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1 Inledning
Sedan 1984 pågår vid VTI projektverksamhet som syftar till att utveckla

tillståndsförändringsmodeller för beläggningsåtgärder på belagda vägar. Den

övergripande målsättningen är att ta fram modeller med vars hjälp man skall

kunna bestämma den lämpligaste underhållsåtgärden, lämpligaste tidpunkt för

åtgärden samt tillståndets förändring i tiden. Stommen i modellerna förväntas

bestå av data som beskriver vägens aktuella tillstånd, dess styrka alternativt

nominella uppbyggnad, trafikbelastning samt rådande klimat.

Verksamheten är organiserad i ett huvudprojekt och flera delprojekt:

- Funktionskrav med verifikationsmetoder för egenskaperna bärförmåga och

jämnhet (tidigare: Dimensionering vid förbättring och underhåll)

-- Förbättring och underhåll- strategi, dimensionering

Tillståndsuppföljning

Datainsamling samt Modellutveckling

°- Metod för beräkning av dubbdäcksförsedda fordons andel av

trafikarbetet

I föreliggande redovisning beskrivs den verksamhet som bedrivits inom

Datainsamling under 1995, internationellt engagemang, insamling av nya data,

databasens utseende samt några idéer inför framtiden. Föregående års läges-

rapporter har tidigare publicerats som VTI NOTAT (se 7 Referenser).

2 Målsättning
Projektets målsättning är att ta fram underlag för konstruktion av modeller med

vars hjälp belagda vägars tillståndsutveckling skall kunna förutsägas. Detta

innebär att en databas byggs upp innehållande en mängd data som beskriver en

vägs tillstånd från nybyggd fram till dagsläget. Aktiviteter för utveckling av

modellerna sker i delprojektet, "Modellutveckling". Utöver modellutvecklings-

arbetet har databasen kommit att bli en resurs när det gäller att jämföra mät-

metoder, se effekten av förstärkningsåtgärder, hitta lämpliga nivåer på krav som

kan ställas på exempelvis en funktionsupphandlad åtgärd.

3 Omfattning
Arbetet omfattar uppföljning av tillståndsutvecklingen på ett stort antal, 100 meter

långa, observationssträckor (i de flesta fall båda körriktningarna). Uppföljningen

består av insamling av en mängd olika mätdata i form av skadebesiktningar,

jämnhets-, spårdjups- och deflektionsmätningar som beskriver vägens tillstånd.

Dessutom insamlas en mängd uppgifter om vägens uppbyggnad, trafikens

sammansättning, klimatförhållanden mm.

Uppföljningsarbetet påbörjades 1984 på ett begränsat antal observations-

sträckor. Under åren har antalet utökats kontinuerligt och uppgår, vid årsskiftet

1995/96, till 596 st. fördelade över 59 objekt (Tabell 1). Den fortsatta

uppföljningen av ett objekt avslutades under 1994. Objekten är belägna från

Malmöhus län i söder till Jämtlands län i norr.
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Tabell 1. 59 objekt innehållande 596 observationssträckor

Objektnamn Beteckning Antal Tillkom Avslut Vägavsnitt

Mänkarbo C-E4-1 10 1988 Mänkarbo-????

Eskilstuna D-E20-1 14 1984 Örebro länsg räns-Eskilstu na

Kvicksund D-RV53-1 18 1986 Gröndal-Kvicksund

Nyköping D-RV53-2 10 1991 Täckhammar-Kronolund

Rejmyre E-1 173-1 9 1984 Vistringe-Rejmyre

Skärblacka E-215-1 6 1986 Skärblacka-Kullerstad

Herrbeta E-E4-1 17 1984 Staby-Norsholm

Brokind E-RV34-1 16 1984 Brokind-Skeda Udde

Skeda Udde E-RV34-2 15 1991 Sundsholm-Linköping

Tift E-RV36-1 12 1 991 Tift-St.Sjögestad

Åby E-RV55-1 7 1984 Junsele-G raversfors

Bankeryd F-195-1 13 1984 Förbifart Bankeryd

Värnamo F-E4-1 21 1984 1994 Förbifart Värnamo

Värnamo F-E4-2 8 1994 Förbi Värnamo, norra delen

Nässjö F-BV31-1 1 1 1992 GisshuIt-Fiödjenäs

Moheda G-126-1 1 1 1993 Moheda-Torpsbruk

Älmhult G-RV23-1 1 1 1993 Älmhult-Liatorp

Oskarshamn H-E22-1 11 1987 Em-Applerum

Ankarsrum H-RV33-1 10 1984 Toverum-Ankarsrum

Vimmerby H-RV33-2 12 1987 Pelarne-Vimmerby

Målilla H-RV34-1 10 1992 St.Äby-Mälilla
Linderöd L-E22-1 12 1987 Malmöhus länsgräns-Linderöd

Lund M-103-1 6 1995 Prästberga-Lu nd

Staffanstorp M-RV1 1-1 9 1 995 Bulltofta-Staffanstorp

Frillesås N-E6-1 14 1991 Frillesås-Fjärås

Tvääker N-E6-2 10 1 992 Längäs-Gunnestorp

Borlänge N-SHRP1 1 1992 Lerbäcken-Borlänge

Borlänge N-SHFlPZ 1 1992 Lerbäcken-Borlänge

Skeda Udde N-SHRP3 1 1992 Sundsholm-Linköping

Dals Ed P-166-1 6 1994 Ed-Lunnune

Lilla Edet P-RV45-1 12 1987 Lilla Edet- ???

Trädet P-RV46-1 9 1 992 Trädet-Åsarp

Hova B-E20-1 8 1987 Hova-Örebro länsgräns

Grästorp R-RV44-1 10 1991 Förbifart Grästorp

Kristinehamn S-E18-1 10 1987 vid Ölme

Karlstad S-E18-2 13 1987 Sörmon-Skutberget

Saxän S-RV63-1 14 1992 Saxän-Örebro länsgräns

Hjälmarsberg T-207-1 1 1 1992 Hjälmarsberg-V.Sundby

Askersund T-RV50-1 6 1985 Förbifart Askersund

Lindesberg T-FiV60-1 10 1984 Förbifart Lindesberg

Lindesberg T-RV68-1 1 1 1984 Lindesberg-Morskoga

Hallstahammar U-252-1 9 1990 Sörstafors-Trollvad

Kvicksund U-FiV53-1 1 1 1991 Kvicksund-Gruffet

Sala U-FiV67-1 10 1988 Näs-Grällsta

Sörbo W-266-1 12 1992 (Uppbo-)Hagelsnäs-Viksberg

Falun W-850-1 1 1992 Falun-Svärdsjö
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Svärdsjö W-880-1 1 1992 Svärdsjö-Lumsheden

Ludvika W-RV60-1 10 1988 Grängesberg-Klenshyttan

Borlänge W-RV60-2 10 1991 Lerbäcken-Borlänge

Äppelbo W-RV71-1 7 1993 Lappheden-Rägsveden

Bjursås W-RV80-1 10 1991 Rällsjön-Rexbo

Bollnäs X-301-1 13 1987 beo-Björtomta

Hedesunda X-RV67-1 1 1 1992 Ålboån-Brunnsheden

Arbrå X-RV83-1 10 1987 Koldemo-Nytorp

Mattmar 2-321 -1 12 1989 Brasta-Mattmar

Kaxäs Z-675-1 1 2 1 989 Stocke-Rönnöfors

Mattmar Z-E14-1 10 1989 Ytterån-Trängsviken

Svenstavik Z-RV45-1 1 1 1989 Grönviken-Vikbäcken

Lit Z-RV45-2 10 1989 Gremmelgård-Rasten

  

4 Verksamheten under 1995

.Det internationella engagemanget, i frågor rörande LTPP (Long Ierm Ijavement

Eerformance), fortsätter att öka. Dels inom Norden med anknytning till SHRP

(Strategic Highway Research Brogramme) i USA, men också inom EU.

