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VÄgMÄSTAREN 5 ' 1979

Väg- och tra kforskare från VTI
pryar hos vägmästarna

Den ekonomiska situationen för

Vägverket har tvingat fram åtgärder

för att förbilliga driften. Efter vad jag

förstår har man då två vägar att gå

fram på, säger Ingemar Bronge. An-

tingen kan man behålla den under

hållsstandard vi är vana vid sedan

60 talet och begränsa underhållet till

ett färre antal vägmil. Säger man sig

å andra sidan att vi måste ha ett

hyfsat underhåll på hela vägnätet

tvingas man att pruta av på kvali-

tetskravet.

Eftersom nu vägverket valt det

senare alternativet med något sänkt

standard på vägarna gäller det själv

fallet att göra denna standardsänk-

ning på sådant sätt att man inte i

onödan irriterar trafikanterna. Här

kan VTI:s trafikavdelning komma in

genom att klarlägga hur olika driftåt

gärder påverkar trafikanterna och

fordonen. Trafikavdelningen försö-

ker fastställa vissa egenskaper hos

vägen och se hur dessa påverkar

trafiksäkerhet, reshastighet och for-

donskostnader. När man fastlagt de

standardkriterier man anser lämpli-

ga kommer institutets vägavdelning

in för att försöka få fram tekniker

som kan uppfylla dessa standardkri

terier på bästa sätt.

De statliga anslagen till vägarna räcker inte

till. För att nå vidmakthållandenivån skulle väg-

verket behöva ytterligare 200 miljoner. Verket

äskade dessa pengar i sin petita men fick nej i

budgetpropositionen. På sikt blir följden sänkt

standard på de svenska vägarna. Mot den bak-

grunden har underhållet av vägarna kommit

förgrunden. Kan underhållet rationaliseras och

förbilligas med nya metoder och ny teknik?

Forskning kan ge svaret på frågan. Vägmäs-
taren har ställt den till forskningschefen ln-

gemar Bronge på Statens väg och trafikinstitut i
Linköping och i denna artikel berättar han om

de projekt man för närvarande arbetar med på

driftsidan.

Att ta fram dessa standardkriterier

är emellertid ett långsiktigt arbete

som trafikavdelningen nyss har bör

jat ge sig i kast med och resultat kan

väntas först om något eller några år.

Under tiden försöker vi på vägavdel

ningen angripa litet mera jordnära

problem när det gäller driften, fort-

sätter lngemar Bronge. För att få

grepp om det hela låter vi nu två av

våra yngre forskare tjänstgöra på

olika arbetsområden på Vägförvalt-

ningen här. Under tre vårmånader

får de vara med om vårbruket för

att sedan återkomma till hösten.

Tanken är den att man på så sätt

skall ge forskarna sådan erfarenhet

av driften och dess problem att de

efter pryoåret skall kunna komma

fram med förslag till forskningsobjekt

som kan föra utvecklingen framåt på

driftsidan. Man bör i detta samman-

hang ha i minnet att det tidigare inte

bedrivits forskning i egentlig mening

på driftsidan, där man kört i stort sett
i gamla hjulspår sedan 30-talet. Det

är därför inte alls säkert att de meto-

der som nu praktiseras är de bästa.

Å andra sidan är det åtskilligt på

driftsidan som inte är forskningsbart.

Jag föreställer mig emellertid att vi

vad vissa material- och teknikfrågor

gäller skulle kunna göra en insats.
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Vad blir billigast?

Låt mig ta ett exempel. Belägg-

ningsunderhållet är en tung post på

driftsidan. Vägverket anser sig inte

ha råd att lägga ut toppbeläggningar

som tidigare utan går in för maski

navjämning och enklare ytbehand-

ling. Detta blir onekligen billigare

men vet man egentligen vad det för

med sig på sikt? Det finns risk för att

man får minskad stabilitet med

spårbildning och andra skador som

följd. Det kan faktiskt tänkas att me

toden som ju kortsiktigt är billigare i

längden kommer att visa sig dyrare.

