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Förord
Denna inventering av system för underhåll av vägbeläggningar - Pavement

Management Systems, PMS - har genomförts med medel från Kommunikations-

forskningsberedningen, KFB. Projektet är en del av ett temaprogram: Effekter av

underhålls- och driftåtgärder .

Det primära syftet har varit att finna ut i vilken utsträckning man tar hänsyn till

trañkant-effekter i olika underhållssystem. Därför redovisas först samtliga genom-

gångna_ system mycket kortfattat i tabellfonn, varefter de system som omfattar

trañkanteffekter beskrivs mer ingående. Med denna inriktning blev resultatet täm-

ligen magert. Rapporten omfattar därför även en inventering av studier rörande

sambanden mellan beläggningsytans tillstånd och olika trañkanteffekter, utan att

dessa studier för den skull ingår i något PM-system.

Notatet innehåller även en separat litteraturstudie, som utförts vid KTH av

Fredrik Björckebaum och Tora Yngveson som ett tvåpoängsarbete. Detta ingår

ograverat som bilaga till notatet.

Ett stort tack till Liliane Berglund, som påbörjat sammanställningen, samt till

Annette Karlsson, som redigerat manuskriptet.

Carl-Gustaf Wallman
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1 Bakgrund
Ett gigantiskt kapital har bokstavligen plöjts ner i det globala väg- och gatunätet.

Nätens strukturella och funktionella tillstånd försämras under trafikens, klimatets

och ålderns nedbrytande inverkan. Brister i det strukturella tillståndet minskar

Vägens bärighet, och kan kvantiñeras exempelvis genom deflektionsmätningar.

Brister i det funktionella tillståndet redovisas vanligen i form av detaljerade till-

ståndsbeskrivningar: förekomst av längs- och tvärgående sprickor, krackeleringar,

potthål, spårbildning, ojämnheter, friktion m. m. För att vidmakthålla ett gott
strukturellt och funktionellt tillstånd krävs ett löpande underhåll av vägen. Detta
fordrar i sin tur ytterligare stora kapitalinsatser. På grund av den allmänna kapi-

talknappheten ställs allt starkare krav på att resurser skall användas på ett effektivt

sätt. Väghållarna har därför i ökande omfattning börjat använda sig av sofistike-

rade planeringssystem, till exempel för beläggningsunderhåll: Pavement

Management Systems - PMS. Dessa system innehåller modeller, som beskriver

beläggningens tillståndsförändring (nedbrytningsmodeller), för att underhållsbe-

hovet skall kunna prognostiseras och ge möjlighet till optimering av åtgärdsinsat-

serna.

PM-system inbegriper vanligen tre delar:

1. Insamling och analys av data, som beskriver beläggningens strukturella och

funktionella tillstånd.

2. Identifiering och prioritering av nuvarande och framtida behov av åtgärder.

3. Bestämning av underhållsprogram för en specificerad tidsperiod.

Trots all utveckling rörande mätteknik och mätmetodik, är fortfarande okulär

besiktning ett väsentligt moment vid skadebedömningen. Expertkunskap och -er-

farenhet kommer sannolikt inte helt att kunna ersättas med automatiska mätmeto-

der inom överskådlig framtid. Problemlösningen vid Vägunderhåll kommer därför

att förbli en blandning av analytiska och heuristiska metoder. I dylika samman-

hang kan kunskapsbaserade expertsystem (KBES) vara mycket användbara; i

dessa system försöker man nämligen efterlikna människans intuitiva problemlös-

ningsmetodik. Flera PM-system är konstruerade på detta sätt.

Beläggningsunderhållet planeras i regel på två nivåer: vägnätsnivå respektive

objektnivå. För vägnät kan det vara lämpligt att ha system, som bygger på

automatiskt insamlade mätdata, exempelvis för spårdjup och ojämnheter. Detta

ger en bild av tillståndet i stort, och kan användas för prioritering. På objektnivån

gäller det däremot att detaljstudera ett specifikt objekt och avgöra vilka åtgärder,

som kan vara lämpliga. Här är det vanligen frågan om okulär besiktning, ofta med

ett inslag av manuella eller automatiska mätningar. Vanligen bedöms de olika

skadornas frekvens och svårighetsgrad, poängsätts och viktas samman till ett

tjänlighets- eller skadeindex, som sedan används för att prioritera objekten. Det

finns en uppsjö av olika index: PSI, PDI, SDI, PQI, RCI m. fl. Fördelen med dessa

sammanvägda tjänlighetsindex att resultatet är lättöverskådligt och lämpligt att

redovisa på en karta. Den stora nackdelen är, att man vet så lite om effekterna av

varje skadetyp, att sammanvägningen blir svår. Dessutom är det svårt att införa

nya skadeparametrar. Betraktas varje parameter för sig, blir systemet flexibelt och

man kan lätt komplettera med nya parametrar. Till ytterrnera visso blir det lättare

att välja korrekt åtgärd, exempelvis är det inte alltid rätt att välja likadan åtgärd då

vägens dåliga tillstånd beror på ojämnhet som då det beror på spårbildning.
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De olika PM-systemen är nästan uteslutande inriktade mot väghållarens

problem, dvs. den rent tekniska aspekten på att vidmakthålla vägens funktion.

Förhoppningsvis är vägen emellertid i första hand byggd för att tillfredsställa tra-

fikantemas transportbehov; systemen borde alltså rimligen explicit omfatta kon-

sekvenserna för trafikanterna av brister i vägens strukturella och funktionella till-

stånd. Dessa konsekvenser kan vara Ökad olycksrisk, förlängd restid, sämre kom-

fort, ökat fordonsslitage, eventuellt ökad bränsleförbrukning m. m. Även miljö-

effekter borde ingå: buller, luftföroreningar, vibrationer och damm.

Det'är naturligtvis stora svårigheter förknippade med att utröna trafikant- och

miljöeffekterna av vägytans tillstånd. Hittills har man därför mestadels nöjt sig

med att ställa krav på maximalt spårdjup, maximal ojämnhet etc, alltså ett indirekt

hänsynstagande till trafikanterna och då främst till säkerheten för dem.
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2 Syfte
Det primära syftet för denna studie att undersöka om, hur och i vilken ut-

sträckning trañkanteffekter beaktas i olika PM-system. De genomgångna syste-

men presenteras därför schematiskt i tabellform, varefter de system, som i mer än

allmänna ordalag nämner trañkanteffekter redovisas mer detaljerat. Dessa referen-

ser är markerade med kursiv fetstil i tabellerna. Dessutom omfattar litteraturstu-

dien modeller som beskriver sambanden mellan beläggningens tillstånd och olika

trañkanteffekter utan att modellerna ingår i något PM-system.
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3 Definitioner och förklaringar
Detta notat vimlar av olika förkortningar, vilka i viss utsträckning bör förklaras.

Några betecknar olika former av (subjektivt bedömda) tillstånds- eller tjänlig-

hetsindex för beläggningar, medan andra representerar mätta storheter. En antagli-

gen inte fullständig beskrivning följer här:

Tillståndsindex: PCI, PCR, SDI, PSI, EI, AEI, CVI, AVI, DVI, CRS, RCI, SAI,

PQI, CDL. Dessa index innebär vanligen en erfarenhetsmässig sammanvägning av

olika beläggningsskador.

Friktionsmått: SN (Skid Number). Uttrycker i princip friktionstalet vid låst hjul

och viss hastighet enligt standarden ASTM E274.
Ojämnhetsmått: IRI (International Roughness Index), QI (Quarter-car Index).

Mätetal för vägytans ojämnhet.

Slitstyrka: SPS-tal (SPecifikt Slitage). Anger antal gram bortsliten belägg-

ningsmassa per kilometer väg och dubbdäcksutrustat fordon.

VTI notat 22-1995



4 Nordiska PM-system

Ref Namn

1 VDMS

l PM

1 PMS

I SABU

2 PUB

3 Danmark

3 LTl m. fl.

3 Norge

3 PUB/

SABU

3 GALANT

(för kom-

muner)

3 GPLING

(för kom-

muner)

4 HIPS/PAS

VTI notat 22-1995

Land

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Sverige

Finland

Sverige

Sverige

Sverige

Finland

HDM-III USA

År

1984

1984

1984

1984

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1991

Relevanta faktorer

Friktion, bärighet, jämn-

het

Spårdjup, krackele-
ringar, sprickor, jämnhet

Spårdjup, krackele-
ringar, sprickor

Spårdjup, ojämnhet,
sprickor, krackeleringar

Spårdjup, ojämnhet,
krackeleringar, sprickor

Spårbildning, ojämnhet,

bärighet m. m.

Bärighet, spårdjup,
krackeleringar

Spårdjup, sprickor,
potthål, ojämnhet

Spårbildning, sprickor,
ojämnhet, bärighet

Ojämnhet, bärighet,

skador, spårbildning

Tillståndsbedömning

Mätning

Mätning, okulärbesikt-

ning

Mätning, okulärbesikt-

ning

RST-mätning, okulärbe-

siktning

RST-mätning, ger till-

ståndsklass

Mätning

Mätning

Utveckling av spår-
djupsmätare pågår

Mätning, okulärbesikt-

ning

Okulär besiktning, alt.

mätningar

Kommentar

Trañkekonomiska mo-

deller planerade

Totalskadenivån T:
f(spår,krackel.,ojämnh.)

Komfortvärden, hastig-

heter

Gränsvärden för spår-

djup, ojämnheter

Önskvärt med trafikant-
kostnader bl. a.

Olika system för stats-

amts- resp. kommun-

vägar

Olika formler för beräk-

ning av tillståndsklass.
Behov av trañkant-kost-

nadsmodeller

Underhållet delegerat till
fylkena. Ingen central

styrning. PMS avlägset

Se ref 1 och 2

Väghållar- resp trafi-
kantkostnader relateras

till standardnivåer

Jämförelse mellan finska

HIPS för vägnät och

PAS för objekt och

HDM-III-modellen.

Trañkantkostnader

medtagna i jämförelsen

men inte explicit be-

skrivna
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5 Utomnordiska PM-system

Ref

10

11

12

13

Namn

PAVER

(gatu-

PMS)

Schoen-

berger

(fört)

Schmuck

(förf)

Queiroz

(förf)

HDM-III

PMS-ITRE

Brock

(fört)

PAVER

RAMS

ADOT

Land

Illinois,

USA

Väst-

tyskland

Väst-
tyskland

Brasilien

USA

North

Carolina,

USA

California,

USA

Illinois,

USA

Texas,

USA

Arizona,

USA

VTI notat 22-1995

År

1984

1984

1984

1987

1987

1988

1988

1989

1989

1989

Relevanta faktorer

19 skadetyper

(både betong- och asfalt-
beläggningar)

Ojämnhet, sprickor,

potthål, friktion

Optimeringsmodell

Ojämnhet, sprickor,

separation

Alla - utom dem som är

relaterade till vinter.

Regressionsmodeller för

nedbrytningsförlopp

8 olika beläggnings-

skador bedöms till om-

fattning och svårighet

Ojämnhet, ytskador,

bärighet

Tillståndet definierat

med PCI, Pavement

Condition Index

(ej närmare beskrivet)

Spårbildning, krackele-

ring, separation

Spårbildning, sprickor,

textur, ojämnhet

Tillståndsbedömning

Okulär besiktning.

