverdragen makadam.Projekttitel

Företag/organisation Skanska Mellansverige AB, Väg Mellansverige, Bålsta

Medverkande företag/personer Nynäs Bitumen AB

Projektledare Leif Claesson, 0171-555 60

Projekttid 9208-9312

Projektsammanfattning

Bakgrund

Under 1990 och 1991 utfördes två provsträckor med Bigmak Varmblandad
bitumenöverdragen makadam i Värmlands- och Skaraborgs län. Fältför-
söken finns avrapporterade i SBUF-rapporten, Big-Rock Asfalt av typ
Bituminiserad Grovmakadam (Bigmak)". I projektet utfördes bärighets-
mätningar dels på enreferenskonstruktion med konventionellt asfalt-
grus av typ AG och dels på utförda provbeläggningar av typ Bigmak.
Härvid konstaterades att beläggningen av typ Bigmak var överlägsen

konstruktionen med AG i och med att fördubblade E-moduler uppmättes.
Erfarenheterna i Sverige överensstämmer med resultat från liknande
provningar i U.S.A. Ur bärighetssynpunkt och med tanke på kommande EG-
lastbestämmelser är Bigmak därför ett högintressant alternativ till
konventionella bärande asfaltbeläggningar.

Uppföljningsmetodik

För att slutgiltigt dokumentera Bigmak-beläggningens egenskaper bör

fortsatt uppföljning utföras på utförda beläggningar under 1992 och
1993. Uppföljningen bör genomföras som bärighetsmätningar under hös-
ten.l992 och våren 1993 samt genom Spår- och jämnhetsmätningar. Vida-
re bör ett antal provkroppar tas upp och provas i laboratorium vad
gäller styvhetsmodul. Härigenom ska konstateras om konstruktionen med
Bigmak.behállit sina goda egenskaper sedan första.árets mätningar.

SEPQZ
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Projektnummer 2128

Projekttitel Konsistensens betydelse för slitstyrka hos slurry

Företag/organisation Skanska Stockholm AB, Trångsund

Medverkande företag/personer

Projektledare Jan Adén, tel 08-771 02 10

Projekttid 9212 - 9511

Projektsammanfattning

Slurry som är emulgerad bitumen blandat med ett ñnkornigt stenmaterial har visat sig vara ett ypperlig sätt

att underhålla flygfält och kommunala vägar. Asfaltbelâggnings livslängd ökar till en rimlig kostnad

Projektet syftar till att definiera vilka faktorer som påverkar slurrybeläggningens slitstyrka och undersöka hur

dessa faktorer kan kontrolleras.

JAN 1993



ULF 20
Projektnummer 2132

Projekttitel Laboratoriamatod för kontroll av nötningsbeständigheten hos

stanmatarialfraktionen 8,0 - 11,2 mm i asfaltbaläggningar

Företag/organisation Skanska Sydöst AB, Väglaboratoriat

Medverkande företag/personer

Projektledare Tomas Karlsson, 1910480-66170

Projekttid 921 1 -9304

Projektsammanfattning

Projektet syftar till att modifiera kulkvarnsmetoden (FAS 259-92)
sa att fraktionen 8,0 - 11,2 kan provas.

Den befintliga FAS-metoden är begränsad till fraktionen 11,2 - 16,0 mm
Vilket är en nackdel vid produktion av asfaltmassor med 12 mm
nominellt största stenstorlek.

Inriktningen kommer uteslutande att ske mot stenmaterial För
beläggningsändamål.

Den modifierade metoden är tänkt att användas vid produktionskontroll

av en täkt/krossanläggning.

Inom projektets ram kommer också att studeras hur kulkvarnstrummans varvtal
paverkar provningsresultatet.

