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Sammanfattning
Våren 1997 startades vid KTH ett doktorandprojekt om marksten. Projektet

bedrivs i samarbete mellan institutionen för Byggkonstruktion, Cementa samt

tvärgruppen Svensk markbetong och ingår i Nuteks och industrins gemensamma

infrastrukturprogram. Syftet med projektet är att öka kunskapen om

markstensbeläggningar och att ta fram optimala överbyggnader för trafikerade

ytor. Som underlag för projektplaneringen fick VTI i uppdrag att inventera

tillståndet för några utvalda markstensbeläggningar i Stockholm, Göteborg och

Malmö.

Inventeringen som omfattar ca 30 olika markstensytor utfördes under våren

1997. De flesta av ytorna var relativt nylagda och saknade skador. Detta är

naturligt eftersom markstensytor dimensioneras för lång livslängd och 2-3 år

gamla ytor ska fortfarande ligga bra. Några ytor hade dock fått skador redan efter

kort tid. Dessa ytor är särskilt intressanta att undersöka vidare. Vid den okulära

inspektionen har vissa skadehypoteser ställts upp som bör prövas inom

doktorandproj ektet.

De problem som kom fram vid inventeringen kan delas upp i tre grupper:

0 instängd fukt i sättsandslagret

0 otillräcklig lastspridning och fogfunktion

0 dåligt utförande av anslutningar mot brunnar och fundament

Det fortsatta arbetet föreslås uppdelat i olika etapper. Som en fortsättning på

inventeringen bör en mer noggrann undersökning göras för några av de

inspekterade ytorna. Skadeorsaken bör utredas för de ytor där skador redan har

inträffat efter bara något års trafik. För att ytterligare öka kunskapen om hur

markstensytors tillstånd förändras med tiden bör vissa av ytorna följ as under några

år. Uppföljning föreslås för några olika typer av ytor. Uppföljningen innefattar

inspektion samt mätningar av i första hand deformationer i form av spårbildning.

För att ytterligare öka kunskapen om markstensbeläggningars uppbyggnad och

dimensionering föreslås bestämningar, undersökningar och mätningar av

konstruktionens materialegenskaper. Markstensbeläggningars ytegenskaper bör

ytterligare undersökas med avseende på jämnhet, friktion, buller och slitstyrka.
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1 Bakgrund
På uppdrag av KTH och projektgruppen Svensk Markbetong har VTI inventerat

tillståndet för utvalda markstensytor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Inventeringen som genomfördes under våren 1997 kommer att användas i ett

nystartat doktorandprojekt vid KTH. Syftet med projektet är att Öka kunskapen om

markstensbeläggningar och att ta fram optimala överbyggnader för trafikerade
ytor.

2 Inspektion av markstensytor

2.1 Stockholm

1997-01-13

Norrmalmstorg: Bussñckor vid Norrmalmstorg. Ytoma som utfördes under 1995

är belagda med UNI-sten och UNI-Coloc med en tjocklek av 100mm. Under

markstenen ligger sättsand och ett 200 mm tjockt CG-lager. Ytoma traflkeras av

ca 300 bussar/dygn. Skador som observerades var deformationer och viss

spårbildning. I ytan var inlagt mörkare band med marksten av samma typ.

Deformationer observerades endast på den ljusare markstenen. Tänkbar orsak kan

vara att vatten kommit ner och blivit instängt varvid frostskador uppstått i

underkant på markstenen. Att skador endast skett på den ljusare markstenen kan

bero på att den är mindre motståndskraftig mot frost. Vidare undersökning borde

göras med tvärprofllmätning och borttagning av sten på skadade och oskadade

partier för att fastlägga var i konstruktionen som deformationer uppstått.

