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1 Bakgrund
Grusvägarna utgör idag en betydande del av vägnätet. År 1997 omfattade det

statliga vägnätet på totalt ca 100 tusen km, ca 22 tusen km grusväg. Enskilda

vägar och skogsbilvägar uppgick samma år till ca 284 tusen km väg, varav nästan

allt var grusväg.

Trafikbelastningen på de statliga grusvägarna är vanligtvis låg, men det

förekommer toppar t.ex. vid timmertransporter. Väghållaren har årligen stora

kostnader i underhåll och förbättringsåtgärder.

Grusvägarna skiljer sig i regel från de belagda vägkonstruktionerna, genom att

de har bristfällig överbyggnad. Anledningen är att dessa vägar aldrig blivit riktigt

byggda utan är förbättrade kreatursstigar med lokalt material. Men överraskande
bra har ändå dessa vägar klarat den intensiva trafikutvecklingen genom åren.

Förklaringen till att grusvägnätet har klarat den ökande trafikbelastningen

relativt bra är att det har utförts kontinuerliga underhållsåtgärder och alternativa

förbättringsåtgärder.

Men trafikantens krav har också ökat under åren med avseende på
framkomlighet, restid, miljöproblemen och ökade fordonskostnader. Bedömnings-

grunderna för när och hur ofta en grusväg behöver en underhållsåtgärd är

varierande. För att få en mer ensartad bedömning kan ett grusvägsunderhåll-

system, GRMS, vara till stor hjälp eftersom ett sådant system kan leda till

samhällsekonomiskt optimal grusvägsunderhåll genom att ge underlag för regler.

Detta under förutsättning att systemet förses med bra effektsamband och

värderingar. Ett sådant system kan byggas upp med befintlig kunskap för att

senare successivt förbättras. Tillståndet bedöms vanligtvis visuellt och utförs

oftast av flera personer inom Vägverkets regioner vilket innebär att det är risk att

man får olika bedömningar på grund av att metoden är subjektiv.

2 Syfte
Syftet med denna förstudie är att undersöka vilka typer av styrsystem,

bedömningssystem färdiga eller utvecklingsbara, det finns för underhållsåtgärder

på grusvägar.

3 Omfattning
Metoder för tillståndsvärdering, underhåll, ledning och skötsel av grusvägar har

genom åren undersökts avmånga länder. I denna förstudie koncentreras

sökningen på länder med liknande geologiska och klimatologiska förutsättningar

som Sverige. Förutom Sverige undersöks vilka styrsystem som finns i Finland,

Norge, USA och Kanada. I avgränsningen bör beaktas att det kan finnas väl

fungerande styrsystem i länder med andra förutsättningar än ovan nämnda.

4 Metod

Undersökningen har genomförts som en litteraturstudie. Till viss del har även

information hämtats genom kontakter med representanter för Vägverket.

Informationssökningen har utförts av VTI:s Bibliotek och Informationscenter och

omfattar databaserna Roadline, IRRD och TRIS. Sökningen baseras på följande

ord: Low cost road, Gravel road, Gravel-roads, Unsurfaced roads, Unpaved roads,
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Unpaved highways, Rural roads, Low-volume roads, Maintenance, Pavement

management system, Management, och PMS.

5 Grusvägsstyrsystem
Med grusvägsstyrsystem avses både metoder för att bedöma tillstånd och

planeringsverktyg för underhåll.

5.1 Sverige

5.1.1 Subjektiva system för tillståndsbedömning av grusvägar

5.1.1.1 Svenska Väginstitutet 1934

I detta system utskiljdes tre olika tillstånd:

1. Grusvägar i bästa tillstånd under sommaren medjämn och hård vägbana.

2. Grusvägar under sommaren som är korrugerade eller uppvisar potthål.

3. Medelgoda grusvägar under höst och vår.

5.1.1.2 Andren och Fransson, KTH 1976

En subjektiv bedömning görs av faktorerna jämnhet, bundenhet och

dammningsbenägenhet med hjälp av fotografier och textbeskrivningar. Faktorerna

bedöms först var för sig och sedan görs en sammanvägning i en
tillståndsbeskrivning. Klassningen av respektive faktorer görs i följ ande nivåer:

0 Jämnhet indelas i fyra klasser, A-D, där A är bäst.

0 Bundenhet indelas i fyra klasser, A-D, där A är bäst.

0 Damningsbenägenhet indelas i tre klasser, där A är minst damningsbenäget.

Betydelsen av en enkel metod framhålls.

5.1.1.3 Förbättring och underhåll av grusvägar FUG-skala , 1979.

Det är ett system som växte fram ur ett samnordiskt vägforskningsprojekt.

Projektet kallades Förbättring och underhåll av grusvägar, FUG och deltagande

länder var Sverige, Finland, Norge och Island. Även i detta system utgjordes

faktorerna av jämnhet, bundenhet och damningsbenägenhet. Det som skiljer mot

föregående system är att jämnheten bedöms i fem klasser, från 0-5. Indelningen i

fem klasser bygger på det finska systemet.

För att bedömningssystemet skall vara ändamålsenligt bör följande krav

uppfyllas:

0 Bedömningen bör vara enkel att utföra eftersom användarna är många med
varierande utbildning och erfarenhet.

0 Skillnaderna mellan de olika klasserna bör upplevas som klara av såväl
väghållaren som trafikanten.

0 Korrelationen med någon objektiv metod bör vara god.

5.1.1.4 DDp-skala, 1982

En tillståndsbeskrivning som bygger på FUG-skalan där tillståndsklasserna för

jämnhet, bundenhet och damningsbenägenhet begränsats till tre nivåer. Nivåerna

är god, godtagbar och låg. Man har bedömt att tre nivåer är tillräckligt för

praktiskt bruk.
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5.1.1.5 Vägverkets Metodbeskrivning VVMB 106 , 1996.

