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FÖRORD

Föreliggande utredning har utförts på uppdrag av Sta-

tens Trafiksäkerhetsverk under budgetåret 1979/80.

Avd dir Evert Ohlsson, VTI har författat avsnitt 3.4

Fordonstekniska halksystem - speciella däck.

Ingenjör Sten W Lindblom, FFNS Landskapsgrupp i öster-

sund har medverkat i utredningen som konsult åt VTI.
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1. INLEDNING

Av 1979 års budgetproposition - TSV-avsnittet - framgår

att man "beräknat utrymme för en studie av metoder för

att åstadkomma ett för utbildning i halkkörning lämp-

ligt väglag".

Alla torde vara medvetna om de problem som sammanhänger

med halkbanornas nyckelobjekt - själva halksystemet.

Trots kraftfulla ideella arbetsinsatser på området har

man hittills inte lyckats åstadkomma den halkbaneyta

som från teknisk och ekonomisk synpunkt samt inte minst

i utbildningspedagogiskt hänseende är helt tillfreds-

ställande.

Från TSV (P-O Tjällgren) utgick i början av år 1978 en

skriftlig förfrågan i ärendet till företrädare för ke-

misk industri, bindemedelsleverentörer och beläggnings-

entreprenörer.

Värdefulla synpunkter inhämtades härigenom och viss

företagsanknuten forskning initierades, men den slut-

giltiga lösningen på halkyteproblemet uteblev - måhända

indirekt beroende på företagsekonomiska bedömnings-

grunder.

Under budgetåret 79/80 gav TSV i uppdrag åt VTI att ge-

nomföra föreliggande anläggningsekonomiska utredning-

avseende olika alternativa halkbaneytor för utbildning

av motorfordonsförare.

Finansieringen av en halkbana utgör onekligen en av an-

ledningarna till att inte fler trafikövningsplatser

kommit till utförande i landet.

Frågor om anläggning och drift av särskilda övnings-

banor för så kallad halkkörning har tidigare utretts av

TSV (-Arbetsgruppen avseende halkövningsbanor). En ut-

redningsrapport med titeln "Halkövningsbanor" utgavs

VTI MEDDELANDE 219



sålunda av TSV år 1977. I rapporten redovisades befint-

liga halkbanor, utbildningsfrågor, säkerhetsföreskrif-

ter, tekniska frågor kring halkövningsbanors utform-

ning, huvudmannaskap, planeringsgrunder samt förslag

till lokaliseringsorter för halkövningsbanor.

Föreliggande utredningsrapport kan betraktas som ett

komplement till ovannämnda TSV-rapport.

Cement- och betonginstitutet (CBI) och FFNS Landskaps-

grupp har biträtt institutet med vissa uppgifter till

utredningen.

2. UTREDNINGSUPPDRAGETS OMEATTNING OCH BEGRÄNS-

NING

VTI:s utredningsåtagande framgår av i bilaga 1 redovi-

sade PM. I denna framhålls att någon teknisk bedömning

eller jämförelse mellan de valda alternativa halksyste-

men ej kommer att göras inom ramen för denna huvudsak-

ligen rent ekonomiska utredning. Vidare påpekas att

vissa tekniska och ekonomiska data i utredningen kan

förväntas bli svåra att precisera och att uppskatt-

ningar förmodligen ej går att undvika.

Förutom besök vid några svenska halkbanor har ett par

utländska halkbanor översiktligt studerats inom ramen

för utredningsuppdraget.

3. HALKSYSTEM PÅ HALKÖVNINGSBANOR

3.1 Orientering

 

Med halksystem avses här sättet att åstadkomma artifi-

ciell halka på en halkövningsbana ingående i en trafik-

övningsplats.
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Att anordna en halkövningsbana med jämn, låg friktion ,*

är i första hand ett problem rörande olika tekniska 54

system i Vilka både Vägbeläggning och fordonsdäck ingår

som Viktiga komponenter. Systemen kan påverkas via en-

dera av eller båda dessa komponenter.

En genomgripande inventering och teknisk redovisning av

i Världen förekommande halksystem hade givetvis varit

av stort intresse, men denna uppgift har tyvärr ej in-

gått i förutsättningarna för denna utredning.