  

Bild 1 Norrmalms torg

Västerlånggatan: Gågata genom gamla stan. Markstensbeläggningen utfördes

1993-95. Gågatan är belagd med rektangulär marksten, S:t Erik antik, med en

tjocklek av 100 mm. Under markstenen ligger sättsand och 100 mm AG. Ytorna
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traf1keras i huvudsak av gående. Viss traflk av mindre lastbilar förekommer. Vid

utförandet uppstod problem med låggningen eftersom gatan svänger. Resultatet

blev att fogarna i ytterkurva blev onormalt breda. Vid trafik har vissa stenar

förflyttats i sidled. Sättningar observerades i anslutning till brunnar och
betäckningar.

 

Bild 2 Västerlånggatan

Karlaplan: Bussgata och busshållplats vid Karlaplan. Ytorna utfördes under 1991.

Ytorna var belagda med SF-sten med tjocklek av 100 mm. Under markstenen

ligger såttsand och ett 200 mm tjockt CG-lager. Ytorna trafikeras av ca 350

bussar/dygn i innerkurva och ca 250 bussar/dygn i ytterkurva. Ytorna såg bra ut

och endast några få kantskador på markstenen observerades. Liten spårbildning

observerades. Fortsatt uppföljning bör göras för att vid hållplatsema följa framtida

spårutveckling.

Essingetorget: Bussgata vid Essingetorget. Markstensbelåggningen utfördes under

1995. Ytan år belagd med UNI-Coloc med en tjocklek av 100 mm. Under

markstenen ligger sättsand och 100 mm AG. Ytan trafikeras av ca 200

bussar/dygn. Ytan såg bra ut och inga skador observerades. Fortsatt uppföljning av
ytan är intressant.

 

Vasaterminalen: Stora ytor med SF-sten. Uppgifter om uppbyggnad och utförande

saknades vid inspektionen. Även trañkens omfattning var osåker. Ytorna såg

förhållandevis bra ut. Lokala deformationer förekom på ställen där bussarna

stannar. Uppbyggnaden och trañkintensiteten bör kontrolleras.

 

Skärholmens centrum: Stora ytor med marksten. Uppgifter om uppbyggnad och

utförande saknades vid inspektionen, men åldern var någonstans kring 15 år. Små
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skador fanns på stenarna som var rektangulära och relativt små. Ingen direkt tung

trafik förekommer, trafiken består i huvudsak av transporter till och från affärerna

i centrum.

2.2 Göteborg

1997-03-14

Nils Ericsonterminalen: Ny bussterrninal vid järnvägsstationen utfördes 1996.

Göteborgs största terminal för busstrafik. Uppbyggnad av CG + sättsand + 100mm

Hexasten. Sättsand av krossat material. Mindre lokala sättningar förekom på ytan

och vid anslutningar mot brunnar. På stora delar av ytan saknades fogsand i

fogarna och stenarna hade dålig samverkan. Vissa fogar var mycket breda och

vatten hade kommit ner i sättsanden. Vid inspektionen togs en sten upp från

beläggningen och hålet fylldes genast med vatten som rann fram i sättsandslagret.

_ skadeundersökning föreslå för ytan.
.v

  

Bild 3 Nils Ericsonterminalen

Nils Ericsons gata: Ny genomfartsgata vid järnvägsstationen utfördes 1996 med

100 mm rektangulär Antiksten. Trafikeras med personbilar och lättare lastbilar för

varutransporter till intilliggande fastigheter. Ytan låg bra men fogsand saknades i

fogarna. Fogarna bör omgående fyllas med fogsand för att få samverkan mellan

stenarna och därmed förhindra framtida skador i beläggningen.
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Bild 4 Nils Ericsons gata

Bussterminal Heden: Äldre bussterminal med Hexasten. Uppbyggnad av 150 mm

CG+s°attsand (rlis 2-5 mm) + 100 mm Hexasten. Ytan låg bra med mycket lite

spårbildning på busshållplatserna. Mindre sättningar fanns i ytans kanter i

anslutningar till omgivande asfaltbeläggning.

