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Förord

VTI har av Vägverket Västra regionen fått uppdraget att dokumentera och följa

upp prov med olika vägöverbyggnader på E6 norr om Halmstad, delen Fastarp-

Heberg. Totalt har 19 st observationssträckor valts ut för denna dokumentation

och uppföljning. Arbetet från VTI:s sida har genomförts enligt följ ande:

Projektledning/samordning Leif G Wiman

Val av observationssträckor/obundna lager Klas Hermelin och

Krister Ydrevik

Cementbundna lager Bengt-Åke Hultqist och

Bo Carlsson

Bitumenbundna lager Leif Viman och Lars Eriksson

Vår kontaktman på Vägverket har varit Hans Stjernberg

Föreliggande rapport, VTI notat 56: 1-1997, Byggnadsrapport, är första delen av

tre delar som tillsammans utgör VTI:s dokumentation under byggnadstiden. De

två övriga delarna är:

0 VTI notat 56:2-1997, Laboratorieprovning av bitumenbundna lager.

0 VTI notat 5623-1997, Bilagor.

Gemensam titel för alla tre delarna är: Prov med olika överbyggnadstyper,

observationssträckor på väg E6, Fastarp-Heberg.

Linköping i december 1997

Leif G Wiman
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Sammanfattning

Inledning

Då det stod klart att E6 norr om Halmstad, delen Fastarp-Heberg, skulle byggas ut

till motorväg tog regionchefen i Vägverket Västra regionenbeslut att detta objekt

skulle utföras som provväg med olika överbyggnadstyper både med asfalt och

betong. VTI fick uppdraget att dokumentera och följa upp provet.

Syfte

Huvuvudsyftet med provet är att jämföra olika överbyggnaders egenskaper på lång

sikt och då främst deras förmåga att motstå spårbildning; men även med avseende

på underhållsbehov, friktion och buller.

Överbyggnadstyper
Totala längden för avsnittet Fastarp-Heberg är ca 21 km. En tredjedel av detta är

byggd med slitlager av asfalt och två tredjedelar med slitlager av cementbetong.

På asfaltdelen provas två varianter av överbyggnadstypen GBÖ (Grus-Bitumen-

Överbyggnad) och tre olika utförandealternativ på CBÖ (Cement-Bitumen-
Överbyggnad). GBÖ-varianterna är dels det sk. FAS-konceptet och dels GBÖ med
stålnätsarmerat AG-bärlager. FAS-konceptet innebär ett utförande som FAS

Tekniska utskott tagit fram på uppdrag av Vägverket och som skall vara det bästa

asfaltbranschen kan åstadkomma vid de givna förutsättningarna med avseende på

beläggningens stabilitets- och slitageegenskaper. Resultatet blev en treskikts-

beläggning med speciella funktionskrav på de tre delarna, slitlager, bindlager och

bärlager. Referenskonstruktion på asfaltdelen är en GBÖ enligt BYA84 i högsta

trafiklassen vilket innebär en beläggningstjocklek av 235 mm.

Cementbetongdelen är till största delen utförd med oarmerad beläggning men

en kortare del (1400 m) är byggd med kontinuerligt armerad beläggning. Båda

typerna är tvåskiktsbeläggningar med slitstark ballast (Durasplit) i det övre skiktet

och lokal ballast i det undre.

Val av observationssträckor

För att få en rättvis jämförelse mellan de olika överbyggnadstyperna har strävan

varit att välja lägen för speciella observationssträckor med så lika förhållande som

möjligt. Det innebär att man letat efter avsnitt där vägen ligger i marknivå och

med så homogen och likartad undergrund som möjligt. Totalt har 19 st observa-

tionssträckor á 200 meter valts ut för dokumentation och framtida uppföljning.

Dokumentation under byggtiden.

Obundna lager

På grund av svårigheter att uppnå tillräcklig bärighet på terrassen för att klara

kraven i BYA 92 Remiss har utskiftning utförts ned till ca 40 cm under terrass-

nivån på många sträckor. Detta betyder att de flesta sträckorna har likartat material

i övre delen av undergrunden. Resultatet av provbelastningar visar också relativt

likartade förhållanden förutom på några sträckor. Framförallt är det sträcka 4

(armerad betong) och sträcka 14 (en av FAS-sträckorna) som uppvisar betydligt

styvare terrass. Gemensamt för dessa sträckor är att de inte underlagras av den
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siltiga och sandiga leran som dominerar under de övriga observationssträckorna.

Sträcka 6 (en av fyra referenssträckor) är den enda som inte klarade kravet i BYA

Remiss 92 gällande statisk plattbelastning. Orsaken är den stora spridningen i

resultatet vilket beror på att utskiftning av material endast gjordes på en del av
sträckan.

Kvalitet och sammansättning hos förstärkningslager och bärlager dvs. kul-

kvarnsvärde och kornstorleksfördelning uppfyller kraven i BYA 92 Remiss och i

de flesta fall även kraven i VÄG 94. Tjockleken på de obundna lagren överstiger

den projekterade på de flesta observationssträckorna med undantag för betong-

sträckorna 1-3 där totala tjockleken blev tunnare än projekterat (6-9cm av totalt
68 cm).

Resultaten från provbelastning med statisk plattbelastning och fallvikt visar

relativt höga värden. Kravet på 130 MPa respektive 150 MPa på förstärknings-

lager och bärlager enligt VÄG 94 klaras med några undantag (betongsträckorna 1

och 2). Provbelastning på bärlagernivån på de flexibla konstruktionerna visade

medelmoduler från fallviktsmätning mellan 183 MPa och 266 MPa och Ev2-

värden från plattbelastningen mellan 171 MPa och 304 MPa.

Cementbundna lager

Cementbundna lager förekommer i överbyggnadstyperna CBÖ och BÖ. I CBÖ
som cementbundet grusbärlager(CG) och i BÖ som både beläggning och bärlager.

Tre olika utförande på CG-lagret provas i CBÖ-konstruktionen. Förutom normal-

fallet med ca en veckas härdningstid före utläggning av ovanliggande bindlager

provades utläggning av bindlager redan efter ett dygn respektive utförande av

tvärgående sprickanvisningar c/c 1 m i det färska CG-lagret. Syftet med varianter-

na är att förhindra eller minska på reflektionssprickor i ovanliggande asfaltlager.

Tryckhållfastheten i de färdiga CG-lagren blev högre än nuvarande krav i VÄG 94

både i CBÖ-och BÖ-konstruktionen. I CBÖ-konstruktionen kan detta vara en
nackdel med tanke på risken för krympsprickor.

Större delen av avsnittet med cementbetongbeläggning är utfört som oarmerad

beläggning och en kortare del (1400 m) som kontinuerligt armerad beläggning.

Båda typerna lades ut i två skikt med slitstark ballast (Durasplit) i det övre och

lokal ballast i det undre. Huvudelen är utförd med största stenstorlek 16 mm men

på avsnitt nära bebyggelse har 8 mm sten använts för att reducera trafikbullret. På

en observationssträcka har stenmaterialet bytts mot porfyr för att få en direkt

slitagejämförelse med asfaltslitlagret på FAS-sträckan. För att uppnå goda egen-

skaper med avseende på friktion, buller och slitstyrka har ballasten frilagts i ytan.

Bitumenbundna lager

De överbyggnadstyper med bitumenbundna lager som ingår i provet är dels vari-

anter på GBÖ-konstruktionen och dels CBÖ-konstruktionen. GBÖ-varianterna är

förutom konventionellt utförande ett utförande med stålnätsarmering i AG-lagret

och ett utförande enligt det sk FAS-konceptet. Två olika lägen för stålnäts-

armeringen provas, dels mellan slitlager och AG-lager och dels på två tredjedelar

av AG-lagrets tjocklek.

I föreliggande rapport beskrivs själva utförandet av de bitumenbundna lagren

inklusive den tjockleksbestämning som gjorts. De relativt omfattande laboratorie-

analyserna som gjorts på material och borrkärnor redovisas separat i del 2, VTI

notat 56:2-1997.
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Provning i VTI:s provvägsmaskin

Både asfalt- och betongbeläggningarnas slitstyrka har undersökts i VTI:s prov-

vägsmaskin. Trots att provningen är utförd på samma sätt, dvs med både torr- och

våtnötning, är en direkt jämförelse något osäker eftersom provplattorna av asfalt är

tillverkade på laboratorium och betongplattorna upptagna från färdig väg.

En direkt jämförelse kommer dock att kunna göras när man börjar få resultat

från slitagemätningen i fält på observationssträckorna.

Resultaten från körningen i VTI:s provvägsmaskin visar bl.a. att stenmaterial

av porfyr ger minst och i stort sett lika slitage för asfalt- och betongslitlagren. De

övriga stenmaterialen, kvartsit respektive Durasplit, som ingår i större delen av

vägsträckan visade sämre slitageegenskaper, men anses tillräckliga för den

dubbtrafik som trafikerar vägen.

Mätning på färdig väg
De uppföljningsmätningar som kommer att genomföras upprepade gånger under

de närmaste åren genomfördes en första gång strax före trafikpåsläpp.

Mätningarna som genomförts är följande:

0 Tvärprofilmätning med VTI:s profilograf PRIMAL för registrering av totala

spårbildningen på ytan oavsett orsak dvs. slitage eller deformation eller båda.

0 Tjockleksmätning med STRATOTEST mot folier på olika nivåer i asfaltbe-

läggningarna för registrering av hur stor del av spårbildningen på ytan som

härrör från deformation.

0 Dubbslitagemätning med VTI-Laserbalk för registrering av hur stor del av

totala spårbildningen på ytan som utgörs av ren nötning.

0 Längd- och tvärprofilmätning med mätbil RST för i första hand registrering av

ojämnhetsutvecklingen i längdled men även spårdjup.

0 Friktionsmätning och bullermätning för jämförelser mellan de olika

slitlagertyperna.

0 Provbelastning med fallvikt för registrering av deolika överbyggnadstypernas

strukturella styrka och dess förändring med tiden.

Jämförelse med VÄG 94
I ett avslutande kapitel redovisas provresultaten som erhållits i en jämförelse med

kraven i VÄG 94. Alla etapperna av vägbygget är inte upphandlade efter VÄG 94

men jämförelsen görs ändå för att i första hand få en utvärdering av kraven i VAG

94.
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1 Inledning
I samband med utbyggnaden av väg E6 norr om Halmstad, delen Fastarp-Heberg,

har Vägverket låtit utföra överbyggnader med olika konstruktiv utformning. VTI

har på uppdrag av Vägverket, Västra regionen dokumenterat byggandet på

speciellt utvalda observationssträckor. Vägavsnittet, som är totalt ca 21 km varav

1/3 är utförd med bituminös beläggning och 2/3 med cementbetongbeläggning,

öppnades för trafik 13 november 1996.

Så här beskriver Vägverket Västra regionen bakgrunden till provvägen:

Det svenska vägnätet har successivt belastats med allt större laster. Regel-

verken för utförande har förnyats med jämna mellanrum bl.a. för att konstruk-

tionerna skall klara lasterna. Under ett flertal år har nybyggda vägar utförts som

asfaltkonstruktioner. Under senare delen av 1980-talet beslöts att utföra någon

nybyggd väg med betongöverbyggnad. De vägar som utfördes med betong var E4

vid Arlanda och E6 söder Falkenberg. Då det stod klart att E6 Fastarp-Heberg

skulle byggas ut till motorväg tog regionchefen i västra regionen beslut att detta

objekt skulle utföras som provväg dels med betongöverbyggnad dels med

asfaltöverbyggnad. Huvudsyftet var att kunna jämföra de olika konstruktionerna

mot varandra i ett långsiktigt perspektiv.

Det förväntade resultatet var att kunna redovisa säkra skillnader mellan de olika

konstruktionerna beträffande: stabilitet, spårslitage, deformationsresistens, under-

hållskostnader, friktion, buller.

Den förväntade nyttan är att med en väl underbyggd uppföljning från projektet

kunna planera och investera med de för ändamålet rätta tekniska lösningarna

framförallt på de bundna överbyggnadslagren .

2 Syfte
Huvudsyftet med provvägen är således att studera olika överbyggnadstypers

förmåga att motstå spårbildning, både med avseende på dubbdäcksavnötning och

deformation från den tunga trafiken. Vidare är syftet att studera de olika slitlager-

typernas egenskaper med avseende på friktion och buller.
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3 Överbyggnadstyper
De överbyggnadstyper som Vägverket valt att prova är dels varianter med

cementbetongbeläggning (BÖ) och dels varianter med slitlager av asfaltbetong

(GBÖ och CBÖ). Dessa varianter, som visas nedan, kommer att jämföras med en
referenskonstruktion som närmast kan sägas vara en GBÖ-konstruktion enligt

BYA 84 dimensionerad för högsta trafikklass (klass 7). Detta innebär att belägg-

ningstjockleken (ABS/B85 + AG) är 235 mm och totala överbyggnadstjockleken

1000 mm.

Varianterna av BÖ-konstruktioner är följande:
0 Konventionell oarmerad betongbeläggning på cementbundet bärlager.

0 Kontinuerligt armerad betongbeläggning på lager av asfalt (ABT16) och

cementbundet bärlager.

Varianterna med slitlager av asfaltbetong (GBÖ och CBÖ) är följande:
0 GBÖ (FAS-konceptet), där referensöverbyggnadens 195 mm AG-bärlager

ersatts med 115 mm bitumenbundet bärlager och 80 mm bitumenbundet

bindlager. På dessa lager har speciella funktionskrav ställts upprättade av

asfaltbranschen genom FAS.

0 GBÖ (Stålnätarmerad AG), där två placeringar av näten provas, dels på

AG-lagret och dels mellan 2:a och 3 :a AG-lagret.

0 CBÖ (Cementbundet bärlager), där AG-lagret i referensöverbyggnaden

ersatts med 240 mm cementbundet bärlager och 50 mm bitumenbundet

bindlager.

GBÖ CBÖ BÖ
Arme- Oarme-

rad rad
Referens FAS Stålnät CBÖ

Tj
oc

kl
ek

[
m
m
]

   

 

I Slillager El Bindlager El Viacobind Viacobasew:

Stålnät IAG I Armering Betong

Figur 1 Alternativa Överbyggnadsøzper på E6 Fastarp-Heberg
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4 Observationssträckor

4.1 Val av läge

Vid jämförelse av olika vägkonstruktioner genom fullskaleförsök är det av största

vikt att inbyggda (och därmed avsedda) skillnader dem emellan renodlas så långt

som möjligt. Skillnader i mätresultat skall med säkerhet kunna härledas till

konstruktionen som sådan, och misstanke får ej råda om huruvida skillnader i

uppnådda mätresultat istället kan bero på t.ex. varierande undergrundsförhållanden

(material, hydrologi) geografiskt läge med hänsyn till solstrålning (asfalt-

temperatur) mm. Vid en långtidsuppföljning av det slag som här är aktuell är

alltså valet av observationssträckornas läge av stor betydelse för en korrekt tolk-

ning och utvärdering av erhållna mätresultat.

För att erhålla så lika förutsättningar som möjligt med avseende på under-

grundsförhållanden har, vid val av läge för observationssträckor, strävan varit att

inom delar av vägföretaget anvisade av beställaren hitta partier där undergrund

och ev. underbyggnad består av relativt finkorniga material, såsom sand, siltig

sand och siltig lera.

Vad beträffar längdprofil så har lägen med terrass i ursprunglig marknivå eller

låg bank eftersträvats.

En första grovgallring av lämpliga lägen för observationssträckor gjordes

utifrån plan- och profilkartor. Därefter har arbetet skett genom studier på plats,

provtagning av terrassmaterial samt diskussion med arbetsledning. Observations-

sträckornas slutliga läge har i många fall valts inom ett större parti (längre än

200 meter) efter resultat från vältmätarvärden för att så lika terrassbärighet som

möjligt skall råda inom varje slutligt vald sträcka. Strävan har varit att varje

observationssträcka skall vara 200 m lång. Två sträckor har dock med hänsyn till

av- och påfarter förkortats till 100 m.

Redan i ett tidigt skede av planeringen för observationssträckorna bestämdes att

dessa skulle placeras i den södergående (västra) delen av motorvägen. Detta

innebär, eftersom längdmätningen börjar från söder och går mot norr att sträcka 1

har det högsta sektionsnumret och sträcka 15 det lägsta.

Vissa av sträckorna (4 stycken) har tillägget X efter ordningsnumret. Detta

betyder extra- (X-tra)sträcka och att denna sträcka kommit till som komplement

till de från början valda varianterna. Detta kan i sin tur betyda att uppföljningen av

utförandet på dessa sträckor är något begränsad. Avvägning och provtagningar kan

ibland saknas.

Sträckornas läge uttryckt i termer av längdsektion framgår av kapitel 4.2. Här

redovisas också kortfattat sträckans uppbyggnad.

I Figur 2 visas en schematisk karta över vägföretaget Fastarp-Heberg och de

olika observationssträckornas läge och nummer. Gränsen mellan betong-

beläggning och asfaltbeläggning ligger strax söder om trafikplatsen vid Getinge.

Observationssträckorna 1-5 har således betongbeläggning och observations-

sträckorna 6-15 asfaltbeläggning.
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Figur 2 Karta över vägföretaget och observatianssträckomas läge.
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4.2 Uppbyggnad och läge

Observationssträckornas uppbyggnad framgår av nedanstående figurer. Under

respektive figur har också aktuell sträcka lagts in med sträcknummer och sektion

för början och slut. Eftersom vägföretaget hade en längdmätning med nollpunkt i

söder och stigande sektionsnummer mot norr och samtliga observationssträckor

ligger i den södergående körriktningen av motorvägen så innebär detta att sträckan

med lägst ordningsnummer har den högsta sektionsangivelsen. (Sektionsan-

givelserna nedan för respektive sträcka har angivits i numerisk ordning Vilket

innebär att sett i trafikens färdriktning, anges slutpankten först och startpunkten

sist.)

Överbyggnadstyp cementbitumenöverbyggnad CBÖ

Cementbundet bärlager

        

HABS 16 I I 40 mm
ABT 16 bindlager l __ 50 mm

CG 240 mm

Bärlagergrus 50 mm

Förstärkningslagergrus 3/89
620 mm

J_

   

Str 8X 6/400 - 6/600 Ingen sprickanvisning. Bindlager 7 dygn efter CG.

Str 8 6/140 - 6/340 Sprickanvisning c/c l m. Bindlager 7 dygn efter CG.

Str 9 5/600 - 5/800 Ingen sprickanvisning. Bindlager 1 dygn efter CG.
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Överbyggnadstyp betongöverbyggnad IÖ

.armerad cementbetong

 

Cl

 

CG

 

Iärlagcrgrus

 

Förstärkningslagcrgrus 3/89

 

Str 1 17/0 - 17/20.. Durasplit 16.

Str 2 15/56. - 15/76.. Durasplit 16.

Str ZX 14/30. - 14/4". Durasplit 8.

Str 3 13/40. - 13/60.. Durasplit 16.

Str 3X 13/1" - 13/3". Parfyr 16.

580 mm

 

Överbyggnadstyp betøngöverbyggnad IÖ

Armerad cementbetong

 

  

Cl

Armeringc,

AIT 16

CG

Iärlagcrgrus

Förstärkningslagcrgrus 3/89

 

 

Str 4 11/4" - 11/60.. Durasplit 16.

Str 5 10/7" - 10/9". Durasplit 8.

14

T
220 mm

50 mm

100 mm

_: 50mm

580mm
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Överbyggnadstyp grusbitumenöverbyggnad GBÖ

HABS 16

AG 22

 

Referens

 

Bärlagergrus

  

Förstärkningslagergrus 3/89

  

Str 6 7/020 - 7/220.

Str 10 4/520 - 4/720.

Str 12 3/700 - 3/900.

Str 15X 0/400 - 0/500. Slitlager med porfyr.

Str 15 -0/200 - O/OOO.

 

:F 40mm

195 mm

80mm

685 mm

Överbyggnadstyp grusbitumenöverbyggnad GBÖ

Viacotop 16

FAS - sträcka

 

Viacobind

Viacobase

 

Bärlagergrus

 

Förstärkningslagergrus 3/89

 

 

Str 13 3/280 - 3/480.

