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FÖRORD

Arbetet med föreliggande arbetsmodell startade egent-

ligen år 1979 med ett projekt benämnt "Rutiner för

provvägsförsök". Senare utvidgades projektet till att

omfatta rutinerna för en hel arbetsmodell för vägbygg-

nadsteknisk FoU.

Kritiska synpunkter på arbetsmodellen har under arbe-

tets gång lämnats av ett flertal forskare vid VTI, var-

vid särskilt kan nämnas Sven Engman och Gunnar Carlsson.

Avsikten med arbetsmodellen i den framtagna formen är

att testa den på de projektförslag som blir aktuella

under år 1982.

Projketet har utförts på uppdrag av vägverket med

Jan Eurenius som kontaktman samt inom egen FoU-verksam-

het.

Linköping i januari 1982

Rune Gandahl
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Arbetsmodell för vägbyggnadsteknisk FoU
Utkast. Linköping 1980-09 a

av Rune Gandahl
Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Arbetsmodellen för vägbyggnadsteknisk FoU har 8 huvud-

steg, från "Omhändertagande av idéer om FoU-undersök-

ningar" till "Tillämpning av restultat från FoU-under-

sökningar". Tre exempel på behandling i Arbetsmodellen

gås igenom översiktligt. Arbetsmodellen framgår av

efterföljande tablå.
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III

Model for Research and Development Work in the Road
Building Field
Outline. Linköping 1980-09

by Rune Gandahl
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The model for research and deveIOpment work in the

road building field consists of eight principal steps,

Viz 1-8.

Three examples of treatment are being dealt with. The

develoPed working model is to be used at the institute

only and will be tested in a limited circle.
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Arbetsmodell för vägbyggnadsteknisk FoU.
Utkast. Linköping 1980-09

av Rune Sandahl

Arbetsmodellen har följande huvudsteg. Se sammanfattning.

1) Omhändertagande av idéer om FoU-undersökningar

2) Upptagande av FoU-frågor för behandling

3) Analys av FoU-frågorna

4) Val av FoU-frågor för vidare behandling

5) Planering av FoU-undersökningar

6) Organisering av FoU-verksamheten

7) Genomförande och uppföljning av FoU-projekt

8) Tillämpning av resultat från FOU-undersökningar

I det följande redogöres för aktiviteterna i de olika

stegen.

1. OMHÄNDERTAGANDE AV IDEER OM FOU-UNDERSÖK-

NINGAR

Idéer om FoU-undersökningar kan uppstå inom väghållar-

organisationen eller inkomma från olika yttre källor.

De kan gälla större eller mindre vägbyggnadstekniska

frågor, Vilka uppfattas Som problem inom väghållarverk-

samheten. Genom att ta upp frågorna till utredning med

hjälp av FoU räknar man med att de vägbyggnadstekniska

problemen kan bli lösta.

Omhändertagandet av en föreslagen idé om FoU omfattar

registrering, eventuell modifiering och en utskiljning

av de delar av den hithörande vägbyggnadstekniska frå-

gan som kan utredas med hjälp av FoU.
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1.1 Registrering

 

Registrering av en idé om FoU är en ren administrativ

åtgärd som har till syfte att göra idén tillgänglig för

senare behandling. Idén registreras rutinmässigt med

föreslagen benämning och med tillhörande förslagstext,

förslagsställarens namn, tidpunkt för inlämnandet av

förslaget osv.

1.2 Ev modifiering

 

Man måste förutsätta att en del idéer om FoU som förs

fram kommer från icke tekniskt kunniga personer. I så-

dana fall kan idéerna vara formulerade enligt icke

vägtekniskt språkbruk eller också passar de inte rik-

tigt in i vägbyggnadsproblematiken. Idéerna kan också

gälla antingen alltför begränsade eller alltför Vid-

lyftiga frågor för att de vid en kommande behandling

skall kunna mynna ut i ett nyttigt resultat.

1.2.1 Zägbzggnadåtekniâk_omfgrmulering

Här ges den föreslagna idéen för FoU en sådan formule-

ring att den överensstämmer med vedertaget vägbyggnads-

tekniskt språkbruk, och så att de speciella vägbygg-

nadstekniska aspekterna kommer fram.

1-2-2 âästre-aspâsânins till_vägäysgaasâ*
Ersbleeasiäea

Föreslagen idé om FoU kanske inte träffar rätt i det

område av vägproblematiken som den berör. Idêen kanske

också anger åtgärder som praktiskt-eller principiellt

redan är provade, varvid man funnit ett negativt resul-

tat. Man kan i sådana fall pröva att modifiera själva
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idén, så att den blir bättre anpassad till den kända

vägproblematiken inom området.

1.2.3 årzmpning

Ofta antages att om en föreslagen idé om FoU genomföres

får man ett generellt tillämpbart resultat. Detta är

endast sällan riktigt på grund av att väg- och trafik-

förhållandena varierar i tid och regionalt. En idé som

omfattar en alltför bred fråga bör krympas till de om-

råden där den rimligen kan hanteras. Det är emellertid

att rekommendera att man i denna tidiga punkt i "arbets-

modellen" är-restriktiv då det gäller begränsningar av

både den ursprungliga och den modifierade idêen omFoU.

Sådana begränsningar kan göras mer rationellt längre

fram.

1.2.4 gtvidgning

En idé om FoU kan gälla en vägbyggnadsteknisk detalj

och hithörande frågan kan av den anledningen vara oin-

tressant. Om däremot frågan utvidgas till att omfatta

ett definierat vägbyggnadstekniskt område där man har

problem, kan idéen bli mera fruktbar.

1.3 Utskiljning av FoU-frågor

 

På detta stadium kan man inte ha så stora fordringar

vad gäller att utskilja rena FoU-frågor ur de Vägbygg-

nadstekniska frågor som framkommit genom de föreslagna

idéerna om FoU-undersökningar. Mest praktiskt synes

det vara att sortera ut icke FoU-frågor från de frågor

som kan bedömas som rena FoU-frågor och frågor som

innehåller en ren FoU-del och en ren icke FoU-del.

FoU-frågor igenkänner man på att de innehåller FoU-

problem, som kan lösas med FoU-teknik. Ett FoU-problem
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beskrives genom de osäkerheter som finns beträffande

vissa orsakssamband, vilka osäkerheter kan undanröjas

genom FoU-förfarande. Det är lika så oklart hur man

skall tillämpa forskningsresultaten. Icke FoU-frågor

är sådana frågor som kan besvaras utan FoU genom en

enkel utredning. Exempel på sådana frågor är behovet

av tillståndsbeskrivningar, state of art. Sådana under-

sökningar, som ger svar på dessa frågor, är av typen

planprojekt.

2. UPPTAGANDE AV FOU-FRÅGOR FÖR BEHANDLING

Utgångsläget är att man har kunnat utskilja och be-

skriva de FoU-frågor som ligger i de idéer om FoU-

undersökningar som ursprungligen föreslagits. Nästa

steg är att bedöma nyttan av en behandling av frågorna,

och mot denna bakgrund besluta om att ta upp dem till

behandling.

2.1 Bedömning av angelägenhetsgrad

 

En FoU-frågas angelägenhetsgrad är beroende av hur Väl

den kan passas in i aktuella prioriterade vägbyggnads-

tekniska FoU-områden, som i sin tur är avhängiga gäl-

lande väghållningspolicy. Vid sidan av "Arbetsmodellen"

måste alltså finnas en katalog över dessa FoU-områden.

En katalog av ungefärligen den typ som åsyftas är VV

FoU-katalog (1980) med huvudrubrikerna

10. Översiktlig planering

20. Tillståndsbeskrivning

30. Trafikmätningsteknik och trafikprognosteknik

40. Projekteringsteknik
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50. Trafikteknisk utformning

60. Trafikolyckor

70. Geoteknik

80. VägkrOppens uppbyggnad

90. Slitlager

100. Broteknik

Varje fråga hänföres till adekvat FoU-område eller

-områden.

2.2 Uttagning av FoU-frågor för analys

 

Situationen är nu denatt i väghållarens katalog över

aktuella FoU-områden (ex VV "FoU-katalog") har sortev

rats in ett antal FoU-frågor. Det kan förutsättas att

därvid vissa FoU-frågor har fått låg prioritet andra

högre. Vilka frågor som skall tas ut för vidare behand-

ling, i första hand genom analys, beror på hur man kan

tolka den framtida möjligheten av att besvara frågorna

och dra nytta av svaren. Eftersom det för många frågor

måste vara osäkert vad nytta en FoU-behandling av dessa

kan ha, är det tillrådligt att inte vara återhållsam

vid uttagning av FoU-frågor för behandling. De svårig-

heter som kan uppstå vid valet av frågor kan gälla i

sådana lägen där inom högprioriterade vägbyggnadstek-

niska FoU-områden fördelningen av FoU-frågor är jämn.

Man tycker sig inte kunna ta med alla frågor och

tvingas kanske prioritera mellan lika prioriterade

FoU-områden.

3. ANALYS AV FOU-FRÅGORNA

Man kan förutsätta att en FoU-fråga som upptagits för

analys kan vara komplex och övergripande, men också i
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vissa fall enkel och väl avgränsad. En första åtgärd

måste därför bli att klarlägga om frågan är en inte-

grerande del i ett större frågekomplex eller är fri-

stående. Det kan vara en fördel att dela upp en komplex

fråga i delfrågor. Denna uppdelning behöver inte nöd-

vändigtvis betyda att frågan delas upp i sina struktur-

element. Så kan en fråga som rör hela vägnätet delas

upp efter vägtyper även om de problem frågan innehåller

och som är grunden för dess struktur inte är knutet

till vägtypen.