Sveagatan/Maiorsgatan: Äldre gatukorsning som år lagd med SF-sten, 10-15 år

gammal. Ytan låg bra med väl fyllda fogar. En mindre lokal sättning i kanten mot

intilliggande asfaltbelåggning. Anslutningar mellan marksten ock brunnar var

utförd med asfalt.

F j "llgatan: Genomfartsgata med SF-sten som trafikeras av ca 6 000 fordon/dygn

varav en hel del tung busstrañk. Ytan var ca 5 år gammal. Tydliga deformations-

spår från tung trafik fanns vid gatukanter och på en busshållplats. Trafiken är

spårbunden.
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Bild 5 Fjällgatan

Slottsskogsgatan: Relativt ny genomfartsgata som utfördes 1995. Traflkeras av

personbilar och lättare lastbilar för varutransport. Uppbyggnad av ñberduk+

såttsand + 80 mm SF-sten som ligger på gammal asfaltbeläggning. Lokala skador

förekom i körfält där traflken kom in på ytan. Skadorna bestod av deformationer i

hjulspår. De skadade delytoma saknade fogsand i fogarna vilket försämrar

samverkan mellan stenarna. För att klargöra skadeorsaken utfördes en

undersökning på ett skadat ställe i juni 1997, se bilaga 1. I en utvald tvärsektion

avvägdes markstensytans nivå. Därefter plockades markstenen bort och ytan på

underliggande asfaltlager avvägdes. Där deformationerna uppstått saknades

sättsand under markstenen. Såttsanden hade förflyttats åt sidan. Möjligen var

flberduken en bidragande orsak. Asfaltytan under såttsanden var intakt och ingen

deformation hade uppstått i den.
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Bild 6 Slottsskogsgatan

Marklandsgatan: Ny bussterminal som utfördes med marksten under sommaren

1997. Markarbetena utfördes på totalentreprenad av Gatubolaget i Göteborg som

också har projekterat överbyggnaden. Ytan följs upp i doktorandprojektet.

Lagermoduler beräknas från fallviktsmätningar och tvårprofller mäts för

registrering av eventuell spårbildning.

 

2.3 Malmö

1997-02-27

Drottninggatan: Bussficka med marksten. Ytan består av 100 mm SF-sten som är

lagd på såttsand och 160 mm CG. Ytan som utfördes under 1993 såg bra ut, inga

synliga skador och ingen synlig spårbildning. Ytan lutar från kantstenen.

 

Porslinsgatan: Bostadsgata med 210 mm kvadratisk marksten tjocklek 70 mm,

obundet bårlager 100 mm, utförd 1990. Ytan såg braut, inga direkta skador

observerades.

 

Danska vågen: Markstensytan fungerar som traflkhinder i början och slutet av

gatan. Ytan består av Hexasten, tjocklek 80 mm och utfördes 1992. Ytan såg bra

ut och inga skador observerades.
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Bertil Muhrs gata: Bostadsgata med 210x105 mm marksten med tjocklek av 70

mm, obundet bärlager 160 mm, utförd under 1991. Vid inspektion fanns inga
synliga skador utan ytan säg bra ut.

 

Lilla Kvarnsgatan: Bostadsgata med 210x210 mm marksten, tjocklek 70 mm

utförd under 1992. Sand saknades i fogar möjligen beroende på sopning av ytan.

På vissa partier vid infarten hade stenarna vridit sig p.g.a. dålig samverkan mellan

stenarna. Liten spärbildning och lokala sättningar observerades.

 

Ystadsgatan: Genomfartsgata med SF-sten med tjockleken 80 mm utförd under

1988. I stort såg ytan bra ut. Vid ena kanten hade stenar glidit isär och fogsanden

var borta, möjligen beroende på sopning av ytan eller bortspolat av regn. Vid möte

gär trafiken nära kantstenen vilket medför att mindre deformationer uppstått.

