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Förord

För att kartlägga asfaltbeläggningars friktionsegenskaper har ett antal

kontrollsträckor i Stockholmstrakten följts upp kontinuerligt under 1997-98. En

första undersökning från 1996 visade att trafikpoleringen från sommardäck

markant kunde försämra friktionen på slitlager med skelettasfalt.

Uppdraget har finansierats av Vägverket, Region Stockholm och huvudkontoret i

Borlänge. Kontaktmän har varit Sven Eliasson och Håkan Jonsson, Region

Stockholm och Svante Johansson, Borlänge (vägavdelningen). Från VTIs sida har

Torbjörn Jacobson varit projektledare och ansvarat för utredningen.

Friktionsmätningarna har utförts av Björn Björnsson. Vid sammanställningen av

resultaten och rapporten har Fredrik Hornwall och Peet Höbeda deltagit.

Linköping i mars 1999,

Torbjörn Jacobson
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Sammanfattning

På senare år har problem med låg våtfriktion konstaterats på slitstarka

beläggningar under sommarhalvåret, framför allt i utsatta lägen och under

eftersommaren och hösten. Mätningar har visat att friktionen snabbt kan reduceras

om beläggningen är poleringsbenägen och halkrelaterade olyckor har rapporterats

på polerade beläggningar. För att studera omfattningen av trafikpoleringen och

förändringen av friktionen under året har en inventering gjorts på ett stort antal

asfaltbeläggningar i Sverige.

I många länder där dubbdäck är förbjudna är trafikpoleringen ett stort problem och

föreskrifter finns bland annat för stenmaterialets poleringsbenägenhet. I Sverige

har dubbtrafiken medfört att stenmaterialet på vintern ruggats upp varför låga

friktionstal varit ovanliga på inslitna beläggningar. Val av allt slitstarkare

stenmaterial, övergång till skelettasfalt samt skonsammare dubbar har markant

reducerat dubbslitaget under 1990-talet.

Inventeringarna 1997 och 1998 omfattar dels återkommande mätningar under året

(från vår till förvinter) på ett antal beläggningar i Stockholmsområdet, dels

höstmätningar av ett stort antal beläggningar i södra och mellersta Sverige. Det

handlar om mer eller mindre högtrafikerade vägar/gator eller tunnlar med slitlager

typ ABSlÖ innehållande porfyr eller kvartsit, men även andra beläggningstyper

och stenmaterial förekommer. Skyltad hastighet varierar mellan 50, 70, 90 och

110 km/h. Beläggningarna var inslitna (minst ett år gamla) vid

friktionsmätningarna.

Mätningarna följer Vägverkets metodbeskrivning för bestämning av friktion på

belagd vägyta och avser våtfriktionen vid barmarksförhållanden. Vid mätningarna

har VTIs friktionsmätbil typ SAAB Friction Tester använts.

Sammanfattningsvis visar mätningarna från 1997-98 att våtfriktionen hos en

asfaltbeläggning markant förändras under året beroende på effekter från

trafikpolering sommartid och uppruggningen från dubbtrafiken vintertid. Mest

känsliga för trafikpoleringen är skelettasfalt med porfyr som på sensommaren och

hösten kan uppvisa låga friktionsvärden (<O,5), speciellt på utsatta platser såsom

tunnlar och trafikintensiva vägavsnitt (även rondeller och tvära kurvor).

Dubbtrafiken ruggar dock upp vägbanan relativt snabbt, vilket innebär att friktion

hamnar på relativt höga nivåer under vinterhalvåret. Skillnaden är stor mellan

mätsträckorna i Stockholm som har intensiv trafik och de på landsorten med

lugnare trafikflöde och mindre trafik. I de senare fallen har inga låga, kritiska

värden uppmätts på porfyrbeläggningar.

Skelettasfalt innehållande kvartsit, erhåller generellt bättre friktionsegenskaper än

porfyr och friktionen bedöms som acceptabel även på senhösten och på utsatta

platser. Även kvartsitbeläggningar uppvisar årstidsberoende friktion men når

normalt aldrig kritiska nivåer under hösten. Mätningar bör göras även på

beläggningar med andra stenmaterial, till exempel ortens material.
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Ett sätt att förbättra friktionen hos porfyrbeläggningar, men samtidigt bibehålla en

bra slitstyrka, kan vara att blanda in kvartsit i asfaltmassan. Enligt provvägsförsök

har friktionen blivit bättre genom denna åtgärd. Friktionshöjande åtgärder som

planfräsning av ytlagret (några mm) har givit Önskvärt resultat men maskinen kan

ha svårt för att komma åt hela körbanan om spår eller ojämnheter förekommer.

Ätgärdens varaktighet är också begränsad (ca ett år).

En sammanställning över Övriga resultat visar att:

Skillnaden kan vara stor mellan olika skelettasfalter med porfyr

Skillnaden kan vara stor mellan olika skelettasfalter med kvartsit

Skelettasfalt (ABS) ligger genomgående på lägre nivåer jämfört med tät

asfaltbetong (ABT)

Skelettasfalt 11 mm ligger ungefär på samma nivå som Skelettasfalt 16 mm

Friktionen reducerades mer under den regniga sommaren 1998 än den

betydligt torrare 1997

Särskilt låga värden har uppmätts i tunnlar och på broar

Poleringens storlek är trafikberoende och detta framgår dels av att skillnaderna

i friktion mellan olika körfält på samma väg kan vara stora, dels av att de

vägbanor där gummidäckens knådande verkan är som störst också uppvisat de

lägsta värdena.

I ett kommande VTI notat (Peet Höbeda) redovisas bland annat labprovning på

stenmaterial och asfaltprov med inriktning på polering samt studier i

provvägsmaskin.
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Inledning och bakgrund

På senare år har problem med låg våtfriktion konstaterats på slitstarka

beläggningar under sommarhalvåret, framför allt i utsatta lägen och under

eftersommaren och hösten. Mätningar har visat att friktionen snabbt kan reduceras

om beläggningen är poleringsbenägen och halkrelaterade olyckor har rapporterats

på polerade beläggningar. För att studera omfattningen av trafikpoleringen och

förändringen av friktionen under året har en inventering gjorts på ett stort antal

asfaltbeläggningar i Sverige.

I många länder där dubbdäck är förbjudna är trafikpoleringen ett stort problem och

föreskrifter finns bland annat för stenmaterialets poleringsbenägenhet. I Sverige

har dubbtrafiken medfört att stenmaterialet på vintern ruggats upp varför låga

friktionstal varit ovanliga på inslitna beläggningar. Val av allt slitstarkare

stenmaterial, övergång till skelettasfalt samt skonsammare dubbar har markant

reducerat dubbslitaget och tecken från inledande mätningar tyder på att poleringen

från de odubbade däcken i vissa situationer kan medföra låga friktionsvärden

under hösten.

På uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, har friktionen följts upp genom

kontinuerliga mätningar på ett antal beläggningar. Det handlar om mer eller

mindre högtrafikerade vägar eller tunnlar med slitlager typ ABSIÖ innehållande

porfyr eller kvartsit. Skyltad hastighet varierar mellan 70, 90 och 110 km/h.

Mätningarna har gjorts från våren till slutet av 1997 och 1998, det vill säga både

under dubbsäsongen och under sommarhalvåret då vägytan kan poleras av de

odubbade däcken.

För att komplettera mätningarna i Stockholm som främst berör tungt trafikerade

trafikleder har även mätningar gjorts på landsbygdsvägar med mindre trafik

(fortfarande högtrafikerade vägar). Eftersom mätningarna i Stockholm främst

berör porfyrbeläggningar har även mätningar gjorts i Göteborg och Skåne där

kvartsit är det dominerande stenmaterialet i högkvalitativa beläggningar. Några

olyckor i Örebro föranledde en inventering av ett antal beläggningar i tätortsmiljö.

I rapporten redovisas också ett provvägsförsök med inblandning av mer

poleringsresistenta material i porfyr för att på så sätt förbättra friktionen hos ABS-

beläggning.

De beläggningstyper som förekommer i undersökningarna är huvudsakligen ABS-

slitlager 11 eller i de flesta fall 16 mm innehållande olika typer av porfyrer och

kvartsiter. I några fall förekommer annat stenmaterial och andra beläggningstyper

(ABT16 och ABD16). VTIs besiktningar i samband med valet av kontrollsträckor

visar också att porfyr och kvartsit är det helt dominerande stenmaterialet (i de

grövre fraktionema) i ytbeläggningama (slitlagren) på det högtrafikerade vägnätet.

Anledningen är att den här typen av stenmaterial har mycket bra slitstyrka.

Skelettasfalt är också den helt dominerande beläggningstypen och skälet är den

mycket höga slitstyrkan.
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I följande VTI Notat behandlas frågor som berör friktion och polering hos

asfaltbeläggningar samt tidigare friktionsm'atningar:

0 VTI Notat 11-1997. Polering av asfaltbeläggningar - friktionsrn'atningar

hösten 1996 . Torbjörn Jacobson

0 VTI Notat 18-1997. Polering och nötning av stenmaterial i slitlager-

beläggningar - inverkan på friktionen hos vägbeläggning (state of the art).

Peet Höbeda

0 VTI Notat 26-1998. Polering av asfaltbeläggning - friktionsrnätningar 1997 .

Torbjörn Jacobson.
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Friktion - mätmetod

Mätningarna följer Vägverkets metodbeskrivning för bestämning av friktion på

belagd vägyta (VVMB 104:1990) och avser våzfriktionen. Vid mätningarna har

VTIs friktionsmätbil typ SAAB Friction Tester (JHM 491, SAAB 9000) använts.

Mätdäcket är av typ Trelleborg 4.00-8 med ett inre lufttryck av 140 kPa.

VattenIiJmens tjocklek är 0,5 mm och mätningarna utförs vid en hastighet av ca 70

km/h. I något fall har mätningar även utförts vid 50 km/h.

Friktionstalen redovisas dels i form av medelvärden Över hela mätsträckan, dels

som max- och minvärden från medelvärden Över 20-meters sträckor. Det går även

att få fram medelvärden på sträckor mindre än 20-meter om så Önskas. I de flesta

fall har, per objekt och mättillfälle, dubbelmätningar utförts.

 

Bild 1 VTIS SAAB Friction Tester (JHM 491).
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Mätobjekt - Stockholm

Uppläggning

Mätobjekten har valts ut av Vägverket, Region Stockholm och i några fall av VTI.

Stenrika beläggningar, typ ABSlö/BSS med porfyr, dominerar i undersökningen

eftersom de är vanliga på det högtrañkerade vägnätet i Stockholmsområdet. Aven

ABSIÖ innehållande kvartsit ingår i undersökningen.

Mätsträckor

På följande sträckor har mätningar utförts vid ett flertal tillfällen under 1997

och/eller 1998:

E4, Eugeniatunneln, porfyr

E4, Linvävartorpet, porfyr

E4, Kista, porfyr

E4, Fredhällstunnehi, kvartsit

E4, Lindvreten, porfyr

E4, Hallunda - Wårby bro, porfyr

Södertunneln, porfyr och kvartsit

Skanstullsbron, porfyr

Tyresövägen, provsträckor, porfyr, kvartsit, blandmaterial av porfyr och ortens

sten samt porfyr och kvartsit

Förutom ovanstående sträckor har på uppdrag av Region Stockholm enstaka

mätningar gjorts på ett flertal andra objekt. Den delen av undersökningen redovisas

dock inte i denna rapport (har redovisats separat).

Tidpunkt för mätningarna

1997

början på mars

början på juni

slutet avjuli och början på augusti

mitten av september

slutet av oktober

mitten av december

1998

början på april

början påjuni

början på augusti

mitten av september

mitten av oktober

slutet på december
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E4, Eugeniatunneln

Beskrivning av mätsträckoma

Asfaltbeläggningen, ABSlÖ/B85, lades 1995 och stenmaterialet större än 4mm

utgjordes av porfyr från Älvdalen. Stenhalten större än 8 mm var drygt 65 % och

materialet utgjordes av krossat naturgrus. Enligt kvalitetskontrollen uppfyllde

beläggningen kraven i VÄG 94 och den kan anses vara en representativ ABS-

beläggning för det högtrañkerade Vägnätet i Mellansverige. ÅDTt är ca 45.000

fordon och Skyltad hastighet är normalt 70 krn/h (ibland nedsatt till 50 km/h).