Poängsättning ger PCI-

tal

Mätning, okulär besikt-

ning

5 åtgärdsstrategier med
lägsta kostnad föreslås

Prognostisering av

ojämnth och ytskador

Okulär besiktning, sam-

manvägning ger PCR-

värde, som används för

prioritering

Okulär besiktning, de-

flektionsmätningar.

Sammanvägning ger

tillståndsindex

Tillståndsutvecklingen
baserad på sannolikhets-
beräkningar efter olika

underhållsstrategier

Okulär bedömning av

skador. Åtgärd beroende

på svårighet och om-
fattning

Okulär bedömning

Kommentar

Standardåtgärder före-
slås på grundval av PCI-
talet

Trañkanteffekter som

säkerhet, tid, bränsle,

komfort nämnda som

nödvändiga delar i ett

PM-system. Dock inga

modeller beskrivna

Kostnader för restid,

fordon och olyckor är

inkluderade

Ingår i brasilienstudien
för HDM-III

Matematiska modeller

för hastighet, bränsle,

fordonsslitage, dock ej

olyckor

Avsett för tätorter

Markovprocesser och

dynamisk programme-

ring

Systemet optimerar

åtgärderna inom begrän-

sad budget

Sannolikhetsmatriser för

tillståndsutvecklingen

efter olika åtgärder



Ref

14

16

17

18

19

20

21

22

23

Namn

Hein

(fört)

PCMS

MICRO-
PES

PMS-III

PMS

GIS/PMS

RoMIS

PMS

(utveckling

av ref 18)

PMSC

Windows

ILLINET

Land

Canada

Canada

Texas,

USA

Ohio,

USA

Storbritan-

nien

North

Carolina,

USA

Storbritan-

nien

Storbritan-

nien

Ohio,

USA

Illinois,

USA

VTI notat 22-1995

1 990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1991

1992

1995

Relevanta faktorer

Skador, ojämnhet, de-

flektion

9 skadetyper definierade,

beroende på 6 grund-
faktorer

Spårbildning, sprickor,
ojämnhet, bärighet

15 skadetyper,

ca. 50 åtgärder

Krackelering, sprickor,

Spårbildning, separation,
blödning, komfort

Spårbildning, åldring,
blödning, krackelering,

sprickor, ojämnhet

Beläggningens tillstånd
och livslängd prediceras

Tillståndsbedömning

Okulär bedömning av

skadeomfattning och -

svårighet. Mätning av
ojämnhet, bärighet

Okulär besiktning, sam-

manvägning av omfatt-

ning och svårighet i SDI-
index

l-årigt underhållssystem
i form av beslutsträd,

baserat på expertrekom-
mendationer

Beläggnings-

tillstånd: PCR, tjänlig-
hetsindex: PSI,

friktions-

karakteristika: SN

Okulär besiktning. Be-

räkning av ett ekono-

miskt index (EI) för

prioritering

Tillståndet totalbedöms

med ett index

Systemet uppbyggt kring

ett Oracle-utvecklat

underhållssystem

4 typer av okulär be-

siktning:

årlig ingenjörsinspektion
under färd (AEI),

beläggningsinspektion

till fots (CVI),

aggregerad okulärbe-

siktning (AVI),

detaljerad okulärbesikt-

ning (DVI)

Okulär bedömning av

omfattning och svårig-

het. Sammanvägning i ett

PCI-värde

Condition Rating

Survey, CRS, prediceras

och åskådliggörs

Kommentar

Olika mätmetoder för

ojämnhet kan användas

Enkelt, billigt system,

lämpligt för tätorter

upp till

100 000 invånare

Tillståndet redovisat på
kartor, framställda med

GIS-stöd

System för vägnät; be-

räknar optimala under-

hållsåtgärder med bud-

getbegränsningar, för

varje år under en 6-årig
planeringsperiod

Omfattar vägar, gator,

gång- och cykelvägar.
Systemet är förberett för

effekter som olyckor,

restid och fordonskost-

nader

Tillståndet redovisat på
kartor, framställda med

GIS-stöd

GIS implementerat,

vilket möjliggör kartor

över vägnätet

Mätningar av deflektion,

sidkraft m. m. kommer

att implementeras

PMS för mindre tätorter.

Prioritetsindex PI beräk-

nas på grundval av PCI,

trañk, vägtyp m. m.

Interaktivt PMS, med

text, grafik och rörliga

videobilder.

5 algoritmer för beräk-

ning på nätnivå,

6 algoritmer på objekt-
nivå.

Trañkantkostnader kan

inkluderas
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6 PM som kunskapsbaserade expertsystem

Ref

24

25

26

27

28

29

30,31

Namn

SCEPTRE

PAMEX

GARPEE

ARC

PARA-

DIGM

Grivas

(förf)

BSM/

HDMIII

Land

California,

USA

USA

Canada

Canada

USA

Schweiz

Storbritan-

nien

VTI notat 22- 1995

År

1986

1990

1990

1990

1990

1990

1990-

92

Relevanta faktorer

Sprickor , krackelering,

spårbildning, komfort

Komfort, bärighet, funk-

tionellt tillstånd

PMS databas innehåller
vägens fysiska karakte-

ristika och nedbrytning,

trafik, klimat, kostnader

Ålder, komfort på vin-

tern resp sommaren,

dränering, deflektion,

tjäle, vägmiljö; defor-

mationer, sprickor,

lagningar

Komfort, säkerhet, be-

läggningsskador

Ojämnhet, spårbildning,

friktion, bärighet

Spårbildning, nedbryt-

ning

Tillståndsbedömning

Mätning av komfort och

expertbedömning av

skador

Den sannolika orsaken

till nedbrytningen be-

stäms med hjälp av ett

antal heuristiska regler

Riding Comfort

Index, RCI;

Structural Adequacy

Index, SAI;

Surface Distress

Index, SDI;

Pavement Quality

Index, PQI

Diagnostiskt resonemang

identifierar skade-orsa-

ken: om det beror på
beläggning, under-bygg-

nad eller under-grund.

17 skadetyper, 12 skade-

orsaker

Beläggningstyp, skade-

typ, -omfattning och

-svårighet, tillståndsut-
veckling, trañkflöde,

klimat.

10 basstrategier för

åtgärder.

17 kombinationer av

lagertjocklekar och

material för belägg-

ningen

Okulär bedömning och

mätning

Varje skadetyp jämförs

med ett CDL-värde

(Critical Deterioration

Value). CDL-värdena

bestäms i expertsystemet

Kommentar

Skadebedömning och en

uppsättning lämpliga

åtgärder lagrade i en
kunskapsbas. På denna

grundval föreslås en
optimal underhållsstra-
tegi.

Inga trañkanteffekter

Systemet omfattar 19

skadetyper'och 24 åt-
gärdsaltemativ.

Inga trañkanteffekter

Alternativa strategier

som innebär maximal

nytta eller minimal

kostnad beräknas på
vägnätsnivå. Olyckor
och trafik nämns i den

allmänna beskrivningen

Inga trañkanteffekter

Systemet består av tre
delar: SCEPTRE för

åtgärdsstrategier (se ref
24), OVERDRIVE för

själva åtgärden samt en
del för nätverksoptime-

ring. Optimering under

budgetbegränsning.

Hänsyn tas till trafikan-

ternas fördröjningskost-

nader

Trafiksäkerhet nämns.

Ingen modell beskriven

Ett expertsystem under-

lättar användandet av

HDM-III-modellen.

Effekter enligt HDM-III

(ref 9)
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7 PM-system med modeller för trafikanteffekter

7.1 SABU
Vägens tillstånd delas upp i två delar, vägytans tillstånd respektive vägens bärig-

het. Dessa delar är beroende av varandra. Genom mätning av vägytan med Laser-

RST kan man även få ett mått på bärigheten. Mätningarna omfattar spårdjup och

ojämnheter, medan krackeleringar och lappningar bedöms okulärt. Man föreslår,

att varje skadeparameter betraktas för sig.

Effekterna av respektive tillståndsparameter redovisas enligt följ ande:

Spårdjup

Reshastighet: Påverkas inte om Spårdjupet är mindre än 40 mm.

Fordonskostnader: I spåren samlas vatten, som innebär att bränslekost-

naden ökar. Detta kompenseras av minskad bränsle-

förbrukning under torra förhållanden, beroende på

finare yta och därigenom minskat rullmotstånd i

hjulspåren. Totala effekten är försumbar. Det finns

ingen kunskap om eventuellt förhöjt fordonsslitage

beroende på spårdjup.

Olyckor: Vid ett medelsnödjup av 20 mm har en 5 %-ig

ökning av olyckorna observerats. Detta gäller som

medeltal för ett år och alla vägtyper.

  

Oj "mnhet:

Reshastighet: Hastigheten efter en ytbehandling ökar med 1-2

km/h. Detta gäller för alla vägtyper utom motor-

vägar.

Fordonskostnader: Kostnaden påverkas bara då komfortvärdet (måttet

på de längsgående ojämnheterna) är större än 6. Vid

komfortvärdet 9 antas fordonskostnaderna bli ca

10 % högre än vid en jämn väg.

Olyckor: Vid ett komfortvärde över 5,5 antas ökningen bli ca

2 %.

Krackelering

Påverkar ej trafikantkostnaden, men däremot bör

väghållarkostnaden påverkas.

Nedsatt bärighet

- Tung trafik kör med reducerad last.

- Tung trafik tar alternativa vägar.

- Reducering av last vid skadat avsnitt.

7.2 PUB

Den enda trañkanteffekt som beaktas, är säkerheten. Följande tabell redovisar

tillåtna maximivärden för spårdjup och ojämnheter ur säkerhetssynpunkt. Värdena

bygger på RST-mätningar. Spårdjupet definieras som medelvärdet mätt på

sträckan 400m, S400. Jämnhetsindex utgörs av ett mått på jämnheten i längsled,

omräknat till en skala 1-9, där 9 är sämst.
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Trafik Normalt förekommande Spårdj up mm Jämnhetsindex (400 m)

ÅDT brister

åtgärd åtgärd

acceptabelt inom acceptabelt inom

värde 1-12 mån värde 1-12 mån

> 7000 Mindre ojämnheter och 12 21 4,5 5,3

avnötning

4000- Ojämnheter, spårbild- 13 (14) 26 4,5 (4,7) 5,9

7000 ning och avnötning

1500- Ojämnheter, spårbild- 15 (17) 35 5,0 (5,2) 6,3

4000 ning och avnötning

500- Ojämnheter, spårbild- 21 44 5,3 (5,4) 6,7

1500 ning, avnötning och

hängande vägkanter

0-500 Ojämnheter, spårbild- 26 53 5,8 7,1

ning, avnötning och

hängande vägkanter.

Hastighetsnedsättning

krävs delvis

      

Värdena inom parentes avser zon D (norra Norrland). De angivna värdena för

spårdjupen avser beläggningar med tät, slät yta på vägar med tillåten hastighet på

minst 90 km/h. Vid lägre tillåten hastighet kan spårdjupen ökas 2-4 mm.

VTI notat 22- 1995
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7.3 GALANT
Underhållsstandarden i systemet beskrivs i fyra nivåer: basstandardnivå (0), låg

underhålls-stande (-1 och -2) samt hög underhållsstandard (+1). För varje stan-

dardnivå redovisas väghållarens och trañkantens kostnader.