 

Falkenbergsgatan: Bostadsgata med UNI-Coloc sten, tjocklek 80 mm, utförd

1988. Såg bra ut inga nämnvärda skador observerades vid inspektion. Synliga

läggningsfogar efter maskinläggning.

 

Södervärn: Nybyggd bussterminal, invigning maj-97, med stora ytor av

rektangulär marksten. Under markstenen ligger ett 100 mm tjockt AG-lager. Ytan

är nybyggd och väldokumenterad och är ett utmärkt objekt för fortsatt uppföljning.

På denna yta borde ärliga mätningar utföras för att kunna följa eventuell framtida

spårutveckling.

Vid inspektion 97-06-10 observerades skador på nya busshållplatser utanför

terminalomrädet vid Spårvagnsgatan och Södra förstadsgatan. Skadorna bestod av

deformationer och förskjutningar av markstenen. Inne på terminal området fanns

endast någon lokal sättning men i övrigt säg ytan bra ut.

 

Bild 7 Södervärn
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Stadiongatan: Bussflckor med UNI-Coloc sten, tjocklek 100 mm på sättsand och

AG 150 mm, utförd under 1995. På ytan har fogarna förseglats och detta verkar att

ha fungerat bra. Några skador observerades inte vid inspektionen.

 

Bockgränd: Gammal bostadsgata med SF-sten, tjocklek 80 mm, obundet bärlager

100 mm utförd 1971. Ytan såg bra ut utan några större skador. Lokala sättningar
observerades.

Lorensborgsgatan: Bussñckor (2 stycken) med SF-sten. Ålder och övriga data var

okända vid inspektionen. Troligtvis utfördes ytorna under 60-70 talet. Skador som

observerades var viss spårbildning och ytskador på markstenen. Stenen verkade ha

ballast av sandsten, kalksten och flinta och kan vara importerad från Danmark.

 

1997-06-10

Södra förstadsgatan Malmö (vid Sheraton): Busshållplats med uppbyggd av CG

160 mm, sättsand (0-4 mm) tjocklek 40 mm och SF-sten 100 mm, fogsand 0,5-2

mm. Busshållplatsen byggdes om -95. Fogarna var tätade med Pavseel vilket inte

verkade ha fungerat. Skador som observerades var sättningar och breda fogar som

saknade fogsand där vatten lätt kunde tränga ner. Under gatan finns ett

parkeringshus varför busshållplatsen ligger på ett betongvalv.

Föreningsgatan Malmö: Busshållplats med uppbyggnad som Södra förstadsgatan

men utan försegling med Pavseel och utan garage under. Hållplatsen utfördes -88

och inga skador observerades.

Borgmästargården Malmö: Parkeringsyta med 175 mm kvadratisk sten och en

tjocklek av 100 mm. Ytan ligger över ett garage. Sättsand 30 mm 0-4 mm

natursand. Ytan såg mycket bra ut med välfyllda fogar och utan några egentliga

skador. Ytan används som parkeringsyta men varutransporter förekommer.

Lastbilarnas framhjul påverkar ytan med vridningar som ytan dock har klarat

mycket bra.
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Bild 8 Borgmästargården Malmö

Nordö terminalen Malmö: Terminalytor vid inre hamnen som är utförda vidolika

tidpunkter. Under 1984 utfördes en yta med SF-sten. Under 1985 utfördes en yta

med Hexasten, som ligger på ca 50 mm tjockt lager av 0-20 mm material och

sättsand. På ytan observerades lokala sättningar och vid utfart och infart vid

tullpolisbyggnaden även skador på partier som till viss delsaknade fogsand. På

ytan närmast kajen fanns en yta med UNI-Coloc. På denna yta fanns lokala

sättningar och partier med ytskador.

