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Försök med osaltade vägar vintern 1981/82
INVERKAN PÅ VAGBANANS FRIKTION OCH VÄGLAG

av Gudrun Öberg
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Försöken med osaltad väg påbörjades vintern 1980/81 med två plana sträckor.

Vintern 1981/82 har försöken utvidgats och då ingår även två backiga sträckor.

På de osaltade provvägarna och på närbelägna saltade kontrollvägar har många

undersökningar gjorts, varav resultaten från väglags- och friktionsstudierna

redovisas i detta Meddelande. Övriga studier vintern 1981/82 redovisas i

Meddelande 352-354 och föregående vinters resultat i Meddelande 301-304.
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Experiments with unsalted roads in the winter 1981/82
THE EFFECTS ON ROAD FRICTION AND ROAD CONDITION

by Gudrun Öberg
Swedish Road a_n_d Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

The experiments with unsalted roads started with the winter 1980/81 and then

included two level stretches. During the winter 1981/82 the experiment was

expanded and two roads with grades were included.

Several investigations have been made of the unsalted test roads and of

control roads in the vicinity. The results from the studies of road conditions

and friction are reported in this bulletin. The other studies in the winter

1981/82 are documented in Bulletins 352-354. The results from the investi-

gation during 1980/81 are reported in Bulletins 301-304.

ü
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Försök med osaltade vägar vintern 1981/82
INVERKAN PÅ VAGBANANS FRIKTION OCH VAGLAG

av Gudrun Öberg
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Försöken med osaltad väg påbörjades vintern 1980/81 med två plana sträckor.

Vintern 1981/82 har försöket utvidgats och då ingår även två backiga sträckor.

På de osaltade provvägarna och på närbelägna saltade kontrollvägar har flera

undersökningar gjorts. I detta Meddelande 351 behandlas inverkan på väglag

och friktion och i Meddelande 352 behandlas inverkan på väglagets smutsighet.

Vägsaltets korrosionsbefrämjande effekt på bilunderreden behandlas i Medde-

lande 353 och i Meddelande 354 redogörs för lastbilsförares inställning till

väghållning och halkbekämpning. Resultaten från mätningar vintern 1980/81

redovisas i Meddelande 301-304.

Väglagsobservationerna har visat att andelen halt väglag kan variera avsevärt

inom en sträcka med samma halkbekämpning beroende på bl a mätsträckans

omgivning och trafikmängd.

Om liknande sträckor med olika halkbekämpning (saltning respektive gj_ salt-

ning) jämförs förefaller det som om förekomsten av is/snöväglag är 5-15 96-

enheter större på de osaltade vägarna.

Friktionsmätningarna på Rv 34 har visat att de riktigt låga friktionsnivåerna (f

i 0,1) förekommer i lika liten omfattning på den osaltade som på den saltade

vägen, medan friktionsnivåer mellan 0,15 och 0,4 är vanligare på den osaltade

vägen. På den saltade vägen har friktionen vid ca 25 96 av mätningarna varit

lägre än 0,4. På den osaltade vägen är motsvarande siffra ca 35 96. Denna

skillnad i friktion beror på att den saltade vägen oftast får barmarksförhållan-

den något tidigare än den osaltade vägen. Det kan även vara någon längre

period (ibland veckor) med barmark på den saltade och is/snöväglag på den

osaltade vägen. Detta gäller framför allt om det kommer en kall period efter

att saltet haft effekt. Det finns även åtminstone ett tillfälle då saltningen
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följts av ett snabbt temperaturfall som har gjort att den saltade vägen har fått

fastkörd is/snö, medan is/snötäcket på den osaltade vägen nötts bort och man

har fått barmarksförhållanden i spåren. Dessa förhållanden kan vara i några

dagar.

I övergången från saltad till osaltad väg ändras friktionen successivt och

skillnader mellan de båda riktningarna kan observeras upp till några km från

saltgränsen. Vid mätning från osaltad in på saltad väg har friktionsnivån

däremot stabiliserats efter bara några hundra meter.

Vid halt väglag varierar friktionen mer tvärs vägen på den saltade än på den

osaltade vägen, d v 5 ungefär som spårbildning. Däremot är det inga skillnader

i hur friktion varierar längs vägen.
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Experiments with unsalted roads in the winter 1981/82
THE EFFECTS ON ROAD FRICTION AND ROAD CONDITION

by Gudrun Öberg
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The experiments with unsalted roads started with the winter 1980/81 and then

included two level roads stretches. During the winter 1981/82 the experiment

was expanded and two roads with grades were included.

Several investigations have been made of the unsalted test roads and of

control roads in the vicinity. The influence on road surface conditions and

friction are treated in this bulletin, while Bulletin 352 reports the influence on

road surface dir-tyness. The effects of road salt on the corrosion of cars are

described in Bulletin 353 and Bulletin 354 shows the results of an investigation

of lorry drivers' attitude to road maintenance and to methods for increasing

friction on slippery roads. The results from the investigations during l980/8l

are reported in Bulletins 30l-304.

The observations of road surface conditions show that the percentage of

slippery road conditions can vary considerably on a road stretch despite the_

same method for prevention of slipperiness. These variations depend upon the

environments surrounding the stretch measured and the traffic flow.

If similar road stretches with different methods for prevention of slipperiness

are compared, it looks as though appr. lO percentage units of slippery road

conditions are eliminated by salting.

The friction measurements on National road 34 show that very low levels of

friction (f i 0.1) are about as rare for both the salted and the unsalted road

stretch, while friction levels between 0.15 and 0.1.1 are more frequent on the

unsalted road. For the salted road the friction has been less than 0.4 in 25 96 of

the measurements. The corresponding percentage is 35 for the unsalted road.
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This difference in friction is due to the fact that bare ground conditions often

appear earlier on the salted road than on the unsalted road. Occassionally

there are long periods (sometimes weeks) when the road surface is bare on the

salted road, while at the same time the unsalted road is covered with snow

and/or ice. This can happen if a period of cold weather comes right after the

salting has had full effect. On the other hand one occasion was found when

cold weather came quickly before the salt had full effect, The result was that

hard, packed snow covered the salted road, while snow and ice in the tracks on

the unsalted road gradually was worn off due to the traffic. These conditions

lasted for a couple of days.