VTI har ett uppdrag att undersöka

om denna belåggningsstrategi som

vägverket på in för är tekniskt och

ekonomiskt försvarbar eller inte.

Emulsion

I detta sammanhang skulle jag

också vilja ta upp en annan sak. Vi

har här på institutet en särskild be

Iäggningsgrupp som på senare är

helt fått inrikta sitt arbete på under

hållsbeläggningar. Den har medver

kat vid framtagningen av nya typer

ytbehandlingar med emulsion som

bindemedel i stället för asfaltlös

ningar. Försöken har slagit så väl ut

att vägverket överväger att prova

metoden även på det tyngre vägnä-

tet. Det finns en del provsträckor på

E 4:an som legat ett par år utan att

uppvisa skador. Man har tvärtom

kunnat konstatera att emulsionsme

toden minskar risken för blödningar

och stensläpp.

En annan för vägverket tung post

som vi här på VTI arbetar med är

grusvägsunderhållet, som i stort sett

varit oförändrat sedan 30-talet. Nu

har vi verkets uppdrag att titta på

idealgruskurvan och undersöka om

man inte kan nå förbättringar tex

genom en annan sammansättning

av grusslitlagret.

 
Ingemar Bronge

Saltningen ifrågasatt
Väg och trafikinstitutet har också

kommit in när det gäller en tredje

tung post, nämligen vinterväghåll-

ningen. Vi hart ex studerat saltning

en och dess inverkan på trafiksäker-

heten och kommit fram till att det inte

är så alldeles säkert att saltningen

ger det resultat man tidigare trott.

Resultatet har givit anledning till

fortsatta undersökningar.

Vi har beträffande saltet också

undersökningar igång för att se i vil-

ken grad saltet påverkar miljön. Det

visar sig att saltet infekterar grund-

och ytvatten och anrikas i växter vid

sidan av vägen. Problemet är allvar-

ligt och vi måste klara ut om salt

ningen kan medföra miljöskador.

Senare kan det väl också bli tal om

att mera förutsättningslöst titta på
saltningen och se om det finns nå

gon annan metod som kan vara lika

effektiv men mindre skadlig för miljö

och fordon.

Ströprojekt

Detta är väl, säger Ingemar

Bronge, en kort sammanfattning av

de huvudfrågor på driftsidan som vi

sysslar med för närvarande. Till

dessa kommer också en del ströpro-

jekt som har samband med driften.

Vi har ett projekt som heter Åtgär

der mot tjälskador . Det går inte ut

på att förebygga tjälskador utan sna-

rare att reparera sådana bl a genom

kalkstabilisering. Vi studerar också

en metod som går ut på att med
fiberduk förhindra att uppmjukning-

en sprider sig uppåt ivägen och dels

underlätta dräneringen.

Vi har också studerat halka och vi

har på gården ett halkfält där vi läg

ger in olika typer av beläggningar

och mäter friktionen och ser hur

halkrisken varierar med olika textur

och grad av värmeisolering. Syftet är

naturligtvis att få fram beläggningar

och överbyggnader som medför mi-

nimal risk för halka.

Halkvarnare

På tal om halka skulle jag också

vilja nämna att vi tagit fram ett sys-

tem av halkvarnare som nu kommer

att serietillverkas av Saab. Det hela

går ut på att på ställen, där vägmäs-

tarna erfarenhetsmässigt vet att det

lätt blir halt, sätter man upp varnare

som registrerar luftfuktigheten och

temperaturen i olika skikt, dels nere

vid vägbanan och dels på olika höj-

der över den. Informationerna lagras

i varnaren och genom att slå ett

nummer kan vägmästaren få inte

bara den aktuella situationen utan

även värden för de fem senaste av-

läsningarna. Med ledning av trenden

kan han sedan göra sina bedöm-

ningar och förhoppningsvis vidta

åtgärder innan halkan uppträder.

Jag har speciellt velat peka på

halkvarnaren, slutar Ingemar

Bronge, därför att vi är speciellt gla

da över att snabbt kunna få fram

resultat av vårt arbete. Forskning är

ju annars ett arbete som tar tid och

är inriktat på sikt.

P 0 Ebbinghaus








