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Studie avseende framtida behov av bärighets- och beläggningsutveckling

inom Fortifikationsverkets intresse- och ansvarsområden, flygfält/mark.

Inledning

VTI har på uppdrag av SKANSKA AB och i samråd med Fortifikationsverket arbetat fram ett

objektivt och allmänt tillgängligt förslag till Fortiñkationsverkets långsiktiga FoU-inriktning

vad beträffar överbyggnadskonstruktioner och asfaltbeläggningar på militära flygfält.

Efter två inledande avsnitt om forskningens allmänna inriktning och organisation anges ett

antal aktuella forskningsområden inom överbyggnads- och beläggningsområdet. Avsnittet om

forskningens organisation behandlar främst hur forskningen kan planeras, genomdrivas,

rapporteras och implementeras i verksamheten.

De forskningsområden som utpekas och behandlas i denna rapport skall betraktas som

resultatet av en första översyn av Fortiñkationsverkets forskningsbehov.

Forskningsområdenas innehåll kommer fortsättningsvis att kontinuerligt omprövas och

omprioriteras.

Beskrivningen av forskningsområdena bör kunna utgöra underlag för Fortifikationsverket och

forskningsutförare vid prioritering, planering, upphandling och genomförande av enskilda

forskningsprojekt. En konsekvent och noggrann beskrivning projektens av målsättning,

avgränsning, tidplanering och budgetering är väsentlig för att forskningen skall kunna

bedrivas effektivt.

Definitioner

För Fortifikationsverket innebär begreppet forskning och utveckling (FoU) tillämpad

forskning respektive utveckling. Det senare begreppet kan även omfatta demonstrationsobjekt

i form av provytor och försökskonstruktioner.

Denna studie utgår från följande definitioner:

Forskning: Att med vetenskaplig metodik söka ny kunskap,

Tillämpad forskning: Forskning med bestämd tillämpning i sikte.

Utveckling: Att med vetenskaplig metodik åstadkomma nya produkter och tjänster, nya

processer, nya system eller väsentligt förbättra existerande sådana.

Demonstration: Att i utvecklingsfasens slutskede eller i implementeringsfasens initialskede

tillämpa ett utvecklingsresultat i praktiken.

Vetenskaplig metodik: Att systematiskt och metodiskt utnyttja ny och gammal kunskap.
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Fortifikationsverkets allmänna FoU-inriktning

Fortifikationsverket bedriver idag tillämpad verksamhetsorienterad forskning och utveckling

inom beläggnings- och bärighetsområdet, i första hand med inriktning på belagda ytor på

militära flygfält. Det övergripande målet är att förbättra och effektivisera byggande och

underhåll av belagda ytor. Resultatet av FoU-verksamheten skall kunna beskrivas och mätas i

form av funktionsegenskaper.

Forskningen skall grundas på vetenskaplig metodik vad beträffar utförande och utvärdering av

försök i laboratorium eller i fullskala i fält. De forskningsutförare som kontrakteras för FoU-

verksamheten skall redovisa dokumenterad egen eller anlitad vetenskaplig kompetens inom

det aktuella området. Samarbete mellan produktutvecklare och opartiska

forskningsinstitutioner i rollen som utvärderare av nya produkter bör uppmuntras. Vägverket

har tagit fram ett förslag till program för utvärdering av nya produkter, Kvalificering för nya

produkter till VÄG 94 , som bifogas denna rapport (Bilaga 1). Programmet är ett exempel på
hur nya produkter kan slussas in i verksamheten.

Organisation av FoU-verksamheten

I det följande analyseras Fortifikationsverkets samlade kort- och långsiktiga FoU-behov inom

olika forskningsområden. FoU-behoven skall utgöra en grund för Fortifikationsverket vid

utformningen av ett FoU-program som senare kan omsättas till konkreta FoU-projekt,

antingen beskrivna av Fortifikationsverket eller av externa forskningsutförare. Den FoU-

verksamhet som Fortifikationsverket skall driva eller initiera skall huvudsakligen vara

verksamhetsinriktad. Den generella kunskapsuppbyggande forskning förutsätts andra FoU-

beställare ansvara för.