In the transition zone from salted to unsalted road the friction changes

gradually and differences between the two directions can be observed as far as

a couple kilometres from the salt limit. On the other hand measurements in

the transition zone from unsalted to salted road show that the friction level

stabilizes after only afew hundred metres.

In slippery road conditions the friction varies more across the road on the

salted road than on the unsalted, i.e. similar to tracks. On the other hand

there are no differences in how the friction varies along the road.
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l . SYFTE

Vägverket har för andra vintern (1981/82) i följd haft försök med osaltade

större vägar. Statens väg- och trafikinstitut (VTI) undersöker olika effekter av

detta försök. Den första vinterns undersökningar finns redovisade i VTI

Meddelande 301-304 (1). Målet med denna delstudie har varit att kartlägga

väglaget under vintern på de fyra provvägarna och tillhörande kontrollvägar.

På en av provvägarna (Rv34) har friktionsmätningar utförts på olika del-

sträcker, de flesta på den osaltade delen av vägen. Speciellt skulle området

runt gränsen för saltad/osaltad väg granskas för att avgöra om halare partier

kan uppstå pga återfrysning' då saltkoncentrationen sjunker. Detta är

betydelsefullt att veta, eftersom funderingar finns på att på vissa vägar enbart

salta besvärliga partier vilket skulle kunna innebära många gränser utefter

vägen och det vore olyckligt om man på detta sätt skulle åstadkomma halare

partier än utan halkbekämpning.
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2. MÄTSTRÄCKOR

Försöket omfattar denna vinter fyra vägar. Rv 32 och Lv 796 som är plana

ochsom var försöksvägar redan förra vintern och Rv 34 och 55 som är backiga

sträckor och som är nya för denna vinter.
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som kontrollväg.
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Figure 1. Map of the county of Östergötland with test and control
stretches marked. The control stretch to Rv 32 is Lv 206 and
to Lv 796 Lv 636. Rv 34 and Rv 5.5 have their control

stretches on the same Rv (=national road) but outside the

county of Östergötland, (Lv :r county road).
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Väglagsbedömningen på de plana sträckorna har utförts på samma platser

denna och föregående vinter d v 5 på en skyddad och en öppen plats på varje

sträcka. På de backiga sträckorna har fler observationsplatser valts ut som

framgår av figurerna 2 och 3. Dessa har valts dels för att som på de tidigare

sträckorna ha Öppna och skyddade platser, men även för att få platser med

olika lokalklimat och trafikmängder. I tabellerna l-3 redovisas en* del

bakgrundsdata för de olika sträckorna.

   

Tabell 1. Data för de plana sträckorna.

Table 1. Information about the roads with no gradients.

Trafikflöde
Väg- Prov = P (Axelpar/ Beläggning
nummer Kontroll = K Vägbredd (m) årsdygn (Beläggningsår)

1981

Lv 796 P 13,5 3800 60 MAB (71)
Lv 636 K 13,0 5800 80 HAB (77)

Rv 32 P 6,3 2700 Yl (75)
Lv 206 K 7,0 2400 Yl (77)

Road Test 2 P Average annual Road surface type*
number Control = K Roadwidth (m) daily traffic (year of Salrfdciqg)

1931

 

* Word list in Appendix 3.
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I_a_1_ _e_1_l__2_. Data för Rv 55.

:113122, Information about Rv 55.

Prov = P Trafikflöde
Mätsträcka_ Kontroll 2 K Vägbredd (m) (axelpar/ârsdygn) Beläggning Beläggningsår

1981

M 1 P 13,0 11 000 80 HAB 16 1975
M 2 P 13,0 5 500 " "
M 3 P 13,0 4 400 " "
M 4 P 12,0 4 400 u n
M 5 K 9,0 4 400 " 1974
M 6 K 9,0 4 500 " "

Road Test=P Road width Average annual Road Year
number Control=K (m) daily traffic surface of surfacing

type*

Tabell 3. Data för' RV 34.

Table 3. Information about Rv 34.

Prov 2 P Trafikflöde
Mätsträcka Kontroll = K Vägbredd (m) (axelpar/årsdygn) Beläggning Beläggningsâr

1981

M 1 K 1 6,0 4 800 60 MAB 12 1978
M 2 K 1 6,5 - 9,0 4 800 Y 1 20 1978 1
M 3 K 1/P 9,0 4 800/3 200 " "
M 4 P 8,0 - 9,0 3 200 " "
M 5 P 8,0 3 200 " "
M 6' P 9,0 3 600 Y 1 16 1979
M 7 P 8,0 3 000 " "
M 8 P 8,0 1 900 Justering 1981
M 9 P 9,0 1 900 " "
M 10 P 9,0 1 900 " "
M 11 P/K 2 9,0 1 900 " "
M 12 K 2 9,0 1 900 40 MAB 8 T 1979

Road TestzP Road width Average annual Road Year of
number ControlzK (m) daily traffic surface surfacing

1981 type*

 

* Word List in Appendix 3.
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Mätsträckornas placering på Rv 55.

Map showing the location of the measuring stretches on Rv 55.
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Figur 3. Mätsträckomas placering och längd på Rv 34.

Figure 3. Map showing the location and the length of the measuring

stretches on Rv 34.
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3.1

3.2

MÄTMETODER

00

Vaglag

På Rv 32, 55 och Lv 796 och deras kontrollsträckor har väglagsbedömning

utförts fyra vardagar/vecka.

