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7. Syntes och slutresultat

Professor Olle A ndersson, Tekniska högskolan,

Stockholm

7.1 Förutsättningar och målsättning

Syftet med STINA-projektet har varit att

samla den nordiska vägforskningsexpertisen

kring den gemensamma uppgiften att utnytt-

ja den omfattande erfarenhet som erhölls vid

de amerikanska AASHO-försöken för att

belysa problemkomplexet trafiklast klimat

- -väg -vägkostnader i Norden. Motsvarande

målsättning var i själva verket motiveringen

för AASHO-försöken. I USA kom AASHO-

försöken att innebära en betydande landvin-

ning i denna strävan, samtidigt som de blev

banbrytande för vägteknisk forskning. Man

kom emellertid snabbt underfund med att

tillämpningen av försöksresultaten i vissa

avseenden var starkt begränsade till staten

Illinois, där försöken utfördes, och omfat-

tande planer på s k satellitförsök för överfö-

ring av resultaten till andra områden i USA

drogs upp.

Den huvudsakliga begränsningen bestod i

att AASHO-försöken utförts '

på en enda undergrund

- i en enda klimattyp, nämligen den för

orten karakteristiska

med en enda fordonstyp på varje för-

sökssträcka, d v s icke med blandad tra-

fik

såsom accelererade försök (två år)

STINA-projektets målsättning har varit
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att utan körförsök och endast med elementä-

ra fältmätningar och laboratorieundersök-

ningar på små prover kringgå de första två

begränsningarna för att kunna tillämpa för-

söksresultaten från AASHO på nordiska för-

hållanden. Problemställningen blandad ens-

artad trafik har man fått lov att kringgå

genom antagande av giltighet av enkel linjär

superposition. Experimentell lösning av pro-

blemet t o m i liten laboratorieskala har visat

sig bli orimligt omfattande. STINA-projektet

kom därför att engagera sig i inverkan av

trafiklasten

klimatet

undergrunden

på mekanismen för vägars nedbrytning.

Superposition av komponenterna i blandad

trafik har utförts genom omräkning av olika

axeltryck till ett ekvivalent axeltryck. Detta

skedde vid analysen av AASHO-försöken

genom användning av ekvivalentfaktorer, vil-

ka empiriskt befanns sammanhänga med

axeltrycket genom en enkel potensformel,

den s k fyrapotensregeln. Tillämpbarheten av

denna i Norden har också ägnats särskild

uppmärksamhet inom STINA-projektet.

Detta sammanhänger bl a med att fyra-

potensregeln kommit till vidsträckt använd-

ning i olika länder vid bestämning av olika

fordonstypers kostnadsansvar i samband

med väghållningen. En viss del av kostnads

ansvaret ligger i fordonens olika andel i

vägarnas nedbrytning, något som ju påverkar
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både investerings- och underhållskostnaderna

inom vägväsendet, även om den trafiklastbe-

roende delen av dessa kostnader ofta blivit

starkt överdriven.

Denna frågeställning, dvs storleken av

den trafiklastberoende delen av väghållnings

kostnaden, har icke behandlats inom STINA-

projektet, men uppmärksamheten har varit

riktad mot belysning av hur trafiklasten han

tänkas påverka den trafiklastberoende delen.

Detta sker bäst genom beaktande av trafik-

lastens inverkan på dimensionering av över-

byggnaden vid byggandet av vägen samt

dimensionering av påbyggnaden vid förstärk-

ning.

Studier av de tre faktorer (trafiklast,

klimat och undergrund) som nämnts ovan

har därför skett med beaktande av deras

inverkan på vägdimensionering, speciellt då

de analytiska dimensioneringssystem, som

numera tillämpas i en del länder samt de

empirisk-analytiska system som blev ett re-

sultat av AASHO-försöken. Dessa system

lämpar sig bättre än de rent empiriska för de

systemtekniska betraktelsesätt som kommit

till användning vid behandling av den tek-

nisk-ekonomiska helhetsbilden av dimensio-

nering och rehabilitering (= förstärkning plus

underhåll) som under senare åren vuxit fram

i utlandet, främst i USA och Canada. Sådan

systemteknisk tillämpning vid nordiska för-

hållanden har också studerats inom STINA-

projektet. Detta har föranlett framskaffande

av underlag för analytisk och analytisk-empi-

risk dimensionering i Norden.