Domustaket Lund: Parkeringsyta på Domustaket i Lund. Ytan är utförd med SF-

sten. Uppbyggnaden består av cellplast 60 mm, flberduk, grus 30-150 mm och SF-

sten. Fogarna tätades med trasskalkinblandning i fogsanden. Cellplasten användes

som värmeisolering. Ytan hade skador på de ställen där bilar svänger. Där hade

sättsanden försvunnit och stenarna vridit sig. Lokala sättningar fanns och enligt

uppgift hade dessa uppkommit p.g.a. dieselsplill som löst upp cellplasten och

därmed hade ytan deformerats.
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Bild 9 Domustaket Luna'

Ringsj överket: Upplagsyta för sand till reningsverk utförd 1995. Uppbyggnad av

förstärkningslager (0-100 mm) tjocklek 350 mm, bärlager (0-50 mm) tjocklek 100

mm, sättsand (0-20 mm) tjocklek 40 mm och SF-sten med en tjocklek av 100 mm

som hade distanser av ca 2,5 mm. Eftersom ytan fungerar som upplag för sand till

reningsverket var fogarna väl fyllda med sand. Ytan trañkerades av hjullastare. På

vissa ställen vid in och utfart koncentrerades all trafik men även där såg ytan

mycket bra ut. Inga skador observerades.

 

2.4 Helsingborgs Hamn

Västhamnen i Helsingborg färdigställdes hösten 1984. Hamnplanen används för

containeruppställning och trafikeras av tunga truckar med axellast av ca 100 ton.

Som beläggning på hamnplanen för containerhantering valdes 100 mm marksten

av typ UNI-Coloc och SF. Markstenen lades ut maskinellt. De hårda

påfrestningarna på beläggningen var avgörande för valet av marksten.

Överbyggnaden som består av 100 mm marksten, 30 mm sättsand och 300 mm

bärlagergrus 0-50 mm ligger på en underbyggnad av inspolad sjösand 0-2 mm.

Överbyggnaden dimensionerades ursprungligen för lättare truckar än de som idag

traflkerar ytan.

Under 1996 har Helsingborgs Hamn börjat planera för att underhålla ytan på

grund av lokala sättningar och ytskador. Stora delar av beläggningen är ojämn och

på flera ställen har markstenen skador på grund av mekaniskt ytslitage.

Ojämnheterna utgör problem för truckama som kräver jämna körytor. Stenarnas

ytskador har bildats vid tung hantering och uppställning av containrar samt när

dragvagnar har tappat gummihjul och kört direkt på fälgen. Tanken är att förstärka

överbyggnaden och samtidigt lägga om markstenen. Flera alternativ har

diskuterats. En konsult har anlitats från Holland.
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Det troliga är att markstenen kommer att tas bort och att underliggande

obundna gruslager stabiliseras med cement. Stabiliseringen planeras att utföras

med platsblandning till ett djup av 400 mm av befintligt material som består av

sättsand, bärlagergrus och sjösand. På uppställningsytoma läggs sedan 30 mm

sättsand och 120 mm ny marksten. På körytorna läggs bindlager och slitlager av

modifierad asfaltmassa.

's
3% »ar» *i

är

 

Bild 10 Helsingborgs hamn (Västhamnen)

Containerterminal Helsingborg: Område för hantering av container. Från början

lades ca 10000 m2 marksten både SF-sten och Uni sten. I dagsläget återstår ca

2000 m2 SF-sten. Uppbyggnaden består av geotextil på terrassen, förstärknings-

lager 200 mm (0-100 mm kross), geotextil, bärlagergrus 160 mm (0-40 mm),

sättsand 40 mm (stenmjöl) och SF-sten 100 mm. Hela området avvägdes vid

utförandet och vid ny avvägning framkom att hela ytan hade sjunkit 50 mm. Vid

inspektionen observerades endast små skador på stenen och sättningar vid en

rörgrav.

3 Problemanalys
Inventeringen som huvudsakligen består av markstensytor i Stockholm, Göteborg

och Malmö omfattar ca 30 olika markstensytor. De flesta av ytorna är relativt

nylagda och saknar skador. Detta är naturligt eftersom markstensytor

dimensioneras för lång livslängd och 2-3 år gamla ytor ska fortfarande ligga bra.