På Rv 32 och Lv 796 med kontrollsträckor gjordes väglagsbedömningen i

samband med undersökning av korrosion och nedsmutsning. Observationerna

gjordes mellan 8.00 och 15.00 och ordningsföljden på mätsträckorna roterade

så att alla mätsträckor under en vecka har en dag observerats först, en annan

som tvåa 0 s v. På dessa vägar har väglaget observerats på två platser, en

plats omgiven av öppen och en omgiven av sluten terräng. På den öppna

platsen påverkar sol och vind väglaget betydligt mer än på den slutna platsen.

Väglaget observeras på en ca 100 m lång sträcka.

På Rv 55 gjordes observationerna mellan 8.00 och 10.00 med början varannan

gång i söder och varannan gång i norr.

På Rv 34 gjordes väglagsobservationerna varje vardag mellan 8.00 och 13.00 i

samband med friktionsmätningarna, varannan gång med början söderifrån och

varannan norrifrân. Här observerades väglag på samma sträcka som friktionen

mättes d v 5 oftast 300 m.

Tidpunkterna för observationerna varierar en del mellan sträckorna beroende

- på olika omfattande studier på de olika vägarna. Jämförelser av väglaget bör

därför endast göras mellan sträckor med samma observationstid.

Friktion

Friktionen har mätts med en Saab Friction Tester som arbetar efter skiddo-

meterprincipen (2). Denna innebär att ett hjul, bromshjulet, kopplas över en

utväxling av något slag till en annan grupp hjul, referenshjulen. Grundvillkoret

är att då referenshjulen, i detta fall bakhjulen på SAABen, roterar ska också

bromshjulet gå runt, men med lägre periferihastighet än referenshjulen. Man

har valt ett utväxlingsförhållande på 0,82 å 0,85. Detta ger 15-18 96 slip vilket

ungefär motsvarar friktionsmaximums läge vid olika hastigheter. Den bil som

använts vid dessa mätningar har ett slip på l7-18 96.
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Vid mätning används ett litet (dim. l+,00-8) odubbat däck. Det lilla mäthjulet

och den låga belastningen orsakar att friktionen vid lös snö/snömodd kan bli

lägre än för ett normalt personbilshjul. Ju större snödjup desto större skillnad

mellan ett litet hjul och ett normalt personbilshjul.

Friktionsmätningarna görs vid en hastighet av 50 km/h. Friktionen är mätt

utefter hela mätsträckan i båda riktningarna och i två sidolägen, dels höger

hjulspår och dels mellan hjulspâren. Vid torr barmark har endast kortare

sträckor mätts eftersom hjulet annars blir för varmt och även kan slitas sönder

och då inte visar rätt friktion.
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4. RESULTAT

4.1 Väglag

Vid sammanställningen av väglagsobservationerna har de tillfällen då det varit

flera (n) olika is/snöväglag på observationsplatsen varje is/snöväglag räknats

som 711 observation. Om det däremot varit barmark och ett is/snöväglag har

det räknats som om det enbart varit is/snöväglag. Den öppna och slutna

platsen (jmf. kap. 3.1) på de plana mätsträckorna har oftast haft samma

väglag, men vid en del tillfällen har det varierat. Den öppna och den slutna

platsens väglag har därför viktats ihop efter andelen öppna respektive slutna

partier utefter sträckan. ,

Resultaten från Lv 796 och Rv 32 med kontrollsträckor redovisas i figur 4. Av

figuren framgår att förekomsten av is- och snöväglag varit knappt 10

procentenheter större på de osaltade vägarna än påde saltade. Detta är en

något mindre skillnad än vad som observerades under vintern 1980/81 (ref 1:2).
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Figur 4. Väglagsobservationer under tiden 811109 - 820402.
Provsträckorna (P) saltas inte.

Figure 4. Road conditions during November 9. 1981 - April 2. 1982.
Test stretches (P) are not salted.
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Resultaten från väglagsobservationerna på Rv 55 redovisas i figur 5. Före-

komsten av is- och snöväglag är 10-15 procentenheter större på de osaltade M

3 och M 4 än på de saltade M 5 och M 6, alla skyddade platser. Vidare framgår

att den högre trafiken på M 1 reducerar förekomsten av is och snö med 5-10

procentenheter i jämförelse med M 2, båda öppna platser. Salt har ibland

dragits in till M 1 från E 4 och detta kan också vara en orsak till den lägre

andelen is/snöväglag. Den ca 10 procentenheter högre förekomsten av is och

snö på M 3 och M 4 i jämförelse med M 2 torde dels förklaras av det skyddade

läget hos M 3 och M 4, vilket gör att snön lättare packas på vägen, och dels av

en klimatgräns mellan M 2 och M 3. Den Öppna osaltade platsen M 2 har

således samma andel is- och snöväglag som den skyddade saltade platsen M 5.
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Figur 5. Väglagsobservationer på 55 (P) och 55 (K) under tiden 811109-
820325. 55 (P) saltas inte.

Figure 5. Road conditions on Rv 55 during November 9. 1981 - March 25.
1982. 55 (P) are not salted.
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Resultaten från väglagsobservtionerna på Rv 34 redovisas i figurerna 6 till 9. I

figur 6 visas de observationsplatser som ligger någon till några km från

saltgränsen. Av figuren framgår att vid norra saltgränsen är det drygt 5 %-

enheter mer halt väglag på den osaltade jämfört med den saltade delen med

samma beläggning. Vid den södra saltgränsen är skillnaden endast 2-3 96-

enheter. Skillnaden mellan den norra och den södra saltgränsen är att det är

olika klimat (högre höjd över havet vid södra gränsen), olika beläggningar och

olika trafikflöde.

°/ 41/ ,mr/11,57 0195500070055
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Figur 6. Väglagsobservationer på. Rv 34 under tiden 811112 -820326.
Sträckorna är belägna 0,5 till 2 km från saltgränsen.
P = Provsträcka

Kl :: Norra kontrollsträckan

K2 2 Södra kontrollsträckan.

Figure 6. Road conditions on Rv 34 during November 12. 1981 - March
26. 1982 for stretches some kilometers from the salt limit.