På de större halkbanor som idag är i bruk i Sverige an-

vänds huvudsakligen vattenbegjuten tjärbeckförseglad

asfaltbetong som halksystem. I några fall förekommer

halkytor av förseglad asfaltbetong med polymerer eller

fett/olja som halkmedel.

Problemen att få en halkbana att fungera är emellertid

stora och de som ansvarar för existerande banor är inte

tillfreds med de halkeffekter som uppnås.

Varje halksystem är förenat med sina problem och erfar-

enheterna av systemen varierar. I komplexet ingår så-

dana delproblem som krav på friktionskarakteristika och

hur olika system - nuvarande och tänkbara - uppfyller

dessa krav, uppbyggnad och underhåll av den speciella

beläggningen, kvalitet, sammansättning och åtgång av

halkmedlet, angrepp på beläggningen av halkmedlet,

miljöaspekter samt kostnader.

Lågfriktionsbeläggningar för olika ändamål förekommer

på skilda håll i världen. Tillverkare av motorfordon

och fordonskomponenter (däck, bromssystem) har som

regel tillgång till en provbaneanläggning som ofta

innehåller en eller flera typer av halkytor.

Vid MIRA (Motor Industry Research Association) i Eng-

land pågår för närvarande försök med en halkytebelägg-
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ning bestående av basaltsten - ett av beläggningsalter-

nativen i denna utredning.

En provbeläggning har nyligen utförts och den skall nu

utvärderas genom bl a friktionsmätningar. Enligt de

uppgifter som hittills har nått VTI är erfarenheterna

positiva. VTI har kontakt med MIRA och prover på

basaltstenen finns dokumenterade hos VTI.

I Veltheim i Schweiz finns en stor trafikövningsplats

med halkytor av plastbelagd cementbetong med vatten som

halkmedel. Dessa har fungerat tillfredsställande sedan

starten i januari 1978. Man har emellertid haft vissa

mindre problem sammanhängande med låg slitstyrka hos

den använda plastbeläggningen. En ny, slitstarkare

plastbeläggning provas för närvarande på en av anlägg-

ningens halkytor.

3.2 Funktionskrav

 

För att verksamheten på en halkövningsbana skall kunna

bedrivas på ett ekonomiskt försvarbart och ändamålsen-

ligt sätt krävs av halksystemet att det skall:

- erbjuda pedagogisk halka (friktionsnivå ca 0,15)

- vara driftsäkert året om med oförändrade egenskaper

- ha en bärighet motsvarande 10/16 ton axel/boggietryck

- vara "startsnabbt" varje dag

- ge full säkerhet åt de övande

- vara miljövänligt för människor och omgivning

- medge låga kostnader för anläggning och drift

3.3 Vägbeläggningstekniska halksystem

 

3.3.1 Allmänt

Olika tekniska lösningar är tänkbara, varvid vägbelägg-

ningar av skilda slag kan prövas tillsammansmed olika

slags halkmedel (vatten, polymerer, oljor, fetter etc),
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som påföres beläggningsytan för erhållande av extremt

låg friktion.

Någon tekniskt fullt tillfredsställande lösning har så-

vitt institutet känner till hittills ej åstadkommits,

men erfarenhetsmässigt torde nedanstående kända alter-

nativ kunna tänkas, varvid varje beläggningstyp förut-

sätts ingå i en vägöverbyggnad dimensionerad för en

axel/boggielast på 10/16 ton enligt Vägverkets bygg-
nadstekniska anvisningar (BYA).

  

Beläggningstyp Halkmedel

1. Asfaltbetong+beckförsegling 'vatten, (polymer), (fett/olja)

2. Gjutasfalt - Vatten, (polymer), (fett/olja)

3. Cementbetong vatten, polymer, fett/olja

4. Basaltsten 'Vatten, polymer, fett/olja

5 . Konstfrysbana * -

 

Beläggningstyp 1 och 2 har visat sig ej vara helt resi-

stenta mot polymerer, fetter och oljor varför endast

vatten tills vidare kan föreslås som halkmedel på dessa.