Str 14 0/600 - 0/800.
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Överbyggnadstyp grusbitumenöverbyggnad GBÖ

 

Stålnätsarmering i AG

  

  

 

  

 

 

HABS 16 l

AG 22 _\ Armermg, 105 mm fr. Vägyta

Bärlagergrus

Förstärkningslagergrus 3/89 é

  

Str 7 6/760 - 6/960.

-C 40mm

195 mm

80mm

685 mm

 

Överbyggnadstyp grusbitumenöverbyggnad GBÖ

 

HABS 16 i

Stålnätsarmering på AG

  

AG 22 Armering

  

 

Bärlagergrus

  

Förstärkningslagergrus 3/89

 

 

S

 

 

Str 11 4/060 - 4/260.

16

195 mm

80mm

685 mm
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5 Dokumentation under byggnadstiden
Nedan följer en omfattande redovisning av den dokumentation som gjorts dels vid

valet av observationssträckor och dels vid själva byggandet. Redovisningen är
indelad i följande avsnitt:

0 Obundna lager

0 Cementbundna lager

0 Bitumenbundna lager

0 Provning av nötningsmotstånd i Vlesprovvägsmaskin

Vägföretaget var uppdelat i tre olika etapper för utförandet av deobundna

lagren och två etapper för de bundna. Följ ande entreprenörer deltog i utförandet av

de obundna lagren:

0 Vägverket Produktion, etapp 1, sektion -0/800 till 7/500

0 Entreprenad AB, etapp 2, sektion 7/500 till 13/300

0 Skanska, etapp 3, sektion 13/300 till 20/820

De bundna lagren utfördes av följ ande entreprenörer:

0 NCC Väst Anläggning, etapp 4, sektion -0/800 till 7/500, Asfaltbetong

0 Lohja Rudus OY etapp 5, sektion 7/500 till 20/820, Cementbetong

5.1 Obundna lager

De obundna lagren utfördes av fyra olika entreprenörer. Förutom etapp 1-3

beskrivna ovan, utfördes bärlagret på betongdelen av den entreprenören som

utförde de bundna lagren (Lohja Rudus OY).

Huvuddelen av dokumentationen på obundna lager, omfattande material-

kontroll, nivåkontroll (lagertjocklekar) samt bärighets och packningskontroll, har

utförts av entreprenören och resultaten har redovisats till VTI. VTI har emellertid

ansvarat för provtagning av terrassmaterial samt fallviktsmätning på yta av

obundet bärlager.

En plan för dokumentation under byggtiden upprättades av VTI. Denna plan

redovisas i sin helhet i VTI notat 56:3 1997 VTI notat 5623-1997.

I figur 3 visas var mätningar och provtagningar gjorts på observations-

sträckorna.
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HALMSTAD

       

A [ Kl 3.75 m Vr 2.75 m

X+000 - = = = =
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3 m från körbonemitt.
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-- 2 resp. 3 m från körbonemitt.

XHOO _ V _ . . (9. . (9- . : = fromtido tvörprofillinjer

Provtagning*
- o - @- (o) o

Terrass: 5-10 prov/ströoko

Hager: 3 prov/ströcko
_ g - (3)- i _, ..

Borloger: 9 prov/strooko.
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i närheten av 20-m sektion.
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l 9 J 1 meter tron belostningspunkt

- t - - e- - o -

X+200 - = = = =

V 6.|75 7.|75 8.|75 9.I75 10.'75 lm) avstånd från vögmitt

 

FALKENBERG

Figur 3 Plan för mätning och provtagning på observationssträckorna.

Mätplanen skiljer något mellan olika sträckor. För en fullständig redovisning

hänvisas till VTI notat 56:3 1997.

5.1.1 Material

Syftet med materialkontrollen har varit att konstatera om materialet har erforderlig

kvalitet och om det är variationer mellan observationssträckorna.

Terrass
Provtagningen av terrassmaterialet utfördes av VTI. Antalet provpunkter har

varierat beroende på terrassmaterialets sammansättning. En klassning av material-

typ enligt VÄG 94 och SGF 81 har genomförts. Siktkurvorna redovisas i diagram-

form i VTI notat 56:3 och som en sammanfattning i tabell 1 nedan.
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På vissa av observationssträckorna har utskiftning av terrassmaterial gjorts på

grund av svårigheter att med naturligt material uppnå tillräcklig bärighet för att

klara kraven i BYA 92 Remissen. Utskiftning har utförts till en nivå ca 40 cm

under terrassnivå. Aktuella sträckor är del av 2, del av 3, hela 9, 9X, 10, 11, 12, 13

och 15.

Terrassmaterialen består av fin- till mellankorniga ensgraderade material av typ

grusig sand, sand, lerig siltig sand och sandig lera dvs. frånmaterialtyp 2 till 5.

Variationen på materialet är större än Önskvärt framförallt beroende på det stora

antalet observationssträckor vilket har försvårat möjligheten att hitta likartat

material. Detta har kompenseras genom att nästan samtliga sträckor, utom

sträckorna 1 och 2, med materialtyp 4 är utskiftade ned till 40 cm och återfyllda

med materialtyp 2. På sträckan 7 är materialet förstärkt med consolid se avsnitt

                   

       

 

5.1.4.

Tabell 1 Materialtyp i terrassytan.

Obs. Sträcka Terrass material Utskiftat och ditlagt material

nr Typ Enligt Enligt Utbytt Enligt Enligt

VÄG 94 SGF 81 material VÄG 94 SGF 81
1 Btg 16 4 sa Le 2 st, le Sa 1 st

2 Btg 16 4 sa Le 2 st, gr sa Le

2 X Btg 8 4 le Sa 2 st, gr Le 1 st del av str. 2 gr Sa

20 cm

3 Btg 16 2-3 gr Sa 2 st, si Sa/le Sa 1 st

3 X Btg porfyr -

4 Arm btg 16 3-5 sa le Si 1 st, fink. Sa 1 st,

sa grfink. J 1 st

5 Arm btg 8 2 Sa

6 Referens 3-4 sa Le 2 st, le Sa 1 st del av str. 2

7 Nät i AG 2-3 le Sa 2 st, Sa 1 st

8 X CBÖ 2-3 le Sa 2 st, Sa 1 st

8 CBÖ 2-4 Sa 2 st, le Sa 2 st,

sa si Le 1 st

9 CBÖ 4 sa Le 40 cm 2 sa Gr 2 st

10 Referens 4 sa Le 40 om 2 sa Gr 1 st

gr Sa 1 st

11 Nät på AG 4 sa Le 40 cm 2 gr Sa 2 st

12 Referens 4 sa Le 40 cm 2 gr Sa 2 st

13 FAS 4 sa Le 40 cm 2 gr Sa 3 st

14 FAS 2-3 gr si Sa 3 st, gr Sa 1 st,

sa si/le Gr1 st, Sa1 st

15 X Ref porfyr -

15 Referens 4 sa Le 40 cm 2 gr Sa 3 st
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Förstärkningslager

Som regel har tre prover per observationssträcka tagits ut, utom på etapp 3 där

endast ett prov per sträcka har analyserats. Dessa har analyserats och redovisats

med avseende på kornstorleksfördelning.

Vidare har materialet på etapp 1 undersökts med avseende på kulkvarnsvärde.

Resultaten av denna undersökning gav ett kulkvarnsvärde på 13,0.

Kornkurvorna för förstärkningslagerproven visar att samtliga prov klarar

kraven enligt VÄG 94 utom på 90 mm sikten. Materialkraven vid upphandlingen

var inte VÄG 94 utan BYA 92 remissen. I denna fanns inget krav på 90 mm

sikten. Materialet på etapp 3 (sträckor 1-3) är något finkornigare än på de Övriga

sträckorna men ligger väl inom kravgränserna och påverkar inte egenskaperna så

att det ska påverka utvärderingen av provsträckorna.

I bilagorna VTI notat 56:3 1997 obundna material redovisas varje observations-

sträcka separat. För att göra resultaten mera överskådliga och de olika etapperna

mera jämförbara redovisas i samma bilaga det område inom vilket 80 % av

proverna befinner sig. Spridningen på kornkurvorna är relativt liten minst på

etappen 3 och störst på etappen 2.

Etapp 1 (sträckorna 6-15)

Samtliga siktkurvor från förstärkningslagret på etapp 1 (totalt 33 prov) redovisas i

figur 4. Alla prov uppfyller kraven i VÄG 94 (gränskurvor i figuren) utom på

sikten 90 mm, av de prov som är analyserade på denna sikt är 6 av 18 underkända.
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Figur 4 FÖrstärkningslager Etapp 1 (sträckorna 6-15) samtliga kurvor
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Etapp 2 (observationssträckorna 3X-5)

Samtliga siktkurvor från förstärkningslagret på etapp 2 redovisas i Figur 5 (totalt 6

prov). Proven kommer endas från sträckorna 4 Och 5.
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0,0750,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6811,216 31,5 5063 100 200

Kornstorlek i mm

Figur 5 FÖrstärkningslager Etapp 2 (sträckorna 4-5) samtliga kurvor

Etapp 3 (observationssträckorna 1-3)

Samtliga siktkurvor från förstärkningslagret på etapp 3 redovisas i figur 6

(t0talt 4 prov).
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Figur 6 FÖrsta'rkningslager Etapp 3 (sträckorna 1-3) samtliga karl/Or
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Bärlager

På de flexibla konstruktionerna på etapp 1 har nio prover per observationssträcka

tagits ut. Under betongkonstruktionerna på etapp 2 och 3 har endast 3 prov per

sträcka analyserats. Dessa har analyserats och redovisats med avseende på

kornstorleksfördelning. En mer detaljerad redovisning där kornfördelningen från

varje observationssträcka redovisas återfinns i VTI notat 56:3-1997 VTI notat
56:3-1997.

Vidare har materialet undersökts med avseende på kulkvarnsvärde. Resultaten

av denna undersökning framgår av Tabell 2

Kornkurvorna för bärlagerproven visar att alla prov på etapp 1 (str 6-15) klarar

kraven enligt VÄG 94 och dessutom med bra resultat. Variationen i styvhet och

stabilitet mellan observationssträckorna beroende på materialsammansättningen

bedöms som mycket små. Lagret borde inte heller bli något problem bärighets-

mässigt.

Materialet på etapperna 2-3 avviker' lite från bärlagerkurvan genom att vara lite

finare. Detta gjordes med avsikt för att möjliggöra en jämnare yta att lägga CG

och betong på. Detta torde inte bli något problem eftersom påkänningarna under

betongdelen är mindre än under asfaltdelen. Man bör dock vara lite observant på

detta då det finns risk för nedsatt bärighet om det av någon anledning skulle

komma in vatten i bärlagret. Risken härför är dock troligen liten.

    

Tabell 2 Kulkvamsvärde och komdensitet bärlager.

Bärlager Kulkvarnsvärde Korndensitet

Etapp 1 16,8 2,68

Etapp 2-3 6,8

     

I bilagorna obundna material redovisas varje observationssträcka separat. För

att göra resultaten mera överskådliga och de olika etapperna mera jämförbara

redovisas i samma bilaga det område inom vilket 80 % av proverna befinner sig.

Spridningen på kornkurvorna är ungefär lika liten på etapp 1 och etapperna 2-3.

22 VTI notat 56: 1-1997



Etapp 1 (sträckorna 6-15)

Samtliga siktkurvor från b'arlagret på etapp 1 redovisas i figur 7. Kurvorna från

etapp 1 är mycket väl samlade och endast 1 prov av 99 år underkänt. Detta mycket

goda resultat beror sannolikt på att materialet lades ut med läggare.
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Figur 7 Barlager Etapp 1 (sträckorna 6-15) samtliga karvar

Etapp 2-3 (sträckorna 1-5)
Samtliga siktkurvor från bärlagret på etapp 2 och 3 redovisas i figur 8. Bårlagret

på betongdelen (sträckorna l-5) utfördes av betongentreprenören (Lohja).

Kurvorna från etapp 2-3 avviker från bårlagerkurvan enligt VÄG 94. En

modifiering av kraven på bärlagerkurvan gjordes med hänsyn till att lager-

tj ockleken endast var 50 mm och därmed största sten endast 22,5 mm
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Figur 8 Bärlager Etapp 2-3 (sträckorna 6-15) samtliga kurvor
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5.1.2 Lagertjocklekar

För att bestämma lagertjockleken hos de obundna materialen har höjdavvägning

utförts på varje lager. Lagertjockleken har sedan beräknats utifrån dessa

avvägningar. Mätningarna har utförts i nio sektioner med fem mätpunkter i varje

sektion. I tabell 4 redovisas medelvärden för sträckorna, enskilda värden redovisas

i VTI notat 56:3 1997. Resultatet i tabell 3 redovisas dels som medelvärde för

lagertjockleken på hela sträckan och dels som två mätlinjer. Den ena linjen är det

framtida högra hjulspåret i Klzan, 9,75 m vänster vägmitt, i denna linje har också

plattbelastning och fallviktsmätning utförts. Den andra mätlinjen är mellan

hjulspår i Kl :an, 8,75 m vänster, i denna linje har endast fallviktsmätning utförts.

På några sträckor saknas resultat beroende på att de har tillkommit i efterhand.

Förstärkningslagret på sträcka 14 har en varierande lagertjocklek beroende på att

den övergår i hög bank. De två sista sektionerna är projekterade till 685 mm och

de resterande sju sektionerna till 585 mm. I tabellen nedan har dock endast delen

med en projekterad höjd på 585 mm medtagits.

Tabell 3 Lagertjocklek bär- ochförstärkningslager. Mått i mm.

 

Obs sträcka Förstärkningslager Bärlager

nr. Typ Medel Mät- Mät- Proj. Medel Mät- Mät- Proj.

hela linje linje tjock- hela linje linje tjock-

ytan (9,75) (8,75) lek ytan (9,75) (8,75) lek

 

1 Btg 16 594 589 593 630 15 60 15 50

2 Btg 16 556 556 558 630 36 35 35 50

2X Btg 8 556 556 558 630 35 35 34 50

3 Btg 16 606 609 608 630 18 19 26 50

3X Btg porfyr - - - 630 - - - 50

4 Arm. btg 16 641 640 644 630 55 51 51 50

5 Arm. btg 8 613 611 612 630 52 49 55 50

6 Referens 657 658 654 685 1 14 1 18 1 14 80

7 Stålnät i AG 698 696 698 685 1 15 1 18 1 1 1 80

8X CBO - - - 620 66 64 68 50

8 CBÖ 630 631 629 620 68 67 71 50

9 CBÖ 640 640 642 620 65 63 64 50

10 Referens 704 703 704 685 88 88 85 80

11 Stålnät på 701 710 700 685 83 86 85 80

AG

12 Referens 708 714 71 1 685 89 90 88 80

13 FAS 686 690 688 685 96 100 97 80

14 FAS 1* 594 600 597 585 70 65 68 80

15X Ref. porfyr - - - 685 - - - 80

   

15 Referens 691 690 692 685 84 88 85 80

1* Endast delen med Förstärkningslager 585 mm.
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Figur 11 Lagertjocklek total obunden Överbyggnäd medelvärde för tvärsek-

äonen

De redovisade resultaten bör betraktas som minsta lagertjocklekar eftersom

ingen hänsyn tas till eftersättningar av terrassytan mellan avvägningen av denna

och avvägningen av Överliggande lagergerytor.

De flesta observationssträekorna har en lagertjoeklek som överstiger den

projekterade. Avvikande resultat har erhållits på betongsträckorna 1-3, där

Överbyggnaden blivit något för tunn, tunnast på sträcka 2. Den obundna Över-
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byggnaden och då framförallt bärlagret är annars genomgående tjockare än

projekterat på de asfaltbundna observationssträckorna utom på en FAS-sträcka
(14).

Skillnaden i lagertjocklek på de flexibla konstruktionerna är så små att det

säkerligen inte kommer att påverka resultaten vid jämförelser av bärigheten på de

olika observationssträckorna. De sträckor som har blivit tunnare än projekterat är

koncentrerade till betongsträckorna, detta bör beaktas om det uppträder bärighets-

skador på dessa partier. Betongsträckorna är mindre beroende av variationer i

underbyggnaden än sträckorna med flexibel överbyggnad.

5.1.3 Bärighet

Bärigheten (styvheten) på de olika lagren har dokumenterats med tre olika

mätmetoder. På samtliga lager har statisk plattbelastning utförts, dessutom har

yttäckande packningskontroll utförts med vält på de flesta ytorna. Fallvikts-

mätning har utförts på bärlagret på sträckorna 6-15 och på förstärkningslagret på

sträckorna 1-5. Det främsta syftet med bärighetskontrollen är att bedöma om

styvheten är likartad på observationssträckorna.

5.1.3.1 Statisk plattbelastning

För att bestämma bärigheten på de obundna lagren har observationssträckorna

provbelastas med statisk plattbelastning enligt samma metod som är föreskriven i

VÄG 94. Metoden utvärderas genom att en E-modul beräknas utifrån den påförda

statiska belastningen. Ur den första belastningen beräknas Evl och vid den andra

belastningen beräknas Ev2. Detta är ett mått på bärigheten (styvheten) på den

nivån. Dessutom beräknas kvoten Ev2/Ev1 som är ett mått på packningsresultatet.

Provningen har utförts i nio punkter per yta, placerade 9,75 meter vänster om

vägmitt (höger hjulspår). Medelvärde från dessa mätningar återfinns i tabell 4-6

och samtliga mätningar återfinns i VTI notat 56:3 1997. Medelvärdet i varje

sektion är redovisat i figurerna 12-14.

På de observationssträckor där utskiftning utfördes gjordes mätningen uppe på

de ditlagda materialet dvs. på den projekterade terrassnivån. På en del sträckor

saknas resultat vilket beror på att de har tillkommit i efterhand.

Mätningarna på terrass visar på relativt likartade förhållanden förutom några

sträckor. Framförallt är det sträckorna 4 (armerad betong) och 14 (FAS) som har

betydligt styvare terrass. Gemensamt för dessa sträckor är att de inte underlagras

av den siltiga och sandiga leran som dominerar under de övriga observations-

sträckorna. Den lägsta styvheten på terrass har sträcka 8 (CBÖ), på den sträckan

gjordes ingen utskiftning av material såsom på sträcka 9. Även sträcka 13 har

ganska låga värden och dessutom en ganska stor spridning. Störst spridning har

sträcka 6, vilket beror på att delar av sträckan har skiftats ut och vissa delar inte.

Sex sträckor klarar ej kraven i VÄG 94 på terrass (se avsnitt 7.1.2). Tre ligger

nära gränsen och tre underskrider kraven rejält, dessa är sträcka 6 (referens), 13

(FAS) och 2X (oarmerad betong). Endast sträcka 6 klarar inte kraven i BYA-remis

92 vilket var de krav som gällde för objektet, orsaken är framförallt den stora

spridningen. Stor spridning är det också på sträckorna 2X (betong), 10 (referens)

och 13 (FAS).

På förstärkningslagret varierar medelvärdet på Ev2 mellan 88 och 204 MPa.

Speciellt låga värden var det på sträckorna 1 och 2 (oarmerad betong). Sträckorna
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8 och 11 har ett medelvärde mellan 130 och 150 MPa. Resterande sträckor har

mycket god bärighet Över 150.

På bärlager är Ev2-modulerna genomgående höga. Den enda sträckan som

avviker är 10 (referens) med mycket hög Ev2 modul. På betongdelen utfördes

ingen plattbelastning på bärlagret.

Sammanfattningsvis kan det sägas att plattbelastningen visade på jämn och hög

bärighet med några undantag, då framförallt på terrassen.

Terrass

Tabell 4 Terrass statisk plattbelastning i MPa.