3.1 Precisering av innehållet

 

En föreslagen FoU-fråga förväntas efter besvarandet

resultera i en åtgärd med en följande effekt. Åtgärden

kan vara mer eller mindre väl beskriven eller endast

till viss grad antydd. Effekten kan i vissa fall vara

mycket klar, i andra fall mer obestämd. Effekten kan

också vara mer direkt, dvs det vägbyggnadstekniska in-

greppet som sådant kan mot bakgrunden av samlad er-

farenhet bedömas som påtagligt, medan man är mera

osäker om de indirekta effekterna för väg, trafik och

miljö.

I vissa fall är den tänkbara åtgärden och dess effekt

så väl kända att frågan inte vidare behöver behandlas.

Samma gäller frågor där åtgärderna bedöms leda till

orimliga kostnader.

För övriga frågor gäller att det för bedömning av den

vidare behandlingen måste finnas en god kännedom om

både innebörden av de åtgärder som avses och effekterna

av dessa. Ett viktigt moment är därför att försöka göra

denna beskrivning så riktig och detaljerad som möjligt.
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3.2 Anknytande till vägbyggnadstekniska problem-

 

områden

När väl FoU-frågans faktiska innehåll är känt måste

man med tanke på ett kommande FoU-arbete ta reda på

hur den anknyter till olika vägbyggnadstekniska prob-

lemområden.

Ett exempel på hur man skulle kunna se en struktur av

sådana problemområden diskuteras i det följande.

Vägbyggnadstekniska huvudproblemområden gäller

 

- Konstruktion

- Utförande

- Vägtillstånd

- Processer i vägen

Drift (service)

Konstruktionen är en uppbyggnad av ett eller flera

 

lager, på vilken trafiken skall gå fram.

Utförande är samtliga de förfaringsaktiviter som an-

 

vänds för attbygga upp och iståndhålla en konstruk-

tion.

 

Vägtillståndet är tillståndet hos en uppbyggd väg. Väg-

tillståndet är en sammanfattning av och ett uttryck för

den med tiden föränderliga vägkonditionen.

Processer i vägen är de processer som föranleder väg"

tillståndet.

 

Med drift avses här de operationer som kan påverka

vägtillståndet.
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En fråga som hänföres till konstruktion kan gälla

 

- Material

Materiallager

- Väguppbyggnad

Dimensioner

Material betyder här materialegenskaper i vid bemärelse.

Materiallager gäller egenskaperna hos lager i vägen

 

uppbyggda på skilda sätt.

Väguppbyggnad är hela konstruktionstypen i individuella

 

lager från beläggningens överyta ned till de övre

undergrundslagren.

Dimensioner beskriver lagerformer och lagertjocklekar.

 

En fråga som hänföres till utförande kan gälla

 

Materialframtagning

- Uppbyggande av materiallager

- Uppbyggande av hel väguppbyggnad

Observationer

med materialframtagning avses alla Operationer från

 

prospektering över uttagning ur täkt, materialbered-

ning, transport till uppläggning i förråd vid vägläget.

Med uppbyggande av materiallager avses alla byggnads-

 

operationer. Material från förråd transporteras till

byggplatsen, utlägges och packas. Material från skär-

ningslägen uttages genom schaktning, transporteras,

utlågges och packas. I bägge fallen kan materialegen-

skaperna förändras genom olika behandlingssätt. Under-

grunden kan behandlas enligt olika metoder.
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Med uppbyggande av hel vägöverbyggnad menas här, för-

 

utom uppbyggande av de enskilda lagren, uppbyggande av

vägen i dess hela geometri inklusive speciella andord-

ningar för dränering, för släntstabilitet, etc.

Observationer är alla de observationer som göres under

 

utförandet och modifieringen av vägkonstruktionen. Ob-

servationerna är okulära och instrumentella, men består

också i provtagning och provanalys.

En fråga som hänföres till vägtillstånd kan gälla

 

- Beskrivning

- Orsaker

- Förändring

Till hjälp för beskrivning av vägtillståndet utföres

 

observationer, som kan vara okulära, instrumentella,

men också bestå i provtagning och provanalys. Observa-

tioner vid ett tillfälle beskriver vägkonditionen vid

detta tillfälle. Underlag genom observationer från

flera tillfällen ger bättre möjligheter att beskriva

vägtillståndet.

Med kännedom om de processer som.förekommer i vägen

och hur de manifesterar sig i vägtillståndet har man

en möjlighet att utifrån en beskrivning av vägtillstån-

det härleda orsakerna till detta tlllstånd. När orsaker-

 

na till ett visst vägtillstånd är kända har man under-

lag för att beskriva de åtgärder som kan förändra

detta vägtillstånd.

Vägtillståndet är en sammanfattning av skilda symptom,

Som tyder på i allmänhet nedbrytande processer som på-

gar i vägen. De symptomen närmast liggande processerna

 

kan vara följande.
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- Krympning

* Svällning

- Tjällyftning

- Tjälsättning

- Materialmigration

- Blockförflyttning

- Vattenrörelser

- Uppbrytning

- Avnötning

- Nedbrytning

- M fl

Krympning kan vara orsakad av uttorkning av ett väg-

 

byggnadslager eller lager i undergrunden. Den kan ock-

så vara termiskt betingad eller uppkomma i undergrunden

vid tjälningen genom det sänkta porvattentrycket. Symp-

tomen vid krympning är bl a vägbanans sättning.

Svällning kan för enkelhetens skull betraktas som mot-

 

satsen till krympning. Jfr tjällyftning.

Tjällyftning är ett resultat av den del av tjälskjut-

 

ningen i tjälande jordlager som är uppåtriktad. Symp-

tomen är en mer eller mindre jämn lyftning av vägbanan

under tjälningsperioden.

Tjälsättning är motsatsen till tjällyftning och sker

 

under tjällossningsperioden.

Materialmigration förekommer av olika slag. Så kan en

 

bituminös beläggningsmassa krypa, dvs den flyter plas-

tiskt utan volymändring. EX ett sandlager kan migrera

under volymökning. En speciell typ av migrering är jord-

flytning, där materialrörelser kan ske under volymänd-

ringar och separeringar. Symptomen på materialmigration

är spårbildningar och andra fördjupningar i vägbanan.
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Blockförflyttningar definieras här som förflyttningar

 

av hela block av vägens överbyggnad (dock icke tjäl-

lyftning - tjälsättning). Så kan stora överbyggnads-

block vid tjällossningen glida mot dikena, speciellt

om överbyggnader under vintern spruckit upp i längs-

gående sprickor. Symptomen är lägesförändringar av väg-

banan i förhållande till dess ursprungliga läge.

Uppbrytning av vägen kan ske av flera orsaker..Den mest

 

djupgående sker vid tjällyftning då längsgående tjäl-

sprickor genom hela vägöverbyggnaden kan uppstå, var-

vid vägen bryts upp i två block, ofta motsvarande väg-

halvorna. Annan uppbrytning kan ske vid fordonsbelast-

ning, varvid enstaka Sprickor eller spricknät kan upp-

stå. Symptom är förekomsten av sprickor i vägbanan.

Avnötning sker på slitlagerytan på grund av trafike-

 

ringen och består i ett avlägsnande av partiklar från

ytan.

Nedbrytning är en långtidSprocess varunder materialen

 

successivt försämrasçxnumnkrossning, frostsprängning,

kemiska reaktioner och bakteriell verksamhet. Symptomen

är ett med tiden försämrat vägtillstånd.

3.3 Bestämning av relevanta kunskapsområden

 

För FoU-frågornas vidare behandling måste redan nu be-

stämmas vilka kunskapsområden som kan komma att behöva

konsulteras under kommande FoU-verksamhet. Därigenom

får man redan i begynnelseskedet en första uppfattning

om storleken på de kvalitets? och kvantitetsresurser

som kan komma att bli nödvändiga för FoU-verksamheten.

Man kan i stort skilja mellan tre grundtyper av kun-

skapsområden, nämligen
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- vägbyggnadstekniska

- icke vägbyggnadstekniska

- FoU-tekniska

Varje till behandling framförd FoU-fråga kan vara av

enbart vägbyggnadsteknisk karaktär, men kan också inne-

hålla problemdelar som berör icke vägbyggnadstekniska

discipliner. För varje FoU-fråga gäller generellt att

dess lösning är avhängig tillgänglig FoU-teknik.

I det följande görs några kommentarer till skilda kun-

skapsområden.

3.3.1 Zägbzggnadâteknik

Här väljes vägbyggnadsteknikens huvudverksamhetsområden.

Projektering, En FoU-fråga som rör en vägkonstruktion

 

berör givetvis i hög grad projekteringstekniken. Man

måste alltså utrönahur man skall kunna integrera mo-

mentet med den nya konstruktionen i projekteringsledet.

Om konstruktionen måste anpassas till ex markförhållan-

dena, kan detta komma att ställa högre krav på under-

sökningar av undergrundsförhållandena.

Byggande. En vägkonstruktion med i sig goda egenskaper

 

måste ställas emot möjligheterna till utförande av kon-

struktionen.

Underhåll. Varje ny vägkonstruktions konsekvenser för

 

underhållet måste utredas.

Drift. Det måste vara angeläget att utreda vilka konsek-

venser en ny vägkonstruktion har för driften, dvs då

närmaste servicen. Exempelvis underlättas driftarbetet

om man kan ta i bruk en vägbanekonstruktion som även

vintertid har hög friktion.
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3.3.2 Zägtillstånd_ogh_proge§ser_i_vägen

Några exempel som beskriver vägtillstånd är bärighet,

tjäldjup, spårbildningar etc. Bakgrunden till de egen-

skaper som konstituerar vägtillståndet är att söka i

bl a vissa processer i vägen såsom jordflytning, tjäl-

lyftning, avnötning, etc. Det är givetvis fundamentalt

viktigt att konsultera de kunskapsområden där dessa fe-

nomen studeras för att kunna bedöma vilka FoU-problem

som ingår i frågorna. Några delkunskapsområden är föl-

jande.