Eftersom erfarenheterna från underhåll av de valda be-

läggningarna i den aktuella miljön är begränsade har

vid bedömning av framtida underhållsinsatser för be-

läggningarna i de fem alternativen Vissa antaganden

måst göras beträffande tidpunkter för ny beläggning

och försegling.

3 3-2 êläsraêêiz_1;_:êêâêläês299s_:_êssäêêrêsgligg

Uppbyggnad: Undergrunden antas bestå av naturligt lag-

rad måttligt tjälfarlig morän, material-

grupp C, eller motsvarande kontrollerad

och väl packad fyllning.
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Förstärk-

ningslager:

Bärlager:

Beläggning:

Underhåll
(20 år):

Kommentar:

3.3.3

400 mm grus

150 mm grus

50 mm AG

40 mm MAB 16T

3 x 0,25 mm beckförsegling

Ny försegling ca 1 ggr/år

Ny beläggning år 7 och 14

Mindre årliga reparationer

Annan typ av försegling än beckemulsion är

tänkbar.

êlEêEEêEiy_2;_:êiEEêêâêlE

Underbyggnad: Lika alt 1.

Förstärk-

ningslager:

Bärlager:

Beläggning:

Underhåll
(20 år):

Kommentar:

Lika alt 1.

Lika alt 1.

20 mm HAB 8Ö

30 mm GJAP-H

banor)

(gasutjämnande lager)

(specialgjutasfalt för balk-

Ny beläggning år 12

Försegling år 4, 8, 16

Mindre årliga reparationer

Enligt ursprungligt förslag skulle gjut-

asfalten förses med invältad rund sten.

Detta har dock senare av gjutasfaltföre-

ningen bedömts som vanskligt. En bättre

metod är att ha s k ärtsingel eller pole-
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'3.3.4

Underbyggnad:

Förstärk-
ningslager:

Isolerings-a
bädd:

Cellplast-
isolering:

Bärlager:

Beläggning:

Ytbehandling:

Underhåll
(20 år):

Kommentar:

rat stenmaterial som del av stenaggregat

i massan. I samband med utläggningen väl-

tas massan med piggvalsvält som ger små

grOpar i beläggningsytan där vatten kan

samlas, vilket uppges vara gynnsamt ur

lågfriktionssynpunkt.

êl2s22ê222_§;-:§êmêgäêê2929

Lika alt 1.

Alternativt

Lika alt 1. 1

- i i 100 mm sand

- i i 50 mm

150 mm grus 150 mm grusi

150 mm armerade betongplattor

Armering Nps 8, c/c 150

Betong K600, 5-6% lufthalt

-Maskinslipning/polering

Slipning + smärre reparationer år 4, 8,

12, 16

Mindre årliga reparationer

Varianter på detta grundalternativ är

tänkbara.

frilagd polerad ballast eller förtill-

verkade betongplattor med diverse ytbe-

T ex ytbehandling med plast,

handlingar. Det är även möjligt att

åstadkomma diverse spår eller texturer i

den färska betongytan om så befinnes

VTI MEDDELANDE 219



3.3.5

Underbyggnad:

Överbyggnad
exkl belägg-
ning:

Beläggning:

Ytbehandling:

Underhåll

(20 år):

Kommentar:

3.3.6

Alternativ 4.

önskvärt.

-Basaltsten

Lika alt 1.

Lika alt 1.

200 X 200 x 60 basaltplattor med i ytan

korslagt 8 mm Spår ("vattenränna") med

avrundade kanter.

Plattornas undersida är räfflad för att

erhålla god vidhäftning. Plattorna sätts

i 10 mm modifierat cementbruk som även

används för fogningen.

Maskinslipning/polering

Slipning + fogreparationer år 4, 8, 12,

16

Mindre årliga reparationer

Det torde råda visstveksamhet beträffan-

de denna beläggnings frosthärdighet.

êl2222ê2i2_§;_:ägaêäêäsês2_bêläzzê

Underbyggnad: Lika alt 1.