7.2 Begreppet tjänlighet

En av innovationerna vid analysen av

AASHO-försöken var skapandet av begrep-

pet serviceability som inom STINA-

projektet översatts med tjänlighet (på

svenska), även om ordet i dagligt tal redan

finns och har en något annorlunda innebörd.

Man talar om att någonting är tjänligt eller

otjänligt, men vid AASHO-försöken talade

man om olika grad av tjänlighet och tilldela-

de den en femgradig skala, varvid värdet 5

motsvarar en väg med högsta tjänlighet.
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Tjänligheten uppfattades därvid som ett

mått på hur trafikanten upplever vägen med

hänsyn till körkomfort (skakningar i fordo-

net). Tjänligheten har alltså icke med kurvig-

het, sikt, optisk ledning, halka etc, att göra.

Orsaken till detta val var att man ville ha ett

mått på vägkroppens grad av förstöring

(nedbrytning), och detta mått ställdes i
relation till trafiklasten och andra faktorer

som inverkar på vägens nedbrytning. Över-
föring av AASHO-resultaten till nordiska

förhållanden fordrade en nordisk tjänlighets-

skala. '
I samband med AASHO-försöken skaffade

man sig en inblick i hithörande företeelser

genom att låta ett stort antal trafikanter

klassa ett stort antal vägavsnitt. Man utförde

därefter mätningar på samma vägavsnitt,

främst rörande vägytans ojämnhet, och upp-

rättade en empirisk formel som beskrev

sambandet mellan dessa mätresultat och

trafikanternas klassning. Man kunde därige-

nom bestämma försökssträckornas tjänlighet

med jämna mellanrum under försökets gång

utan att varje gång behöva anlita ett stort

antal trafikanter och fordon för denna be-

stämning.

Inom STINA-projektet har en liknande

undersökning utförts, varvid ett urval av

trafikanter från de nordiska länderna fick

bedöma fjorton vägavsnitt kring Arlanda

flygplats, varefter samma mätningar utfördes

som vid AASHO-försöken. Man fick därige-

nom en nordisk tjänlighetsformel liknande

den som användes vid AASHO-försöken men

anpassad för nordiska förhållanden. Denna

formel har sedan använts vid alla analyser

inom STINA-projektet, där storheten tjän-

lighet ingår. Den nordiska tjänlighetsfor-

meln och dess tillkomst beskrivs i detalj iNU

1975312, sid 165 ff Använda mätinstrument

behandlas i avsnitt 2.4 av föreliggande rap-

port, som redovisar en undersökning av

korrelationen mellan olika jämnhetsmätare i

Norden.

7.3 Undergrund och klimat

Undergrunden har behandlats till väsentlig
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del genom studier av inverkan av årstidens

växlingar, och klimatet har endast behand-

lats mht dess inverkan på undergrunden.

Dessa tVå faktorer kan därför knappast
skiljas åt, varför de här behandlas samtidigt.

Alla faktorer påverkar komplexet väg och

trafik samtidigt, varför samspelet blir ganska

komplicerat, men man kan urskilja följande

särskilda studier inom STINA-projektet:

» undergrundens bärighet under en klimat-

cykel

undergrundsmaterialens vägtekniska egen-

skaper

dimensioneringskriterier hos undergrun-

den.

7.3.1 Båi'zghet

'Undergrundens bärighet bestämdes genom

att i varje land utsågs två provplatser som var

mest representativa för landets vägnät med

hänsyn tagen till trafikintensiteten. På dessa

platser utfördes statisk plattbelastning på

undergrunden samtidigt som andra vägtek-

niska mätningar utfördes och prover upptogs

för behandling i laboratorium.