Varje projekt eller projektförslag prövas mot de motiv och syften som fastlagts i FoU-

programmet. Projekten bör också noggrant prioriteras mot bakgrund av bedömd

nytta/effektivisering av verksamheten. Vidare måste undersökas om ett projekt ifråga, eller

delar av det, redan bedrivs eller har slutförts och avrapporterats vid universitet, högskolor och

forskningsinstitut inom och utom landet.

En projektledare skall tillsättas för varje projekt. Projektledaren ansvarar för den operativa

styrningen. En projektbeskrivning skall upprättas för varje projekt utifrån givna mål, riktlinjer

och tids- och resursramar. Projektbeskrivningen, som upprättas av projektledaren i samverkan

med FoU-utföraren, skall innehålla en bakgrundsbeskrivning, målsättning, innehållsmässig
avgränsning, tidsplanering och budgetering. Etappmål och/eller kontrollstationer bör anges i

alla projektbeskrivningar. Om projektet helt eller delvis bedrivs externt åligger det

projektledaren att vara kontaktman mot forskningsutföraren. Projektledaren måste vara FoU-

inriktad och besitta hög beställarkompetens inom aktuellt område.

Vid genomförandet av större projekt bör demonstrations- och implementeringsaktiviteter ingå

i projektbeskrivningen.

Aktuella FoU-områden

Kraven på funktionsegenskaper hos överbyggnadskonstruktioner och asfaltbeläggningar på
flygfält är relativt speciella i jämförelse med vägars konstruktion och asfaltbeläggningar. För

flygfält är problem med friktion, beständighet, strukturell styrka och plastisk deformation
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vanligast. Militärflygfält är dessutom särskilt utsatta för bränslespill som löser upp bitumenet

och därmed förorsakar deformationer och ytliga defekter och skador. Taxibanor och

uppställningsplatser är särskilt känsliga för permanent deformation beroende på de höga

kontakttryck som moderna flygplan genererar.

Utifrån ovanstående generella problembeskrivning har åtta forskningsområden identifierats.
En state of the art rapport bör utföras inom respektive forskningsområde innan FoU-program
och projektbeskrivningar utformas.

1. Överbyggnadskonstruktioners styrka
Belastningen på flygfält skiljer sig relativt mycket från den tunga trafikens belastning på
vägnätet. Skillnaden består både av belastningens storlek, belastningskonfigurationen och

kontakttrycket mellan däck och bana. Vissa flygfält trafikeras både av tunga transportfordon,

tyngre transportflygplan samt flygplan med extremt höga däckstryck. Denna belastning

orsakar nedbrytning av framför allt de bitumenbundna lagren.

FoU-behov
Modeller för beräkning och dimensionering av flygfältsöverbyggnader tas fram. Modellerna

skall vara så flexibla som möjligt så att ändrade förutsättningar enkelt kan tas med.
Dimensioneringen skall göras på total överbyggnad och beläggning.

Undersöknings- och utvärderingmetoder av flygfältsöverbyggnader bör tas fram liksom

dimensioneringsmetoder för rehabilitering av gamla konstruktioner av asfalt och

cementbetong.

2. Tjäldimensionering

Många flygfält som är i bruk idag är byggda med begränsad tjälsäkring. Detta orsakar många
gånger problem i form av ojämna tj ällyftningar och sprickbildning.

Sprickor orsakade av temperaturväxlingar ligger nära problemet med tj äle.

F0U-behov

Metod tas fram för att beräkna förväntade tjällyftningar på befintliga flygfält och för flygfält

som skall byggas. Den beräknade tjällyftningen tas med som en parameter vid val av åtgärder.

Vid stora lokala tjällyftningar på befintliga flygfält kan en mer omfattande ombyggnad vara ett

alternativ.

För att kunna beräkna förväntad tjällyftning tas en undersökningsmetodik fram för bl a

provtagning i fält.

Hjälpmedel för val av tjälskyddsåtgärder utvecklas.