Mätningar 1996 (sammanfattning)

Vid mätningarna i Eugeniatunneln hösten 1996 konstaterades förhållandevis låga

friktionsvärden, ñamför allt i långsamkörfältet (Kl). Våtfriktionen låg på tvättad

och sopad vägbana mellan 0,3 8-O,44 i medelvärde för hela mätsträckan genom

tunneln. Min- resp. maxvärdena för ZO-meterssträckor låg på 0,35-O,49. Efter

planfräsning av det Översta skiktet ökade friktionen markant och hamnade på

nivåer mellan O,66-O,7O med min- och maxvärden på O,51-O,81. Efter det att

vägytan trañkerats med dubbtrafrk ökade också ñiktionen markant och ytor som

inte planñästs erhöll i mitten på november en ñiktion på mellan O,63-0,7O i

medelvärden för hela mätsträckorna.

De låga friktionsvärdena hösten 1996 berodde på att den stenrika, släta och hårda

porfyrbeläggningen polerats av traflken under sommarhalvåret och närrnat sig en

kritisk nivå under hösten genom att mikrotexturen gradvis försämrats.

Mätningar 1997 (sammanfattning)
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Figur 1 Utveckling avfriktionen (medelvärden) under 199 7.

E4, Eugeniatunneln. Vägbanan planfrästes ijuni.
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Kommentarer

Mätningarna från Eugeniatunneln visade att våtfriktionen hos en ABS-beläggning

innehållande porfyr förändrashögst avsevärt under året (0,50-0,75 i medelvärde)

och nästan halveras under sommaren och hösten jämfört med uppruggad, bar

vägbana under vintern. De lägsta friktionsvärdena uppmättes i långsamfälten

(speciellt norrgående vägbana), sannolikt beroende på att antalet fordon och

speciellt andelen tunga fordon var större Kl :an jämfört med K2zan.

Planfräsningen av det övre skiktet (2-3 mm) i ytan och som gjordes i slutet av juni

1997 verkade ha givit avsedd effekt eftersom friktionen ökade markant efter denna

åtgärd. Friktionstalen (medelvärdena) låg enligt mätningen från 31 juli mellan

0,62-0,72 på mätsträckoma i tunneln och min- respektive maxvärdena låg på 0,48-

0,79. De lägre värdena härstammade troligen från ytor som inte hade planfrästs

och som låg i början och slutet på mätsträckoma. Den förhållandevis stora

variationen i friktionen (se standardavvikelsen) kan bero på att planfräsen inte helt

kommit åt ytan som ligger i spåret.

Mätningar 1998

Mätningarna under 1998 redovisas i tabell 1 och figur 2.

Tabell 1 Friktionsdata, E4, Eugeniatunneln 1998.

                

          

E4, Eugeniatunneln Längd Friktion Stdav Friktion

m medel mätn. min-max

6-7 april 1998

Kl, norr 560 0,69 0,02 0,65-0,72

Kl, söder 530 0,72 0,04 0,62-0,76

K2, norr 550 0,68 0,04 0,57-0,74

K2, söder 550 0,73 0,01 0,70-0,75

3-4juni 1998

Kl, norr 540 0,54 0,03 0,50-0,59

Kl, söder 540 0,62 0,05 0,51-0,69

K2, norr 560 0,59 0,04 0,49-0,65

K2, söder 560 0,60 0,03 0,51-0,63

5 augusti 1998

Kl, norr (innan fräsning) 300 0,44 0,02 0,39-0,47

(fräst yta) 500 0,56 0,06 0,43-0,70

Kl, söder (innan fräsning) 380 0,44 0,04 0,35-0,49

(fräst yta) 480 0,72 0,04 0,63-0,77

K2, norr (innan fräsning) 320 0,47 0,02 0,43-0,49

(fräst yta) 480 0,72 0,07 0,54-0,82

K2, söder (innan fräsning) 380 0,49 0,02 0,44-0,51

(fräst yta) 480 0,72 0,02 0,65-0,75
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Tabell 1 (forts.) Friktionsdata, E4, Eugeniatunneln 1998.

                 

E4, Eugeniatunneln Längd Friktion Stdav Friktion

m medel mätn. min-max

22-24 september 1998

Kl, norr 840 0,60 0,05 0,47-0,71

Kl, söder 920 0,64 0,07 0,48-0,73

K2, norr 800 0,60 0,06 0,49-0,71

K2, söder 860 0,69 0,08 0,47-0,77

15-20 oktober 1998

Kl, norr 600 0,61 0,05 0,51-0,73

Kl, söder 540 0,71 0,04 0,60-0,77

K2, norr 600 0,71 0,06 0,57-0,80

K2, söder 580 0,74 0,05 0,60-0,82

29 december 1998

K1, n0rr 560 0,63 - 0,55-0,70

Kl, söder 620 0,62 - 0,52-0,73

K2, norr 580 0,69 - 0,64-0,73

K2, söder 640 0,67 - 0,59-0,77
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Figur 2 Utveckling avfriktionen (medelvärden) under 1998.

E4, Eugeniatunneln. Vägbanan planfrástes ijuni och september.

Kommentarer

Enligt mätningarna från april låg friktionen på en relativt hög nivå, 0,68-0,72 med

minvärden på 0,57-0,70 och maxvärdena på 0,72-0,76, en förhållandevis stor
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spännvidd som sannolikt berodde på att fräsen inte kommit åt hela vägytan vid

åtgärden 1997.

I början av juni hade ñiktionen genom trañkpoleringen sjunkit till O,54-0,62 med

minvärden på O,49-0,51.

I början på augusti planfrästes vägbanan (ytlig, några mm). Innan åtgärden

uppmättes ñiktionen till O,44-O,49 i medeltal för hela sträckan. Minvärdena för 20-

meterssträckor låg på låga värden, 0,35- 0,39 i Kl :an. Efter åtgärd låg friktionen

på O,56-O,72 med det lägsta värdet för Kl :an norrut.

Vid mätningen i september låg friktionen mellan O,60-0,69 (medelvärden) men det

fanns sträckor i slutet och början på tunneln som uppvisade låga värden (minvärden

på 0,47-O,49) beroende på att de inte hade åtgärdats. En extra mätning gjordes en

bit söder om Eugeniatunneln på E4:an (bron) och gav mycket låga friktionsvärden,

O,34-0,43 med minvärde på 0,28. Efter denna mätning åtgärdades vägen igen

genom planfräsning (september) och friktionen låg enligt oktobermätningen mellan

O,61-O,74 (minvärden O,51-O,57).

i trafik

* páea s:
Färdi

 

Bild 2 Planfäst yta hösten 1998. E4, norr om Eugeniatunneln.

Den sista mätningen utfördes i december och gav friktionsvärden mellan O,62-O,69

med minvärden på O,52-O,55. Vid denna mätning hade ca 2 månaders dubbtratik

gått på vägen. Den friktionshöjande effekt som dubben har på polerade ytor

framgår inte enligt denna mätning eftersom ytan frästes i september och hade

därför inte hunnits utsättas för förnyad polering.
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Mätningarna vid Eugeniatunneln uppvisade överlag större spridning än övriga

objekt (standardavvikelser mellan 0,04-0,08) beroende på att planfräsen inte

kommit åt att åtgärda vägytan i lågpunktema i hjulspåren eller på oj ämnheter. Vid

besiktningen var vägbanan flammig vilket bekräftade att fräsen inte kommit ät

hela vägbanan.

Sammanfattningsvis visar mätningarna att friktionen för Eugeniatunneln i

betydande grad varierar under året, delvis beroende på trafikpoleringen och

uppruggningen av dubbdäcken men också genom den friktionshöjande

planfräsningen av vägbanan. Studeras medelvärden över hela mätsträckorna

varierar friktionen mellan O,44-O,74 beroende på körbana och tidpunkt för

mätningen. Studeras min- och maxvärdena för 20-meterssträckor (där kraven finns

i VÄG 94) är variationen ännu större, O,35-O,82.

VTI notat 6-1999
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E4, Linvävartorpet - Haga Norra

Beskrivning av mätstrá'ckan

Slitlagret består av ABSlÖ/B85 och lades 1994. Det grövre stenmaterialet

utgjordes av porfyr från Älvdalen. Hastigheten är 70 km/h. Mätningen avser

körfältet K2. ADTt: är ca 100.000 fordon per dygn fördelade på sex körfält.

Mätningar 1996 (sammanfattning)

Vid höstm'atningen 1996 låg friktionsvärdet på 0,56 medan och min- och

maxvärdena för 20-metersstråckor låg mellan 0,52-0,63.

Mätningar 1997 (sammanfattning)

Friktionen minskade under sommarhalvåret och låg som lägst i september på 0,51

(figur 3). Minvärdet för 20-meterssträckor låg på 0,47. Enligt mätningen från

december hade dubbtrafiken medfört att friktionen markant ökat till 0,76.

Noterbart var att friktionen vid Linvävartorpet låg på en högre nivå jämfört med

Eugeniatunneln (ca 1 km söderut) som har samma typ av beläggning.

Trafikvolymen är också större vid Linvävartorpet.
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Figur 3 Utveckling av friktionen under 199 7, E4, Linvävartorpet.
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Mätningarna under 1998 redovisas i tabell 2 och figur 4.

Tabell 2 Friktionsvärdenfrån mätningar 1998.

              

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

E4, Linvävartorpet Längd Friktion Stdav Friktion

m medel mätn. min-max

6- 7 april 1998

K2, norr 660 0,70 0,03 0,64-0,74

3-4juni 1998

K2, norr 720 0,57 0,01 0,55-0,58

5 augusti 1998

K2, norr 800 0,52 0,01 0,50-0,56

22-24 september 1998

K2, norr 840 0,50 0,02 0,48-0,59

15-20 oktober 1998

K2, norr 740 0,52 0,02 0,50-0,57

29 december 1998

K2, norr 720 0,65 - 0,62-0,68
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Figur 4 Utveckling avfriktionen under 1998, E4, LinvävartOrpet.
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Kommentarer

Friktionen har minskat kontinuerligt under sommaren och hösten och låg som

lägst på 0,50 i medelvärde för hela mätsträckan. Minvärdet för 20-meterssträckor

låg på 0,48 enligt mätningen från slutet av september. Värdena för 1998 ligger

något lägre än 1997, sannolikt beroende på att vädret varit fuktigare. Efter det

dubbtrafiken regenererat ytan hamnade friktionen på 0,65 i december jämfört med

0,70 som var friktionen i april 1998. Spridningen i mätningarna är lägre vid

Linvävartorpet jämfört med Eugeniatunneln (standardavvikelser 0,01-0,03).

Det bör påpekas att mindre skillnader mellan olika mätningar sannolikt kan

orsakas av att mäthjulets sidoläge på vägen (i hjulspåret) kan variera något. De

redovisade resultaten avser dock dubbelmätningar vid varje mättillfälle och därför

bör noggrannheten vara acceptabel.
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E4, Kista - Tureberg

Beskrivning av mätstrá'ckan

Slitlagret bestod av ABSlÖ/B85 och lades 1995. Det grövre stenmaterialet

utgjordes av porfyr från Oxberg. Hastigheten är 110 km/h. Mätningen avser

körfältet K2. ADTt är ca 80.000 fordon per dygn fördelade på sex körfält.

Mätningar 1996 (sammanfattning)

Vid höstmätningen 1996 låg friktionsv'ardet (medelvärdet) på 0,51 och min- resp.

maxvärdena för 20-meterssträckor låg på 0,48-0,55.

Mätningar 1997 (sammanfattning)

Friktionen minskade under sommarhalvåret (figur 5) och låg som lägst i

september på 0,55 (medelvärde). Minvärdet för 20-meterssträckor låg på 0,48.

Enligt mätningen från december hade dubbtrafiken medfört att friktionen markant

ökat till 0,78 i medeltal för hela mätstr'ackan.
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Figur 5 Utvecklingen avfriktionen under 1997, E4, Kista.
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Mätningarna under 1998 redovisas i tabell 3 och figur 6.

Tabell 3 Friktionsvärden från mätningar 1998.

                

         

  

 

  

 

  

 

  

 

E4, Kista Längd Friktion Stdav Friktion

m medel mätn. min-max

6-7 april 1998

K2, norr 1080 0,75 0,01 0,71-0,77

3-4juni 1998

K2, norr 1180 0,63 0,01 0,60-0,66

5 augusti 1998

K2, norr 1160 0,52 0,02 0,48-0,55

22-24 september 1998

K2, norr 1420 0,51 0,03 0,45-0,55

Påfartsramp mot Sthlm 540 0,51 0,07 0,36-0,67

15-20 oktober 1998

K2, norr 1160 0,55 0,02 0,49-0,60

29 december 1998

K2, norr 1160 0,70 - 0,68-0,72
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Figur 6 Utveckling avfriktionen under 1998, E4, Kista.
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Kommentarer

Även Vid Kista hade friktionen minskat markant under sommarhalvåret för att

sedan Öka efter det dubbarna ruggat upp ytan igen. Enligt septembermätningen låg

friktionen på 0,52 med minvärdet 0,45. Vid oktobermätningen (innan

dubbtrafiken) hade friktionen ökat till 0,55 och i december till 0,70. Även Vid

Kista ligger friktionen överlag lägre 1998 jämfört med mätningarna från 1997. En

specialmätning på påfartsrampen mot Stockholm Visade att friktionen i medeltal

låg på samma nivå som för motorvägen men spridningen var större med ett

minvärde på 0,36.
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E4, Fredhällstunneln

Beskrivning av mätsträckorna

Slitlagret bestod av ABSlÖ/B85 och lades 1992. Det grövre stenmaterialet

utgjordes av kvartsit från Dalsland. Hastigheten är 70 km/h. Mätningen avser

körfältet K2, ADTt är ca 100.000 fordon per dygn fördelade på åtta körfält.