Från mätningar på dessa nio platser (en-

dast en på Island) kan man göra följande

iakttagelser.

Undergrundens bärighet har representerats

genom den ur plattbelastningsförsöken be-

räknade elasticitetsmodulen . Man har där-

vid beräknat både den resilienta modulen

(Ee), som grundar sig på den resilienta

återhämtningen vid avlastning, och den tota-

la modulen (Et), som grundar sig på den vid

pålastning registrerade sjunkningen. Varia-

tionsmönstret hos dessa två moduler när

andra betingelser varierar är ganska likartat,

vilket också illustreras av att korrelations-

koefficienten i en regressionsberäkning blir

nära 1. Detta är delvis en aritmetisk konse

kvens av att den permanenta sjunkningen i

jämförelse med den totala är ganska liten.

Modulerna har visat sig kunna både min-

ska och öka med spänningen, det senare

speciellt hos friktionsmaterial. Detta visar

överensstämmelse med motsvarande labora-

toriemätningar på samma material, där man
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också funnit positiva exponenter vid pass

ning av non-linjära ansatser på just friktions-

material.

Modulerna har trots de onormalt milda

vintrarna visat en ansenlig variation med

årstidens växlingar. På flera mätplatser visar

sig denna variation väl överensstämma med

motsvarande variation hos vattenhalten. De

högsta modulerna har registrerats under

höstmånaderna på de mätplatser där en

utpräglad årscykel kunnat iakttagas. Tempe-

raturens inverkan skyms genom att både

temperatur och vattenhalt varierat samtidigt.

Mätningar på intilliggande väg illustrerar

inverkan av de asfaltbundna lagrens *upp-

mjukning under den varma årstiden. Somma-

ren 1975 var exceptionellt varm i Norden.

Modulernas inneboende variationer har do-

kumenterats.

7.3.2 Undergrundsmarerz'al

Undergrundsmaterialen har studerats genom

att prover upptagits vid mätplatserna för

bärighetsstudier och sänts till olika laborato-

rier för undersökningar. Från mätplatser

med undergrund av kohesionsjord har dess-

utom ostörda prover sänts till laboratorium

vid varje mättillfälle, varigenom fältmätning-

ar kunnat simuleras på laboratorium. Detta

förfarande är icke genomförbart för frik-

tionsjordar, för vilka å andra sidan naturtill-

ståndet lättare kan simuleras på laboratori-

um genom en lämplig provtillverkningspro-

cess.

Undergrundsmaterialen har gjorts till före-

mål för en grundlig geoteknisk klassning med

konventionella analysmetoder, ehuru det hu-

vudsakliga syftet med laboratorieundersök-

ningarna varit bestämning av materialens

bärighetsegenskaper. vilket skett genom dy-

namisk belastning.

Detta har för kohesionsjordarna skett i

triaxialcell och för friktionsjordrarna i en

provcylinder avsedd för simulerat plattbe-

lastningsprov. Proven har belastats axiellt

med en i tiden sinusformigt varierande last.

vars amplitud ökats stegvis. Frekvensen var

10 Hz.
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Resultaten består i huvudsak av resilient-

moduler, angivna som funktion av den pålag-

da tryckamplituden samt utmattningskurvor,

.d v s permanent deformation relaterad till

tryckamplitud och antal belastningar.

För kohesionsjordproverna visade sig va-

riationen i vattenhalt vara så ringa att någon

korrelation mellan modul och vattenhalt i de

flesta fall ej förelåg. Modulkurvorna för varje

jordart har därför angivits med en medeltals-

kurva och ett spridningsband, varjämte en

kurva för tjällossningen inritats separat. Mo-

dulerna hos ostörda kohesionsjordprover har

korrelerat anmärkningsvärt väl med deras

CBR-värden. Vidare resultat behandlas i an-

slutning till undergrundskriterier.