P = Test stretches

Kl = The northern control stretch

K2 = The southern control stretch
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Figur 7 visar att förekomsten av is och snö varierar avsevärt inom prov-

sträckan, från ca 45 96 15- och snöväglag till ca 60 96. Detta beror på sådana

faktorer som tidigare nämnts t ex olika klimat och skyddade respektive öppna

platser.
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Väglagsobservationer på Rv 34 (P) under tiden 811112 -820326.
Mätsträckorna mer än 2 km från saltgränsen.

Road conditions on Rv 34 (P) during November 12. 1981 -
March 26. 1982. The stretches are more than 2 km away from
the salt limit.
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Figurerna 8 och 9 visar väglaget runt saltgränserna. Observationerna har

gjorts 600 m på vardera sidan om gränsen och denna sträcka har delats in i

300-meters sträckor som visas i figurerna. Andelen is och snö ökar successivt

vid färd i riktning från saltad till osaltad sträcka. M 34 (300 -600 m från

gränsen) har dock i stort sett samma väglag som M 4 (1 800 - 2 199 m från

gränsen) av friktionsmätningarna (kap. 3.2) framgår dock att Övergångszonen

är längre än 2 km. Vid södra gränsen råder i stort sett samma förhållanden.
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Figur 8. Väglagsobservationer på Rv 34 (norra saltgränsen) under tiden
811112 - 820326.

Figure 8. Road conditions on Rv 34 (the northern salt limit) during
November 12. 1981 - March 26. 1982.
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Figur 9. Väglagsobservationer på Rv 34 (södra saltgränsen) under tiden
811112 - 820326.

Figure 9. Road conditions on Rv 34 (the southern salt limit) during
November 12. 1981 - March 26. 1982.

Provvägarna har alltid större andel packad snö eller tjock is än vad kontroll-

vägarna har. De sistnämnda har i stället oftast större andel snömodd medan

andelen tunn is ibland är större på provvägen och ibland på kontrollsträckan.

Tunn is och packad snö eller tjock is är de vanligaste hala väglagen.
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I nedre delen av figurerna 4-9 har den procentuella andelen av observationerna

med ojämn vägbana med is eller packad snö angivits. Dessa ojämnheter kan

dels utgöras av spår och dels av potthål eller korrugeringar (tvättbräden). Den

vanligaste typen av ojämnheter har varit spår.

Ojämnheterna är i allmänhet mer vanligt förekommande på de osaltade

vägarna. Variationerna är dock stora. En stor andel tung trafik i kombination

med en liten andel lätta bilar (liten förekomst av dubbdäck) tycks ge upphov

till tjock packad snö på de ställen där vägen är skyddad genom bergsskär-

ningar, branta jordskärningar eller skog. Den högsta förekomsten av ojämn

isvägbana uppgår till 9 96 av antalet observationer.

Friktion

Friktionsmätningarna på Rv 34 utfördes samtidigt som väglagsobservationerna

samtliga vardagar under vintern med undantag för ett 3 veckor långt uppehåll

kring jul och nyår. Resultatet ger en relativt representativ bild av friktions-

förhållandena under tiden 08-13 på dygnet.

 

F_riktionsförhållanden på saltad och osaltad väg under hela vintern

I figurerna lO-ll visas hur lS-percentilerna i de uppmätta friktionsfördel-

ningarna fördelar sig på olika friktionsnivåer. Med lS-percentilen i friktions-

fördelningen (f 15) avses den friktion som 15 96 av mätsträckans längd

(0,15 x300 = #5 m) underskrider vid ett mättillfälle. Den heldragna kurvan i

figur 10 visar t ex att lS-percentilen av friktionen i hjulspâr är mindre än 0,2 i

10 96 av samtliga mätningar på de mätsträckor som ligger på den saltade delen

av 34:an och där beläggningen är mjuk asfaltbetong.

Skillnaderna mellan saltade och osaltade sträckor på dels massabeläggning och

dels ytbehandling har testats med binomaltest på 5 96 risknivâ.

Vid friktionsnivân O,l är skillnaden mellan saltad och osaltad väg inte

statistiskt signifikant.
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Vid friktionsnivåerna 0,2, 0,3 och 0,4 är skillnaden signifikant till den saltade

vägens fördel. Konfidensintervallet vid :E15 = 0,3 och 0,4 är i 4 till 5

prccentenheter och vid fw = 0,2 ca 3 procentenheter (jämför med figurerna 10

och 11).
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Alla mätsträckor med ytbehandling.

Fördelning av lS-percentilen (ilj) i de uppmätta friktionsför-
delningarna utefter mätsträckan. Med lS-percentilen i frik-
tionsfördelningen avses den friktion som 15 96 av mätsträckans
längd underskrider vid mättillfället.

saltad väg i spårområdet _- salted road, in tracks

osaltad väg i spårområdetr- I- -not salted road, in tracks

saltad väg mellan spåren -aE-x- salted road, in the area
between tracks

osaltad väg mellan spåren -x-y not salted road, in the
area between tracks

All measured stretches with surface dressing.

The distribution of the lS-percentile (ilj) in the measured
friction distribution along the measured road. By the "15-
percentile in the friction distribution" is meant that 15 96 of
the measured road length has lower friction than this value for
one measurement.
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Figur 11. Alla mätsträckor med massabeläggning.

Fördelning av l5-percentilen (ilj) i de uppmätta friktionsför-
delningarna utefter mätsträckan. Med lS-percentilen i frik-
tionsfördelningen avses den friktion som 15 % av mätsträckans
längd underskrider vid mättillfället.

saltad väg i spårområdet salted road, in tracks
osaltad väg i spârområdet- - - not salted road, in tracks

saltad väg mellan spåren -X--lé-salted road, in the area
between tracks

osaltad väg mellanspåren-x-xnot salted road, in the
area between tracks

Figure 11. All measured stretches with asphalt concrete.
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The distribution of the lS-percentile (1515) in the measured
frictiondistribution along the measured road. By the "15-
percentile in the friction distribution" is meant that 15 96 of
the measured road length has lower friction than this value for
one measurement.
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Skillnaden mellan saltade och osaltade mätsträckor är något mindre på de

ytbehandlade sträckorna än på de sträckor som har massabeläggning. Detta

beror dels på att de ytbehandlade sträckorna på den osaltade delen har en

bättre friktion än sträckor med massabeläggning men även på att de ytbehand-

lade sträckorna på de saltade delarna har en sämre friktion än de sträckor som

har massabeläggning. Friktionens variation tvärs vägen är större på den

saltade än på den osaltade vägen.

