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4.1 Kortfattad beskrivning av dimensione-

ringsnzetoden

Metoden bygger huvudsakligen på AASHOzs

samband mellan benkelmandeformation un-

der tjällossningsförhållanden och antal ekvi-

valenta 18 kip singelaxelpassager innan PSI

gått ner till 2,5, på studier av AASHOzs

tillämparhet på provsträckor i Minnesota och

på Minnesotas äldre erfarenhetsgrundande

dimensioneringstabeller.

Metoden redovisas nedan i punktform.

a) Gör en trafikprognos, om möjligt med

antalet fordon av olika typer specificera-

de. "

b) Bestäm totala antalet ekvivalenta 18 kip

singelaxelpassager, EN18,i dimensione-

40

rande körfält under dimensionerings-

perioden. Vid omräkning från fordon till

ekvivalenta axelpassager används AASl-lOzs

lastekvivalensfaktorer.

ck) Bestäm underbyggnadsmaterialets R-vär-

de.

d) Bestäm ur nomogram. figur 1, och en

tabell minimitjocklek på slitlager, bindla-

ger och bärlager, samt grusekvivalenten

GE, som sedan med hjälp av grusekviva-

lensfaktorer fördelas på lämpliga material.

GE= EaiDi (1)

ai = grusekvivalensfaktor

Di = skikttjocklek

4.2 Beskrivning av metoden och dess bak

grund

4.21 Beräkning av antalet ekvivalenta singel-

axelpassager under dimensioneringsperioden.

ZN18

Man har gjort ett datorprogram för beräk-

ning av antalet ekvivalenta 18 000 lbs singel-

axelpassager ur trafikdata. Ekvivalensfakto-

rer för de enskilda axlarna beräknas enligt de

vanliga ekvationerna från AASHO Road

Test, med ett ungefärligt värde på den

betraktade vägens structural number som

ingångsvärde.

Giltigheten hos dessa AASHO:s lastekviva-

lensfaktorer ifrågasätts inte i de refererade

rapporterna. Even though a fairly precise

determination can be made of the load

equivalency factors, the calculation of the

total equivalent 18 000 lb single axle loads is

approximate because the distribution of axle

loads on a pavement can only be estimated

(Kersten, Skok, juni 1968).

Med dessa lastekvivalensfaktorer och data

från fordonsvägningar beräknas så kallade

N18-faktorer för 10 olika fordonsklasser.

N18-faktorn är det antal passager av en

18000 lbs singelaxel som motsvarar en

fordonspassage. Om fordonsvägningar ej

finns kan N18 faktorer tas från liknande

vägar. N18-faktorerna kan variera med tiden.

Vidare behövs som ingångsvärden totala
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antalet fordon per dygn och fordonens

fördelning på de 10 olika fordonsklasserna.

Det karakteristiska för detta program är

att såväl totaltraf1ken och fördelningen på

fordonsklasser som N18-faktorerna tilläts

variera säväl mellan olika vägar som med

tiden.

Utdata är totala ärsmedeldygnstrafiken,

dagliga och årliga antalet ekvivalenta axelpas-

sager samt summerade antalet ekvivalenta

axelpassager, allt för varje år inom den

betraktade perioden. Vidare ges en del ut-

data för kontroll, bl. a. Nl 8-faktorerna.

Om detaljerade ingångsvärden enligt ovan

ej finns används i stället ett samband mellan

ZN18 och ärsmedeldygnstrafik eller antalet

tunga fordon per dygn.

NU 1975:12

4.22 Inverkan av trafikdatas variation med

läge och tid

Genom jämförelse mellan olika fordonsväg-

ningar har man kunnat uppskatta betydelsen

av trafikens variation mellan olika platser

och tidpunkter.

Inverkan av antagen årsmedeldygnstrafik

kräver ingen kommentar.