  

    

  

Obs. Sträcka Ev1 Ev2 Ev2/Ev1

nr. Typ Medel- Standard- Medel- Standard- Variations Medel- Standard-

värde avvikelse värde avvikelse koefficient värde avvikelse

1 Btg 16 21,9 16,1 50,2 20,8 0,41 3,30 2,38

2 Btg 16 26,9 13,5 66,6 34,8 0,52 2,49 0,45

2X Btg 8 12,1 6,9 33,1 21,8 0,66 2,71 0,62

3 Btg 16 18,2 5,7 34,0 10,6 0,31 1,87 0,13

3X Btg porfyr - - - - - - -

4 Arm btg 16 41,4 11,4 120,6 20,6 0,17 2,99 0,38

5 Arm btg 8 15,7 4,6 60,2 8,4 0,14 4,15 1,22

6 Referens 13,1 12,7 39,2 40,0 1,02 2,99 0,57

7 Nät i AG 22,8 10,6 64,0 22,0 0,34 3,02 0,59

8X CBÖ - - - - - - -

8 CBÖ 6,1 1,9 22,4 5,5 0,25 3,73 0,43

9 CBÖ 15,2 4,8 60,7 20,8 0,34 3,96 0,65

10 Referens 17,0 9,0 50,1 29,6 0,59 2,88 0,75

11 Nät på AG 19,4 8,2 31,5 9,3 0,30 1,69 0,20

12 Referens 16,8 5,1 30,0 8,7 0,29 1,79 0,14

13 FAS 11,4 5,5 26,7 15,3 0,57 2,23 0,28

14 FAS 50,2 24,4 126,4 46,3 0,37 2,65 0,44

15X Ref porfyr - - - - - - -

15 Referens 16,0 7,7 50,8 20,4 0,40 3,29 0,43
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Förstärkningslager

Tabell 5 Förstärkningslager statisk plattbelasming i MPa.

  

Obs. Sträcka Ev1 Ev2 Ev2/Ev1

nr. Typ Medel- Standard- Medel- Standard- Medel- Standard-

värde avvikelse värde avvikelse värde avvikelse

1 Btg 16 41,7 11,5 116,0 28,8 2,81 0,23

2 Btg 16 39,5 5,6 88,3 7,8 2,26 0,17

2X Btg 8 86,3 30,8 200,6 52,3 2,44 0,54

3 Btg 16 62,7 12,8 167,0 26,7 2,69 0,17

3X Btg porfyr - - - - - -

4 Arm btg 16 73,8 18,3 205,8 22,2 2,95 0,78

  

5 Arm btg 8 49,7 17,7 154,3 19,5 3,52 0,83

5 Referens 72,5 15,2 152,1 28,1 2,28 0,30

7 Nät i AG 55,8 14,1 155,5 14,7 3,08 0,86

8X CBÖ 55,3 14,3 154,3 30,0 2,78 0,25

8 CBÖ 55,5 5,7 140,1 17,4 2,49 0,29

9 CBÖ 70,5 18,3 171,4 18,5 2,54 0,50

9x CBÖ 51,0 9,5 192,8 29,5 3,18 0,34

10 Referens 57,6 17,1 188,4 15,1 3,56 1,17

11 Nät på AG 45,4 9,2 131,8 8,2 2,98 0,49

12 Referens 75,1 12,4 155,0 14,3 2,10 0,29

13 FAS 57,2 13,8 202,0 29,1 3,09 0,54

14 FAS 71,0 15,3 204,3 28,5 2,95 0,45

15X Ref porfyr - - - - - -

15 Referens 94,4 19,1 195,8 27,2 2,11 0,22
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Bärlager

Tabell 6 Bärlager statiskplattbelastning i MPa.

         

Obs. Sträcka Ev1 Ev2 Ev2/Ev1

nr. Typ Medel- Standard- Medel- Standard- Medel- Standard-

värde avvikelse värde avvikelse värde avvikelse

1 Btg 16 - - - - - -

2 Btg 16 - - - - - -

2X Btg 8 - - - - - -

3 Btg 16 - - - - - -

3X Btg porfyr - - - - - -

4 Arm btg 16 - - - - - -

5 Arm btg 8 - - - - - -

6 Referens 75,8 12,2 196,8 24,6 2,62 0,22

7 Nät i AG 78,1 15,7 186,2 25,6 2,42 0,23

8X CBÖ 79,8 12,5 205,8 35,9 2,58 0,13

8 CBÖ 83,3 10,2 209,2 21,2 2,54 0,30

9 CBÖ 78,9 15,0 211,5 27,3 2,72 0,37

9X CBÖ 84,0 12,7 196,3 24,8 2,36 0,35

10 Referens 99,2 21,3 303,7 37,4 3,16 0,58

11 Nät på AG 50,5 14,9 171,4 17,2 3,62 0,94

12 Referens 72,7 18,5 194,9 18,8 2,83 0,73

13 FAS 76,9 15,1 245,6 16,9 3,27 0,48

14 FAS 80,9 17,2 216,9 24,5 2,73 0,37

15X Ref porfyr

15 Referens 93,8 17,8 206,6 26,9 2,23 0,20
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Figur 14 Statisk plattbelastning EvZ Bärlager

VTI notat 56: 1-1997



 

5.1.3.2 Vältmätarvärden

Observationssträckorna dokumenterades med vältmätare. Vältmätare är en utrust-

ning som registrerar välttrummans respons på underlaget. På observations-

sträckorna har två olika mätsystem används CMV och OMV. CMV används på

vibrerande vältar och OMV används på oscilerande vältar. Mätvärdet är

dimensionslöst och är förutom underlagets respons beroende av faktorer som är

knutna till den använda välten och hur den framförs. Olika typer av vältar och

vältmätare har kommit till användning på observationssträckorna och dessa

är icke direkt jämförbara med varandra utan endast ytor där samma

utrustning har använts ska jämföras.

Här redovisas resultatet på bärlager och terrass, i VTI notat 56:3 1997 redovisas

resultat även på förstärkningslager samt medelvärden och spridning på samtliga

lager. Syftet med mätningen var att välja observationssträckor med likartade

bärighetsegenskaper och att göra en kontinuerlig bärighetsdokumentation av

observationssträckorna. I figurerna nedan visas mätresultatet i det vältstråk som

motsvarar höger hjulspår i Kl :an, samma läge som plattbelastning.

Etapp 1 (sträckorna 6-15)

På den första etappen användes följ ande vältar:

    

Vält

Lager Hamm Hamm Dynapac Hamm Hamm

4011 2410 SDO CA301 D 2411 2320

Terrass X X X X

Förstärkningslager X X X

Bärlager X X

 

Terrass

På terrassen användes fyra olika vältar. På sträckorna 7 och 9 redovisas flera

mätningar. Sträcka 7 stabiliserades med consolid och redovisas i ett särskilt avsnitt

(5.1.4). På sträckorna 6 och 14 varierar bärigheten mycket och sträcka 7 har ett

svagt parti mitt på sträckan.
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Figur 15 Terrass OMV Hamm 241] observationssträcka 6 (referens), 7

(stålnät) och 8 (CG). och 14 (FAS) Sträcka 7 stabiliserad med

consolid se avsnitt 5.1.4.
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Figur 17 Terrass CMV Hamm 4011 observationsstra'cka 11 (stålna't), 12
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Figur 18 Terrass OMV Hamm 2411 SDO Observationsstra'cka 14 (FAS) och 15

(referens).

Sträcka 9 kördes Över tre gånger dels med en dags mellanrum och dels efter två

månader. De två första registreringarna med en dags mellanrum gav ungefär

samma resultat med mycket god repeterbarhet. Den sista registreringen gav
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avsevärt högre Värden. Orsaken är att terrassens bärighet har Ökat med 2 månaders

liggtid mitt i sommaren. Ökningen är nästan 80 % räknat på medelvärdet.
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Figur 19 Sträcka 9 Mätningar vid olika tidpunkter

Bärlager

Bärlagret dokumenterades med två olika Vältar. Bärigheten är relativt jämn utan

några extrema lågpunkter. De svagaste partierna har erhållits på sträckorna 11 och

12.
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Figur 20 Bärlager OMV Hamm 2320 observationssträcka 6 (referens), 7

(stålnät) och 14 (FAS).
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Figur 21 Bärlager OMV Hamm 2411 observationssträcka SX (CG), 8 (CG), 9

(CG), 10 (Referens), 11 (stålnät) och 12 (referens) 13 (FAS) Och 14

(Referens)
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5.1.3.3 Fallviktsmätning

Fallvikten som användes var VTI's, tillverkad av KUAB. Den har delad platta och

ett tvåmassesystem. Belastningen var 50 kN.

Fallviktsmätning utfördes endast på ett obundet lager på varje observa-

tionssträcka. På sträcka 1-5 utfördes mätningen på förstärkningslagret innan det

0-5 cm tjocka bärlagret påfördes. På sträcka 6-15 utfördes mätningen på bärlagret.

Tabell 7 Em-modul på bärlagret mätt medfallvikt

   

Obs. Sträcka | Em
nr. Typ medel värde Standard avvikelse

Mätlinje Mätlinje Mätlinje Mätlinje Mätning

(9,75 (8,75)) (9,75) (8,75)) utförd på

1 Btg 16 140 144 28 22 F-Iager

2 Btg 16 - - - - -

2X Btg 8 257 238 52 47 F-Iager

3 Btg 16 208 216 27 29 F-Iager

3X Btg porfyr 182 197 7 10 F-Iager

4 Arm btg 16 266 275 23 17 F-Iager

5 Arm btg 8 242 251 16 13 F-Iager

6 Referens 183 177 32 30 B-Iager

7 Nät i AG 194 197 7 20 B-Iager

8X CBÖ 216 242 31 68 B-Iager

8 CBÖ 230 231 11 22 B-Iager

9 CBÖ 247 255 24 31 B-Iager

10 Referens 246 241 23 14 B-Iager

11 Nät på AG 228 211 21 17 B-Iager

12 Referens 234 239 22 13 B-Iager

13 FAS 248 254 3 7 B-Iager

14 FAS 266 264 13 6 B-Iager

15X Ref porfyr - - - -

15 Referens 229 223 14 15 B-Iager
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Den låga Ev2 modulen som konstaterades på sträcka l återfinns även med
denna mätmetod. Sträcka ZX har en ojämn modul och sträckorna 3X, 6 och 7 en
låg.

Tabell 8 Fallvikt nedsjunkning medelvärde per sträcka

     

Obs. Sträcka Medel observations sträckan

nr. Typ

Kraft D0 d20 d30 d45 d60 d90 d120

1 Btg 16 49,9 1148 777 556 368 264 149 97
2 Btg 16 - - - - - - - -

2X Btg 8 51,0 681 435 316 202 146 84 57

3 Btg 16 50,0 764 526 376 246 180 106 71

3X Btg porfyr 50,3 846 518 348 218 148 78 54

4 Arm btg 16 50,3 595 343 240 159 111 54 32

5 Arm btg 8 50,3 652 369 236 154 112 65 46

6 Referens 49,3 894 483 305 226 192 133 98

7 Nät__i AG 49,5 810 457 286 203 168 1 19 93

8X CBQ 52,1 757 433 318 242 194 127 95

8 089 50,9 706 437 324 245 199 141 1 1 1

9 CBO 51,7 662 362 242 177 145 107 85

10 Referens 51,7 679 359 231 182 154 110 86

11 Nät på AG 51,3 751 423 289 224 190 140 109

12 Referens 51 ,5 697 422 277 205 172 124 96

13 FAS 51,8 657 351 244 189 159 1 15 93

14 FAS 49,9 601 289 185 135 105 67 49

15X Ref porfyr - - - - - - - -
15 Referens 48,7 689 345 219 148 115 75 51

 

I figuren nedan visas resultatet av fallviktsmätning på bärlagerytan hos de

flexibla konstruktionerna. Av figuren framgår att nedsjunkningen på observa-

tionsträckorna varierar en del men att denna variation i stort sett ligger inom

variationen för referenssträckorna. Detta betyder att man bör hitta en lämplig

referens för respektive observationssträcka vid senare jämförelser. Man kan redan

nu konstatera att FAS-sträcka 14 skiljer sig från de Övriga med både styvare

Överbyggnad och styvare undergrund.
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Figur 23 Resultat av fallviktsma'tning på bärlageryta hos de #exibla
konstruktionerna.
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5.1.4 Prov med Consolid

Consolid är en produkt som blandas i materialet för att förbättra dess bärighets-

egenskaper, men har ingen direkt bindande effekt. Effekten beror, enligt

tillverkaren, dels på att materialet blir hydrofobt dvs. vattenavisande och dels på

att det tar bort vattenfilmen runt partiklarna (adsoptivt vatten). Materialet blir

därmed stabilare på grund av att friktionen mellan partiklarna ökar.

Consoliden frästes in i en terrass på bygget av E26 mellan Falkenberg och

Halmstad. Förbättring av terrassmaterialet utfördes på sträcka 7 den 10 oktober

1995. Behandlingen består av två produkter som fräses in i materialet. Dels ett

pulver (Solidry) som strös ut på markytan innan fräsningen och dels en vätska

(Consolid) som blandas in i samband med fräsningen av materialet.

För att sprida pulvret (solidry) användes en tallriksspridare vilket ledde till att

det dammade mycket. Det blev så mycket att angränsande yta blev vit. Den fräs

som användes var Hamn°s fräs. Frästrumman roterade mot färdriktningen och

materialet cirkulerar cirka tre varv i trumman. Consolid tillsätts i trumman genom

spridare i överkant.

Ett problem var att större sten fick tas bort för att inte skada fräsen, diametrar

ca. 10 cm, innan arbetet kunde påbörjas. Arbetsledningen var nöjd med resultatet.

Från att ytan ej varit körbar blev den det omedelbart efter behandlingen.

De prov som togs på materialet visade att det var en lerig Sand med finjorshalt

omkring 20 % se figur nedan. Materialproverna på sträcka 6 och 8 visar både ett

liknande material och ett lerigare material.

1 00

90

80

70

60

50

40

30 6/860 v6
m m 6/820V12

20 - - - -6/900v12

10

P
a
s
s
e
r
a
n
d
e
m
ä
n
g
d

(
%
)

 

0,0750,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,216 31,5 50 63 100 200

Kornstorlek i mm

Figur 24 Kornstorleksfördelning pr0v på terrass sträcka 7

Uppföljning med lätt fallvikt
En vecka efter utförandet gjordes mätningar på platsen med en lätt fallvikt (17/10

-95). Mätningarna gjordes med Loadman med en 20 cm platta och en spänning på

390 MPa under plattan. Resultatet ses i nedanstående figurer. Den vänstra

väghalvan är behandlad med consolid och den högra är obehandlad. Vid en okulär

besiktning innan infräsningen påbörjades upplevdes den vänstra väghalvan ha

sämre bärighet innan behandlingen.
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På den del där hela Vågbredden mättes med Loadman på båda sidor om

mittlinjen finns en signifikant skillnad för medelvärdena på en 95 % konfidens-

nivå mellan den behandlade sidan och den obehandlade.

Ytan fick ligga Öppen över Vintern, som var kall med upp till en meter tj äle.

Måtningar utfördes efter tjällossningen. Materialet var då ej packat efter

Vintern. Skillnaden mellan de båda ytorna var då mycket mindre och ej statistiskt

signifikant.

Materialet återpackades igen och nya mätningar utfördes. Efter denna åtgärd

återkom ungefär samma skillnad som på hösten mellan de båda ytorna.

Packat efter utförandet

 

Consolid Naturligw

Medel 27,8 15,9

Std avv 7,7 2,6

- 95 °/o 23,4 14,4

+ 95 % 32,1 17,4

 

Opackat efter vintern

 

Consolid Naturligw

Medel 22,0 18,2

Std avv 6,4 5,7

- 95 % 18,4 15,0

+ 95 °/o 25,6 21,4

 

Återpackat efter Vintern

Consolid Naturling

Medel 28,8 14,8

Std avv 5,4 4,8

- 95 % 25,7 12,1

+ 95 °/o 31,9 17,5
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Yttäckande packningskontroll
Mätning av bärigheten utfördes med en yttäckande packningskontroll (YPK), se
figur 28, mätningen utfördes först på obearbetad yta (95-10-06) sedan omedelbart
efter utförd åtgärd (95-10-12). Slutligen gjordes en mätning när materialet
återpackades efter vintern (96-05-08). Resultat i tabellen nedan.

 

datum OMV

95-10-06 26,9

95-10-12 41 ,0

96-05-08 49,2

    

60 -
j 95-10-06

__ --- 95-10-12

50 " - - - - - '96-05-08

O
M
V

 

 

0 l i I I

006,760 006,810 006,860 006,910 006,960

 

Sektion

Figur 28 OMVföre och efter åtgärd samt efter vintern

OMV värdena ökade med drygt 50 % omedelbart efter inblandningen av

consolid. Ökningen av OMV jämfört med tillståndet innan åtgärd steg till drygt

80 % efter återpackning på våren. Det kan noteras att det svaga partiet runt

sektionerna 6/850-60 som uppmättes på hösten ej återfanns vid vårens mätning.

Angränsande sträckor

Ett annat sätt att titta på effekten av consolid är att jämföra med mätningar från

närliggande sträckor. De sträckor ligger närmast och har ett likartat material är

sträckorna 6 och 8. På sträcka 6 skiftades materialet ut i några sektioner och i

tabellen nedan är dessa sektioner ej medräknade i Str 6*1. OMV på sträckorna 6

och 8 är lite högre än på sträcka 7 innan åtgärd, Av detta kan man dra

slutledningen att sträckorna är jämförbara. Ev2 är ungefär tre gånger så högt på

consolid-sträckan jämfört med de övriga sträckorna.

VTI notat 56: 1-1997 37



Tabell 9 OMVoch EvZ på consolid- och närliggande sträckor

   

Obs. sträcka datum Ev2 OMV

nr Typ Ev2 OMV MPa

Str 6 Referens 96-06-06 96-06-05 39,2 31,4

Str 6*1 96-06-06 96-06-05 21,0 29,5
Str7 Nät i AG 95-10-06 26,9

och consolid 95-10-12 41,0

i terrass 96-05-09 96-05-08 64,0 49,2

Str8 CBÖ 95-08-12 95-08-10 22,4 31,4

 

*1 = Sträcka 6 utan två sektioner med utskiftat material

Kommentarer

Sammanfattningsvis kan det konstateras att consoliden har haft effekt på

terrassmaterialet och att effekten kan återskapas med en förnyad packningsinsats

efter en tj allossningssäsong. Mätningar med Loadman visade på en dubblering av

styvheten på ytan och statisk plattbelastningen visar på en tredubbling av

styvheten, vilket är lite osäkrare på grund av att ytorna ligger relativt långt från

varandra.
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5.2 Cementbundna lager

5.2.1 Bärlager av cementbundet grus (CG) i cementbitumen-
överbyggnad (CBO)

5.2.1.1 Materialsammansättning

CG-materialet tillverkades vid två stationära betongfabriker, Precon i Falkenberg

och Sydsten i Halmstad. Kornkurvan sammansattes av sand (0-4), fingrus (0-8),

makadam (8-16) och makadam (16-25) som blandades med cement, vatten och

retarder enligt två något olika arbetsrecept. Nedan visas de båda arbetsrecepten för

CG-materialet. Fullständiga recept finns i VTI notat 56:3 1997.

Precon Sydsten

Fingrus 0-8 Sand 0-4

Makadam 8-16 Fingrus 0-8

Makadam 16-25 Makadam 8-16

Cement Std P Skövde 115 kg/m3 Makadam 16-25

Retarder Peramin R Cement std P Slite 115 kg/m3

Fuktkvot 5,2 °/o Retarder Peramin R

Tryckhållfasthet (7 dygn) 16,1 Mpa Fuktkvot 4.75 °/o

Tryckhållfasthet (7 dygn) 20,1 Mpa

Figur 29 Arbetsrecept för CG-material

5.2.1.2. Utläggning

CG-lagret utfördes av NCC under tre dagar, 15-17 maj 1996. Vädret var blåsigt

och molnigt med temperatur +6 OC till +11 0C. Tidvis förekom duggregn.