Mätningar 1996 (sammanfattning)

Vid höstmätningen 1996 låg friktionsvärdena (medelvärden) mellan 0,67-0,69 och

min- resp. maxvärdena för 20-meterssträckor låg på 0,58-0,81. Det innebar att

beläggningen med kvartsit i Fredhällstunneln uppvisade betydligt högre friktion

jämfört med porfyrbela'ggningen i Eugeniatunneln.

Mätningar 1997 (sammanfattning)

Friktionen hade successivt minskat under sommarhalvåret (figur 7) och låg i

september på 0,63. Minv'ardet för 20-meterssträckor var 0,59 och härstammade

från septembermätningen. Vid den sena höstm'atningen och framför allt

vintermätningen ökade friktionen markant genom dubbtrafiken.
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Figur 7 Utveckling avfriktionen under 1997, E4, Fredhällstunneln.
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Mätningarna under 1998 redovisas i tabell 4 och figur 8.

Tabell 4 Friktionsvärdenfrän mätningar 1998.

              

  

    

                 

E4, Fredhällstunneln Längd Friktion Stdav Friktion

m medel mätn. min-max

6-7 april 1998

K2, norr 360 0,77 0,01 0,75-0,79

3-4juni 1998

K2, norr 260 0,68 0,02 0,64-0,70

5 augusti 1998

K2, norr 260 0,75 0,01 0,73-0,77

22-24 september 1998

K2, norr 220 0,65 0,02 0,62-0,68

15-20 oktober 1998

K2, norr 200 0,64 0,03 0,60-0,69

29 december 1998

K2, norr 220 0,64 - 0,60-0,70
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Figur 8 Utveckling avfriktionen under 1998, E4, Fredhällstunneln.
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Kommentarer

Mätningarna i Fredhällstunneln störs sannolikt av att trafikens sidolägesfördelning

kan ha varierat under året på grund av vägarbeten på Essingeleden. Tillfälliga

vägmarkeringar, klistrade med bitumen, har observerats i hjulspåren vid några av

mätningarna och kan ha påverkat resultatet. Spridningen i mätningarna är dock ej

anmärkningsvärt stor. En tydlig tendens är dock att friktionen minskat under

sommarhalvåret. De lägsta värdena låg enligt mätningarna från oktober och

december på 0,64 med minvärden på 0,60. Enligt decembermätningen har

friktionen inte ökat vilket är märkligt och kan förklaras av att körbanorna kan ha

flyttats i sidled (se bilden).

 

  
Bild3 E4, Fredhällstunneln.
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E4, Lindvreten

Beskrivning av mätsträckan

Slitlagret består av ABSlÖ/BSS innehållande porfyr från Adelöv i Småland.

Beläggningen lades 1996. Hastigheten är 110 km/h och ÅDT, är ca 70 000 fordon

per dygn fördelade på sex körfält. Mätsträckan är placerad i långsamkörfältet, Kl

och i riktning mot Stockholm. Ingen mätning gjordes under 1996.

Mätningar 1997 (sammanfattning)

Även vid Lindvreten hade friktionen minskat under sommarhalvåret (figur 9) och

låg som lägst i september på 0,55 (medelvärde). MinVärdet för 20-meterssträckor

låg på 0,50. Enligt mätningen från december hade dubbtrafiken medfört att

friktionen markant ökat till 0,79 i medeltal för hela mätsträckan.
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Figur 9 Utveckling avfriktionen under 1997, E4, Lindvreten.
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Mätningarna under 1998 redovisas i tabell 5 och figur 10.

               

       

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Tabell 5 Friktionsvärdenfrån mätningar 1998.

E4, Lindvreten Längd Friktion Stdav Friktion

m medel mätn. min-max

6-7 april 1998

Kl, norr 840 0,61 0,02 0,58-0,65

3-4juni 1998

Kl, norr 840 0,59 0,02 0,57-0,62

5 augusti 1998

Kl, norr 820 0,48 0,01 0,46-0,50

22-24 september 1998

Kl, norr 800 0,50 0,01 0,47-0,53

15-20 oktober 1998

Kl, norr 800 0,49 0,01 0,47-0,51

29 december 1998

Kl, norr 840 0,72 - 0,69-0,74
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Figur 10

Kommentarer

Utveckling avfriktionen under 1998, E4, Lindvreten.

Friktionen minskade under sommaren och var som lägst i augusti, 0,48 för hela

mätsträckan. Även mätningarna från september och oktober Visade på

förhållandevis låg friktion, 0,50 och 0,49. Minvärdena låg på 0,46, 0,47 och 0,47

vid de tre mätningarna. I december hade friktionen ökat till 0,72 med minVärdet

0,69 för 20-meterssträckor. Spridningen inom mätningarna är liten. Även Vid

Lindvreten ligger friktionen 1998 på en lägre nivå jämfört med 1997.
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E4, Hallunda - Wårby bro

Beskrivning av mätstrá'ckorna

Beläggningen utgjordes aV ABSlÖ med porfyr från Oxberg. ÃDTt är ca 70 000

fordon per dygn. Beläggningen lades 1997. Friktionsmätningarna har gjorts i Kl,

K2 och K3. Ingen mätning gjordes 1997.

Mätningar 1998

Mätningarna under 1998 redovisas i tabell 6 och figur 11.

Tabell 6 Sammanställning Överfriktionsdata.

                

      

E4, Hallunda Längd Friktion Stdav Friktion

In medel mätn. min-max

3-4juni 1998

Kl 2200 0,65 0,03 0,57-0,72

K2 2240 0,59 0,02 0,55-0,64

K3 2280 0,64 0,01 0,60-0,68

5 augusti 1998

Kl 2220 0,50 0,03 0,44-0,56

K2 2220 0,51 0,02 0,46-0,59

K3 2240 0,57 0,02 0,51-0,62

22-24 september 1998

Kl 2200 0,50 0,03 0,44-0,59

K2 2220 0,47 0,02 0,43-0,54

K3 2160 0,57 0,02 0,52-0,64

15-20 oktober 1998

Kl 2240 0,59 0,03 0,54-0,68

K2 2180 0,54 0,02 0,48-0,60

K3 2200 0,62 0,03 0,55-0,69

29 december 1998

Kl 2060 0,72 - 0,67-0,79

K2 - - - -

K3 - - - -
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Figur 11 Utveckling av friktionen under 1998, E4, Hallunda - Wårby bro.

Kommentarer

Friktionen har minskat under sommarhalvåret (ñgur 11) och mest för körfälten Kl

och K2, där sannolikt den mesta av trafiken går. I september låg friktionen i K2 på

0,47 (medelvärde) medan den samtidigt var 0,57 (medelvärde) i K3. Minvärdena

for Kl och K2 låg på 0,44 resp. 0,43 och för K3 på 0,52. I oktober hade friktionen

Ökat till 0,54-0,59 men fortfarande låg minvärdet på 0,48 (K2). Enligt

decembermätningen som endast omfattade Kl :an låg friktionen på 0,72.

Mätningarna vid Hallunda - Wårby bro visar att trañkpoleringen är trañkberoende

och att skillnaden mellan intilligande körfält kan vara relativt stor.
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Södertunneln

Beskrivning av mätsträckorna

Södertunneln, södra delen: Slitlagret bestod av ABSIÖ/BSS innehållande kvartsit.

Hastigheten år 70 km/h. Mätningen avser körfälten Kl och K2. ÅDTt är ca

100.000 fordon per dygn fördelade på fyra körfält.

Södertunneln, norra delen: Slitlagret bestod av ABSlÖ/BSS innehållande porfyr,

Adelöv. Hastigheten är 70 km/h. Mätningen avser körfälten K] och K2. ÅDTt är

ca 100.000 fordon per dygn fördelade på fyra körfält.

Mätningar 1996 (sammanfattning)

Vid hö stmätningen 1996 uppmättes för kvartsiten friktionsvärden (medelvärden)

på O,64-O,65 och for porfyren O,45-O,51. Minvärdena för 20-meterssträckor var för

kvartsiten O,57-O,60 och för porfyren O,38-O,46 beroende på i vilket körfält

mätningen gjordes. Porfyrbeläggningen i Södertunneln (Adelöv) uppvisade ungefär

lika låga friktionsvärden som porfyrbeläggningen i Eugeniatunneln (Älvdalen).

Mätningar 1997 (sammanfattning)

Mätsträckorna i Södertunneln uppvisade samma tendens som Övriga mätobjekt

med successivt minskande friktion under sommarhalvåret (figur 12) och markant

ökande friktion under förvintern 1997/98. Vid mätningen i september erhölls

friktionstal (medelvärden) på 0,63-0,66 för beläggningen med kvartsit medan den

med porfyr erhöll betydligt lägre värden på O,42-O,46. Min- och maxvärdena låg på

O,58-O,72 for belåggningen med kvartsit resp. O,38-0,52 för den med porfyr.
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Figur 12 Utveckling avfriktionen under 199 7, Södertunneln.
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Mätningarna under 1998 redovisas i tabell 7 och figur 13.

Tabell 7 Friktionsvärden från mätningar 1998.

                 

       

 

           

Södertunneln Längd Friktion Stdav Friktion

m medel mätn. min-max

6-7 april 1998

Kl, söder, kvartsit 1100 0,70 0,02 0,65-0,74

Kl, söder, porfyr 500 0,56 0,06 0,33-0,62

Kl, norr, kvartsit 1100 0,63 0,04 0,57-0,72

K1, norr, porfyr 400 0,51 0,03 0,47-0,59

3-4juni 1998

Kl, söder, kvartsit 900 0,70 0,01 0,67-0,72

Kl, söder, porfyr 400 0,51 0,02 0,49-0,54

Kl, norr, kvartsit 1020 0,72 0,01 0,70-0,75

Kl , norr, porfyr 400 0,51 0,02 0,49-0,58

5 augusti 1998

Kl, söder, kvartsit 1060 0,60 0,01 0,58-0,65

K1, söder, porfyr 420 0,41 0,03 0,38-0,49

Kl, norr, kvartsit 1140 0,62 0,02 0,55-0,69

Kl , norr, porfyr 400 0,41 0,03 0,37-0,51

22-24 september 1998

Kl, söder, kvartsit 1080 0,60 0,01 0,57-0,65

Kl, söder, porfyr 440 0,41 0,04 0,37-0,55

Kl, norr, kvartsit 1080 0,60 0,01 0,55-0,62

Kl, norr, porfyr 420 0,41 0,04 0,38-0,53

15-20 oktober 1998

Kl, söder, kvartsit 1020 0,62 0,01 0,60-0,66

Kl, söder, porfyr 380 0,41 0,01 0,40-0,42

Kl, norr, kvartsit 1120 0,62 0,02 0,56-0,66

Kl, norr, porfyr 380 0,39 0,01 O,38-0,43

29 december 1998

Kl, söder, kvartsit 1080 0,74 0,03 0,58-0,80

Kl, söder, porfyr 400 0,56 0,01 0,54-0,58

Kl, norr, kvartsit 1100 0,66 0,05 0,55-0,72

Kl, norr, porfyr 300 0,58 0,02 0,53-0,63
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Figur 13 Utvecklingen avfriktionen under 1998, Södertunneln.

Kommentarer

Porfyrbeläggningen i Södertunnehi skiljer sig ñån dem i infarterna på så sätt att

Vinterfriktionen ligger på en relativt låg nivå med värden mellan 0,52-0,58

(medelvärden) enligt april och decembermätningen. Vid vårmätningen uppmättes

låga minvärden på 0,33-0,47. I det första fallet var spridningen också stor inom

mätningen (standardavvikelse på 0,06). Möjligen kan mätningen ha påverkats av

spill, is eller något annat som påverkat vägbanan. Under sommarhalvåret uppvisade

porfyrbeläggningen låga friktionsvärden mellan 0,41-0,51 beroende på mättidpunkt

och körriktning. Min- resp. maxvärdena för 20-meterssträckor låg på 0,37 resp.