Några ytor har dock fått skador redan efter kort tid. Dessa ytor är särskilt

intressanta att undersöka vidare. Vid en okulär inspektion kan dock vissa

skadehypoteser ställas upp men hypoteserna måste sedan prövas vid
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fältundersökningar och laboratoriestudier. De problem som kommit fram vid

inventeringen kan delas in i tre grupper.

Fukt i överbyggnaden

För några ytor har fukt konstateratsi sättsandslagret under markstenen. Vatten har

kommit ner i konstruktionen och sedan blivit instängt. Detta försämrar avsevärt

konstruktionens bärförmåga och livslängd. Skador konstaterades på endast ett år

gamla beläggningar Worrmalmstorg, Nils Eriksson Terminalen). Skadorna består

i att stenarna kantrar och rör sig vid belastning av tunga fordon. Fogarna utvidgas

ytterligare och tappar helt sin täthet. Några skadehypoteser har ställts upp för

denna typ av skador:

0 Beläggningsytan har otillräcklig tvärlutning vilket försvårar vattenavrinning

och i Vissa fall blir vatten stående på ytan.

0 Fogsanden har ej fyllt och trängt ner tillräckligt i fogen Vilket gör fogen otät.

0 Underliggande bundna bärlager är alltför tätt och hindrar vatten att tränga

igenom.

0 Dräneringen är otillräcklig.

Lastspridning/fogfunktion

För att markstenarna tillsammans ska fungera som en beläggning måste

samverkan uppnås mellan de enskilda stenarna. En väl fungerande fog är viktig

för att uppnå en god samverkan. Stenarna ska inte läggas direkt mot varandra utan

en fog på några mm måste lämnas. För att stenarna ska samverka måste fogen helt

fyllas med fogsand. Fogsanden tätar också fogenmot vatten. Vid inventeringen

hade flera markstensytor dålig fogfyllnad. På flera ställen fanns lösa stenar som

saknade samverkan med varandra. Moderna sopmaskiner som arbetar med stor

sugeffekt kan vara skadliga för markstensbeläggningar genom att lös fogsand sugs

bort från fogen. Samverkan och lastspridning förbättras också genom att

beläggningen läggs med överhöjning liknande ett valv och att beläggningskantema

läggs mot fast förankrade kantstenar. Valvets form ger dessutom en god

vattenavrinning. Viktigt för en god lastspridning är sättsandens sammansättning

och tjocklek. För att undvika instabilitet i sättsandslagret ska detta ej vara för

tjockt. Vid inventeringen har olika synpunkter kommit fram om sättsandens

sammansättning. Detta är en fråga som bör utredas närmare. Gemensamt är dock

att samtliga vi träffat menar att sättsanden är mycket viktig för beläggningens

funktion. Terrassen och de obundna lagren i överbyggnaden har också betydelse

för markstenbeläggningens funktion men vid en okulär besiktning är dess

skadepåverkan svår att tyda. Några skadehypoteser har ställts upp för denna typ av

skador:

0 Dålig samverkan mellan stenar beror på att inspänning och valvverkan saknas.

0 Instabilitet i markstensbeläggningar beror på ojämna eller för tjocka

skikttjocklekar för sättsanden eller att den har fel sammansättning.

0 Dålig samverkan mellan stenar beror på otillräcklig fogbredd och otillräcklig

fogfyllning.

0 Otillräcklig packningsgrad i underliggande obundna lager ger försämrad

bärighet.
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Anslutningar

Vid inventeringen har framkommit att lokala skador på markstensbeläggningar

ofta beror på dåligt utförande av anslutningar mot olika typer av brunnar eller

andra fundament.