Antalet observationsobjekt utökades med två, belägna i Malmöhus län,

innehållande 9 respektive 6 sträckor.

VV:s ordinarie åtgärdsprogram för ingående objekt har följts upp.

De årligen återkommande mätningarna och besiktningarna har i huvudsak

utförts enligt ett förutbestämt program.

4.1 Internationellt samarbete

Sedan SHRP-LTPP startade 1986, har internationellt deltagande inom

forsknings-programmet välkomnats. De nordiska ländernas vägforskningsorgan

beslutade 1989, att gemensamt delta inom General Pavement Studies (GPS).

Sverige deltar dessutom genom VTI i ett europeiskt forskningsprogram som

förberetts inom COST 324. Under våren 1995 inlämnades en ansökan till EU och

4:e ramprogrammet om medel till ett gemensamt forskningsprogram. Ansökan

tillstyrktes under hösten 1995 och projektet kommer att starta i början av 1996.

4.1.1 Nordiska SHRP-LTPP

Samarbetet inom det nordiska SHRP-LTPP-programmet (N-SHRP) startade

1992 med att gemensamt bygga upp en skuggdatabas till den amerikanska

SHRP-databasen. VTT i Finland är den instans som administrerar och håller
databasen uppdaterad.

VTT har också ett nationellt LTPP-program som i stort påminner om det

svenska. Ett samarbete har upprättats, med syfte att komplettera med mera och

mer varierad data för att säkrare kunna utveckla egna eller gemensamma

tillståndsförändringsmodeller. Av denna anledning har, från Sveriges sida,

förutom de 3 officiella sträckorna inom SHRP, det deltagande antalet utökats med

26 st. under 1994 och 17 st. under 1995 (Tabell 2).
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Tabell 2. Sveriges bidrag till observationssträckor i det nordiska SHRP-
LTPP-programmet

     

Sträckbeteckning Längd (m) Riktningar ID-1993 ID-1994 lD-1995

N-SHRP1 150 1 201

N-SHRP2 150 1 202

N-SHRP3 150 1 203

D-RV53-1 :04 100 2 204

D-RV53-1 :05 100 2 205

D-RV53-1 :07 100 2 206

D-RV53-1 :08 100 2 207

D-RV53-1 :14 100 2 208

D-RV53-2205 100 2 209

D-RV53-2z10 100 2 210

E-RV34-2207 100 2 21 1

E-RV34-2z1 1 100 2 212

H-RV34-1 :07 100 V 2 213

H-RV34-1 :10 100 2 214

R-RV44-1 :02 100 2 215

R-RV44-1 :08 100 2 216

T-RV50-1 :01 100 2 217

T-RV60-1 :01 100 2 218

T-RV60-1:05 100 2 219

T-RV60-1 :06 100 2 220

T-RV60-1 :09 100 2 221

T-RV60-1 :10 100 2 222

U-252-1 :03 100 2 223

U-252-1 :08 100 2 224

U-RV53-1 :01 100 2 225

U-RV53-1 :04 100 2 226

U-RV53-1 :08 100 2 227

W-RV80-1 :06 100 2 228

W-RV80-1 :08 100 2 229

E-1 173-1 :01 100 2 230

E-RV34-2202 100 2 231

E-RV36-1 :03 100 2 232

G-126-1209 100 2 233

G-1 26-1 :11 100 2 234

G-RV23-1 :01 100 2 235

G-RV23-1 :04 100 2 236

H-RV34-1 :01 100 2 237

P-RV46-1 :05 100 2 238

P-RV46-1 :08 100 2 239

T-207-1 :07 100 2 240

T-RV60-1:07 100 2 241

U--252-1 :06 100 2 242

U-RV53-1:O7 100 2 243

W-RV80-1 :01 100 2 244

X-RV67-1 :07 100 2 245

Z-675-1 :01 100 2 246
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Antalet deltagande observationssträckor från de nordiska länderna fördelar sig
som följer:

0 Finland (VTT) 42

0 Sverige (VTI) 46

0 Norge (Vegdirektoratet) 6

0 Danmark (Vejdirektoratet) 7

En statusrapport rörande detta samarbete sammanställdes under september

1995 (Bilaga 1). Rapporten, som är skriven på engelska, presenterar det nordiska

samarbetet och redovisar också en metod och första ansats till utveckling av en

modell för att kunna förutsäga uppkomsten av belastningsbetingade sprickor.

Samarbetet mellan de nordiska länderna, rörande datainsamling och

modellutveckling är planerat att fortsätta och utvecklas, under 1996.

4.1.2 COST 324, EU:s fjärde ramprogram

Projektet, som benämns PARIS (Performance Analysis ofRoad Infrastructure)

genomförs av ett konsortium bestående av 15 europeiska länder. Projektet löper

under två år och har en budget motsvarande ca 20 miljoner svenska kronor.

Hälften finansieras av de deltagande länderna.

PARIS huvudmål är att, med gemensamma krafter, utveckla tillstånds-

förändringsmodeller för det europeiska vägnätet. Dessa modeller skall användas i

planeringssystem för beläggningsunderhåll. Utan relevanta europeiska modeller av

denna typ kan inte underhållet skötas effektivt. För närvarande råder brist på, i

verkligheten bekräftade modeller, utvecklade från enhetliga och systematiskt

insamlade tillståndsdata. Avsikten är att PARISprojektet skall tillhandahålla en

databas med relevanta, kvalitativa tillståndsdata från europeiska uppföljnings-

sträckor. Givetvis måste modellerna anpassas efter geografiska, klimatiska och

andra, för vissa länder eller regioner, specifika förhållanden.

Projektets målsättning kan sammanfattas i följande punkter:

0 Producera enhetliga definitioner, system för datainsamling och analys-

metoder för att tolka vägars tillståndsförändring.

0 Utveckling av en central databas för forskningsändamål, innehållande

tillståndsdata från de deltagande länderna.

0 Utveckling av en sammanhängande uppsättning av tillståndsförändrings-

modeller, tillämpliga för olika trafikförhållanden, klimatförhållanden och

vägbyggnadsmaterial. Dessa modeller baseras på data insamlade från

uppföljningssträckor i de deltagande länderna, kompletterade med data från

accelererad testning.

0 Verifiering av de tillståndsförändringsmodeller som utvecklats i projektet.

0 Förslag till åtgärder för implementering av modellerna tas fram.

0 Koordinera projektet med andra sammanhörande aktiviteter.

Resultatet av arbetet i PARIS bedöms vara mycket intressant för de nordiska

länderna eftersom en stor del av de data som modellarbetet kommer att bygga på

kommer från Sverige och Finland.
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4.2 Nya observationssträckor

Två nya observationsobjekt utsågs under 1995. Eftersom ett av önskemålen är att

andelen dubbdäcksförsedda fordon skall vara liten riktades blickarna mot Skåne

och Malmöhus län. Objekten innehåller 9 respektive 6 sträckor utmed vägavsnitt
med bredden 13 m.

4.2.1 Rv11 vid Staffanstorp, M-RV11-1 :01-09, vägbredd 13 m

Dessa 9 sträckor om 100 m är placerade efter varandra utmed Rv11 i Malmöhus

län, mellan Kronetorp och L-länsgräns, delen Bulltofta - Staffanstorp.