Isolerings-
bädd:

Cellplast-
isolering:

Förstärk-

ningslager:

100 mm sand

50 mm

250 mm grus

VTI MEDDELANDE 219



Bärlager:

Beläggning:

Underhåll
(20 år):

Maskinut-
rustning:

Kommentar:

3.3.7

150 mm grus

50 mm AG

30 + 50 mm AEB (asfaltemulsionsbetong)

Försegling med ljust cementplastslam

Ny ytbeläggning år 7 och 14

Mindre årliga reparationer

Fullt färdig anläggning inkl kulvert och

rör till halkyta;

Lokaliseringsort: Uppsala (kylbehov 600

kcal/m2)

Drifteffekt: 600 kW för 3000 m2

Kylrör av plast o 25 mm inlägges i be-

läggningen enligt ett specialförfarande

med bl a spårutrustning på asfaltutlägg-

aren.

Vattenburen spillvärme från kylmaskine-

riet leds ner i underbyggnaden via plast-

rör med c/c-avstånd 500 mm för att mot-

verka tjälbildning.

Anläggningen förutsättes ej vara i drift

tiden 15/6 - 15/8.

Referenser: Sabroe Kylindustri, Göteborg

Nya Asfalt AB, Stockholm

lazeêäeäiagêäêläzl

En halkyta av storleken 3000 m2 förutsättes utförd med

ovan valda alternativa halksystem och en investerings-

kalkyl enligt nuvärdesmetoden utförs för dessa.

För en antagen livslängd på 20 år för en halkbana be-

räknas i de olika alternativen anläggningskostnad år 0,

drift- och underhålls kostnader åren 0-19.
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Anläggningskostnaderna redovisas i tabell 1, driftkost-

naderna i tabell 2 och underhållskostnaderna i tabell

3.

I tabell 4 är nuvärdet av drift- och underhållskostna-

derna beräknat för de fem alternativa halksystemen med

två olika diskonterinsräntor - % och 8%. Den högre

räntan är gängse vad gäller investeringar i den offent-

liga sektorn (bl a väginvesteringar) och kan alltså

motiveras med att den motsvarar den reala avkastning

som investeringen i den privata sektorn ger.

Den lägre räntan representerar den rena "tidspreferen-

sen", som är den relevanta utgångspunkten i fall inve-

steringen ifråga inte kan antas undantränga något annat

investeringsobjekt vare sig i den offentliga eller pri-

vata sektorn.

Nuvärdet av totalkostnaderna redovisas slutligen i ta-

bell 5.
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Tabell 1. Anläggningskostnader

 

(1980 års priser)

 

Arbete, materiaL, utrustning Kostnad, kr/m2

   

 

      

 

HaLksystem

ALt.1 ALtL2 ALt.3 ALt.4 ALt.5

Underbyggnad' 20 20 20 20 '20

överbyggnad (eka. beLäggning)

IsoLeringsbädd, 100 mm sand (10) 10
CeLLpLastisoLering, 50 mm (35), 35
FörstärkningsLager, 250 mm grus '10

- " - , 400 mm grus 20 20 20 20
BärLager, 150 mm grus 15 15 15 15 315
- - , 50 mm AG 15 15 15 15

BeLäggning

AsfaLtbetong, 40 mm HAB 16T 25
FörsegLing, 3x0,15 mm beckemuLsion 10
AsfaLtbetong, 20 mm HAB 120 15
GjutasfaLt, 30 mm GJAP-H 50
Cementbetong, 150 mm, armerad

Nps 8, c/c 150 110
Stipning/poLering 10 '
BasaLtsten 400
IsbanebeLäggning (inkL. rör-

arbeten etc) 300
KyLanLäggning, kompL. inkL. rör-

arbeten tiLL haLk- 600
ytan

<1 800 000 -/3000 m2)

VattenanLäggning, kompLett _

(180 000:-/3000 m2) 60 60 60 60

Summa 165 195 235 530 1005

AnLäggningskostnad för 3000 m2
hakata, kronor:

För haLksystem aLt. 1: 495 000 kronor

- - - - aLt. 2: 585 000 - -
- - - - aLt. 3: 705 000 - -
- - - aLt. 4: 1 590 000 - -
- - - - aLt. 5: 3 015 000 - -
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Tabell 2. Driftkostnader (1980 års priser)