0,58.

På grund av att beläggningen i Eugeniatunneln åtgärdades under 1997 och 1998 är

det svårt att göra direkta jämförelser mellan mätresultaten. Det verkar dock som

om porfyrbeläggningarna i de båda fallen erhållit mer polering än övriga mätobjekt

i Stockholm och en förklaring kan vara att tunnelmiljön med konstantare miljö (ej

störtregn som spolar bort smuts och mer skugga som ger fuktigare vägbana) är

särskilt gynnsam för polering. Trafiken i de båda tunnlama verkar också vara

rörig och omfattande, vilket sannolikt bidragit mer till de låga friktionsvärdena

under sommarhalvåret.

Även beläggningen innehållande kvartsit är årstidsberoende men friktionen låg

överlag på betydligt högre Värdenjämfört med porfyr. De lägsta värdena låg under

sommaren och tidig höst på 0,60 (medelvärden) med minvärde på 0,55.
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Skanstullsbron

Beskrivning av mätsträckorna

Slitlagret bestod av ABSl6/B85 innehållande porfyr. Beläggningen lades 1996.

Hastigheten är 70 km/h och ÅDTt är ca 70 000 fordon per dygn fördelade på sex

körfält. Mätsträckorna är placerade i långsamkörfåltet, Kl och i båda riktningarna.

Ingen mätning gjordes under 1996.

Mätningar 1997 (sammanfattning)

Förhållandevis låga friktionstal uppmättes på Skanstullsbron (figur 14) med de

lägsta värdena i september. Södergående körfält uppvisade 0,46 i friktion för hela

mätsträckan med min- och maxvärden på 0,45-0,48. På norrgående körfält låg

medelvärdet på 0,52. I december hade friktionen Ökat till 0,76 i det norrgående

körfältet (Kl).
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Figur 14 Utveckling av friktionen under 199 7, Skanstullsbron.
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Mätningarna under 1998 redovisas i tabell 8 och ñgur 15.

Tabell 8 Friktionsdata, Skanstullsbron, 1998.

                  

           

  

 

  

 

  

 

  

Skanstullsbron Längd Friktion Stdav Friktion

(Johanneshovsbron) m medel mätn. min-max

3-4juni 1998

Kl, syd 520 0,55 0,01 0,53-0,59

Kl, norr 380 0,55 0,02 0,53-0,60

5 augusti 1998

Kl, syd 500 0,42 0,01 0,41-0,43

Kl, norr 500 0,45 0,02 0,41-0,49

22-24 september 1998

Kl, syd 520 0,43 0,01 0,42-0,47

Kl, norr 500 0,46 0,02 0,42-0,50

15-20 oktober 1998

Kl, syd 500 0,49 0,01 0,47-0,51

Kl, norr 320 0,49 0,01 0,47-0,53

29 december 1998

Kl, syd 540 0,65 - 0,62-0,70

Kl, norr 560 0,58 - 0,54-0,64
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Figur 15 Utveckling avfriktionen under 1998, Skanstullsbron.
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Kommentarer

Friktionen har snabbt minskat under sommaren och är som lägst vid

augustimätningen. Friktionen är fortsatt låg under hösten men ökar igen vid

decembermätningen. Kl, södergående riktning, som ligger i uppförsbacke,

uppvisade det lägsta medelvärdet på 0,42 mätt över hela mätsträckan medan min-

och maxvärdena låg mellan O,41-O,51. Kl, norrgående riktning, uppvisade under

samma period det lägsta medelvärdet på 0,45 med min- och maxvärden mellan

O,41-O,53. Spridningen i mätningarna var liten och flertalet av de uppmätta 20-

meterssträckoma uppvisade under sensommaren och hösten friktionsvärden under

0,50. Jämfört med året innan var friktionen lägre 1998.
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Provväg - Tyresövägen, Stockholm

Bakgrund

För att förbättra friktionsegenskapema hos skelettasfalt innehållande porfyr har ett

provvägsförsök utförts på väg 229, Tyresövägen, Stockholm (bilaga 1). Provvägen

ligger mellan Gubbängens och Skarpnäcks trafikplatser. I försöket har

blandmaterial av porfyr med ortens sten eller kvartsit studerats. Som jämförelse

har även sträckor med enbart porfyr och kvartsit tagits med i undersökningen.

Utomlands förekommer inblandning av poleringsresistenta stenmaterial, speciellt "

på utsatta platser med intensiv trafikpolering.

Provstrá'ckor

Provvägen lades under hösten 1997 (av Skanska). Sammanlagt ingår fem sträckor

i provvägen med ABS 16/B85.

Referenssträcka med 8-11 och 11-16, Älvdalsporfyr, 112 m

Provsträcka med 8-11 ortens sten och 11-16 Älvdalsporfyr, 108 m

Provsträcka med 8-11 kvartsit och 11-16 Älvdalsporfyr, 43 m
Provsträcka med 8-11 kvartsit och 11-16 kvartsit, 93 m

Standardbeläggning med 8-11 och 11-16 Adelövsporfyr, 127 mV
I
P
W
N
E

VTI känner inte till fördelningen av stenmaterialen mellan 8-11 och 11-16 mm

och kan därför inte bedöma hur mycket ortens sten resp. kvartsit som blandats

med porfyren (sannolika förhållandet mellan 8-11 och 11-16 är ca 20/40%).

Materialet mindre än 8 mm utgjordes av Stockholmsgranit (ortens material).

Uppföljning

Provsträckorna har följts upp genom:

0 Kontinuerliga friktionsmätningar med SAAB Friction Tester

0 Prallslitage på provkroppar tillverkade av massa

0 Friktionsvärden (friktionspendeln, Skid Resistance Tester, SRT enligt prEN

13036-4) på polerade provkroppar

Undersökningen av Prallvärdet syftar bland annat till att se hur pass mycket

slitstyrkan reduceras genom inblandningen av detvå stenmaterialen som bör ha

sämre slitstyrka än porfyren. Friktionsmätningen med Pendeln på innötta och

polerade provkroppar av massa syftar till att försöka ta fram en enkel labmetod för

bedömning (klassificering) av friktion och poleringsbenägenhet hos asfaltprov.

Friktionsmätningar med SAAB Friction Tester

Friktionen på vägbanan har följts upp ett flertal gånger sedan beläggningen lades.

Resultaten från mätningarna redovisas i tabell 9 och figurerna 16-17.
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Tabell 9 Friktionsmätningar 1998, Tyresövägen.

              

    

 

   

 

            

Väg 229, Tyresövägen Sträcka Längd Friktion

m medel

6-7 april 1998

Porfyr, Älvd. (Gåsarv) str.1 100 0,67
Porfyr (Älvd.)+ ortens str.2 80 0,70
Porfyr (Älvd.)+ kvartsit str.3 40 0,73
Kvartsit str.4 80 0,78

Porfyr, Adelöv Str.0 80 0,67

5 augusti 1998

Porfyr, Älvd. (Gåsarv) str.1 100 0,49
Porfyr (Älvd.)+ ortens str.2 80 0,51
Porfyr (Älvd.)+ kvartsit str.3 40 0,60

Kvartsit str.4 80 0,64

POrfyr, Adelöv Str.0 100 0,50

22-24 september 1998

Porfyr, Älvd. (Gåsarv) str.1 100 0,51
Porfyr (Älvd.)+ ortens str.2 60 0,58
Porfyr (Älvd.)+ kvartsit str.3 40 0,61
Kvartsit str.4 80 0,67

Porfyr, AdelÖV Str.0 80 0,48

15-20 oktober 1998

Porfyr, Älvd. (Gåsarv) str.1 100 0,52
Porfyr (Älvd.)+ ortens str.2 60 0,57
Porfyr (Älvd.)+ kvartsit str.3 40 0,62
Kvartsit str.4 80 0,72

Porfyr, Adelöv Str.0 80 0,52

29 december 1998

Porfyr, Älvd. (Gåsarv) str.1 100 0,71
Porfyr (Älvd.)+ ortens str.2 100 0,73
Porfyr (Älvd.)+ kvartsit str.3 40 0,77

Kvartsit str.4 80 0,81

Porfyr, Adelöv Str.0 80 0,71
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Figur 16 Utveckling avfriktionen (medelvärden) enligt SAAB Friction Tester.

Provsträckor på väg 229, Gubbängen.
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Figur 1 7 Friktionsvärden (medelvärden) enligt SAAB Friction Tester.

Provsträekorpå väg 229, Gubbängen.
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Kommentarer

Som det framgår av provsträckoma på väg 229 vid Gubbängen så har

inblandningen av ortens material men främst kvartsit i porfyrbeläggning haft en

positiv inverkan på utvecklingen av friktionen. Efter ett års trafik (september

1998) erhöll ABSIÖ med porfyr (8-16mm), Älvdalen, 0,52 i friktion medan

blandningama av ortens sten och porfyr erhöll 0,57 och kvartsit och porfyr 0,62.

ABSlö med kvartsit (8-16mm) erhöll som väntat det högsta värdet, 0,72.

Ordinarie beläggning med ABSlÖ, porfyr Adelöv uppvisade 0,52.

Vid augustimätningen låg dock sträckan med ortens material och porfyr på 0,51,

dvs. nästan på samma nivå som porfyrsträckoma.

När beläggningama var nylagda låg friktionen på ca 0,80.

Prallslitage

Slitstyrkan enligt Prall (bilaga 2) har undersökts på laboratorietillverkade

provkroppar (Marshall) av massaprov tagna i samband med utförandet av

provvägen.

Tabell 10 Prallvärdenför laboratorietillverkade

      

provkroppar.

Provsträcka Prallvärde, cm3

Porfyr, Älvdalen 22
Granit+porfyr 22

Kvartsit+porfyr 22

Kvartsit 30

   

Enligt Prall erhöll proven med blandmaterial likvärdig slitstyrka (22 cm3) som

sträckan med enbart porfyr. Kvartsitbeläggningen uppvisade större slitage med ett

slitagevärde på 30 cm3. Det är möjligt att porfyren skyddar de intilliggande

stenmaterialen med granit och kvartsit (ungefär som slipvärdet). Sannolikt så blir

slitaget på vägen större för beläggningama med blandmaterial jämfört med

porfyren.

Polerförsök med provkroppar

Skanskas laboratorium i Farsta (asfalttekniskt centrum) har utvecklat en metod för

poleringstest av provkroppar. Metoden är en modifiering av Prall, bland annat är

nötningen skonsammare (varvtal 475 rpm) och kulomas diameter annorlunda (se

bilaga 3). Efter den skonsamma nötningen (poleringen) av asfaltprovet mäts

friktionen med pendel. Laboratorietillverkade provkroppar av massa med

diametern 150 mm (gyratorisk packning) har testats genom detta förfarande och

resultatet redovisas i tabell 11 och figur 18.
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Tabell 1] Pendelfriktionför labtillverkade provkroppar.

                 

    

 

Provsträcka Friktion (pendel) Bortnött material, g

Porfyr, Älvdalen 49 (53, 45) 28 (26, 31)

Granit+porfyr 57 (56, 57) 30 (29, 31)

Kvartsit+porfyr 57 (52, 62) 35 (31, 38)

Kvartsit 66 (62, 69) 39 (40, 37)
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Figur 18 Korrelationen mellan polering på laboratoriet och SAAB Friction

Tester. Provsträckor på väg 229, Gubbängen.

Kommentarer

Som det framgår av diagrammet är korrelationen bra mellan labmetoden för

polering och mätresultaten från höstmätningen på vägen. Spridningen mellan

dubbelproven är i vissa fall stor men trots detta har ett bra samband erhållits.

Andelen bortnött material bedöms också som realistisk enligt den inbördes

ordningen på resultaten och verkar därför stämma bättre överens med förväntat

resultat än Prallvärdena (enligt standardmetoden). Friktionsvärdena från vägen

som har använts vid korrelationsbedömningen härstammade från mätningen i

september 1998.
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Friktionsmätningar - Örebro

Beskrivning av mätsträckorna

Mätningarna omfattade totalt tio olika sträckor som alla låg i Örebro (inom

tätorten). Åtta av dessa sträckor bestod av ABS16 med porfyr som specialsten. De

övriga två sträckoma hade ett slitlager av ABT16 med kvartsit. Beläggningamas

ålder och trafikmängdema (ÃDT) på de aktuella gatorna är inte kända av VTI.