MARSQS
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Projektnummer 2135

Projekttitel Klassiñcering av bergarter med LA-trumma

Företag/organisation Skanska Mellansverige AB, Bålsta

Medverkande företag/personer SGU, GMF, Banverket

Projektledare Lars Stenlid, tel 0171-55465

Projekttid 9301 -

Projektsammanfattning

Syftet är att undersöka om Los Angelestrumma är användbar för att bestämma slaghällfastheten på

grovmakadam (> 16 mm). Att för olika bergarter och ballast från befintliga täkter förklara slaghållfastheten

utifrån bergartskemin (hallen och kiselsyra), mineralinnehåll, komfogningsanalyser och

kristallstorleksbestämningar med tunnslip, jämförelser av Los Angelestal med fallhammarförsök somt

korrelationer mot kulkvarnsvärden.

JAN1993
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Projektnummer

2143

projekmtel Användning av geofysiska metoder vid projektering av vägar,

järnvägar etc

Företag/organisation
NCC Bygg AB, Solna

Medverkande företag/personer

Projektledare
Sam Johansson, tel 08-732 60 18

Projekttid 9212 - 9311

Projektsamrnanfattning

Syftet med pro' "Jektet ar att fastställa de 01'H . ika '
:ååådêåçaå anvandbarhet Vid väg- och järnvägsproååâfåiiåäa

vor Sig och tillsammans M°l ' "både fördElar OCh b H . . a sattningen ar att visa
._ W egransningar och därigenom in' ' '. I _ 0 lt -

utveckling av respektive metod som i sin tur lederliåâlvsååååt
konkurrenskraft

.
i, entemot ' .
nlngar. g traditionella geotekniska undersök-

,q

JAN19$3
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Projektnummer 21 57

projekttitel Motorvâg som funktionsentreprenad. Skillnader mellan

funktionsentreprenad och traditionell entreprenad

Företag/organisation Skanska Mellansverige, Bålsta

Medverkande företag/personer LTH, NCC, Byggentreprenörema

Projektledare Tore Bengtsson, tel 0171-55560

Projekttid 5 9212-9512

Projektsammanfattning .

l
l En motorväg skall byggas mellan länsgränsen mot Östergötlans län och
g Gammelsta (mellan Norrköping och Nyköping). Genom att vid upphandling
2 av detta Vägprojekt välja en Funktionsentreprenad dvs beställaren
köper en motorväg för visst trafikflöde med tillhörande drift- och
underhåll under 7 är efter byggandet anses den mest ekonomiska lös-
ningen för samhället och väghållaren erhållas. l

I

Avsikten med detta projekt är att utvärdera effekterna då projektering;
produktion och drift upphandlas samlat som en funktionsentreprenad. i

MARSQS
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Projektnummer

Projekttitel

Företag/organisation

Medverkande företag/personer

Projektledare

Projekttid

Projektsammanfattning

24

san

Undersökning av deformation i vâgöverbyggnad av typ CBÖ

BPA, Örebro

Vägverket, VTI, Cementa, Pilângens Betong,

Inge Hjeim tel 019-19 61 66

9304-931 0

Sannolikt sker deformationer av en vägkropp under byggnadsskedet p g a
dålig bärighet, väderförhållanden m m. För att öka vår kunskap vill Vi
undersöka byggtrafikens påverkan på vägterrassen och de olika överbygg-
nadsskikten för att sedan kunna informera beställare och projektörer.

Vidare ser vi här en möjlighet att undersöka cementbundet bärlager
tillsammans med berg- eller grusöverbyggnad. Bra grusmaterial är en
bristvara idag och därför finns två alternativ, sämre grus med bättre
bärlager eller bergöverbyggnad.

MARS 1993



 

SB UF 25
Projektnurnmer

3009

Projekttitel
Sättningsuppföljning av vägbank på sulñdjord vid Brobyn

Företag/organisation
Skanska Teknik, Danderyd

Medverkande företag/personer SGI, LuTH, CTH

projekuedare Ove Magnusson, tel 08-753 83 39

Projekttid
9302-941 0

Projektsammanfattning

I samband med en planerad bro över L
.

iken vid E b

_20 km norr om Luleå k mm appv ro Yn' ca

sträckning. ' o er Väg 685 Vibby _Skogså att få en nY

sthet med projektet är att på en ca 2 m hö vä b k
sulfidlera mäta rm rn g 9 3 På08 14 m