7.3.3 Dimensic)neringskriterier hos under-

grunden

Som brottkriterium vid analytisk dimensio-

nering av asfaltvägar brukar man använda

begynnande sprickbildning i det asfaltbund-

na lagrets underkant eller något kriterium

som sammanhänger med permanenta föränd-

ringar iundergrundens överyta (terrassen).

Brott anses ha inträffat, när endera av

dessa två brottgränser passerats. Eftersom

icke något väldefinierat brott inträffar

brukar man på svenska tala om nedbryt-

ningskriterier (eng failure criteria). Den fak-

tiska mekanismen vid nedbrytning av under-

grunden är ännu icke helt utredd. Nedbryt-

ningskriterier för undergrunden är vanligen

grundade på indirekta iattagelser. Sålunda

har man efter AASHO försöken beräknat

påkänningar på undergrunden, och samman-

kopplat utmattningsbrott med ett visst

tjänlighetsvärde hos vägen (provsträckan).

Ett analogt förfaringssätt har inom

STINA-projektet prövats på konventionellt

byggda vägar, varvid utmattningspåkän-

ningarna på undergrunden beräknats, och

utmattningsbrottet sammankopplats med

den i respektive dimensioneringstabell angiv

na livslängden, vilken med införande av den i

dimensioneringstabellen angivna trafikinten-

siteten fått bestämma antalet belastningar.

Beräkningarna har utförts på finska, norska
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och svenska dimensioneringsföreskrifter. Re-

sultaten har presenterats i form av utmatt-

ningskurvor för undergrunderna.

Resultaten redovisas i avsnitt 6.2. De har

där jämförts med de ur AASHO-försöken

beräknade utmattningskurvorna. De ur nor-

merna beräknade kurvorna har en ansenlig

variationsvidd, men man finner i samtliga fall

att AASHO-kurvan (betecknad Shell ) lig-

ger inom variationsområdet.

Denna beräkning har delvis utförts för att

kollationera lastekvivalentfaktorerna, (1 vs

fyrapotensregeln. Kurvorna överensstämmer

med en viss tillnärmesle med den utmatt

ningskurva som beräknats ur AASHO-försö-

ken, och denna kurva kunde beräknas utan

antagande om fyrapotensregeln, eftersom

axeltrycken var ensartade. Den utförda kol-

lationeringen ger därför ett stöd för ett

exponentvärde i närheten av fyra.

Undergrundens inverkan på exponentvär-

det har också kontrollerats genom liknande

beräkningar med antagande om non-linjära

egenskaper hos undergrundsmaterialen. Man

får då exponentvärden mellan 3 och 4,5.

Den non-linjära hypotesen har också an-

vänts för att jämföra de vägtekniska egenska-

per man funnit vid fältmätningarna med dem

man funnit vid laboratoriemätningarna. Ef-

tersom mätningarna i bägge fallen givit en

spänningsberoende elasticitetsmodul, måste

man i bägge fallen beskriva bärighetsegenska-

perna med en ansats där modulen är en

potensfunktion av tryckspänningen. Analy-

sen ger i huvudsak positiva exponentvärden

för friktionsmateial och negativa för kohe-

sionsmaterial.

Vid använding av dessa samband för be-

stämning av undergrundsmodulerna genom

laboratorieförsök erfordras också kännedom

om basmodulerna, d v s proportionalitetsfak-

torn i ovannämnda samband. Analyserna har

visat en viss likhet mellan basmodulerna från

fält och laboratoriemätningarna, men här

har försöksmaterialet varit för begränsat för

säkra slutsatser. Värdefull kunskap på detta

område bör kunna erhållas, om mätningarna

och analyserna fortsättes, speciellt bör för

sådana jämförelser både fält- och laboratorie-
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mätningarna göras, antingen statiska eller

dynamiska.