Material. I frågor som berör materialkvalitet och mate-

rialtillgänglighet blir möjligheterna till kvalitets-

bestämningar och materialens förekomst viktiga ájfr

"Geologi").

Bärighgt. Även sådana frågor som ej direkt hänföres

till bärighetsområden kan ha vissa beröringspunkter

som är viktiga att klarlägga.

Tjäle; I vårt land är tjäle en faktor som man i över-

vägande antalettyper av åtgärder måste ta hänsyn till.

Många bärighetsfrågor inrymmer i sig någon del som har

anknytning till kunskapsområdet tjäle. En testning av

en åtgärdsanknytning till tjälförhållandena är därför

oundgänglig.

Ztegenskaper hos vägbana. Halka är en allvarlig före-

 

teelse för trafikanten. Därför är det viktigt att unê

dersöka om en åtgärd kan ha konsekvenser vad beträffar

halkrisk och halkfrekvens.

3.3.3 gatugvetgnâkap

Av naturvetenskapsområden finns en mångfald. En viss
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gruppering görs nedan.

Klimatologi. Medelluftköldmängden i landet varierar

från 100 till nära 2000 dygnsgrader. Stor hänsyn måste

därför tas till åtgärdernas köldkänslighet. Samma gäl-

ler värmekänsligheten med långa, tämligen varma somrar

i södra Sverige och ibland mycket varma, men korta som-

rar i norr.

Hydrologi. Med hydrologi avses i sammanhanget vatten

 

på och i vägen och dess omgivning och vattnets rörel-

ser. Viss åtgärder kan direkt gälla vattenförhållan-

dena vid Vägen. Andra åtgärder gäller ej direkt dessa,

men kan indirekt ha konsekvenser på vattenförhållande-

na vid vägen och en bedömning av eventuella konsekven-

ser blir därför nödvändig.

Geologi. I frågor som anknyter till undergrundens be-

skaffenhet blir den regionala utbredningen av skilda

geologiska avlagringar viktig att ta hänsyn till. Sam-

ma gäller för frågor där naturliga byggnadsmaterial

ingår i bilden.

Övriga naturvetenskaper. Andra ämnesdiscipliner som

 

kan behöva konsulteras är matematik, fysik, kemi, bio-

logi etc.

Många åtgärder kan vara direkt motiverade på grund av

en hög trafikintensitet. Vid liten trafik däremot kan

vissa frågor bli ointressanta att ta upp. Trafiken på-

verkar också åtgärdernas effekt, varför hänsyn måste

tas till trafikpåkänningen.
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3.3.5 Zägmiljö

Med vägmiljö menas här omgivningen på och kring vägen,

Det är numera viktigt att uppmärksamma störningar i

miljön. Vissa åtgärder innebär störande emissioner och

det är då viktigt att dessa uppskattas.

3.3.6 äog-_teknik

Undersökningsmetodik. Det måste för varje fråga vara

 

väsentligt om det finns eller kan tas fram metoder för

undersökningar inom frågan. Det gäller inte minst tek-

niska hjälpmedel och personkompetens.

Utvärderingsteknik. Möjligheterna till en slutlig ut-

 

värdering vid utredningar av en fråga beror av till-

gången på e x beräkningsmetoder (ex statistiska) och

beräkningshjälpmedel (ex datorer). Det är därför vik-

tigt att testa om utvärderingsmöjligheter ur denna och

andra aspekter föreligger.

3.4 Beskrivning av ingående FoU-problem

Mot bakgrunden av kännedomen om en FoU-frågas faktiska

innehåll, de vägtekniska problemområden den hänför sig

till och de kunskapsområden som den berör bör det vara

möjligt att ur frågan göra en första urskiljning och

beskrivning av de FoU-problem den innehåller. Därmed

går det att få en första uppfattning om de FoU-insatser

som behövs för att besvara frågan. Anknyter ursprunglig

fråga till ett större antal problemområden och kun-

skapsområden är frågan en del av en större FoU-fråga.

Utredning av denna större fråga sker lämpligen genom

ett planprojekt.
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3.5 Uppdelning i delfrågor

 

Den samling FoU-problem som man kommit fram till måste

lösas för att själva den föreslagna FoU-frågan skall

kunna besvaras kan vara mycket omfattande och FoU-

problemen sammanlänkade med varandra. Behov kan nu upp-

stå att dela upp ursprunglig fråga i delfrågor för att

kunna anpassa den kommande FoU-verksamheten till FoU-

insatserna som rimmar med de sannolika resurserna för

verksamheten. Genom att urSprunglig FoU-fråga är klar-

lagd, är det säkerställt att uppdelningen i delfrågor

kan göras varigenom möjligheterna blivit goda att be-

svara de enskilda delfrågorna.

4. VAL AV ?CU-FRÅGOR FÖR VIDARE BEHANDLING

Det är endast de FoU-frågor som kan bli till nytta i

vägbyggnadsverksamheten som skall föras vidare. I lis-

tan över föreslagna och analyserade FoU-frågor måste

därför ske en prioritering. Denna kan ske från tre ut-

 

gångspunkter.

4.1 Mot de vägbyggnadstekniska målen och kost-

naderna

Det förutsättes att man, om den aktuella FoU-frågan

kan besvaras, uppnår ett vägbyggnadstekniskt mål av

viss karaktär och höjd. Uppnåendet av målet för med

sig ekonomiska konsekvenser som måste värderas. Är kon-

sekvensen vad gäller byggande och följdåtgärder nega-

_ tiv eller obefintlig, kan frågan redan nu avföras. Är

konsekvensen positiv, antyder vinstens storlek hur sto-

ra resurser som skulle kunna läggas på FoU-arbete.
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Det Vägbyggnadstekniska målets höjd och även dess ka-

raktär kan regleras genom att frågans behandling dri-

ves olika långt och på olika sätt. Man har här en möj-

lighet att Välja en målhöjd som innebär den bästa

ekonomin.

4.2 Mot de FoU-tekniska förutsättningarna

 

Om en FoU-fråga som innehåller en uppsättning FoU-

problem skall kunna besvaras, beror också på de rent

FoU-tekniska förutsättningarna för utredningen. Om

FoU-problemen skall kunna lösas beror på förefintlig-

heten av

- teorier och beräkningsmetoder

- utförandemetodik

- provobjekt

- undersökningsmetodik

4.2.1 Eegrier och peräkningsgetoder

För att de i FoU-frågan ingående FoU-problemen skall

kunna betraktas som lösta måste lösningarna kunna till-

lämpas i praktiska beräkningar. Det måste alltså finnas

eller kunna tas fram beräkningsmetoder som är grundade

på verifierade teorier.

4.2.2, gtförandgmetgdik

En Vägbyggnadsteknisk FoU-fråga innebär ofta en väg-

byggnadsteknisk åtgärd. Här gäller det vidtagandet av

åtgärden i FoU-arbete, ej i löpande byggnadsproduktion.

För åtgärden måste finnas känd metodik och utrustning.
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4.2.3 grgvgblekt

Provobjekt är för FoU-arbete en grundläggande förut-

sättning. Detkan gälla provmaterial eller provnings-

läge på väg och i terräng.

4.2.4 Endersökningâmetodik

Förutom att rutiner måste finnas för undersökningar

inom FoU-verksamheten, måste det också vara säkerställt

att undersökningsutrustning och undersökningslokalite-

ter existerar.

1

4.3 Mot FoU-resurser, tid och penningtiilgång m H

 

FoU-resurser består dels i personella resurser, såsom

forskare och tekni r, och dels av tekniska resurser,

såsom laborato , undersökningsutrustning, fältprov-ri

ningsanläggningar och datorer.

Tiden har två aspekter, nämligen tidsåtgången för ut-

redning av en fråga och tidSperiodens förläggning för

denna utredning. Det senare kan vara speciellt viktigt,

eftersom man vill ha vissa frågor besvarade inom viss

tid, så att resultatet kan nyttjas i samklang med på-

gående vägbyggnadsverksamhet.

Penningtillgången är en resurs som är flexibel. Finner

man att tidigare utredningar visat att en viss fortsatt

behandling av frågan kan vara tekniskt motiverad, men

att denna behandling, som förutsättes vara i överens-

stämmelse med det mål man satt upp, icke motsvaras av

tillräcklig penningtillgång, kan man minska ambitioner-

na. Genom de föregående utredningarna vet man då vilka

moment som måste utgå och vad detta har för betydelse

för slutresultatet. Alternativt kan man öka penning-

resurserna.
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5. PLANERING AV FOU-VERKSAMHETEN

Man har nu valt de FoU-frågor som man avser att behand-

la vidare genom FoU. Frågorna är nu formulerade och in-

gående FoU-problem utskiljda och en första ansats har

gjorts att beskriva de ingående FoU-problemen. Nästa

steg är att precisera FoU-problemen och närmare bedöma

dessas lösbarhet och undersöka vilka problem och prob-

lemkonstellationer man måste ta upp för att besvara

den valda eller omformulerade FoU-frågan. När detta är

klart utarbetar man en plan för FoU-verksamheten.

5.1 Precisering och bedömning av FoU-problemens

lösbarhet

 

Precisering innebär både en närmare avgränsning och en

stringentare formulering av FoU-problemen. Bland FoU-

problemen kan man finna några som är praktiskt taget

olösbara och andra som är mycket lättlösta. För vissa

problem gäller att det är osäkert om de kan lösas, för

vissa andra är lösningsmöjligheterna säkrare. Tid och

kostnader för lösning kan också variera. Vissa FoU-

problem kan ta mycket lång tid att lösa eller vara

mycket kostsamma att lösa, medan vissa andra löses på

kort tid eller, av andra skäl, till låga kostnader.