Det cementbundna bärlagergruset lades ut med makadamläggare typ Mass-

Master som var monterad på en hjullastare. Från de båda betongfabrikerna

transporterades det cementbundna gruset med vanliga flakbilar för att tippas i

utläggaren. Bilarna tippade i den ordning som de kom till arbetsplatsen varvid de

två olika CG-materialen slumpvis blev utlagda på ytan. CG-materialet från

Sydsten hade en ljusare färg än CG-materialet från Precon. Utläggningen gjordes i

tre längsgående drag där det mellersta draget lades ut sist. Lagret lades med en

ovältad tjocklek av ca 330 mm och vältades med 8 överfarter med statiska slät-

valsvältar av typ Dynapac CS 14 och Hamm HW 90. Därefter justeras ytan till rätt

nivå med en byggnadshyvel som hade laserstyrning av hyvelbladet. Lagret

vältades sedan 4-5 överfarter med vibrerande vält typ Dynapac CA 30 till 97 %

packningsgrad. Slutligen förseglades ytan med bitumenemulsion BE 65.
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Bild 1 Justering av CG-lager med byggnadshyvel

På Observationssträcka 8 utfördes dock sprickanvisningar i det nylagda CG-

lagret före försegling. Med hjälp av ett skär som var mönterat på en Vibroplatta

gjordes tvärgående sprickanvisningar varje meter längs Vägen. Sprickanvis-

ningarna utfördes till ett djup av 1/3 av lagertjockleken. Sprickanv'sningarna

förväntas minska antalet reflektionssprickor i asfaltlagren.

.än-.55. __N . .

 

Bild 2 Utförande av sprickanvisningarpå observationssträcka 8
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På Observationssträcka 9 lades bindlagret av asfaltmassa ABT 16 dagen efter

läggningen av CG-lagret. Enligt finska erfarenheter bildas microsprickor i CG-

lagret när asfaltbindlagret läggs en dag efter utförandet av CG-lagret. Micro

sprickorna uppkommer när CG-lagret utsätts för värme från asfaltmassan samt vid

belastning av byggtrafik och vibrerande vältar vid tidig ålder. Microsprickorna i

CG-lagret förväntas minska antalet reflektionssprickor i asfaltlagren.

På observationssträcka 8 och 8X lades asfaltbindlagret efter 11 dagar. Innan

asfaltbindlagret lades inspekterades CG-lagret på de tre observationssträckorna.

Inga krympsprickor kunde noteras på någon av CG ytorna.

5.2.1.3 Provning

Vid utläggningen av CG-lagret kontrollerade entreprenören densitet och fukthalt

med isotopmätare. Vid betongfabrikerna togs materialprov ut förtillverkning av

provkroppar som sedan provades med avseende på tryckhållfasthet. Provkrop-

parna tillverkades enligt Kango-kub-metoden. Resultaten redovisas i VTI notat

56:3 1997. Nedan visas en sammanställning av resultaten.

Hållfasthetsprovning av tillverkade provkroppar vid betongfabrik

 

(Kango kub)

Dag Sydsten Precon

15/5 18,5 MPa 16, 0 MPa

16/5 20,7 MPa 17,8 MPa

17/5 21,2 MPa 19,2 MPa

Medel 20,1 MPa 17,7 MPa

Förprovning recept 20,1 MPa 16,1 MPa

Resultatet visar att CG-materialet från Sydsten hade något högre hållfasthet

vilket överensstämmer bra med förprovningen. I VÄG 94 ställs dock hållfast-

hetskravet på borrkärnor från färdig väg.

Hållfasthetsprovning av borrkärnor från färdigt CG-lager.

Från vardera av detre observationssträckorna togs 9 borrkärnor ut för bestämning

av det färdiga lagrets hållfasthet. Borrkärnorna togs var 20:e meter längs vägen.

Efter upptagning lagrades borrkärnorna på laboratoriet och provtrycktes vid

ekvivalent ålder 7 dygn. Nedan visas medelhållfastheten och spridningen för borr-

kärnor från de olika observationssträckorna. Borrkärnorna är upptagna från ytor

med CG-material både från Sydsten och Precon vilket kan förklara den relativt

stora spridningen inom varje sträcka. Provningen visas i VTI notat 56:3 1997.

 

Observationssträcka 9 16,3 MPa S=2,8

Observationssträcka 8 20,2 MPa S=3,6

Observationssträcka 8X 18,2 MPa S=5,1

Medel 18,2 MPa S=4,1

Hållfasthetskravet i VÄG 94 ställs på medelvärde och standardavvikelse vid

provning av borrkärnor. Riktvärdet för tryckhållfastheten är 8,5 MPa och kravet

på spridning S<4 MPa.
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Tanken med ett riktvärde på 8,5 MPa är att CG-lagret ska ha en optimal

hållfasthet. Vid lägre hållfasthet blir konstruktionen underdimensionerad. Vid

högre hållfasthet ökar risken för krympsprickor i CG-lagret och därmed hörande

reflektionssprickor i överliggande asfaltlager. Ovanstående resultat visar att

hållfastheten är alldeles för hög och ej klarar kraven i VÄG 94.

Tjocklekskontroll av färdigt CG -lagen

Riktvärdet för det färdiga lagrets tjocklek var 240 mm. Enligt VÄG 94 ska CG-

tjockleken kontrolleras på upptagna borrkärnor. I VÄG 94 är tjocklekskravet för

CG utformat som ett minimikrav. Kravet avviker därmed från motsvarande krav

för Övriga materiallager. I detta fall har tjockleken beräknats utifrån nivåavvägning

av de olika lagren. Nedan visas medeltjockleken och standardavvikelsen för de tre

observationssträckorna som utfördes med CBÖ. Medelvärdet är beräknat från 45

avvägningspunkter på varje yta.

Observationssträcka Lagertjocklek Std

SK 242 mm 11 mm

8 237 mm 12 mm

9 255 mm 12 mm

Vid jämförelse med kraven i VÄG 94 framgår att den beräknade lagertjock-

leken ej är tillräcklig för sträckorna 8X och 8. Vid bestämning av lagertjockleken

med nivåavvägning finns dock en risk att den uppmätta lagertjockleken blir

undervärderad. Se vidare 7.2.2.

5.2.2 Bärlager av cementbundet grus (CG) i betongöverbyggnad

(BÖ)
5.2.2.1 Materialsammansättning

Det cementbundna bärlagergruset sammansattes av två stycken grusfraktioner, 0-8

och 0-20 mm samt cement och vatten. Vid upphandling enligt VÄG 94 finns inget

krav på tryckhållfasthet vid förundersökningen utan kravet ställs på

tryckhållfasthet för uppborrade cylindrar från färdig väg. Hållfastheten på färdigt

lager är beroende av materialsammansättningen men också av tillverknings- och

utläggningsmetod.

Nedan visas entreprenörens recept på CG-material som användes vid utförandet

av det cementbundna bärlagret:

 

Kg/m3

Grus 0-8 565

Grus 0-20 1608

cement 1 10

Vatten 145

cementkvot 5,1 °/o

vattenkvot 6,4 °/o

w/c 1,32

I VTI notat 5623-1997 redovisas kornkurvan för det cementbundna gruset (CG).
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5.2.2.2 Utläggning

Det cementbundna bärlagergruset lades ut med en makadamutläggare typ Mass-

Master som var monterad på en hjullastare. Det cementbundna gruset tillverkades

i en mobil betongfabrik som var stationerad på vägsträckningen. Från betong-

fabriken transporterades det eementbundna gruset med vanliga flakbilar för att

tippas i utläggaren. Utläggningen utfördes i tre drag. Det cementbundna gruset

lades i ett lager med en ovältad tjocklek av ca 210-220 mm, som sedan packades

till ca 160-170 mm.

 

Bild 3 Utläggning av CG med MassMaster

Efter utläggning gjordes fyra överfarter med vibrerande vält av typ Vibromax

W 11020. Därefter justerades ytan till rätt nivå med en väghyvel som var försedd

med laserstyrning av hyvelbladet. Efter justering av ytan gjordes två överfarter

med en oseillerande vält typ Hamm 2410 sd. Därefter utfördes sprickanvisning till

halva tjockleken med ett skär som var monterat på en vibrerande platta.

Sprickanvisningar gjordes i de tvärsektioner där det senare skulle sågas fogar i den

färdiga betongbeläggningen. För att jämna till ytan gjordes ytterligare en överfart

med oscillerande vält. Ytan förseglades slutligen med asfaltemulsion.
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Bild 4 Packning av CG lagret med oscillerande vält.

På en kortare sträcka i södergående körriktning mellan sektion 10/600-12/000

utfördes en provsträcka med kontinuerligt armerad betongbeläggning. På den

sträckan lades ett 100 mm tjockt bärlager av CG. På detta lades ett 50 mm tjockt

asfaltbundet bindlager av ABT16/B85. Avsikten med detta är att förhindra

vidhäftning mellan betongbeläggningen och underliggande CG-lager vilket annars

kan störa uppsprickningsförloppet i den kontinuerligt armerade betong-

beläggningen.

5.2.2.3 Provning

Det cementbundna grusbärlagret provades kontinuerligt av entreprenören enligt

VÄG 94. Från uppföljningssträcka 2X, 3 och 3X togs nio stycken extra borrkärnor

(tot. 27 stycken) upp för provning av tryckhållfastheten och för kontroll av det

cementbundna grusbärlagrets tjocklek. Tjockleken bestämdes också genom

avvägning. Jämnheten provades genom mätning med rätskiva.

På upptagna borrkärnor mättes höjden för kontroll av det cementbundna

bärlagrets tjocklek. Före provning av tryckhållfastheten sågades borrkärnorna till

en höjd av ca100 mm (slankhetstal av ca 1). Ålder vid provning var sju dygn.
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Tabell 10 Höjd och trykkhållfasthetför upptagna borrkärnor

 

Borrkärna Höjd mm Tryckhållfasthet Mpa
2X:1 174 12,4

2X:2 168 14,2

2X:3 164 11,4

2X:4 164 14,0

2X:5 173 15,3

2X:6 175 18,5

2X:7 174 16,8

2X:8 176 14,8

2X:9 175 16,1

Medelv 171 14,8

5 4,8 2,2

3:1 179 13,0

3:2 173 15,8

3:3 166 18,4

3:4 182 9,5

3:5 176 16,6

3:6 176 14,2

3:7 180 17,0

3:8 182 13,1

3:9 170 12,4

Medelvärde 176 14,4

5 5,5 2,8

3X:1 170 15,1

3X:2 170 21,5

3X:3 168 16,5

3X:4 169 18,8

3X:5 , 172 15,1

3X:6 165 11,4

3X:7 163 13,7

3X:8 167 14,6

3X:9 180 13,3

Medelvärde 169 15,6

3 4,8 3,0

Kravet på tryckhållfastheten ställs i VÄG 94 som ett acceptansintervall med

riktvärdet 11,5 Mpa och en maximal avvikelse.

Enligt kravet i VÄG 94 är tryckhållfastheterna från upptagna borrkärnor för

höga.

Att hållfastheterna ligger något högt bör inte innebära någon olägenhet för

vägkonstruktionens funktion. Det cementbundna grusbärlagret kan knappast på-

verka sprickbildningen på den färdiga betongbeläggningen då betongen är

avsevärt mycket starkare än det cementbundna grusbärlagret. Dessutom gjordes

sprickanvisningar i det cementbundna grusbärlagret på samma ställen som det

senare sågades fogar i den färdig betongbeläggningen.

Tjockleken på det cementbundna grusbärlagret kontrollerades genom att mäta

höjden på upptagna borrkärnor. Av tabell 10 framgår att det cementbundna grus-

bärlagret har en medeltjocklek av 171 mm på observationssträcka ZX, 176 mm på

observationssträcka 3 och 169 mm på observationssträcka 3X. Medelvärdet av

avvikelsen från riktvärdet, som i detta fall var 150 mm ska vara 20+(10+O,62*s)

där s= spridningen. Tj ocklekskontrollen visar att tjocklekskravet var uppfyllt. Man

bör dock observera att de extra borrkärnor som togs upp från observations-

sträckorna ej är upptagna enligt kriterier för slumpmässigt urval utan upptagna
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enligt en på förhand bestämd borrplan på respektive sträcka. Entreprenörens

kvalitetsprovning enligt VAG 94 visas i 7.2.

5.2.3 Oarmerad betongbeläggning

5.2.3.1 Materialsammansättning

Betongens sammansättning utprovades för att beläggningen skulle få en god

motståndsförmåga mot dubbdäcksavnötning, vara saltfrostbeständig och ha en

tillräcklig hållfasthet för att klara lastpåkänningarna. Betongen måste dessutom ha

en arbetbarhet som var lämplig i glidformläggare.

Betongbeläggningen bestod av två betongskikt med delvis olika ballastmaterial.

I det Övre betongskiktet som skulle ha god slitstyrka valdes ballast av Durasplit

(slipvärde 1,69). I det undre betongskiktet användes en lokal ballast. Största sten-

storlek var 16 mm i båda lagren. Där vägen passerar samhällen användes en

betong med största stenstorlek av 8 mm i det övre lagret för att minska

trafikbullret. För en kortare provsträcka användes porfyr med en största

stenstorlek av 16 mm i det övre lagret. Porfyren var samma stenmaterial som

användes i asfaltslitlagret på FAS-sträckan. Kravet på betongens draghållfasthet

var T 3,5 vilket ungefär motsvarar betong K60.

5.2.3.2 Utläggning av betong

Betongbeläggningen utfördes i två skikt med ett undre skikt om 150 mm och ett

övre skikt med slitstark betong om 50 mm. Vid utläggningen av betongen

användes två stycken efter varandra gående glidformsläggare som styrdes både i

höjdled och sidled av trådar som monterats i förväg på stolpar längs vägkanten.

Betongen tillverkades i två stycken mobila betongfabriker som entreprenören

ställt upp i närheten av vägbygget. Betongfabrikernas sammanlagda kapacitet var

ca 145 m3/h.

Betongen transporterades från betongfabriken med vanliga flaklastbilar.

Betongen till det undre skiktet tippades på CG:n framför den första glidforms-

läggaren. Med hjälp av en grävmaskin grovfördelades betongen varefter glid-

formsläggaren fördelade och komprimerade betongen med hjälp av ett antal stav-

vibratorer. Den första glidformsläggaren vibrerade även ner dymlingar där de

tvärgående fogarna skulle utföras. Förankringsj ärnen i den längsgående mittfogen

monterades manuellt.
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Bild 5 Betongutläggning med dubbla glidformsläggare.

Det Övre betongskiktet lades ut av den andra läggaren. Betongen tippades i ett

lösñak för att lastas med hjälp av en grävmaskin till en bask på ett transportband

som sedan transporterade betongen över den första läggaren. Den andra läggaren

fördelade, komprimerade och ytavj ämnade betongen i det Övre skiktet.

 

Bild 6 Ytavjämning av betongytan
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5.2.3.3 Friläggning av ballast

Tidigare erfarenheter från friläggning av stenmaterialet i beläggningsytan är att

trafikbullret reduceras, friktionen ökar och risken för vattenplaning minskar.

Friläggningen utförs i två steg, först fördröjer man betongens härdning i ytan

därefter tvättas de ytliga stenarna rena från cementbruk.

Härdningen av betongen i ytan fördröjdes med hjälp av en retarder som spreds

ut över den nygjutna betongytan. Retardern bestod av sockerlösning, cellulosafiber

och ett rött färgämne. Sockerlösningenfördröjer härdningsförloppet. Cellulosa-

fibrerna är konsistensgivare så att lösningen stannar i ett jämnt lager över ytan.

Färgämnet gör det lätt attkontrollera att retardern fördelas jämnt. Över den retar-

derade ytan breddes en plastfolie ut. Plastfolien förhindrar vattenavdunstning och

skyddar samtidigt ytan mot regn.

 

Bild 7 Spridning av retarder på den nygjutna betongytan.

Efter ca ett dygn togs plastfolien bort och betongytan borstades ren varvid

ballasten i betongytan frilades till ett djup av ca 1,5 mm.
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Bild 8 Friläggning av stenmaterial i betongytan

Efter friläggningen vattnades betongytan och därefter tåcktes beläggningen med

en ny plastfolie. Hårdningen fortsatte sedan under minst tre dygn varefter

plastfolien togs bort.

5.2.3.4 Provning

På uppföljningssträckorna gjordes ingen extra kontroll av tjocklek och hållfasthet

utan resultaten från entreprenörens omfattande kvalitetsprovning har används.

Entreprenörens kvalitetsprovning enligt VÄG 94 visas i 7.2. Resultat från

provning av betonbel'aggningens slitstyrka visas i 5.4.

5.2.3.5 Fogsågning

För att reducera dragsp'anningar och styra sprickbildningen sågades fogar i den

oarmerade betongbeläggningen. Tvårgående fogar sågades var 5:e meter och en

längsgående fog sågades i vågmitt. Fogsågningen utfördes i två steg. I det första

steget sågades ett ca 3,5 mm brett spår vars djup var 1/3 av betongbeläggningens

tjocklek. Sågspåret som är en sprickanvisning styr betongbel'aggningens upp-

sprickning och utfördes ca 12-16 timmar efter gjutningen. Sågningen måste göras

vid rätt tidpunkt som är beroende av betongkvalitet och temperaturen. Betongen

måste vara så hård att stenar inte dras bort vid Sågningen. Det får heller inte ha

gått så lång tid att temperatur och krympning utlöser vilda sprickor.

Vid den andra Sågningen vidgades fogens övre del för att ge plats för foglisten.

Fogen sågades 8 mm bred ner till ett djup av 40 mm. Samtidigt fasades fog-

kanterna för att minska risken för framtida fogskador.
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Bild 9 Fogsågning 12-16 timmar efter gjutning.

5.2.3.6 Fogning

I de uppsågade fogarna monterades foglister av EPDM-gummi. Listen monterades

med en självgående maskin, se bild 10. Listens överkant trycktes ner till ett djup

av 8 mm från vägens yta för att inte trafiken ska skada listen.

 

Bild 10 Montering avfoglist
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5.2.4 Kontinuerligt armerad betongbeläggning

På en 1400 m lång sträcka i södergående körriktning utfördes en provsträcka med

kontinuerligt armerad betongbeläggning. Sträckan ligger mellan sektion

10/600-12/000. Provsträckan gjöts under två arbetsdagar 11/7 och 13/7. En

tvärgående arbetsfog gjordes i sektion 11/200. Inga andra tvärgående fogar

utfördes. I beläggningen sågades endast en längsgående mittfog som senare

tätades med foglist. Tanken är att det i den armerade betongbeläggningen ska

bildas tunna tvärgående självsprickor som ersätter de sågade tvärgående fogarna i
en oarmerad betongbeläggning.

5.2.4.1 Materialsammansättning

Betongbeläggningen utfördes med två skikt på liknande sätt som den oarmerade

betongbeläggningen. Betongen i det Övre skiktet hade ballast av Durasplit. I det

undre betongskiktet användes en lokal ballast. Kravet på betongens draghållfasthet

var T 3,5. Betongen i det undre skiktet hade en något lÖsare konsistens än tidigare

för att lättare kunna vibreras ner i armeringen. För betongen i det Övre skiktet

gjordes ingen förändring.

5.2.4.2 Armering

Armeringen i den kontinuerligt armerade provsträckan är dimensionerad för att

självsprickor ska uppkomma med inbördes avstånd 0,5-3,0 m. I vägens

huvudriktning används armeringsstål med diametern 18,5 mm och ett c/c avstånd

av 175 mm. Tvärgående armeringen består av armeringsstål med diametern

12 mm och ett c/c avstånd av 600 mm. Den tvärgående armeringen ligger i 60°

vinkel mot huvudarmeringen och installerades tillsammans med armeringsstöden

som prefabricerade armeringsbalkar

 

 

Bild 11 Armering monteradföre gjutning av betongbeläggningen.
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5.2.4.3 Utläggning av betong

Gjutningen av den kontinuerligt armerade betongbeläggningen gjordes på

liknande sätt som för den oarmerade betongbeläggningen. Det Övre skiktet

utfördes dock med en tjocklek av ca 80 mm och totala beläggningstjockleken var

220 mm. På grund av den i förväg utlagda armeringen måste det mesta arbetet

göras från sidan. Lastbilar och maskiner använde därför motstående körbana.