Vägavsnittet som öppnades för trafik 1993-09-15 är normenligt byggt med ÖB90

på lera. Den inledande vintern utgjordes det översta lagret av 330AG. Slitlagret,

som påfördes under maj 1994, består av 80HABSl6. Differentierad trafikmätning

kommer att utföras under två normalvardagsdygn. Medelköldmängden enligt

VÄG 94 (1961/62 - 88/89) är 220 negativa dygnsgrader.

4.2.2 Lv103 vid Lund, M-103-1:01-06, vägbredd 13 m

Dessa 6 sträckor om 100 m är placerade efter varandra utmed Lv103 i Malmöhus

län, mellan Lomma och Lund, delen Prästberga - Lund. Vägavsnittet som

öppnades för trafik 1988-09-01 är normenligt byggt med ÖB80 på lera. Den

inledande vintern utgjordes det översta lagret av 220AG. Slitlagret, som påfördes

följande år, består av 80HABT12. Differentierad trafikmätning kommer att utföras

under två normalvardagsdygn emedan trafiksiffror enligt _VägQataBanken visar

7390/91/11 (ÃDT/mätår/osäkerhetsprocent). Medelköldmängden enligt VÄG 94

(1961/62 - 88/89) är 220 negativa dygnsgrader.

4.3 Ätgärdade objekt
Ett förhållandevis litet antal (23 st.) observationssträckor, fördelade över 5 objekt,

har berörts av 1995 års nybyggnads-, underhålls-, förstärknings- eller ombygg-

nadsprogram (Tabell 3).

Tabell 3. Åtgärder på observationssträckor under 1995

     

Objekt Beteckning Åtgärd

Värnamo F-E4-2201-08 90HABS16 med Porfyr

Dals Ed P-166-1 ;01-02 Fläckvis justering

P-166-1:O1-06 Slitlager

Bollnäs X-301-1 :04-07 Y1 B12

Frillesås N-E6-1211-14 Funktionsentreprenad:

Lådfräsning +

90Durabind +

90HABS16 med Kvartsit

Hova R-E20-1:06 Inför broreparation:

0/083-0/100: Fräsning + 90HABS16
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4.3.1 E4 vid Värnamo, F-E4-2 sträcka 1-8, motorväg

Vägavsnittet som öppnades för trafik 1994-07-18 är normenligt byggt med ÖB70

(Bergkross 1 + Bergkross 11) på sand. Den inledande tiden utgjordes det översta

lagret av 330AG25. Slitlagret, utfördes i mitten av juni 1995 och består av

90HABS 16 med Porfyr. Det är endast södergående Kl som följs upp.

Enligt den trafikmätning som VTI utförde under november 1994 uppgick

antalet fordon till 2660/årsmedeldygn i det aktuella körfältet. En betydande andel,

35%, utgjordes av tunga fordon, som hade 5,4 axlar i medeltal.

Spårdjupet mätt med VTI-Tvärprofilometer i maj 1995, dvs. före läggningen

av Slitlagret, uppgick till 7,5 mm i vänster spår resp. 4,5 mm i höger. Avståndet

mellan resp längsgående spårs mitt var ca. 2,1 m vilket tyder på att den största

delen av spårbildningen kan härledas till deformation orsakad av tung trafik.

4.3.2 Lv166 vid Dals Ed, P-166-1 sträcka 1-6, vägbredd 6,5 m

Detta är ett äldre vägavsnitt (öppningsår okänt f.n.), över myrmark som bitvis

förstärkts på olika sätt under september/oktober 1994. Delar av sträckorna 1 och 2

justerades och ett nytt slitlager påfördes under oktober 1995.

Trafiksiffror enligt VägDataBanken visar 1340/90/16 (ÅDT/mätår/osäkerhets-

procent)

En utförligare beskrivning är planerad att ingå i kommande VTI NOTAT.

4.3.3 Lv301 vid Bollnäs, X-301-1 sträcka 4-7, vägbredd 9,5 m

Vägavsnittet öppnades för trafik redan 1962 och största anledningen till att denna

del kom med i uppföljningsprogrammet, år 1987, var att VV:s trafikräknings-

station är placerad i anslutning härtill. Vissa detaljer om överbyggnaden saknas

men innehåller makadam och grus på en undergrund huvudsakligen bestående av

sandig mo. Slitlagret utgjordes vid vägens öppnande av 100AB. År 1974 utfördes

en underhållsåtgärd i form av Y1B20. En maskinjustering med efterföljande

Y1B16 tillkom 1984. Ytterligare en maskinjustering med efterföljande Y1

utfördes 1988. Under sommaren 1995 ansågs nedbrytningen så långt kommen att
man valde en ytbehandling av körfälten.

Trafikdata från VV visar att ca. 3500 fordon passerar under ett årsmedeldygn,

varav ca. 10,5% är tunga och har 4,2 axlar i medeltal.

De första skadorna efter 1988 års åtgärd började uppträda under 1993, för att

sedan öka något under 1994.

Enligt RST-mätningen i september 1994, dvs. på hösten året före

ytbehandlingen, var spårdjupet 7,5 mm medan IRI visade 2,0 mm/m.

4.3.4 E6 mellan Frillesås och Fjärås, N-E6-1 sträcka 11-14,
motorväg

Observationssträckorna 11-14 är placerade från Torpa och norrut i Kl.

Vägavsnittet som öppnades för trafik 1979-07 är normenligt byggt med BBÖ90

(bitumenbunden bergkross). Nr 11 i skärning på sandig morän, nr 12 och 13 på

bank på lera och nr 14 på moig lera. Bärlagret består av 150BG medan Slitlagret,

vid nybyggnad utgjordes av 80HABT16. En heating, HAB12, utfördes 1983 på

sträcka 11 och år 1987 utfördes två olika slitlager i form av 80VIACOTOP12 på

sträcka 11 samt 80HABSl2 Durasplit på sträckorna 12-14. I augusti 1995
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påbörjades en funktionsentreprenad där man valde lådfräsning och återställande

med 90Durabind samt 90HABS 16 med Kvartsit som slitlager.

Anledningen till åtgärden var spårbildningen, huvudsakligen orsakad av

dubbdäcksslitage. Spårdjupet var, mätt med VTI-Tvärprofilometer i maj 1995, för

sträcka 11: 15 mm i vänster resp. 10 mm i höger spår, samt 23 resp. 18 mm för
sträckorna 12-14.

Enligt den trafikmätning som VTI utförde i september 1993 uppgick antalet

fordon till 5400/årsmedeldygn i det aktuella körfältet. En medelstor andel, 14,5%,

utgjordes av tunga fordon, som hade 4,6 axlar i medeltal.

Uppföljningen av objektet startade 1991 och för de här aktuella sträckorna har

endast någon enstaka belastningsskada och tvärgående spricka kunnat observeras.

4.3.5 E20 vid Hova, R-E20-1 sträcka 6, vägbredd 9 m

Enda anledningen till att sträcka 6 (endast slutet) blev åtgärdadmed fräsning och

nytt slitlager bestående av 90HABS 16 var att en efterföljande bro reparerades och

anslutningarna därtill justerades.

4.4 Mätprogrammet

Ett omfattande mät- och besiktningsprogram genomfördes under 1995.

4.4.1 Bärighetsmätning med KUAB-FWD

RST-SWEDEN utförde alla årets bärighetsmätningar med fallvikt tillverkad av

KUAB. Fallvikten är uppbyggd enligt 2-massesystemet och utrustad med

belastningsplatta som mäter 30 cm i diameter. Mätning utfördes, i höger hjulspår,

i 5 förutbestämda sektioner (i vardera riktningen där så förekommer) per sträcka.