 

5.2 Ev omformulering av FoU-frågorna med hänsyn

 

till FoU-problemens lösbarhet

Under utredningen av Foüeproblemens lösbarhet kan man

finna att nyttan av kommande FoU-undersökningar blir

större om man omformulerar FoU-frågan, dvs så att den

besvaras genom att de FoU-problem löses som är lättare

att lösa, erfordrar mindre tid för lösning eller kan

lösas till lägre kostnader.
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Det kan å andra sidan förhålla sig så att de ingående

FoU-problemen också ingår i andra FoUwfrågor, vilket

kan motivera att dessa FoU-problem tas upp till lös-

ning även om det skulle vara resurskrävande.

Ytterligare en utveckling kan tänkas, nämligen i såda-

na fall där ett viss FoU-problem eller vissa FoU-prob-

lem, som ingår i den valda FoU-frågan ooh som för den-

nas del erfordrar närmelösningar, genom en fullständig

lösning kan ge svar på en utvdigad FoU-fråga.

5.3 Framtagning av plan för FoU-verksamheten

 

För de slutligen bestämda FoU-frågorna finns konstella-

tioner av FoU-problem som måste lösas för att FoU-

frågorna skall kunna besvaras.

Om FoU-problemen vet man att de kan lösas med befint-

liga resurser. Nästa steg innebär att man ställer lös-

ningsmöjligheterna mot dagsläget i fråga om

förväntat FoU-resultat

tillgängliga FoU-resurser

- tid för projektets genomförande

kostnader för projektet

Förväntat FoU-resultat är avhängigt de tillgängliga

FoUwresurserna, vilka inte alltid är desamma som befint-

liga FoU-resurser, eftersom dessa kan vara mer eller

mindre väl inbokade. Vad gäller tiden är det så att

vissa FoU-problem tar lång tid att lösa, exempelvis när

man är beroende av årscykelns påverkan. Man har nu ock-

så en möjlighet att stYra kostnaderna för projektet ge-

nom lämplig planering av FoU-verksamheten.
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Det är sålunda redan säkerställt att

- slutlig FoU-fråga är formulerad och avgränsad

- FoU-problemen är lösbara

- FoU-resultatet kan nyttiggöras

- resurser finns för FoU-verksamheten

FoU-verksamheten planeras med hänsyn till de resurser

som står till buds för genomförande av denna verksamhet

ända fram till ett nyttjningsbart resultat. Planeringen

blir olika beroende på FoU-problemens art och vilka

problemkonstellationer som finns.

Aktiviteter inom FoU-arbete kan i princip bestå av föl-

jande slag

- övergripande utredningar

- teoretiska utredningar

- praktiska undersökningar

Resurser för dessa verksamheter finns hos forsknings-

insitutioner och enskilda forskare och tekniker.

VTI har kompetens inom alla tre verksamhetsområdena,

men har framför allt resurser inom det tredje. Kompe-

tens vad gäller de två första verksamhetsområdena finns

även vid tekniska högskolor och universitet samt hos

konsult- och entreprenadfirmor, materialfabrikanter

m fl.

För planering av FoU-verksamheten fordras kännedom om

karaktär och tillgänglighet hos befintliga FoU-resur-

ser. Tillgången växlar från tid till tid beroende på

forskarbesättningarnas sammansättning och ianspråk-

tagande av dessa och av faciliteter av olika slag i

övrigt.
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Under planeringsskedet måste man således underrätta

sig om hur nämnda insitutioner och personer kan ta hand

om den FoU-verksamhet man behöver hjälp med.

Man har nu ett underlag för att skissa upp FoU-verksam-

heten i ett nätverk av aktiviteter och förlägga enskil-

da aktiviteter till olika institutioner och personer.

I och med att detta är gjort kan man organisera FoU-

verksamheten.

6. ORGANISERING AV FOU-VERKSAMHETEN

Man har nu en plan efter vilken FoU-arbetet kan ut-

föras. Man har tagit reda på vilka institutioner och

personer som kan delta. För start av FoU-arbetet, vil-

ket kan ske under hand, måste det övergripande FoU-

arbetet organiseras samt enskilda projekt planläggas

och beställas.

6.1 Fördelning av FoU-uppgifter

 

FoU-projekt av planprojektkaraktär kan lämpligen läm-

nas ut för utredning till enskild institution eller en-

skilda utredningsmän (forskare eller tekniker beroende

på typen av projekt). Eftersom man i ett planprojekt

måste arbeta mer intuitivt kan en organisatorisk form

vara till hinder. Det räcker med direktiv för själva

arbetet.

Egentliga FoU-projekt fördelas till forskningsinstitu-

tioner eller enskilda forskare antingen som totalupp-

drag eller genom att ge enskilda projekt som uppdrag.

Projekt med flera delprojekt måste samordnas enligt

särskild organisation.
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6.2 Samordning av projektverksamheten

 

Den egentliga FoUwverksamheten som upplagts i flera

delprojekt och i överprojekt måste inrymmas i en viss

organisatorisk form för ledning och samordning. Med de

institutioner och personer som kommer att delta i FoU-

verksamheten bör man nu mer i detalj komma överens om

hur uppgifterna skall fördelas och samordnas. En gemen-

sam genomgång och kontroll av nätverksplanen är nödvän-

dig. Genomgången måste leda till att alla medverkande

blir på det klara med uppgifternas fördelning i projek-

ten så att de enskilda projekten kan formuleras. När

ett FoU-projekt är uppdelat på flera delprojekt är det

i allmänhet till fördel omverksamheterna samordnas av

en överprojektledare eller en ledningsgrupp. Då det

gäller projekt som griper över flera kunskaps- och tek-

nikområden och intressesfärer bör en referensgrupp bil-

das som har att avstämma projektarbetet.

6.3 Planläggning av enskilda projekt

 

Planläggningen av de enskilda FoU-projekten utföres an-

tingen av de enskilda personerna som erhållit beStäll-

ningen av FoU-projektet eller av de projektledare som

utvalts av de institutioner som erhållit beställning

av FoU-projekten. Då FoU-verksamheten omfattar flera

delprojekt sker denna planläggning under samordning av

ledningsgruppen eller överprojektledaren. Planläggning-

en förutsättes ske enligt gängse rutiner.

7. GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV FOU-PROJEKT

En viktig inledande del innan man startar ett FoU-

projekt är att_man spelar igenom de planerade aktivi-

teterna. Man får då en säkrare uppfattning om att
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under projektarbetets gång resurser av alla slag är

tillgängliga i nödig utsträckning och vid rätta tid-

punkter.

För arbetets smidiga bedrivande är det också viktigt

att redan vid projektets start alla i projektet invol-

verade är informerade om projektets syfte och planerade

aktiviteter.

Ett väl planerat projekt behöver inte erbjuda några

svårigheter vid genomförandet. Komplikationer kan dock.

trots allt vara oförutsedda, uppdykande situationer

som projektledningen ej har hand över. Däremot skall i

planeringen vara inbyggt ett avstämningsförfarande, som

innebär att när projektverksamheten inte synes leda

fram till det förväntade resultatet kan projektet en-

ligt en alternativplanering modifieras antingen genom

en omläggning eller en ökning/minskning av pågående ak-

tiviteter. I vissa fall kan ett omedelbart avslutande

av projektet vara motiverat. Varje förändring i ett en-

skilt projekt för emellertid med sig förändringar för

andra samtidigt löpande projekt; för uppdragsgivaren, 1

för forskningsorganisationen och för den enskilde forsk-

ningsansvarige. Konsekvenserna för övrig projektverksam-

het måste därför vara kända innan förändring i ett en-

skilt projekt beslutas.

Efter det projektets resultat i form av mätvärden etc

är framgtaget hyfsas detta för en första redovisning.

En vidare bearbetning av detta resultat kan ske i pro-

jektet eller i andra projekt. En slutlig form av bear-

betning är den djupare utvärderingen, som primärt inne-

bär att de regelbundenheter och samband man funnit be-

skrives och förklaras. En annan typ av bearbetning be-

står i en omarbetning av det redovisade resultatet, så

att det blir bättre tillämpbart enligt det vägbyggnads-

tekniska mål som satts upp för projektet.
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8. TILLÄMPNING AV RESULTAT FRÅN FOU-UNDERSÖK-

NINGAR

För att ett FoU-resultat skall kunna föras ut till all-

män praktisk tillämpning erfordras att resultatet först

testas i praktiken. Därefter är resultatet moget för

formulering för de byggnadstekniska anvisningarna. För

att få den nya anvisningen använd ute på fältet erford-

ras att denna intrimmas.

8.1 Regionsvisa produktionsförsök

 

FoU-undersökningar i form av praktiska fältförsök kan

ha utförts på ett mindre antal begränsade platser. För

att förvissa sig om att resultaten kan extrapoleras

till andra platser i landet bör man utföra regionala

försök i normal produktionsskala. Modifieringar kan

vara motiverade på grund av klimatiska, geologiska,

arbetsrutinmässiga et: olikheter i olika regioner, i

fråga om aktuell konstruktion, metodik osv.

8.2 Framtagning av byggnadstekniska anvisningar

 

Slutliga byggnadstekniska anvisningar tas fram i an-

slutning till att de regionala försöken i punkt 8.1

slutförs.