3. Stabilitet

Moderna militära flygplan har extremt höga däckstryck vilket genererar ett högt kontakttryck

mellan däck och beläggningsyta. Risken är därför stor att det höga kontakttrycket leder till

spårbildning och andra plastiska deformationer under årets varma perioder. På
uppställningsplatser eftersträvas täta asfaltbeläggningar för att minska påverkan från

bränslespill. Dessa täta beläggningstyper är dock ofta känsligare för plastiska deformationer

eftersom innehållet av finmaterial och bitumen är relativt högt.
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F0U-behov

Flygplanstypemas däckstryck undersöks och beläggningstyper som klarar de högre

däckstrycken utvecklas. Nya designmetoder utvecklas där exempelvis gyratorisk packning av

laboratorieprover används istället för det traditionella Marshallförfarandet. Utvecklingsarbetet
kräver omfattande design och provning av nya asfaltprodukter i laboratorierniljö, exempelvis

wheel-tracking eller annan fullskaleprovning. Effekter av bränslespill bör också tas med som

en faktor i arbetet.

Högstabila bitumenbundna bärlager och flexibla tunna slitlager med användning av modifierat

bitumen kan vara ett alternativ.

Dränerande asfaltbetong slammad med cement kan eventuellt vara en alternativ

slitlagerbeläggning.

4. Friktion

Start- och landningsbanor ställer höga krav på ytbeläggningens friktionsegenskaper. Det

innebär att ytbeläggningen måste bestå av en tät beläggning med god yttextur eller, som är

vanligt utomlands, en dränerande beläggning. Beläggningar med god yttextur är dock normalt

känsliga för bränslespill och åldring.
Ytbeläggningar på start- och landningsbanor måste också uppvisa god friktion vintertid och
även vara resistenta mot halkbekämpningsmedel och snöröjningsredskap.

F0U-behov

Samtliga nyutvecklade beläggningstyper måste kontrolleras med avseende på

friktionsegenskapema, omedelbart efter utförandet samt friktionsutvecklingen med tiden.

Beläggningsåtgärder som vidtas för att förbättra ytbeläggningens beständighet, som sprayning,

slamning eller dylikt bör följas med avseende på friktionsegenskaperna.

Friktionsegenskapema vintertid bör undersökas. Ytor med grov textur, rilladeytor eller

dränerande beläggningar kan i vissa fall medföra ökad förbrukning av

halkbekämpningsmedel. Optimal samverkan mellan god textur och halkbekämpning bör

eftersträvas ur säkerhets- och miljöaspekter.
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5. Bränsleresistens

Spill av flygbränsle och oljor har en nedbrytande effekt på asfaltbeläggningar. De mest utsatta

platserna är där bränslepåfyllning sker. Nya bränsletyper har visat sig ha en Ökad

nedbrytningseffekt på asfaltbeläggningar.

F0U-behov

Nedbrytningsmekanismema undersöks och dokumenteras.

Nya resistenta beläggningstyper utvecklas.

Asfaltbeläggningars resistens mot olje- och bränslespill kan förmodligen förbättras genom

användning av tillsatser som polymerer, gummipulver, naturasfalt mm.

Kompositbeläggningar i form av dränerande asfaltbetong fylld med cementslam kan också

tänkas ha en positiv effekt. Det är emellertid viktigt att kompositbeläggningen inte blir för

styv vintertid eftersom det kan medföra sprickbildning.

Utvärderingsmetoder för undersökningar i laboratorium och i fält bör utvecklas.

6. Åldringsresistens
Flygfältsbeläggningar uppvisar åldringsproblem som är besläktade med åldring hos
lågtrafikerade gator och andra beläggningsytor. På lågtrañkerade gator är det möjligt att

använda asfaltbeläggningar med högre bitumenhalt och högre finmaterialhalt för att minska

åldringseffekten. På flygfält är det inte möjligt att använda samma metod eftersom

beläggningen då blir mer känslig för plastiska deformationer vid tunga belastningar.

F0U-behov

Åldringsbenägenheten hos olika beläggningstyper undersöks och dokumenteras.

Nya laboratoriemetoder för accelererad åldring testas och veriñeras mot flygfältsförhållanden.
Nya mer åldringsresistenta beläggningar utvecklas i laboratorium och utvärderas i fält.