Metodbeskrivningen har ersatt VVMB 106 från 1990. I detta system sker

bedömningen av grusvägen genom att klassificera faktorerna jämnhet och

bundenhet. I regler för underhåll och drift (Fredriksson, 1990) beskrivs målet för

jämnhet och bundenhet. Väg skall vara så jämn, fast och bunden att tillåtna

fordon kan trafikera vägen säkert. Bundenheten skall vara sådan att inte

omgivningen i väsentlig grad utsätts för damm. Längs väg med liten trafik kan

utpräglade dammoln förekomma på avsnitt där randbebyggelse saknas. För

bundenhet bedöms de två egenskaperna löst grus och damm för sig. Bedömningen

görs i klasserna god, godtagbar och låg. En sträcka av 100 m bedöms i taget med

avseende på jämnhet och bundenhet. Den lägsta tillståndsklass, som minst 10 m

av sträckan befinner sig i, anses gälla för hela 100 meters sträckan. Bedömningen

görs efter fotografier med tillhörande beskrivning. Vissa regioner har kompletterat

med flera bilder för att lättare bestämma tillståndsklass (Bildlikare

Grusvägsunderhåll, 1996) Bedömningen görs ej under tjälade förhållanden.

5.1.2 Objektiva system för tillståndsbedömning av grusvägar

Med ett objektivt bedömningssätt elimineras oregelbunden och systematisk

spridning av resultat orsakat av mänskliga faktorer. Olika mätutrustningar har

konstruerats med syftet att direkt mäta vägens tillstånd. Att finna en heltäckande

variabel som ger information om grusvägens tillstånd har emellertid visat sig vara

svårt.

5.1.2.1 Magnusson och Arnberg, 1977

Syftet med studien var att mäta ojämnheter på grusvägar. Fyra olika metoder,

jämnhetsmätare, prövades:

l. PGA-mätaren (Portland Cement Association, PCA Road Meter)

2. GM-profilometern (GM: General Motors)

3. Bumpmetern (Road Roughness Indicator)

4. Friktionsmätvagn (BV 11 J)

Vilken metod som var mest lämplig framgår inte av utförd studie.

5.1.2.2 Johansson et al, 1983

I undersökningen genomfördes jämnhetsmätningar på grusvägar med tre olika

utrustningar:
1. Bumpmetern (Road Roughness Indicator)

2. TÖI-mätaren
3. CHLOE-profilometern

Av resultaten framgår en god korrelation mellan bumpmetem och det

subjektiva bedömningssystemet som tar hänsyn till jämnheten, t.ex. i FUG-

systemets femgradiga skala. Liknande korrelationer har erhållits mellan

Bumpmetern, TÖI- och CHLOE-profilometern.

5.1.2.3 Sjögren, 1998, VTI s Laser RST bil

Huvudslutsatsen av utförda mätförsök på grusvägar är att metoden i dagsläget inte

är lämplig. I forskningssammanhang är det möjligt att mäta på grusvägar. Det
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krävs flera och upprepade mätningar för att erhålla lämpliga och noggranna

redovisningar. Det behövs ett krav på noggrannhet på det mått man ämnar studera.

Som produktionsmetod är inte utrustningen lämplig med avseende på risken för

skador på mätutrustningen samt mätosäkerhet orsakad av damm och vatten på

grusvägen.

5.1.3 Tillståndsuppföljning enligt GUPP

GUPP är ett uppföljningssystem baserat på Vägverkets Metodbeskrivning

10621996 Bedömning av grusväglag, funktionella egenskaper och den
statistiska modellen Grusvägsuppföljning .

GUPP baseras på erfarenheter från försöksverksamhet 1994 under vår, sommar

och höst i Vägverket Region Väst. Undersökta objekt valdes i tid och rum enligt

den regionala- eller lokala urvalsmodellen. Enligt den regionala urvalsmodellen

avgörs om vägens tillstånd är bättre eller sämre än en viss miniminivå.

Uppföljningsresultatet utgör sedan grund för redovisningar till beslutsstöds-

systemet BESS. Enligt den lokala urvalsmodellen ger den statistiska databearbet-

ningen grusvägarnas tillstånd i olika geografiska områden och dels tillståndens
variation mellan månader på regionnivå.

Tillstånden avser den tjälfria perioden och det geografiska området avser ett

avgränsat område inom vilket drift och underhåll har upphandlats.

Grusvägen bedöms i slumpmässigt valda bedömningsobjekt. Grusvägar som är

kortare än 1 km ingår inte i uppföljningssystemet. Slumpurvalet sker enligt tre

alternativ:

1. Punkterna väljs enligt en slumptalstabell, som är konstruerad så att

anhopning av punkter undviks.

2. Punkterna väljs enligt en slumptalstabell eller slumptalsgenerator vilket kan

leda till anhopning av punkter.

3. Grusvägen indelas i lika många delsträckor som antalet objekt som skall

väljas. Delsträckorna skall vara lika långa och inom varje delsträcka väljs

sedan en punkt med hjälp av slumptalstabell eller slumptalsgenerator.

När kravet på att systemet togs bort år 1998, slutade många av Vägverkets

regioner att använda det. Ar 1999 var det endast en region (Mälardalen) som
använde GUPP.

5.1.4 HDM 4

HDM 4 står för Highway Development and Management Tool version 4. HDM 4

är en datorbaserad modell som används för bedömning av tekniska, ekonomiska,

sociala och miljömässiga effekter av väginvesteringar. Utvecklingen av HDM 4

har finansierats av Världsbanken och där har även Sverige varit med som

delfinansiär. Metoden bygger på en mängd olika data, exempelvis vägdata,

fordonsdata och trafikdata som lagras i systemet och som sedan används med

olika analysverktyg i olika modeller. Egna data anpassade för just ett specifikt

objekt kan också anges i datahanteraren. Utdata från modellerna ger exempelvis

svar på när och hur en väg bryts ned.