4 Förslag till fortsatt arbete
Det fortsatta arbetet föreslås uppdelat i olika etapper. Som en fortsättning på

inventeringen bör en mer noggrann undersökning göras för några av de

inspekterade ytorna. Skadeorsaken bör utredas för de ytor där skador redan har

inträffat efter bara något års trafik. För att ytterligare öka kunskapen om hur

markstensytors tillstånd förändras med tiden bör vissa av ytorna följ as under några

år. Uppföljning föreslås för några olika typer av ytor. Uppföljningen innefattar

inspektion samt mätning av i första hand deformationer i form av Spårbildning.

För att ytterligare öka kunskapen om markstensbeläggningars uppbyggnad och

dimensionering föreslås bestämningar, undersökningar och mätningar av

konstruktionens materialegenskaper. Markstensbeläggningars ytegenskaper bör

ytterligare undersökas med avseende på jämnhet, friktion, buller och slitstyrka.

Skadeundersökning

Undersökning av skadeorsak bör i första hand göras för nya objekt där skador har

uppkommit redan under de första åren efter färdigställande. Sådana skador beror

ofta på fel vid dimensionering, utformning eller utförande. Skadeundersökning

föreslås för tre ytor:

0 Busshållplats vid Norrmalmstorg utförd 1995

Uppbyggnad: UNI-eoloc 100 mm på 200 mm CG

Skador: Spårbildning

Undersökning: Mätning av tvärsektioner på överytan

Borttagning av sten

Dokumentation av lagertjocklekar

Provtagning

Bestämning av skadeorsak

0 Terminalyta vid Nils Eriksson Terminalen utförd 1996

Uppbyggnad: Hexasten 100 mm på CG

Skador: Lokala sättningar, instängt vatten i

sättsandslager

Undersökning: Mätning av tvärsektioner på överytan

Borttagning av sten

Dokumentation av lagertjocklekar

Provtagning

Bestämning av skadeorsak
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0 Slottsskogsgatan i Göteborg utförd 1995 (Skadeundersökning utförd i juni

1997 se bilaga 1)

Uppbyggnad: SF-sten 100 mm på CG

Skador: Lokala skador i form av spår

Undersökning: Mätning av tvärsektioner på Överytan

Borttagning av sten

Dokumentation av lagertjocklekar

Provtagning

Bestämning av skadeorsak

Tillståndsuppföljning

Tillståndet för ett antal väl dokumenterade ytor föreslås följ as upp under ett antal

år. Uppföljningen innefattar inspektion samt mätning av i första hand

spårbildning.

Busshållplatser:

0 Essingetorgeti Stockholm

0 Norrmalmstorg i Stockholm

0 Nils Eriksson Terminalen i Göteborg

0 Marklandsgatan i Göteborg

- SödervärniMalmö

Stadsgator:

0 Västerlånggatani Stockholm

0 FjällgataniGöteborg

0 Slottsskogsgatan i Göteborg

0 YstadsgataniMalmö

0 Danska VägeniMalmÖ

Bestämning av materialegenskaper i markstensöverbyggnaden

Vid dimensionering av överbyggnader med marksten används parametrar för olika

mekaniska egenskaper från de olika materiallagren i överbyggnaden. För att kunna

förbättra dimensioneringsmodellen krävs ytterligare kännedom om markstens-

lagrets mekaniska egenskaper vid olika utformning och utförande. Provbelastning

med fallvikt föreslås för olika typer av beläggningar.

Osäkerhet råder om vattengenomsläppligheten hos bundna bärlager av CG och

AG. Laboratorieundersökning föreslås för att klargöra detta.

Markstensbeläggningars förmåga att klara tung trafik utan att deformeras beror

dels på markstenslagrets utformning och utförande dels på underliggande lager.

För att studera olika parametrars inverkan föreslås att olika markstens-

konstruktioner provas i HVS (Heavy Vehicle Simulator). Stora delar av den

internationella dimensioneringen baseras på resultat från HVS-försök. Genom att

utnyttja HVS i arbetet kan det därför ge ett mervärde i den slutliga argumen-

teringen.
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Mätning av ytegenskaper

Markstensbeläggningar används alltmer för trañkerade gator och vägar. För

sådana trafikerade beläggningar ställs olika krav på ytans egenskaper för att

beläggningen ska vara trañksäker, ha god körkomfort och goda miljöegenskaper.