Friktionsmätning oktober 1998

De friktionsmätningar som utfördes med SAAB Friction Tester i oktober 1998

redovisas i tabell 12 och figur 19. Mäthastigheten var mellan 40-70 km/h, dvs. i de

flesta fall lägre än föreskrivna 70 km/h. Tidigare jämförande mätningar på ABS-

beläggningar med porfyr har visat att skillnaden i friktion varit liten (endast några

hundradelar större vid 70 km/h) när mäthastigheten varit 50 istället för 70 km/h

(VTI Notat 26-1998).

Tabell 12 Friktionsmäming 10 oktober 1998.

      

Järnvägstunnel mot centr. 1) ABS 16 Porfyr 120 0,67 0,63

 

10 oktober 1998 Belägg- Sten- Längd Friktion Min-

ning material m Medel värde .

Tunnel under Drottningg. ABS 16 Porfyr 220 0,66 0,62 1

Tunnel under järnväg ABS 16 Porfyr 120 0,67 0,61 2

Tunnel 1 mot centrum ABS 16 Porfyr 200 0,68 0,67 3

4

5Trädgårdsg. Mot högskolan ABS 16 Porfyr 1460 0,70 0,53

avfart Sörbykyrkan 1)

 

Högskolan till tunnel 1 1) ABS16 Porfyr 2780 0,68 0,57 O
N

 

Södra infarten till Scandic ABS16 Porfyr 1880 0,69 0,60 \
1

 

Södra infarten från skylt ABSl6 Porfyr 1260 0,64 0,56

Södermalm till trafikljus

 

Sjukhus till Rudebg. 1) ABT16 Kvartsit 820 0,85 0,78

 

Trädgårdsg. till sjukhus ABT16 Kvartsit 820 0,84 0,73

(flera rödljus) 1)
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Figur 19 Friktionsvärden (medelvärden) enligt SAAB Friction Tester. Mätning:

oktober 1998.

Kommentarer

Samtliga sträckor uppvisade markant högre Värden än porfyrsträckorna i

Stockholm. ABSIÖ innehållande porfyr erhöll medelvärden på O,65-O,70.

Minvärdena för 20-meterssträckorna låg mellan O,53-O,67. Typen av porfyr är

okänd. Beläggningen med kvartsit och ABTl 6 erhöll som väntat ett högre

friktionsvärden på O,80-0,85 med minvärden på 0,73-O,78.
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Friktionsmätningar - Göteborg

Beskrivning av mätobjekten

I Göteborg har tre objekt mätts i början av november 1998. Samtliga beläggningar

är belägna i tunnlar och består av ABSl6 som slitlager. Specialstenen utgörs av

kvartsit. De objekt som har mätts var följande:

0 E6, Tingstadstunneln Kl, K2, K3 i båda riktningama

0 Lundbytunneln Kl i båda riktningama

0 Gnistängstunneln Kl i båda riktningama

ÃDTmtal i Tingstadstunneln är ca 100.000 fordordegn. För de övriga objekten 'ar

ÃDT okänd.

Friktionsmätning november 1998

De friktionsm'atningar som utfördes med SAAB Friction Tester i början av

november 1998 redovisas i tabell 13 och figurerna 20-21.

Tabell 13 Friktionsmätning den 3-4 november 1998.

                

  

 

 

Objekt Längd Friktion Stdav Friktion

m medel mätn. min-max

E6, Tingstadstunneln

Kl, norr 520 0,59 0,04 0,54-0,68

Kl, syd 520 0,59 0,02 0,57-0,65

K2, norr 520 0,59 0,03 0,49-0,63

K2, syd 500 0,62 0,02 0,59-0,65

K3, norr 520 0,62 0,04 0,52-0,68

K3, syd 560 0,58 0,02 0,53-0,61

Lundbytunneln

Kl mot Öckerö 2160 0,67 - 0,64-0,75
Kl från Öckerö 2100 0,63 - 0,51-0,71

Gnistá'ngstunneln

Kl, syd 800 0,69 0,03 0,64-0,73

Kl, norr 740 0,68 0,01 0,64-0,70
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Figur 20 Friktionsvärden (medelvärden) enligt SAAB Friction Tester. Mätning

3-4 november 1998.

  

ABS 16, kvartsit (samtliga)

 

0,90

 

E6, Tingstadstunneln Lundbytunneln Gnistängstunneln

  

Fr
ik

ti
on

st
al

(m
in

-v
är

de
n
p
å
2
0
m

-s
tr

äc
ko

r)

   

Öckerö Öckerö

  

Figur 21 Friktionsvärden (minvärden på 20 m-sträckor) enligt SAAB Friction

Tester. Mätning 3-4 november 1998.

VTI notat 6-1999

 



43

Kommentarer

I Tingstadstunneln, som är den trafikintensivaste tunneln av samtliga, låg

friktionen på en relativt låg nivå för kvartsit med medelvärden på O,58-O,62.

Minvärdena låg mellan 0,49-O,57. Skillnaden mellan de tre körfälten är oväntat

liten men beror sannolikt på att trafikmängden är stori samtliga körfält. Jämfört

med en tidigare mätning från 1996 i Tingstadstunneln (också i början av

november, VTI Notat 11-1997) ligger friktionsvärdena överlag lägre (ibland

betydligt) vid denna mätning. Vid den tidigare mätningen låg medelvärdena

mellan 0,68-O,73.

Vid Lundbytunneln och Gnistängstunneln låg friktionstalen i medeltal per körfält

mellan O,63-O,69. Det innebär högre nivåer än i Tingstadstunneln. I

Lundbytunneln förekom en ZO-meterssträcka med friktionen 0,51 (eventuellt spill

eller dylikt. I övrigt låg minvärdena på 0,64.
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Friktionsmätningar - Skåne och Halland

Beskrivning av mätobjekten

Mätobjekten består av fyra olika beläggningar belägna på E6 och E6-E22 i Skåne

och Halland. Beläggningama bestod av ABS16, ABSll, ABD16 och ABT 16.

Samtliga beläggningar innehöll kvartsit som specialsten. Trafikmängdema (ÃDT)

för de olika objekten är inte kända av VTI.

Friktionsmätning november 1998

De friktionsmätningar som utfördes med SAAB Friction Tester i november 1998

redovisas i tabell 14 och figur 22.

Tabell 14 Friktionsmätning den 3-4 november 1998.

                 

3-4 november 1998 Belägg- Sten- Längd Friktion Friktion

ning material m medel min-max

E6, Kvibille

Kl, norr ABSl6 Kv, S Sandby 420 0,78 0,77-0,80

E6, V. Klagstorp -

Vellinge

Mot Vellinge ABT16 Kv, S Sandby 1620 0,88 0,80-0,95

Mot V. Klagstorp ABT16 Kv, S Sandby 1540 0,86 0,75-0,90

E6-E22, Malmö

Kl, från Sege ABD16 Kv, Dalsland 500 0,68 0,67-0,73

K2, från Sege ABD16 Kv, S. Sandby 500 0,79 0,78-0,80

Väg mot ABS 11 Kv, S Sandby 360 0,80 0,77-0,82

Staffanstorp

Gamla Lundv'agen ABS 1 1 Kv, Hardeberga 420 0,81 0,80-0,83

(mot Lund)
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ABT 16, kvartsit

ABS 11, kvartsit
ABS 16, kvarsit ÅBD 15, kvaftSit
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Sandby Sandby Sandby Dalsland Sandby Sandby Hardeberg

    

Figur 22 Friktionsvärden (medelvärden) enligt SAAB Frictz'on Tester. Mätning

3-4 november 1998.

Kommentarer

Samtliga mätobjekt låg på förhållandevis höga friktionsvärden, 0,68-O,88

(medelvärden). Enligt resultaten erhåller kvartsiterna från S. Sandby och

Hardeberga högre (0,78-0,88) friktionsvärden än kvartsiten från Dalsland (0,68 för

ABD16). ABSll resp. 16, S. Sandby, erhöll 0,80 resp. 0,78 ifriktion, ibåda fallen

höga värden. ABT16 med samma stenmaterial ligger som väntat på en högre nivå

än ABS, 0,86-0,88. ABD16 ligger på samma nivå som ABS16 när samma

stenmaterial jämförs. Båda beläggningarna har också hög stenhalt.

Minvärdena för lägsta 20-meterssträcka ligger nära medelvärdet för hela sträckan

vilket visar att variationen är liten inom mätsträckorna.
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E4, Linköping- Härnösand, inventering 1997

Bakgrund

I samband med halkolyckor i Stockholmsområdet 1996 visade det sig att ABS-

beläggningar med porfyr på högtrafikerade trafikleder erhållit förhållandevis låg

friktion under sensommaren och hösten på grund av trafikpolering. De lägsta

värdena erhölls på starkt trafikerade infartsleder och då främst på utsatta platser

såsom tunnlar, kurvor och vägavsnitt med köbildning (inbromsande och

accelererande trafik ger intensivare polering). Undersökningarna i Stockholm

omfattade endast extremt högtrafikerade trafikleder och ABS 16-beläggningar med

porfyr eller kvartsit.

För att studera friktionen på vägar med landsbygdskaraktär (vägar med

homogenare och lägre trafikflöde) och även andra typer av beläggningar gjordes i

slutet på september 1997 en inventering av E4zan mellan Linköping och

Härnösand. På ett stort antal sträckor mättes våtfriktionen med SAAB Friction

Tester. Dessutom insamlades data om hastighet, typ av slitlager, stenmaterial,

bindemedel, ålder på beläggning och ÃDT. Sträckoma låg ej nära tätorter utan var

av typen landsbygdsväg med en jämn trafikrytm. Varje mätsträcka omfattade 1000

m och där det var motorväg gjordes mätningen i långsamfältet. Det är viktigt att

tillägga att samtliga beläggningar var ordentligt inslitna vid mätningen.

Typ av slitlager/stenmaterial

Sammanlagt ingick 34 sträckor (bilaga 4), med vardera 1000 meters längd, i

mätningarna. Det handlade om trafikvolymer (ÅDTt) i intervallet 7000-44000

fordon per dygn. I drygt hälften av fallen gjordes mätningarna på motorväg.

Skyltad hastighet för objekten låg på 90 eller 110 km/h (mest 110 km/h). De

beläggningstyper som ingick var huvudsakligen skelettasfalter 16 mm med porfyr

eller kvartsit. I några fall förekom skelettasfalt 11 mm, ytbehandling 11 mm och

ABT16 mm. I några fall förekom X100 (hälleflinta) och ortens material.

0 Skelettasfalt 16, porfyr, 21 st

0 Skelettasfalt 16, X100 (hälleflinta), 2 st

0 Skelettasfalt 16, ortens, 1 st

0 Skelettasfalt 11, porfyr, 3 st

0 Skelettasfalt 16, kvartsit, 3 st

0 Skelettasfalt 11, kvartsit, 2 st

0 ABTl6, porfyr + ortens, 1 st

0 Ytbehandling 11, porfyr, 1 st

Porfyrema hade varierande skiftningar i rött (ljust till mörkt) eller grått och

kommer i de flesta fall från täkter i Dalarna. Även porfyr från Adelöv i Småland

förekommer. Kvartsitema kommer från Dalsland eller Jämtland.
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Fri tionsvarden

Friktionstalen redovisas dels i form av medelvärden Över hela mätsträckan (1000

m), dels som minvärden från medelvärden Över 20-meterssträck0r. Endast

enkelmätningar har utförts. Resultaten ñamgår av figurerna 23-28.
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Stapeln till vänster börjar vi E4, Linköping och stapeln till höger

Figur 23 Friktionen (medelvärden) i september 1997 för samtliga mätobjekt.

slutar vid E4, Härnösand.
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Stapeln till vänster börjar vi E4, Linköping och stapeln till höger

Figur 24 Friktionen (minva'rden) i september 1997 för samtliga ma'tobjekt.

slutar vid E4,Härnösand.
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i september 1997 för beläggningar

innehållande porfyr. Stapeln till vänster börjar vi E4, Linköping och

stapeln till höger slutar vid E4, Härnösand.

Figur 25 Friktionen (medelvärden)
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E4, Linköping och

1997 förseptemberiFigur 26 Friktionen (minvärden)

ällande poryj/r. Stapeln till vänster börjar vi

stapeln till höger slutar vid E4, Härnösand
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  Figur 27 Friktionen(medelvärden) i september 1997för beläggningar
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28 Geografiskfördelning av Fiktionsvärden (medelvärden).
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Kommentarer

Av de 34 beläggningar som ingått i undersökningen uppvisade ingen friktions-

värden under 0,50. Om medelvärdet för hela mätsträckan studeras låg det lägsta

värdet på 0,59 för ABS16 med porfyr (Älvdalen). Sträckan ligger mellan

Sundsvall och Härnösand och har ÃDTt 7000 fordon, dvs. det är en av de sträckor

som har minst trafik av samtliga. För övriga sträckor låg friktionen mellan 0,60-

0,79.