  

 

 

Hakata, aLt. Driftkostnad, kr/mz, år
HaLkgöringsmedeL

Vatten PoLymerer/ Is (ej tiden
/oLjor/ 15/6 - 15/8)
/fetter/

1. AsfaLtbetong +

+ beckemuLsion 10 - -

2. GjutasfaLt 10 - -

3. Cementbetong 10 30 -

4. Basaltsten 10 30 -

5. Konstfrysbana - - 100

  

  

 

Anm. Avser endast kostnader för själva halksystemet.

Uppskattningarna har gjorts med ledning av upp-

gifter från befintliga halkbanor. Kostnaden för

specialtvätt av fordon, kläder, m m då polymerer/

/oljor/fett används har valts till 5 kr/mz, år och

ingår i ovanstående kostnader.

Tabell 3. Underhållskostnader (1980 års priser)

  

 

Hakata, UnderhâLLskostnad, kr/mz, år
aLt. År

0-19 4 7 8 12 14 16

1 15 - 25 - - 25 -

2 5 10 - 10 50 - 10

3 5 10 - 10 10 - 10

4 5 20 - 20 20 - 20

5 5 - 25 g- - 25 -

 

    

 

    

Anm. Se under alt. 1-5 ovan betr underhållsinsatserna.
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Tabell 4. Nuvärde av drift- och underhållskostnader.

 

  

Hakata, Drift- och underhâLLskostnad, kr/m2

aLt. Diskonteringsränta ,

4% 8%

1 361 264

2 249 179

3 224 163

4 251 182

5 1 412 1 041

  

Drift- och underhâLLskostnad, kr/3000 m2

 

1 .1 083 000 792 000
2 747 000 537 000
3 672 000 489 000
4 753 000 546 000
5 4 233 000 3 123 000

  

 

 

 

Anm. Avser endast vatten som halkmedel.

Tabell 5. Nuvärde av totalkostnaderna.

   

 
 

 

Hakata, TotaLkostnad år 0, kr/m2
aLt. Ränta

4% 8%

1 526 429

2 444 374

3 449 388

4 781 712

5 2 417 2 046

TotaLkostnad år 0, kr/3000 m2

1 1 578 000 1 287 000

2 1 332 000 1 122 000

3 1 377 000 1 194 000

4 2 343 000 2 136 000

5 7 251 000 6 138 000

     

Anm. Anläggningskostnad + drift- och underhållskostna-
der under 20 år.

VTI MEDDELANDE 219



14

3.3 8 §2;êggaiêgêäs§Eaêéêä_fêä_e2_äemels22_Eäêäiåz

êyaiagêelêzê

En komplett trafikövningsplats innehåller förutom halk-

system även följande delar:

- tillfartsväg

- parkering

- bansystem: ansats-, farthållning-
och återkörningsvägar

strävbromsningssträckor

säkerhetszoner

körgârd

- byggnad innehållande reception, teorilokal, personal-
utrymme, sanitär anläggning

- trafikledarplats; torn eller motsvarande

- inhängnader

- belysning

- teknisk försörjning, el, tele, va

Anläggningskostnaden för dessa faciliteter kan beräknas

till ca 3 000 000 kronor exklusive själva halksystemet.

Med en halkyta enligt ovan av storleken 3000 m2 fås så-

lunda följande totala anläggningskostander för en komp-

lett trafikövningsplats med de fem alternativa halk-

systemen samt vatten som halkmedel (se tabell 6).

Tabell 6. Anläggningskostnad för komplett trafiköv-

   

ningsplats.

Halkyta, alt. Total anläggningskostnad, kronor

1. Asfaltbetong + beckemulsion 3 495 000

2. Gjutasfalt 23 585 (300

3. Cementbetong 3 7 O 5 0 0 0

4. Basaltsten 4 590 000

5. Konstfrysbana 6 01 5 000
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3.3 9 PEêEEêêåQE

I förutsättningarna för ovan utförda investeringskalkyl

ingår - som tidigare omnämnts - flera osäkra antaganden.