Vid slag nummer 2 registrerades kraften (fallhöjd vald så kraften hamnar mellan

50 och 55 kN) samt deflektioner i belastningscentrum samt 20, 30, 45, 60, 90 och

120 cm från centrum. Dessutom registrerades luft- och yttemperatur samt

tidpunkten för varje belastning. Väderobservationer noterades i medföljande

protokoll.

De objekt där sommarens åtgärd skulle påverka bärigheten mättes innan

(våren) resp. efter (hösten) åtgärd.

De objekt som tillkom eller åtgärdades med bärighetshöjande åtgärd under

1994 mättes vår och sommar.

De objekt som tillkom under året mättes på hösten.

Saxån (förstärkningsprovväg) mättes på hösten.

4.4.2 Vägytemätning med LASER-RST

LASER-RST använder i standardversionen 11, på mätbil, fast monterade lasrar

för att registrera tvärprofilen. Med VTI-Forskningsbil, som numera används, finns

dessutom möjligheten att använda 4 st. extra, totalt 15 fast monterade lasrar.

Mätbredden ökas härmed från 3,16 till 3,63 m. Tvärprofilen registreras var

10:e cm, varefter spårdjupet beräknas med hjälp av trådprincipen, som ett

medelvärde för respektive sträcka och körriktning. Under hösten 1995 utökades

den insamlade mängden data till att även omfatta längsprofiler. Dessa kan

exempelvis användas till att simulera användningen av olika former av

mätutrustningar, exempelvis handhållen alternativt glidande rätskena.
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De objekt som skulle åtgärdas under året mättes före åtgärd med båda

mätbredderna.

Samtliga objekt mättes på hösten med 11 lasrar med undantag av de som är

placerade i Z län som mättes i juni samt Månkarbo där höstmätningen fick skjutas

på framtiden p.g.a. ihållande regn.

De objekt som tidigare (from. hösten 1993) mätts med båda mätbredderna

mättes även denna säsong på detta sätt. i

De objekt som tillkom eller åtgärdades under året mättes med båda
mätbredderna under hösten (undantag Dals Ed).

4.4.3 Tillståndsbedömning okulärt

Den besiktning som ligger till grund för tillståndsbedömningen tillgår så att

förrättaren går till fots utmed observationssträckan, varvid eventuella sprickor och

andra typer av skador noteras, lägesbestäms (m. h. a. mäthjul i längsled och

okulärt i tvärled) och ritas in i protokoll. Svårighetsgraden (skala 1-3) bedöms och

noteras.

Samtliga besiktningar utfördes av författarna.

De objekt som skulle åtgärdas under sommaren besiktigades på våren.

Samtliga objekt besiktigades på hösten med undantag av Åby och Rejmyre som

besiktigades på våren samt Ludvika som fick lämnas på grund av dåligt väglag.

4.4.4 Spårdjupsmätning

VTI-Tvärprofilometer som användes Vid dessa mätningar består av en balk med

rörlig LWDT-lägesgivare som gör registreringar med 2,5 cm mellanrum för att

fånga upp tvärprofilen. Tvärproñlometern placeras ut vid 5 eller 6 förutbestämda

sektioner i vardera riktningen per sträcka, varefter de givna tvärsektionerna kan

ritas upp i diagramform.

De objekt som skulle åtgärdas under sommaren mättes före åtgärd.

De objekt som tillkom eller åtgärdades under 1994 mättes på våren med

undantag av profileringen i Skärblacka som uppsköts till nästa år.

De objekt som tillkom under året och Saxån (förstärkningsprovväg) samt

sträckorna 1 och 2 inom SHRP (delvis annorlunda uppföljningsprogram) mättes

under hösten.

4.4.5 Trafikräkning

VTI:s utrustning för differentierad mätning används för detta ändamål, när inte

någon av Vst fasta mätstationer finns i direkt anslutning till observations-

sträckorna. Insamling av data sker ungefär vart tredje år, varför inga nya uppgifter

tillkom detta år. De två nya objekten som tillkom under året får vänta till följande

år då det även är dags för ett större antal.

Modellarbetet grundar sig i huvudsak på nedbrytningen orsakad av tunga

fordon, så det vore önskvärt om någon form av korrigering för nötningen från

dubbdäck kunde göras. Eftersom spårdjupet ofta är en parameter som ingår vid

modellbyggande togs ett samband mellan medelköldmängd och dubbdäcks-
användning fram (Figur 1). Tillsammans med en avnötningsmodell, där även

hänsyn tas till slitlagrets egenskaper, borde det vara möjligt att kompensera för

dubbdäckens inverkan på spårbildningen.
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Figur 1. Användningen av dubbdäck på några platser med varierande
köldma'ngd
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5 Databasens uppläggning och innehåll
Databasen innehåller en stor mängd mätdata och andra uppgifter om

observationssträckorna. Sedan våren 1995 är huvuddelen av databasen (ej CHLOE

och Provtagning) Överförd till Microsoft Access, ett databashanteringssystem för

relationsdatabaser för Microsoft Windows. Alla mätdata och uppgifter ingår i

samma databas, men är uppdelade i flera tabeller som i sin tur kan kombineras

med sk. frågor. Detta under förutsättning att någon post är gemensam för den

eller de tabeller som önskas kombineras. Frågorna används även vid urval,

grupperingar och beräkningar. Inom systemet finns även möjlighet att utforma

formulär och rapporter. i

5.1 Beskrivning av observationssträckorna

Uppgifter som beskriver yttre förutsättningar (allt utom mätdata) är uppdelade på

tre olika tabeller.

5.1.1 Objekt

Innehåller data som är gemensamma för hela objektet, såsom sträckornas läge

(byggobjekt, VDB-uppgifter) och klimatförutsättningar (köldmängd, klimatzon

samt namnen på SMHI:s mest närbelägna mätstationer).

5.1.2 Sträcka

Innehåller data om bl.a. undergrund och uppbyggnad för varje sträcka.
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5.1.3 Åtgärd
Innehåller data om vidtagna underhålls- och/eller förstärkningsåtgärder för varje
sträcka, f.n. ca 2450 poster.

5.2 Resultat från mätning med fallvikt
RST-SWEDEN har utfört alla bärighetsmätningar med fallvikt tillverkad av
KUAB.

5.2.1 FWDpunkter

Innehåller data från fallviktsmätningar i form av enskilda värden från varje

mätpunkt på respektive sträcka, f.n. ca 32200 poster.

5.3 Resultat från mätning med LASER-RST
Sedan 1992 har VTI-Forskningsbil använts. Tidigare lånades mätbil av RST-

SWEDEN. Eftersom numera möjligheten finns, i vissa fall utnyttjad, att använda

två olika mätbredder har mätdata i form av medelvärden för respektive sträcka och

körriktning delats upp i två tabeller, en för 11 respektive en för 15 registrerande

lasrar.

5.3.1 RST-11

Regelbundna mätningar med LASER-RST utrustad med 11 lasrar (mätbredd

:3,16 m) började 1987 och innehåller f.n. ca 8350 poster.

5.3.2 RST-15

Från och med 1993 mäts vissa objekt även med 15 lasrar (mätbredd :3,63 m), f.n.

989 poster.

5.4 Resultat från tvärprofilering
Den VTI-Tvärprofilometer som nu används kom i bruk 1991, men är endast en

vidareutveckling av den ursprungliga, som använts sedan projektets start 1984.

5.4.1 Profillinjer

Innehåller data, erhållna från mätningar med VTI-Tvärprofilometer, i form av

spårdjup, -area och -avstånd i varje enskild tvärsektion, 10 eller 11 per

observations-sträcka, f.n. ca 18000 poster.