Olika tillsatser för modifiering av bitumenets åldringsegenskaper provas.

7. Vattenbeständighet

Dålig vattenbeständighet hos asfaltbeläggningar beror huvudsakligen på val av olämpligt

stenmaterial, låg bitumenhalt, separationer, ogynnsam dränering av vägkonstruktionen mm.

Oftast är det stenmaterialets egenskaper som utgör det grundläggande problemet till dålig

vattenbeständighet. Instängt vatten i bitumenbundna lager leder ofta till sk stripping, dvs

bindemedlet tvättas bort från stenmaterialet. Detta förlopp accelererar om beläggningen

samtidigt utsätts för tung pulserande belastning.

F0U-behøv

Problemet med dålig vattenbeständighet löses enklast genom att komponera täta beläggningar.

Eftersom vissa ytor på flygfält utsätts för tunga belastningar går det inte att lösa problemet

genom att täta till beläggningen eftersom problem med deformationer och låg friktion då kan

tillstöta. Täta och stabila beläggningstyper direkt anpassade som flygfälts- eller

terminalbeläggningar måste utvecklas.

Olika avisningsmedels effekt på vattenbeständigheten bör också undersökas.
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8. Prognosmodeller och system för underhållsplanering

Konsekvensen av minskade anslag för underhåll av belagda ytor leder till ett växande

eftersläpande underhållsbehov. För att bryta denna trend krävs bland annat effektiva

planeringssystem som är ett hjälpmedel för att dels motivera medel till underhåll genom

konsekvensbeskrivningar av det framtida scenariot, dels för att fördela de knappa

underhållsinsatsema på ett optimalt sätt. För att ett planeringssystem skall fungera krävs

relevanta prognosmodeller för bedömning av olika konstruktioners tillståndsutveckling och

livslängd. Prognosmodeller och effektsamband är mycket känsliga för geografiska

förhållanden, klimat, materialegenskaper etc. och måste därför utvecklas på basis av data från

det egna landet.

FoU-behov

Det pågår idag ett omfattande arbete på vägområdetmed datainsamling för att följa
tillståndsutvecklingen och utveckling av prognosmodeller. Viss kunskap kan sannolikt

inhämtas därifrån och överföras till flygfältsområdet men de olika förhållandena framför allt

beträffande kombinationen av belastning och åldring gör att ett program för prognosmodeller

bör initieras. För flygfältsområdet kan följande prognosmodeller vara prioriterade:

Prognosmodellerför klimat- och belasmingsbetingade sprickor.

Prognosmodellerför spårutveckling på taxibanor.

Prognosmodellerför ojämnhetsutveckling beroende på ojämna tjällyftningar.

Prognosmodellerför asfaltbeläggningars beständighet. (Med beständighet avses det som

behandlas under punkterna 5, 6 och 7 ovan.)
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Bilaga 1
sid 1 (Fl

KVALIFICERING FÖR NYA PRODUKTER TILL VÄG 94

1. Bakgrund

I VÄG 94, kap 6, har ett antal standardbeläggningar specificerats avsedda att användas på det
statliga vägnätet. Dock anges redan i förordet en utväg för att kunna använda alternativa
beläggningar efter prövning: Om andra krav eller tekniska lösningar avses tillämpas än de i
VÄG 94 angivna kan detta ske efter godkännande av chefen för Avdelning Teknik (cVT).

1 kap 6.6 framgår också: 0m utföraren kan visa, att en alternativ beläggning har egenskaper

jämförbara med motsvarande standardbeläggning, och beställaren accepterar detta, kan även
en sådan beläggning väljas. " Här ges således en möjlighet för utföraren/branschen att

utveckla nya produkter som kan accepteras av beställaren. De nya produkterna måste då

genomgå ett speciellt testprogram där jämförelse sker med den produkt man avser att ersätta.

När resultaten från dessa provningar visar att den nya produktens egenskaper är bättre än eller
likvärdiga med den standardprodukt man önskar ersätta, kan produkten bli godkänd.

2. Provningsprogram

Provningsprogrammet består av laboratorieprovning och fältprovning och skall utföras stegvis
i enlighet med nedanstående kvalificeringstrappa.