10 VTI notat 44-2000



5.1.5 Övriga system för grusvägsuppföljning

5.1.5.1 GRUPP

GRUPP är Vägverket Region Skånes eget system för driftuppföljning och täcker

både Vinter och barmarksäsong. GRUPP ersätter både GUPP och VUP.

GRUPP-fakta:

0 1999 första året systemet används.

0 Totalt finns ca 370 olika krav i olika grupper specificerade i systemet.

Allt baseras på koderna i FSB (Funktions- och standardbeskrivningar).

Alla vägar skall inspekteras minst en gång varje år med riktade stickprover.

Vägtyperna är indelade i olika grupper.

GRUPP är inte ett system för tillståndsuppföljning.

GRUPP är framtaget av en praktikant från Lunds tekniska högskola.

5.1.5.2 STP (Stickprovsdatabas)

Stickprovsdatabasen STP, används inom hela Vägverkets Region Sydöst.

Stickproven slumpas ut på alla vägar, inte bara grusvägar, och man tittar på allt

som ingår i grundpaket drift. Man tar minst ett stickprov per månad och

grundpaket. Vid tjällossning och dåligt väder kan man ta fler stickprov. Riktade

stickprov kan förekomma efter påpekande från allmänheten.

5.2 Finland

Tillvägagångssätt för bedömning av grusvägars tillstånd beskrivs genom några

utvalda rapporter nedan.

5.2.1 Jämsä 1983

Jämsä beskriver i Maintenance and Rating of the Condition of Gravel Roads in

Finland hur tillståndet för en grusväg utvärderas. I Finland är underhållet

uppdelat i vinter och sommar. Det finns fem underhållsklasser kopplat till ÄDT.

Enligt standarden för vägunderhållet, som utarbetats av väg- och vattenbyggnads-

styrelsen indelas grusvägama i olika underhållsklasser. Standarden anger kvoter

för material och arbete för olika underhållsarbeten och ger varje underhållsklass

en minsta servicenivå. Dessutom ger standarden information om olika

arbetsmetoder, varaktighet av arbetet samt kostnader. I beaktande av skillnader i

arbetsinsatser mellan olika underhållsområden används en sk. tillstånds-
koefficient från 0,8-1 ,2. '

Tillståndet på slitlagret (bundenhet, jämnhet, tvärfall och damningsförmåga)

hos en grusväg bedöms okulärt av vägmästaren och utvärderas genom att använda

en tillståndsskala, som är indelad i fem nivåer från det sämsta till det bästa

tillståndet:

0,1-l,0 sämst

l,l-2,0

2,1-3,0

3,1-4,0

4,1-5,0 bäst

Vid utvärderingen bestämmer den ansvarige för underhållet först vilket

tillstånd, enligt ovan, på grusslitlagret som bäst motsvarar förhållandet på vägen.

Om det är nödvändigt justeras utvärderingen mot den högre eller lägre nivån i

utvärderingsskalan. Resultatet blir en figur som beskriver vägens tillstånd.
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Klassificeringen, jämförs sedan med den lägsta gränsen enligt den objektiva

tillståndsbedömningen som anges i standarden för Vägunderhåll.

Underhållsklass Lägsta nivå

3 3,3

4 2,8

5 2,4

6 2,0

7 1,5

Om resultatet i figuren, som redovisas av underhållsansvarig, är lägre än vad

vägen skall ha måste nödvändiga underhållsinsatser sättas in för att höja tillståndet

på grusvägen över den lägsta nivån. Tillståndet på vägens dräneringssystem

kontrolleras separat.

Valet av minsta servicenivå på grusvägens slitlager kan påverka underhålls-

kostnaderna avsevärt. En högre servicenivå kräver mera underhåll och kostar

därför mera. För att bestämma nivån då vägen faller under minsta servicenivån

krävs att en så objektiv metod som möjligt används, kanske med en utrustning

som kan mäta vägens tillstånd. Bland finlands 172 underhållsansvariga hade man

1983 inte kunnat hitta någon lämplig utrustning som var enkel att använda och

ekonomiskt försvarbar. Således sker utvärderingen av grusvägars tillstånd genom

en subjektiv bedömning.

Försök har gjorts vid VTT med att jämföra subjektiva bedömningar med en

objektiv metod, bump integrator, avseende grusslitlagrets jämnhet. Resultaten

visade på en god överensstämmelse mellan de båda metoderna. Man måste

emellertid vara uppmärksam på kompabiliteten mellan olika bedömare, som

bestämmer över underhållsarbetena så att skillnaderna mellan de olika underhålls-

områdena minimeras.

Trafikvolym och väderförhållande är bland de viktigaste faktorerna som

förändrar grusslitlagrets tillstånd.

5.2.2 Isotalo 1987

Isotalo redovisar i rapporten Roads in developing regions ett system för

planering och uppföljning. Finansieringen av Vägunderhåll i Finland är tämligen

konstant (1987). Det ger ett bra underlag för en medium range planning (MRP;

3-5 år). Utförandet av vägunderhållet genomförs inom 169 vägmästarområden

under 13 vägdistrikt. Den centrala administrationen på RWA (Roads and

Waterways Administrations of Finland) fungerar som en samordnande enhet för
planering, konstruktion och underhåll.

Uppföljningssystemet är kontinuerligt och grundat på stegvis bearbetning av

data från vägområdenas centraldator. För närvarande (1987) följer rapporterna

med ca en månads fördröjning efter utförd åtgärd. Systemet har en bas på 5 års
erfarenhet (1987).