Ytbehandlingen finns på den norra delen av vägen och massabeläggningen på

den södra, varför förhållandena inte är heltjämförbara.

I figurerna 12-15 finns övergångszonerna vid saltad/osaltad väg uppritad, och

av figurerna framgår att friktionen successivt avtar eller ökar beroende på om

man åker från saltad till osaltad väg eller tvärtom. Inga tecken på speciellt

hala övergångszoner kan ses. Däremot är övergångszonen vid färd från saltad

in på osaltad väg betydligt längre än övergångszonen från osaltad till saltad

väg.

I bilaga 1 finns friktionsfördelningen över hela vintern_ för samtliga mät-

sträckor uppritade.

Mätsträcka 4 (osaltad) som ligger knappt 2 km från norra saltgränsen har

mindre andel låg friktion i södergående körfält än i norrgående och detta beror

troligen på att salt har dragits med hjulen ända hit. Skillnader har testats med

binomaltest och är inte signifikant på 5 96 risknivå. Mätsträcka lO (osaltad)

som ligger knappt 3 km från södra saltgränsen uppvisar även den en viss

skillnad mellan riktningarna men inte heller denna är signifikant. Mät-

sträckorna 7 och 9 är belägna i ganska branta backar och i uppförsbacken i

spårområdet finns den lägsta friktionen men inte heller denna skillnad är

signifikant. Mätsträcka 5 har betydligt störreandel låg friktion (40 96 < 0,3)

än vad övriga sträckor på den norra delen av vägen har. Denna mätsträcka är

lagd på ett halkkänsligt område där dikeskörningar oftare sker än utefter

vägen i övrigt. På den södra delen av vägen är det ungefär samma andel låg

friktion som på mätsträcka 5 men eftersom det då är utefter längre sträcka är

överraskningen inte så stor. Dessutom är det vanligaste hala väglaget på

mätsträcka 5 tunn is vilket ibland kan tolkas som barmark.
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Figure 12.

Fördelning av l5-percentilen (ilj) i de uppmätta friktionsfördelningarna i spârområdet utefter mätsträckan.
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percentilen i friktions-fördelningen avses den friktion som 15 % av mätsträckans längd underskrider vid ett mättillfälle.

The distribution of them-percentile (flj) in the measured friction'distribution in tracks along the measured road. By the "15-
percentile in the friction distribution" is meant that .[5 96 of the measured road length has lower friction than this value for one
measurement.

0-600 m ;före saltgränsen
0-100 m efter saltgränsen

0-600 m before the salt limit
.... . _...- -- 0-100 m after the salt limit

100-200 m efter saltgränsen .... x .- x -- 100-200 m after the salt limit
200-300 m efter saltgränsen -- 0 -- 0 -- 200-300 m after the salt limit
300-600 m efter saltgränsen - A ----A---- 300-600 m after the salt limit

20



V
T
I
M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

3
5
1

      

o . . . . . . . . f_- 0 Q1 Q2 0,3 0,1. 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 1.0 f15o m az 03 (it. as 0,6 0,7 0,0 0,9 1,0 :15 21

Södra saltgränsen i riktning från osaltad
till saltad väg. Massabeläggning.

Figur 14. Figur 15. Södra saltgränsen i riktning från saltad
till osaltad väg. Massabeläggning.

The southern salt limit in the direction
from unsalted to salted road.
Asphalt concrete.

Figure 14. The southern salt limit in the direction
from salted to unsalted road.
Asphalt concrete.

Figure 15.

Fördelning av 15-percentilen (f15) i de uppmätta friktionsfördelningarna i spårområdet utefter mätsträckan. Med 15-percentilen i friktionsfördelningen avses den .friktion som 15 96 avgmätsträckans längd underskrider vid ett mättillfälle.

The distribution of the 15-percentile (Iflj) in the measured friction distribution in tracks along the measured road. By the "15-
percentile in the friction distribution" is meant that 15 96 of the measured road length has lower friction than this value for onemeasurement.

0-600 m före saltgränsen 0-600 m before the salt limit
0-100 m efter saltgränsen _- . _ _- o - 0-100 m after the salt limit
100-200 m efter saltgränsen -- x - x -- 100-200 m after the salt limit
200-300 m efter saltgränsen -- 0 ._ o - 200-300 m after the salt limit
300-600 m efter saltgränsen -A -- A -- 300-600 m after the salt limit
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Ett annat (och mera lättförståeligt) sätt att åskådliggöra skillnader i friktion

på saltad och osaltad väg är att "pricka" friktionen dag för dag. För att få så

liten skillnad som möjligt (förutom halkbekämpningsmetod) mellan osaltad

(prov) och saltad (kontroll) sträcka väljs mätsträcka 2 och 4 runt norra

saltgränsen och 10 och 12 runt södra saltgränsen. Som framgått tidigare kan

salt dras in ända till mätsträcka 4 och 10. För att undgå dennapåverkan väljs

därför endast den riktning där trafiken färdas från osaltad till saltad väg.

Friktionen är mätt på vardagsförmiddagar och däremellan vet vi inte hur

friktionen har varierat. De uppmätta friktionstalen har ändå bundits samman

med linjer för att det skall bli lättare att förstå figuren. I fortsättningen

redogörs framförallt för väglag/friktion i spårområdet medan väglag/friktion

mellan spåren kommenteras endast då det är stora skillnader mellan spår och

mitt emellan spår.