    

Exempel:

Väghållarens kostnader Trañkantens kostnader

Standard Drift och under- Tekniska kon- Olyckor Fordon

håll sekvenser

+1 3,62 - -0,05 -0,80

0 2,72 - - -

-1 2,41 +1,65 +0,90 +1,80

     

Tabellen redovisar samtliga kostnader för beläggningsunderhållet vid olika

standardnivåer på en tillfartsgata (typväg 2), med en trañkmängd av 8 000-20 000

fordon per dygn.

(Anm. Någon uppgift om vad talen står för finns ej i referensen, och har ej gått

att utreda.)

7.4 Schmuck

I modellens nytto-kostnadsanalys beräknas bland annat de trañkantkostnader, som

uppstår på grund av en försämrad beläggning. Schmuck delar upp kostnaderna i

två huvudposter:

1. AN p, som beror av beläggningens minskade servicenivå, och

2. ANB, som är trañkanternas ökade tidskostnader, i samband med beläggningsar-

beten.

Den totala trañkantkostnaden AN (i figur 7.3 för alt. I respektive H) blir:

AN=ANp+ANB=AZ+AT+AA,där

AZ är tillkommande tidskostnader,

AT är tillkommande fordonskostnader, och

AA är tillkommande olyckskostnader.

Dessvärre presenteras inte beräkningsmodellema för dessa kostnader, utan de

visas endast i form av schematiska diagram, se figur 7.1-7.4. I flgur 7.1 visas två

tillståndsförändringar i form av sjunkande PSI-värden, förlopp I respektive II. At

är tidsintervallet mellan underhålls-åtgärdema. Figur 7.2 åskådliggör de diskonte-

rade kostnaderna för byggande och underhåll för tillståndsutveckling I respektive

II. I figur 7.3 redovisas de diskonterade trañkantkostnaderna vid de båda till-

ståndsförändringarna. Summan av väghållarkostnader och trañkantkostnader ses i

flgur 7.4, där de optimala underhållsintervallen Atom återfinns för de båda fallen.
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7.5 HDM-Ill
1969-87 utvecklades i Världsbankens regi ett system för byggande och underhåll

av vägar, inklusive beräkningar av trañkanteffekter. Dessutom görs en beräkning

av de totala kostnaderna. Vid utvecklingen av de olika delmodellerna, har man i

allmänhet haft mekanistiska eller beteendevetenskapliga utgångspunkter, men

även empiriska undersökningar har förekommit. HDM-III är den tredje generatio-

nen av systemet. Projektet var huvudsakligen inriktat mot utvecklingsländemas

behov._ Huvudstudien utfördes i Brasilien, omfattande både empiriska och teore-
tiska studier; andra studier företogs i Kenya, Karibien och Indien, resultaten häri-

från bygger i stort sett enbart på statistiska analyser. Målet var inte i första hand att

skapa ett optimeringssystem, utan att skapa en effektiv metod att göra jämförande

beräkningar av effekter och kostnader för olika alternativ.

Tillståndsutvecklingsmodellen (även betecknad nedbrytningsmodellen) inne-

bär, att förändringarna i vägens tillstånd beskrivs som en funktion av trafik, miljö

och ålder, med hänsyn till kvaliteten på vägmaterial och utförande samt

underhållsåtgärder. Förändringarna redovisas i form av typ och omfattning av

olika skador: det primära måttet är vägens oj ämnhet, men även sprickor, separa-

tioner, potthål och spårbildning ingår. Den uttalade inriktningen mot utvecklings-

länder medför, att tillståndsutvecklingsmodellen har mycket begränsad giltighet

för vägar i tempererat klimat. I HDM-III - modellen tillmäts nederbörden i form av

kraftiga regn stor betydelse. För svenska förhållanden saknas inverkan av en så

fundamental faktor som vintern, med allt vad den innebär av effekter av tjäle,

saltning, plogning, dubbdäck etc.

Vägarna i HDM-III - modellen är antingen belagda med asfaltmassa eller är

grus/jordvägar. Betongbeläggningar förekommer således inte.

Trañkanteffekterna omfattar modeller för variablema hastighet, bränsleför-

brukning, däckslitage, reparationer (reservdelar och arbete) samt avskrivningar,

och hur de beror av förklaringsvariabler för vägens linjeföring och vägytans till-

stånd. Förklaringsvariablerna är:

1. Vägens horisontalgeometri, i form av summa vinkeländring.

2. Vägens vertikalgeometri, i form av summa höjdförändring.

3. Vägytans tillstånd, i form av uppmätt ojämnhet.

För alla mått beräknas medelvärdet per längdenhet. På huvudsakligen teoretisk

grund har man tagit fram algoritmer för sambanden mellan förklaringsvariabler

och effekter. Ett kvantitativt och objektivt mått på vägytans ojämnhet erhålls

genom det så kallade Quarter-car Index (QI). Numera anges ojämnheten för en

vägprofil oftast med International Roughness Index, IRI, där ojämnheten anges i

mm per meter väg. 1 IRI motsvarar 13 QI. I figur 7.5 - 7.8 visas beräkningsresulta-

ten i form av diagram för alla samband jämn - ojämn, plan - backig, rak - kurvig

väg. Diagrammen gäller för exemplet halvlastad, tung lastbil och belagd väg. I

brasilienstudien förekommer nio olika fordonstyper med var sin uppsättning egen-

skaper.

Som exempel på filosofin bakom submodellerna i HDM-III - modellen kan

man ta modellen för beräkning av fordonshastigheter. Dessa baseras på ...vad

som kan beskrivas som en aggregerad, sannolikhetsberäknad gränshastighet för att

predicera den stabila flödes-hastigheten . Termen aggregerad innebär att pre-

diktionsmetoden arbetar med en aggregerad beskrivning av väggeometri och yt-

tillstånd snarare än med detaljerad information om vägen. Hänsyn tas inte till has-
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tighetsförändringar längs vägen, vare sig dessa härrör från vägens geometri eller

från fordonens interaktioner. Sannolikhetsberäknad gränshastighet innebär att

den predicerade hastigheten beräknas som ett sannolikhetsberäknat minimivärde

av ett antal begränsande hastigheter. Dessa begränsande hastigheter beror på olika

faktorer, till exempel fordonsfaktorer: motoreffekt och bromskapacitet, eller väg-

faktorer: lutning och ojämnhet.

Den aktuella vägsträckans vertikala linjeföring beskrivs som summan av abso-

lutbeloppen av höjdförändringama. Den horisontella linjeföringen beskrivs på

analogt sätt, som summan av absolutbeloppen av vinkeländringarna. Skevningen

beräknas som ett viktat medelvärde av skevningarna i horisontalkurvorna. Däref-

ter beräknas medelvärdena för hela vägsträckan.

De begränsande hastigheterna är:

VDRIVE = gränshastigheten för lutning och motoreffekt (uppförsbacke).

VBRAKE = gränshastigheten för lutning och bromskapacitet

(nedförsbacke).

VCURVE = gränshastigheten beroende på vägens kurvatur.

VROUGH = gränshastigheten beroende på vägens ojämnhet och

den därav följande svårigheten att manövrera fordonet.

VDESIR förarens hastighetsanspråk under ostörda förhållanden.

I figur 7.9 visas hur de olika begränsande hastigheterna viktats samman till den

predicerade flödeshastigheten då de skilda vägfaktorerna varierats. De fyra första

hastigheterna ovan är beräknade på rent fysikaliska grunder, någon hänsyn till

vägutformningens och vägytans inverkan på förarbeteendet tas inte. Värdet på

VDESIR är statistiskt bestämt. För varje fordonskategori finns endast ett värde på

varje begränsande hastighet, således även på VDESIR.

Det bör också tilläggas, att några trañksäkerhetssynpunkter inte är medtagna i

HDM-III - modellen.

Ett världsomspännande forskningsprogram pågår, för att utveckla och utvidga

HDM-III - modellen. Bland annat kan framhållas:

0 Modeller utvecklas för vägars nedbrytning under vinterförhållanden.

0 En modell för sambandet mellan fordonshastigheter och flöde utvecklas, lik-

som en modell för störda körförlopp.

0 En trañksäkerhetsmodell kommer att implementeras, emellertid är den enda

förklaringsvariabeln friktionen.

Dessa förbättringar torde öka HDM-III - modellens användbarhet i hög grad.

Emellertid saknas fortfarande inverkan på förarbeteendet och säkerheten av

ojämnheter, spårbildning och andra beläggningsskador.

VTI notat 22- 1995
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8 Studier av samband mellan beläggningsyta och
trafikanteffekter

8.1 Allmän översikt

8.1.1 VTI meddelande 406

För drygt tio år sedan gjordes en inventering av kunskapsläge och FoU-behov. I

rapporten anges de angelägnaste forskningsuppgiftema vara:

1. Metoder/modeller för att prognostisera den långsiktiga utvecklingen av vägars

tillstånd vid tillämpning av olika beläggningsstrategier.

2. Effektiva metoder att mäta vägars strukturella tillstånd (bärighet).

3. Mätning av aktuell trañkbelastning och prognoser för framtida trañkbelastning

(speciellt axellaster).

4. Inverkan av beläggningsytans tillstånd på fordonsslitaget.

5. Inverkan av beläggningsytans tillstånd på trafikolyckorna.

6. Värdering av effekter.

Man betonar även skillnaderna mellan statlig och kommunal väghållning; skilda

planeringssystem bör utvecklas för Vägverket respektive kommunerna.

I meddelandet gör man också en kvalitativ bedömning av inverkan på olika

trafikvariabler av beläggningsytans egenskaper. Denna bedömning sammanfattas i

tabell 8.1. Inverkan av den enskilda egenskapen bedöms vara liten (l), måttlig (2)

eller stor (3). Tabellen ger endast den relativa betydelsen för varje trañkvariabel

för sig. De olika kolumnerna får således inte jämföras med varandra.

Tabell 8.1 Relativa samband mellan beläggningsytans tillstånd och olika tra-

fikvariabler.

Trafikvariabel
Egenskap hos
beläggnings- Bränsle- Däck- Fordons- Cods- Kom-
ytan Olyckor Restid förbruk- slitage slitage skador fort

ning

Tvärfall 2 2 l

Spår 2 2

Längsgâende 2 2
ojämnhet

Friktion

Makrotextur

Mikrotex tur

 

Ljusreflexion

Elva år efter publiceringen av denna rapport kan man konstatera, att det fortfa-

rande flnns mycket kvar att göra inom problemområdet.
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8.1.2 VTI notat 21-93

I detta notat betonar man vikten av att PM-system skall ge möjligheter till optimalt
beläggningsunderhåll. Begreppet optimalt innebär att även samhällsekonomiska
aspekter beaktas, något som endast sker i mycket begränsad omfattning i dagens
underhållsstrategier. Det finns två huvudorsaker till detta:
1. Otillräckliga kunskaper om beläggningsstandardens långsiktiga utveckling vid

olika underhållsstrategier.
2. Bristande kunskap om sambanden mellan beläggningsstandard och trafikant-

effekter (-kostnader).

Med utgångspunkt från referens (föregående), redogör man för det principiella
sambandet mellan bakgrundsfaktorer, vägytetillstånd, förklaringsvariabler och
trafikantkonsekvenser. Därefter gör man en detaljerad genomgång av beläggnings-
egenskapemas relativa betydelse för olika trafikanteffekter. Denna genomgång
sammanfattas i tabell 6.2, som har i stort sett samma innehåll som tabell 6.1 ovan.