Basken som betongen för överbetongen tippades i kunde ej ställas framför

läggaren utan fick ställas på motstående körbana och betongen lastades från sidan.

Dymlingar och förankringsjärn behövde ej monteras vilket underlättade

produktionen.

 

Bild 12 Utläggning av betOng på kontinuerligt armerade sträcka.

5.2.3.4 Friläggning av ballast

Friläggningen utfördes på samma sätt som vid oarmerad betongyta, se kap.

5.2.2.3.
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5.3 Bitumenbundna lager

5.3.1 lnledning

De bitumenbundna konstruktionerna består av olika överbyggnadstyper. Det

förekommer både konventionella konstruktioner samt några speciellt anpassade

för att klara de krav som ställs i det sk FAS-konceptet. Konstruktionerna består av

GBÖ och CBÖ. Bärlagren består av konventionell AG och bindlagret på CBÖ-
sträckan följer VÄG 94. Slitlagren är av ABS-typ men har varierande sten-

materialkvalité och sammansättning för att möta de olika krav som gäller för de

olika sträckorna och den varierande trafiken i Kloch K2. På vägrenarna består det
bundna bärlagret av återvunnen AG.

För FAS-sträckan gäller särskilda krav för alla beläggningslager, reglerade i en

speciell BBL (beskrivning av beläggningsarbeten), framtagen av FAS Tekniska

utskott. Här ställs bl.a. krav på stabilitet enligt dynamisk kryptest på högst 12 000

mikrostrain för bindlagret men också högre krav på vidhäftningstal på bind- och

bärlager samt högre krav på nötningsmotstånd för slitlagren.

Nedan följer en redovisning av den dokumentation och provtagning som

utfördes i samband med byggandet. Uppbyggnaden av VTIs observationssträckor

finns beskrivna i kap 4. Resultat från laboratorieanalyserna redovisas i VTI

Notat 56:2.

5.3.2 Dokumentation under byggnadstiden

Under byggtiden har VTI följt upp och dokumenterat utförandet av de asfalt-

bundna lagren. Särskilt har FAS-konceptet följts upp samt de konstruktioner som

har stålarmering. Allmänt kan sägas att arbetet fungerade mycket bra med tanke på

de speciella krav som gällde för detta projekt. Självklart uppstår svårigheter när t

ex provresultat måste godkännas innan nästa lager påförs, särskilt då analystiden,

som för vattenkänslighet, är ca två veckor. De krav på stabilitet som ställs på

materialen i det sk FAS-konceptet innebär att massatyper med andra egenskaper

än de traditionella måste tas fram. Dessa nya egenskaper påverkar både

hanterandet på lab och vid utläggning. Laboratorierna måste lära sig att

hantera mer komplicerade utrustningar vilket kräver ökade teoretiska

kunskaper om materialen men också högre krav på noggrannhet och

försiktighet vid hantering av de prov som skall testas. Vid utläggning uppför

sig dessa material också annorlunda varför personal på läggare och vältar behöver

tid på sig för att lära sig hantera dessa massor.

Några observationer som gjordes i samband med utläggningen kan dock vara

värt att notera. Under läggning av provytan för Viacobasen fick man problem med

att förstavälten plockade stenar ur beläggningen, detta rättades dock till när

vältarna bytte plats. En bidragande orsak till detta problem, förutom att

beläggningstypen innehåller mycket grov sten, kan ha varit att massan var för

varm vid utläggningen. Vid ett tillfälle blev också asfaltläggaren stillastående i ca

30 min eftersom bilarna inte hann med. Genom att man valde att lägga

Viacobasen i ett lager (115 mm), för att få ett homogent fungerande lager, så åtgår

det mycket massa på relativt kort sträcka varför det var svårt för bilarna att hinna

med. Fördelarna med att lägga i ett lager är dels att man undviker risken för dålig

vidhäftning mellan lager och eventuell inträngning av vatten. Främst dock för att

det är svårt att lägga dessa grova stenrika massor i två relativt tunna lager samt att

man lättare håller massan varm genom att lägga tjockare lager så att ett fullgott
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packningsarbete kan utföras, samt att orienteringen aV stenen i massan blir

homogen för hela lagret Vilket borde bidra till bättre lastfÖrdelning genom

beläggningslagret. Detta borde vara fördelar särskilt Vid stenrika massor där man

har sten Vid sten kontakt. Nackdelarna, när man lägger tjocka lager, kan vara att

det går åt många lastbilar för att hinna förse asfaltl'aggaren med massa samt att det

finns risk för att inte hela beläggningslagret blir lika Väl packat.

 

Bild 13 Provläggning av Viacobase. Notera stenplock

 

Bild 14 Vältad Viacobaseyta (från provytan)
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Utläggning av stålarmering (kvalitet NPS 500 V SP) fungerade väl även om det

på en sådan här relativt begränsat objekt innebär en hel del manuellt arbete. Det

gick också bra att köra med läggaren på stålnätet genom att de Olika nätlängderna

najats ihop. Vid utläggning av slitlager hade man en värmekamera monterad på

asfaltläggaren för att kunna dokumentera de separationer som uppstår i samband

med utläggning. Mätning av temperaturen utfördes kontinuerligt på massan Över

hela FAS-sträckan. Slitlagret på FAS konceptet lades i ett sträck varför det inte

finns några tvärskarvar på den sträckan. Dessutom använde man tre vältar för att

komma till rätt hålrumshalt och packningsgrad. Förutom dessa beläggningar lades

återvunna AG-massor på vägrenarna längs hela objektet. Se Bild 15 - Bild 22.

 

Bild 15 Utläggning av massa på stålarmering

VTI notat 56: 1-1997 55



 

Bild 16 Stålarmering (tråddiameter 5 mm och rutstorlek 75 x 75 mm)

 

Bild 17

56

Stålarmering
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Bild 18 Värmekamera monterad på läggaren

 

Bild 19 Utläggning av Viacotoplö på FAS-sträckan
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Bild 21 Slitlager, Viac0t0p16 på FAS-sträckan
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Bild 22 Återvunnen AG-massa på vägrenen

5.3.3 Provtagning

I samband med utläggning av de asfaltbundna lagren har NCC tagit ut massaprov,

ca 100 kg av varje massatyp, och skickat till VTI. Dessa prover har sedan använts

för tillverkning av provplattor för testning i VTIs provvägsmaskin med avseende

på stabilitet och slitage. Innan slitlagret påfördes har VTI tagit upp borrkärnor med

både 100 och 150 mm diameter. Borrning skedde vid tre olika tillfällen (juni,

augusti och oktober 1996), beroende på att de olika sträckorna var klara vid olika

tidpunkter. Proven är borrade på de observationssträckor som VTI valt ut. De är

tagna med 20 meters mellanrum och avståndet i sidled är slumpat enl. FAS Metod

418. Senare kompletterades borrningen även med några borrkärnor från slitlagren.
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Bild 23 801711ng 1' juni-96

5.3.4 Lagertjocklekar

5.3.4.1 Tjockleksmätning enligt VVMB 903

Lagertjocklekarna har bestämts genom mätning, enligt VVMB 903, på alla

uppborrade prov från de olika observationssträckorna (ca 10-20 prov/observa-

tionsstr'acka). Resultatet visar således hur tjocklekarna varierar inom observations-

stråokorna och inte Över hela objektet. Variationen mellan olika referensstr'ackor

är ca :5 mm. Summeras alla referensstråckor erhålls ett medelvärde på 194,2 mm

och standardavvikelse på 8 %. Detta innebär att medelvärdet är mycket nära det

nominella 195 mm medan standardavvikelsen är för stor enligt kraven i VÄG 94.

Några av de Övriga sträckorna har variationer på upp till 10-13 mm.
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Tabell 1] ?jockleksmäming på borrkämor, ø150 mm, enligt VVMetod 903

                  

Observationssträcka Medelv. Std.avv. Nom. Diff.

Nr Typ (mm) (mm) (mm)

Bärlager (tot)

6 Referens 190,4 8,0 195 -4,6

7 Nät i AG 199,8 5,1 195 4,8

10 Referens 187,1 7,1 195 -7,9

11 Nät på AG 195,5 9,5 195 0,5

12 Referens 190,6 7,7 195 -4,4

13 FAS 200,5 8,4 195 5,5

14 FAS 198,1 6,8 195 3,1

15X Ref med porfyr 191,0 3,7 195 -4,0

15 Referens 200,2 6,2 195 5,2

Bindlager

8X CBÖ 53,9 3,9 50 3,9

8 CBÖ 44,9 15,0 50 -5,1

9 CBÖ 62,8 6,4 50 12,8

13 FAS 75,8 5,8 80 -4,2

14 FAS 79,6 8,8 80 -0,4

Bärlager (base)

13 FAS 124,8 4,7 115 9,8

14 FAS 118,5 6,2 115 3,5
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Figur 30a Dackleksmätning enl VVMB 903 på borrkärnorBärlager (tot)
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Tjockleksmätning enl VVMB 903 på borrkärnor. Bindlager FAS-

sträckor (Viacobind)
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Figur 30d Tjockleksmätning enl VVMB 903 på borrkärnor. Bärlager FAS-

sträckor (Viacobase)

5.3.4.2 Avvägning

Höjdavvågning har utförts på varje nytt påfört lager genom hela

Vägkonstruktionen, både på obundna och bundna lager. Dessa mätningar har

utförts för att kunna konstatera om det uppstår några sättningar under och efter

byggtiden. AVVågningarna utfördes som regel direkt efter att ett lager färdigställts.

Överbyggnaden har sedan för de flesta sträckor legat minst en Vinter innan

beläggningarna påfördes. Skillnaden mellan avvägningarna och tjockleks-

mätningen på de uppborrade provkropparna Visar således hur mycket över-

byggnaden satt sig innan belåggningen påfördes. AV figurerna framgår det att

såttningarna varit ganska små, som mest ca 3 cm på sträckorna 10-12.

AG Sträcka 6 (Ref)

 

 

 

 

 

3 a ä nm8170 _ _ _ _ _ ä _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ä _ _ _ _ _ _ __ VV 9 9

F: nonmüocmek
160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - » --

-X- provkroppar

150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - u - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - a - - - - - - - - - - - -_

140

 

7/000 7/020 7/040 7/060 7/080 7/100 7/120 7/140 7/160 7/180 7/200

Figur 31a Höjdavvägning och mätning på uppborrade provkroppar (exkl.

slitlager)
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AG Sträcka 10 (Ref)
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Figur 31b Höjdavvägning och mätning på uppborrade provkroppar (exkl.
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Figur 310 Höjdavvägning och mätning på uppborrade provkroppar (exkl.

   

  

Slitlager)

AG Sträcka 12 (Ref)
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i: A_ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - i _ * _ á ' avvägning _ _

170 4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. nominell tjocklek _ -

-X - provkroppar
160 -- - - - - - - - - - _ e - - - _ w - e - - - - w _ -- - - - w _ - e -- - -

150 l l 1 1 i I 1 I I

  

l l i I l

3/720 3/740 3/760 3/780 3/800 3/820 3/840 3/860 3/880 3/900

Figur 31d Höjdavvägning och mätning på uppbormde provkroppar (exkl.

Slitlager)
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Figur 31e Höjdavvägning och mätning på uppborrade provkroppar (exkl.

slitlager)

Sträcka 14 (FAS)
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Figur 31f Höjdavvägning och mätning på uppborrade provkroppar (exkl.

slitlager)
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Figur 31 g Höjdavvägning och mätning på uppborrade provkroppar (exkl.
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5.3.5 Laboratorieprovning

För att kunna verifiera statusen på beläggningarna direkt efter utförandet har VTI

utfört ett antal laboratorieanalyser på de uppborrade proverna från vägen.

Provningarna är ett komplement till de tester som NCC själva utfört i sin

produktions- och kvalitetskontroll i samband med bygget. Beskrivning av

utförandet av det sk. FAS-konceptet har också redovisats av Nils Ulmgren i NCC

publikationer (Rapport 95-8 och 96-8).

Borrkärnorna har efter ankomst till VTI förvarats i kylrum vid +100 C för att

minimera deformationsskador och åldring av borrkärnorna. En del analyser har

tyvärr dröjt upp till ett år efter utläggning och provtagning varför hänsyn måste tas

till att proverna kan ha påverkats av lagringstiden i större eller mindre omfattning.

Man bör i framtiden ställa krav på att datumen för utläggning, borrning och analys

alltid anges tillsammans med provresultaten för att kunna göra en riktig

bedömning av materialen. Skrymdensiteten har bestämts, enligt FAS Metod 427,

på alla prov som sågats och sedan analyserats med avseende på någon av de

parametrar som ingått i undersökningen. Genom att vissa av beläggningarna är

firmabundna känner inte VTI till vissa uppgifter som bindemedelshalt,

bitumenfyllt hålrum, typ av tillsatser mm. Detta gör det svårare att hitta

förklaringar till avvikande resultat, vilket är olyckligt när det gäller uppföljning av

provsträckor.

De provningar som utförs på VTI är följ ande:

0 Slitage - och deformationstester i VTIs provvägsmaskin (PVM)

0 Bestämning av styvhetsmodul enl. FAS Metod 456 och utmattning enl. VTI-

metodik på bind- och bärlager

0 Bestämning av dynamisk kryptest enligt FAS Metod 468 på bind- och bär-

lager

0 Bestämning av penetration, mjukpunkt, brytpunkt och duktilitet enl.

gällande FAS-metoder på återvunnet bitumen

0 Permeabilitetstest. Utprovning av ny utrustning för bestämning av vatten-

genomsläpplighet hos asfaltbeläggningar

Labratorieresultaten redovisas i VTI Notat 56:2.
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Bild 24 FAS-sträcka 14, Terass

 

Bild 25 FAS-sträcka 14, Viacobase
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FAS-sträcka 14, ViacotopBild 26
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5.4 Provning av nötningsmotstånd i VTI:s provvägsmaskin

Både asfalt- och betongbeläggningens slitstyrka har undersökts i VTI:s prov-

vägsmaskin. Vid provning används normalt olika provmetoder för asfalt

respektive betongbeläggning. Asfaltbeläggning provas endast vid våtnötning

medan betongbeläggning provas både vid torr- och våtnötning.

Vid denna körning (PVM 14) har dock både asfalt och betong provats på

samma sätt enligt förslag till CEN-metod för betongbeläggning, dvs vid både torr-

och våtnötning. Metoden finns redovisad i VTI-meddelande 774 Ringanalys av

nordiska provvägsmaskiner . Hastigheten har vid provningen varit 85 km/h.

En direkt jämförelse av Slitstyrkan för asfalt-och betongbeläggning är dock

osäker att göra eftersom provplattorna av asfalt är tillverkade på laboratorium och

betongplattorna är upptagna från färdig väg. Resultaten från provvägsmaskinen

utvärderas därför var för sig för asfalt och betong. Slitstyrkan för asfalt- och

betongbeläggningen kommer i stället att jämföras efter fältmätningarna på

observationssträckorna.

I figur 32 visas dock Slitageutvecklingen för samtliga beläggningsplattor.

 

-- -A- - Betong durasplit 8 mm

+Betong durasplit 16 mm

+Betong porfyr 16 mm

--)(-Viacotop 16 porfyr

Vicotop 16 kvartsit

- - 4 - -ABS 16 kvartsit

-B -Betongref. Hornfels

_Q -Asfaltref
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Figur 32 Slitageutveckling för samtliga beläggningsplattor.

Slitageutvecklingen visar det ackumulerade slitaget från ett antal perioder med

torr respektive våtnötning. Provningen startar med en torrperiod på 30 000 varv

och fortsätter sedan växelvis med våt- och torrperioder. Samtliga perioder är

30 000 varv. Av figuren framgår att våtslitaget är större än torrslitaget.

5.4.1 Asfaltbeläggning

Provning av asfaltbeläggningens slitstyrka gjordes på laboratorietillverkade

provplattor. Asfaltmassa togs hem och provplattor tillverkades på VTI:s

laboratorium enligt standardiserat förfarande. För vardera av de tre olika massa-

typerna provades 2 stycken plattor, totalt 6 stycken provplattor.

VTI notat 56: 1-1997 69



Resultaten redovisas som relativt slitage vilket är den normala redovisningen

vid provning av slitstyrka hos asfaltbeläggning i VTI:s provvägsmaskin. Relativa

slitaget är förhållandet mellan provplattornas resultat och resultatet för

referensplattorna, HAB 16T med stenmaterial bestående av porfyr. Vid denna

beräkning har både våt- och torrslitage ingått vilket medför att relativa slitaget är

beräknat på något olika sätt än vid tidigare provningar i PVM.

I figur 33 redovisas resultatet för asfaltbeläggningarna.
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Figur 33 Resultatfrån provning av asfaltbeläggning i VTI:s provvägsmaskin.

Av figur 33 framgår att Viacotop har bättre slitagemotstånd än ABS och att

porfyr har bättre slitagemotstånd än kvartsit. Bäst resultat visar en Viacotop med

stenmaterialet bestående av porfyr.

5.4.2 Betongbeläggning

För undersökning av betongbeläggningens slitstyrka togs provplattor upp från tre

olika observationssträckor med olika sten i beläggningsytan, sträcka ZX (Durasplit

8 mm), sträcka 3 (Durasplit 16 mm) och sträcka 3X (porfyr 16 mm). Från de tre

observationssträckorna togs dubbelprov, alltså totalt sex stycken provplattor.

Provning av slitagemotståndet utfördes enligt förslag till CEN-metod och

resultaten redovisas både som RWI (Relativ Wear Index) och som SPSp (specifikt

slitage vid provning i provvägsmaskin). Vid framräkning av RWI sätts referens-

betongen till RWI=1OO och utifrån detta räknas RWl-värden fram för övriga

provplattor. Vid uträkning av SPSp förutsätts referensbetongen ha ett värde av

SPSp=9,0. Utifrån detta räknas SPSp-värdet för övriga beläggningsprover. En

utförligare beskrivning av utförandet och beräkning av RWI och SPSp finns i VTI

Meddelande 774 Ringanalys av nordiska provvägsmaskiner .
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Figur 34 SPSp-värdeför deOlika betongbeläggningama.
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Figur 35 RWI-värdeför de olika betOngbeläggningarna.

Av figur 34 och 35 framgår att för betongbel'aggningarna med stenmaterial

bestående av Durasplit klarar sig den med 16 mm stenstorlek bättre än den med

8 mm stenstorlek. Bäst egenskaper mot slitage orsakat av dubbade f0rd0n hade

betongbeläggningen med stenmaterial av porfyr och 16 mm stenstorlek.
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6 Mätningar på färdig väg
Hösten 1996, några veckor före trafikpåsläpp, gjordes på observatiønssträckorna

en så kallad noll-mätning på färdig Väg. Följ ande mätningar har utförts:

tvärprofilm'atning med PRIMAL

bestämning av tjocklek i asfaltbundna lager med STRATOTEST (endast
asfaltdelen)

dubbslitagemätning med laserbalk (nollprofil för Vintern 96/97))

friktionsmätning med SAAB friction tester

längd- och tvärprofilmätning med mätbil RST

bullermätning

provbelastning med fallvikt

        

 

    

HALMSTAD

A [ K] 3.75 m Vr 2.75 m

2" -

(meler) Mätsektñnn
nr

18.- ----©--@- 9
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- - - - - = tvänpmlñllinjc PRIMAL
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S:
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Figur 36 Mätplanför mätningar påfärdig väg. Exempel från sträcka 7.
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6.1 Spårdjup/tvärprofilmätning

6.1.1 Mätning med Iaserprofilometer PRIMAL.

Tvärprofilmätning med Vles Iaserprofilometer PRIMAL har utförts i minst nio, i

vissa fall fjorton sektioner per sträcka. Utifrån de uppmätta tvärprofillinjerna har

spårdjupet för vänster respektive höger hjulspår beräknats på varje tvärprofil.

Härvid har den sk. tråd-metoden använts.