Dessutom råder vissa oklarheter huruvida aktuella funk-

tionskrav uppfylles i de olika alternativen.

En rangordning mellan de studerade halksystemen enbart

med utgångspunkt från investeringskalkylen - se samman-

fattningen i tabell 7 nedan - torde bli falsk såvida

inte halksystemen är likvärdiga i funktionellt hän-

seende.

Tabell 7. Sammanfattning av investeringskalkyl.

  

HaLk- AnLäggnings- Drift- och underhâLLs- TotaLkostnad

system kostnad 2 kostnad

kr/3000 m kr/3000 m kr/3000 m

(8% ränta, 20 år) (8% ränta, 20
7 år)

1 495 000 792 000 1 287 000

2 585 000 537 000 1 122 000

3 705 000 489 000 1 194 000

4 1 590 000 546 000 2 136 000

5 3 015 000 3 123 000 6 138 000

 

   

 

Vid val av alternativ 1, 2 eller 3 som halksystem med

'vatten som halkmedel kommer anläggningskostnaden för

själva halksystemet att uppgå till ca 20% av anlägg-

ningskostnaden för hela trafikövningSplatsen.

3.4 Fordonstekniska halksystem - speciella däck

 

Slitbanegummits sammansättning har stor betydelse för

friktionen mellan bildäck och vägbeläggning.
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Skillnaden i detta avseende mellan olika gummikvalite-

ter accentueras ytterligare om vägytan är slät och

dessutom våt;

Det ligger därför nära till hands att se det som en

alternativ lösning på problemet med att åstadkomma

tillfällig halka vid utbildning av motorfordonsförare

om övningsfordonen utrustas med särskilt "hala" däck

vid övningstillfällena. Körövningar kan i så fall äga

rum på snart sagt vilken beläggningsyta som helst, för-

utsatt att utrymmesbehov och säkerhetskrav är tillgodo-

sedda. En bevattningsanordning - ej nödvändigtvis sta-

tionär - måste sannolikt finnas. Kraven på kapacitet

och precision hos den anordningen är emellertid inte

särskilt stora. Det är inte fråga om att åstadkomma så-

dana vattenskikt som i normala fall orsakar vattenpla-

ning.

Det kan inte betraktas som lämpligt att försöka påverka

friktionen genom att ändra inre lufttrycket i däcken,

varken som enda ingrepp eller i kombination med andra

åtgärder. Bortsett från att väggreppsminskningen häri-

genom inte kan bli särskilt stor så har ändringar av

inre lufttrycket från det föreskrivna som regel en

ofördelaktig inverkan på ett fordons köregenskaper.

Förfrågningar hos däcktillverkarens specialister anty-

der att det är tekniskt möjligt att tillverka "hala"

däck. Praktiskt är det då sannolikt i första hand fråga

om att tillverka speciella slitbanor av t ex polyuretan

som permanent anbringas på en i stort sett konventio-

nell däckstomme. Man behöver i så fall en sats special-

däck för övningsfordonet tillgängliga vid halkbanan. I

andra hand kan det röra sig om "strumpor" av det hala

elastiska materialet som krängs över den ordinarie

däckutrustningen vid halkkörningstillfället.

Det säger sig självt att det första alternativet kräver
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däck av en mångfald dimensioner om man skall bibehålla

möjligheten att Öva halkkörning med olika biltyper.

Skall dessutom - som hittills - privatpersoner kunna

öva enskilt med egen bil, så blir mångfalden än större.

Från specialisthåll ställer man Sig mycket skeptisk

till möjligheten att tillverka sådana däck till rimliga

priser.

Det andra alternativet med en lätt påläggbar slitbana

bedöms vara lättare att realisera om man ser till möj-

ligheterna att med ett rimligt antal storlekar av lösa

banor kunna tillgodose många biltyper. Det är däremot

synnerligen ovisst om enkel monteringsmöjlighet låter

sig förena med stadigt fäste för den lösa slitbanan

under övningskörningen.