8.3 'Intrimning av den nya anvisningen

 

En intrimning är oundgänglig så att den nya anvisningen

kommer att användas på rätt sätt. Tillfälliga avvikel-

ser från anvisningen kan leda till misslyckanden, som

kan få den konsekvensen att den aktuella anvisningen

kommer i vanrykte.
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8.3.1 _Enfogmatiog

Information om den nya anvisningen sker skriftligen

genom anvisningstexten, speciella informationsskrifter

och FoU-rapporter. Muntlig information kan ske vid

"vägmöten" eller liknande, varvid informerare bör vara

både vägtekniker och FoU-folk.

8.3.2 Qvning

Det inte minst viktiga momentet vid införandet av en

ny anvisning är övning. Övningen innebär att felaktig-

heter rättas till under produktionens gång, så att rätt

metodik blir en rutin. Det är lämpligt att i inlednings-

skedet av uppövningen av en ny anvisning förutom in-

formerade vägtekniker också involverade FoU-folk deltar.

9. TRE GENOMSPELADE EXEMPEL DÄR ARBETSMODELLEN

FÖR VÄGBYGGNADSTEKNISK FOU TILLÄMPAS

De tre följande exemplen har valts så att de represen-

terar olika typer av vägbyggnadstekniska problem och

därmed också olika typer av FoU-problem. Försök har

gjorts att göra genomspelningen pedagogiskt enkel. De

är sålunda inte att fatta som helt realistiska tillämp-

ningar av modellen. För detta erfordras en både djupare

och bredare genomgång.

9.1 Exempel 1, Vattenplaning

Idé om FoU: Undvikande av vattenplaning.genom grovkor-

nigt stenmaterial i vägen.
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9.1.1 meändgrtagande av idéer omFoU-undersök-

ningar

9.1.1.1 Registrering

Registreras med förslagstext.

9.1.1.2 Ev modifiering

9.1.1.2.1 Vägbyggnadsteknisk omformulering

Ny formulering: Undvikande av vattenplaning genom grov-

kornigt stenmaterial i vägbaneytan.

9.1.1.2.2 Bättre anpassning till vägbyggnadsproblema-

tiken

Om man antar att grovkornigt stenmaterials effekt på

friktion, buller och annat redan är undersökt, kan man

ha kommit fram till att man rimligen inte kan använda

sten av en viss största stenstorlek i vägbaneytan, ges

här en begränsning av stenstorleken. Idêen bakom att

använda grovkornigt stenmaterial i vägganeytan grundar

sig på den rimliga slutsatsen att dräneringen av yt-

vattnet härigenom underlättas, varigenom risken för

nedsatt friktion mellan däck och vägbana därigenom

minskas. Kantig sten skulle ytterligare förbättra

friktionen. Det förutsättes dock här att man inte så

väl känner till mekaniken.

Ny formulering: Undvikande av vattenplaning genom grov-

kornigt, kantigt stenmaterial i vägbaneytan.
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9.1.1.2.3 Krympning

Idéen är ganska specifik och synes inte tåla att man

begränsar den.

9.1.1.2.4 Utvidgning

Risk för vattenplaning uppstår enligt erfarenheten i

vattenfyllda försänkningar i vägen, eller där exempel-

vis ytvattenbrunn slammat igen. Det kan då vara motive-

rat att utvidga frågan till att gälla såväl stenmate-

rialens som vägojämnheternas roll vid vattenplaning.

9.1.1.3 Utskiljning av FoU-frågor

"Undvikande av vattenplaning genom grovkornigt, kantigt

stenmaterial i vägbanevtan" säger genom formuleringen

v-aatt det är en :oU-fråga FoU-frågan omfatt

e

, a

inte den statistik öv r vattenplaningstillfällena som

behövs för att bedöma frågans vikt.

9.1.2 gpptagande_av fråggr_till gegandling

9.1.2.1 Bedömning av-angelägenhetsgrad

FOUefrågan om vattenplaning gäller vägbyggnadstekniskt

*sett ytkvalitêer och ytfunktionering hos en vägbana.

_Foüefrågan innebär en åtgärd som skall höja trafiksäker-

heten. Två vägbyggnadstekniska verksamhetsområden kan

tänkas.

* Utförande av bituminöst slitlager

* Trafiksäkerhetsåtgärder
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Om man f n högprioriterar frågan om bituminöst slit-

lager kan "vattenplaning" vara angelägen av detta skäl,

alltså här bortsett från vattenplaningsproblematiken.

Men är vattenplaning ett större trafiksäkerhetsproblem

är "vattenplaning" också av det skälet angeläget.

9.1.2.2 Uttagning av FoU-frågor för analys

Om FoU-frågan "vattenplaning" har tillräckligt hög an-

gelägenhetsgrad i förhållande till Övriga FoU-frågor

uttages den för närmare analys.

9- 1 . 3 analzsjz EOE-ärågeraa

FoU-frågans formulering är: Undvikande av vattenplaning

genom grovkornigt, kantigt stenmaterial i vägbaneytan.

Man kan komplettera beskrivningen genom att tillägga

att det måste vara frågan om ett nöthållfast stenmate-

rial.

9.1.3.2 Anknytande till vägbyggnadstekniska problem-

områden

Huvudproblemomrâden

- Konstruktion xxx

- Utförande

- Vägtillstånd xxx

i Processer i vägen
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9.1.3.2.2 Konstruktion

- Material xxx

- Materiallager xx

- Väguppbyggnad

- Dimensioner

9.1.3.2.2 Utförande

9.1.3.2.3 Vägtillstând

- Beskrivning xxx

- Orsaker xxx

- Förändring xxx

9.1.3.2.4 Processer i vägen

9.1.3.2.5 Drift

9.1.3.3 Bestämning av relevanta kunskapsområden
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9.1.3.3.1 Vägbyggnadsteknik

- Projektering

- Byggande

- Underhåll x

- Drift X

9.1.3.3.2 Vägtillstând och processer i Vägen

- Material xxx

- Bärighet

- Tjäle

- Ytegenskaper hos xxx

vägbana

9.1.3.3.3 Naturvetenskaper

- Klimatologi xxx

- Hydrologi XXX

- Geologi

- Övriga naturveten-

skaper

9.1.3.3.4 Trafik

* Fordon xxx

- Förare xxx
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9.1.3.3.5 Vägmiljö

- Vid vägen x

- Kring vägen X

9.1.3.3.6 FoU-teknik

Undersökningsmetodik x

Utvärderingsteknik x

9.1.3.4 Beskrivning av ingeånde FoU-problem

Sammanfattningsvis har genomgången i avsnitt "Anknyt-

ningar till vägbyggnadstekniska problemområden" (3.2)

gett tre kryss för

Konstruktion

 

Vägtillstånd

 

Inom Konstruktion (9.1.3.2.1) har tre kryss erhållits

för

Material

och inom Vägtillstând (9.1.3.2.3) har tre kryss erhål-

lits för

Beskrivning

 

Orsaker

Förändring

 

På samma sätt har sammanfattningsvis för avsnitt "Be-

stämning av relevanta kunskapsområden" (9.1.3.3) för

Vägtillstånd och processer (9.1.3.3.2) erhållits tre

kryss för
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Material

Ytegenskaper hos vägbanan

 

Inom Naturvetenskap (9.1.3.3.3) har

Klimatologi

 

Hydrologi

 

erhållit tre kryss och inom Trafik (9.1.3.3.4) har

Fordon

Förare

erhållit tre kryss.

FoU-frågan vattenplaning är sålunda starkt anknuten

till flera åtskilda problemområden och kunskapsområden.

Analysen av den ursprungliga FoU-frågan visar således

att denna är en del av ett större frågekomplex och

att ett kommande FoU-arbete måste bli omfattande.

En framtagning och beskrivning av alla FoU-problem som

skulle ingå i en större, men hittills icke formulerad

FoU-fråga om vattenplaning kan inte göras förrän efter

en utredning av typ planprojekt. Man kan därvid utgå

 

från själva vattenplaningsproblematiken över vägtill-

stånd till åtgärder varav FoU-frågan om "Undvikande av

vattenplaning genom grovkornigt stenmaterial i vägbane-

ytan" kan bli en av delfrågorna.

9.1.3.5 Uppdelning i delfrågor

Det antages här attovannämnda planprojekt som resul-

tat bl a fört till den aktuella FoU-frågan som en av

delfrågorna.
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9.1.4 Kal av_FgU:frågor för vidare_behandling

9.1.4.1 Mot de vägbyggnadstekniska målen och kost-

naderna

Det är inte meningsfullt att hypotetiskt spela igenom

olika mål och kostnader.

9.1.4.2 Mot de FoU-tekniska förutsättningarna

9.1.4.2.1 Teorier och beräkningsmetoder

Den aktuella FoU-frågan = ursprunglig FoU-fråga "Und-

vikande av vattenplaning genom grovkornigt, kantigt

stenmaterial i vägbaneytan". Funktioneringen av grov-

kornig, kantig sten i vägytan är vid vattenplanings-

situationer komplexoch några enkla förklarande teorier

finns inte.

9.1.4.2.2 Utförandemetodik

Utförande av ett grovkornigt, kantigt stenskikt som

slitlager kan ske enligt kända metoder.

9.1.4.2.3 Provobjekt

Under förutsättning att väghållaren släpper till väg-

sträckor för fältförsök finns det många passande fält-

försökslägen. Det skall heller inte bjuda på några

svårigheter att anlägga speciella provbanor eller er-

hålla lämpligt provmaterial.
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9.1.4.2.4 Undersökningsmetodik

Undersökningsmetodik finns eller kan tas fram.

9.1.4.3 Mer FoU-resurser, tid och penningtillgângar

FoU-resurser finns? Tid och penningtillgångar beror av

de löpande FoU-programmen.