Porfyrsträckorna (26 st) uppvisade friktionsvärden mellan 0,59-0,73 med det

högsta värdet för en ABS16 (Älvdalen) mellan Söderhamn och Hudiksvall med

ÅDTt 7000. Det innebär att både de högsta och lägsta medelvärdena har samma

trafikvolym och båda ligger på E4:an i Norrland.

ABSll (3 st) erhöll friktionsvärden mellan 0,60-0,66 medan ABSlÖ låg mellan

0,59-0,79. Ytbehandlingen (Y1, 11mm) låg på 0,68. ABT16 med blandning av

porfyr och ortens material erhöll 0,70 i friktion.

Övriga sträckor som inte innehöll porfyr uppvisade friktionsvärden mellan 0,65

och 0,79 med det lägsta värdet för ABS16, X100 och det högsta för ABSll,

kvartsit.

Studeras minvärdena för 20-meterssträckor låg de lägsta värdet (av 1650

delsträckor) på 0,53 för Swemix16, porfyr, söder om Södertälje. Porfyr-

beläggningarna uppvisade ytterligare ett antal värden under 0,60. Av övriga

material låg det lägsta minvärdet på 0,63.

Jämfört med mätningarna från de stora trafiklederna i Stockholm ligger friktionen

i denna undersökning på en betydligt högre nivå genomgående och detta gäller

främst för porfyrbeläggningarna. Inga extremt låga värden har uppmätts och

medelvärdena för slitlager med porfyr ligger ca 0,10-0,20 friktionsenheter högre

på landsbygdsvägarna än de utsatta ytorna i Stockholm.

Ingenting i undersökningen styrker heller att friktionen skulle skilja sig markant på

grund av det geografiska läget, trots skillnader i klimat och dubbanvändning.

Medelvärdet (friktionen) för porfyrbeläggningarna är i Götaland 0,65, Svealand

0,63 och Norrland 0,67. Antalet dubbade fordon är sannolikt, för samtliga

sträckor, tillräckligt stort för att uppruggningen av vägytan skall bli tillräcklig

under vintern. Att mätsträckorna i Svealand ligger lägst kan bero på att

trafikvolymen är något större men även skillnader i beläggningarna kan spela in.

Om hastigheten är 90 eller 110 km/h eller att trafikvolymen varierar en del mellan

de olika objekten (dock högtrafikerade vägar i samtliga fall) verkar inte påverka

friktionsnivån i någon bestämd riktning. Om ÅDT beräknas för körfältet som

mätningen omfattar ligger trafikmängden i de flesta fall mellan 3500-7000 fordon

per dygn. I Stockholm bedöms trafikflödet vara minst 10000-15000 fordon per

dygn per körfält. Andelen tung trafik kan sannolikt också ha en viss betydelse.

Avgörande betydelse för friktionsnivån och trafikpoleringen har dock det grövre

stenmaterialet i beläggningen. Porfyrerna erhåller i medeltal lägre friktion än
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övriga material (0,65 jämfört med 0,71). Spridningen mellan de olika porfyrerna

verkar dock vara stor i undersökningen, O,59-O,73. En orsak kan vara att

porfyrinnehållet och stenhalten varierar mellan beläggningarna, vilket borde

undersökas. I de flesta fall har det varit svårt att få fram uppgifter om vilka täkter

som stenmaterialen kommer ifrån beroende på att beställaren inte kräver detta av

entreprenören utan har upphandlat stenmaterialet efter kravet på slitstyrka

(kulkvamsvärdet). Kompletterande insamling av data om materialen och

beläggningama kandock behöva göras.
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E4, Linköping - Södertälje, inventering 1998

Bakgrund

Mot bakgrund av inventeringen 1997 utfördes under hösten 1998 nya mätningar

av vissa objekt. De objekt som valdes ut för mätning redovisas i tabell 15. Samma

sträckor mättes även under hösten 1997.

Friktionsmätning 1998

Resultaten från mätningen den 15 oktober 1998 redovisas i tabell 15 och figurerna

29-3 1.

Tabell 15 Resultatfrån inventeringen hösten 1998.

     

15 oktober 1998 Beläggning Sten- Längd Friktion Friktion

material m medel min- max

Linköping-Norrköping

Mätstr'acka 2, Herrbeta, ABS 16 Porfyr 1000 0,62 0,58-0,70

Kl (grå)

Mätstr'acka 5, Efter ABS 16 Porfyr 1000 0,59 0,55-0,68

påfarten från Norrköping (mörkare)

mot Linköping, Kl

  

Norrköping-Nyköping

 

Mätsträcka 6, Trpl, skylt ABS 16 Kvartsit 1000 0,75 0,61-0,80

Bjömsnäs , Kl

  

Järna - Södertälje

        

Mätstr'acka 11, Skylt Swemix 16 Porfyr 1000 0,65 0,60-0,71

Katrineholm, Jama , Kl (röd)

Mätstr'acka 12, Skylt Novachip 16 Porfyr 1000 0,62 0,59-0,7l

Risk för kö , Kl (röd)
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Figur 29 Resultat (medelvärden) frånfriktionsmätningen i oktober 1998.
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Figur 30 Minvärden för enskilda 20 m-sträckor från friktionsmätningen

oktober 1998.
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Figur 31 Jämförelse mellan mätningarna 1997 och 1998.

Kommentarer

Ingen av de uppmätta sträckorna uppvisar anmärkningsvärt låga friktionsvärden.

Friktionsvärdet (medelvärdet) låg på 0,59-O,65 för sträckorna med pcrfyr och på

0,75 för sträckan med kvartsit. Minvärdena för enskilda 20-meterssträck0r låg

mellan 0,55-0,60 för sträckoma med porfyr och på 0,61 för sträckan med kvartsit

Jämförs friktionsvärdena från 1998 års mätning med värdena från 1997 visar det

sig att friktionstalet ligger på ungefär samma nivå båda åren. Den enda sträckan

som har förändrats nämnvärt är mätsträcka 5 där friktionstalet är ca 0,1 lägre

hösten 1998 än hösten 1997.
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Kommentarer och rekommendationer

Allmänna synpunkter

Mätningarna från 1997-98 visar att våtfriktionen hos en asfaltbeläggning markant

förändras under året beroende på effekter från trafikpolering sommartid och

uppruggningen från dubbtrafiken vintertid. Undersökningarna omfattar inslitna

beläggningar och i huvudsak skelettasfalt. Det grövre stenmaterialet utgörs i de

flesta fall av kvartsiter eller porfyrer. Mest känsliga för trafikpoleringen är

porfyrbeläggningarna som på senhösten kan uppvisa låga friktionsvärden, speciellt

på utsatta platser såsom tunnlar och trafikintensiva trafikleder (även rondeller och

tvära kurvor). Skillnaden är stor mellan mätsträckoma i Stockholm som har

intensiv trafik och de på landsorten med lugnare trafikflöde och mindre trafik. I de

senare fallen har inga låga, kritiska värden uppmätts på porfyrbeläggningar.

Stenmaterialets poleringsegenskaper samt labmetoder för friktionsstudier kommer

att redovisas i ett annat VTI Notat (Peet Höbeda) under 1999.

Vägverkets krav påfriktion

Krav på asfaltslitlagers friktion och mätmetoder behandlas i följ ande dokument:

0 VÄG 94, kapitel 1 och 3
0 Regler för drift och underhåll

0 Teknisk Beskrivning Väg, Beläggningsarbeten 1999-01-27

0 Bestämning av friktion på belagd vägyta, metodbeskrivning 104.1990

Enligt VÄG 94 föreskrivs på nybyggd väg minst 0,50 i friktion och för

underhållsbeläggning 0,40 (refererar till Regler för Underhåll och Drift). I de

senare fallet avses medelvärden av 20-meterssträckor under utförandeåret och

påföljande två kalenderår. I Teknisk Beskrivning Väg (1999) som behandlar

utförande av asfaltbeläggningar är kravet 0,50 för underhållsbeläggning. En

revidering (översyn) av kravenär dock aviserad. Kraven på friktion är från början

framtagna med inriktning på blödningar och separationer och inte på polering av

stenmaterialytor med låg mikrotextur.

Polfyrbeläggningar i Stockholmsområdet

Flera av porfyrbeläggningarna (se nedan) uppvisar låga friktionsvärden under

sensommaren och hösten med medelvärden på 0,34-0,50 för hela mätsträckorna.

Minvärdena för 20-meterssträckor kan hamna så lågt som 0,28.

Porfyrbeläggningarna i Stockholm uppvisar markant reducerad friktion under

sommarhalvåret men vissa skillnader föreligger mellan de olika mätobjekten.

Lägsta värdena uppvisar Eugenia- och Södertunneln samt Skanstullsbron och bron

innan Eugeniatunneln där friktionen under sensommaren och hösten legat mellan

0,40-0,50 (efter åtgärd har dock Eugeniatunneln erhållit högre värden). Vid E4,

Linvävartorpet, Kista, Lindvreten och Hallunda samt Tyresövägen ligger

höstfriktionen på en något högre nivå, 0,48-0,57 för hela mätsträckorna. Ett flertal

20-meterssträckor under 0,50 förekommer även vid dessa objekt.

VTI notat 6-1999



56

 

Mätobjekt Beläggningstyp/ Medelvärden för Medelvärde på

Stenmaterial sträckan under 20m- sträckor

året under året

 

lägsta högsta lägsta högsta

 

E4, Eugeniatunneln ABS 16, Porfyr 0,44 0,74 0,35 0,82

 

Bro söder Eugenia ABS 16, Porfyr 0,34 0,73 0,28 0,55

 

E4, Linvá'vartorpet ABS 16, Porfyr 0,50 0,70 0,48 0,74

 

E4, Kista- Tureberg ABS 16, Porfyr 0,51 0,75 0,45 0,77

           

E4, Lindvreten ABS 16, Porfyr 0,48 0,72 0,47 0,74

E4, Hallunda ABS 16, Porfyr 0,47 0,72 0,43 0,79

Södertunneln ABS 16, Porfyr 0,39 0,58 0,38 0,63

Skanstullsbron ABS 16, Porfyr 0,42 0,65 0,41 0,70

Tyresäva'gen ABS 16, Porfyr 0,48 0,71 - -

  

Det verkar som om pofyrbeläggningarna i Eugenia- och Södertunneln erhållit

särskild stor trafikpolering. På grund av att Eugeniatunneln åtgärdades under 1997

och 1998 är det svårt att göra direkta jämförelser mellan de båda tunnlarna. En

förklaring till den snabbt sjunkande friktionen under sommaren kan vara att den

omgivande miljön i tunneln med konstantare temperatur, inget regn som spolar

bort smuts och mer skugga som innebär fuktigare vägbana är särskilt gynnsam för

trafikpolering. Trafiken verkar också vara rörig och intensiv i de båda tunnlarna,

vilket sannolikt är en starkt bidragande faktor. Även beläggningsmaterialen kan

spela in och enligt uppgift är andelen Överkorn i slitlagret (mycket grov porfyr)

stor i Eugeniatunneln och porfyren till Södertunneln lär vara hårt kubiserad.

Friktionen verkar överlag vara lägre 1998 jämfört med 1997. En orsak kan vara

den regniga sommaren som medförde fuktiga vägbanor, en gynnsam faktor för

trafikpolering. Beläggningarna har också blivit ett år äldre och därmed ännu mer

inslitna och avrundade. Där flera körfält (på samma Väg) ingått i mätningarna

uppvisar det med mest trafik de lägsta friktionsvärdena under hösten. Andelen

tunga fordon har sannolikt stor betydelse men även trafiksituationen i övrigt

(trafikintensiteten kan variera) spelar sannolikt in. Vid Johanneshovsbron uppvisar

beläggningen i uppförsbacken något lägre friktion än den som ligger i

nedförsbacken men i båda fallen är friktionen låg under sommaren och hösten

beroende på att trafikflödet där är mycket varierande (köer, acceleration,

inbromsningar, filbyten).

De porfyrer som ingår i undersökningen kommer från Älvdalen, Oxberg (Dalarna)

och Adelöv (Småland). Porfyren i Eugeniatunneln utgörs av krossat naturgrus från

Älvdalen. De andra två porfyrerna utgörs av helkrossat stenmaterial

(bergmaterial). Adelövsporfyren i Södertunneln har också kubiserats, Vilket

innebär att partiklarna delvis rundats av och att materialet får en homogenare

kvalitet genom att det sämre stenmaterialet slås sönder under processen. Mycket

homogena stenytor anses ge låg mikrotextur och ökar därmed benägenheten för

polering.
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Porfyrbeläggningen i Eugeniatunneln planfrästes i slutet av juni 1997 och i början

av augusti 1998 varvid friktionen påtagligt förbättrades med ca 0,25 enheter

(ungefär samma effekt som av dubbtrafiken). Efter åtgärden klarade sig vägbanan

tills vintern men friktionen minskade successivt under hösten. Vid Eugeniatunneln

gjordes delvis en förnyad planfräsning i september 1998 då ytor närmast

tunnelmynningen åtgärdades (ytor som fräsen missat vid tidigare fräsning).