För att undvika svagheter i planerings- och uppföljningssystemet, dvs.

fördröjning mellan aktivitet och rapport samt det komplexa arbetet med att göra

alternativa planer har RWA utvecklat ett datasystem för planering. Systemet

kommer att förbättra/utveckla planeringsprocessen på lokal nivå. Det möjliggör

jämförelser av alternativa arbetsplaner, omorganisation av resurser och optimal
tidsplanering av arbeten.
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Dataprogrammet innehåller följ ande:

0 Lägesschema (förteckning)

0 Lista med lokaler

0 Tidsschema

0 Belastning av resurser

0 Kostnadsanalys

0 Vägregister

0 Pris på resurser.

Datasystemet kommer att integreras in i planerings- och uppföljningssystemet,

vilket möjliggör kostnadskontroll väg för väg och snabbare rapportering. Ett nytt
vägskötselpro gram används inför urvalet av platser för åtgärder.

Tillståndet på grusslitlagret är den avgörande faktorn när man bedömer

grusvägarna. Bedömningen görs i skalan:

<1

l,l-2,0

2,1-3,0

3,1-4,0

4,1-5,0

Värderingsskalan baseras på visuell bedömning, så enkel som möjligt så att alla

användare över landet kommer till likartat resultat. Till varje beskrivande text

finns fyra färgfotografier.

Faktorerna som bedöms är:

Jämnhet: Potthål, sprickor, spår och korrugering

Bundenhet: Mängden lösgrus

Damm

Tvärsektion: Bombering och höga vägrenar/kanter

Tillståndet på en grusväg försämras gradvis beroende på trafik och väderlek.

En tid efter justeringen når vägen sitt bästa tillstånd (optimal condition) för att

sedan gradvis försämras till åtgärdsgräns (action limit), dvs. till en oacceptabel
nivå som kräver förbättrande åtgärder. Den oacceptabla nivån innebär det sämsta

tillstånd vilket kan accepteras för hela vägsektionen. Nedbrytningshastigheten är

inte linjär utan sker med en accelererande hastighet. Därför är det viktigt att
underhållsåtgärden sätts in vid rätt tidpunkt.

Angående tillståndsvärdering och uppföljning utförs en begränsad

tillståndsvärdering av väghållaren som följer utvecklingen genom inspektions-

rundor eller när vägen passeras i andra sammanhang. Tillståndet jämförs med

bilder i standardhäftet. På den här nivån baseras inte uppföljningen av tillståndet
på fysiska mätningar på vägen.

Den återkommande kontrollen av optimaltillståndet för grusvägen kräver att
följ ande mätningar/kontroller utförs.

0 Tillståndsvärdering, av vägansvarig, enligt standardhäfte.

o Uppföljningen utförs slumpvis vid inspektionsrundorna.

0 En gång per kilometer fyller den utsedda personen i tillståndsformuläret.
Medelvärden beräknas för båda tillståndsklasserna.
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0 Antalet observationer för varje vägsektion skall vara 2-3 per månad för

klass I och l-2 per månad för klass II.

0 Observationerna skall vara jämnt fördelade och täcka hela sommar-

perioden. Ett medelstort vägmästarområde med 20 mil grusväg innebär ca

400 observationer per månad och ca 1500 under sommarperioden.

0 Resultaten databehandlas och vägmästarområdena kan jämföra sig med

varandra.

Ur resultaten ges förutsättningar för att jämföra kostnader för hur kvaliteten

erhölls och grusvägens tillstånd. Ett mått på effektiviteten erhålls från varje

distrikt.
Det beskrivna uppföljningssystemet är baserat på visuella (subjektiva)

observationer. Som jämförelse har RWA tre års erfarenheter från användandet av

en objektiv metod, nämligen bump integratorn. Dess användning för tillstånds-

kontroll är begränsad därför att:

0 Antalet observationer är starkt beroende på snabba förändringar i

tillståndet.

0 Den är svår att använda under andra inspektionsrundor.

0 Endast oj ämnhet kan observeras.

0 Observationer enbart görs längs en linje.

0 Den registrerar även alla ojämnheter orsakade av skador i bärlager.

5.2.3 Männistö och Tapio 1990

Männistö och Tapio beskriver i Maintenance Management on Gravel Roads en

analytisk optimeringsmetod för fastställande av:

0 Underhållsnivåer och standarder.

0 Organisation av erforderliga mätningar av vägstandarden och mätsystem.

0 Val och tidsanpassning av de fördelaktigaste underhållssystemen av

grusvägar.

Optimeringsmodellen baserad på semi-Markovian modeller är indelad i ett

eller fleråriga tidsperspektiv på basis av tillståndsvariabler och utförda underhålls-

åtgärder Eftersom modellen är matematisk kan den användas för fördelning av

resurser mellan underhållsdistrikt och för angivande av objektiva underhålls-

standarder för grusvägnätet. Systemet förväntas användas centralt och i distriktens

huvudkontor.

Systemet bygger på föregående valt tillstånd och kontrollvariabler. För att göra

systemet så enkelt och tydligt som möjligt måste alla variabler användas som
klassificerade variabler i nivåerna bra, godkänd och dålig. Gränserna i klassi-

ficeringen har valts så att signifikanta skillnader mellan klasserna förekommer för

alla variabler och för nedbrytningsmodellen som används.

Systemets variabler är följ ande:

A. Förutsättningar (state variables)

a) tjocklek och kvalitet på slitlager

b) vägens uppbyggnad under slitlagret
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B. Tillståndsvariabler
a) andel lösgrus, skala 1-5

b) längsgående ojämnhet, subjektiv bedömning l-5

c) längsgående ojämnhet, bump integrator

C. Kontrollvariabler

a) medeldygnstrafik

b) geografisk region där längden på tj älsäsongen är avgörande

c) väggeometri, anger vägens kombination av backighet och kurvighet

Systemet omfattar följ ande egenskaper och tillståndsvariabler:

Variabel Bra Godkänd Dålig
Jämnhet cm/km <200 200-360 >360

Bundenhet (l-5) 4-5 3 l-2

Tjocklek på slitlager 25 cm - <5 cm

Väguppbyggnad (index) 4-5 3 1-2

Dessutom klassificeras grusvägarna mot kontrollvariablerna enligt följ ande:

Variabel Klassificering

ÄDT, maj-september, fordon per dag <100, 100-200, >200

Väggeometri bra eller dålig

Geografisk region nord eller syd

Valet av nedbrytningsmodell och dess bedömning är den viktigaste delen i det

här systemet därför att giltigheten i erhållna resultat är helt beroende på

giltigheten i nedbrytningsmodellema.