9.1.5 Blamering avagU:ver§samheE

9.1.5.1 Precisering och bedömning av FoU-problemens

lösbarhet

Den valda FoU-frågan "Undvikande av vattenplaning ge-

nom grovkornigt, kantigt stenmaterial i vägbaneytan"

innehåller många FoU-problem. Ett problem rör "Frik-

tionen mellan däck och vägbana i relation till korn-

storleken, kantigheten m m hos stenmaterailet". Ett

annat är "Avnötningen i relation till dubbad trafikbe-

lastning" och ett tredje "Stenlagrets dränering för

olika däcktyper och fordonshastigheter". FoU-problemen

är lösbara, men sammanfattningsvis gäller att det där-

för erfordras stora resurser.

9.1.5.2 Ev omformulering av FoU-frågorna med hänsyn

till Foüeproblemens lösbarhet

Om den delfråga som har mest inresse är "Stenlagrets

dränering för olika däck och fordongshastigheter" så

får detta bli FoU-frågans nya formulering. Men även

om friktionsproblemet är ett andrahandsintresse, kan

det rent allmänt sett vara viktigt. Därför kan i FoU-

frågan i fortsättningen få ingå också en friktionsdel.
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9.1.5.3 Framtagning av plan för FoU-verksamheten

Det måste för den valda FoU-frågan om "Stenlagrets

dränering för olika däck och fordonshastigheter" bli

fråga om i hög grad praktiska undersökningar. De bör

utföras vid provbana och det förutsättes att VTI har

sådan provbana. Vissa teoretiska undersökningar är ock-

så nödvändiga och det antages att den kompetensen

finns vid KTH. Däcksfabrikanter måste också komma med

på ett hörn. De kan ha egna undersökningar på gång som

handlar om dräneringsegenskaper hos olika däcksmönster,

som alltså blir en parallell FoU-fråga skild från den

aktuella FoU-frågan.

Aktiviteterna (= projekt) kommer alltså att bestå i

- vattenplaningsförsök

- teoretisk utredning

- (däcksProvning)

9 . 1 - 6 ' Qrsaaiêeäiagjz EOE'ZeEkâaIEhâtêP_

9.1.6.1 Fördelning av FoU-uppgifter

9.1.6.2 Samordning av projektverksamheten

FoU-uppgifterna består i att studera vattenplaning i

Speciella provbanor och utföra teoretisk utredning.

Det syns som om dessa två aktiviteter bör vara så nära

förknippade med varandra att de bör utföras vid en in-

stitution och ansvaras för av en projektledare. Däremot

kan det vara lämpligt med en referensgrupp vari även

en däckspecialist ingår.
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9.1.6.3 Planläggning av enskilda projekt

9 1-7 Eesoafärsnêe_osh_u2p§ölj212g_az fog-arsjsk:

Som exempel på att projektet inte synes ge det förvän-

tade resultatet kan nämnas att den provbana som står

till förfogande visar sig inte uppfylla kraven för ut-

förande av vattenplaningsförsök. Det välprogrammerade

vattenplaningsförsöket degraderas då till att vara ett

orienterande försök och avslutas så snart man vunnit

vissa praktiska resultat. Ett annat fall är att ytsten-

texturen eller däcksmönstret visar sig inte ha någon

större betydelse, eller att endast ytstensstrukturen

har inverkan. Man kan här låta planerade senare för-

söksserier utgå eller göra en omplanering med hänsyn

till de vunna erfarenheterna.

9.2 Exempel 2, Dränering av vägar

Idé om FoU: Dränering genom stenfyllda, öppna diken.

9 2-1 Qmaäadsrsasasds av_isêsr_om EOE-anessää-
212925

9.2.1.1 Registrering

Registreras med förslagstext.

9.2.1.2 Ev omformulering

9.2.1.2.1 Vägbyggnadsteknisk omformulering

Ny formulering: Dränering genom öppna diken fyllda med
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grovkornigt material,

9.2.1.2.2 Bättre anpassning till vägproblematiken

Genom att fylla de öppna dikena med grovkornigt mate-

rial kommer vattnet att avledas i en porsystemkanal.

Vattengången blir som i de ofyllda dikena i den nedre

delen av kanalen som är smalast. Det för tanken till

att man hellre bör utgå från ett fyllt dike med lod-

räta väggar än det Öppna diket med lutande väggar för

att öka genomströmningsarean. Man kan så resonemangs-

Vis komma fram till en konstruktion med lodrät ytter-

slänt, lodrät innerslänt i undergrunden och fyllning

med grovkornigt material i dikesläge, mot vägsidorna

övergående i konventionellt vägbyggnadsmaterial. Ny

formulering: Dränering genom diken med lodräta väggar

och fyllda med grovkornigt material.

9.2.1.2.3 Krympning

Öpnna diken förekommer vid praktiskt taget alla Vägar.

Om idéen med diken fyllda med grovkornigt material

skall testas på alla vägar måsteett kommande FoU-pro-

jekt bli orimligt stort. Eftersom idéen förutsätter

dränering, dvs vattenborttagning från överbyggnad och

undergrund och vattenavledning i diken, syns det lämp-

ligt att frågan begränsas till de överbyggnads- och

undergrundstyper som man vet behöver dräneras.

9.2.1.2.4 Utvidgning

I ovanstående punkt gjordes en begränsning. En utvidg-

ning skulle kunna röra ett annat fält än denna begräns-

ning, t ex dikeskonstruktionens effekt på olycksgraden
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vid avkörning med fordon.

9.2.1.3 Utskiljning av FoU-frågor

Frågan formulerad som "Dränering genom diken med lod-

räta väggar och fyllda med grovkornigt material" an-

tyder att hela frågan är en FoU-fråga. Utvidgningen

genom att ta med olycksaspekten på grund av öppna di-

ken kontra fyllda har en del som inte är FoU, nämligen

statistiken över avkörningsolyckorna. Statistiken be-

hövs som underlag för att bedöma betydelsenav dessa

olyckor.

9.2-2 Epetsganse_az frågar_till Eeeaedlias

9.2.2.1 Bedömning av angelägenhetsgrad

Frågan "fyllda diken" har bl a två aspekter, som kan

- Dränering

- Trafiksäkerhetsåtgärder

Om dränering genom öppna diken är ett problem, bl a på

grund av att åtgärderna är dyrbara att genomföra och

att öppna diken är svåra att underhålla genom att de

flyter och växer igen kan verksamhetsområdet vara hög-

prioriterat. Även trafiksäkerhetsaspekten kan göra

"fyllda diken" angeläget.

9.2.2.2 Uttagning av FoU-frågor för analys

Om FoU-frågan "fyllda diken" har tillräckligt hög ange-

lägenhetsgrad i förhållande till övriga FoU-frågor kan

den uttagas för närmare analys.
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9.2.3 ênalys_ay Eog-frågorna

9.2.3.1 Precisering av innehållet

FoU-frågans formulering är: Dränering genom diken med

lodräta väggar och fyllda med grovkornigt material.

Genom en kompletterande beskrivning fastslås att det är

fråga om vertikala diken i normalt öpnet dikesläge, ej

om vertikala diken i själva vägkroppen. Det är heller

inte från början klart vilken typ avgrovkornigt mate-

rial som avses eller närmare hur det "fyllda diket"

skall konstrueras. Mankan här antingen tänka sig en

fyllning av sådant material som är självfiltrerande,

eller av ett så grovkornigt material (sprängsten) att

speciella filteranordningar är nödvändiga.

Beträffande effekten av åtgärderna kan de uppdelas dels

i vattenborttagningseffekt och dels i en sannolik följd-

effekt genom att de "fyllda dikena" är mindre olycks-

framkallande vid avkörning än de öppna dikena.

Vattenborttagningen från vägens överbyggnad och under-

grund och den fortsatta vattenavledningen i det "fyllda

diket" kan jämföras med motsvarande processer i det

konventionella öppna diket. Man måste i fortsättningen

vara uppmärksam på de två dikestypernas dräneringsför-

måga.

9.2.3.1 Anknytande till Vägbyggnadstekniska problem-

områden

Huvudproblemområden

- Konstrüktion xxx

- Utförande XXX
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- Vägtillstånd

- Processer i vägen

- Drift

9.2.3.1 Konstruktion

- Material xxx

- Materiallager x

- Väguppbyggnad xxx

- Dimensioner x

9.2.3.2.2 Utförande

- Materialframtagning

- Uppbyggande av materiallager

- Uppbyggnade av hel Vägöverbyggnad xxx

- Observationer

9.2.3.2.3 Vägtillstând

9.2.3.2.4 Processer i vägen

9.2.3.2.5 Drift
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9.2.3.3 Bestämning av relevanta kunskapsområden

9.2.3.3.1 Vägbyggnadsteknik

- Projektering

- Byggande xxx

- Underhåll

- Drift

9.2.3.3.2 Vägtillstånd och processer i vägen

- Material xxx

- Bärighet

- Tjäle

- Ytegenskaper hos vägbana

9.2.3.3.3 Naturvetenskap

- Klimatologi x

- Hydrologi xxx

- Geologi

- övriga naturvetenskaper

9.2.3.4 Beskrivning av ingående FoU-problem

Sammanfattningsvis har genomgången i avsnitt "Ankny-

tande till vägbyggnadstekniksa problemområden" (3.2)

gett 3 kryss för

Konstruktion
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Under Konstruktion (9.2.3.2.1) har 3 krySs givits

Material

Väguppbyggnad

Under Utförande (9.2.3.2.2) har 3 kryss givits

Uppbyggande av hel vägöverbyggnad

Inom avsnittet "Bestämning av relevanta kunskapsområden"

(9.1.3.3) har inom Vägbyggnadsteknik (9.2.3.3.1) givits

3 kryss för

Byggande

Inom avsnittet "Vägtillstånd och processer i vägen"

(9.2 3.3.2) har

Material

fått 3 kryss.