Friktionen på mätsträcka 10 och 12 framgår av figur 16. I mitten av november

var det en period med minusgrader nattetid och plusgrader på dagen och med i

stort sett barmark på båda sträckorna. Den 13:e finns dock tunn is kvar på den

saltade sträckan trots att vägen saltats flera dygn i följd. Den 25:e snöar det _

kraftigt och friktionen sjunker till 0,2 på den osaltade vägen med 2 cm '

snömodd. Den saltade vägen har 6 cm snömodd och en friktion på 0,15. Denna

sträcka har saltats på morgonen, 1 timme före friktionsmätningen, under

pågående snöfall och vid +l°C i luften. Saltning utförs igen 1 timme efter

friktionsmätningen.
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Figur 16. Friktionens variation under vintern 1981/82 på Rv 31%.

Figure 16. The variation in friction during the winter 1981/82 on Rv 34.

Mätsträcka 10 osaltad - - - measuring stretch lO not salted.

Mätsträcka 12 saltad measuring stretch 12 salted.

Åtgärd på mätsträcka 10 v Road maintenance on measuring stretch 10.

Åtgärd på mätsträcka 12 A Road maintenance on measuring stretch 12.
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Den saltade sträckan får barmark i spåren innan veckan är slut men inte

mellan spåren. Den osaltade sträckan är fortfarande isbelagd.

Nästa vecka inleds med lätt snöfall och både saltade och osaltade vägen är

täckt av snömodd. Den 30:e är friktionen 0,26 på den saltade och 0,16 på den

osaltade vägen. Den 1:a december är friktionen 0,16 resp 0,14 och detta trots

att tre saltningar utförts natten innan. Friktionen kan dock ha varit högre

efter saltningen men åter sjunkit pga lätt snöfall. Före mätningarna den 2:a

december har ytterligare 2 saltningar gjorts och då har friktionen stigit till

0,83 medan den osaltade sträckan har en friktion på 0,16 på den packade snön.

Det blir barmark även på den osaltade vägen mot slutet av veckan pga att

temperaturen stiger.

Den 7:e december snöar det kraftigt och båda sträckorna har ett lager av 5 cm

lös snö vid mättillfället och därmed båda låg friktion. På kontrollsträckan

saltar man efter att vägen först hyvlats och man får sedan fastkörd snö pga

snabbt temperaturfall och vinterväglaget är kvar veckan ut pga låg temperatur

då det inte är möjligt att salta. På provsträckan försvinner den packade snön

undan för undan ochi slutet på veckan är det barmark i spårområdet medan

det mellan spåren återstår en del packad snö.

Sista veckan före juluppehållet är det mycket kallt (under -20°C) men innan

dess har både prov- och kontrollsträcka fått barmark.

Första veckan efter juluppehållet inleds med låg temperatur (ej möjligt att

salta) och båda sträckorna är täckta med packad snö och tunn is. Mot slutet

av veckan blir det plusgrader och kontrollsträckan får våt barmark medan

provsträckan får ett blandväglag av tunn is och våt barmark.

Nästa vecka (18 januari) inleds med barmark och mycket kallt. På tisdagen är

båda sträckorna täckta med rimfrost och nästa dag har dimma orsakat ett

väglag av tunn is. Båda dessa dagar har sträckorna låg friktion, och

provsträckan lägst i spår och kontrollsträckan lägst mellan spår. Mot slutet av

veckan blir det barmark, men det är fortfarande kallt.

Under veckoslutet snöar det och veckan inleds med en temperatur kring nollan
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och is/snöväglag. Den 26:e snöar det kraftigt och båda sträckorna har då ett

lager snömodd som till nästa dag övergått i tjock is samtidigt som det blivit

kallt. I spårområdet har provsträckan alla dagarna lägst friktion.

Kontrollsträckan saltades på eftermiddagen den 30:e januari efter lätt snöfall

vid 2 minusgrader. Denna saltning innebar att man fick barmark resten av

veckan i spårområdet, medan tjock is finns kvar mellan spåren. På provsträck-

an är det tjock is över hela vägen under hela veckan. Låg temperatur hela

veckan.

Lördagen den 6:e februari på morgonen regnar det samtidigt som det är -lO°C.

Detta medför isbark på vägen som är mycket hal. Kontrollsträckan saltas 3

gånger på eftermiddagen efter att temperaturen stigit och ytterligare en gång

nästa dag eftersom det fortfarande finns isbark kvar. På provsträckan får man

lov att använda saltinblandad sand (3 gånger) för att förbättra väglaget. På

provsträckan är friktionen ändå under flera dygn bara O,lO-O,l§. På kontroll-

sträckan har man under samma tid barmark. Mot slutet av veckan blir det

barmark även på provsträckan pga plusgrader.

De två följande veckorna är det barmark på båda sträckorna. Temperaturen

varierar mellan några plusgrader och neremot 20 minusgrader.

Fredagen den 26:e februari kommer ett lätt snöfall som orsakar tunn is på

både prov- och kontrollsträckan.

Under resten av vintern förekommer inte någon låg friktion, men provsträckan

får vid några tillfällen en sänkning av friktionen framförallt i området mellan

spåren.

Av figur 17 framgår friktionens variation på mätsträcka 2 och 4, men pga att

vi inte har kontroll över åtgärder på mätsträcka 2 genomförs inte motsvarande

resonemang som för figur 16. Det kan ändå vara intressant att visa denna

figur eftersom dessa mätsträckor är ytbehandlade medan de föregående har en

massabeläggning. Det är även en viss skillnad i klimat mellan den norra och

södra saltgränsen och väghållningen på norra kontrollsträckan sköts av ett

annat arbetsområde än på den södra kontrollsträckan. Trots dessa olikheter

kan man konstatera att friktionen på sträckorna 2 och 4 uppvisar stora likheter

med friktionen på :sträckorna 12 och 10.
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Figure 17. The variation in friction during the winter 1981/82 on Rv 34.

Mätsträcka 2 saltad measuring stretch 2 salted.