(Två utvärderingsmetoder förekommer, dels trådmetoden och dels VTI-

metoden. Trådmetoden är den som används vid utvärdering av spårdjups-

mätningar med den sk. RST-bilen. VTI-metoden skiljer sig från trådmetoden på

så sätt att den tänkta referenslinjen från vilken spårdjupet beräknas vid VTI-

metoden alltid vilar mot en höjdpunkt mellan vänster och höger spår även om

denna punkt ligger lägre än vänster och höger höjdpunkt. Detta är vanligen fallet

och innebär att spår beräknade enligt trådmetoden, blir större än spår beräknade

för samma tvärprofil enligt VTI-metoden.

Om den mittre höjdpunkten istället ligger högre än vänster och höger höjd-

punkt sammanfaller referenslinjerna för tråd- resp. VTI-metoden och spårdjupen

blir lika.)

 

Principer för spårdjupsmätning enligt tråd- resp. VTI-metoden

° t dTradmeo en i Fa 1

  

 

    
    I-metoden/M///--// "

  

\

 

   

Figur 37 Principen för spårberäkning enligt tråd- resp. VTI-metoden.

Fall J _mittre höjdläge lägre än yttre höjdlägen.

Fall 2 -mittre höjdläge högre än yttre höjdlägen.

I tabell 12 redovisas medelvärde för vänster respektive höger spår för varje

sträcka samt medelvärde för vänster och höger spår.

Eftersom mätningen är gjord omedelbart före trafikpåsläpp, är spåren ej trafik-

relaterade eller hjulspår i verklig mening utan mera ett mått på ojämnheten hos

körfältet. Vid utvärdering av tvärprofilerna har dock ojämnheten i ett framtida

förväntat spårläge studerats. Detta innebär att för vänster spår har området kring

en punkt ca 1,2 meter från startpunkten studerats, och för höger hjulspår, en punkt

ca 3,0 meter från startpunkten. Den totala mätbredden är fyra meter.
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Tabell 12 Resultat från spärmätning enligt trådprincipen med laserprofilø-
meter PRIMAL och mätbil (RST).

Obs. Sträcka Primal RST

Ojämnhet Ojämnhet Medelvärde Spårdjup

nr. typ vänster spår höger spår (mm) (mm)

Betongdel

1 Btg 16 1,5 1,6 1,6 1.6

2 Btg 16 1,4 1,5 1,5 1.7

2X Btg 8 2,0 1,1 1,6 2.3

3 Btg 16 2,5 1,9 2,2 2.3

3X Btg porfyr 2,3 2,2 2,3 2.1

4 Arm btg 16 1,9 2,2 2,1 1. 8

5 Arm btg 8 1,4 1,5 1,5 1.7

Asfaltdel

6 Referens 2,8 2,5 2,7 3.1

7 Nät i AG 2,6 2,6 2,6 3.5

8X CBÖ 2,0 1,6 1,8 2.9

8 CBÖ 2,5 1,7 2,1 3.0

9 CBÖ 1,8 1,4 1,6 2.8

10 Referens 1,9 1,6 1,8 2.9

11 Nåt på AG 3,9 3,7 3,8 3.6

12 Referens 2,7 2,6 2,7 3.6

13 FAS 2,1 1,5 1,8 3.1

14 FAS 4,5 4,8 4,7 4.6

15X Ref porfyr 3,4 2,7 3,1 2.6

15 Referens 2,0 2,5 2,3 2.4

Medel asfalt ref. 2,4 2,3 2,4 3,0

  

  
  E

E

-10

-15

-20

Figur 38

74

I

4000 4500

  

|W3ek1 13:21 _Sekt. 3:5 11:5l

Exempel på tvärprofiler från första mätningen med PRIMAL på E6

delen Fastarp Heberg. Exemplen är från sträcka 3 (cementbetong),

sträcka I] (stälnätsarmering) samt sträcka 13 (FAS)
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Figur 40 Spärdjup (ojämnheter) uppmätt med primäl Medelvärde vänster och

höger hjulspär
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Figur 41 Spårdjup (ojämnheter) uppmätt med mätbil RST. Maxvärde vänster

och höger hjulspår.

Som framgår är ojämnheterna generellt sett större på asfaltsträckorna än på

betongsträckorna och speciellt FAS-sträcka nr 14 uppvisar stor ojämnhet. För-

klaringen härtill är att asfaltsträckorna av någon anledning, i stor utsträckning har

en tvärprofil i körfältet som liknar en hängmatta. För att illustrera detta visas i

figur 38 och 39 exempel på uppmätta tvärprofiler. I figur 38 visas exempel från

sträcka 3, 11 och 13. I figur 39 visas exempel på en hel tvärprofil, dvs. en profil

Över både K2 och Kl, från sträcka 12. Som framgår finns ett visst häng i detta

fall även i K2.

6.2 Stratotest

För att kunna studera hur olika lager deformeras vid trafikbelastning kommer

mätning med Stratotest att utföras. Denna utrustning mäter avståndet från Vägytan

till utlagda plåtar som placerats mellan de olika beläggningslagren. Genom att

plåtarna, av mätningstekniska skäl, ej kan ligga rakt Över varandra har de

förskjutits ca 1 m i längsled för varje beläggningslager. För att erhålla tjocklek

måste således avståndsmätningarna mot olika plåtar dras från varandra varför

tjockleksmätning blir något osäker. Precisionen på mätningen minskar också med

mätdjupet. Syftet med mätningarna är i första hand inte en tjockleksmätning utan

för att kunna konstatera om plåtarna ändrar läge mellan två olika mättillfällen. Vid

denna första noll-mätning har dock tj ocklekarna beräknats enligt ovan.

76 VTI notat 56:1 1997



    

Tabell 13 Lagertjocklekar för slitlager (medelvärden). Mätning bilfärd med
Stratotest

Obs.sträcka Nom. Uppmätt (mm) Diff.

Nr Typ (mm) medel std

6 Ref 40 40,7 0,1 0,7

7 Nät i AG 40 41,6 0,1 1,6

8X CBÖ 40 46,0 0,1 6,0
8 CBÖ 40 44,2 0,1 4,2
9 CBÖ 40 42,6 0,1 2,6
10 Ref 40 35,4 0,1 -4,6

12 Ref 40 44,8 0,2 4,8

13 FAS 40 42,0 0,2 2,0

14 FAS 40 41,3 0,1 1,3

15X Ref porfyr 40 44,8 0,1 4,8

15 Ref 40 43,5 0,1 3,5

   

Tabell 14 Lagertjocklekar för bindlager (medelvärden). Mätning utförd med

 

Stratotest

Obs.sträcka Nom. Uppmätt (mm) Diff.

Nr Typ (mm) medel std

8 CBÖ 50 45,9 0,3 -4,1

8X CBÖ 50 48,9 0,3 -1,1

9 CBÖ 50 59,8 0,2 9,8

13 FAS 80 73,8 0,3 -6,2

14 FAS 80 75,3 0,4 -4,7

    

Tabell 15 Lagertjocklekar för AG från olika referenssträckor (medelvärden).

Mätning uçförd med Stratotes.

Obs.sträcka Nom. Uppmätt (mm) Diff.

Nr Typ (mm) medel std

6 Ref 195 175,0 0,1 -20,0

10 195 172,1 0,1 -22,9

12 195 181,9 0,1 -13,1

15X Ref porfyr 195 189,4 0,1 -5,6

15 Ref 195 185,9 0,3 -9,1

13 FAS 115 122,6 0,1 7,6

14 115 104,4 0,3 -10,6
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Figur 42a Lagerljocklekar mätt med Stratotest. Slitlager
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Figur 42h Lagertjocklekar mätt med Stratotest. Bindlager
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Figur 420 Lagertjoeklekar mätt med Stratotest. AG lager
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Bild 27 Utläggning av plåtar

VTI notat 56: 1-1997

 

79



 

Bild 29 Mätning med Stratotest. Utförd av Berndt Ljunggren, Vägverket

Konsults labøratorium i Kungälv
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6.3 Dubbslitage

Slitaget på vägytan, främst dubbslitage, kommer att mättas med VTI:s laserbalk.

Mätning görs i fem sektioner per sträcka i omedelbar anslutning till PRIMALzens

tvärprofillinjer nummer 2, 3, 5, 7 och 8 (se mätplan figur 32). Totala längden på

slitagelinjerna är den samma som på tvärprofillinjerna dvs. 4,0 meter.

Slitagemätningen bygger på två mätningar, en nollmätning på hösten och en

slutmätning på våren därpå. Skillnaden i profil mellan nollmätning och

slutmätning utgör vinterns slitage, i huvudsak dubbslitage. Laserbalken, som

utvecklats speciellt för ändamålet, placeras på speciella, i asfalten nerborrade fixar

och mätning sker etappvis om en meter per uppställning.

Mätresultat från slitagemätningen kommer att redovisas i kommande

lägesrapporter.

6.4 Friktion

Friktionen har mätts på samtliga observationssträckor med VTI:s Saab Friction

Tester. Mätningen har utförts vid en hastighet av 70 km/h på befuktad yta (normal

mätmetod med 0,5 mm vattenfilm) enligt VV metodanvisning 104: 1990.

Friktionen har mätts i det högra körfältet i södergående körriktning. Mätningen

gjordes några veckor efter det att trafiken släppts på i uppskattat läge för höger

hjulspår.
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Figur 43 Resultatfrån friktionsmäming några veckor efter trafikpåsläpp.

Mätningen visar att samtliga observationssträckor uppfyller friktionskraven

enligt VÄG 94, dvs att friktionstalet ej får understiga 0,5 vid mätning enligt VV

metodanvisning 104. Lägst friktion har sträcka 13 som är en av FAS-sträckorna.

6.5 Jämnhet mätt med mätbil (RST)

Jämnhet i längdled uttryckt som IRI-värde för höger resp. vänster spår, redovisas i

tabell 16 nedan. Det som redovisas som spårdjup är ännu ej ett trafikbetingat spår

utan en uppmätt maximal ojämnhet i den nylagda ytan. Mätningen är utförd 26

november 1996 dvs. strax efter trafikpåsläpp. Mätbredd 3,2 m.
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Som framgår av resultaten är samtliga sträckor mycket jämna i längdled med

[RI-värden under 1.0. Jämnheten i tvärled varierar något mer och det framgår att

betongdelen initialt är något jämnare än asfaltdelen. En av desk. FAS-sträckorna

(14) är dessutom mer ojämn i tvärled än Övriga se avsnitt 6.1.

Tabell 16 Resultat från jämnhetsmätning med mätbil RST. Jämnhet i längdled

uttryckt som IRI-värde för höger resp. vänster spår.

      

Obs. Sträcka IRI IRI

nr. typ höger spår vänster spår

Betongdel

1 Btg 16 0.7 0.8

2 Btg 16 0.7 0.8

2X Btg 8 0.8 0.8

3 Btg 16 0.9 0.9

3X Btg porfyr 0.8 0.9

4 Arm btg 16 0.7 0.7

5 Arm btg 8 0.7 0.8

Asfaltdel

6 Referens 0.7 0.7

7 Nät i AG 0.7 0.7

8X CBÖ 03 07
8 CBÖ 0.9 0.9
9 CBÖ 0.8 0.7
10 Referens 0.8 0.8

11 Nät på AG 0.8 0.8

12 Referens 0.9 0.9

13 FAS 0.7 0.8

14 FAS 0.7 0.8

15X Ref porfyr 0.6 0.5

15 Referens 0.8 0.8

Medel asfalt ref. 0,8 0,8
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Figur 44 [R] uppmätt med mätbil RST Medelvärde vänster och höger hjulspär
Linjen med kravet i figuren gäller för jämnhetsklass 5, nybyggd väg,
utan att hänsyn är tagen till spridningen.
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6.6 Buller

Buller från motorfordon härrör dels från fordonens kraftpaket (motor,

transmission m.m.) dels från kontakten mellan rullande hjul och vägyta. Bullret

upplevs både inne i fordonet och vid sidan av vägen. I detta fall behandlas endast

buller som kommer från kontakten mellan rullande hjul och vägyta. För fritt

flytande trafik vid hastigheter 70-110 km/h kan man betrakta skillnader i

däck/vägbanebuller, mätta enligt denna metod, såsom representativa för totalt

trafikbuller.

Mätning av däck/vägbanebuller har utförts med en rullande mättrailer vid olika

hastigheter (70 och 90 km/h) och för fem olika personbilsdäck. Mättrailern har ett

mäthjul som sitter inuti en ljudavskärmad kammare . Ljudnivån mäts och

registreras av en mikrofon ca 2 dm från hjulets sida. En av fördelarna med

mätmetoden är att störande ljud utanför kammaren blir försumbart. Vid

mätningen registreras endast däck/vägbanebuller.

Mätningarna gjordes på nylagd asfalt -och betongbeläggning i oktober 1996. På

asfaltbeläggningen har mätning utförts på två stycken beläggningstyper,

ABS 16/B85 med kvartsit och Viacotop 16 med porfyr. På betongbeläggningen har

mätningarna utförts på tre olika beläggningstyper, betong med Durasplit 16 mm,

betong med Durasplit 8 mm och betong med porfyr 16 mm. Betongbelägg-

ningarna har utförts med frilagd ballast i ytan vilket innebär att finmaterialet

(cementbruket) tas bort från ytan och stenarna exponeras. Tekniken har använts

för att ge lägre buller än konventionell betongbeläggning. Den mindre

stenstorleken (8 mm) har använts på sträckor där vägen passerar samhällen för att

ytterligare minska bullret.

Nedan visas en sammanställning av resultaten som uppmättes vid 90 km/h.

Beläggningstyp Sommar- Sommar-däck Vinter-däck Vinter-däck

däck Firestone odubbat dubbat

Michelin dB(A) Gislaved Gislaved

dB(A) dB(A) dB(A)

Frilagd betong 100,4 99,8 99,5 104,1

Durasplit 16 mm

Frilagd betong 100,3 99,6 99,4 104,3

Porfyr 16 mm

Frilagd betong 98,4 97,9 98,6 104,7

Durasplit 8 mm

Asfalt ABS/B85 101,4 101,2 101,4 105,3

kvartsit 16 mm

Asfalt Viacotop 102,0 101,7 101,8 105,4

porfyr 16 mm

Bullernivåerna är uttryckta i dB(A), mäthastighet 90 km/h. Fullständiga mätresultat finns i

VTI notat 56:3 1997.
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Bullermätning E6 Fastarp 1996-10
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Figur 45 Resultatfrån bullerma'tning vid 90 km/h.

Av sammanställningen och figur 45 framgår att den frilagda betong-

beläggningen med stenstorlek 16 mm har 1-2 dB(A) lägre bullernivä än mot-

svarande asfaltbeläggning med samma stenstorlek. Lägst buller vid mätning med

sommardäck och odubbat vinterdäck har betongbeläggningen med max stens-

torlek 8 mm. Denna betongbeläggning har en bullernivä som är ca 2 dB(A) lägre

än betongbeläggningen med stenstorlek 16 mm och 3-4 dB(A) lägre än asfalt-

beläggningarna med stenstorlek 16 mm. Med dubbade vinterdäck är skillnaderna

mindre mellan de olika beläggningstyperna och stenstorleken har marginell

betydelse.

6.7 Mätning med fallvikt

6.7.1 Flexibla konstruktioner

Resultatet av fallviktsmätning på färdig väg hösten 1996 redovisas som beräknade

töjningar i underkänt av det asfaltbundna lagret. Töjningarna har beräknats med

hjälp av en formel hämtad ur VTI notat nr V190: Jansson, H, Regressiøns-

samband för beräkning av påka'nning i asfaltbeläggning ur deflektioner mätta

med fallvikt .

8a = + DO - D300 - D600

Där 861 = dragtöjning i beläggningens underkänt, ustrain

D0 = ytdeflektion i belastningscentrum, mm

D300 = ytdeflektion 300 mm från centrum, mm

D600 = ytdeflektion 600 mm från centrum, mm

Varje sträcka har belastats i 18 punkter och de redovisade värdena är

medelvärden för dessa punkter.
De beräknade töjningarna får Över lag anses vara mycket låga, vilket visar att

samtliga konstruktioner är mycket styva och bäriga.
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Ovanstående formel bör ej användas för semiflexibla konstruktioner (CBÖ).

Fallviktsmätningar på dessa sträckor kommer att redovisas i kommande rapporter

och då på annorlunda sätt.

Tabell 17 Resultat från fallviktsma'tning hösten 1996, uttryckt som beräknad

töjning i det asfaltbandna lagrets anderkant.

   

Obs. Sträcka Beräknad töjning

microstrain

nr Typ medelvärde std. avv

6 Referens 86 5,8

7 Nät i AG 86 7,7

10 Referens 101 12,6

11 Nät på AG 101 8,7

12 Referens 99 6,9

13 FAS 74 6,3

14 FAS 69 4,1

15X Ref porfyr 81 8,7

15 Referens 92 10,9

Medel asfalt ref. 94,5
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Figur 46 Beräknad tQ'jning i anderkant bandet bärlager flexibla konstruk-
tioner (GBO)i microstrain (gm/m)

6.7.2 Betongvägens styvhet

Betongvägens styvhet (deformationsmotstånd) har undersökts vid provbelastning

med tung fallvikt (120-125 kN). Undersökningen har gjorts dels på den oarmerade

betongbeläggningen med plattor och fogar dels på den kontinuerligt armerade

betongvägssträckan utan fogar. På den oarmerade sträckan mättes i olika punkter

på några utvalda betongplattor. Belastning vid tvärfogar visade att i de flesta fall

deformerades den belastade och den angränsande obelastade plattan lika mycket

vilket visar att kraftöverföringen mellan plattorna fungerar bra. På den oarmerade
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betongbel'aggningen uppmättes betydligt större deformationer i hörn och vid

plattkant än i plattornas mitt. Detta visar att hörn och plattkanter är de svaga

delarna hos en oarmerad betongv'ag. Provbelastning på den kontinuerligt armerade

betongbeläggningen som saknar fogar visade små deformationer i samtliga

punkter och var oberoende av läget på beläggningen. Undersökningen redovisas i

ett examensarbete i anläggningsteknik på Byggnadsingenjörslinjen vid Linköpings

Universitet utfört av Albania Nissan 1996, LITH-ITU-EX-169-SE.

 

Bild 30 Provbelastning med tungfallvikt (120-125 kN)
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6.8 Inspektion av fogar och strukturellt tillstånd

6.8.1 Oarmerad betongbeläggning

Före trafikpåsläpp inspekterades samtliga fogar på uppföljningssträckorna med

oarmerad cementbetongbeläggning. Arbetet med foginspektion ingick som del i

ett examensarbete i anläggningsteknik på Byggnadsingenjörslinjen vid Linköpings

universitet utfört av Albania Nissan ( LlTH-lTU-169-SE).

Vid inspektionen som utfördes 16-22/10-96 gjordes en okulär besiktning och

kartering av skador vid fogar. Skador som fanns mättes in och klassades efter

storlek. Skadorna indelades i tre klasser, små (<10 mm), medium (10-50 mm) och

stora (>50 mm).

Inspektionen utfördes på fem stycken observationssträckor om 200 m i

södergående körriktning i långsamtgående körfält (Kl).

Tabell 18 Antal skador på respektive sträcka.

Uppföljnings- Antal skador/fog Anm

 

sträcka nr medelvärde

1 0,73 Durasplit 16 mm

2 2,70 Durasplit 16 mm

2X 2,88 Durasplit 8 mm

3 2,25 Durasplit 16 mm

3X 2,23 porfyr 16 mm

Av tabell 18 framgår att minst skador fanns på sträcka 1 som i medeltal hade

mindre än 1 skada/fog. Övriga sträckor hade mellan 2,2-2,9 skador/fog i medeltal.