Det är viktigt att påpeka att trafikpoleringen endast verkar vara ett problem för

porfyrbeläggningar på trafikintensiva ytor, såsom hårt belastade trafikleder, tvära

kurvor, rondeller, det vill säga vägbanor där gummidäckens knådande verkan är

som störst.

Med tanke på att det i Stockholm finns gott om vägavsnitt som kan vara känsliga

ur poleringssynpunkt (även i övriga landet) bör detta beaktas vid upphandling av

slitlager.

Parfyrbeläggningar i Örebro

Sammanlagt ett tiotal sträckor med porfyr eller kvartsit undersöktes hösten 1998

efter det att halkrelaterade trafikolyckor uppmärksammats (i pressen) i Örebro. På

de aktuella sträckorna som delvis låg i tunnel hamnade friktionen på 0,66-0,68,

dvs. på acceptabla nivåer och markant högre än i Stockholm. Överlag erhölls

relativt höga friktionsvärden i Örebro med medelvärden på 0,64-0,70 för ABSl6,

porfyr. Det lägsta minvärdet för 8 mätobjekt låg på 0,53. ABT16 med kvartsit

uppvisade friktionsvärden på 0,84-0,85 enligt samma mätning. Mätningen från

Örebro visar att tätortsbeläggningar med porfyr i skelettasfalt inte behöver utgöra

ett problem på grund av trafikpolering utan den dominerande faktorn verkar vara

väg- och trafikförhållandena.

      

Mätobjekt Beläggningstyp/ Medelvärden för Medelvärde på

stenmaterial sträckan under 20m- sträckor

året under året

lägsta Högsta lägsta högsta

Örebro ABS 16, Porfyr 0,64 0,70 0,53 -

    

Palyjzrbeläggningar på landsorten (landsbygdsvügar)

Vid de inventeringar som har gjorts på E4:an mellan Linköping och Härnösand

hösten 1997 och 1998 (Linköping - Södertälje) konstaterades inga riktigt låga

friktionsvärden för ABS-beläggningar innehållande porfyr. Mätningarna gjordes

på vägavsnitt med landsbygdskaraktär, vilket innebär att trafikrytmen är jämnare

jämfört med infarterna till Stockholm och trafikvolymen ligger också på betydligt

lägre nivåer även om det fortfarande handlar om högtrafikerade vägar.

Av de 26 porfyrbeläggningar som ingick i undersökningen 1997 (färre 1998)

uppvisade ingen friktionsvärden under 0,50. Studerades minvärdena för 20-

meterssträckor låg de lägsta värdet (av 1650 delsträckor) på 0,53. Ytterligare ett

antal värden låg under 0,60 men flertalet av minvärdena låg över 0,60. Om

medelvärdet för hela mätsträckan studerades låg det lägsta värdet på 0,59 för

ABSlÖ (porfyr, Älvdalen) och det högsta värdet för ABS16 (porfyr, Älvdalen) var

VTI notat 6-1999



58

0,73. De båda sträckorna låg på E4:an i södra Norrland och hade ungefär samma

trafikvolym. Det visar att spännvidden kan vara stor mellan olika

porfyrbeläggningar men inom acceptabla gränser.

Ett sätt att minska poleringsbenägenheten hos skelettasfalt kan vara att gå ner i

största stenstorlek. De sträckor med skelettasfalt 11 mm som undersökts skiljer sig

dock inte i större grad från 16 mm. ABSll (3 st) erhöll friktionsvärden på 0,60-

0,66 medan ABSl6 (21 st) låg mellan 0,59-0,79. Ytbehandlingen (Y1, 11mm) låg

på 0,68. ABT16 med blandning av porfyr och ortens material erhöll 0,70 i friktion.

Jämfört med mätningarna från de stora trafikledema i Stockholm ligger friktionen

i dessa undersökningar på en betydligt högre nivå genomgående och detta gäller

särskilt för porfyrbeläggningama. Inga extremt låga värden har uppmätts och

medelvärdena för slitlager med porfyr ligger ca 0,10-0,20 friktionsenheter högre

på landsbygdsvägarna än mätsträckoma i Stockholm. Ingenting i undersökningen

styrker heller att friktionen skulle skilja sig markant på grund av det geografiska

läget, trots skillnader i klimat och dubbanvändning. Medelvärdet (friktionen) för

porfyrbeläggningama är i Götaland 0,65, Svealand 0,63 och Norrland 0,67.

Antalet dubbade fordon är sannolikt, för samtliga sträckor, tillräckligt stort för att

uppruggningen av vägytan skall bli tillräcklig under vintern. Att mätsträckoma i

Svealand ligger lägst kan bero på att trafikvolymen är något större men även

skillnader mellan beläggningama kan spela in.

 

Mätobjekt Beläggningstyp/ Medelvärden för Medelvärde på

Stenmaterial sträckan under 20m- sträckor

året under året

 

lägsta högsta lägsta högsta

 

E4, Link.- Södertälje ABSlÖ, Porfyr 0,59 0,65 0,55 0,71

 

E4, Link.- Härnösand ABS11, Porfyr 0,60 0,66 0,57 0,70

       

ABSl6, Porfyr 0,59 0,73 0,53 0,78

  

Belöggningar med kvartsit och övrigt material

Den andra dominerande beläggningstypen i undersökningen, ABS med kvartsit,

erhöll generellt bättre friktionsegenskaper än porfyr och friktionstalen låg i

allmänhet över 0,60 (medelvärden) enligt höstmätningama. I Tingstadstunneln

uppmättes hösten 1998 medelvärden på 0,58-0,59 och i Södertunneln 0,60, de

lägsta värdena av samtliga i undersökningen beträffande kvartsit. Minvärden på

0,52-0,55 har noterats i de båda tunnlarna (i ett fall t.o.m. 0,49) för 20-

meterssträckor. I Lundbytunneln finns ett minvärde på0,51.

För övriga objekt låg friktionen på en högre nivå och i allmänhet mellan 0,60-0,70

för skelettasfalt med Dalslandskvartsit. Kvartsit från Skåne (egentligen sandsten)

gav ännu högre värden, ca 0,80. ABD16 verkade ligga på samma nivå som

ABS16. ABSll gav något högre friktion än ABSl6. De högsta friktionsvärdena

uppvisade ABT16 med kvartsit som låg mellan 0,80-0,90.
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Minvärdena för 20-meterssträckor ligger i de flesta fall över 0,60 men i tunnlarna

har lägre värden, som tidigare nämnts, uppmätt. Dubbtrañken ruggar även upp

skelettasfalt med kvartsit och friktionen ökar markant av detta.

Av övriga material förekommer endast tre sträckor i undersökningarna. ABS 1 6

med hälleflinta uppvisade friktionsvärden under hösten på ca 0,65 medan ABSl6

med ortens material söder om Gävle låg nära 0,80. ABT med blandning av porfyr

och ortens material uppvisade ca 0,70 i friktion.

                    

Mätobjekt Beläggningstyp/ Medelvärden för Medelvärde på

stenmaterial sträckan under 20m- sträckor

året under året

lägsta högsta lägsta högsta

Göteborg

Tingstadstunneln ABS 16, Kvartsit 0,58 0,62 0,49 0,68

Gnistängstunneln ABS 16, Kvartsit 0,68 0,69 0,64 0,73

Lundbytunneln ABS 16, Kvartsit 0,63 0,67 0,51 0,71

Skåne och Halland ABS 16, Kvartsit 0,78 0,78 0,77 0,80

ABS 11, Kvartsit 0,80 0,81 0,77 0,83

ABT 16, Kvartsit 0,86 0,88 0,75 0,95

ABD 16, Kvartsit 0,68 0,79 0,67 0,80

Stockholm

Fredhällstunneln ABS 16, Kvartsit 0,64 0,77 0,60 0,79

Södertunneln ABS 16, Kvartsit 0,60 0,74 0,55 0,80

Tyresövägen ABS 16, Kvartsit 0,64 0,81 - -

E4, Link .- Södertälje ABSl6, Kvartsit 0,75 0,75 0,61 0,80

E4, Link". - ABS 16, Kvartsit 0,66 0,79 0,63 0,81

Härnösand

ABT 16, Kvartsit 0,84 0,85 0,73 -

ABS 16, Ortens 0,74 0,78 0,70 0,79

Örebro ABT16, Kvartsit 0,65 0,66 0,64 0,68
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Inblandning av annat woleringsresistem) stenmaterial i porfyrbeläggning

Tyresöprovvägen visar att det är möjligt att förbättra friktionen och

poleringsresistensen hos skelettasfalt med porfyr genom att blanda in andra typer

av stenmaterial. Störst effekt hade i detta fall inblandning av kvartsit (8-11 mm)

givit. Ortens material gav också utslag men i betydligt mindre grad än kvartsit.

Enligt augustimätningen låg friktionenför denna blandning på 0,51, dvs. nästan

lika lågt som beläggningama med enbart porfyr.

De båda referensbeläggningama med porfyr hamnade under sommarhalvåret nära

0,50 i friktion medan blandbeläggningen med kvartsit och porfyr låg på ca 0,60

som lägst. Enbart kvartsit hamnade på ca 0,65.

För att få klarhet i om inblandning av kvartsit även är tillräckligt för de mest

högtrafikerade vägarna föreslås förnyade försök på utsatta vägavsnitt, t ex E4zan

genom Stockholm. Eftersom kvartsit både är slitstarkt (ca 30 % sämre än porfyr)

och förhållandevis poleringsresistent bör det vara det mest realistiska alternativet

för högtrafikerade vägar. På vägar med mindre trafik kan eventuellt andra typer av

material användas. De högsta friktionsvärdena i undersökningen har

Skånekvartsit erhållit och kan vara ett alternativ vid inblandning. Skånekvartsit

har dock sämre slitstyrka än till exempel kvartsit från Dalsland (bör undersökas

närmare).

 

Mätobjekt Beläggningstyp/ Medelvärden

Stenmaterial för sträckan

under året

lägsta högsta

  

Tyresävägen ABS 16, Porfyr + ortens 0,5 1 0,73

     

ABS 16, Porfyr + kvartsit 0,60 0,77
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Provsträckor för polering'sförsök.

För att få lite erfarenhet av hur beläggningar med blandmaterial fungerar ur nötnings-, polerings- och
fn'ktionssynpunkt utfördes 4 provsträckor på väg 229 Tyresövägen mellan Gubbängens tpl och
Skarpnäcks tpl. Initiativtagare och beställare är Svante Johansson på Vägverket i Borlänge.

Provsträckoma utfördes på ett av VST Stockholms objekt ingående i entreprenaden för
underhållsbeläggningar 1997. Sträckoma skulle vara 0 a 100 m långa och ligga på en högtrañkerad

väg. Beläggningen skulle utgöras av ABS16/B85 med olika stenblandningar. Objektet var upphandlat
enligt nedanstående data:

Objekt: V 229-1 Gubbängens tpl - Skarpnäcks tpl

Beläggning: Fr+He+ 70 ABS16/B85 porfyr Kk_<_ 6 + SVS 1,4 (Porfyr från Adelöv användes)
Ådt: 20 000
Körfält: K1=4,0 (riktning mot Tyresö)
Längd: 1125 m

I samtliga provbeläggningar användes ortens material upp till 8 mm. Specialsten blandades in som

rena fraktioner i 8-1 1 och 1 1-16. Allt material enligt arbetsreceptet i fraktion 8-1 1,2 byts ut mot det

sämre av detvå materialen. Fördelningen mellan bra och sämre stenmaterial blir då c a 50-50.
Provsträckoma lades i slutet på objektet enligt följande: '
0 O) Standardbeläggning med 8-11 och 11-16 Adelövporfyr. O- 769 m =769 m

0 1) Referenssträcka med 8-1 1 och 11-16 Älvdalsporfyr (Gåsvarv). 769- 881 m :112 m

0 2) Provsträcka med 8-11 ortens sten och 11-16 Älvdalsporfyr. 881- 989 m =108 m
0 3) Provsträcka med 8-11 kvartsit och 1 1-16 Älvdalsporfyr° 989-1032 m= 43 m
0 4) Provsträcka med 8-11 kvartsit och 11-16 kvartsit. 1032-1125 m= 93 m

0 O) Standardbeläggning med 8-11 och 11-16 Adelövporfyr. 1125-1252 m=127 m

Avvikelser från program:

0 Sträcka 3) blev kortare än planerat p g a brist på Älvdalsmaterial vid verket. Detta berodde dels

på den mänskliga faktorn (felkalkylerade mängder i förhållande till uppgiven tjocklek, längd och

bredd) och dels variation på över och underkom som inte kunde förutses.