   

GODOKÃND LIKVÄRDIG
BELAGGNING

JÄMFÖRANDE PROV I
FALT

PROVI
PROVVÄGS-
MASKIN

PROVI
LABORA-
TORIUM

       

Fig 1. Modell för kvalificering

3. Laboratorieprovningar

3.1 Provningsmetoder

Provningsprogrammen beskrivs i tabellform för tre olika bituminösa beläggningar:

Utkast 2 l 1095094 l



* bärlager
* slitlager, tjocklek > 20 mm

* slitlager, tjocklek S 20 mm.

Rilaqa 1
Sid 7. (51

De metoder som anges i tabellerna skall användas. Vid varje provning provas såväl den nya

produkt som man avser att använda, som den eller de standardbeläggningar man vill ersätta.
Här gäller att den nya produkten skall ha likvärdiga eller bättre resultat på samtliga provningar
för att den skall accepteras som ett alternativ till standardbeläggningen.
Vid instampning av prov i laboratorium kan t ex Marshallmetoden, Kangometoden eller
Gyratorisk metod användas. Alternativt kan borrning ur laboratorietillverkad platta utföras.

Huvudsaken är att den nya produkten och referensen packas på samma sätt och att packningen
motsvarar minst den packningseffekt som erhålles i fält. Det innebär i princip att

hålrumshalten bör ligga i det intervall som är avsett att användas i fält.

                             

Tabell 1. Provningsmetoder för bitumenbundna bituminösa bärlager

Egen- Metod Metod- Prov- Antal Prov- Anm Bit Bit bärlager lndränkt

skap beskriv- typ_ prov- form bärlager Pen 2 400 Makadam

ning krop- Pen (Kin visk
par < 400 < 20 000)

Temp Temp

STEG 1 Lab-
provn

Deforma- Statisk VTI Not Lab- 5 ø 150, Provas vid +40 °C +25 °C Provas för
tion kryp 41/94 prov tj 60 statisk last

alt - " - - " - Borr- 5 ø 150, - " - +40 °C +25 °C utmattning
prov tj 60

Deforma- Dynam - " - Lab- 5 ø 150, +40 °C +25 °C och defonna-
tion kryp prov tj 60

alt - " - - " - Borr- 5 ø 150, +40 °C +25°C tion i
prov tj 60

Styvhet Styvhets FAS 454- Lab- 5 ø 150, -5, +10, -5, +10, provvägs-
modul 95 prov tj 60 +25 °C +25 °C

- " - - " - Lab- 5 ø 150, Åldrat KoL -5, +10, -5, +10, maskin
prov tj 60 enl SHRP +25 °C +25 °C

alt - " - - " - Borr- 5 ø 150, -5, +10, -5, +10,

prov tj 60 +25°C +25°C

- - - " - Borr- 5 ø 150, Åldrat L -5. +10, -5, +10,
prov tj 60 enl SHRP +25°C +25°C

Utmatt- Puls Enl v11- Lab- 6 ø 150, Åldrat KoL +10 °C +10 °c
ning pressdr metod prov tj 60 enl SHRP .

alt - " - - " - Borr- 6 ø 150, Åldrat L, +10 °c +10 °c
prov tj 60 enl SHRP

Vatten- Press- FAS Lab- 5 + ø 150, Åldrat KoL +10 °c +10 °C
känslig- drag 446/95 prov 5 tj 60 enl SHRP
het

alt - - " - Borr- 5 + ø 150. Åldrat L, +10 °C +10 °C
prov 5 tj 60 enl SHRP

STEG 2 Prov- m m
vägsm

Deforma- Wheel Enl tillv Platta 2 Enl +40 °C +25 °C
tion Track tillv

Lågtemp- TSRST Enl KTH Borr- 2 G 58. Sänkn Sänkn
egenskap prov tj 250 10 °C/t 10 °C/t

- - " - Borr- 2 ø 58, Åldrat L, Sänkn Sänkn
prov tj 250 enl SHRP 10 °C/t 10 °C/t

Utkast 2 '2 1995-0041

 



Bilaga 1

                          

  