Skillnaden i fordonens fördelning på for-

donsklasserna är mellan mätstationerna i

Minnesota stor. För lika många fordonspas-

sager totalt ger den upphov till ett förhållan-

de 13 mellan antalet ekvivalenta fordonspas-

sager vid mätstationerna med störst respekti-

ve minst andel tunga fordon. Detta motsvarar

en skillnad 15 inch i grusekvivalenten i ett

representativt exempel. (Grusekvivalenten

motsvarar ungefär AASHO:s structural

number , men med materialkoefficienten

för bärlagergrus = 1.)
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För genomsnittsfördelningen i Minnesota

jämfördes perioden 1952 68 med antagen

konstant fördelning enligt 1952 års siffror

och med den verkliga fördelningen. Skillna-

den blev en faktor 1,3 i antalet ekvivalenta

axelpassager.

Även N18-faktorerna varierade kraftigt
mellan mätstationerna. Vid givet antal for-

don i varje klass kunde variationen i N18-

faktorer ge förhållandet 3,4 mellan antalet

ekvivalenta axelpassager i olika sektioner. 1

en representativ sektion med årsmedeldygns-

trafiken l 000 fordon betyder detta en

skillnad 7 inch i grusekvivalent.

Ett 15 års prognos med konstanta N18-

faktorer ger jämfört med en prognos enligt

den hittillsvarande ökande trenden i N18-

faktor för Minnesota som helhet förhållan-

det 1,7 i ekvivalenta. axelpassager och skillna-

den 3,2 inch igrusekvivalent för ett repre-

sentativt exempel.

Författarna bedömer att samtliga dessa

variationer är så stora, att man om möjligt

skall ta hänsyn till dem.

4.23 Provning av underbyggnadsmaterial

De mått på underbyggnadsmaterialens egen-
skaper, som främst övervägts och provats i
Minnesota, är R-värde och CBR samt klassifi-
cering efter kornkurva och plasticitetsgrän
ser. Det bästa tillgängliga måttet anser man
vara R-värdet. Jämfört med CBR visar R-vär-
det bättre överensstämmelse med E modulen
i fält och är lättare att bestämma. Det visade
sig att R-värdet inom några klasser i
AASHO's jordklassificeringssystem kunde
variera kraftigt, varför detta system inte
ansågs tillräckligt.

Hur R-värdet ingåri dimensioneringssyste
met redovisas i avsnitt 4.26.

Någon slutlig procedur för overlay de
sign presenteras ej i de refererade rapporter-
na, men en sådan föreslås grundad direkt på
benkelmandeflektioner.

4.24 Överbyggnadsmaterial

I Minnesota används den så kallade grusekvi-

valenten, GE. för att beskriva överbyggna-

den.

GE = Z aiDi (2)

GE = grusekvivalenten

ai =grusekvivalensfaktor

Di = skikttjocklek

Grusekvivalensfaktorn för bärlagergrus

med vissa specifikationer har satts till 1 och

övriga faktorer visas i tabell 1.

Tabell 1. Granular equivalent factors (Källa: Se 4.5 Litteratur nr 1)

 

Granular liquivalent [factors

 

Material
(a1.a2,a3)

Plant-Mix Surface (PMS) 2341-51 2.25

Plant Mix Surface (PMS) 2331 2.00

Plant Mix Base (PMB) 2331-41-51 2.00
Road Mix Surface (RMS) 2321 1.50

Road Mix Base (RMB) 2321 1.50

l t.T¥eated Base 2204-(Rich) 1.50

Bit. Treated Base 2204 (Lean) 1.25

Aggregate Base (Cl. 5. Cl. 6) 1.00
Aggregate Base (Cl. 3. Cl. 4) 0.75
Selected Granular Material (( 12 % passing No. 200 sieve) 0.50
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Dessa värden är främst erfarenhetsvärden

frän Minnesota och andra platser.