De viktigaste ytegenskaperna är jämnhet, friktion, buller och slitstyrka. För

markstensbeläggningar måste kunskapen om dessa ytegenskaper förbättras.

Mätning av ytegenskaper föreslås för olika typer av markstensytor.

Markstensbeläggningen bör ytterligare kunna utvecklas for att optimera

ytegenskaperna.

VTI notat 73-1997 21





Bilaga 1

Sid 1 (2)

Skadeundersökning på Slottskogsgatan i Göteborg 970625

Allmänt: Slottsskogsgatan är en relativt ny genomfartsgata som utfördes 1995.

Gatan trafikeras av personbilar och lättare lastbilar för varutransport. Uppbyggnad

av 80 mm SF -sten+sättsand. Sättsanden är lagd direkt på befintlig asfaltyta.

Lokala skador fanns i hjulspår där trafiken kommer in på ytan. Skadorna bestod av

deformationer i hjulspår. De skadade delytorna saknade fogsand i fogarna vilket

försämrar samverkan mellan stenarna.

Undersökning: Vid en lokal skada gjordes en utredning (970625) för att klargöra

varför det uppkommit deformationer i hjulspår.

Arbetsgången var följande:

-Bestämning av markstensytans nivå genom avvägning.

-Markstenen avlägsnas och fogsandens nedträngning kontrolleras

-Sättsandens tjocklek kontrolleras genom avvägning.

-Asfaltytan kontrollers beträffande skador och eventuella sättningar

Observationer på ytan:

-Deformationer i hj ulspår vid infart från Mariatorget.

-Fogsand saknades där deformationen uppstått men på

omkringliggande ytor som ej trafikeras av fordonsåg fogarna bra ut.

Överytan avvägdes i en tvärsektion över det skadade partiet. Därefter togs

markstenen bort och kontrollerades beträffande tjocklek och skador. Tjockleken

var 80 mm och inga direkta skador kunde ses på de stenar som kontrollerades.

Fogsanden bedömdes endast finnas i den nedre halvan av fogen där deformation

uppstått. Mitt under deformationen saknades sättsand. På oskadade partier var

sättsanden intakt. På det bundna underlaget (gammal asfaltbeläggning)

observerades inga skador. Där deformationen hade inträffat var fiberduken

skarvad och låg därför omlott.

Avvägning över deformation på Slottskogsgatan i Göteborg

1997-06-25
20,3

  

överyta marksten

. . . . - -överyta sättsand

  

20,2 - - - överyta asfalt
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Figur 1 Avvägd tvärsektionfrån Slottskogsgatan.
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Bilaga 1

Sid 2 (2)

I figur 1 finns en avvägd tvärsektion uppritad. Där framgår att deformationen

enbart fanns i sättsandslagret. Den gamla asfaltytan var jämn och ingen

deformation hade skett där. Det spår som fanns i asfaltlagret var troligen ett

gammalt spår som Visar var trafiken gått tidigare. I samband med att det lades

marksten byggdes gatan om och trafiken flyttades i sidled.

Trolig orsak till att deformation uppstått:

I samband med regn pumpas fogsanden bort när ytan trafikeras. När en stor mängd

av fogsanden pumpats bort upphör samverkan mellan stenarna. Rörelse uppstår

mellan stenarna som i sin tur börjar mala ner och pumpa bort såttsanden.

Problemet är vanligt när vatten blir stående i såttsandlagret Vilket kan inträffa for

konstruktioner med täta bundna bärlager och dålig dränering. En annan orsak kan

vara att ñberduken som legat omlott har glidit Vilket kan ha inverkat på

konstruktionens funktion.
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