5.5 Resultat från mätningar med CHLOE (ojämnheter i
längsled) ^

Mätningar med CHLOE ersätts sedan 1988 (då LASER-RST kom i bruk) med

data från LASER-RST som beskriver ojämnheter i längsled.

5.5.1 CHLOE

Innehåller data från mätning av ojämnheter i längsled med CHLOE i form av ett

medelvärde för respektive sträcka och körriktning, ca 2000 poster.
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5.6 Resultat från trafikmätningar

Uppgifterna är hämtade från trafikmätningar vid Vägverkets fasta mätstationer,

eller från VTI:s utrustning för differentierad räkning.

5.6.1 Trafik

Innehåller resultat från trafikmätningar vid Vägverkets fasta mätstationer där

sådana finns i direkt anslutning till observationssträckorna. På övriga sträckor har

VTI genomfört trafikmätningar, i regel minst vart tredje år och på senare år

differentierade. Antalet poster är fn. ca 250.

5.7 Besiktningsdata, observationer vid okulär tillstånds-
bedömning

Med protokollet från varjebesiktningstillfälle per sträcka som grund matas varje

enskild skadeobservation eller notering (om ingen skada upptäcktes) in i

databasen.

5.7.1 Besiktningar

Varje enskild post innehåller information om sträckbeteckning, besiktningsdatum

och -man, skadetyp, svårighetsgrad, sidoläge, början och slut samt om skadan är

lagad hur står andel som omfattas därav. Antalet poster uppgår f.n. till ca 19000.

5.8 Klimatdata
Uppgifterna är hämtade från SMHI:s årligt utkommande skrift: Väder och Vatten.

5.8.1 Väderårsmedel

Innehåller insamlade data från SMHI:s Väderstationer. För varje objekt har en eller

i många fall två närliggande Väderstationer utvalts. Databasen innehåller

observationer från dessa där varje post utgör en årssammanställning av klimat-

data, f.n. ca 1480 poster.

5.9 Resultat från materialprovtagning och lagertjock-
Ieksmätningar

Provtagning och mätning av lagertjocklekar har utförts av Vägverkets personal

med hjälp av den sk. Underlättaren mellan åren 1988 och 1993

5.9.1 Provtagning

Innehåller data från laboratorieundersökningar av materialprover samt uppmätta

lagertjocklekar. F.n. ingår 23 objekt där i de flesta fall undersökning utförts i

mellan 3 och 6 hål.
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6 Användningsområden och fortsatt behov av
forskning

Det är ofta svårt att motivera och generera medel för underhåll av befintliga

gator och vägar. Medel till investering i nya vägar är ofta politiska beslut som kan

fattas utifrån många bevekelsegrunder. För att motivera medel till underhåll krävs

i regel någon form av konsekvensbeskrivning av det framtida scenariot vid

oförändrade, minskade eller uteblivna medel för underhållsåtgärder. Det ställs

också höga krav på prioritering och planering av underhållsåtgärder för att

använda tilldelade medel på ett optimalt sätt.

Det finns därför ett stort behov av väl fungerande planeringssystem för

underhåll av vägar och gator. Ett planeringssystem består i huvudsak av två olika

delar: en administrativ del som hanterar beräkningar, prioriteringar, presentationer

mm, en del som består av prognosmodeller för vägkonstruktioners

tillståndsutveckling och livslängd samt kostnadseffekter av olika vägtillstånd.

Den administrativa delen av planeringssystem är av mer allmän karaktär vilket

innebär att de inte nödvändigtvis behöver utvecklas inom landet, även om det är

att föredra. Prognosmodeller och effektsamband är emellertid mycket känsliga för

faktorer som beror av geografiska förhållanden, klimatet, trafikbelastning,

vägbyggnadsmaterial samt olika typer av vägkonstruktioner. Det är därför inte

möjligt att importera prognosmodeller och effektsamband från andra delar av

världen.

Att utveckla prognosmodeller som på ett tillfredsställande sätt beskriver

tillståndsförändring och förutsäger livslängder hos beläggningsåtgärder och

vägkonstruktioner ställer stora krav, både kvalitativt och kvantitativt, på de data

som bildar underlag till prognosmodellen. Väl underbyggda och fungerande

prognoser och planeringssystem ger stora vinster genom förbättrad prioritering,

optimering och planering utifrån tillgängliga resurser. Det är också möjligt att med

hjälp av ett planeringssystem beskriva konsekvenserna av nedskärningar

respektive satsningar på upprustning av ett vägnät.

Prognoser för svenska förhållanden måste grundas på delmodeller som i första

hand beskriver utvecklingen av spår, sprickor och ojämnheter i vägens

längdriktning.

Spårmodeller måste ta hänsyn till spår orsakade av trafik med dubbdäck

respektive belastningsbetingade spår orsakade av den tunga trafiken. Modeller för

spricktillkomst bör dels omfatta tidpunkten för den första sprickans tillkomst, dels

hur sprickorna därefter fortsätter att utvecklas.

Det finns också ett stort behov av modeller som värderar den strukturella

effekten av underhålls- och förstärkningsåtgärder. Detta behov finns framför allt

vid projektering av underhålls- och förstärkningsåtgärder på s.k. icke-byggda
vågat

Efter många års systematisk insamling av kvalitativa tillståndsdata går detta

projekt in i en ny intressant fas. Många av de sträckor som varit under observation

börjar uppvisa skador och tillståndsförändringar, vilket gör dem intressanta ur

modellutvecklingssynpunkt.

Under de senaste åren har det nordiska samarbetet utvecklats och fördjupats

och VTI har tillsammans med VTT i Finland samarbetat för att hitta moderna

metoder för analys och modellutveckling. Samarbetet med VTT på detta område

är och kommer fortsättningsvis att bli mycket betydelsefullt. Det gemensamma
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köpet av en utrustning för accelererande belastningsprovning, HVS (Heavy

Vehicle Simulator), förstärker betydelsen av ett nära samarbete.

I Europa startar dessutom i början av 1996 ett stort EU-projekt inom fjärde

ramprogrammet. Projektet, som benämns PARIS (Performance Analysis of

Road Infrastructure) genomförs av ett konsortium bestående av 15 europeiska

länder, däribland Sverige. Projektet löper under två år och har en budget

motsvarande ca 20 miljoner svenska kronor. Hälften av budgeten finansieras av de
deltagande länderna.

Huvudmålsättningen med PARIS är att gemensamt utveckla tillstånds-
förändringsmodeller för det europeiska vägnätet.
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PREFACE

Since the early planning stages of SHRP-LTPP significant discussions on

international participation in SHRP took place. At the annual TRB meeting in

January 1986, the interim director of SHRP, Mr. L.G. Byrd, announced that

SHRP,s executive committee would welcome international cooperation. After that

international meetings took place in various places around the world.

In September 1989 in Kungälv, Sweden, the Executive Director of SHRP, Mr.

Damian Kulash, indicated the importance of starting active international

cooperation with interested countries. During the conference the Nordic countries

proposed to participate in the General Pavement Studies (GPS). The Nordic

countries formed a Committee to carry out the Nordic LTPP study including the

following organisations:

Danish Road Institute (DRI)

Norwegian Road Research Laboratory (NRRL).

Swedish Road and Transport Research Institute (VTI)

Technical Research Centre of Finland (VTT)

Since the early 30iies, the Nordic countries have had a tradition of cooperation

within road and traffic techniques. Also, there is a long tradition in international

cooperation such as PIARC and OECD. It was, therefore, natural for the Nordic

countries to actively participate in the SHRP LTPP work.
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1. INTRODUCTION

Since the beginning of the Strategic Highway Research Programme, SHRP, the

Nordic countries Denmark, Finland, Norway and Sweden have actively

participated both with a Nordic loaned staff assignment to the SHRP office in

Washington DC. and by establishing a common Nordic long term pavement

performance study.