Tabell 8.2 Bedömning av olika vägytefaktorers relativa betydelse för
trafikantejjfekterna (0 - ingen inverkan, 1 - ringa inverkan, 2 -
måttlig inverkan, 3 - stor inverkan). Endast de primära effek-
terna anges, alltså t. ex. inte makro- resp. mikrotexturen, som indi-
rekt via friktionen påverkar trafiksäkerheten.

val*
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W 2221111021?23
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8.2 Kvantifierade samband

8.2.1 Ross

Flera undersökningar avbränsleförbrukningens beroende av vägytans ojämnhet

företogs under 1970-talet. Särskilt kan nämnas Claffey (1971), som noterade en

Ökning på 30% för en sönderbruten asfaltbeläggning, jämfört med en slät yta.

Zaniewski (1980) erhöll däremot endast en tioprocentig ökning vid motsvarande

försöki den tidigare nämnda brasilienstudien. På grund av denna skillnad genom-

förde Ross mätningar på fem sträckor med asfaltbeläggning, med ett Serviceability

Index (SI) varierande mellan 0,9 och 4,4. Värdet 4,4 innebär en i stort sett ny be-

läggning, medan värdet 0,9 innebär en mycket ojämn beläggning. Mätningarna

genomfördes med tre personbilar av skilda storlekar. Medelvärdet av bränsleför-

brukningama för de olika teststräckoma framgår av flgur 8.1.

    

45 I I I I

Curvc for the practical range of

'7; O pavement roughness.

44 V

ä_ \
få 0
C w-o

0 --< '

'5 2; x _
.7.3 nr. 43 '-

3

v Cun'e for the possibie range of

__ pavemcnt roughness .

42 l l 1

0 l 2 3 4

Pavcment Roughness (SI)

Figur 8.1 Bränsleförbrukning somfunktion av vägytans ojämnhet.

SI-värden under 1,5 är sällsynta på normala vägar, därför utfördes en linjär re-

gressionsanalys mellan SI-värdena 1,5 och 4,5. Ekvationen för regressionslinjen

blev då

FS = 0,043771 - 0,0001879 x SI, där bränsleförbrukningen uttrycks i

gallons/mile

eller

FS = 1,029558 - 0,004420 x SI, där bränsleförbrukningen uttrycks i 1/ 10

km.

Ökningen i bränsleförbrukning, då SI-värdet minskar från 4,5 till 1,5, blir

endast 1,5%.
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8.2.2 OECD

I denna rapport konstateras (i Översättning): ....ett undermåligt ytskick kan ge

upphov till avsevärda ökningari bränsleförbrukningen. Man har uppskattat, att

bränsleförbrukningen för fordon, som framförs i konstanta hastigheter på 90

respektive 120 km/h, på en motorväg eller huvudväg med medelgod vägytekvali-

tet, var 4 till 5 procent större än den bränsleförbrukning, som fastställdes i stan-

dardtester med ett fordon på en bra försökssträcka. Liknande resultat har erhållits i

USA.

8.2.3 Sävenhed

I denna studie genomfördes bl. a. jämförande bränsleförbrukningsmätningar vid

olika vägytetyper och mätningar vid spårbildning. Av resultaten kan nämnas, att

ytbehandling Yl medför en ökad bränsleförbrukning på endast drygt 1% jämfört

med asfaltbetong MAB, oavsett beläggningarnas ålder. Vid körning i vattenfyllda

spår (spårdjup upp till 80 mm) var bränsleförbrukningen 14% högre jämfört med

färd vid sidan av spåren. Vid torrt väglag var däremot förbrukningen drygt 3%

lägre vid färd i spåren än utanför, beroende på lägre rullmotstånd av den polerade

vägytan i spåren.

8.2.4 VETO

Det samnordiska projektet VETO (Vejstandard og TransportOmkostninger) hade

som målsättning att klarlägga sambanden mellan beläggningsstandard och trafi-

kantkostnader. Problemet avgränsades till följ ande två huvudfrågor:

1. Beläggningsstandardens inverkan på fordonskostnaden.

2. Monetär värdering av den komfort, som en jämn beläggning ger.

För att ge ett kvantifierat svar på den första frågan, har en matematisk modell

utvecklats vid VTI. Modellen har en fysikalisk uppbyggnad, och försöker klar-

lägga den kedja av orsaker och verkningar som ger upphov till fordonskostnader.

Följande storheter beräknas för fyra fordonstyper:

Bränsleförbrukning och bränslekostnader

Däckslitage och däckkostnader

Index för fordonsslitage

Kostnader för reparation, service och underhåll

Kapitalkostnad

Dessutom beräknas i modellen:

Index för förslitning av transporterat gods

Index för förslitning av vägen.

Bilisters monetära värdering av den komfort, som jämn beläggning ger, har

analyserats av VTT i Finland. Resultatet blev en förvånande hög kostnad för väg-

ojämnheter. Om resultatet vore sant, skulle man i stort sett enbart behöva beakta

denna kostnad vid val av beläggningsstandard. Emellertid lider undersökningen av

rätt stora brister, det var t. ex. omöjligt att erhålla liknande standard på provvägar

som referensvägar i alla avseenden förutom beläggningsstandarden.
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8.2.5 TOVE

Ytterligare ett samnordiskt projekt var TOVE (Trafiksäkerhet Och Vägytans

Egenskaper), vilket innebar en undersökning av olyckskvotema på belagda vägar

med olika yttillstånd. Dataunderlaget bestod av data från nordiska vägytemät-

ningar under perioden 1982-86, kompletterade med uppgifter om trafikolyckor,

trafik, vägutformning och väder. Spårdjup och ojämnheter låg till grund för en

uppdelning av vägarnai två tillståndsklasser: vägar med bra respektive mindre bra

beläggningsyta. Vidare indelades dygnsnederbörden i tre klasser:

1: < 0,1 mm, 2: 0,1 - 10 mm, 3: > 10 mm. Olyckskvotema vid olika vägytetill-

stånd och nederbördsklass framgår av figur 8.2.

  

  

OLYCKSKVOT

YTTILLSTÅNO NEDERBÖROSKLASS
Bro Alla klossar 10.6

1- c 0.11-- 9.3

2-0.i-10u 11.9

3 - 10 nu 30.9

Sånt. Alla klossar 9.9

1- 4 0.1.0! 8.6

2 - 0.1-10 mn 10.9

3- IOM

0 10 20 30 40

OLYCKSKVOT

Figur 8.2 Olyckskvot (personskadeolyckor per 100 miljoner fordonskm) för
bra respektive mindre bra tillstånd hos beläggningsytan. Totalt och
uppdelat på nederbördsklass.

Figuren visar att:

0 Den genomsnittliga olyckskvoten - Översta stapeln i vardera gruppen - är lägre

för vägarna med sämre beläggningsyta.

0 Denna skillnad fås genom den lägre olyckskvoten vid uppehållsväder (mindre

äv 0,1 mm nederbörd per dygn) och måttlig nederbörd (mellan 0,1 och 10 mm

per dygn).

0 Under dygn med stor nederbörd (mer än 10 mm per dygn) är dock olyckskvo-

ten högre på sämre beläggningsytor.

Vid uppdelning på sommar och vinter visade det sig att:

0 Så gott som hela den positiva trañksäkerhetseffekten för mindre bra belägg-

ningsytor, berodde på skillnader under sommaren.

0 För vinterhalvåret var skillnaderna små - med en svag tendens till högre

olyckskvot för mindre bra beläggningsytor.

När data för vinterhalvåret delades upp även efter temperaturklass, visade det sig

an:

0 För dygn med medeltemperatur över +2O var olyckskvoten lägre för mindre

bra beläggningsytor än för bra ytor.

0 För dygn med låg medeltemperatur hade de sämre beläggningsytoma högst

olyckskvot.
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Av ovanstående drogs slutsatsen, att den lägre olyckskvoten för sämre belägg-
ningsytor troligen beror på effekter relaterade till barmark.

Det bör betonas, att undersökningsmaterialet inte var tillräckligt stort för att
skillnaderna skulle vara statistiskt signifikanta.

8.2.6 NKTF

Gustafson redogör för begreppen mikro- och makrotextur, och friktionens. bero-
ende av dessa faktorer och fordonshastigheten på våt vägbana (figur 8.3 respektive
8.4). Han konstaterar, att dränasfalt har goda friktionsegenskaper vid barmark,
särskilt vid regnväder. Vid kyla får dessa beläggningar däremot sämre friktions-
egenskaper. Beläggningar med speciella egenskaper (t.ex. RUBIT, Verglimit) har
relativt begränsad halkhämmande effekt. Vidare konstaterar Gustafson, att Väg-
verket numera ställer kvantitativa friktionskrav på nya beläggningar, under utfö-
randeåret och två år därefter. Friktionskoefficientens medelvärde Över 20-meters-
sträcka får inte understiga 0,4, enligt metodbeskrivning för BVll och SAAB
Friction Tester.

 

Yta nr Principutseende Mikrotextur Makrotextur

  

l //7///////// glatt slät

2 W rå slät

3 W glatt skrovlig

4 W rå skrovlig

         

Figur 8.3 Makro- och mikrotextur.

   

=

.2
§
LL'

Hastighet

Figur 8.4 Friktionens beroende av hastigheten på våt vägbana.
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Andersen har studerat höghållfasta betongbeläggningars egenskaper. De har ett

SPS-tal på cirka 9. Friktionen är något lägre än för asfaltbeläggningar vid tempera-

turer runt 0°. Nyslipad betongbeläggning ger något lägre bullemivåer än drän-

asfaltbeläggning.

Leden har undersökt sambanden mellan trafiksäkerhet och vägytans egenskaper

inom TOVE-projektet. Resultaten visar, att olyckskvoten ökar med beläggningens

ålder, då dygnsnederbörden är större än 10 mm. Den genomsnittliga olyckskvoten,

sett över hela det nordiska materialet, blev något större för äldre än för nyare be-

läggningar, 15,3 respektive 14,9. Detta resultat gäller dock inte för alla regioner.

I Danmark gjordes undersökningar om olyckskvotens beroende av friktionen,

uppdelat på olika vägtyper. För motorvägar konstaterades inte något samband,

kanske mest beroende på små olyckstal. För tvåfältsvägar erhölls lägre olyckskvot

vid högre friktion.

Sakshaug har mätt hastigheter före och efter nybeläggning. I Norge och Finland

kunde någon hastighetsökning efter nybeläggningen inte konstateras, däremot i

Sverige med 1,2 km/h. 5
Anund redovisar ett projekt rörande fordonshastighetens beroende av spårdjup

och ojämnheter. Analysen omfattar RST-mätningar från 40 mätplatser, och utför-

des som en multipel linjär regressionsanalys. Resultatet blev för personbilar:

Y = 95,87 - 0,162xspårdjup - 2,20XIRI + 1,85thg90 + 12,39xhbg110 -

10,86Xvägbredd + 4,65Xmotorväg

där

hbg90 = 1 om hastighetsbegänsningen är 90 km/h, annars 0

hbg110 = motsvarande för 110 km/h

vägbredd = 1 om vägbredden är mindre än 8 m, annars 0

motorväg = 1 om 110-vägen är motorväg, annars 0

spårdjup och IRI mäts i mm respektive mm/m.