Klimatets inverkan på undergrundens

egenskaper sker huvudsakligen genom att

vattnhalten och temperaturen varierar under

året. Speciellt utpräglad är klimatets inver-

kan givetvis hos de tjälfarliga materialen, där

stort överskott av vätskeformigt vatten före-

ligger under tjällossningen. Under det år som

fältmätningarna inom STINA-projektet på-

gick blev dessa klimatiska variationer icke

särskilt utpräglade, genom att vintern var

mild, och någon typisk tjällossningsperiod

inträffade icke annat än på Island, där

emellertid undergrundsmaterialet icke var

tjälfarligt. De erhållna värdeserierna får be-

traktas som representativa för respektive

mätplatser under en mild klimatperiod. För

mera omfattande kartläggning av egenskaper-

na hos dessa undergrunder bör mätningarna

fortsätta, och STINA projektet kan kredite-

ras för att ha tillhandahållit en mätteknik

och ett hanteringsförfarande för under

grundsprover.

Inom målsättningen för STINA-projektet

låg också studier av undergrundsegenskaper-

na för bestämning av mera direkta nedbryt-

ningskriterier än dem man fick indirekt

genom analys av AASHO-resultaten. Under-

lag för sådana studier har erhållits från

dyanmiska triaxialförsök i laboratorium på

ostörda prover från mätplatserna. När det

gäller friktionsmaterial kan man icke uppta

ostörda prover, men här har laboratorieför-

sök utförts genom laboratoriesimulering av

plattbelastning. Man har i dessa sammanhang

sökt brottkriterier genom att beakta den

permanenta deformationens ökning vid upp-

repad belastning (dynamiska försök). Genom

att betrakta en viss permanent deformation

som kriterium på tillåten belastning har

man kunnat sätta upp empiriska relationer

mellan belastningens storlek och antalet last-

växlingar, vilka bör kunna tjäna som ett

underlag för bestämning av undergrundskri-

terier vid analytisk dimensionering. Ur dessa

empiriska samband kan man bestämma en

lastekvivalensfaktor av samma slag som den

som användes vid omräkning av fordonslas-
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ter. För kohesionsmaterial har man fått

relationer av en sådan form att man därur

kan härleda en potensformel i likhet .med

fyrapotensregeln. Exponenten antager emel-

lertid värden i intervallet 15 20. För frik-

tionsmaterialen har man i föreliggande för-

sök icke kunnat härleda någon potensregel.

Av allt att döma har de provade kohe-

sionsjordarna en kritisk spänningsnivå, som

måste överskridas för att brott skall inträda.

Vid spänningar ovanför denna nivå inträder

brott efter ett jämförelsevis litet antal belast-

ningar. De kohesiva undergrundernas bidrag

till vägars nedbrytning karakteriseras därför

bäst genom en högsta tillåten belastning som

komplement till fyrapotensregeln , vars pa-

rametrar icke är avhängiga av brottprocessen

i undergrunden. Vid dimensionering på

kohesionsjordar skulle man därför använda

de verkliga axeltrycken för att testa under-

grundens hållfasthet och därefter på brukligt

sätt anbringa ekvivalentfaktorer för att be-

handla överbyggnadens nedbrytning. Betrak-

telser av olika axeltrycks kostnadsansvar

fordrar ett analogt förfaringssätt.

De just beskrivna arbetena inom STINA-

projektet får anses utgöra ett viktigt bidrag

till den forskning som pågår på detta område

på många håll i världen. Här har man fått

data även från nordiska undergrundsmaterial

för jämförelse med forskningsresultat från

andra håll i världen, speciellt som även

undergrundsmaterial från AASHO-prov-

platsen jämte provplatser i England och

Tyskland även bearbetats vid laboratorieför-

söken inom STINA-projektet.

7.4 Trafiklast

Sambandet mellan trafiklasten och vägens

nedbrytning beskrivs genom nedbrytnings-
modeller. Ett alternativ är det analytiska, där

vägöverbyggnaden representeras av ett elas-

tiskt flerskiktssystem och undergrunden av

en elastisk halvrymd. Elasticiteten kan vara

linjär eller non-linjär.