Grusvägarnas nedbrytningsprocess kan utvärderas genom två typer av

modeller:

a) De som bedömer en normal nedbrytning utan underhåll.

b) De som beaktar underhållsåtgärder.

För att bestämma normal nedbrytning bedöms alla modeller separat för varje
tillstånd och förutsättning. Bedömda parametrar för varje variabel är:

0 Övergångssannolikheter mellan de olika tillståndsklasserna l, 2 och 3.

0 Liggtider i olika tillståndsklasser l, 2 och 3.

I första stadiet antas liggtiderna vara exponentiellt fördelade. Detta antagande

begränsar inte omfattningen därför att semi-Markov processen kan förena vilken

liggtidsfördelning som helst. Modeller bedömda för varje förutsättnings- och

tillståndsvariabel beror på kontrollvariabler och är skilda från familjen av log-
linjära modeller.

Den andra typen av modell beskriver grusvägar som underhållits eller

reparerats. I detta fall är tillståndsfördelningen av vägen efter en viss

underhållsinsats eller reparation bedömd för varje förutsättning och tillstånds-
variabel
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Resultaten från användningen av semi-Markov metoden för att optimera

underhållet av grusvägnätet skall samlas in från underhållsdistrikten 1990. Dessa

resultat kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av systemet.

Tolkning av mätdata och bedömningsresultat från nedbrytningsmodeller måste

göras återkommande i framtiden. Nedbrytningen av grusvägar är ett fenomen som

kräver kontinuerlig forskning. Undersökningar av tillståndsvariabler för

grusvägar, särskilt tillståndet hos vägkonstruktionen måste fortsätta.

5.2.4 Routine Road Maintenance and Monitoring at the Finnish

National Road Administrations, 1994.

I beskrivningen för löpande underhåll Routine Road Maintenance Management

and Monitoring at the Finnish National Road Administrations (1994)

återkommer väsentliga delar av det som Isotalo beskrivit ovan. Löpande underhåll

fokuseras på områden där kvalitetsnivån under den period som vägen används

snabbt kan förändras pga. trafik väder, nednötning och ökat användande.

Resultatet av det löpande underhållet är bibehållen kvalitet och servicenivå

som erbjudits väganvändarna. Den viktigaste frågan med utgångspunkt från

Vägunderhåll är vilken kvalitetsnivå som skall gälla under tiden som vägen

används. Löpande underhåll i Finland utförs med hänsyn till en s k

underhållsklassificering. Klassificeringen baseras på vägtyp, typen och mängden

av trafik.

I Finland definieras den optimala kvalitetsnivån baseratpå slutsatser gjorda

från lång tids praktiska erfarenheter och återkoppling från väganvändarna.

Standarden på vägens kvalitet under användningsperioden utgör underlag för

planeringen av underhållsinsatser. Huvudfrågan i planeringen är timingen på

aktiviteter och hur dessa skall användas för att upprätthålla erforderlig standard på

vägen till så liten kostnad som möjligt.

Definition och utvärdering av kvalitet från löpande underhåll baseras

huvudsakligen på visuell bedömning. Således måste inspektionerna vara likartade,

standardiserade och klassificerade. För ändamålet har en femgradig

klassificeringsskala sammanställts för varje produkt och kvaliteten är definierad

med ett tillståndsvärde av 5-1. Respektive tillståndsnivå illustreras med fotografier

och beskrivande text. Tillstånd 5 representerar nära nog ny väg och nivå 1

motsvarar den sämsta nivån. Klassificeringen säkerställer att kvalitetsstandarder

tolkas på samma sätt i olika områden och mellan skilda organisationer.

Med utgångspunkt från kvalitetsstandarder är det viktigt att kvaliteten

systematiskt observeras och rapporteras. Praktisk erfarenhet i Finland har visat att

tillräckligt bra, praktisk och visuell klassificering likaväl som tillräckliga

observationer av kvaliteten är nödvändig för att förvissa sig om att
kvalitetsstandarden i sig fungerar som ett verktyg för kontroll.

5.3 Kanada

5.3.1 Dobson och Postill, 1983

I en studie av Dobson och Postill (1983) beskrivs en metod för

standardklassificering av grusvägar. Vägarna klassificeras i tre klasser, 1-3.

Klassificeringen baseras på ÃDT och andel tung trafik, vägbredd, siktförhållande,

åkkomfort och tillgänglighet under året. Man har satt en övre gräns på 400 fordon
eftersom man anser att vägen bör beläggas om trafiken är större. Av stor vikt är
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bland annat åkkomforten där man i klass 1 inte tolererar vare sig Spårbildning,

potthål och korrugeringar.

5.3.2 Chong och Wrong, 1989

I Kanada beskrivs en metod för tillståndbedömning Manual for condition rating

of gravel surface roads av Chong och Wrong (1989). Typ, omfattning och storlek

på skador är användbara indikatorer på strukturella brister, materialbrister och

sannolikt bedömning av påföljande nedbrytning.

Det subjektiva bedömningssystemet som utvecklats för användning på

grusvägar i distriktet Ontario grundas endast på en fysisk parameter, nämligen
förekomst och storlek av vägytans skador.

Följ ande kan konstateras:

0 Med ett undantag är alla förekommande vägyteskador relaterade till

åktillståndet på vägytan. Förekomst och storlek på skadorna anger
åkkomforten/tillståndet på grusvägen.