90% av variationen i hastighet förklaras av modellen.

För lastbilar förklaras 74% av variationen i hastighet av en liknande modell, men

effekten av spårdjup och ojämnhet var inte signifikant.

För lastbilar med släp förklarades 58% av variationen, effekten av spårdjup och

ojämnhet var inte heller här signifikant.

Öberg har undersökt vägytans inverkan på trafiksäkerheten. I studien ingår per-

sonskade- och egendomsskadeolyckor 1986-87. RST- mätningar av vägytan från

dessa år ingår också i analyserna, som främst gjordes som regressionsanalyser. På

grundval av mätningarna indelades vägnätet i två lika stora delar med bra

respektive mindre bra beläggningar. För hela materialet blev olyckskvoten ca

5% högre på de bra jämfört med de mindre bra vägarna, denna ökning är dock

inte signifikant. Vid uppdelning på sommar och vinter erhålles signifikant högre

olyckskvot på sommaren för de bra beläggningarna, om dygnsnederbörden var

mindre än 10mm.

För spårbildning konstaterades, att olyckskvoten sommartid minskar signifikant

med ökande spårdjup, medan kvoten ökar med ökande spårdjup vintertid.

För ojämnheter ökar olyckskvoten med ökande ojämnhet under alla årstider,

mest under vintern.
Anila har studerat sambandet mellan beläggningsyta och bränsleförbrukning.

Rullmotståndet mättes genom frirullning över mätsträckor av viss längd. Dess-
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utom mättes beläggningens IRI- och IRM-värden. De senare innebär att ojämnhe-

ter över sträckor längre än 4 meter exkluderas. Inget klart samband mellan IRI-

värden och rullmotstånd kunde konstateras, medan det förefaller finnas ett sam-

band mellan IRI4-värden och rullmotstånd. Försöken gav som resultat, att ny be-

läggning i princip ger lägre rullmotstånd än gammal beläggning, vilket också ger

lägre bränsleförbrukning. Skillnaden är dock liten, som mest uppmättes 0,03 1 per

10 km.

Magnusson redogör för fordonsslitagets beroende av vägens ojämnhet. En mo-

dell föreslås, där livslängdsdata för en viss fordonskomponent hämtas från till-

gänglig statistik, och där modellen dessutom innehåller samband mellan dyna-

miska påkänningar och ett vägnäts jämnhets- och trafikflödesfördelning:

;pril X 11'fo
F: _-1-

I

 

där

F är förslitningen hos en viss fordonskomponent

K är en för komponenten specifik konstant

Pj är hjullastens RMS-värde vid vägojämnhetsklassen j

lj är väglängden för vägoj ämnhetsklassen j

fj är trafikflödet på vägarna med ojämnhetsklassen j

q är en materialberoende exponent (ett lämpligt värde kan vara 6)

N är fordonskomponentens livslängd.

Lundkvist redogör för försök med breda körfält. Vid försök med 5,5 m breda

körfält, erhölls större hastighetsökning efter nybeläggning än för en kontrollväg

med normal körfältsbredd. Variansen i sidoläge ökade, avståndet till mötande

ökade, och vid omkörning höll den omkörde längre till höger. Trafikanternas in-

ställning till breda körfält var övervägande positiv.
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9 Slutsatser
Ett stort antal system för beläggningsunderhåll har som synes tagits fram runt om i

världen. Flera av dessa sägs ge optimala resultat beträffande omfattning och

tidpunkter för åtgärdsinsatser. Ur samhällsekonomisk synpunkt finns det dock

inga optimala system - hänsyn till trañkanteffekterna har tagits i allt för liten

utsträckning. Eftersom trañkantkostnadema svarar för cirka 85% av

totalkostnadema för en (svensk) landsväg, borde det rimligen vara ett

fundamentalt villkor, att olika åtgärd-effektsamband ingår i PM-systemen.

Anledningen till att detta inte är fallet, är dels att väghållarna är så hårt

ekonomiskt pressade, att de känner sig tvingade att snävt se till det egna

besparingsbehovet, dels att det är en krävande uppgift att ta fram tillräckligt bra

sambandsmodeller.

Som tidigare nämnts försiggår en omfattande modellutveckling knuten till

HDM-IV. Systemet kan bli tillämpbart i större delen av världen, risken är

emellertid att systemet blir så stort, att användarvänligheten hämmas. I systemet

kommer fortfarande att saknas samband mellan beläggningstillstånd och

förarbeteende och effekterna för trafiksäkerheten, något som får anses vara ett

väsentligt forskningsområde.
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1. Inledning '

Denna litteraturstudie är gjord som ett delmoment av kursen Underhåll av

trañkanläggningar . Huvudsyftet var att beskriva i vilken grad och på vilket sätt,
beräkningar och värderingar av trañkanteffekter behandlas i PM-system. I Övrigt
beskrivs de olika systemen översiktligt (Vad är indata, hur behandlas det, vad är

utdata.). Litteraturen anvisades av Gudrun Öberg på VTI och bestod av artiklar ur

Transportation Research Record (USA), Roads and Bridges (USA), Vejdirektoratets

PMS (Danmark) och The University of Michigan Sixth International Conference

(USA).

2. Definitioner

Funktionellt tillstånd: Tillstånd hos en väg med avseende på dess konstruktion och

bärighet.

Strukturellt tillstånd: Vägytans tillstånd som t.ex. friktion och beläggningsskador.

HDM III Ett system utvecklat i Världsbankens regi för byggande och underhåll av

vägar, inklusive beräkningar av trañk- och trafikanteffekter främst riktat

mot utvecklingsländer.

Tillståndsutvecklingsmodellen beskriver förändringar i vägens tillstånd som

funktion av trafik, miljö och ålder m.h.t. kvaliteten på vägmaterialet och

utförandet samt underhållsåtgärder.

Det primära måttet på förändringar är oj ämnheter, men även sprickor,

separationer, potthål och spårbildning ingår.

Betongvägar, trafiksäkerhet och vinterklimat beaktas ej i nuvarande modell.

Trafikanteffektema omfattar modeller för variablerna hastighet, bränsle-

förbrukning, däckslitage, reparationer samt avskrivningar och hur de

beror av förklaringsvariabler för vägens linj eföring och Vägytans tillstånd.

Förklaringsvariablerna är vägens horisontal- och vertikalgeometri samt

Vägytans tillstånd i form av uppmätt oj ämnhet.
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3. Litteratursökning

3.1. Belman - för prioritering av den knappa vägbudgeten

Danmark, 1990

Det Danska Väg Direktoratet började utveckla BELMAN 1983 och det har varit i full
drift sedan 1988. BELMAN kan appliceras på både det statliga- och det kommunala

vägnätet.

Syftet med systemet är att kunna fördela de knappa väganslagen på de åtgärder som ger

den största kostnadseffektiviteten. Systemet möjliggör både samhälls- och företags-

ekonomisk optimering och dessutom kan det förutse underhållsbehovet i framtiden vid

olika budgetnivåer eller trañklaster. Vidare har BELMAN möjlighet att ge en bra

överblick av hela vägnätet med avseende på underhåll utan att förlora tillgängligheten

till detaljerad information.

Grov beskrivning av PM-systemet

BELMAN beskrivs i grova drag med tre steg: Datainsamling, Optimering och priori-

tering samt det tredje steget där resultaten beskrivs.

Datainsamling

Det nödvändiga indatamaterialet delas också det upp i tre grupper:

1. Trañkdata. Systemet har användning för indata angående trañkmängden, fördelning

av fordonstyper och axeltryck. Till denna grupp hör också fordonens driftskostnader.

2. Vägnätets data. Detta är en av demest centrala delarna i BELMAN-systemet där man

matar in data om vägnätets funktionella och strukturella tillstånd. Primärt registreras

data om vägens jämnhet och dess bärighet, vad som får störst vikt vid optimeringen,

samt sekundärt vägens friktion och spårighet.

3. Åtgärdskatalog (Vedligeholdelseskatalog). I denna åtgärdskatalog har man ett

register på ca 50 olika åtgärdsalternativ uppdelade i fyra huvudgrupper: - Reparation

- Återvinning av beläggningsmaterial - Slitlager - Förstärkning. För varje alternativ

finns det i katalogen ett uppdaterat pris för vad arbetet kostar per kvadratmeter.

Dessa för systemet nödvändiga indata lagras i en vägdatabank där även Vägarnas

geometri och olycksstatistik finns lagrade.

Optimering och prioritering

När alla indata är insamlade genomförs optimeringen. Det går till så att programmet

först, sträcka för sträcka väljer utfem till sex relevanta reparationsförslag ur de 50 som

finns i åtgärdskatalogen. Frånsorteringen sker genom att de lösningar som både kostar

mer och ger en lägre fördel för trañkanten än en annan lösning sorteras bort. Härefter
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görs en samhällsmässig, ekonomisk prioritering av vilka reparationsförslag som bör

verkställas på varje enskild sträckning inom ramen för det kommande årets budget.

Efter detta görs den egentliga optimeringen då man beräknar vilket åtgärdsprogram som

är det bästa på lång sikt. Denna optimering sker genom att man matar in olika budget-

proñler för de kommande 10 åren och beräknar vilken som ger den största samhälls-
ekonomiska nyttan.

I BELMAN använder man sig av dessa fem beräkningsmodeller: trañkantkostnads

modell; jämnhetsmodell, modell för förändringar av vägytans elasticitet i de olika

lagren, modell för förändring i reparationskostnader över tiden och en prissättnings-

modell för de olika underhållsaltemativen.

Presentation av resultaten

Resultaten av beräkningarna kan delas upp i tre typer.

0 För det första kan systemet ge en översikt sträcka för sträcka över vad som är den

ekonomiskt bästa åtgärden och var avkastningen för en sådan investering är störst.

0 Den andra typen av resultat är en beräkning av de samlade åtgärdskostnadema vid

genomförd reparation. Kostnaderna kan också specificeras för varje enskild sträcka.

0 För det tredje kan systemet beräkna Vägarnas framtida tillstånd som funktion av den

avsatta budgeten och den förväntade trañkutvecklingen. Det är lätt att revidera

beräkningarna om indata förändras.

Trañkantkostnader

Till trañkantkostnaderna räknas de kostnader som Världsbanken har specificerat i sin

Highway Design and Maintenance Model (HDM III).

I BELMAN relateras trañkantkostnaderna enbart till vägens jämnhet, så länge vägen

hålls jämn så minimeras trañkantkostnadema. Ökande longitudinell ojämnhet leder till

ökade trañkantkostnader, först genom ökade fordonskostnader och ökad bränsle-

förbrukning och senare även genom längre restid. För att få med trañkantens värde-

ringar vid val av åtgärdsaltemativ gör man en effekt-kostnadsanalys. Med effekt menar

man den summa pengar, diskonterad till investeringstillfället, som trañkanten sparar

under åtgärdens livslängd. Kostnaden är de diskonterade utgifterna inom tidshorisonten

för optimeringen.
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Huvudstrukturen i BELMAN

  

TRAFIKDATA

- Antal 10 tonsaxlar

-ÅDT
- Driftskostnader

  

\.