Sid 3 ( Fl
Tabell 2. Provningsmetoder för bitumenbundna slitlager > 20 mm

Egenskap Metod Metod- Provtyp Antal Prov- Anm Bit Bit slitlager,
beskriv- prov- form slitlager, Pen _>_ 400

ning kropp Pen < (Km

400 visk < 20 000)

Temp Temp

STEG 1 Lab-
provn

Deforo Statisk VTI Not Lab- 5 ø 150, Provas +40 °C +25 °C

mation kryp 4 l/94 prov tj 60 vid stat
laster

alt - - - Borr- 5 ø 150, - " - +40 °C +25 °C

prov tj 60

Dyn - " - Lab- 5 ø 150, +40 °C +25 °C

kryp prov tj 60
alt " - - " - Borr- 5 ø 150, +40 °C +25 °C

prov tj 60

Styvhet Styvh- FAS Lab- 5 ø 150, -5, +10, -5, +10,
modul 454-95 prov tj 60 +25 °C +25 °C

- " - - " - Lab- 5 ø 150, Åldrat -5, +10, -5, +10,
prov tj 60 KoL enl +25 °C +25 °C

SHRP

alt - " - - " - Borr- 5 ø 150, -5, +10, -5, +10,

prov tj 60 +25°C +25°C

- " - - " - Borr- 5 ø150, Äldrat -5, +10, -5, +10,
prov tj 60 L enl +25°C +25°C

SHRP

Nötn- Prall Enl Lab- 3 ø 100, Åldrat +10 °C +10 °C
resist VTI- prov tj 60 KoL enl

metod SHRP

alt - " - - " - Borr- 3 ø 100, Åldrat +10 °C +10 °C
prov tj 60 L enl

SHRP

Vatten- Press- FAS Lab- 5 + 5 ø 150, Åldrat +10 °C +10 °C
känslig- drag 446/95 prov tj' 60 L enl

het SHRP

alt - " - - " - Borr- 5 + 5 ø150, Åldrat +10°C +10°C
prov tj 60 L enl

SHRP

STEG 2 Prov- m m
vägsm

Friktion Pendel VVMB Platta 2 Enl +15 - +15 - +25 °C

82 metod +25 °C

Nötn- Provv Enl Platta 2 Enl Klara: i 0 °C i 0 °C
resistens mask VTI- metod L enl

metod SHRP

Utkast 2 .1 19950) 11
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Tabell 3. Provningsmetoder för bitumenbundna slitlager S 20 mm

Egenskap Metod Metod- Provtyp Antal Prov- Anm Bit Bit slitlager. Ytbe-
beskriv- prov- form slitlager, pen 2 400 hand-

ning kropp Pen < 400 (Kinvisk ling

< 20 000)
Temp Temp Temp

STEG 1 Lab-
provning

Nötn- Prall Enl vn- Borr- 3 ø 100, Åldrat L +10 °c +10 °C +10 °C
resist metod prov tj 30 enl SHRP

- - " " 3 ø 100, ÅldratL +10°c +10°C +10°c
tj 30 enl SHRP

+ frys-tö

(-20+20)

Vattenkäns- Pressdrag VTI-Not Lab- 5 + 5 ø 150. Åldrat +10 °C +10 °C
lighet 81/94 prov tj 60 KOL enl

SHRP

alt - - - - Borr- 5 + 5 ø 150, ÅldratL +10 °c +10 °c
prov tj 60 enl SHRP

alt Prall Enl vn- Borr- 3 ø 100, Åldrat L
metod prov tj 30 SHRP+ +10 °C +10 °C +10 °C
VTI-Not vattenlag-

81/94 ring

Vidhäftning Vialit Enl VTI- Platta 3 Enl Enligt
Notat metod metod

V 106

1989

STEG 2 Provvägs rn m
maskin

Friktion Pendel WMB Platta 2 Enl +15 - +25 +15 - +25 °C + 15 -

82 metod °C + 25 °C

Nötn- Provvägs Enl VTI- Platta 2 Enl Åldrat L 2: 0 °C r. 0 °C 4_- 0 °c
resist maskin metod metod SHRP

           