Kartan nedan visar ungefärligt läge på provsträckorna. Uppföljning av sträckorna sker genom att
VTI får mäta friktion och dubbslitage under i första hand 1997-98.

      

Provytor för poleringsförsök v229 Rolf Lindström 1997-1 l-l l
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Bilaga 2



 

Bilaga 3

Polering av provkroppar 150mm, med olika stenmaterial.

Tillvägagångssätt :

Utrustning ATCS stora Prallnötningsutrustning

mig utförs på sågad yta

M 475 rpm

Ku_lor 50 st/8mm samt 58 st/ 12mm, vikt av båda 542 g

Temperatur 8 grader i 2 grader

Poleringstid 60 min för porfyr/ kvartsit, 50 min för porfyr/granit och enbart granit

Efter halva poleringstiden kontrolleras provkroppen okulärt innan poleringen slutförs.

Vikt före polering och efter polering noteras
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VTI Bilaga 4

Friktion -inventering E4, Linköping - Härnösand

Region Sydöst

Mätobjekt och nollsektioner

Nollsektion 1 startar vid påfarten E4, Ikea, under bron mot Stockholm.

Linköping - Norrköping

Mätsträcka 1: direkt efter bro nära Tallboda

Avstånd från nollsektion: 8 km

Körfält: Kl

Mätsträckans längd: 1000 m

Typ av beläggning: ABSlÖ, porfyr (grå)

Stenmaterialtäkt: ?

Beläggningsålder: ?

ÃDTt: ca 15000
Typ av väg: motorväg

Hastighet: 110 km/h

Foto: -

Anmärkning: plastiska deformationer förekommer

Mätsträcka 2: skylt, avfart Herrbeta

Avstånd från nollsektion: 17,9 km

Körfält: Kl

Mätsträckans längd 1000 m

Typ av beläggning: ABSlÖ, porfyr (grå)

Stenmaterialtäkt: ?

Beläggningsålder: ?

ÅDTt: ca 15000
Typ av väg: motorväg

Hastighet : 110 km/h

Foto: -

Anmärkning: -

Mätsträcka 3: vid Norsholmsbron, start skylt vind 400 m

Avstånd från nollsektion: 25,9 km

Körfält: Kl

Mätsträckans längd 1000 m

Typ av beläggning: ABSlÖ, porfyr (rödare porfyr på bron)

Stenmaterialtäkt: ?

Beläggningsålder: ?

ÅDTt: ca 15000
Typ av väg: motorväg

Hastighet: 110 km/h

Foto: -

Anmärkning: bro, plastiska deformationer i backen



Torbjörn Jacobson

VTI

Mätsträcka 4:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDth
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 5:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Norrköping - Nyköping

Mätsträcka 6:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:
Typ av väg:

Hastighet

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 7:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:

Bilaga 4

skylt, avfart Skärblacka

33,5 km

Kl

1000 m

ABS 16, porfyr (röd)
9

?

20000

motorväg

110 km/h

9.23

trafikplats Klinga

vid bron, påfarten från Norrköping mot Link.

37,3 km

Kl

1000 m

ABS 16, porfyr (mörkare)
9

?

20000

motorväg

110 km/h

9.28

trafikplats, skylt Björnsniis

47,3 km

Kl

1000 m

ABS 16, kvartsit

?

?

ca 15000

motorväg

110 km/h

9.37

bro på slutet

skylt Stavsjö 500 m

62,5 km

Kl

1000 m

ABS 16, porfyr (röd)
7

é
15000
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Typ av Väg: motorväg

Hastighet: 110 km/h

Foto: 9.47

Anmärkning: -
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VTI

Region Mälardalen

Bilaga 4

Ny nollsektion, efter avfart Björkvik, skylt Stockholm 124, Nyköping 22

Mätsträcka 8:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Nyköping - Järna

Mätsträcka 9:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDth
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 10:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:

Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

skylt Stigtomta, Nyköping, 1000 m

3,6 km

Kl

1000 m

ABS 16, porfyr (mörkare)
:7

?

ca 20000

motorväg

110 km/h

10.54

höger-kurva

skylt Nyköping (3, örebro, Eskilstuna, 1000m
20,3 km

Kl

1000 m

ABS 16, kvartsit

?

?

1 8000

motorväg

1 10

1 1 .10

bro, uppförsbacke

skylt Gnesta, Lästringe, 1000m

45,3 km

Kl

1000 m

ABS 16, porfyr
7

?

ca 14000

motorväg

110 km/h

10.27

vänster kurva, plant
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Region Stockholm

Järna - Södertälje

Mätsträcka 11:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 12:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÄDTt:
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Södertälje - Stockholm

Mätsträcka 13:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDth
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Bilaga 4

skylt Katrineholm, Järna

74,8 km

Kl

1000 m

Swemixl6, röd porfyr

Läde och Insjön

1996

1 8000-24000

motorväg .

110 km/h

1 1.46

bro, mörkare porfyr söderut, uppförsbacke

skylt vid varningskylt riskför kö

81,6 km

Kl

1000 m

Novachip16, röd porfyr

Adelöv

1995

24000

motorväg

110 km/h

nedförsbacke

skylt Stockholm 30

90,7 km

Kl

1000 m

ABS 16, porfyr - mörkare

Adelöv

1996

44000

motorväg

110 km/h

12.02

kurva, uppförsbacke
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Region Mälardalen

Stockholm - Uppsala

Bilaga 4

Ny nollsektion E4 norr Stockholm efter avtagsväg Arlanda

stor grön skylt Sundsvall 258, Uppsala 29

Mätsträcka 14:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:

Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 15:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÃDTt:
Typ av Väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 16:

utmärkt!

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:

Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

vid nollan ( gröna skylten)

0

Kl

1000 m

ABSlÖ, X100, remixing
9

?

ca 20000

motorväg

110 km/h

13.17

uppförsbacke, grå yta

skylt Nova park 2 km

9,5 km

Kl

1000 m

ABS 16, X100

?

?

ca 20000

motorväg

110 km/h

bro, grå yta

varningsskylt viltstängsel upphör

ca 18 km

Kl

1000 m

ABS 16, porfyr

?

?

ca 20000

motorväg

110 km/h

röd beläggning

obs. eJ'



Torbjörn Jacobson

VTI

Uppsala - Gävle

Mätsträcka 17:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 18:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÃDTt:

Typ av väg:

Hastighet, km/h:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 19:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDth
Typ av väg:

Hastighet, km/h:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 20A och B:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Bilaga 4

blå skylt Sundsvall 305, Gävle 97

32,2 km

1000 m

ABSl 1, porfyr, röd
47

1994

15000

11 m

90 km/h

1 3 .45

raksträcka, direkt efter Uppsala

efter Lövstalöt, skylt 90 , 1000 m förbi Högsta

40,7 km

9000
1000 m

ABS 16, porfyr
7

:2

,2

11 m

90 km/h

13.55

raksträcka, uppförsbacke

efter Gryttjom och Q8mack, skylt 90

98,4 km

ABSlÖ, porfyr eller ortens

?

?

8000

11 m

90 km/h

14.38

raksträcka, höger

motorvägen innan Gävle skylt Älvkarleby,

Älvkarleö, 1000 m
106,0 km

Kl och K2

1000 m

Kl, ABSlö, porfyr, ABSlÖ, ortens material
7



Torbjörn Jacobson

VTI Bilaga 4

Beläggningsålder: ?

ÃDTt: 6500
Typ av Väg: motorväg

Hastighet: 110 km/h

Foto: 14.55

Anmärkning:



Torbjörn Jacobsøn

VTI

Region Mitt

Gävle - Söderhamn

Mätstråcka 21:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Bilaga 4

efter Hagsta,

blå skylt Sundsvall 177, Söderhamn 42
163,9 km

1000 m

ABS 16, porfyr, röd

Älvdalsporfyr (Läde)

1991

7710

12- 13m, breda körfält

1 10 km/h

15.37

Ny nollsektion Söderhamn,

stor blå skylt Söderhamn, Edsbyn, Sandarne, 1000 m

Söderhamn - Hudiksvall

Mätsträcka 22:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd:

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDth
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 23:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÄDTt:
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

blå skylt Sundsvall 136, Hudiksvall 53
2,9 km

1000 m

ABS 16, p0rfyr

Älvdalsporfyr

1990

6500
13 meters med vägren

110 km/h

16.05

röd/grå yta, raksträcka - vänster

blå skylt Hudiksvalls kommun ,

busshållplats innan

21,9 km

1000 m

ytbehandling 11mm, porfyr

Älvdalsporfyr

1990

7180

11 m

90 km/h

16.25



Torbjörn Jacobson

VTI

Anmärkning:

Mätsträcka 24:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÃDTt:

Typ av väg:

Hastighet, km/h:

Foto:

Anmärkning:

Ny nollsektion

Hudiksvall - Sundsvall

Mätsträcka 25:

Avstånd från nellsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÃDTt:

Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 26:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDth
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Bilaga 4

röd yta

blå skylt Bäckmora- Sundsvall- Enånger
33,1 km

1000 m

ABS 16, porfyr

Älvdalsporfyr
1989

7660

11 m

90 km/h

16.45

ljusare röd, raksträcka med mack ( UNO-X )

Hudiksvall

blå skylt Hudiksvall S, Sveg, Ljusdal

blå skylt Sundsvall 83, Hudiksvall V 3
1,7 km

1000 m

ABS 16, porfyr

Älvdalsporfyr
1992

8160

13 m med vägren

90 km/h

17.09

mycket sten, röd

skylt avtagsväg Ortsjön 16, Maj 2 ( höger)

61,4 km

1000 m

ABSl 1, kvartsit, (Novachip)

Västnor (Jämtland)

1992

6600

11 m

90 km/h

17.50

raksträcka-svagt vänster-nedförsbacke,

21 km till Sundsvall

10



Torbjörn Jacobson

VTI

Ny nollsektion

Mätsträcka 27:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDth
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 28:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÃDTt:
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 29:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 30:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Bilaga 4

Sundsvall

vit skylt höger Skönsberg 500 m

backen upp från Sundsvall C

blå skylt Alnön, Sjukhus, Köpcentrum,mm 500m

1,7 km

Kl

1000 m

ABS 1 1, kvartsit

Åsarna

1992

129 10

motorväg

110 km/h

8.5 1

raksträcka-höger

grön skylt

Haparanda 658, Umeå 260, Härnösand 39

11,8 km

Kl

1000 m

ABS 16, kvartsit

Dalsland

1995

8150

motorväg

110 km/h

9.02

vänster kurva

blå skylt Ästön, Tynderö, Söråker, 500 m
20,9 km

obs 700 m

ABS l 1, porfyr, Heating

Älvdalen
1996

9970

9 m

110 km/h

9.12

vänster kurva, bro

blå skylt Ångermanland, Medelpad, Härnösand

1 km

25,7 km

11



Torbjörn Jacobson

VTI

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 31:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:
Typ av väg:

Hastighet:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 32:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÃDTt:
Typ av väg:

Hastighet, km/h:

Foto:

Anmärkning:

Mätsträcka 33:

Avstånd från nollsektion:

Körfält:

Mätsträckans längd

Typ av beläggning:

Stenmaterialtäkt:

Beläggningsålder:

ÅDTt:
Typ av väg:

Hastighet, km/h:

Foto:

Anmärkning:

Bilaga 4

1000 m

ABS 16, porfyr

Älvdalen
1994

7160

8 m

90 km/h

9.21

raksträcka, bro

blå/vit skylt Camping, Stugor, Husvagnar
ca 38,9 km

1000 m

ABT 1 6, porfyr+ortens

1991

7160

13 m med vägren

1 10 km/h

9.44

raksträcka-vänster

blå skylt
Haparanda 629, Umeå 231, Härnösand 10

40,5 km

1000 m

ABS 1 1, porfyr

Älvdalen

1995

7190

13 m med vägren

110 km/h

9.5 1, 9.52

raksträcka, röd yta, stenrik

skylt Ballast höger sida

43,6 km

1000 m

ABS 16, porfyr

Älvdalen
1995

7190

13 m med vägren

90 km/h

9.59
nedförsbacke-höger

12




