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FÖRORD

Försöket med osaltade större vägar har pågått i Östergötlands län under 3

vintrar. Vägverket beslutade att Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI) skulle

följa upp effekterna av detta försök. Under den senaste vintern har även

Vägverkets arbetstekniska grupp (DDa) i Växjö deltagit vad avser intensivbe-

vakningen av Rv 55.

På VTI har Gunnar Carlsson varit projektledare för effektuppföljningen och på

Vägverkets Centralförvaltning har Per-Gunnar Land varit kontaktman.

Inom ramen för projektet "Försök med osaltade vägar" har följande delstudier

genomförts (i de fall publicering skett anges nummer på VTI Meddelande).

Väglag (301, 351)

Hastighet (301)

Trafikolyckor

Stopp i backar

Rost (303, 353)

Nedsmutsning (302, 352)

Vägslitage

Trafikanternas inställning (304, 354, PM 1983-06-23)

VVs kostnader

Väghållarnas resursinsatser

Intensivbevakning av Rv 55

Detta meddelande-363-behandlar väglag, friktion trafikmätningar, trafik-

stopp, väghållarens resursinsatser och intenslvbevakningen av Rv 55.

Analys, sammanställning av resultat och författande har skett i samarbete

mellan VTI- och VV-personal med Gudrun Öberg som sammanhållande. Beträf-

fande innehållet i detta meddelande kan frågor beträffande olika avsnitt

ställas till följande personer:
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Urban Björketun: Timtrafikens variation och stopp i backar

Jan-Åke Karlsson: ResUrsinsatser, detaljredovisning och konsekvenser för
väghållaren

Gudrun Öberg: Väglag ochdetaljredovisning.

Övergripande analys och sammanfattning av alla delstudier kommer att

publiceras i en rapport under 1984.
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Försök med osaltade vägar vintern 1982/83.
INVERKAN PÅ VÄGLAGET OCH KONSEKVENSER FÖR TRAFIKANTEN OCH
VÄGHÅLLAREN

av Urban Björketun, VTI, Jan-Åke Karlsson, VV och Gudrun Öberg, VTI
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Försöket med osaltad väg påbörjades vintern 1980/81 med två plana sträckor

och fortsatte vintern 1981/82 med att även två backiga sträckor inte saltades.

Även vintern 1982/83 ingick dessa fyra sträckor i försöket, men det fanns då

möjlighet för väghållaren att salta de backiga sträckorna vid besvärliga

situationer.

På de osaltade provvägarna och på närbelägna saltade kontrollvägar har många

undersökningar gjorts varav resultaten från vintern 1980/81 redovisas i med-

delande 301-304 och resultaten från vintern 1981/82 i meddelande 351-354.

I detta meddelande redovisas resultat från undersökningarna vintern 1982/83

vad avser väglag, friktion, trafikmätningar, trafikstopp, väghållarens resursin-

satser och intensivbevakningen av Rv 55.

Senare kommer resultaten från alla vintrarna och delstudierna att sammanfat-

tas, analyseras och redovisas i en VTI Rapport. Försök till generalisering av

resultaten kommer att göras för att få fram effekterna om inga eller få vägar

i Sverige skulle saltas.
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II

Experiments with unsalted roads during the winter 1982/83.
EFFECTS ON ROAD CONDITIONS AND CONSEQUENCES FOR ROAD USERS
AND ROAD MAINTENANCE AUTHORITIES 1

by Urban Björketun, VTI, Jan-Åke Karlsson, VV and Gudrun Öberg, VTI
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

ABSTRACT

Experiments with unsalted roads were started in the winter 1980/81 on two

level sections of road and continued during the winter 1981/82, when two hilly

roads were also left unsalted. These four roads were also included in the

experiments during the winter 1982/83, but theroad maintenance authority

was then allowed to salt the hilly sections in difficult conditions.

Several studies have been made on the unsalted test roads and on nearby

salted control roads. The results from 1980/81 have been reported in Bulletins

301-304L and the results from 1981/82 in Bulletins 351-354.

This bulletin describes the results from the studies during the winter 1982/83

regarding road conditions, friction, traffic counts, vehicle stops, resources

used by maintenance authorities and intensive monitoring of national road 55.

Later, the results from all the winters and the part studies will be compiled,

analysed and documented in a VTI report. Attempts will be made to generalise

the results in order to predict the effects of salting on none or only a few of

the roads in Sweden.
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III

Försök med osaltade vägar vintern 1982/83.
INVERKAN PÅ VÄGLAGET OCH KONSEKVENSER FÖR TRAFIKANTEN OCH
VÄGHÅLLAREN

av Urban Björketun, VTI, Jan-Åke Karlsson, VV och Gudrun Öberg, VTI.
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Försöket med osaltad väg påbörjades vintern 1980/81 med två plana sträckor

och fortsatte vintern 1981/82 med att även två backiga sträckor inte saltades.

Även vintern 1982/83 ingick dessa fyra sträckor i försöket men det fanns då

möjlighet för väghållaren att salta de backiga sträckorna vid besvärliga situa-

tioner. För att kunna utvärdera denna förändring skulle som tidigare år göras

väglagsbedömningar och sammanställningar av inträffade olyckor på alla fyra

provsträckorna med kontrollsträckor. 1 en backe på vardera av de två backiga

sträckorna skulle eventuella stopp registreras med en speciell kamera. Trafi-

ken på enav de backiga sträckorna (Rv 55) skullewmätas för att kunna avgöra

om trafikanterna påverkas av väderlek, väglag och väghållarinsatser. Dess-

utom skulle en intensifierad uppföljning av produktionstekniska effekter och av

vägytans standard göras på Rv 55. De åsikter som förare av tunga fordon har

beträffande vinterväghållning har dokumenterats genom att de fått besvara en

enkät. Rapporter från olyckor som inträffat på prov- och kontrollsträckor har

insamlats och analyserats.