Tabell 19 Inklassning av skadornas storlek och läge

Uppföljnings- Liten skada Medium Stor skada

  

sträcka nr <10 mm 10-50 mm > 50 mm

Vänster plattkant 1 2,0 1,5 0,0

(före fog) 2 6,0 8,5 0,1

2X 10,1 3,4 0,0

3 7,2 4,0 0,0

3X 7,2 4,6 0,0

Höger plattkant 1 0,5 0,4 0,0

(efter fog) 2 0,5 0,9 0,1

2X 2,5 1,3 0,0

3 1,3 1,1 0,0

3X 1,0 0,7 0,0

AV tabell 19 framgår att övervägande delen av skadorna fanns på Vänster

plattkant som i Vägens riktning ligger före fogen. Varför skador uppkommit i

större omfattning på vänstra plattkanten är i dagsläget oklart. Ytan har endast varit

trafikerad av byggtrafik som under byggnadstiden gått i båda riktningarna. Om

skadorna beror på trafiken borde således båda sidor uppvisa ungefär samma antal

skador. Skadorna torde därför ha uppkommit i samband med fogsågning eller

friläggningen av ballasten.
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Syftet med foginspektionen är att följa upp eventuella framtida skador i fogar.

Vid foginspektionen fotograferades samtliga fogar på observationssträckorna för

att jämföras med eventuellt senare uppkomna skador.

6.8.2 Kontinuerligt armerad betongbeläggning

I den kontinuerligt armerade betongbeläggningen sågades inga tvärgående fogar

utan betongen tilläts självspricka. Armeringen i betongbeläggningen är dimen-

sionerad för att självsprickor skall uppkomma med ett inbördes avstånd av

0,5-3 m. Inspektion av tvärgående självsprickor har gjorts vid tre tillfällen. Första

tillfället var efter drygt 1,5 månad, andra tillfället var efter ca 3 månader och tredje

tillfället var efter första vintern ca 10 månader efter utförandet. I tabell 20

redovisas antal tvärgående sprickor och medelavstånd mellan tvärgående sprickor

i långsamfältet (Kl).

 

Tabell 20 Antal självsprickor och medelavståndet mellan dessa

Datum Sträcka 4 Sträcka 4 Sträcka 5 Sträcka 5

Antal sprickor medelavstånd Antal sprickor medelavstånd

m m

960830 53 3,8 74 2,7

961016 79 2,5 85 2,4

970512 114 1,8 116 1,7

Efter ca 10 månader var medelavståndet mellan sprickorna ca l,7--l,8 meter.

Avståndet mellan sprickorna varierar på uppföljningssträckorna. Avståndet mellan

sprickorna kan uppgå till ca fyra meter.
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7 Uppnått resultat jämfört med kraven i VÄG 94
I avsnitten nedan görs jämförelser mellan erhållet resultat vid byggandet av

observationssträckorna och kraven i VÄG 94. Alla etapperna av vägbygget (se

kapitel 5 ovan) är inte upphandlade efter VÄG 94 men jämförelsen görs ändå för

att i första hand få en utvärdering av kraven i VÄG 94.

7.1 Obundna lager

En sekundär målsättning med observationssträckorna var att utvärdera de nya nivå

och packningskraven i VÄG 94. Varje observationssträcka har betraktats som ett

kontrollobjekt.

Ytan på varje observationssträcka är 1000 m2 (5*200 111), det är mindre än vad

som anges som största tillåtna yta för ett kontrollobjekt. En skillnad gentemot

VÄG 94 är punkterna inte är Slumpade utan har placerats utifrån en i förväg

fastställd plan. Antalet mätpunkter per provsträcka är för nivåkontrollen 45

stycken och plattbelastningen 9 stycken. Trots detta kan observationssträckorna

anses som representativa kontrollobjekt eftersom ingen mätpunkt är utvald efter

det färdiga produktionsresultatet.

7.1.1 Nivåkontroll

Nivån på terrassyta, förstärkningslager och bärlager har kontrollerats i 45 punkter

per observationssträcka. Punkterna placering har inte slumpats ut enligt VÄG 94

utan är placerade i nio linjer med fem punkter i varje linje. Trots detta kan man

utvärdera resultatet på ett rättvisande sätt. Antal ytor som kan utvärderas gentemot

VÄG 94 är
0 Terrass 13 ytor

0 Förstärkningslager 13 ytor

0 Bärlager 18 ytor

Enligt VÄG 94 skall nivån uppfylla krav enligt Tabell 21 på terrassytan och

enligt Tabell 22 på förstärknings och bärlager.

Då krav på nivå enligt tabellerna är uppfyllt anses jämnhet ochtvärfall vara till

fyllest.
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Tabell 21 Krav på nivå, terrassyta.

 

Kontrollobjekt

Stickprov

Mätfärfarande

Mätvariabel

Kriterievariabler

Terrassyta 1800 - 1900 m2. Kontrollöbjekt utväljes

för undersökning med urvalssannolikheten 1/3 (se

VVMB 908).

n = 48 - 52, kontrollpunkterna slumpmässigt valda

och fördelade inom kontrollobjektet enligt VVMB

908.

Höjdmätning med mätmetod vars standard-

avvikelse är högst 4 mm vid upprepad mätning mot

gällande sekundärpunkt i höjd (arbetsfix). Se

"Handbok Geodesi" (HMK).

Avvägningsstång/signalstav skall vara försedd med

platta, diameter 50 mm.

Vertikal avvikelse från riktvärde för nivå, mätt i

mm.

3,37

  

Acceptansintervall, terrass

av materialtyp 2 - 5

Acceptansintervall,

terrass av materialtyp 1.

sS40

y-c inom 0 i (24 - 0,24 3)

s S 25

3 inom 0 i (20 - 0,24 s)
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Tabell 22 Krav på nivå överbyggnad

   

Färstärkningslager under

bärlager < 100 mm

Förstärkningslager under

bärlager > 100 mm

Bärlager och grusslitlager

Kontrollobjekt Lageryta 1800 - 1900 m2. Kontrollobjekt utväljes
för undersökning med urvalssannolikheten 1/3 (se

VVMB 908).

Stickprov n = 48-52, kontrollpunkterna slumpmässigt valda

och fördelade inom kontrollobjektet enligt VVMB

908.

Mätfärfarande Höj dmätning med mätmetod vars standardavvikelse

är högst 4 mm vid upprepad mätning mot gällande

sekundärpunkt i höjd (arbetsfix). Se "Handbok

Geodesi" (HMK). Avvägningsstång/signalstav skall

vara försedd med fotplatta, diameter 50 mm.

Mätvariabel Vertikal avvikelse från riktvärde för nivå, mätt i

mm.

Kriterievariabler s, i

Acceptansintervall, s S 40

skyddslager > 0,5 m: ;7 inom 0 i- (19 - 0,24 3)

Acceptansintervall,

flexibel äverbyggnad:

sS25

i inom 0 i (18 - 0,24 s)

s S30

2? inom 0 i (20 - 0,24 s)

sS20

i inom 0 i (15 - 0,24 s)

 

Acceptansintervall,

äverbyggnad:
styv

Förstärkningslager

Bärlager

 

sS20

2? inom 0 i (18 - 0,24 s)

ss 15

i inom 0 i (14 - 0,24 s)
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De resultat från objektet Fastarp Heberg som har gått att utvärdera enligt VÄG

94 kan i en sammanfattad form ses i tabellerna 23-25. En grafisk presentation av

kontrollobjekts uppfyllande av kraven finns i figurerna 47-49.

Terrass

Tabell 23 Niväkontroll Medelvärde och standardavvikelse på terrass.

           

Obs. sträcka Medel- Standard- Uppfyller kravet på

nr Typ värde avvikelse medelvärde standardavvikelse

4 Arm btg 16 -12,6 17,0 Ja Ja

5 Arm btg 8 16,2 12,1 Ja Ja

6 Referens 10,4 28,8 Ja Ja

7 Nät i AG -33,1 10,9 Nej Ja

8 CBÖ -9,8 16,8 Ja Ja

9 CBÖ -28,3 17,1 Ja Ja

9x CBÖ -16,0 14,6 Nej Ja

10 Referens -12,9 13,3 Ja Ja

11 Nät på AG -5,1 8,8 Ja Ja

12 Referens -15,0 11,0 Ja Ja

13 FAS -4,1 13,3 Ja Ja

14 FAS -18,4 12,9 Ja Ja

15 Referens 4,0 9,3 Ja Ja

60 T

50 --

Underkänt
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U) 40
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C

.19 20 4
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9Xo 10 130 g 5
e 7 12 11. 10 _, . 15

-35 -25 - 1' 5 U 5 1 5 25 35

Medelvärde

Figur 47 Nivåkontroll Krut/uppfyllelse på terrass.
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Kommentarer:

Objektet byggdes efter BYA 92 remissen vilket betydde att kraven var något

annorlunda än i VÄG 94. Ingen utvärdering har gjorts gentemot denna remiss utan

endast mot VÄG 94.
AV 13 ytor var det 2 som ej klarade kravet (15 %). Båda dessa ytor klarade ej

kravet på medelvärdet av avvikelsen från projekterad nivå utan hamnade för lågt.

Åtminstone på den ena ytan gjordes detta medvetet (sträcka 7).

Kravet på standardavvikelsen (indirekt jämnhet och tvårfall) klarades av alla

ytor med god marginal, endast en yta hade mer än halva det tillåtna standard-

avvikelsen.

Förstärkningslager

Tabell 24 Nivåkontrøll Medelvärde och standardavvikelse på förstärknings-

         

lager.

Obs. sträcka Medel- Standard- Uppfyller kravet på

nr Typ värde avvikelse medelvärde standardavvikelse

4 Arm btg 16 1,2 12,5 Ja Ja

5 Arm btg 8 -2,8 9,8 Ja Ja

6 Referens -15,3 8,9 Ja Ja

7 Nät i AG -20,0 12,0 Nej Ja

8X CBÖ 0,7 11,3 Ja Ja
8 CBÖ 0,7 9,0 Ja Ja
9 CBÖ -8,9 14,8 Ja Ja
10 Referens 6,4 8,9 Ja Ja

11 Nät på AG 9,9 7,9 Ja Ja

12 Referens 7,0 8,1 Ja Ja

13 FAS -3,4 12,2 Ja Ja

14 FAS -1,6 12,1 Ja Ja

15 Referens 9,1 10,4 Ja Ja

40 --

35 --

30 __ flexibel överbyggnad

q; = u m - n - styv överbyggnad

% 25
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Figur 48 Nivåkontroll Krax/uppfyllelse påförstärkningslager.

VTI notat 5621-1997 93



 

Kommentarer:
Objektet byggdes efter BYA 92 remissen vilket betydde att kraven var något
annorlunda än i VÄG 94. Ingen utvärdering har gjorts gentemot denna föreskrift
utan endast mot VÄG 94.

Av 13 ytor var det 1 som ej klarade kravet (8 %). Denna yta klarade ej kravet

på medelvärdet av avvikelsen från projekterad nivå utan hamnade för lågt. Det var

samma yta som var för låg på terassen.

Kravet på standardavvikelsen (indirekt jämnhet) klarades av alla ytor. Alla ytor

hade mindre än två tredjedelar av den tillåtna standardavvikelsen.

För att uppnå ett sådant bra resultat var man tvungen att lägga ut förstärknings-

lagret i två lager. Först lades ett 0-125 material ut till nästan full lagertjocklek.

Därefter lades en avjämning med ett 0-50 alternativt 0-80 material ut. En

beräkning av merkostnaden gjordes på etapp I, vilken har en längd av knappt

8 km. Där medförde detta förfarande en merkostnad på ungefär 4 kr/m2 eller
400 000 kr för hela etappen.

Bärlager

Tabell 25 Nivåkontroll Medelvärde och standardavvikelse på bärlager.

       

Obs. sträcka Medel- Standard- Uppfyller kravet på

nr Typ värde avvikelse medelvärde standardavvikelse

1 Btg 16 -5,9 7,1 Ja Ja

2 Btg 16 -5,7 8,4 Ja Ja

2X Btg 8 17,2 7,4 Nej Ja

3 Btg 16 5,9 7,8 Ja Ja

3X Btg porfyr 3,5 6,3 Ja Ja

4 Arm btg 16 3,9 6,5 Ja Ja

5 Arm btg 8 -O,8 8,5 Ja Ja

6 Referens 9,1 6,3 Ja Ja

7 Nät i AG 13,9 6,7 Nej Ja

8X CBÖ 16,1 9,3 Nej .Ja

8 CBÖ 17,4 6,9 Nej Ja

9 CBÖ 6,2 8,4 Ja Ja
10 Referens 14,1 6,9 Nej Ja

11 Nät på AG 13,2 9,5 Nej Ja

12 Referens 14,6 7,5 Nej Ja

13 FAS 5,5 7,5 Ja Ja

14 FAS -13,3 11,2 Nej Ja

15 Referens 13,3 7,7 Nej Ja
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Figur 49 Nivåkontrøll Krut/uppfyllelse på bärlager.

Kommentarer:

Objektet byggdes efter BYA 92 remissen vilket betydde att kraven var något

annorlunda än i VÄG 94. Ingen utvärdering har gjorts gentemot denna föreskrift

utan endast mot VÄG 94.

Av 18 ytor var det 9 som ej klarade kravet (50 %). Samtliga dessa ytor klarade

ej kravet på medelvärdet av avvikelsen från projekterad nivå utan hamnade alla för

högt utom en som låg för lågt.

Kravet på standardavvikelsen (indirekt jämnhet) klarades av alla ytor. Alla ytor

utom en hade en standardavvikelsen som var mindre än hälften av den tillåtna.

Allmänna kommentarer nivåkontroll
På samtliga lager har kravet på standardavvikelse klarats med god marginal.

Däremot har kravet på medelvärdet varit svårare att uppfylla. Nästan alla fel har

legat på den trygga sidan så att överbyggnadslagren har blivit för tjocka.

Ett annat problem är förstärkningslagret där man i flera fall har lagt ut ett

alternativt material med mindre största stenstorlek i det översta skiktet för att klara

nivåkravet. Har detta enbart gjorts i detta syfte kan man ifrågasätta om kravet på

förstärkningslagret behöver vara så strängt när materialegenskaperna skiljer så lite

mellan dessa material. Dessutom har det extra påförda lagret nästan samma

materialsammansättning som ett bärlager.

Synpunkter på nivåkontrollen har framförallt varit att utsättning av de

slumpvisa punkterna har tagit lång tid, kostnaden för nivkontroll med statistisk

acceptanskontroll är 3 gånger dyrare än egenkontrollen per punkt.
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7.1.2 Bärighet/packnings kontroll

Bärighet och packningsresultat på terrassyta, förstärkningslager och bärlager har

kontrollerats i 9 punkter per observationssträcka med statisk plattbelastning.

Punkternas placering har inte slumpats ut enligt VÄG 94 utan är placerade i en

linje i höger hjulspår på höger körfält (9,75 m från vägmitt). Trots detta kan man

utvärdera resultatet på ett rättvisande sätt. Antal ytor som kan utvärderas gentemot
VÄG 94 är

0 Terrass 16 ytor

0 Förstärkningslager 18 ytor

0 Bärlager 12 ytor

Enligt VÄG 94 skall nivån uppfylla krav enligt Tabell 26 på terrassytan och

enligt Tabell 27 och Tabell 28 på förstärknings- och bärlager.

Tabell 26 Krav på bärighet, terrass av materiallyp 3-5. (VÄG 94 Tabell 4.3-2)

  

Kontrollobjekt Terrassyta S4 500 m2. Samtliga kontrollobjekt

undersöks.

Stickprov n = 8. Stickprovsstorleken kan minskas till 5 om

mätresultaten visar små variationer och inga

kontrollobjekt underkänns. När ett kontrollobjekt

underkänns skall stickprovsstorleken återgå till 8.

Kontrollpunkternas koordinater väljs slumpmässigt

inom ytan enligt förfarande beskrivet i VVMB 908.

Mälförfarande Enligt VVMB 606.

Mätvariabel Deformationsmodulen (EV2), mätt i MPa.

Kriterievariabel 32V2 = aritmetiska medelvärdet av uppmätta Evg-

värden.

Acceptansintervall n=8 i V2 2 25 + 0,78 s
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Tabell 27 Krav på bärighet och packningsgrad Överbyggrzaa' (VÄG 94 Tabell

 

5.3-2 )

Kontrollobjekt Skyddslager > 0,5 m eller förstärkningslager:

Lageryta < 6 000 m2.

Bärlager: Lageryta < 4 500 m2.

Samtliga kontrollobjekt undersöks.

Stickprov n = 8. Stiekprovssterleken kan minskas till 5 om

mätresultaten Visar små variationer och inga

kontrollobjekt underkänns. När ett kontrellobjekt

underkänns skall stickprevsstorleken återgå till 8.

Kontrollpunkternas koerdinater väljs slumpmässigt

inom ytan enligt förfarande beskrivet i VVMB 908.

Mätförfarande Enligt VVMB 605, VVMB 606 och VVMB 36

samt VVMB 607.

Mätvariabler Bärighet: EV (MPa) eller

Kriterievariabler 3;

Acceptansintervall, fär- Bärighet, EV2:

stärkningslager under 11:8 ä _>_ 130 + 0,78 3

bärlager < 100 mm

Acceptansintervall, Bärighet, Evzz

bärlager n=8 i 2 150 + 0,78 s
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Tabell 28 Krav på bärighetskvot Evz/ Ev] överbyggnad (VÄG 94 Tabell 5.3-3)

 

Kontrollobjekt

Stickprov

Mätförfarande

Mätvariabler

Kriterievariabler

Acceptansintervall, för-

stärkningslager under

bärlager < 100 mm

Acceptansintervall,

bärlager

 

Skyddslager > 0,5 m eller förstärkningslager:

Lageryta .§6 000 m2.

Bärlager: Lageryta _<_4 500 m2.
Samtliga kontrollobj ekt undersöks.

n = 8. Stickprovsstorleken kan minskas till 5 om

mätresultaten visar små variationer och inga

kontrollobjekt underkänns. När ett kontrollobjekt

underkänns skall stickprovsstorleken återgå till 8.

Kontrollpunkternas koordinater väljs slumpmässigt

inom ytan enligt förfarande beskrivet i VVMB 908.

Bestämning av bärighetskvot enligt VVMB 606.

EV1 och EV2 (MPa).

I varje enskild kontrollpankt:

EV2 samt kvoten Evz/ Evl

Totalt:

Andel godkända kontrollpunkter av samtliga

utvalda

I varje enskild kontrollpankt:

Om EVZ <13OZEV2/EV1§ 3,5

Om EV2 > 130 : EV2/EV1 S 1 + 0,0195 EVz

Totalt:
Antalet godkända kontrollpunkter skall vara minst

7 av 8 resp minst 4 av 5

I varje enskild kontrollpunkt:

Om EV2 < 150 : EV2/EV1 S 2,5

Om EVZ >1502EV2/EV1 S 1+ 0,01EV2

Totalt:
Antalet godkända kontrollpunkter skall vara minst

7 av 8 resp minst 4 av 5
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Terrass

Tabell 29 Statisk plattbelasming Medelvärde och standardavvikelse på terrass.

   

Obs sträcka Ev2 VÄG 94 BYA 92

nr Typ Medel- Standard- Uppfyller acceptabel Uppfyller

värde avvikelse kravet kmgräns *1 kravet

1 Btg 16 50,2 20,8 Ja 34 Ja

2 Btg 16 66,6 34,8 Ja 39 Ja

2X Btg 8 33,1 21,8 Nej 16 Ja

3 Btg 16 34,0 10,6 Ja 26 Ja

4 Arm btg 16 120,6 20,6 Ja 105 Ja

5 Arm btg 8 60,2 8,4 Ja 54 Ja

6 Referens 39,2 40,0 Nej 8 Nej

7 Nät i AG 64,0 22,0 Ja 47 Ja

8 CBÖ 22,4 5,5 Nej 18 Ja

9 CBÖ 60,7 20,8 Ja 44 Ja

10 Referens 50,1 29,6 Ja 27 Ja

11 Nät på AG 31,5 9,3 Nej 24 Ja

12 Referens 30,0 8,7 Nej 23 Ja

13 FAS 26,7 15,3 Nej 15 Ja

14 FAS 126,4 46,3 Ja 90 Ja

15 Referens 50,8 20,4 Ja 35 Ja

      

*lDen kravgräns som ytan skulle kunna uppfylla, krav i VÄG 94=25MPa i BYA 92 =15MPa
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Figur 50 Statisk plattbelastning Krax/uppfyllelse på terrass.
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Kommentarer:

Objektet byggdes efter BYA 92 remissen vilket betydde att kraven var något lägre

ställda (den streckade linjen i figuren). Detta krav klarade alla ytor utom två varav

en låg på gränsen.