0 Ãkkomforten/tillståndet på grusvägen kan snabbt förändras beroende på
yttre faktorer såsom ofördelaktigt väder.

0 Åkkomforten/tillståndet på grusvägar kan också variera beroende på när
och hur underhållsinsatserna sätts in och genomförs

Förekomsten av skador på vägytan kan indelas i två huvudkategorier:

0 Yta'efekter

0 Ytdeformation

Skador i vägkanten påverkar också vägytans tillstånd och därmed hela vägens

funktion. Därför måste även dessa skador bedömas för att få en heltäckande

bild av vägens funktion.

Skador i ytan (yta'efekter)

0 Löst grus

0 Damm

0 Potthål

0 Bärlager som tränger upp i ytan

Deformationer i ytan

0 Korru gering

0 Spårbildning

0 Felaktigt tvärfall

0 Andra deformationer

Skador i vägkanten

0 Grusvallar

0 Vattensamlingar

0 För mycket växtlighet

Skadorna beskrivs efter hur allvarliga (severity) och omfattande (density) de är.
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Allvarlighetsgraden och omfattningen är indelad i tre nivåer enligt följ ande:

Severity: Slight - obetydlig.

Moderate - måttlig

Severe - betydlig

Density: Intermittent - sporadisk

Frequent - återkommande

Extensive - betydande

För att underlätta bedömningen finns beskrivande text och fotografier.

Utifrån bedömningen av ovanstående skador görs en bedömning av hela

vägsträckans tillstånd i en skala från 0-100. Bedömningsskalan 0-100 är indelad i

fem klasser 0-19, 20-39, 40-59, 60-79 och 80-100. Till den hundragradiga

bedömningsskalan föreslås i respektive klass vad som lämpligast behöver göras i

form av underhåll eller reparation.

5.4 USA

5.4.1 GraveI-PASER Manual, 1989

För tillståndsbedömning finns handboken Gravel-PASER Manual, Pavement

Surface Evaluation and Rating, GPM . I en subjektiv bedömning används fem

skador, egenskaper, för att beskriva vägens tillstånd. Som hjälpmedel vid

bedömningen finns beskrivningar och fotografier. Ätgärdsförslag till beskrivna

skador anges. De fem egenskaperna, skadorna, är följ ande:

1. Bombering

Här beskrivs också tvärfallet och höjden på vägmitt i förhållande till

kanterna. Tre nivåer anges.

a) Utmärkt tvärfall

b) Bristfälligt tvärfall

c) Inget eller omvänt tvärfall

2. Dränering

Här beskrivs diken och trummors tillstånd i fyra nivåer.

a) Utmärkt dränering

b) Godtagbar dränering

c) Dålig dränering

d) Dränering saknas

3. Grusslitlager

Här beskrivs lagrets tjocklek och kvalitet i tre nivåer.

a) Utmärkt

b) Godtagbart

c) Lite eller inget grusslitlager

4. Deformation iytan

Deformationerna som avses är Spårbildning, korrugering eller potthål.

Spårbildningen beskrivs i två nivåer.

a) Spårbildning i hjulspår

b) Omfattande Spårbildning med dålig dränering

Korrugering beskrivs i två nivåer.

a) Måttlig

b) Betydande
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Potthål beskrivs med fyra nivåer.

a) Flera mindre potthål,

b) Serier av måttligt stora potthål

c) Omfattande potthål som täcker nästan hela vägbanan.

d) Potthål i anslutning till broar

5. Skador på ytan

Skadorna som avses är damm och läst grus.

Damm beskrivs bara med en nivå, som anger mycket damm.

Löst grus beskrivs i två nivåer.

a) Löst grus som förekommer i stor omfattning över nästan hela vägbanan

b) Omfattande vallar av löst grus längs vägkanterna.

Baserat på bedömningen av ovanstående fem egenskaper/skador indelas

vägnätet i fem tillståndsklasser:

Tillståndsklass Bedömning
l Underkänd

2 Dålig

3 Godtagbar

4 God

5 Utmärkt

Till varje tillståndsklass ges en allmän beskrivning av vägens tillstånd samt

några förslag på åtgärder.

5.4.2 Eaton och Beaucham, 1992.

Syftet med manualen är att beskriva ett management system för obelagda

vägar att användas inom militära installationer. Systemet är användbart både

manuellt eller som datoriserat. Vägens tillstånd beskrivs med ett URCI-index.
URCI är en förkortning av unsurfaced road condition index .

Tillståndsbedömningen indelas i fyra standardklasser, 1-4, kopplat till ÄDT

och URCI-index. Tillståndsbedömningen genomförs enligt två sätt av

inspektioner, antingen den översiktliga eller den detaljerade. Den översiktliga

inspektionen utförs med bil varje säsong, dvs., fyra gånger per år. Vid detaljerad
besiktning indelas vägen i delsträckor och skadorna som bedöms är:

Felaktigt tvärfall
Otillräcklig dränering

Korrugering

Damm

Potthål

Spårbildning

Löst grus.S
P
N
U
I
H
Å
P
J
N
E

Respektive skada beskrivs kortfattat med orsaker och konsekvenser ifall inte

skadan åtgärdas.
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Skadornas svårighetsgrad anges med:

1 . Låg

2. Medium, måttlig

3. Hög

Efter bedömning av skadorna beräknas URCI. Beräkningen av URCI görs i

fyra steg. Baserat på beräkningen av URCI för hela vägen bedöms dess
tillståndsklass enligt en sjugradig skala.

URCI

0-10

10-25

25-40

40-55

55-70

70-85

85-100

Tillståndsklass
Underkänd, failed

Mycket dålig, very poor

Dålig, poor

Godkänd, fair

Bra, good

Mycket bra, very good

Utmärkt, excellent

Rapporten beskriver också riktlinjer för underhåll och reparationer. Det är

nödvändigt med omfattande bedömningar av vägytans tillstånd innan lämpliga

och rationella underhålls- och reparationsalternativ kan bestämmas.