The initiation of an LTPP study in the Nordic countries resulted in establishment

of several LTPP test sections in each of the Nordic countries. The test sections

were classified as GPS-l sections (AC on granular base). In addition to these

experiments, GPS-6 sections (AC overlay on AC) were established in Finland.

To co-ordinate the joint effort between the four Nordic countries a Nordic LTPP

project group was formed. This group consists of a representative from each of the

four countries National Road Research Laboratories. The main objective of the

group is to co-ordinate and ensure that the joint project is progressing according

to plans. Each member of the group is in charge of the LTPP-experiment in the

corresponding country.

The objectives of the joint Nordic LTPP research study are to:

0 measure and analyse the factors which affect pavement deterioration and

determine pavement performance

0 develop pavement performance models for the Nordic environment

0 test and verify the US. performance models with independent data and

calibrate the models to the corresponding environment

o extend the factor space to conditions beyond those of the United States

0 fill vacant cells in the US. LTPP experiment which will result in better

performance models

0 establish a data base which consists of data from the LTPP study

2. TEST SECTIONS

When the sampling frame for the SHRP LTPP study was designed it was natural

that this was determined to represent the conditions within the North American

continent. For the Nordic countries this meant that it was necessary to modify the

SHRP LTPP sampling frame in order to meet the conditions in the Nordic
countries.

Table 2.1 and Table 2.2 show the Nordic sampling frame for the GPS-1 and GPS-

6 test sections.
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X in a cell indicates a half-factorial design of the experiment. Shaded cells

represent the distribution of the Nordic test sections (one or more sections in each
cell).

Table 2.1. Nordic SHRP-LTPP Matrix GPS-1

     

GPS-1

CLIMATE AREA SOUTH NORTH

Subgrade modulus High Low High Low

Traffic Rate -

         

Bearing AC-Thickness
Capacity

Low LOW

Moderate

Moderate

   

Table 2.2. Nordic SHRP-LTPP Matrix GPS-6

   

GPS-6

CLIMATE AREA SOUTH NORTH

Subgrade modulus High Low High Low

Traffic Rate - L H \

Bearing AC-

    

Capacity Thickness

 

LOW
Low

X

Moderate X

 

High Low X

Moderate X*
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Table 2.3 shows the matrix limiting values listed for each of the parameters in the

sampling frame and the number of test sections. The Nordic countries fall into the

wet-freeze zone. Due to the importance of environmental effect on pavement

performance, the temperature has been divided into two levels, low and medium,

with a limiting value of 15000 frost h°C.

Table 2.3 Nordic SHRP - LTPP, Matrix Limiting Values

       

Limiting Value Distribution Distribution
Variable

(Mean) GPS-1 GPS-6

15000 South = 39 South = 16
Climate Area

Frost h°C North = 17 North = 30

Low = 22 Low = 29
Subgrade 110 MPa .
Modulus High = 34 High = 17

2500 Low = 29 Low = 24
Traffic Rate

(ADT/lane) High = 20 High = 22

. Low = 29 Low = 26
Beanng 430 MPa
Capacity ' High = 27 High = 20

80 mm (GPS-1) Low = 31 Low = 26
AC Thickness

100 mm (GPS-6) Moderate = 25 Moderate = 20

    

The selection of test sections in the Nordic countries followed as closely as

possible the procedure for selection of test sections prescribed by SHRP. The

selection resulted in the number of test sections showed in table 2.4.

Table 2.4 Nordic SHRP- LTPP, number of test sections

      

Country 1 AC on 2 AC on

Granular Base Granular Base

Denmark 7 -

Norway 6 -

Finland 14 28

Sweden 13 15

Total 40 43
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3. FIELD MEASUREMENTS

The ñeld measurement programme within the Nordic SHRP project has been

carried out in accordance with the SHRP specifications. There are however some

divergences from the specified programme due to different measuring systems.

3.1 Distress

The distress survey has been carried out according to the SHRP procedure as

described in the SHRP, Distress Identification Manual for LTPP-studies in all

of the Nordic countries. The procedure seems to fit the Nordic countries well and

no specific problems have been encountered.

3.2 Deflection

In Denmark, Finland and Norway deflection measurements have been carried out

using the Dynatest 8000 falling weight deflectometer. Consequently there have

been no problems to follow the specified SHRP procedure. In Sweden however

the KUAB falling weight deflectometer is generally used for deflection

measurements. The FWD devices are different regarding the weight application

systems and the deflection sensors. Calibration of the Dynatest FWDs was carried

out in Denmark in 1990. However, the calibration equipment was not applicable

to the KUAB FWD due to the technical differences.

Since it was not possible to calibrate the KUAB together with the other

equipments the first deflection measurements at the Swedish test sections were

carried out with both the Swedish KUAB and the calibrated Dynatest FWD from

the Danish Road Administration. The measurements with the KUAB equipment

followed the SHRP procedure regarding the number of blows, the load and time

history registration. The equipments worked as close together as possible making

sure that the pavement temperature was the same. Statistical analysis showed that

there is a good linear relationship between the deflections at each sensor with

tested sections. The deflections measured with the KUAB equipment showed to

be app. 10 % greater.

3.3 Evenness

The longitudinal roughness has been measured with the equipment that is

generally used in each country. Sweden, Finland and Denmark have developed

their own vehicles equipped with non-contact road surface monitoring systems.

The longitudinal roughness is however measured with the same laser sensor and

accelerometerbased technology.

The roughnessmeter that is used in Norway consists of a 4,25 metres long

aluminium bar with 17 ultrasonic sensors mounted at an internal distance of 250

mm. The bar is mounted on a specially designed trailer. Each system is equipped

with computer software to compute the IRI value.

3.4 Rutting

The rut depth has been measured in different ways in the Nordic countries. In

Sweden an equipment for continuous measurement-of crossprofiles is used. The

rut depth was then calculated by a computer program by applying an artificial

1200 mm (four foot) straightedge over each wheelpath. The crossprofile was

measured in eleven sections at 15 metres (50 foot) intervals in accordance with the

SHRP procedure. The Swedish system for fast non-contact measurements of road
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surface conditions, RST, was also used for measuring the rut depth. The cross

profile is measured each 100 mm. The left and right rut depth is calculated for

each profile and then the mean rut depth is calculated for the length of the test
section.

In Norway the rut depth has been measured with a technique based on ultra sonic

sensors. Seventeen ultra sonic sensors are mounted on a bar, 1575 mm wide, at an

internal distance of 175 mm.

In Denmark the crossprofile has been measured with a vehicle equipped with a

non-contact road surface monitoring systems. The crossprofile is measured with

laser sensors with a frequency of 100 mm travelled. The information from the

profile forms the background for calculating the rut depths. The mean rut depths

represents the test section. "

In Finland the crossprofile has been measured with the Finnish Road Surface

Monitoring System which is a vehiclebased non-contact measuring system with

ultra sonic sensors. The crossprofile is measured at 5 metres intervals and then the

mean rut depth is calculated over the length of the test section.

3.5 Test pit

A test pit was established 15 m behind each test section. The size of the test pit

was 1.5 m * 1.5 m and it was excavated down to the subgrade. All layer

thicknesses were measured and Troxler density measurements were made on the

top of each layer. Material samples (40-60 kg) were taken from each layer and the

subgrade. Asphalt cores (diameter 100 mm) were drilled approximately 2 m from

the test pit.