Mätsträcka i! osaltad -- - - measuring stretch 4 not salted.
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Det är vanligare att den saltade Sträckan har högre friktion än den osaltade

även om motsatsen förekommer. Framförallt i början av februari har saltet

gett ett mycket bättre väglag under en längre period jämfört med sträckor

som endast sandats.

4.2.2 Friktionsförhållanden på saltad och osaltad väg vid olika temperaturer

 

Saltning sker oftast vid temperaturer mellan 0 och -60C och det bör därför

vara i detta temperaturområde som största skillnaden mellan saltad och

osaltad väg erhålles. För de olika beläggningarna Yl och MAB (ingår även

justering) har friktionsmätningarna delats upp på mätningar vid olika luft-

temperaturer

: -6, -5 till -3, -2 till +1, +2 till +4 och _>_ + 5°c.

Dessa friktionsfördelningar finns redovisade i bilaga 2. Om jämförelse-

variabeln mellan saltade och osaltade vägar är andelen friktion (f 15) _<_ 0,3 så

är skillnaden signifikant (binomaltest 5 % risknivå) på MAB i samtliga tempe-

raturintervall, men skillnaden är störst i de tre lägsta temperaturintervallen,

där också andelen låg friktion är högst. På ytbehandlingen är skillnaden störst

i temperaturområdet kring nollan och också signifikant liksom skillnaden i

temperaturintervallet +2 till +4OC. I temperaturområdet kring OOC finns på

ytbehandlingen lägre friktionsnivåer än i övriga temperaturintervall. På MAB

finns dessa lägre friktionsnivåer i samtliga temperaturklasser utom den högsta.

Eftersom Yl och MAB ligger åtskilda och har delvis olika klimat bör man vara

försiktig med att dra slutsatser om skillnad mellan beläggningarna från dessa

studier.
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4.2.3 Friktionsvariationer utefter vägen

För att studera variationer i friktion utefter vägen används skillnader

mellan 85- och lS-percentilen i friktionsfördelningen utefter vägen.

Denna skillnad är liten och medianen av skillnaden är cirka 0,05, d v 5

oftast är friktionen ungefär densamma utefter vägen. Om fördelningen av

denna variation i friktion jämförs mellan saltad och osaltad väg finner

man att den största skillnaden erhålls vid 0,02. Denna skillnad är

signifikant på en risknivå « 5 96 (Kolmogorov-Smirnov). När skillnaden i

friktion utefter vägen är så liten som i detta fall på både saltad och

osaltad väg är det ointressant om variationen är större på den ena eller

den andra vägen.

4.2.4 Samband friktion - makrotextur

 

De i februari 1982 uppmätta makrotexturvärdena har relaterats till

friktionsvärden uppmätta under hela vintern.

Vid våt och torr barmark tycker man sig skönja ett samband mellan de

uppmätta låga friktionstalen och makrotexturerna dvs en beläggning med

ett högre makrotexturtal leder till en högre lägsta friktion än vad ett

lägre makrotexturtal medför. Att så låg friktion har uppmätts vid

barmark kan bero på att is/snö (mycket tunt skikt) finns på vägen utan att

det observerats vid väglagsbedömningen.

Något samband mellan friktion och makrotextur vid olika is/snöväglag har

däremot inte framkommit i denna undersökning. Detta kan dock bero på

den friktionsparameter som valts (lS-percentilen för hög) eller på att det

oftast varit så pass tjocka is/snöskikt att beläggningens skrovlighet inte

nämnvärt påverkat friktionen.
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Bilaga 1
Sidan 1(6)

Bilaga 1 innehåller fördelningen av lS-percentilen (f 1 5) i de uppmätta
friktionsfördelningarna utefter mätsträckan. Med lS-percentilen i frik-
tionsfördelningen avses den friktion som 15 96 av mätsträckans längd
underskrider vid ett mättillfälle.

Appendix l contains the distribution of the lS-percentile (1515) in the
measured friction distribution along the measured road. By the "15-
percentile in the friction distribution" is meant that 15 96 of the measured
road length has lower friction than this value for one measurement.

Mätsträcka l, saltad.

Measuring stretch no
l, salted.

   

_

015 a'7 0,'e 0:9 1:0 §1?

Direction 1 in the tracks

 

Riktning 1 i spârområdet
Riktning 2 i spårområdet - ' - 0- Direction 2 in the tracks
Riktning i mellan spåren _ae-_x- Direction 1 in the area between tracks
Riktning 2 mellan spåren -o - o-Direction 2 in the area between tracks.
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Bilaga 1
Sidan 2(6)

Mätsträcka 2, saltad.
Measuring stretch no
2, salted.

70'

  

1,0 f15

100-l °/o

m.

m..

m_
Mätsträcka 4, osaltad
Measuring stretch no604
4, unsalted.

50.

1.0..

30-'

   

< 0,'1 0,'2 0,'3. 0,'1. 0:5 0:6 0.7 0,8 0.9 10 f15

 

Riktnlng l i spåromrâdet Direction 1 in the tracks
Riktnlng 2 i spårområdet - o - -- Dlrection 2 in the tracks
Riktning l mellan spåren +49... Direction 1 in the area between tracksRiktning 2 mellan spåren -o - 0- Direction 2 in the area between tracks.
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Bilaga 1
Sidan 3(6)

Mätsträcka 5, osaltad.
Measuring stretch no
5, unsalted.

  

da á á m % Q90.2 1,0 1:15

Mätsträcka 6, osaltad.
Measuring stretch no
6, unsalted.

   

Riktning l i spårområdet Direction 1 in the tracks
Riktning 2 i spårområdet - 0 ---Direction 2 in the tracks
Riktning l mellan spåren _ao-*- Direction 1 in the area between tracks
Riktning 2 mellan spåren - e - o-Direction 2 in the area between tracks.
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Bilaga 1
Sidan 4(6)

Mätsträcka 7, osaltad.
Measuring stretch no
7, unsalted.