1,5 år_ defo atione a OCh Portrycksutvecklingen under

:ågååäåååoåyftaidtillkatt förbättra metoder för beräkning av
er v 0 a typer av geokonstrukti

vis inriktas arbetet mot metoder oner. Inlednings_som används för sätt -
:åäåkning för bankar och fyllningar, då dokumenterad :iggåenhet

upp öljning av sådana geokonstruktioner måste utökas

MARS 93



SB UF
Projektnummer

Projekttitel

Företag/organisation

Medverkande företag/personer

Projektledare

Projekttid

Projektsammanfattning

26

3011

Stödkonstruktioner med armerad jord. Referensobjekt i
Linköping

NCC Bygg AB, Linköping

SGI, CTH

Curt Broomé, tel 013-11 51 79

9303-9512

I Linköping kommer tre olika typer av stödmurar med armerad jord att

utföras i samband med utbyggnad av trafikleden "Norra Länkenñ

Projektansökan avser en produktionsuppföljning av konstruktionerna.

Metoden med armerad jord är ett tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt

alternativ till konventionellt gjutna stödmurar. Tekniken är väl utvecklad

och beprövad i andra länder. Ett referensobjekt utfört i Sverige bör

kunna leda till en större användning av metoden här i landet.

Projektet kommer även att innehålla en ekonomisk jämförelse mellan olika

alternativa utföranden, miljömässiga aspekter och ekonomiskt utfall.

Dimensionering av armerade konstruktioner utförs med stora säkerhets-

faktorer. Därför skall en jämförelse göras mellan beräknade och uppmätta

krafter i nät respektive stålstag.

MARS 93



Projektnummer

Projekttitel

Företag/organisation

Medverkande företag/personer

Projektledare

Projekttid

Projektsammanfattning

27

3022

Sprickutbredning från samverkande sprängborrhål vid
sprängning för anläggningsarbeten

WP-System, Sundsvall

Banverket, Vägverket, Nitro Nobel AB, KimitAB/LKAB

Mats Olsson, 08-744 25 35

9305-9308

Detta projekt omfattar testning av sprängämnen under verkliga förhållanden, dvs med längre hål och med

flerhälssprängning som används vid verklig kontursprängning.

MARS 1993



SULF
Projektnumrner

Projekttitel

Företag/organisation

Medverkande företag/personer

Projektledare

Projekttid

Projektsammanfattning

28

3033

Funktionsentreprenad - upphandling av drift och underhåll avgator och vägar

Gatu och Väg, Göteborg

Kommunförbundet,Byggentreprenörema, Vägverket,eriförbundet
' "

Sigvard Sundelid, tel 031-17 29 50

9302

" ktiskt användbart material som' ° ktet ar att utarbeta ett pra " . _
AVS1kten :ägdpvgåeupprättandet av förfrågningsunderlag m m fog funåt1ggâm
ååiråâ:ânader av drift och underhåll av anlaggn1ngar och anor ning
qatu-väg- och trafikområdet samt parkmark.

MARS 1993



SB UF
Projektnurnmer

Projekttitel

Företag/organisation

Medverkande företag/personer

Projektledare

Projekttid

Proiektsammanfattning

29

3043

Framtagning av metoder för inventering, sortering och
krossning av moräner användbara till ballastmaterial

Nyström Åke co Entreprenad, Skårplinge

v11, Vägverket, SGi, SGU

Hugo Minell, tel 026-65 20 15

9304-9401

Avsikten med detta projekt är att med sorteringstrumrna prova de moränsammansättningar
som är vanligt förekommande i landet. Syftet är att värdera den tekniska bearbetbarheten och
ekonomin i relativt vanliga moräner som ofta förekommer i anslutmng till större vägpr0jekt
men som inte utnyttjas på grund av bristande inventeringsrutiner.

Nytt inom projektet:
1 . En sorteringstrumma som är självrensande och som genom reglering av vinkel och

hastighet kan sortera ut lämplig mängd ftnjord i moränmaterialet.
2. Värdering av vanligt förekommande moräner med avseende på lönsamhet och

bearbetningsgrad.
3. Rutiner för inventering av användbara moräner.
4. Att provgjuta bearbetade moräner for betonggjutning.