In Norway DCP-measurements (Dual Cone Penetration) were carried out on top

of all unbound layers. The DCP-measurements can give valuable information

about in-situ shear strength of the materials.

3.6 Traffic data

Due to shortage of money and lack of reliable equipment for weigh-in--motion it

has not been possible to follow the prescribed SHRP programme in the Nordic

countries.

In Sweden traffic data is collected as a periodic automated vehicle Classification.

The collection period could be 48 hours or one week depending on the type of

road. Some years ago the Swedish Road Administration had 16 stationary weigh-

in-motion sites on the primary road network. The axles were weighed and the

vehicles classified so that it was possible to calculate the mean weights for

different axles on different types of heavy vehicles. Those mean axle weights can

today be used to calculate the axle loads based on data from the automated vehicle

Classification.

The Finnish traffic data is derived from the road data bank at the Finnish Road

Administration. The daily traffic is measured and different vehicles are classified

for part of the road network annually using automated vehicle Classification

system. In addition, axle load information has been collected using portable

weighs or WIM equipments. Based on this data and previous measurements
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estimates of traffic volumes and ESAL's for the overall network (including test

sections) are produced.

In Norway the traffic data is based on automatic registration of the total number of

vehicles and the number of heavy vehicles. Calculation of the ESAL's has been

carried out in accordance with the SHRP procedure. As input in the calculations,

standardised axle load distributions have been used. The standardised axle load

distribution depends on the permitted axle load on the road. A road with 8 tons as

permitted axle load has a different standard axle load distribution compared to a

road with 10 tons permitted axle load. This type of calculation gives a rough

estimate of the number of ESAL's, but it is considered to be accurate enough.

In Denmark the traffic data is based on automatic vehicle Classification. The

determination of the number of heavy vehicles is however not that accurate since

the vehicles are classified by measuring the distance between the axles of the

vehicles. However, after estimating the number of heavy vehicles, the ESAL's are

calculated using some standard coefficients.

4. LABORATORY TESTING

Core samples and materials from test pits were sampled according to the SHRP

procedures. The laboratory testing started in 1994 and will be finalised in 1996.

However, due to limited funds the number of laboratory tests are reduced as

compared to SHRP specifications. The Nordic countries have agreed to give

priority to the following laboratory tests;

0 Core examination and thickness measurements

0 Asphalt concrete: Resilient modulus test

0 Unbound base and subbase: Particle size analysis and natural moisture

content

0 Subgrade: Sieve analysis, hydrometer analysis, natural moisture content

The above mentioned tests will be carried out in all the Nordic countries.

Laboratory tests of second and third priority may also be carried out depending on

the budgeting in each country, see Table 4.1. However, only laboratory tests with

priority no. 1 have to be carried out. It is believed that laboratory tests with

priority no. 1 are the most important laboratory tests regarding deterioration of the

pavement structure.
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Table 4.1. Priority rating of laboratory tests

Layer SHRP- Test Priority

protocol

Asphalt concrete P01 Core examination and thickness 1

Asphalt concrete P02 Bulk specific gravity 2

Asphalt concrete P03 Maximum speciñc gravity 2

Asphalt concrete P04 Asphalt content 2

Asphalt concrete P07 Resilient modulus 1

Asphalt concrete P14 Gradation of aggregate 2

(extracted aggregate)

Asphalt concrete P14A Fine aggregate particle shape 3

(extracted aggregate)

Unbound base and subbase P41 Particle size analysis 1

Unbound base and subbase P41 Washed sieve analysis 1

Unbound base and subbase P43 Atterberg limits 3

Unbound base and subbase P44 Moisture-density relations 2

Unbound base and subbase P46 Resilient modulus 2

Unbound base and subbase P47 Classification and description 3

Unbound base and subbase P49 Natural moisture content l

Subgrade P51 Sieve analysis l

Subgrade P42 Hydrometer analysis 1

Subgrade P43 Atterberg limits 2

Subgrade P52 Classification and description 3

Subgrade P55 Moisture-density relations 2

Subgrade P46 Resilient modulus 2

Subgrade P49 Natural moisture content 1

 

The laboratory tests will be carried out according to SHRP procedures except for

minor changes due to conversion to metric units. However, the resilient modulus

test Of asphalt concrete is modified to fit Nordic conditions and well established

test_ procedures in the Nordic countries. Changes made are related to temperature,

duration of rest period, preconditioning and the magnitude of the static and

dynamic load during testing, see Table 4.2. Furthermore, calibration of the

resilient modulus test have been done using rubber and glass specimens of the

same size as Marshall specimens.
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Table 4.2. Resilient modulus testing of asphalt cores

Test SHRP procedure Nordic test procedure

Temperature, static indirect 25 °C 15 °C

tensile strength

 

Temperature, dynamic

indirect tensile test

5, 25 and 40 0C 5, 15 and 25 °C

 

Duration of rest period 0,9 sec. 2,9 sec.

 

Preconditioning

load applications
5 °C; 50-150 cycles

25 °C; 50-100 cycles

40 0C; 20-50 cycles

Min. 50 cycles

 

Static load 5 0C; 3% of tensile strength at 25 °C

25 c>C; 1,5% of tensile strength at 25 °C

40 °C; 0,5% of tensile strength at 25 °C

10% of max. load

     

Repeated load 5 cJC; 30% of tensile strength at 25 °C 5 °C; Hdef<0,003 mm

25 °C; 15% of tensile strength at 25 °C 15 °C Hdef<0,006 mm

40 °C; 5% of tensile strength at 25 °C 20 °C Hdeg0,009 mm

5. CHARACTERISTICS OF TEST SECTIONS

Frost is one of the most important factors that has to be taken into account in the

Nordic pavement design practice. For this reason typical pavements consist of thin

overlays combined with thick unbound layers. This is illustrated in Figures 5.1 and

5.2 which show the distribution of layer thicknesses at the Nordic test sections.

AC thickness varies between 40 mm and 240 mm average being 100 mm. The

thickness of unbound layers ranges from 150 mm to 1600 mm (average 790 mm).
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Figure 5.1.
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Figure 5.2. Distribution of the thickness of unbound layers.

The age of test sections in 1995 varies between 2 and 20 years average being 7

years. Figure 5.3 illustrates the cumulative number of equivalent single axle loads

(ESAL's, 10 tons) that test sections have carried after construction. The average

value in 1995 is 860000 ESAL's.
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Figure 5.3. Distribution of the cumulative number of equivalent single axle loads
(10 tons) in 1995.
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Figures 5.4 and 5.5 illustrates the distribution of bearing capacity and tensile strain

in the bottom of the bituminous layers of the test sections. Bearing capacity varies

between 230 MPa and 860 MPa average being 440 MPa. The tensile strain ranges

from 50 um/m to 300 tim/rn (average 170 tim/m).
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Figure 5.4. Distribution of bearing capacity.
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Figure 5.5. Distribution of the tensile strain in the bottom of the bituminous layers.
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6. DATA STORAGE AND PROCESSING

Data collected from the test sections are stored in the Nordic IMS (Information

Management System). Nordic IMS is a modified version of the original one

developed for the US. SHRP-LTPP program. This original SHRP-IMS was

running on DCS-based microcomputer and based on ORACLE 5.1 data base

management system (DBMS). In the year 1992 the Nordic countries began to

change the SHRP-USA into the Nordic-IMS. First changes were made to the

inventory data in order to use Nordic road addressing system instead of the US

addressing system. New tables were also created to store profile data in order to

facilitate profile information from those devices which are used in the Nordic

countries.