   

0,1 0,2 03 02. q's 0:6 0'7 ob 0,'9 1:0 §5_

100 < %

Mätsträcka 8, osaltad.
Measuring stretch no
8, unsalted.

.-
_-

0 1 0:3 0:1. 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 5

  

Riktning l i spårområdet -- Direction l in the tracks
Riktnlng 2 i spârområdet 'FW-'_Direction 2 in the tracks
Riktning l mellan spåren -åi-K- Direction 1 in the area between tracks
Riktning 2 mellan spåren -o - o - Direction 2 in the area between tracks.
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70*

601

30*

Bilaga 1
Sidan 5/6)

Mätsträcka 9, osaltad.
Measuring stretch no
9, unsalted.

   

70 4

0:1 0.'2 0.3 0,1 ars 0:6 0,'7 de 69 1b q?

°/o

Mätsträcka lO,
osaltad.
Measuring stretch no
10, unsalted.

 

5

1,0 f15

 

®0:3 0:7 0:5

 

Riktnlng l i spårområdet Direction 1 in the tracks
Riktning 2 i spårområdet-o - o - Directlon 2 in the tracks
Riktnlng l mellan spåren -x-u- Direction 1 in the area between tracks
Riktning 2 mellan spåren - 6 - 6-' Directicn 2 in the area between tracks.

VTI MEDDELANDE 351



Bilaga 1
Sidan 6(6)

100 -' °/o

70'

/ Mätsträcka 12, saltad.
60- Measuring stretch no

12, salted.

#0 4 /o

 

_o . . f . . . .
0.1 0.2 0,3 0,1. qs 0,6 0,7 0:a 0T9 fo §5'

  

Riktning l i spårområdet Direction 1 in the tracks
Riktnlng 2 i spårområdet --0 -o-- Direction 2 in the tracks
Riktning l mellan spåren -- <--x- Direction 1 in the area between tracks
Riktning 2 mellan spåren -o - a»- Direction 2 in the area between tracks.
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Bilaga 2
Sidan 1(6)

Bilaga 2 innehåller fördelningen av lS-percentilen (ilj) i de uppmätta
friktionsfördelningarna utefter mätsträckan. Med 15-percentilen i frik-
tionsfördelningen avses den friktion som 15 96 av mätsträckans längd
underskrider vid ett mättillfälle. '

Appendix 2 contains the distribution of the 15-percentile (1515) in the
measured friction distribution along the measured road. By the "15-
percentile in the friction distribution" is meant that 15 96 of the measured
road length has lower friction than this value for one measurement.
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Bilaga 2
Sidan 2(6)

Temperatur: t i - 6°C
Temperature:

-/. IP
100'l

90-4

50-4

Ytbehandling
Surface dressing

304

20-1

   

80-

70'

Massabeläggning
Asphalt concrete

1

   

f
15

Saltad väg i spårområdet salted road, in tracks.
Osaltad väg i spårområdet ...x-u. not salted road, in tracks.

 

Saltad väg mellan spåren - -- - salted road, between tracks.
Osaltad väg mellan spåren -x-x- not salted road, between tracks.
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Bilaga 2
Sidan 3(6)

Temperatur: - 5°C _<_ 1: i - 3°C
Temperature:

% ll

100*

Ytbehandling
Surface dressing

  

o (§1 q'z da ola ds nå 0,7 aa 0,9 m :15

Massabeläggning
Asphalt concrete

 

4

0 0,1 0.2 ara 0.1. ds 0,6 0,7 0,5 0,9 1.0 :15

  

Saltad väg i spârområdet salted road, in tracks
Osaltad väg i spårområdet -äe-x- not salted road, in tracks.

Saltad väg mellan spåren - - - salted road, between tracks
Osaltad väg mellan spåren -x -x- not salted road, between tracks.
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Bilaga 2
Sidan 4(6)

Temperatur: - 2°C 5 t 5 + l°C
Temperature.

*vol

100'I

80"

70-1

l

Ytbehandling
Surface dressing

 

50"

20-

0

sal

0:2 0,'90,6 05

Massabeläggning
Asp'nalt concrete

 

 

_

f15

salted road, in tracks.

dz 0:3 0:1. 0,5 0,6

tad väg i spårområdet

 

Osaltad väg i spârområdet 4:-*- not salted road, in tracks.

Saltad väg mellan spåren - -- - salted road, between tracks.
Osaltad väg mellan spåren -x-x- not salted road, between tracks.

VTI MEDDELANDE 351



Bilaga 2
Sidan 5(6)

Temperatur: + 2°C 5 t _<_ + QOC
Temperature.

% ll

100'1

d

80*

70%

Ytbehandling
Surface dressing

 

Massabeläggning
Asphalt concrete

  

_

0 0:1 0.'2 0:3 a't. 0.5 0,6 0,7 aa 0.9 1,0 55

Saltad väg i spârområdet salted road, in tracks
Osaltad väg i spåromrâdet _at-*- not salted road, in tracks.

 

Saltad väg mellan spåren - - - salted road, between tracks
Osaltad väg mellan spåren -x- x- not salted road, between tracks.
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Bilaga 2
Sidan 6(6)

Temperatur. + 5°C 5 t
Temperature:

% ll
100'

%4

m«

Ytbehandling
Surface dressing

  

1,0 135

Massabeläggning
Asphalt concrete.

   

Saltad väg i spårområdet
Osaltad väg i spårområdet -ai-x-

 

salted road, in tracks
not salted road, in tracks.

Saltad väg mellan spåren - - - salted road, between tracks
Osaltad väg mellan spåren -x-x- not salted road, between tracks.
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Bilaga 3
Sidan 1(1)

WORDLIST OF ROAD SURFACE TYPES

MAB = asphalt concrete with bitumen penetration 180(BISO).

HAB = asphalt concrete with bitumen penetration 85(B85).

Justering = asphait levelling course.

Yi = single surface dressing.

Y2 = double surface dressing.

Exampie 80 HAB 16
(kgs/mz) max aggregate size(mm).
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