MAR81993
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Vägforskningsgruppens ramprogram.

Under 1993 pågående projekt finansierade av BFR genom
ramanslag till Vägforskningsgruppen.

Gummigranulat i vägbeläggning.

Projektets syfte är att fastställa i vad mån och hur
underhållsekonomin, vinterunderhållet, trafiksäkerheten
och bullernivån påverkas om denna beläggning utförs på
längre sammanhängande sträckor. Läggningsarbetet är
slutfört. VTI genomför utvärdering av objekten. Hittills
har följande rapporter publicerats:

Gummipulver i vägbeläggningar, delrapport 1,
Besiktning av vägbeläggningen.
Sammanfattning av provvägsrapporter och laboratorie-
undersökningar i USA, delrapport 2.
Sammanställning över utförda försökssträckor,
delrapport 3.

Utförare: NCC Bygg AB

Projektledare: Nils Ulmgren

Förväntad slutrapport 1994.

Projektets totalbudget: 3.822.000 kr.

Ny kontraktsform för underentreprenader

Projektets syfte är att finna en effektivare kontrakts-
form för de lokala underentreprenaderna. Detta möjliggör i
sin tur en effektivare byggproduktion. Huvudentreprenören
kan redan i anbudsstadiet planera, samordna och därmed
förbilliga bygget.

Utförare: Luleå Tekniska Högskola

Projektledare: Torsten Grennberg

Förväntad slutrapport 1995.

Projektets totalbudget: 777.000 kr.
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Nedanstående två parallella projekt syftar till att följa
en funktionsentreprenad från val av objekt via utform-
ningen av förfrågningsunderlag och byggande till förvalt-
ning under den till entreprenadformen hörande långa
garantitiden.

Funktionsentreprenad vägar och gator - uppföljning av Vena - Väderum.
Vägen byggdes och övertogs 1986. Slutbesiktning
1993-07-01. För denna väg ansvarar Vägverket för driften
och entreprenören för underhållet. Följande slutsatser har
kunnat dras:

Funktionsentreprenaden har givit en bättre väg.
Anbudspriserna har höjts.
Beställaren tenderar att wmüi upphandlingen "glömma"
drift- och underhållskostnader.

Funktionsentreprenad vägar och gator - uppföljning av Tranviken - Stensmåla.
Vägen byggdes och övertogs 1985. Slutbesiktning
1992-11-29. Driften sköts av Tranvikens vägsamfällighet.
För 'underhållet. svarar: entreprenören, 'Vägmaskiner'.AB.
Följande slutsatser har kunnat dras:

Det kommer att behövas en försäkringslösning då det är
viktigt att entreprenören finns hela entreprenadtiden.
Det är viktigt att genomföra en avgränsning mellan
drift och underhåll.
I takt med att modeller för funktionsutvecklingen
utvecklas kan entreprenadtiderna förkortas.

Utförare: Kjessler & Mannerstråle

Projektledare: Bo Grönwall

Förväntad slutrapport: Hösten 1993

Projektens gemensamma totalbudget: 1.255.000 kr.

Jordpackning och packningskontroll, synpunkter, frågeställningar och förslag.

Projektets syfte är att framföra synpunkter, ställa frågor
och lägga fram förslag rörande jordpackningsområdet och
därmed något underlätta det praktiska arbetet med
planering, utförande och kontroll.

Utförare: Sven B Engman

Förväntad slutrapport: Sommaren 1993.

Projektets totalbudget: 100.000 kr.
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Funktionsentreprenad, drift och underhåll av vägar och gator, etapp 2.

Forskningsprojektet skall leda till rekommendationer för
förslag till hur slutprodukten bör specificeras vid
funktionsupphandling av drift och underhåll för vägar och

gator.