In the year 1993 the IMS-system was upgraded to the ORACLE version 6 and at

the same time, all the forms (which are in fact programs) were changed from

version 2.3 to version 3. Because the upgrade was changing all the IMS forms, all

the changes which were made to some of the forms were overwritten. The

advantage of the upgrade was keeping up with all the new developments to the

IMS in the US and reinstating our user support with Oracle Corporation. At this

point ORACLE 6 DBMS was transferred to the UNIX computer. The IMS-system

is located on the DCS-based microcomputer and the IMS-system is using the

ORACLE DBMS via network. In the year 1994 ORACLE DBMS was upgraded

from version 6 to version 7.

Currently the Nordic-IMS has 29 changed or new forms. A simple example of

changed forms is the data for layer thickness: SHRP-USA stores this data in

inches, in the Nordic countries in millimetres. An example of the new forms is

gradation data: SHRP-USA uses sieves in inches, in the Nordic countries sieves

are in millimetres. Ten new tables have also been created. In the year 1995 all the

modifications needed to the IMS are carried out. For example the sieve size from

inches to mm in the dry particle size analysis must be changed. Field widths in

some forms are being changed, also.

The Nordic IMS is a warehouse type of the data base in which all data are stored.

The actual data analysis is carried out by using standard statistical software

packages such as SAS l .

7. STATISTICAL ANALYSIS AND RESULTS

7.1 Data review and evaluation '

Data evaluation was carried out using statistical procedures in order to produce

descriptive statistics and frequency distributions of data in addition to data quality

assessment. The univariate analysis was used to examine potential data

distributional problems and to identify gaps and unusual observations in the data

and to select transformations of the variables (i.e. logarithmic form instead of

arithmetic) if required. Figure 7.1 shows an example of the univariate analysis

output for AC strain (ACEPS).
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Bivariate analysis was then used to study pairs of data elements in order to

identify two-variable relationships, bivariate unusual data points and

collinearities, data gaps and functional forms. Two-variable scatter plots and

correlation tables were produced.

SAS 13:26 Tuesday, July 4, 1995 35

UNIVARIATE PROCEDURE

VariablezACEPS

Moments

N 56 Sum Wgts 56

Mean 167.8214 Sum 9398

Std DeV 60.80344 Variance 3697.058

Skewness 0.419055 Kurtosis -O.48322

USS 1780524 CSS 203338.2

CV 36.23104 Std Mean 8.125202

T:Mean=0 20.65443 Prob>|T| 0.0001

Sgn Rank 798 Prob>|S| 0.0001

Num ^= 0 56

WzNormal 0.960605 Pr0b<w 0.1311

Quantiles(Def=5)

100% Max 301 99% 301

75% Q3 210.5 95% 292

50% Med 160.5 90% 259

25% Q1 122.5 10% 95

0% Min 50 5% 86

1% 50

Range 251

Q3-Ql 88

Mode 126

Extremes

Lowest Obs Highest Obs

50( 36) 262( 13)

81( 37) 275( 55)

86( 35) 292( 42)

87( 50) 299( 51)

92( 49) 301( 52)

Missing Value

Count 2

% Count/Nobs 3.45
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Figure 7.1. An example output of univariate analysis.

SAS 13:26 Tuesday, July 4, 1995 36

UNIVARIATE PROCEDURE

VariablezACEPS

Stem Leaf Boxplot

30 1

28 29

26 25

24 79

22 125675

20 356

18 08244

16 3122378

14 6723558

12 23666868

0 04867

8 1672566
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Figure 7.1(cont.). An example output of univariate analysis.
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7. 2 Distress modelling

7. 21 Modelling approach

A typical feature of road deterioration is that cracking occurs at different times at

various locations even on a short section of a road. This is due to the natural

variability of material Characteristics, layer thicknesses, and subgrade properties.

With various loading factors (traffic, climate) included pavement forms a

complicated system where the occurrence of cracking is highly stochastic by

nature.

Once cracking appears on a pavement surface, the rate of deterioration accelerates

at a rate that varies with traffic, pavement and climatic conditions. For this reason,

the initial modelling approach of distress is based on two separate phases:

1. Modelling the time interval from pavement construction to the first sign of

distress or equivalently modelling the probability of crack initiation.

2. Modelling the progression of cracking conditionally on the fact that

cracking has started.

Standard methods of survival analysis can be used in modelling the initiation of

cracking. In the concepts of survival analysis the life time of a road section is the

time from road construction to the first observed sign of cracking. This life time

corresponds to phase l. After this, cracking increases as the road is used until the

amount of cracking is reached where some rehabilitation measures are taken (eg.

a new overlay) giving an end to phase 2. The cracking process can be modelled

separately by regression type methods applied to road sections that have reached

phase 2. The concept of life time in the above sense is a technical one because the

road section is usually used several years after cracking has started. This two

phase modelling technique solves the problem of zero values in regression models

for the cracking process.

7. 22 Modelling the initiation of cracking

There are several alternative methods by which the initiation of cracking can be

modelled. A straightforward approach is a linear model for the logarithm of

observed life times:

log Ti = [30 + B1xi1+...+[3pxip + oein

where Ti is the lifetime to crack initiation

xij :t are the values of explanatory variables

Bj :t are parameters to be estimated from data.

The error terms ei may be assumed to follow some known parametric distribution.

In this study the normal distribution was used.

A typical feature of survival analysis models is that not all the lifetimes are exactly

known. Part of the road sections have some distress already when they are
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entering the study. Only an upper limit, i.e. age when entering the study, can be

given for the lifetime. This phenomenon is called left censoring of the lifetime.

Some of the road sections which enter the study without distress show no signs of

deterioration during the study period. For these sections only a lower limit (i.e. age

at the end of the observation period) for the life time is known. This is called right

censoring. The observation period can be regarded as a window through which

only part of cracking process can be seen. This is illustrated in Figure 7.2.

1. DISTRESS PRIOR TO STUDY 2. DISTRESS DURINXG THE STUDY 3. FUTURE DlSTRESS
A .I

/
/
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Figure 7.2. Description of censored data used in survival analysis.

The information contained in the censored observations can be taken into account

in the estimation process using the maximum likelihood method. The analysis

presented in the paper was made with the LIFEREG procedure of the SAS

Systeml . Data used in distress analysis consist of about 50 test sections.

Results from the data analysis showed that the two most important independent

variables which predict the failure time to first cracking were tensile strain at the

bottom of asphalt concrete layer and bearing capacity.

It can be observed that high volume roads are designed thicker than low volume

roads and for this reason the former resists better traffic loads and cold climatic

conditions confirming the current design practice. To prevent the effect of the

design practice in the distress models new variables where created by dividing the

actual variable by the annual traffic amount (for example: bearing capacity /

annual ESAL) for the test section.
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Bearing capacity model for crack initiation:

5,63+0,00093*(BCAP)-55,85*( BCAP]

_ 10N 10 _ 10

where N10 cumulative ESAL*s to crack

initiation (10-tons)

BCAP hearing capacity, MPa

NlOY annual ESAL,s (10 tons).

AC tensile strain model for crack initiation:

8,84-1,326*(LACEPS)-2718836*(m] '

N10 = 10

where N10 cumulative ESAL's to crack initiation

(ID-tons)

ACEPS AC tensile strain, um/m

LACEPS loglO (AC tensile strain), um/m

NlOY annual ESAL*s (10 tons).

7.3 Future data analysis

In the future data analysis will concentrate on the following tasks:

0 evaluation of existing models for distress, rut depth and roughness

0 determination of the effects of explanatory variables on distress, rut depth

and roughness

0 development of new/improved models for distress, rut depth and roughness

0 carry out sensitivity analysis of the models.

 

l SAS/STAT Guide for Personal Computers. Version 6 Edition. SAS Institute Inc. 1987
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