Det finns inte något färdigt "halt" material framtaget

för det ovan skisserade ändamålet och man är inte

heller helt säker på att den låga friktion man lyckas

framkalla på det sättet har en karakteristik som verk-

lighetstroget avspeglar halt vinterväglag. Institutet

måste därför f n avråda från en omedelbar satsning på

specialdäck för halkkörningsövningar.

Ett gott byte härav är betydligt ovissare än vad man

-kan vänta sig av en satsning på modifierade vägbelägg-

ningar. Såvitt bekant har inga experiment utförts med

tunna, lösa slitbanor av "halt" material som kan kräng-

'as på den ordinarie däckutrustningen men alternativet

är ändå så pass intressant att det förtjänar ett när-

mare studium, t ex i form av ett utvecklingsobjekt hos

någon däcktillverkare.

4. SAMMANFATTNING

Kostnaderna för ett halksystem av den ena eller andra

sorten betingas indirekt av de funktionskrav som ställs
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på systemet. Dessa funktionskrav är i sin tur beroende

av målet för utbildningen i halkkörning, som måste vara

att minska halkolyckorna i vägtrafiken.

Nyttan med utbildningen kan sägas Vara en intäkt som

till sitt belOpp fortfarande är okänd.

Ett av de Väsentligaste problemen vid valav halksystem

för en halkövningsbana gäller således frågan om nyttan

med utbildning i halkkörning.

Med hänsyn till denna utrednings begränsade syfte och

"nyttofrågans" svårighetsgrad antas härmed endast att

kostnaderna för det dyraste studerade vägbeläggnings-

.tekniska halksystemet - konstfrysbana - understiger de

samhälleliga nyttointäkterna.

En konstfrysbana torde till fullo erbjuda det väglag

som eftersträvas vid utbildning i halkkörning och kan

därför tas som utgångspunkt och mål för vidare diskus-

sioner om önskvärda halksystem.

I förutsättningarna för den under 3.3.7 ovan utförda

investeringskalkylen ingår som tidigare omnämnts flera

osäkra antaganden, främst beträffande de framtida

drift- och underhållskostnaderna, vilket gör rangord-

ningen mellan alternativen 1, 2 och 3 något osäker. En

sammanfattning av investeringskalkylen ges i tabell 7

ovan .

För alternativ 1 (asfaltbetong + beckförsegling) talar

att syStemet trots uppenbara problem tillämpas på de

större halkkörningsbanor som finns i Sverige idag.

För alternativ 2 (gjutasfalt) talar att det tycks vara

billigast. Tyvärr är halksystemet Oprövat.

För alternativ 3 (cementbetong) talar möjligheterna att

använda dels olika halkmedel, dels olika typer av ytbe-

handlingar. Ett klart intressant alternativ som tyvärr
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också är oprövat i landet.

För alternativ 4 (basaltsten) talar att det är bil-

ligare än alternativ 5 (konstfrysbana). En närmare ut-

värdering av halksystemets funktion är önskvärd.

Av det föregående resonemanget framgår att ett ställ-

ningstagande till tekniskt lämpliga lösningar ej låter

sig göras utan ingående FoU-arbete i första hand med

inriktning på halksystemen 1, 2 och 3. I FoU-arbetet

skulle ingå anläggning av fullskaliga provytor med ak-

tuella halkbeläggningar, förslagsvis i anslutning till

befintliga trafikövningsplatser.

Beträffande fordonstekniska halksystem - speciella

däck - finns det inte något "halt" material färdigt

framtaget för det ovan skisserade ändamålet och man är

inte heller helt säker på att den låga friktion man

eventuellt lyckas framkalla på det sättet har en karak-

teristik som verklighetstroget avspeglar halt vinter-

väglag. Institutet måste därför f n avråda från en

omedelbar satsning på specialdäck för halkkörningsöv-

ningar, men alternativet är ändå så pass intressant att

det borde förtjäna ett närmare studium, t ex i form av

ett utvecklingSprojekt hos någon däcktillverkare.
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angående utredning om anordnande av halkbanor för
utbildning av motorfordonsförare

 

Anordnandet av övningsbanor med jämn, låg friktion är
i första hand ett problem rörande olika tekniska system
i vilka både vägbeläggning och fordonsdäck ingår som '
viktiga komponenter. Systemen kan påverkas via endera
av eller båda dessa komponenter.