Vidare skall utifrån praktiska entreprenadförsök
mätmetoder och mätutrustningar för funktionskontroll
utvärderas. Hur den ekonomiska regleringen kan ske vid
avvikelser mellan förutsatta och verkliga förhållanden ska
också studeras.

Utförare: Luleå Tekniska Högskola

Projektledare: Torsten Grennberg

Förväntad slutrapport: 1995

Projektets totalbudget: 1.900.000 kr.

Handbok för val av beläggningsåtgärd.

Projektets syfte är att ta fram en handbok för av
beläggningsåtgärd. Handboken ska utformas för att passa
den beställare som inte kan betraktas som specialist på
asfaltbeläggningar. Projektet är en fortsättning på
tidigare projekt "Bära eller brista" en. handbok i
tillståndsbedömning av belagd gator och vägar.

Utförare: Statens Väg- och Trafikinstitut

Projektledare: Lars-Göran Wågberg

Förväntad slutrapport: 1993

Projektets totalbudget: 430.000 kr.

Undersökning av klimat och temperaturs inverkan på asfaltbeläggningars
hållbarhet.

Projektets syfte är att definiera livslängden för
asfaltbeläggningar med hänsyn till nedbrytningen för att
lättare och mer ekonomiskt kunna planera åtgärdsintervall.

Utförare: Skanska Stockholm AB

Projektledare: Olle Widén

Förväntad slutrapport: 1993

Projektets totalbudget: 135.000 kr.
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Konsistensens betydelse för slitstyrkan hos slurry.

Projektets syftar till att definiera vilka faktorer som
påverkar slurrybeläggningars slitstyrka och undersöka hur
dessa faktorer kan kontrolleras. Genom modifieringar av
nuvarande proportionerings- och regelsystem ska en
förbättrad kvalité erhållas.

Utförare: Skanska Stockholm AB

Projektledare: Jan Adén

Förväntad slutrapport: 1995

Projektets totalbudget: 840.000 kr.
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CEMENTAS FORSKNING INOM DET VÄGTEKNISKA OMRÅDET

Den mesta av Cementas forskning ° inom det vägtekniska.-

området i ett VTI-projekt respektive ett CBI-projekt.
Dessa projekt är samfinansierade av Cementa, SBUF,
Vägverket samt VTI själva. Projekten löper till 1995.
Uppgifter om dessa projekt kan erhållas från Bengt-Åke
Hultqvist, VTI respektive Örjan Peterson, CBI.

Förrutom detta pågår tre större projekt där Cementa deltar
i varierande omfattning, nämligen:

* Skumbetong i mark-, väg- och järnvägsbyggande.
Projektet undersöker användningen av lätt betong, s.k.
Skumbetong, som lättfyllning. Detta är ett projekt som
samfinanseras av SBUF, NCC, Cementa och Vägverket.
Projektet löper till 1993.

Cement som tillsatsmedel i asfalt. Detta projekt under-
söker effekten av att använda cement som tillsatsmedel
i asfalt, huvudsakligen som vidhäftningsmedel i AG.
Arbetet utförs huvudsakligen av SKANSKA. Projektet
finansieras av SKANSKA och SBUF och löper fram till
1993.

Djupstabilisering med kalkcementpelare. Cementa deltar
här i två projekt.Tillsammans med Chalmers undersökes
nya användningsområden som tex ny form av spont, tät-
skärmar, cirkulära brunnar och för att dämpa mark-
vibrationer. Detta projekt samfinansieras av Chalmers,
KM, Fundator och Cementa. Tillsammans med SGI optimeras
valet av bindemedel och funktion beroende av aktuell
jordart. Detta projekt samfinansieras av BFR, BPA, SGI
och Cementa. Båda projekten löper t.o.m. 1993.

Förutom detta bedriver markgruppen, Cementa, ensamt eller
i samarbete, 5-10 st avgränsade utvecklingsprojekt.
Exempel på detta är tex Dimensionering av tunga industri-
ytor, Reflektionssprickor i CBÖ, Provvägsmaskiner för
nötningsmotstånd, Terrasstabilisering, Fast-track paving
mm.
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Inom Cementa finns också flera andra avdelningar som i
delar av sin verksamhet kommer in på vägfrågor, exempel p
detta är följande.