Nästa 3-kryssvärdering är i avsnitt "Naturvetenskap"

(9.2.3.3.3) och gäller

Hydrologi.

FoU-frågan "Dränering genom diken med lodräta väggar och

fyllda medgrovkornigt material" är enligt ovanstående

en fråga om konstruktion, utförande och material å ena

sidan och hydrologi a andra sidan. Ytterligare en

aspekt gäller trafik.

Hydrologi får här fattas som kunskapen om vattnets före-

komst och rörelser i och på vägen. Det är i den ur-

sprungliga idéen med dränerande, öppna diken förutsatt

att dräneringen skall vara tillfredsställande och i
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Varje fall lika bra som i det konventionella, öppna

diket. Oberoende av om denna förutsättning var realis-

tisk eller ej måste dräneringseffekten nu utredas vad

gäller den nya konstruktionen med det fyllda diket som

den slutliga FoU-frågan avser.

Man kommer här bakvägen in på avsnitt 9.2.3.2.1 "Väg-

tillstånd" och därifrån in på 9.2.3.2.4 "Processer i

vägen" och då närmast "Vattenrörelser".

FoU-problemen i FoU-frågan kommer nu att gälla konstruk-

tionen av ett fyllt dike, fyllnadsmaterialet för och de

dränerande effekternaav detta samt därutöver vilka

följdeffekter ett sådant dike får på tjäl- och bärig-
hetsförhållandena.

9.2.3.5 Uppdelning i delfrågor

En delfråga kan gälla olika konstruktionsalternativ

till det fyllda diket och utförandet av detta dike. En

annan delfråga kan gälla dräneringseffekten och en

tredje följdeffekten på bärighet och tjäle. Ytterligare

en delfråga kan gälla följderna för trafiken.

9.2.4 Kal §V_FQU:f5ågor för Zidare_behandling

9-2.4.1 Mot de vägbyggnadstekniska målen och kost-

naderna

Det är inte meningsfullt att hypotetiskt spela igenom

olika mål och kostnader.
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9.2.4.2 Mot de FoU-tekniska förutsättningarna

9.2.4.2.1 Teorier och beräkningsmetoder

Om man går efter delfrågelinjen "konstruktion och ut-

förande" - "dräneringseffekt" - "bärighets- och tjäl-

effekt" ökar behovet av teorier och beräkningsmetoder,

samtidigt som osäkerheten ökar. Effekten av det "fyllda

diket" på bärighetsförhållandena är minst känd.

9.2.4.2.2 Utförandemetodik

För delfrågan "konstruktion och utförande" är utföran-

demetodiken väl intrimmad. Vad gäller delfrågorna om

det "fyllda dikets" effekt är metodik för utförande ej

aktuellt i fält, men väl vid provytor och i laborato-

rier, där det dock blir mera fråga om un ersökningsme-

todik.

9 2.4.2.3 Provobjekt

Under förutsättning att väghållaren släpper till väg-

sträckor för fältförsök finns det många passande fält-

försökslägen.

9.2.4.2.4 Undersökningsmetodik

Någorlunda väl utveCklad undersökningsmetodik finns bå-

de för försök i fält och för försök vid provytor och i
n-

laboratorier.

9.2.4.3 Mot FoU-resurser, tid och penningtillgångar

FoU-resurser finns? Tid och penningtillgångar beror av

de löpande FoU-programmen.
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9.2.5 Elanering av_F9U:verksamheten

9.2.5.1 Precisering och bedömning av FoU-problemens

lösbarhet

Delfrågan "konstruktion och utförande" innehåller i

sig inte så mycket rena FoU-problem. Det är först då

man vill studera det "fyllda dikets" effekter som FoU-

problemen blir mer'renodlade.]3tt sådant kan vara "Drä-

neringseffekten som funktion av dikesform, dikesdjup,

fyllnadsmaterialets beskaffenhet etc". Ytterligare ett

antal FoU-problem rör följdeffekter vad gäller grund-

vattenströmning, tjälprocesser och bärighetsförlopp och

är alltså av mer fysikalisk och mekanisk art. FoU-prob-

lemen för delfrågan "Trafik" innehåller sina speciella

FoU-problem.

Vissa FoU-problem som måste lösas i fält tar flera år

i anSpråk och är även inte så lätt lösbara på grund av

de växlande och inte helt bekanta randvillkoren för

just fältförsök. Försök vid provytor och i laboratorier

ger snabbare lösningar, som dock måste verifieras genom

praktiska fältförsök.

9.2.5.2 Ev omformulering av FoU-frågorna med hänsyn

till FoU-problemens lösbarhet

Man kan tänka sig att FoU-frågan på grund av samtidigt

pågående FoU-projekt som gäller bärighets- och tjälför-

hållanden som funktion av vattenförhållandena kan for-

muleras om till "Dränering genom diken med lodräta väg-

gar och fyllda med grovkornigt material och dess effekt

på bärighet och tjälförhållanden".

9.2.5.3 Framtagning av plan för FoU-verksamhet
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9.2.5.3 Framtagning av plan för FoU-verksamhet

Den omformulerade Foqurågan som tar hänsyn till ett

behov av att särskilt utreda problemen kring det "fyll-

da dikets" effekter på bärighet och tjäle gör att man

måste anlitaspeciell expertis. FoU-undersökningarna

kommer att omfatta praktiska fältförsök, materialunder-

sökningar på laboratorium, bärighetsförsök på labora-

torium eller vid provytor, tjälförsök på laboratorium

eller vid provytor, samt teoretiska utredningar. Sanno-

likt skulle också övergripande utredningar vara nödvän-

diga ex för att utreda var de "fyllda dikena" är effek-

tivare än konventionella diken.

9.2.6 Qrganiâering_av Eog-verkåamheten

9.2.6.1 Fördelning av FoU-uppgifter

9.2.6.2 Samordning av projektverksamheten

Projektet "fyllda diken" har under behandlingens gång

utvecklat sig till ett omfattande projekt. Här är det

lämpligt med en samordningsorganisation, ledningsgrupp

och överprojektledare, som tar hand om samordningen och

ledningen av så skilda aktiviteter som rent praktiska

fältförsök å ena sidan och bärighetstekniska och tjäl-

fysikaliska å andra sidan. En referensgrupp kan också

vara lämplig med representanter från praktisk väghål-

larverksamhet, schaktentreprenörer o liknande.

9.2.6.3 Planläggning av enksilda projekt

9 - 2 ' 7 Eeaoüfärânâe_oghiuszpäölj :1.152.933: EOE'Br9j §32

Det är möjligt att de rent praktiska delarna, dvs själva
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fältförsöken, kan löpa friktionsfritt. Däremot kan det

vad gäller de teoretiska delarna om bärighet och tjäle

bli svårigheter enär dessa inte ser ut att kunna lösas

med de budgeterade resurserna. Man kan då välja att

koncentrera resurserna på fältförsöken och utskilja de

teoretiska delarna för utredning i speciella projekt

eller låta dem ingå i större projekt som behandlar de

grundläggande fenomenen beträffande bärighet och tjäle

mer generellt och för en större del av anläggningsverk-

samheten.

9.3 Exempel 3, Skumsvavel i vägar

 

Idé om FoU: Isolering med skumsvavellager omedelbart

under vägbanan.

9.3.1 thändertagandg av_idéer_om Eog-undersêk-

sings:

9.3.1.1 Registrering

Registreras med förslagstexten.

9.3.1.2 Ev omformulering

9.3.1.2.1 Vägbyggnadsteknisk formulering

Ny formulering: Tjälisolering med skumsvavel omedel-

bart under den bituninösa beläggningen.
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9.3.1.2.2 Bättre anpassning till vägbyggnadsproblema-

tiken

Man binder sig inte för den föreslagna konstruktionen,

eftersom man vet att den är halkframkallande.

Ny formulering: Tjälisolering med skumsvavel i vägar.

9.3.1.2.3 Krympning

'Som idêen om "Tjälisolering av skumsvavel i vägar" är

formulerad kan den begränsas till olika sätt som nedan-

stående exempel visar

- Teorier för tjälisolering med skumsvavel

- Tjälisolering med skumsvavel som tjällyftningsskydd

Tjälisolering med skumsvavel som tjällossningshämmare

Tjälisolering med skumsvavel som skydd i belagda vägar

- Etc

Det förutsättes att i denna punkt inga begränsningar

göres.

9.3.1.2.4 Utvidning

Idéen gäller ett enda material för en tillämpning. Den

större fråga som idéen går in i är "Tjälisolering med

Värmeisolerande material". Om skumsvavel hade presen-

terats som det första Värmeisolerande materialet att

användas 1 vägar hade man måst utvidga den ursprung-

liga idêen till att omfatta hela värmeisoleringskom-

plexet beträffande väg. En annan utvidgning utgår från

själva materialtypen. Skumsvavlet framställs av svavel

som bringas att skumma med hjälp av vissa tillsatser.
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Andra material såsom gipSpulver kan uppskummas på motsva-

rande sätt. Det kan då vara praktiskt att i kommande FoU-

arbete ta med även andra liknande material i projekten.

9.3.1.3 Utskiiljning av FoU-frågor

Om frågan är formulerad som "TjäliSolering med skum-

svavel i vägar" är den i sig en FoU-fråga. Det finns

emellertid delar i frågan som inte är FoU. Sådana delar

är frågor om tillgång på svavel, pris på svavel, be-

stämmelser för användning och hantering av svavel och

liknande. Om den ursprungliga frågan renskrapas från

dessa delfrågor återstår en mer eller mindre ren FOU-

fråga.