  

ÅTGÄRDSPLAN

- Kortsiktig plan
- Framtida behov

- Arbetsplan

- Anbudsmängder

   

 

VÄGNÄTSDATA

- Järnnhet

- Bärighet
/

 

PRIORITERING

OCH

OPTIMERING

 

 

- Tillstånd

- Geometri

 

   

ÅTGÄRDSKATALOG

- Metoder

- Material

- Priser

- Följdarbeten

 

 

ÄSKANDE AV MEDEL
- Ramar

- Nedskäming

- Utveckling

- Behovsstyming

 

   

VÄGNÄTETS FRAMTIDA

STANDARD

- Resterande livslängd

- Konsekvens av åtgärd

- Komfort
 

3.2. The Analytical - Empirical Method Used In A Pavement

Management System

Ullidtz, P. Simonsen och G. Lentz.

The University of Michigan, Sixth International Conference July 13 through

17, 1987

På den femte internationella konferensen presenterades en uppsats av Ullidtz och

Peattie, som visade hur en analytisk - empirisk metod kunde användas i ett PMS. I den

här uppsatsen beskrivs den utveckling som skett sen dess och som har resulterat i att

PMS nu används på mer än 5 000 km väg i Europa.

I det PMS som beskrivs kan man förutom att få fram tillståndet på vägarna i dagsläget

också få svar på frågor som:

0 När, var och vilken underhållsinsats bör göras med given budget.

0 Vilket blir vägens framtida tillstånd vid en planerad budget.

0 Vilken budget krävs för att bevara vägamas kapital.

0 Vilken är nyttan för samhället vid ett visst underhåll och vilken budget resulterar i

den högsta vinsten på de i underhållet investerade pengarna.
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Nedanstående flgur visar systemets uppbyggnad. Som framgår finns det förutom ren-

odlade indata även en viss grad av återkoppling som ger programmet dess möjlighet att

ge information om vad som kommer att ske med vägens tillstånd i framtiden.

       

Inventerade (inventory) data Tillståndsdata

(vägbredd, material, lager- (komfort, trañkantkostnader

tj ocklekl dräneringsegenskaper bärighet, friktion) Trafikflöde

     

   

 

 

 

Möjliga underhållsåtgärdeñ

 

 

I Begränsningar\

\

 

 

       

     

 

   

  

 

 

      

 

Indelning av vägnätet Analys ochval av Tillståndsbeskrivning

i tillståndsklasser åtgärder

Genomförande och Planer för underhålls Framtida tillstånd

_ kontroll åtgärder och ekonomiska

konsekvenser

Trafikanteffekter

I programmet beräknas trañkantkostnader, med hänsyn till längsgående ojämnheter i

vägbanan. Nyttan beräknas som reduceringen av trañkantkostnaderna till följd av

underhållsåtgärder på varje delsträcka. Så länge som beläggningenär jämn hålls

traflkantkostnaderna på ett minimum. För varje delsträcka och underhållsaltemativ

beräknas trañkantkostnaderna från det skuggade området i nedanstående figur, viktat

mot kostnader och multiplicerat med antalet fordonskilometer. Trafikantkostnadema

summeras i analysperioder om 10-15 år och diskonteras till ett nuvärde.

Beräkning av trafikantkostnader

PSR (Present Servicebility Rating)

 

  

?ID
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Valet av underhållsåtgärd i programmet görs dock på företagsekonomisk basis och ej på

samhällsekonomisk, där trañkantkostnaderna skulle ingått.

Övriga trafikanteffekter är ej beskrivna i dokumentationen.

3.3. Pavement management systems aid at local level.

Carl L. Monismith, Fred Finn, Jon A. Epps och Mark Kermitt. University of

Califoma, Berkley. .

Roads and Bridges Mars 1991

I denna artikel berör man nyttan av ett PMS, PM-systemets stomme och dess funktion

samt även kostnaden för att ta fram och använda ett sådant system.

Anledningen till att man ska ha ett PMS är för att på ett så kostnadseffektivt sätt som

möjligt kunna använda de offentliga medlen. Vidare anser man att komplexiteten för de

olika distriktens system kan anpassas till deras behov.

Tre detaljer är särskilt viktiga i ett PMS: a) en procedur för att objektivt kvantifiera

beläggningens kondition, b) en katalog över de mest kostnadseffektiva åtgärderna, och

e) ett sätt att relatera rätt åtgärd till problemet.

PM-systemets stomme

Systemets hjärta är databanken i vilken man lagrar de data systemet behöver. Data-

banken bör åtminstone innehålla data om beläggningens kondition. Förutom detta kan

den även innehålla filer om konstruktionens historia, inventeringar, trafik och ytans

friktion. Distrikten måste ta fram olika åtgärder relevanta för beläggningens tillstånd och

bestämma den bästa åtgärden till varje vägs aktuella status. Denna optimala åtgärd

bestäms antingen av kunnig personal eller av datoriserade modeller som utför optime-

ringsproceduren och förutser den framtida utvecklingen. Det vanliga tillvägagångssättet

är att låta datorn maximera nyttan eller minimera kostnaden för de olika åtgärds-

altemativen och sedan välja det som är mest ekonomiskt. Författarna anser det mer

riktigt att optimeringen sker för hela nätverket än för varje enskilt objekt var för sig.

Man kan prioritera åtgärder då budgeten inte räcker till. Detta görs baserat på kriterier

för utförandet, nyttan och kostnaden. Prioriteringen innebär att vissa åtgärder görs om-

gående och andra skjuts på framtiden.

En annan fas i urvalsprocessen är indelningen i åtgärdspaket där sektioner aktuella för

åtgärd grupperas i lämpliga paket. När detta väl är gjort kan även sträckor som ännu inte

är åtgärdsaktuella innefattas då detta anses ekonomiskt motiverat.

Författarna fäster relativt stor vikt vid indelningen av vägområdets nätverk. De anser att

varje vägenhet ska ha samma typ av beläggning, strukturell uppbyggnad, underhålls-

bakgrund, funktion och ungefär samma trafikmängd.
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PM-systemets funktion

Beläggningens jämnhet (åkkomfort) och säkerhet (friktion) är viktiga funktionella egen-
skaper att ta hänsyn till. Skador på beläggningen är väldigt viktig som indikation på

vägens strukturella kondition.

Åkkomforten mäts med jämnhetsmätare eller genom okulär bedömning medan

säkerheten mäts med en ñiktionsmätningsanordning eller genom kontroll av

olycksstatistik. Mätningar av vägens strukturella kondition görs även för andra typer av

utmattning såsom permanent deformation, skador i ytan (surface distress),
sprickbildning och förekomsten av lagningar. Man anser att mätningar av tillståndet bör

göras varje eller vart annat år.

Information om vägens funktionella och strukturella kondition kan användas till ett

poängsättningssystem för att lättare kunna avgöra behovet av åtgärd.

Resultaten kan presenteras i form av väglistor för att bestämma kritiska sträckor, rang-
ordningslistor för prioritering och budgetinformation för äskande av medel.

Personalkostnader och rekommendationer

I denna artikel har man kommit fram till en implementeringskostnad på mellan 100-300

$ / mile och den årliga kostnaden för att hålla igång ett PMS anses vara ca 100 $ / mile.

Man påpekar i sina rekommendationer'att systemet bör förankras högt upp i hierarkin

för att få det effektivt och att mätningar ska göras kontinuerligt så att data banken alltid

är aktuell. Ett vamingens finger höjs för att datasystemet, som förutser framtiden bygger

på kvalificerade antaganden och inte fakta.

Slutligen vill man belysa det faktum att det i slutänden alltid är en människa som fattar

besluten.
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3.4. A PavementManagement Information System for

Evaluating Pavements and SettingPriorities for

Maintenance *

Gerhard Schoenberger.

Transportation Research Record No. 951 (1984) sid 60-63.

I Tyskland har motsvarigheten till svenska VTI utvecklat ett nationellt system för att

fastställa vägsystemets tillstånd. För att få indata görs både visuella och tekniska under-

sökningar. Genom att vikta de olika faktorerna i figuren nedan kommer systemet fram
till ett sk tillståndsindex (condition index).

 

| Ytstruktur

I Ytskador (surface damage)

 

Vägens tillstånd 7

 

I Deformationer

  

[Yteffekter (surface effects)

 

[ Tillståndsindex l

 

Med detta index och förutbestämda krav på vägnätet bestäms när och var en förbättrings-

åtgärd behöver sättas in.

Om möjligheter att få fram trañkanteffekter står det inget om i artikeln.

3.5. A Microcomputer Management System for Setting

Highway Priorities and Scheduling Improvements

Paul D. Thompson, Lance A. Neuman och Thomas F Humphrey.

Transportation Research Record No. 1124 (1987) sid 17-25.

Metropolitan District Commission (MDC) har ansvar för stora områden bestående av

bland annat parker, vattenvägar, stränder och avenyer i och omkring Boston. För att

kunna sköta dessa på ett kostnadseffektivt sätt i ett långsiktigt perspektiv har MDC

utvecklat och genomfört ett Parkway Management System (PMS). Med detta skall man

kunna:

0 Utveckla en systematisk metod för skötseln av avenysystemet.

0 Dokumentera systemets behov på ett sådant sätt att MDC kan genomföra både lång-

och kortsiktiga förbättringar.
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0 Använda tillgängliga medel på ett kostnadseffektivt sätt och göra upp tidplaner som

överensstämmer med MDC:s prioriteringar och resursbegränsningar.

0 Mäta förbättringar och framsteg som gjorts under genomförandet av programmet.

Indata till systemet består av:

- Vägens fysiska data (physical data) Lex. beläggningens tillstånd, trañktlöden,
väggeometri (geometrics) och vägens omgivning (roadside features).

0 Beskrivning av omgivningen t.ex. markanvändning och planerad utveckling av

områden.

0 Trañksäkerhetsdata, består till största delen av olycksstatistik.

- Budgetramar.

0 Lokala värderingar, hjälper till att fördela resurser mellan samhällen samt avgör

vilken vägstandard som passar bäst in i landskapet.

0 Politiska beslut.

Efter en analys av dessa faktorer kan man få fram redovisningar för vägnätets tillstånd

och behov som helhet eller på en speciell sträcka. Med denna information fattas beslut

om en tvåårig och en sexårig åtgärdsplan.

Förutom att man kan få fram hur många olyckor som inträffat på olika vägsträckor står

det inget om trañkanteffekter i artikeln.

3.6. Data Base - Integrated Advisory System for Pavement
Management

Walter P. Kilareski och Joseph P. Tarris.

Transportation Research Record No. 1276 (1990) sid 76-89.

Denna skrift är resultatet av en workshop utförd på initiativ av Pennsylvania State

University's Pennsylvania Transportation Institut (PTI) och International Business

Machines (IBM). Workshopen gick ut på att se på möjligheterna att ta fram ett Pave-

ment Management Advisory System (PMAS). Utvecklingen av ett sådant system delade

man upp i fyra faser:

1. Definition av tillämpningar.

2. Kunskapsförvärvande.

3. Presentation av kunskaps- och slutsatsmekanism.

4. Ett verkställande av planerna.
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Målet med projektet blev att skapa ett PMAS inom ett år.

En checklista gjordes för att avgöra om en tillämpning passar in i systemet. Under pro-

jektets andra månad hade man samråd med Pennsylvania Department of Transportation

(PennDOT) och detta ledde till att man kom överens att använda deras redan existerande

Pavement Management program, STAMPP (Systematic Technique to Analyze and

Manage Pennsylvania's Pavement), som grund för en utveckling.