Jämförelse har gjorts med de ekvivalens-

faktorer som beräknats ur AASHO-prov-

sträckornas hållbarhet och med ekvivalens-
faktorer beräknade ur de olika lagrens bidrag

till totalkonstruktionens styvhet, dels mätt
med benkelmanbalk, dels beräknad med

elasticitetsteori. Man har inte funnit anled-

ning att ändra på värdena i tabell 1, trots att

beräkningarna samstämmigt ger högre grus-

ekvivalensfaktorer för de bituminösa skik-

ten.

Hur grusekvivalenten ingar i dimensione-

ringssystemet redovisas i avsnitt 4.26.

4. 2 5 Bestämning av tjänlighet

Man använder i Minnesota AASHO-försökets

begrepp tjänlighet (serviceability). 50 prov-

sträckor har följts genom mätning av såväl

PSR som PSI. I bestämningen av PSI har

AASHOzs jämnhetsmätare efter ingående

studier bytts mot Minnesota roughometer .

4.26 Samband mellan överbyggnad, under-

byggnad, trafik och tjänlighet

Följande är citerat ur the AASHO Road

Test; Pavement Research, HRB Special Re-

port 6115:

"Mean residuals (errors) in log (ENIS) are

about the same whether log (ENIS) is pre-
dicted from the performance equation with

given pavement design and load ,or predicted

from the equations involving load an spring

de ections. Therefore, under the conditions

of the Road Test, exible pavement perfor-

mance was predicted with essentially the

same precision from load-spring deflection

information as from load-design informa-

tion. ln actual highway practice it may be

that the load-de ection equations are better

predictors since they can re ect non-uni-

formity of construction as well as differenc-

es between Road Test materials and those

used in the actual construction.

Följande ekvation för sambandet mellan

benkelmandeflektion och hållbarhet erhölls

NUl975112

vid AASHO Road Test:

log (ZN18)2_5 = 11.06 3.25 log dS (3)

log (ZN18)2_5 = antalet ekvivalenta 18 kip
singelaxelpassager innan

PSI gått ner till 2.5

ds = benkelmande formation

Denna ekvation är grunden för Minnesotas

dimensioneringsmetod. På ett antal prov-

vägar i Minnesota har benkelmandeforma-

ionen följts under några tjällossningar och

ämförts med den trafik som'gått på provvä

garna. Hittillsvarande erfarenhet visar att

lenna ekvation inte ger kraftig underdimen-

sionering, men PSI har ännu inte sjunkit

tillräckligt för att man skall kunna bedöma

ekvationens tillämpbarhet.

För att ekvationen skall kunna användas

för dimensionering mäste ds förutsägas uti-

från underbyggnadens och överbyggnadens

egenskaper. Detta har gjorts genom att ds

korrelerats med GE och R-värde enligt föl-

jande ekvation

(4)

Benkelmande ektion för 50 provsträckor

sommaren 1967 har räknats om till maximal

deformation under tjällossningen med hjälp

av kurvor över de ektionens arsvariation,

vilka kurvor framställts genom täta mätning

ar på 19 provsträckor. Med hjälp av dessa

beräknade värden på ds har ao, aj och a2

bestämts. ds kan då elimineras ur ekvation

(3) med ekvation (5) som resultat.

GE = 14.0 log ('2N18)2_5 __ 23.810g(R)
27.5 (5)

Denna ekvation beskrivs av kurvskaran i

figur 2. Förutom pa ekvation (5) är nomo-

grammet baserat pa äldre dimensionerings-

praxis i Minnesota, främst när det gäller

minimitjocklekar.

Rimligheten hos ekvation (3) har kontrol-

lerats genom jämförelse med den relativt

omfattande litteratur. som relaterar förmåga

att bära trafik till benkelmandeformation.

log ds = ao a1(GE) az log R
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4.27 Klimatets inverkan

Klimatets inverkan beaktas i denna dimen-

sioneringsmetod genom att ds i ekvationerna

(3) och (4) avser mest kritiska förhållanden

under våren. Man gör ingen skillnad mellan

olika delar av Minnesota.

4.28 Trafikoberoende nedbrytning

Man konstaterar att i Minnesota orsakas

vägarnas nedbrytning primärt av trafiken.