9.3.2 Upptagande av ärågor_till begandlin

9.3.2.1 Bedömning av angelägenhetsgrad

Man kan tänka sig exempelvis två vägbyggnadstekniska

verksamhetsområden där tjälisolerin med svavel kan

komma in, nämligen

- Tjälskydd

- Användning av restprodukter

*Om i bruk varande tjälskyddsmetoder har bedömts som

tillräckliga har "svavel"efrågan låg prioritet. Däremot

skulle kunna tänkas att "svavel"ufrågan har hög priori-

tet vad gäller verksamieten "Användning av restproduk-

ter".
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9.3.2.2 Uttagning av FoU-frågor för analys

Om FoU-rågan "skumsvavel" har tillräckligt hög priori-

tet i förhållande till övriga FoU-frågor uttages den

för närmare analys.

9.3.3 ênalzs_av Eog-fråggrnâ

9.3.3.1 Precisering av innehållet

FoU-frågans formulering är "Tjälisolering med skum-

svavel i vägar".

Oklarheter i FoU-frågan är bl a i vilka hållfastheter

som skumsvavel är tillgängligt och hur ett skumsvavel-

lager kan appliceras och hur det kan beläggas med ett

bituminöst lager.

Beträffande den tjälisolerande effekten kan denna bedömas

påtaglig, mer tveksamt är det med bärighetsegenskaperna.

En aspekt som måste klarläggas är halkkonsekvenserna.

9.3.3.2 Anknytande till vägbyggnadstekniska problem-

områden

Huvudproblemområden

 

- Konstruktion xxx

- Utförande xxx

- Vägtillstånd XXX

- Processer i vägen xxx

- Drift X
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9.3.3.2.1 Konstruktion

- Material xxx

- Materiallager XXX

- Väguppbyggnad xx

- Dimensioner x

9.3.3.2.2 Utförande

- Materialframtagning xxx

- Uppbyggande av xxx
materiallager

- Uppbyggande av hel x
vägöverbyggnad

- Observationer x

9.3.3.2.3 Vägtillstånd

- Beskrivning xxx

- Orsaker XXX

- Förändring x

9.3.3.2.4 Processer i vägen

- Krympning

« Svällning

- Tjällyftning XXX

- Tjälsättning XXX

- Materialmigration

- Blockrörelser
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- Vattenrörelser

Uppbrytning

Nedbrytning xxx

9.3.3.2.5 Drift

9.3.3.3 Bestämning av relevanta kunskapsområden

9.3.3.3.1 Vägbyggnadsteknik

- Projektering xx

- Byggande xx

- Underhåll x

- Drift

9.3.3.3.2 Vägtillstånd och processer i vägen

e Material xxx

- Bärighet xx

- Tjäle XXX

Ytegenskaper hos xxx
vägbana

9.3.3.3.3 Naturvetenskap

Klimatologi x

I Hydrologi

Geologi
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- övriga naturveten X
= Biologi

9.3.3.3.2 Trafik

9.3.3.3.5 Vägmiljö

- Vid vägen xx

- Kring vägen xx

9.3.3.3.6 FoU-teknik

- Undersöknings- x
metodik

- Utvärderingsteknik x

9.3.3.4 Beskrivning av ingående FoU-problem

Sammanfattningsvis har genomgången i avsnitt "Anknyt-

ningar till vägbyggnadstekniska problemområden"

(9.3.3.2) givit

Konstruktion

Utförande

Vägtillstånd

Processer i vägen

'Inom Konstruktion (9.3.3.2.1) har 3 kryss erhållits för

Material
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Materiallager i Vägen

Inom Utförande (9.3.3.2.2) har 3 kryss erhållits för

Materialframtagning

Uppbyggande av materiallager

Inom Vägtillstånd (9.3.3.2.3) har 3 kryss erhållits för

Beskrivning

Orsaker

Inom Processer i Vägen (9.3.3.2.4) har 3 kryss erhållits

för

Tjällyftning

Tjälsättning

Nedbrytning

Ovanstående genomgång av anknytningar till vägbyggnads-

tekniska problemområden och relevanta kunskapsområden

visar att FoU-frågan "skumsvavel" rör konstruktions-

och utförandeproblem och att det vägtillstånd som er-

hållits genom tjälisolering med skumsvavel måste stude-

ras. Vad som i senare fallet behöver iakttas, förutom

isoleringens effekt på tjälningen och bärighetsutveck-

lingen,êh:nedbrytningen av skumsvavel som material,

eftersom detta material är tämligen oprövat inbyggt i

väg. Speciellt intresse måste ägnas ytegenskaperna hos

den bituminösa vägbanan - i det fall man valt tunna på-

byggnader på skumsvavellagret - på grund av den tidiga-

re dokumenterade risken för halka på sådana konstruk-

tioner.

De FoU-problem som FoU-frågan "skumsvavel" innehåller

kommer alltså att röra olika konstruktionsalternativ

VTI MEDDELANDE 290



56

och utförandesätt Samt också de processer som ligger

bakom de vägtillstånd som isoleringsåtgärden leder till.

9.3.3.5 Uppdelning i delfrågor

Den totala FoU-frågan "Tjälisolering med skumsvavel i

vägar" kan mot bakgrunden av ovanstående utredning upp-

delas i ett flertal delfrågor. En delfråga kan gälla

skumsvavlets vägtekniska egenskaper, hållfasthet, vär-

meisoleringsförmåga. vattenabsorption, bakteriell ned-

brytning etc. En annan frågalqnigälla den tjälisoleran-

de effekten och övriga vägtekniska effekter av en skum-

svavelisolerad konstruktion. En tredje fråga återigen

kan ta upp de skilda möjligheterna att bygga in ett

skumsvavelskikt i vägkonstruktionen.

9.3.4 ya; av_FQU:fgågor för yida;e_b§h§ndling

9.3.4.1 Mot de vägbyggnadstekniSka målen och kost-

naderna

Det är inte meningsfullt att hypotetiskt spela igenom

olika mål och kostnader.

9.3.4.2 Mot de FoU-tekniska förutsättningarna

9.3.4.2.1 Teorier och beräkningsmetoder

För samtliga delfrågor gäller att nöjaktiga teorier och

beräkningsmetoder finns.
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9.3.4.2.2 Utförandemetodik

I Nordamerika har man en speciell maskin som direkt-

sprider skumsvavlet på vägbanan. Maskinen är f n ej

tillgänglig i Sverige. Inte heller enskildheterna kring

utförandet är f n kända här i landet.

9.3.4.2.3 Provobjekt

Under förutsättning att väghållaren släpper till väg-

sträcka för fältförsök finns det många passande fält-

försökslägen. Provmaterialet skumsvavel finns f n icke

i Sverige.

9.3.4.2.4 Undersökningsmetodik

Undersökningsmetodiken för färdigbyggd provväg är väl

utvecklad. Metodik för undersökningar under utförande

är icke intrimmade. Metodik för materialundersökningar

är ganska väl kända.

9.3.4.2 Mot FoU-resurser, tid och penningtillgångar

FoU-resurser finns. Tid och penningtillgångar beror av

de löpande FoU-programmen.

9.3.5 Blanering av_F9U:vgrksam§eE§§

9.3.5.1 Precisering och bedömning av FoU-problemens

lösbarhet

FoU-frågan är formulerad som "Tjälisolering med skum-

svavel i vägar" med ett flertal delfrågor, som var för
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sig innehåller FoU-problem. Några FoU-problem är: Håll-

fastheten och värmeledningstalets förändring med tiden

hos skumsvavel i väg, bakteriell nedbrytning av skum-

svavel, skumsvavellagrets tjälisOlerande effekt i för-

hållande till tjocklek och densitet etc.

Ovannämnda FoU-problem är lösbara under ianspråktagande

av större eller mindre mängd resurser och tid. Test-

ningar i väg tarflera år. På laboratorium har man möj-

lighet att accelerera materialprovningarna.

9.3.5.2 Ev omformulering av FoU-frågorna med hänsyn

till FoU-problemens lösbarhet

Eftersom skumsvavel är ett tämligen oprövat material

för vägar syns det osäkert att direkttesta det i väg

innan de vägtekniska egenskaperna undersökts på annat

sätt. En omformulering lyder då: Skumsvavlets vägtek-

niska egenskaper bestämda genom provningar på laborato-

rium. Därvid har man uppskjutit den mer resurskrävande

frågan om skumsvavlets egenskaper in situ i väg.

9.3.5.3 Framtagning av plan för FoU-verksamhet

FoU-frågan har under behandlingens gång reducerats och

gäller nu endast skumsvavlets-vägtekniska egenskaper

så som de kan bestämmas enligt speciella och gängse me-

toder på laboratorium. Denna FoU-verksamhet kan betrak-

tas som en första etapp och kan, om den ger positivt

resultat, fortsättas med ytterligare etapper. Man kan

därför översiktligt planera en etappvis framtida FoU-

verksamhet.
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9 - 3 - 6 Qrzaaiserieg_az Eoü-zerkeaehstes

9.3.6.1 Fördelning av FoU-uppgifter

9.3.6.2 Samordning av projektverksamheten

FoU-uppgifterna, som utgöres av bestämning av skum-

svavlets vägtekniska egenskaper enligt laboratorie-

metoder, kan lämnas ut till ett eller ett par laborato«

rier. Några egentliga samordningsproblem uppstår ej.

9.3.6.3 Planläggning av enskilda projekt

9.3.7 genomförande_ogh_upp§öljning_az åog-prgjekt

Det finns inte anledning till några förändringar i ett

projekt som innefattar välbeskrivna laboratorieundersök-

ningar enligt rutinmetodik. I det fall det ingår i pro-

jektet att ta fram ny metodik och detta misslyckas mås-

te givetvis planerade undersökningar inbiberas.
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