Beskrivning av STAMPP

STAMPP utvecklades 1983 för att kunna bedöma beläggningamas kondition och

rekommendera lämpliga åtgärder. STAMPP klarar av bedömnings- och beslutskriterier

för följ ande komponenter i vägnätverket. - Stela beläggningar (rigid pavements)

- Flexibla beläggningar (flexible pavements) - Vägrenar (shoulders) - Vägräcken (guard

rail) - Dränering (drainage facilities).

Årliga mätningar har utförts för att kontrollera förekomst och utbredning av skador på

beläggningen. Resultaten matas sedan in i en databas. Med den insamlade kunskapen

som grund går man in i en beslutsmatris för att bestämma lämplig åtgärd.

STAMPP är ett enkelt rådgivningssystem som saknar möjlighet att för användaren gå in

och styra beräkningarna. En annan brist i systemet är att kunskapsdatabasen är

integrerade med den operativa enheten.

Man fann flera fördelar med att använda STAMPP som grund:

1. Det fanns redan en kunskapsbas att utnyttja.

2. De nya tillämpningarna som programmet får uppfattas inte som exotiska.

3. PennDOT ställde sig positiva till användandet av systemet.

4. Den befintliga data basen i STAMPP kan användas som den externa data basen i det

nya systemet.

Det nya systemets tillämpningar

Expertsystemets skal utvecklades med IBM:s Expert System Environment som grund.

ESE består av två primära komponenter, ESDE där man skapar kunskapsbasen och

ESCE där man slutligen använder systemet för att lösa problem men där man också kan

mata in egna indata.

Kunskapsbasen består av fakta och regler. Fakta representeras av parametrar exempelvis

årsmedeldygnstrañken medan en regel kan vara sådan att den för en vägs tillstånd

bestämmer en viss åtgärd.

ESE ger utvecklaren möjlighet att strukturera tillämpningarna i undergrupper, FCB:s

(Focus Control Blocks). Systemet behandlar nio typer av beläggningstillstånd. Sättning i

fogar, längsgående fogsprickor, tvärgående sprickor, tvärgående fogsprickor, sättningar,

brister i asfaltmassan (broken slabs), blödning av bitumen, stora ytskador (general

VTI notat 22-1995



Bilaga 1
Sid 13(23)

surface defects) och spårbildning. Alla tillstånd beskrivs på en 9-gradig skala utom de

stora ytskadoma (0-6) och spårbildningar(O-1).

Expertsystemet talar om rekommenderade åtgärdsaltemativ för en vägsträcka med ut-
gångsth från beläggningens kondition. I det nya systemet är det möjliga antalet

åtgärdsalternativ utökat till 28 st.

Möjligheter finns för användaren själv att mata in ändringar i systemet och likaså kan
man plocka indata från en extern databas. För det senare gjorde man ett datamönster för

vad det' skulle innehålla enligt följande:

0 Fysiska egenskaper: - beläggningstyp - jämnhetsindex - friktion - sträckan och

beläggningens längd och bredd.

0 Operativa egenskaper: - ÅMDT - lokaliseringskod - andel lastbilstrañk.

Hierarkisk struktur hos systemets FCB

        
Mikä-aut'zásurv* 1 - iii:) ?ÄV-ÅA.

.:- ;s ;i I e 9 .'' x, :: .a
_\ A -.13 .- . ;i . . .,
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I artikeln beskrivs funktionerna hos de olika FBC grupperna, vidare finns det ett flertal

utskrifter på hur programmet fungerar på skärmen. Som summering skrivs det att sys-

temet är begränsat till stela beläggningar och beslutsstrategin är utvecklad hos Penn-

DOT. Vidare är systemet ett rådgivningssystem som tillåter en interaktiv kontakt mellan

användare och kunskapsbas så att möjlighet finns för kommunikation med extern

databas och för användaren att göra Vad händer om analyser.
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3.7. Limitations of Using Skid Number in Accident Analysis

and Pavement Management

James C. Wambold och Bodhan T. Kulakowski.

Transportation Research Record No. 1311 (1991) sid 43-50.

Artikeln tar upp brister och komplikationer med att använda skid number (SN) och drag

factor (DF) som mått på friktionen för att bestämma trafiksäkerheten hos en beläggning

samt att i efterhand bestämma olyckshastigheter. Man beskriver ett flertal formler för

estimering av SN och DF. SN mäts genom att man i ett testfordon tar fram den kraft

som behövs för att få det låsta testhjulet att släppa, dividerar den med den effektiva

hjullasten och multiplicerar med 100.

Den standardiserade mätmetoden SN (40 mph) har visat sig underskatta hastigheten vid

olyckor eller överskatta stoppsträckan. Man har även provat andra metoder för att

bestämma SN, vilka har visat sig vara bättre, men också dessa underskattar hastigheten.

Drag faktorn tas fram genom att man i en olycksrekonstruktion med identiska förhållan-

den och fordon bromsar fordonet till stopp med låsta hjul. Med hjälp av den uppmätta

bromssträckan och hastigheten innan bromsningen kan man räkna ut DF .

Pavement management

Vid pavement management så är SN en viktig faktor för bestämma trafiksäkerheten men

man har många andra faktorer att ta hänsyn till såsom den aktuella vägens olycks-

historia, framkomlighet, vägens geometri och trañkkarakteristika.

Att rangorda vägar enbart på dess SN anses inte vara korrekt. Det kan ge en lång väg

med lågt SN och en låg trafik alltför hög prioritet. Vägar med goda värden på SN är

inget problem vad det gäller säkerheten däremot behöver man åtgärda de vägar som har

lågt SN. För de vägar som ligger i mitten av intervallet bör man använda ett index som

beskriver risken för att en olycka ska inträffa vid vått väglag för att rangordna Vägarnas

åtgärdsbehov.

3.8. Development and Implementation of a Pavement

Management System for Minnesota

Loren Hill, Alan Cheetham och Ralph Haas.

Transportation Research Record No. 1311 (1991) sid 230-241.

The Minnesota Department of Transportation (Mn / DOT) började planera för ett pave-

ment management system (PMS) i början på 1980-talet. Systemet kunde tas i bruk vid

80-talets mitt.

Systemet bygger på användning av persondatorer som länkas till ett Transportation

Information System (TIS) i Mn/ DOT:s stordator.
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PM-systemet delas in -i två undersystem.

0 Status and Need Subsystem , undersystem för tillstånd och behov, där man kan få

fram tillståndet på en viss vägsträcka eller tillståndet på vägsystemet som helhet i

uppgifter som visar fLmktionsgraden (serviceability rating), strukturell kondition
(structural adequacy rating), ytkvalitet (surface rating) och den sammansatta belägg-
ningens kvalitets index (composite pavement quality index).

0 Rehabilitation Optimization Subsystem , undersystem för val av underhåll och

optiinering. Det kan behandla ett stort antal åtgärdsalternativ och beräknar kostnader,

optimalt underhåll och trañkantkostnader (försening av åtgärd) för varje kombination

alternativa åtgärder och tidpunkt för åtgärd.

Output varierar från detaljerade beräkningar av optimal effektivitet på enskilda sträckor

till summerande rapporter om effekter vid förändringar av budgetnivån. Man kan även

få ut tillstånds- och behovslistor (reparationsbehov).

Grundläggande byggstenar
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Trafikantkostnader

Vid analys av alternativa åtgärder använder man sig av följ ande bedömningsområden.

Utförande förutsättningar, kapitalkostnader, underhållskostnader samt även trafikant-

kostnader i form av fördröjningar i trafiken (user delay costs).

Av särskilt intresse är den omfattande fördröjningskostnadsmodellen vilken man kan

välja bort om man vill. Modellen beskriver trañkstyrningsmetod (trafñc handling

method), trañkvolym, underhållssträckans längd, antal dagar, hastigheter, kapacitet, typ

av väg samt även de resandes körriktning.

VTI notat 22-1995



Bilaga 1
Sid 16(23)

Optimeringsmetoden i MN/DOT:s PMS är baserad på marginalkostnadseffektivitets-
beräkningar som beskrivs av Hill and Haas i Module E: Multi-Year Prioritization (för

FHWA, US Department of Transportation, Juni 1990).

För att få mer detaljerad information om systemets alla delar hänvisar man i artikeln till

Pavement Management Systems Limited. Minnesota Department of Transportation

Pavement Management System: System Documentation. Minnesota DOT, St Paul, June

1989 .

3.9. Use of Expert Opinion in Two Pavement Management

Systems

William V. Harper och Kamran Majidzadeh.

Transportation Research Record No. 1311 (1991) sid 242-247.

Artikeln behandlar två olika PMS som utnyttjar expertsystem. Det som beskrivs först är

ODOT (Ohio Department of Transport) PMS vilken bygger på deterministiska ned-

brytningsmodeller som baseras på lång tids datainsamling. PMS nummer två är Saudi

Arabian PMS, i detta använder man sig av stokastiska optimeringssystem baserade på

ett minimum av data.

ODOT PMS

I ODOT PMS använder man sig av ett begrepp, pavement conditioning rating (PCR),

för att klassificera vägsegment och vägnät som helhet. PCR är ett viktat medelvärde för

många nedbrytningsfaktorer t.ex. stensläpp (raveeling), blödning, lappning, spårbildning

och sprickbildning. Med graden av nedbrytning och dess utsträckning som bas be-

stämmer, en expertpanel lämpliga underhållsåtgärder, med utgångspunkt från en lista

med 14 olika åtgärder. ODOT PMS tar fram sex-års planer för underhåll. Sex-års

planerna är indata till optimeringsprocessen i vilken den plan väljs som för varje

segment är optimal mht nätverksperspektivet.

När man enligt ovan beskrivna metoder reducerat antalet möjliga åtgärder till fyra, eller

färre, använder man sig av ett antal heuristiska regler som inte beskrivs i denna littera-

turstudie.

Saudi Arabian PMS

Det Saudiska PM-systemet lämpar sig då man har liten mängd historiska data. Systemet

har tre nätverksnivåer för optimering.

0 Den första nivån innehåller en modell för vilken målsättning man på lång sikt ska ha

för vägnätet. Modellen optimerar vägstandard inom de ekonomiska ramar som anges.

0 Nivå nummer två har en modell som tar fram den optimala policyn för att gå från

dagens låga till den högre och stabila standard som beskrivs i nivå ett. Om man i
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detta läge har budget så att förslaget i nivå två kan utföras är optimeringen härmed
slut i annat fall fortsätter man till nivå tre.

0 Tredje nätverksmodellen utför ekonomiska prioriteringar bland åtgärdsförslagen med
en Lagrangefunktion.

För att kunna förutse framtida vägslitage har man tagit fram en ekvation som med ex-

perthjälp modifierats för att passa det Saudiska vägnätet. Det Saudiska PM-systemet

delar upp segmenten i 324 konditionsklasser med spår, sprickor, sprickmönster, index

för första sprickan och jåmnhet. För att avhjälpa dessa brister har man 20 möjliga åt-

gärdsalternativ. För spår, sprickor och sprickmönster finns det modeller som förutser ut-

vecklingen ett år fram i tiden.