Ett omfattande underhållsprogram kan etableras genom följande fem steg:

1. Undersökning av vägnätet. Vägens uppbyggnad, trafik, vägkonstruktions
historia, vägklass, dränering och vägren undersöks.

2. Bestäm URCI.

3. Etablera prioriteringar för vägunderhållet.

Mellan de olika vägsträckorna görs en prioritering med hjälp av

Maitenance priority graph vilken bygger på en kombination av

trafikvolym och URCI. Alla vägar i vägnätet kan därefter prioriteras i tre

olika klasser, låg, mellan och hög prioritet. Vilken nivå, eller

prioriteringsklass, vägen tillhör avgörs av: V

Standardklass

Tillgänglig budget

Lokala förhållanden

4. Bestäm underhållsalternativ.

5. Beräkna aktuella underhållskostnader.

För att använda management systemet är det nödvändigt att lagra data på ett
lämpligt och användbart sätt. Data kan lagras manuellt eller i ett data system. Allt

eftersom systemet används lagras uppgifterna lämpligast i datormiljö. Ett data
system kallat Micro PAVER beskrivs kortfattat.

5.5 Australien och Nya Zeeland

Båda länderna har i princip samma system för tillståndsbedömning av grusvägar.
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5.5.1 A guide to the visual assesment of pavement condition, 1987

I denna guide indelas skador på obelagda vägar, grus- eller jordvägar, i tre primära

grupper enligt följ ande

1 . Deformation

2. Grussammansättning

3. Potthål

Deformation och grussammansättning indelas i sin tur i sekundära skador.
l. Deformation

a) Erosionskanaler

b) Korrugering

c) Spårbildning

d) Förskjutning

2. Grussammansättning

a) Grov sammansättning

b) Löst grus

Observerade skador fotograferas och man bedömer även på hur lång del av

vägen som skadorna uppträder.

5.5.2 Unsealed Roads Manual Guidelines to Good Practice, 1993

Enligt denna manual görs en tillståndsbedömning baserad på fem punkter

enligt följ ande:

1. Synliga brister i deformation, grussammansättning och potthål.

2. Tjockleken av grusslitlagret.

3. Dräneringssystemets effektivitet.

4. Geometriska utformningen.

5. Trafiksäkerhet.

5.5.3 Ferry 1986.

Ytterligare en handbok Unsealed Roads- A manual of repair and maintenance

for pavements beskriver tillståndsbedömning av grus-och jordvägar i Nya

Zeeland. Enligt en femgradig skala, 1-5, bedöms slitlagrets tillstånd.
Bedömningen grundar sig huvudsakligen på vägens jämnhet.

6 Slutsatser

Förstudien har så här långt genomförts under en begränsad tidsram vilket bland

annat innebar att mycket av den litteratur som föll ut från sökningen erhölls sent
och ej har studerats.

Resultatet från litteratursökningen visar dock att Finland, USA och i viss mån

Kanada har lagt ned mycket forskning på tillståndsvärdering och system för att

styra underhållsinsatser. Noterbart är att Norge inte bidragit med någon referens i
utförd sökning.

En av förutsättningarna inför denna undersökning var att studera ländermed

likartade geologiska och klimatologiska förhållanden som Sverige. Av inkommen

och undersökt litteratur har koncentrationen fokuserats på Finland och USA.
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Det är svårbedömt om de system som används i dessa länder är direkt

överförbara till svenska förhållanden. Lösningen till ett bra svenskt

grusvägsstyrsystem står sannolikt att finna i en kombination av Finlands och

USA's erfarenheter sammanvävt med svenska kunskaper och erfarenheter. Här

behövs ytterligare tid och resurser till studier och erfarenhetsutbyte mellan

forskare för att klargöra den frågan.

22 VTI notat 44-2000



7 Referenser

7.1 Studerade referenser

Alzubaidi H. Drift och underhåll av grusvägar. Litteraturstudie. VTI

meddelande 852. Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Linköping

1999.

Andren C., Fransson P. Bedömning av grusvägars tillstånd från

underhållssynpunkt. Stockholms Tekniska Högskola. Vägbyggnad.

Examensarbete nr 1976:5. Stockholm, 1976.

Bedömning av grusväglag. Metodbeskrivning 10621996. Vägverket, publikation
1996:42.

Bildlikare Grusvägsunderhåll. Vägverket. Region Väst 1996.

Chong GJ., Wrong GA. Manual for condition rating of gravel surface roads.

Ministry of Transportation. Research and Development Branch. Ontario

1989.

Dobson Postill L.J. Classification of Unpaved Roads in Ontario.
Transportation Research Record 898. Low-Volume Roads. Third

International Conference, TRB 1983.

Eaton R.A., Beaucham R.E. Unsurfaced road maintenance management. Cold

Regions Research and Engineering Laboratory. Special report 92-26.

Hanover, NH, 1992.

Fredriksson R. Regler för Underhåll och Drift. Vägverket. Publ 1990:51.

Sektion för vägteknik 1990.

Isotalo J. Roads in developing regions. XVIII th World Road Congress. Brussels

1987.

Johannesson A., et al. Förbättring och underhåll av grusvägar, FUG:

Slutrapport av ett samnordiskt vägforskningsprojekt. Valtion

Teknillinen Tutkimuskeskus, VTT. Tutkimuksia 243. Esbo, 1983.

Jämsä H. Maintenance and Rating of the Condition of Gravel Roads in

Finland. Low-Volume Roads. Third International Conference.

Transportation research Record 898. 1983.

Jämsä H., Kankare E. Förbättring och underhåll av grusvägar (FUG). Dagens

situation. VTT meddelande 63. Esbo, juli 1980.

Männistö V., Tapio R. Maintenance management on gravel roads.