Vägytan deformeras endast litet av tjäle och

vattenhaltsvariationer. Följaktligen har man

ingen trafikoberoende term i nedbrytnings-

modellen.

4.3 Dintensioneringsmetodens användbarhet

i Norden

Minnesotametoden utgår från AASHO försö-

kens samband mellan benkelmandeflektion

och förmåga att bära trafik, ekvation 3.

Systemet vidgas till andra underbyggnader

med ekvation 4. Man tar därvid implicit

hänsyn till klimatet, genom att konstanterna

i ekvation 4 bestäms så att de ger årets

maximala benkelmandeformation. Ekvation

4 ger också möjlighet att ta hänsyn till olika

överbyggnadskonstruktioner, men de som

använts i Minnesota är ganska lika AASHO-

försökets.

De försök som gjorts i Minnesota visar

inte vilken precision metoden har eftersom

PSI på provsträckorna ännu inte sjunkit

tillräckligt. Det är dock klart att metoden i

genomsnitt inte drastiskt överskattar livs-

längden. Ett par provsträckor med bristfällig

dränering har dock gått sönder tidigare än

beräknat.

Metoden är i och för sig möjlig att

överföra till Norden utan ändringar, dvs.

man inför benkelmanmätningar och R-vär-

desmätningar samt accepterar lastekvivalens

faktorerna, nedböjningskriteriet, metoden

att beräkna deflektion och eventuellt ytterli-

gare en del siffervärden. Resterande siffervär-

den kan bestämmas med samma metoder

som i Minnesota.
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Vi får alltså bedöma om allt detta, eller

åtminstone något av detta, kan göras med

meningsfull precision. Låt mig här lämna

denna bedömning till läsaren.

Beträffande siffermaterialet från fordons-

vägningarna framgår, att det främst är de

tunga fordonens som är av betydelse, och att

deras andel av årsmedeldygnstrafiken varie-

rar kraftigt mellan olika platser. Vidare

varierar de utnyttjade axeltrycken kraftigt

mellan olika platser. Variationen mellan oli-

ka år är, åtminstone vad det gäller genom-

snittsvärden för hela Minnesota, mindre vik-

tig. Dessa konstateranden gäller troligen i

grova drag också för nordiska förhållanden,

varför noggranna uppskattningar av antalet

ekvivalenta passager kräver omfattande väg-

ningar och framför allt omfattande fordons-

räkningar där fordonsklasserna åtskiljs. Om

man å andra sidan översätter antalet passager

till överbyggnadstjocklek och tar hänsyn till

dimensioneringsmetodernas relevans, fram-

står behovet av exakthet hos trafikprogno-

serna ej särskilt starkt.

4.4 Tillgängliga datorprogram

Från Minnesota kan erhållas datorprogram,

som med data från fordonsvägningar som

ingångsdata gör detaljerade prognoser ut-

tryckta i bl. a. 2N18.

Programmet är intressant om man skall

använda en dimensioneringsmetod med

AASHO:s ekvivalensfaktorer. Det kan då

användas efter en anpassning av fordonsklas

serna till Nordiska förhållanden. Beräkning-

en av NlS-faktorer är en subrutin som också

kan ersättas med annan metod för beräkning

av antalet ekvivalenta passager.

4.5 Litteratur

Ovanstående avsnitt, som alltså ej behandlar

betongvägar, är baserat på genomgång av

följande rapporter:

l. Kersten, M. S., Skok, Jr, E. L., juni 1968,

Application of AASHO Road Test results

to design of flexible pavements in Minne-
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D. M., 1969 Minnesota Department of

Highways exible pavement design 1969
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. Skok Jr, E. L., Root, R. E., 1970, Use of

traffic data for calculating equivalent

18000 lb single axle loads. (Minnesota

Department of Highwayds, Investigation

183) Minnesota.

. Fingalson, W. A., 1974, Determination of

equivalent axle loads for Minnesota exi-
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