Ett annat alternativ, här kallat det analy-

tisk-empiriska, är mera primitivt, då vägen

representeras av en eller två svarta lådor, där
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ingångsstorheterna är trafiklast och material-

egenskaper jämte någon klimatparameter,

och utgångsvärdet är vägens tjänlighet.

Överföringsfunktionen bestämmes på em-
pirisk väg. Sådana modeller är AASHO-mo-

dellen och dess olika modifikationer, varav

flera behandlats i STINA-rpojektet under

avsnitt 6. 3.

Det är här tillräckligt att konstatera, att

man genom inventering av tillgängliga prov-

vägsdata kunnat pröva empirisk-analytiska

modeller med lika god överensstämmelse

som i ursprungsländerna. Modellerna använ-

des vid systemtekniska tillämpningar och

analyser av kostnadsansvar.

Vid bestämning av inverkan av trafiklas

ten, när man har blandad trafik (i motsats

till ensartad trafik som vid AASHO-för-

söken), är det brukligt att konvertera mellan

olika axeltryck genom användning av ekviva-

lentfaktorer. Detta har delvis redan behand-

lats i föreliggande avsnitt. Här skall dock

nämnas, att försök att bestämma ekvivalent-

faktorer på olika håll utförts genom mätning

av permanenta deformationen vid upprepad

belastning av vägytan. De exponenter man

därvid erhåller i potensformeln blir betydligt

mindre än exponentvärdena från AASHO--

försöket. Skillnaden sammanhänger givetvis

med olikheten i bestämningsmetoderna. Des-

sa frägor har behandlats i avsnitt 6.2.

Ett mera kvalificerat sätt att behandla

trafiklasten är grundat på iakttagelsen att

antalet fordonstyper är ganska begränsat.

Olika fordon representeras då genom sina

axelkonfigurationer. Mätningar av tryckför-

delningen inom dessa axelkonfigurationer

vid verklig trafik ger en möjlighet att bestäm-

ma det verkliga samlade axeltrycket från

varje fordonstyp. Detta uttryckes i antalet

ekvivalenta axlar per fordon: fordonsekviva-

lentfaktorn. Detta förfaringssätt har stude-

rats inom STINA-projektet, dels i USA, dels

genom analys av tidigare axeltrycksbestäm-

ningar som utförts i stor skala i Sverige.

Jämförelse har också gjorts med finska for-

donsekvivalentfaktorer.

Fordonsekvivalentfaktorn är tidigare känd

som lastbilsfaktor, men denna bestämmes

172

som medeltal för samtliga kommersiella for-

don och är således icke fordonsspecifik.

Fordonsekvivalentfaktorerna visar sig -- som

framgår av avsnitt 6.4 vara tämligen

okänsliga för antagandet om storleken av

exponenten i potensformeln. Har man un-

derlag för bestämning av fordonsekvivalent-

faktorer, blir därigenom kännedomen om

exponenten i potensformeln mindre viktig

vid analys av olika fordons bidrag till vägars

nedbrytning. Detta poängterar värdet av

axeltrycksanalyser på vägnäten.

7.5 Systemteknisk underhållsstrategi och

kostnadsansvar

Under tiden som STlNA rprojektet varit

aktivt och sedan slutet av sextiotalet har

man i Amerika framställt och utvecklat

systemtekniska underhållsstrategier. vilka till

stor del byggt på AASHO-försöken och dess

efterföljare. Denna utveckling har följts

inom STINA-projektet, och ett system be-

nämnt SYLVIA, som är avpassat för nordis-

ka förhållanden har föreslagits. En del av

detta system, vilket kan tillämpas separat,

utgör en utveckling av de amerikanska syste-

men och inbegriper kontinuerlig uppföljning

och förstärknings- och underhållsstrategier.