* Cementas FoU arbetar i ett mycket stort branschgemen-
samt projekt avseende beständighet mot kloridinitierad
armeringskorrosion.

* Cementas FoU är en av deaktiva parterna i det bransch-
gemensamma projekt "Högpresterande betong", vilket i
vissa delar avser användning i vägar och broar.

* Cementas FoU arbetar med cement lämpliga för
injektering av berg, tunnlar mm.

* Inom Cementas avdelning för marknadsutveckling pågår
projekt som inbegriper vägändamål, tex marksten,
vägtrummor, tric-bloc, väggelement i tunnlar mm.

* Vårt centrala laboratorium, Euroc Research i Slite,
bedriver omfattande FoU som indirekt är användbart för
vägar och broar. Det kan tex avse provningsmetoder,
dataprogram eller materialindata till dessa.

st920622.
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FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT INOM
NYNÄS PETROLEUM

l. Ytbehandling för högtrafikerade vägar

Projektet är huvudsakligen ett produktutvecklings-
projekt.
Huvudansvarig: Per Redelius
Projektet innefattar utveckling av produkter base-
rade på lösningsmedelsfria emulsioner, maskin-
modifieringar och utvärderingsmetoder för labora-
torieskala.
Start 1990
Avslutas 1994-94

2. Kalltillverkad asfaltsbetong med öppen kornkurva

Projektet är huvudsakligen ett produktutvecklings-
projekt.
Huvudansvarig: Per Redelius
Projektet syftar till utveckling av produkter
baserade på lösningsmedelsfria emulsioner, utveck-
ling av maskin- och distributionsteknik, labora-
torieteknisk provning och proportionering.
Start 1990.
Avslutas 1994.

3. Dimensioneringshjälpmedel för vägöverbyggnad

Projektet syftar till framtagning av Pc-baserat
dimisioneringshjälpmedel.
Huvudansvarig: Bernhard Eckmann
Start: 1990

Klart: 1993

4. Bitumen och arbetsmiljö

Projektet är en studie av samband mellan produkt-
egenskaper, läggningsteknik, klimatfaktorer och
exponering för kolväten hos asfaltarbetare.
Huvudansvarig: Lars-Gösta Ekström
Start: 1990

Projektet är i stort sett avslutat.
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Professor Ulf Isacsson

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT (AUGUSTI 1993)VID AVDELNINGEN.
FÖR VÄGTEKNIK, KTH

Lågtemperaturegenskaper hos asfaltbeläggningar (doktorandprojekt)

Projektet har till syfte att bygga upp kunskap inom rubricerat område genom
litteraturstudier och experimentth arbete. Arbetet är avsett att leda till doktorsexamen.
Doktoranden har tillbringat ett år vid Oregon State University och arbetat inom ett
SHRP-projekt rörande lågtemperatursprickor i asfaltbetong under professor Ted S.
Vinson. Avdelningen för Vägteknik har anskaffat en s k TSRST-utrustning för
bestämning av asfaltbeläggnjngars brottemperatur och -hållfasthet Utrustningen är
framtagen inom SHRP.

Projektledare: Ulf Isacsson

Doktorand: Huayang Zeng

Förväntad slutrapport: 1994

Projektets totalbudget: 2. 0 milj. kr

Uppdragsgivare: Vägverket

Åldringsresistena beläggningar (doktorandprojekt)

Projektet har till syfte att bygga upp kunskap inom rubricerat område genom
litteraturstudier och experimentellt arbete. En viktig del av projektet är att belysa de
mekanismer, som styr åldrigsprocesser i bitumen och, om möjligt, finna tillsatsmedel
som bromsar dessa processer. Arbetet är avsett att leda till doktorsexamen.
Doktoranden arbetar för närvarande vid Western Research Institute i Lararnie, Oregon,
USA, med experimentella undersökningar.