Kraven i VÄG 94 är strängare och därmed var det flera ytor som ej nådde upp

till kravgränsen. Av 16 ytor var det 6 som ej klarade kravet (37 %). Fyra av dessa

låg ganska långt ifrån gränskravet. Om alla ytor skulle klara kravet blev man

tvungen att sänka gränsen från 25 till 8 MPa. Av de på terrass sex underkända

ytorna är två underkända på förstärkningslagret och fyra godkända. På bärlagret är

fyra ytor av dessa sex ytor godkända. På de Övriga två utfördes ingen mätning.

På detta objektet var förstärkningslagret relativt tjockt (620-685 mm) och

därmed ökar möjligt att klara kraven på överliggande lager. En möjlighet att ta

hänsyn till detta vore att göra kravet på terrass beroende av överbyggnadens

tjocklek.

Förstärkningslager

Tabell 30 Statisk plattbelasming Medelvärde och standardavvikelse på förstärk-

      

ningslager.

Obs sträcka Ev2 Ev2/Ev1

nr. Typ Medel Standard Upp- Maximalt Medel Antal Upp-

fyller acceptabe under- fyller

värde avvikelse kravet l värde kända kravet

kravgräns
*1

1 Btg 16 116,0 28,8 Nej 94 2,8 0 Ja

2 Btg 16 88,3 7,8 Nej 82 2,3 2 Nej

2X Btg 8 200,6 52,3 Ja 160 2,4 0 Ja

3 Btg 16 167,0 26,7 Ja 146 2,7 1 Ja

4 Arm btg 16 205,8 22,2 Ja 188 3,0 0 Ja

5 Arm btg 8 164,3 19,5 Ja 149 3,5 0 Ja

6 Referens 162,1 28,1 Ja 140 2,3 0 Ja

7 Nät i AG 165,5 14,7 Ja 154 3,1 1 Ja

8x CBÖ 154,3 30,0 Ja 131 2,8 0 Ja

8 CBÖ 140,1 17,4 Nej 127 2,5 0 Ja

9 CBÖ 171,4 18,6 Ja 157 2,5 0 Ja

9x CBÖ 192,8 29,6 Ja 170 3,2 0 Ja

10 Referens 188,4 15,1 Ja 177 3,6 1 Ja

11 Nät på AG 131,8 8,2 Nej 125 3,0 2 Nej

12 Referens 155,0 14,3 Ja 144 2,1 0 Ja

13 FAS 202,0 29,1 Ja 179 3,1 0 Ja

14 FAS 204,3 28,5 Ja 182 3,0 0 Ja

15 Referens 196,8 27,2 Ja 176 2,1 0 Ja

 

*1 Den kravgräns som ytan skulle kunna klara, i VÄG 94 = 130 MPa
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Figur 51 Statisk plattbelasming Kravuppfyllelse på förstärkningslager.

Kommentarer:

Av 18 ytor var det 4 som ej klarade kravet på Evz (22 %). Två av dessa låg ganska

långt ifrån gränsen. Om alla ytor skulle klara kravet blev man tvungen att sänka

gränsen från 130 till 82 MPa. Två av de underkända ytorna på förstärkningslagret

var även underkända på terrassen, dessa två ytor blev sedan godkända påbärlagret.

De andra två underkända ytorna var betydligt sämre, förvånande nog var dessa

ytor godkända på terrassen. Det utfördes ingen mätning på bärlagret utom på

sträcka 1 och då med fallvikt och ytan hade där den lägsta Em-modul av alla

observationssträckorna.

Kravet på Evg under styva konstruktioner såsom CBÖ och BÖ skulle kunna

sänkas något eftersom dessa konstruktioner ställer lägre krav på underlaget

eftersom de sprider lasten mera än flexibla konstruktioner.

Två av observationssträckorna blev underkända på kravet på kvoten EVZ/Evl.

Båda dessa sträckor hade även ett för lågt Ev2-medelvärde. Ingen sträcka hade

mer än två underkända mätpunkter och totalt var endast 7 mätpunkter av 160 (4%)

som var underkända på hela objektet. Om man höjer kravgränsen från 3,50 till

3,70 klarar sig alla ytorna.
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Tabell 31 Statisk plattbelasming Medelvärde och standardavvikelse på bär-

lager.

Obs. sträcka EVZ EV2/EV1

Medel- Standard- Maximalt Upp- Medel Antal Upp-

nr. Typ Värde avvikelse acceptabel fyller Värde under- fyller

kravgräns *1 kravet kända kravet

6 Referens 196,8 24,6 178 Ja 2,62 1 Ja

7 NätiAG 186,2 25,6 166 Ja 2,42 2 Nej

8x CBÖ 205,8 36,9 177 Ja 2,58 1 Ja
8 CBÖ 209,2 21,2 193 Ja 2,54 0 Ja
9 CBÖ 211,5 27,3 190 Ja 2,72 2 Nej

9x CBÖ 196,3 24,8 177 Ja 2,36 0 Ja
10 Referens 303,7 37,4 274 Ja 3,16 1 Ja

11 Nät på AG 171,4 17,2 158 Ja 3,62 7 Nej

12 Referens 194,9 18,8 180 Ja 2,83 3 Nej

13 FAS 245,6 16,9 232 Ja 3,27 4 Nej

14 FAS 216,9 24,5 198 Ja 2,73 1 Ja

15 Referens 206,6 26,9 186 Ja 2,23 0 Ja

*1 Den kravgräns som ytan skulle kunna klara, i VÄG 94 = 150 MPa
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Figur 52 Statisk plattbelasming bärighetskvot Kravuppbzllelse på bärlager.
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Kommentarer:
Av 12 ytor klarade all kravet på Ev2. Om alla ytor fortfarande skulle kunna klara

kravet skulle man kunna höja gränsen från 150 till 158 MPa. Ytan med det lägsta

medelvärdet (11) var underkänd på förstärkningslagret och terrass. På de två

ytorna som var rejält underkända på förstärkningslagret utfördes tyvärr ingen

mätning på bärlagret.

Fem av observationssträckorna blev underkända på kravet på kvoten EV2/Ev1.

Tre av dessa sträckor (11, 12 och 13) hade ett flertal underkända punkter. Orsaken

undersöktes och materialkurvan ändrades något. Ingen av de övriga sträckorna

hade mer än två underkända mätpunkter. Totalt var 22 mätpunkter av 108 (20 %)

underkända, vilket bör anses som relativt mycket. Detta tyder på att kvoten är

beroende av materialsammansättningen vilket man redan delvis har tagit hänsyn

till i VÄG 94 när man har satt olika gränser på bär- och förstärkningslager.

7.1.3 Materialkrav

Provtagning av förstärkningslager och bärlager har utförts på observations-

sträckorna. Omfattningen överensstämmer inte alls med VÄG 94 utan är bestämd

utifrån behovet att få en bra uppföljning av observationssträckorna. Provpunkterna

är utvalda innan produktionstresultatet förelåg och man kan därför jämföra detta

med en slumpmässig provtagning. Här redovisas en jämförelse med VÄG 94

endast för bärlagret eftersom förstärkningslagret levererades efter ett krav som ej

överensstämmer med denna norm. På sträckorna 1-5 redovisas inga resultat från

bärlagret eftersom det materialet levererades hade andra krav.

Tabell 32 Antal underkända bärlagerprov enligt kraven i VÄG 94

  

Obs. sträcka underkända

nr. Typ antal prov antal i %

6 Referens 9 O

7 Nät i AG 9 O

8X CBÖ 9 0
8 CBÖ 9 0
9 CBÖ 9 0
9X 9 0

10 Referens 9 O

1 1 Nät på AG 9 0

12 Referens 9 1 1 1 °/o

13 FAS 4 0

14 FAS 9 O

15X Ref porfyr - -

15 Referens 9 O

   

Kommentarer

Spridningen på samtliga kurvor är litet. Samtliga prov utom ett från bärlagret

ligger inom VÄG 94:as krav. Ävvikelsen i det fallet ligger mycket nära kravet.

Kraven i VÄG 94 är i dagsläget oklara. Man tar två prov per yta och inget får vara

underkänt. Det är oklart vad ett underkänt prov representerar. Utvärderingen av

materialprovningen borde egentligen bygga på en statistisk grund med en

definition på uppenbart fel enligt kapitel 1 i VÄG 94. Den statistiska utvärder-

ingen borde bygga på någon typ av kedjeprovtagning, dvs. att man tar hänsyn till

provningsresultatet på förgående ytor. Provtagningen borde dessutom ske

slumpvis. Ett uppenbart fel är ett material som avviker så mycket från kraven att

det ej är acceptabelt, detta måste definieras bättre, och ska då åtgärdas lokalt med

den utbredning som det felaktiga materialet har.
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7.2 Cementbundna lager

7.2.1 Tjocklek
7.2.1.1 Betongbeläggning

För kontroll av cementbetonglagrets tjocklek tog entreprenören upp borrkärnor

från färdig beläggning och kontrollerade enligt VÄG 94. Här redovisas

medelvärde för de kontrollobjekt som fanns på den västra körbanan (södergående

körriktning). Samtliga mätningar redovisas i VTI notat 56:3 1997.

Tabell 33 Kontroll av lagertjocklekför betongbeläggningen

   

Kontroll- Sektion Tjocklek Standard- Acceptans-

objekt mm avvikelse intervall

medelvärde mm min. max.

mm mm

7 19/995-20/820 200 5,7 195 205

8 18/625-19/995 196 4,8 195 205

9 17/235-18/625 192 4,5 195 205

10 15/920-17/235 200 5,1 195 205

1 1 14/595-15/920 198 4,6 195 205

12 13/190-14/595 197 5,2 195 205

13 10/390-13/190 200 5,9 195 205

14 8/565-10/390 199 4,0 194 206

15 7/500-8/565 200 2,7 1 94 206

20 7/694-15/164 211 14,8 201 199

   

Av tabell 33 framgår att för två kontrollobjekt avviker tjockleken från kravet i

VÄG 94. För kontrollobjekt 9 var cementbetongbeläggningen för tunn och för

kontrollobjekt 20 var cementbetongbeläggningen för tjock. För övriga kontroll-

objekt ligger tjockleken inom acceptansintervallet.

7.2.1.2 Cementbundet bärlager

För kontroll av tj ockleken på det cementbundna bärlagret togs borrkärnor upp från

det färdiga lagret. På uppborrade cylindrar mättes tj ockleken. Här redovisas endast

resultat från de kontrollobjekt som fanns på den västra körbanan (södergående

körriktning).
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Tabell 34 Kontroll av lagerthCklekför cementbundet bärlager.

    

Kontroll- Sektion Tjocklek Standard- Acceptans-

objekt medelv. avvikelse intervall

mm mm (minimi-

tjocklek)

mm

L 20/775-20/820 174 10,0 166

R 1 9/430-19/750 177 9,7 166

S 19/110-19/430 179 5,7 163

T 18/575-18/895 174 6,5 164

0 17/295-17/615 174 4,2 163

P 16/975-17/295 172 7,1 164

Q 16/665-16/975 175 8,1 165

KK 15/900-16/220 174 1 1 ,1 167

M 15/470-15/790 172 7,5 165

o 137730-147050 168 7,8 165
DD 137090-137410 166 8,4 165

HH 12/660-13/090 172 3,7 162

K 12/030-12/340 172 4,4 163

V 10/215-10/535 174 4,1 162

X 8/690-9/010 177 5,5 163

Y 8/370-8/690 183 7,9 165

Z 8/050-8/370 183 13,0 168

Ä 7/680-7/850 184 6,0 164

 

Kravet enligt VÄG 94 är att medelavvikelsen från riktvärdet (150 mm) ska vara

20+(10+0,62*s) och att maximal standardavvikelse ska vara <25 mm. Som

framgår av tabell 34 uppfyller samtliga kontrollobjekt kraven på tjocklek.

Acceptansintervallet i VÄG 94 är ett ensidigt krav som egentligen anger en

minimitj ocklek för CG-lagret.

7.2.2 Hållfasthet

7.2.2.1 Betongbeläggning

För kontroll av hållfastheten togs borrk'arnor ut från färdigväg. I VÄG 94 ställs

krav på draghållfastheten. Vid provning utförs provning av spräckhållfastheten

som sedan omräknas till draghållfasthet.
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Tabell 35 Kontroll av draghållfasthetför betongbela'ggningen

 

Kontroll- Sektion Draghåll- Standard- Krav enligt Min Krav

objekt fasthet avvikelse VÄG 94 enskilt enskilt

medelv. MPa medelv. värde värde

MPa MPa MPa MPa

7 19/995-20/820 3,98 0,42 3,25 3,28 2,24 2,20

8 18/625-19/995 3,80 0,34 3,17 3,45

9 17/235-18/625 3,80 0,36 3,20 3,24

10 15/920-17/235 3,83 0,42 3,27 3,17

11 14/595-15/920 3,87 0,54 3,40 2,91

12 13/190-14/595 4,33 0,39 3,18 3,79

13 10/390-13/190 3,97 0,39 3,21 3,56

14 8/565-10/390 4,34 0,58 3,38 3,46

15 7/500-8/565 4,04 0,44 3,26 3,58

20 7/694-15/164 4,50 0,25 3,03 4,18

 

I tabell 35 redovisas resultaten från provning av draghållfastheten från den

västra körbanan (södergående riktning). Samtliga resultat var godkända enligt

VÄG 94. I VTI notat 56:3 1997 finns hela provningen redovisad.

7.2.2.2 Cementbundetbärlager

På det cernentbundna bärlagret ställs i VÄG 94 krav på tryckhållfasthet vid

korttidsprovning (normalt 7 dygn). För provning av hållfastheten togs borrkärnor

ut från färdig väg. Här redovisas endast resultat för kontrollobjekt från provningen

i den västra körbanan (södergående körriktning).

Tabell 36 Kontroll av tryckhållfasthetför cementbandet bärlager.

   

Kontroll- Sektion Tryek- Standard- Acceptansinter

objekt hållfasthet avvikelse vall

Mpa MPa

medelv.

20 20/455-20/775 16,3 2,0 10,2-12,8

18 19/750-20/070 13,3 1,9 10,1-12,9

19 18/300-18/575 18,3 3,1 10,9-12,1

21 17/925-18/245 14,8 2,5 10,5-12,5

13 16/220-16/540 17,6 2,8 10,7-12,3

14 15/150-15/470 17,8 1,8 10,1 -12,9

15 14/510-14/830 14,7 1,9 10,1-12,9

16 14/215-14/510 14,0 1,7 10,0-13,0

28 13/410-13/730 16,2 4,7 11,9-11,1

33 12/340-12/660 18,4 2,0 10,2-12,8

26 9/895-10/215 13,3 1,6 9,9-13,1

22 9/010-9/895 14,1 3,4 11,1-11,9

23 7/850-8/050 16,3 2,5 10,6-12,4

24 7/500-7/680 14,2 2,6 10,6-12,4
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Kravet på tryckhållfasthet ställs i VÄG 94 med ett riktvärde på 11,5 Mpa. I

tabell 36 redovisas provningen av tryckhållfastheten från kontrollobjekt i den

västra körbanan (södergående riktning). Av tabellen framgår att samtliga

kontrollobjekt har en för hög hållfasthet. Standardavvikelsen är för hög i ett

objekt.

7.2.3 Frostbeständighet

För provning av frostbeständighet togs borrkärnor upp enligt VÄG 94. Här

redovisas endast provningar som utförts på provkroppar som tagits upp på västra

körbanan. Normal provningstid för betong är 56 cykler men om betongen som i

detta fall innehåller Silica provas vid förlängd provningstid, 112 cykler.

Tabell 37 Provning avfrostbeständighet.

   

Kontroll- Sektion Avskalning kg/m2 Avskalning kg/m2

objekt medelvärde 112 cykler max enskilt värde

112 cykler

D 17/235-19/995 1,30 2,98

E 14/595-17/235 0,25 0,47

F 10/390-14/595 2,04 7,06

G 7/500-10/390 2,08 4,37

 

Gränsvärdet är enligt VÄG 94 1,0 kg/m2 för medelvärdet i varje kontrollobjekt

och 1,5 kg/m2 för enskilt värde i varje serie. Av tabell 37 framgår att endast ett

kontrollobjekt klarar kraven i VÄG 94. I tabell 37 ingår inte frostprovning på

provkroppar som tagits vid gjutning av arbetsfog. Dessa ligger i de flesta fall

betydligt Över kraven i VÄG 94. I VTI notat 56:3-1997 redovisas hela frost-

provningen.

Våren 1997 togs nya provkroppar ut från betongbeläggningen för ytterligare

provning av frostbeständigheten.
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7.3 Bitumenbundna lager

De bitumenbundna lagren är upphandlade efter VÄG 94, förutom FAS-sträckan

som har en egen funktionsupphandling. Några av de krav som är nya för

beläggningar i VÄG 94 jämfört med BYA 84 kommenteras nedan.

För stenmaterial till beläggning har krav på kulkvarnsvärde tillkommit (som

alternativ kan dock slipvärde i kombination med sprödhetstal användas). Krav på

krossytegrad ändrades till krav på andel okrossat material. Ingen av dessa

parametrar har vållat några problem på E6 objektet. Där kraven varit högre, som

för slitlager, så har kvartsit och porfyr använts istället för ortens sten.

För beläggningar har nya krav införts på lagertjocklek, vidhäftningstal och

bitumenfyllt hälrum i VÄG 94 förutom mindre justeringar av kraven på

kornkurva, bindemedelshalter och hålrum mm. Resultat från tjockleksmätning av

borrkärnor tagna av VTI på observationssträckorna finns redovisade i kap 5.3.3.

Enligt dessa mätningar klaras inte kravet för standardavvikelse varken för AG,

bindlager på CBÖ eller bind- och bärlager på FAS-sträckorna. En reservation

måste dock göras att dessa borrprover inte är slumpade enligt kraven i VÄG 94

utan tagna på VTIs observationssträckor.

Uttagning av prov för kontroll av kornstorleksfördelning, bindemedelshalt,

Marshallhälrum/bitumenfyllt hälrum och mjukpunktsförändring görs enligt

VÄG 94 med hjälp av provplåt bakom läggaren. Enligt NCCs produktions- och

kvalitetskontroll klaras dessa parametrar utan några större problem.

Vattenkänsligheter på 78 och 91 % för bindlager pä CBÖ respektive AG är klart

över kravet >50 %. Mjukpunktsförändringen, dvs mjukpunkten på bindemedlet

efter att ha passerat asfaltverk och utläggning har som mest ökat med 5°C, vilket

är under kravet (max 8°C) på de bärlager och slitlager som ingår i detta projekt.
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8 Fortsatt uppföljning
Observationssträckorna på väg E6, delen Fastarp-Heberg, kommer att studeras

under ett antal år framöver genom upprepade mätningar av:

spårtillväxt

permanenta deformationer

slitage

friktion

jämnhet

buller

bärighet

Syftet är att, jämföra de olika överbyggnadskonstruktionernas tillstånds-

utveckling i ett brett perspektiv, men huvudintresset är inriktat mot spårut-

veckling, d.v.s. konstruktionernas motståndskraft mot framförallt permanenta

deformationer men även mot slitage och friktion.

Följ ande mätprogram är planerat för de närmaste tre åren:

kular s1ktn1ng (manuellt + RST-

video)

 

 

J ämnhetsmätning med RST Höst

 

Tvärprofilering med Primal Vår och höst

 

Dubbslitage med Laserbalk Höst och vår

 

Deformation/lagertj ocklek med Efter ett år och vid konstaterad

    

Stratotest mot folie spårbildning.

Provbelastning med Fallvikt Höst

Friktion Vår och höst

Buller Efter 1 och 3 års trafik

Temperatur Kontinuerligt sommartid, VVIS

  

Trafik, Fordonstyper + andel dubbade Befintlig årsräknepunkt + dubbräkning
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