Systemen har icke kunnat implementeras

inom ramen för STINA-projektet, men en

anpassning till nordiska förhållanden av ett

datorprogram tillhörigt ett av de amerikan-

ska systemen, SAMPS, har utförts. Detta

datorprogram är så avpassat att det direkt

kan testas i nordiska länder. Se vidare avsnitt

6.5.

Den axeltrycksberoende delen av olika
fordons kostnadsansvar när det gäller vägars

nedbrytning har varit föremål för behandling

under STINA-projektets slutskede. Den. an-

sats som prövats är den inverkan som olika

delar av trafikspektrum har på annuiteten

vid en viss antagen rehabiliteringsstrategi. I

ett alternativ har man antagit att trafiklasten

är sammansatt av olika axeltryck. och beräk-

ningen har inriktats på kostnadsandelen av

varje axeltryck. ] ett annat alternativ har

trafiken betraktats som sammansatt av ett
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begränsat antal fordonstyper, varvid kost-

nadsfördelningen skett med användning av

fordonsekvivalentfaktorer. Beräkningsresul-

tatet har illustrerats med några exempel.

Dessa exempel illustrerar att den enkla an-

satsen endast grundad på proportionalitet

med hjälp av fyrapotensregeln lätt kan bli

missvisande. Fullföljande av dessa tankegång-

ar fordrar en betydligt mera omfattande

forskningsinsats än vad som kunnat utföras

inom avsnitt 6. 6.

7.6 Sammanställning av uppnådda resultat

Uppdelat efter de olika punkterna i STINAzs

målsättning kan man kort sammanfatta pro-

jektets resultat på följande sätt.

Undcrgrund

0 Påbörjandet av en inventering av vägtek-

niska egenskaper, omfattande nio typiska

nordiska undergrunder under en årscykel.

0 Experimentell teknik för inventering av

undergrundens bärighet genom fältmät-

ningar.

0 En experimentell teknik för bestämning

av vägtekniska egenskaper, framför allt

sådana som är avgörande för bärigheten,

genom provtagning och laboratoriemät-

ningar på undergrundsmaterial.

. Förbättrad kunskap om undergrundens

och. undergrundsmaterialens deforma-

tionsegenskaper, inklusive non-linjära

egenskaper.

0 Kollationering av undergrundskriterier vid

analytisk dimensionering.

0 Förfaringssätt för bestämning av tillåtna

påfrestningar på kohesiva undergrunds-

material.

0 Belysning av sambandet mellan under

grundsegenskaper bestämda genom labora-

torieprovning och resultat av bärighets-

mätningar i fält.

Trafz'klast, vägars nedbrytning

0 Klarläggande av undergrundens och över-

byggnadens andel i vägars nedbrynting vid

undergrunder av kohesionsmaterial.
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0 Analys av fordonsekvivalentfaktorer grun-

dade på axelkonfigurationer.

. Belysning av fyrapotensregelns tillämpbar-

het i Norden.

0 Belysning av halvempiriska nedbrytnings-

modellers tillämpning under nordiska för

håHanden.

0 Tjänlighetsformel för Norden.

0 Kartläggning av nedbrytningsmekanismer i

Norden jämte hithörande vägtekniska da-

ta.

Klimat

. Vägars bärighet under en klimatcykel,

dokumenterade exempel.

0 Exempliflering av hur man genom klimat-

konstanten i halvempiriska nedbrytnings-

modeller kan kvantifiera klimatets inver

kan på vägars nedbrytning.

0 Inventering av klimatdata i Norden.

K()stnadsop tinzering

0 Prövning av en beräkningsmetod för olika

fordonstypers bidrag till vägars nedbryt-

ning, grundad på rehabiliteringsstrategier.

0 Skiss till dimensionerings- och rehabilite-

ringsstrategier i Norden.

0 Modifikation av ett amerikanskt system av

detta slag avsedd för testning under nor-

diska förhållanden.
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