3.2 Bedömning av laboratoriereresultat

När provningsprogrammat fullföljts skall resultatens medelvärden hos den nya produkten

jämfört med resultatens medelvärden från referensen inte ligga mera än 10 % sämre på någon

provning för att kunna bli värderad som likvärdig med referensen. Resultaten insändes till

Vägverket, Avdelning Teknik, Sektion Väg- och Geoteknik (VTvg), 781 87 Borlänge. Med

resultaten bifogas en produkt- och materialbeskrivning där en utredning av produktens
miljökonsekvenser skall ingå. På sektion Väg- och geoteknik görs en helhetsbedömning av
produkten där de tekniska egenskaperna värderas liksom ev konsekvenser för miljön vid

användning av produkten. Om produkten anses uppfylla kraven och är godtagbar ur
miljösynpunkt får produkten användas för ett jämförande fältprov.

4. Fältprovning

4.1 Utförande av fältprovning
Fältprovet skall utföras för att visa att produkten kan tillverkas och utläggas utan problem och

att den även i fält har de egenskaper som provningarna i laboratorium indikerat.

l995-09-l lUtkast 2 4
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Provet kan ske på lämpligt objekt där standardbeläggningen som varit utförarens

referensbeläggning är föreslagen. Objektet kan ev tas ur redan upphandlad
beläggningsentreprenad, om utföraren har någon sådan, eller upphandlas genom
förhandlingsupphandling. I båda fallen bör objektets storlek begränsas till max en

dagsproduktion. Vid varje fältprovning skall den nya produkten jämföras med

referensbeläggningen, som bör bestå av ungefär lika stor yta i samma objekt och vara lagd
med samma förutsättningar. Provet skall omfattas av normalt garantiansvar och provning skall
utföras av utföraren i normal omfattning enligt VÄG 94. Provning utöver denna provning
bekostas av beställaren.

4.2 Bedömning av fältresultat
Resultaten från provsträckoma med den nya produkten och referensen insändes till VTvg, som
tillsammans med utföraren utför en okulärbesiktning efter en vinter. Tidigast efter en vinter

kan VTvg således göra en bedömning av produktens lämplighet i fält. Till bedömningen kan

fogas resultat från ev tidigare utförda försök i fält. Om besiktningen och/eller provresultaten

ger anledning till osäkerhet beträffande produktens funktion i vägen kan slutomdömet skjutas

upp och provsträckan får observeras under en längre tidsperiod.

5. Godkännande som likvärdig

När beställaren kunnat göra ensamlad bedömning av laboratorie- och fältresultat, och den nya

produkten bedöms ha minst lika goda egenskaper som referensen, utfärdas ett godkännande

om likvärdighet. Godkännandet gäller i 5 år. Efter 5 år kan utföraren ansöka om förlängning.

Om produkten ändras måste förnyad provning utföras i den omfattning som ändringen kräver

innan nytt godkännande om likvärdighet kan utfärdas. Om produkten vid användning uppvisar
sämre egenskaper än förväntat, d v 5 sämre än motsvarande referensbeläggning, kan

godkännandet omprövas och eventuellt dras tillbaka.

6. Användning av likvärdiga produkter

6.1 Upphandling
När upphandlingsunderlaget anger ..eller likvärdig produkt , kan utföraren använda sin

godkända produkt under förutsättning att den godkänts som likvärdig för den i underlaget

angivna produkten. Till anbudet fogas då Godkännandet om likvärdighet. Därvid behandlas

anbudet som ett fullvärdigt anbud. Om utförarens godkända produkt är närliggande till den

efterfrågade produkten kan utföraren i vanlig ordning gå in med ett sidoanbud.

6.2 Utförande

Vid användning av likvärdig produkt skall arbetsrecept inlämnas enligt VÄG 94. Om

utföraren så önskar kan receptet behandlas konfidentiellt såvitt möjligt med hänsyn till
offentlighetsprincipen.

För kontrollen gäller att samma kontroll som krävs för standardprodukten enligt VÄG 94 skall
tillämpas även för den nya produkten.

Garantiansvaret skall vara detsamma för den nya produkten som för standardprodukten.

Utkast 2 5 1995-09-11