Uppdatering av förutsägelseformlema görs automatiskt genom att nya indata årligen

tillförs systemet. Detta görs med en Bayesisk statistisk procedur i ett Markov baserat

linjärt program.

3.10. Functional Speciñcations of the Pavement Integrated Data

Base System for Pavement Management

Dimitri A. Grivas, Yung-Ching Shen, R. Peter Frosch och Richard

Garrabrant.

Transportation Research Record No. 1311 (1991) sid 256-266.

I artikeln beskrivs funktionerna hos Pavement Integrated Data Base System (PIDB S)

som utvecklats av New York State Thruway Authority. PIDBS är en integrerad data bas,

med det menar man att den utöver rena fakta även innehåller de funktioner som behövs i

ett PM-system.

Systemet innehåller tre övergripande management flmktioner, datainsamling, analys på

proj ektnivå och nåtverksanalys.
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Funktionell struktur

Den funktionella strukturen hos PIDBS:

;grattis-'rW-wiizrtz.ä'nüv'vçøyzw
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0 Datainsamling. I det nuvarande systemet beskrivs konditionen med nedbrytningsdata

men man planerar att även ta in data om exempelvis friktion, jämnhet och deflektion.

Databasen innehåller 33 olika enheter som är relaterade till en annan enhet, flera

andra enheter eller helt oberoende. Exempel på enheter är olyckor, klimat,

beläggningens kondition och politiska begränsningar.

0 Analys på projektnivå. På denna nivå använder data basen sex typer av

proj ektspeciñka data. Dessa är underhållsbakgrund, klimat, trafik,

standardbehandlingar, beläggningskondition och entreprenadkostnader.

Projektanalysen riktar in sig på beläggningssegment (100-200 m långa) som har

liknande värden vad det gäller kondition, undergrund samt trafik. Systemet innehåller

fem åtgärdsaltemativ som är utvecklade av personalen under årens lopp.

Slutprodukten ur denna analys är ett antal möjliga åtgärdsaltemativ för varje

beläggningsobjekt. Åtgärdsaltemativen används som indata till nätverksanalysen.

0 Nätverksanalys. Här analyseras relativa förhållanden och konkurerande behov för

varje projekt så att den mest kostnadseffektiva lösningen till hela nätverket hittas.

Resultatet från analysen i fråga består av den optimala prioriteringen inom analys-

perioden uttryckt i åtgärdsaltemativ och relativa kostnader.

0 Skadebedömning. Årligen utvärderas beläggningens kondition i nedbrytningstermer

med syfte att hålla nedbrytningshastigheten på en låg nivå och tidigt upptäcka

indicier på försämringar.

Resultaten från PIDBS kan redovisas i en mängd olika rapporter beroende på vad det är

man vill poängtera tex historiska data, fältscheman för datainsamling, budgetplanering,

entreprenadarbeten och trañkvolym. Redovisningen kan göras både i text och i grafisk

form.
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3.11. Developing an Interface Between Network and Project

Level Pavement System for Local Agencies

Roger E.Smith,och Kama] M. Fallaha.

Transportation Research Record No. 1344 (1992) sid 14-21.

Ett PMS på nätverksnivå har använts i området kring San Francisco sedan 1984, på

senare tid har även ett system på proj ektnivå _efterfrågats.

På nätverksnivå är systemet ofta relaterat till ekonomiska frågor och i San Francisco har

systemet fem huvudsakliga delmoment.

1. Inventering av vägnätet.

2. Bestämning av tillståndet på olika vägsegment.

3. Ett tillvägagångssätt för att avgöra hur mycket pengar som måste avsättas för drift

och underhåll av vägnätet.

4. Prioritering av underhållsåtgärderna när ekonomin är begränsad.

5. Påverkan av olika ekonomiska beslut på vägnätets tillstånd, ekonomiska anslag och

framtida behov av investeringar.

Det projekterade systemet tillhandahåller bästa möjliga d&u-strategi med de ekono-

miska ramar man har. Proj ekt-PMS är utvecklat som ett komplement till nätverks-PMS,

vilket innebär att insamlingen av data i inledningen inte behöver vara så omfattande.

Man kan istället undan för undan föra in ny information som är viktig för den pågående

beslutsprocessen. Med proj ekt-PMS kan man också införa vissa begränsningar för

enskilda projekt t.ex. om man vet om att VA-arbeten ska göras på ett visst avsnitt så att

man kan hindra att underhållsarbeten sker innan denna tidpunkt.
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3.12. Standardization of Pavement Management Systems in

Brazil and Other Developing Countries

Cesar Queiros, W. Ronald Hudson och Ralph Haas.

Transportation Research Record No. 1344 (1992) sid 31-37.

PMS utvecklades från början i USA och Kanada och användningen av det har spridit sig

till övriga industriländer. Men det finns också stora vinster med att införa PMS i ut-

vecklingsländer. Ett försök har gjorts i Brasilien med positivt resultat.

PM-systemets struktur är beroende av hur den organisation ser ut som ska använda det. I

Brasilien omfattar systemet fyra delsystem.

1. Information, som innehåller indata av typen våglängd, beläggningstyp, jämnhet,

struktur, skador, trañktlöde och kostnader. Det finns också en enkel och realistisk

plan för att regelbundet samla in mer data.

2. Drift och underhållsstrategier, som visar livslängdscykler och kostnader för d&u-åt-

gärder. Med hjälp av detta delsystem kan även nuvarande och framtida behov av d&u

bestämmas.

3. Optimeringsprocess, för att få bästamöjliga resultat med de ekonomiska ramar man

har.

4. Rapportsystem, med utdata som nuvarande tillstånd på vägnätet, prioritering av d&u-

åtgärder samt vilka effekter olika budgetnivåer får för vägnätets tillstånd.

För att analysera olika d&u-åtgärder används modellen HDM-III (Highway Design and

Maintenance Standard Model) tillsammans med EBM (Expenditure Budgeting Model).

Analysen sker i fyra steg.

1. Inmatning av data och ställning av diagnos.

2. Simulering av trañkflöden och variationer i vägnätets tillstånd.

3. Ekonomiskajämförelser av olika d&u möjligheter.

4. Val av optimal sammansättning av d&u och den budget som finns att tillgå.

Denna procedur kan dock ibland vara för kostsam och tidskrävande för större vägnät

och man har då utvecklat ett sk acceptansindex, AI. AI fås fram direkt från de indata

som finns om vägnätets tillstånd, och med hjälp av indexet kan man göra en snabbare

och enklare prioritering av behovetav underhåll än om man utgår från de ekonomiska

ramarna. Indexet får ett värde mellan 0 och 100 där 0 har högsta prioritet. På detta sätt

kan man även visa på nyttan (U) av en d&u åtgärd. Den fås ur sambandet U = 100 - AI

där 100 är rankad som mesta möjliga nytta.

Om trañkanteffekter står bara att trafikantkostnaden räknas fram i analysprocessen.
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3.13. Life-Cycle Cost Versus Network Analysis

Edwin C Novak, JR, och Wen-Hou Kuo.

Transportation Research Record No. 1344 (1992) sid 66-74.

Ett PMS väljer oftast ut projekt och åtgärder på basis av vad som ger den lägsta kost-

naden för det enskilda projektet. FHWA:s (Federal Highway Administration) senaste

policy är att se mer till helheten. Det kan t.ex. vara så att det alternativ som ger lägsta

kostnaden just nu innebär en hög reparationskostnad längre fram.

Fördelarna med nätverksanalys av livslängdskostnaden (network life-cycle cost

analysis) är att det ger beslutsfattarna möjlighet att

Minimera den totala kostnaden för att bevara vägnätet i sitt nuvarande skick.

Kontrollera framtida kostnad och tillstånd på vägnätet.

Kontrollera programutvecklingen.

Uppskatta de årliga kostnaderna för att underhålla vägnätet under 40 år.

Övervaka effektiviteten hos programutvecklingspersonalen.

Nåtverksanalys av livslängdskostnaden (LCC) ger

En uppskattning av kostnaden för förebyggande underhållsalternativ.

Möjlighet att fastställa orsak och hastighet för försämringen.

Möjlighet att fastställa nuvarande tillstånd.

Möjlighet att fastställa den beräknade livslängden (design service life) för olika

åtgärder.

En uppskattning av nyttan av bättre komfort for trañkanten.
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3.14. Rational Method for Selecting Maintenance Treatment

Alternatives on the Basis of Distress Structural Capacity

and Roughness

Gabriel Zoltan, Arieh Sidness och Haim Bonj ack

Transportation Research Record No. 1344 (1992) sid 91-98.

Ett PMS huvudsakliga uppgift är att föreslå den underhållsåtgärd som lämpar sig bäst

samt att klassiñcera och prioritera vägnätet.

I denna dokumentation beskrivs ett system som innehåller tre delmoment.

0 Klassificering av vägnätet utgående från dess tillstånd.

0 Val av lämplig åtgärd.

0 Prioritering av vägnätet beroende på behov av drift- och underhållsbehov.

Vid klassiñceringen av vägnätet använder man sig av en beslutsmodell med

trädstruktur som leder fram till beslut om åtgärd. Inledningsvis delas vägsektionema

in i tre grenar . a) tillfredsställande sektioner b) sektioner med utmattningssprickor och

c) sektioner utan utmattningssprickor. De två sista delas upp i vardera tre skadenivåer,

hög medium och låg, beroende på hur stora skador som sektionerna har. I nästa steg

undersöks ett sk struktur index (structural capacity index). En utvärdering görs för de sju

olika stadiema på vägnätet och en beläggningstjocklek (structural strengthening

(overlay)) räknas fram. Till sist görs en utvärdering av oj'ämnhets index (roughness

index), den görs enbart på de sektioner där beläggningstj ockleken är mindre än 60 mm.

Alla sektioner är nu indelade i 20 olika grupper som var och en tilldelas en lämplig åt-

gärd. Med hänsyn tagen till löpande och fasta d&u kostnader, fordonskostnader, res-

tidskostnader samt framtida kostnader med eller utan genomfört d&u projekt, kan man

nu göra en utvärdering och prioritering av de olika åtgärderna.

Trafikantkostnader

En omräkning av PSR (Present Servicebility Rating) till IRI (International Roughness

Index) gör att man kan få fram tre olika kostnader.

A = 895 - 508(PSR) + 234(PSR)2 - 50.6(PSR)3 4.1(PSR)4

B = 668 - 355(PSR) + 158(PSR)2 - 33.8(PSR)3 + 2.7(PSR)4

c = 398 - 267(PSR) + 118(PSR)2 - 25.1(PSR)3 + 2.0(PSR)4
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där A, B och C är:

A Enbart variabla kostnader (bensin, olja, däck och underhåll).

B Totala kostnaden exklusive restidskostnaden.

C Totala kostnaden inklusive restidskostnaden.

4. Slutsatser

Trañkanteffekter behandlas Överhuvudtaget sparsamt i de olika artiklarna. Där de

beskrivs är det ofta som kostnader av typen restid, slitage och bensin. Orsaken till att

dessa effekter dominerar är troligenpga att sambandet mellan åtgärd och effekt är väl

belagt och att effektema är relativt lätta att räkna fram. Andra effekter såsom Ökad

trafiksäkerhet och förbättrad miljö, där sambandet inte är lika tydligt är under-

representerade och ökad forskning krävs för att klara ut dessa samband.
_ '6-4.

VTI notat 22-1995