1-.Yäsäslêssaiasêtsäai§ä§_å29ä:ês§

Olika tekniska lösningar är tänkbara, varvid vägbelägg-
ningar av skilda slag kan prövas tillsammans med olika
slags halkmedel (vatten, polymerer, oljor, fetter etc),
som påföres beläggningsytan för erhållande av extremt
låg friktion.

Någon tekniskt fullt tillfredsställande lösning har så-
vitt institutet är bekant hitintills ej åstadkommits,
men erfarenhetsmässigt torde nedanstående alternativ
kunna tänkas, varvid varje beläggningstyp förutsätts
ingå i en vägöverbyggnad dimensionerad för en axel/boggie-
last på 10/16 ton enligt Vägverkets byggnadstekniska an-
visningar (BYA).

  

Beläggningstyp Halkmedel

1. Asfaltbetong + beckemulsion Vatten, polymer, fett

2; Gjutasfalt med invältad rund Vatten, polymer, fett
sten

Cementbetong Vatten, polymer, fett

Basaltsten Vatten, polymer, fett

5. Konstfrysbana -

Då såväl anläggnings- som drift- och underhållskostnaderna
varierar mellan tänkbara alternativa lösningar, måste
även en ekonomisk utvärdering av dessa ske.

En halkyta med viss längd och bredd förutsätts alternativt
utförd med ovanstående beläggningstyper ingående i sina
respektive överbyggnadskonstruktioner och en investerings-
kalkyl utföras för varje alternativ. Vid en vald livslängd
på 20 år för halkbanor beräknas i de olika alternativen
anläggningskostnad år 0, drift- och underhållskostnader
åren 0-19, räntekostnader åren 0-19 samt kapitaliserad

totalkostnad år 0 för anläggningen.
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Ur de erhållna resultaten kan sedan en bedömning från olika
utgångspunkter ske av ekonomin i de olika alternativa lös-
ningarna. Resultaten kommer förhoppningsvis även att diktera
de företagsekonomiska förutsättningarna för utveckling av
nya halkbanebeläggningar.

Det bör framhållas, att någon teknisk bedömning eller jäm-
förelse mellan de kalkylerade alternativen ej har gjorts
eller kommer att göras inom ramen för den ovan skisserade,
rent ekonomiska investeringsmodellen.

2. E92ê92§2s522§k§_â23ê§ês2-:_§Essisllê_éêsk

Det är känt att man kan minska friktionen mellan däck och
vägbana genom kvalitetsändring av gummit i däckens slit-
bana genom eliminering av däckmönstret och eV genom lägre
däckstryck. Det finns således åtminstone teoretiskamöj-
ligheter att på den Vägen framställa halka tillsammans
med en konventionell, vattenbegjuten vägbeläggning.
Praktiskt måste emellertid förslaget kontrolleras och då i
första hand genom en enkät hos några större däcktill-
verkares utvecklingsavdelningar. Om enkätens resultat är
positivt i förhållande till förslaget görs en kostnads-
kalkyl även för detta alternativ.

3. §22§§§å§9§§9§ê§2-99§_:EQêEQêéêE

e Problemorientering 10 kkr

- Besök vid befintliga halkbanor 15 "

- Projektering av fem halkytor (enl pkt 1) 50 "

- Insamling av á-priser mm 20 "

- Enkät betr fordonstekniska åtgärder etc
- (enl pkt 2) 15 "

- Sammanställning och bearbetning av insamlade
uppgifter 15 "

- Investeringskalkyl (enl pkt 1) 25 "

- Rapportskrivning 20 "

 

Summa 170 kkr

4- Esamssäêr

Vissa tekniska och ekonomiska data i utredningen kan för-
väntas bli svåra att precisera. Exempelvis är drifts- och
underhållserfarenheterna av de olika föreslagna tekniska
lösningarna relativt blygsamma, varför vissa s k kvalifice-
rade uppskattningar förmodligen ej går attundvika.
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