Transportation Research Record. Nr 1268, 3 170-2. 1990.

Transportation Information Center. Gravel PASER manual. College of

engineering University of Wisconsin, Madison, USA 1989.

7.2 Referenser för ytterligare studier

Eaton RA. Development of unsurfaced roads rating methodology. Special

Report nr 88-5. US Army Corps of Engieers, Cold Regions Research and

Engineering Laboratory, Hanover, New Hampshire, USA, 1988.

Eaton RzA., Gerard S. Results of unsurfaced road rating surveys.

Transportation Research Record 1291: 113-9. TRB, Washington DC, USA
1991

Eaton R.A., Gerard S., Cate DW. Rating unsurfaced roads: A field manual for

measuring maintenance problems. Cold Regions Research and

Engineering Laboratory. CRREL special report 87-15. Hanover, NH, 1988.

VTI notat 44-2000 23



Eaton RA., Gerard S., Dattilo RS. A rating system for unsurfaced roads to be

used in maintenance management. North American Conference on

Managing Pavement. Proceedings 2.

Effect catalogue: Road maintenance measures. Vägverket, pub 1986:22E,

1986.

Ferry A.G. Unsealed Roads- A manual of repair and maintenance for

pavements. Road Research Unit . Technical recommendation TR/8.

National Roads Board, Wellington, New Zealand 1986.

Grusvägsuppföljning: Statistisk modell. Vägverket. Sektion Tillståndsanalys.

Borlänge, 1995.

Ha11et J Jacobsen P. Pavement management systems for unsealed roads.

Proceedings of New Zealand Transport Symposium 94; volume 1, p 137-

44, 1994.

Hopwood T., et al. Automated data acquisition for low-volume road inventory

and management. Transportation Research Record, vol 2, nr 1106, 1987.

International road maintenance handbook. Volume II: Maintenance of
unpaved roads. 1994.

Isemo A., Johansson J. Samband mellan olika faktorer inom

grusvägsunderhållet. Stockholms Tekniska Högskola. Vägbyggnad.

Examensarbete nr 1976:6. Stockholm, 1976.

Johansson A., et al. Förbättring och underhåll av av grusvägar.

Forskningsrapport 243. FUG. Slutrapport av ett samnordiskt

vägforskningsprojekt. Statens tekniska forskningscentral. Esbo. 1983.

Litzka J., Haslehner, W. Maintenance of the Austrian rural road network:

Organization and financial aspects. Seventh International Conference on

Low-volume Roads. Transportation Research Board, Washington, DC,

USA, 1999.
Luhr DR., Mc Cullough BF. Economic evaluation of pavement design

alternatives for low-volume roads. Transportation Research Record, nr

898, 1983.

Magnusson G., Arnberg P.W., Pettersson H-E. Mätning och bedömning av

ojämnheter på grusvägar. VTI meddelande Nr 123. Statens Väg- och

Trafikinstitut. Linköping 1977.

Maintenance. SweRoad, Solna 1984.

Medina A., Flintsch GW., Zaniewski, JP: Geographic Information Systems-

Based Pavement Management System: A Case Study. Seventh

International Conference on Low-volume Roads. Transportation Research

Board, Washington, DC, USA, 1999.

OECD. Maintenance techniques for road surfacings. Road Research, Paris

1978.

Olsson B., Jacobsson L., Ekström R. Standarduppföljning grusvägsunderhåll.

Vägverket. DD 141, Borlänge 1983.

Olsson B., Åkesson P., Fäldner L. Standarduppföljning av grusvägsunderhåll i

Malmöhus och Älvsborgs län. 1986. Vägverket. Publikation 1987:49.

Borlänge, 1987.
Parantainen J., Merilainen A. How to get the best value for money spent on

Finnish minor roads. Seventh International Conference on Low-volume

Roads. Transportation Research Board, Washington, DC, USA, 1999.

24 VTI notat 44-2000



Penttinen O. Routine Road Maintenance Management and Monitoring at the

Finnish National Road Administration. Finnish National Road

Administration. Helsinki .1994.

Persson H. Drift och underhåll av enskilda vägar. Vägverket. Publikation

1993:33. Borlänge, 1993.

Provencher Y. Optimizing road maintenance intervalls. Transportation

Research Board. Conference proceedings, 1995, vol 1, nr 6, s 199-207.

Riverson J.D.N. Unpaved road maintenance management in local highway

systems. Purdue University, West Lafayette, IN, 1985.

Riverson J.D.N., Sinha K., Scholer C.F. Effects of county highway management

practices on maintenance costs for unpaved roads in Indiana.
Transportation Research Record, nr 1055, 1986.

Sjögren L. RST-mätningar på grusvägar. Uppföljning av vägytans kvalitet.

VTI notat 9-1998. Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Linköping

1998.

Smadi A., et al. North Dakota Gravel Road Management: Alternative

Strategies. Seventh International Conference on Low-volume Roads.

Transportation Research Board, Washington, DC, USA, 1999.

Subsurface drainage, soil-fluid interface phenomena, and management of
unpaved surfaces. Transportation Research Record 1434. Washington DC,

1994.

Turay S., Haas R., Queiroz C. Optimization of Surface Improvements for Low

Volume Roads. In: TAC annual conference, proceedings. Volume 5.

September 15-16, 1991. Transportation Association of Canada, 1992.

Underlag för femårsplan drift. Bilaga 1. Vägverket, Borlänge 1986.

Unsealed road condition rating system for RAMM: Litterature review.
Transit New Zealand. Research report 52. Wellington, 1996.

Utterback P., Grilley V., Hicks RG. Implementation of a pavement

management system on forest service low-volume roads. Transportation

Research Record, 1991, vol 1, nr 1291, s 257-264.

Walker D.M. Evaluation and rating of gravel roads. Transportation Research

Record, 1991, v012, nr 1291, s 120-125.

VTI notat 44-2000 25