Projektledare: Ulf Isacsson

Doktorand: Lars Johansson

Förväntad slutrapport: 1996

Projektets totalbudget: 1.5 milj. kr

Uppdragsgivare: Kommunförbundet



Bärighet under tjällossning (doktorandprojekt)

Projektet har till syfte att bygga upp kunskap inom rubricerat område genom
litteraturstudier samt laboratorie- och fältundersökningar. Konkret innebär projektet
bl a att försöka finna en modell baserad på objektiva mätdata för förutsägelse av en
vägs bärighetsförändring under tjällossning. Arbetet är avsett att leda till A
doktorsexamen. Doktoranden befinner sig för närvarande vid Cold Regions Research
and Engineering Laboratory (CRREL) i Hanover, New Hampshire, USA, för ett års
teoretiska och experimentella studier.

Projektledare: Ulf Isacsson

Doktorand: Erik Simonsen

Förväntad slutrapport: 1997

Projektets totalbudget: 3.0 milj. kr

Uppdragsgivare: Vägverkets "jubileumsprofessur"

Mekaniska egenskaper hos asfaltbeläggningar (doktorandprojekt)

Projektet har till syfte att bygga upp kunskap rörande analytiska metoder för
dimensionering av flexibla överbyggnader. En väsentlig del av arbetet är att finna
tillförlitliga laboratoriemetoder för bedömning av asfaltbeläggningars mekaniska

egenskaper. Värden på uppmätta parametrar skall "tjäna som input" i olika
dimensineringsprogram. Arbetet är avsett att leda till doktorsexamen. Doktoranden
kommer under ett år f o m oktober 1993 att arbeta vid University of Nottingham inom
beskrivet problemområde under professor Stephen Brown.

Projektledare: Ulf Isacsson

Doktorand: Åsa Lindbom

Förväntad slutrapport: 1997

Projektets totalbudget: 3.0 milj. kr

Uppdragsgivare: Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
Nynäs Petroleum



Mekaniska egenskaper hos obundna material i väg (doktorandprojekt)

Projektet har till syfte att bygga upp kunskap inom rubricerat område genom
litteraturstudier och laboratorieundersökningar.Arbetet är avsett att leda till
doktorsexamen. Projektet kräver dyrbar apparatur, s k triaxialutrustning, för
experimentella studier. Sådan utrustning finns fn inte vid KTH. Ansökan om medel
för sådan utrustning har inlämnats till olika forskningsråd och -fonder. '
Doktorandtjänsten är fn under tillsättning.

Projektledare: Ulf Isacsson

Förväntad slutrapport: 1998

Projektets totalbudget: 3.0 milj. kr

Uppdragsgivare: Grus- och makadamföreningen (GMF)
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
NUTEK

Kemiska och reologiska undersökningar av bitumen (doktorandarbete)

Projektet har till syfte att bygga upp kunskap inom rubricerat område genom
litteraturstudier och experimentellt arbete. Arbetet är avsettatt leda till doktorsexamen.
Bitumen är ett mycket komplext system ur kemisk och kolloidal synvinkel och kräver
avancerad mätutrustning. Avdelningen för Vägteknik har erhållit medel från
Johnsonstiftelsen för anskaffning av sådan utrustning, bl a en avancerad reometer.

Projektledare: Ulf Isacsson

Doktorand (stipendiat): Xiaohu Lu

Förväntad slutrapport: 1997

Projektets totalbudget: 3. 0 milj. kr inkl. nyanskaffad utrustning.

Uppdragsgivare: KTH



Återvinning av asfaltbeläggningar-delprojekt 1

Syftet med detta projekt är att få kunskaper om egenskaper hos åldrad asfaltbeläggning,
föryngringsmedel och återvunnen, högvärdig, beläggning väsentliga för teknisk-
ekonomisk optimering av vann återanvändning av asfaltbeläggningar på väg. Denna
kunskap skall uppnås, dels genom experimentella undersökningar, dels genom
"hemtagning" av kunskap från andra länder.

Projektledare: Ulf Isacsson

Förväntad slutrapport: 1994

Projektets totalbudget: l. 0 milj. kr

Uppdragsgivare: Vägverket