I detta meddelande redovisas alla resultaten från undersökningarna vintern

1982/83 utom resultaten från enkäten och olycksstudien.

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 ej salt-

ning) jämförs är förekomsten av is/snöväglag 10-15 96 enheter större på de

osaltade vägarna. Detta stämmer överens med resultaten från föregående

vintrar, som den första vintern försök pågick gav 10 96 enheters skillnad och

förra vintern 5-15 96 enheter.
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IV

Ett försämrat väglag i form av is eller snö på vägen tycks sänka trafikflödet

med upp till 5 %. Det är emellertid svårt att korrekt mäta trafikflödet när

det är is eller snö på vägen. Den konstaterade flödesminskningen kan bero på

väglaget men kan också vara en effekt av brister i registreringsförfarandet.

För att bevaka stopp i backar användes fotografering med åtföljande film-

utvärdering. Den för hela vintern uppskattade stopptiden för lastbilar är

67 timmar i Graversforsbacken och 16 timmar i Rothultsbacken. Även om

metoden att studera stopp innehåller flera osäkerhetsmoment är den beräkna-

de stopptiden så liten att de ekonomiska konsekvenserna bliriringa även efter

en kraftig uppräkning. För 1980 uppgav Vägverket tidsvärdet per lastbils-

timme till 72 kr (9). En jämförelse med förhållandena vid traditionell

vinterväghållning har inte kunnat göras eftersom referensmätning saknas. Det

är alltså möjligt att de redovisade stopptiderna endast i begränsad omfattning

utgör tillskott på grund av osaltad väg.

Försöken med osaltad väg har visat att kostnaden för vinterväghållning kan

variera mycket mellan olika vägavsnitt. De faktorer som främst bidrar till

dessa skillnader är:

klimat

topografi

mängd och typ av trafik

arbetsteknik

olika bedömningar av insatta åtgärders effekt

Det har även betydelse i vilken omfattning och när inspektion kan utföras på

den aktuella vägen. Finns det vägar i en högre vägklass kräver dessa normalt

snabbare insatser med avseende både på inspektion och åtgärd. I dessa fall _kan_

åtgärderna på enprov- eller kontrollsträcka bli utförda i ett senare skede än

om dessa vägar krävt den primära inspektionen och åtgärden. En senare utförd

åtgärd kan leda till ett mer omfattande efterarbete, exempelvis isrivning.

Målet för vinterväghållningen på de backiga provsträckorna har varit att

erhålla en jämn vägbana som endast sandas vid extrem halka för att hjälpa

fram den tunga trafiken (se bilaga 1). Detta mål har inte alltid kunnat

uppfyllas på Rv 55 med avseende på jämnhet. Det har här funnits vädersitua-
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tioner som givit en oacceptabelt ojämn vägyta. Orsakerna till detta diskuteras

nedan.

Försöken med osaltad väg har visat att det finns tillfällen då snöröjning måste

utföras i ett tidigt skede. Vidare måste då insatsen vara massiv för att få

korta åtgärdstider. Detta för att dels få en bättre körbanestandard och dels

begränsa efterarbetet. En vädersituation som kräver dessa snabba och massiva

insatser är då kram snö faller på en frusen vägbana, följt av fallande

lufttemperatur.

På Rv 55 har väghyvel använts i stor omfattning för snöröjning. Ett alternativ

till detta är lastbilsplogning. Hade då lastbilsplogning givit ett bättre

resultat? Vinterns och tidigare erfarenheter tyder inte på att plogningsresulta-

tet hade blivit bättre. Detta trots lastbilens högre hastighet. Avgörande för

resultatet är förutom åtgärdstiden även starttidpunkt och "avverkningsför-

mågan" dvs hur mycket och hur hård snö/is som kan plogas bort.

För att få en acceptabel standard även vid de svåraste vädersituationerna

måste därför passningsstyrka och resursinsatser starkt utökas. Vidare måste

utryckningstiden minskas genom exempelvis patrullbilar utefter vägen. Vid en

tänkt arbetsteknik, där salt endast används i begränsad omfattning, kan

saltanvändning vid de ovan beskrivna väderförutsättningarna vara lämplig.

Saltet motverkar då snöns fastfrysning på vägen och underlättar därmed

snöröjningen.

Sandningen kan tyckas ge endast ett mindre friktionstillskott och effekten är

kortvarig. Men även mycket små friktionstillskott vid en låg friktionsnivå ger

en märkbar reduktion av stoppsträckan. Även framkomligheten i backar

påverkas positivt av dessa till synes små friktionstillskott. Detta har noterats

vid sandning i den extremt långa och branta Graversforsbacken. En annan

effekt av sandningen är att denna påskyndar nötningen av det snö/istäcke som

sandningen är utförd på. Detta var märkbart i Graversforsbacken där det

förekom omfattande sandning.

Vid uppföljning av väghållarens arbete på Rv 55 har det konstaterats att det

kan bli mer nattarbete vid en väghållning utan salt. Detta beror främst på

sandningens kortare varaktighet och saltets preventiva verkan.
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VI

Ett antal halktillfällen har uteblivit då salt funnits kvar på vägen efter

tidigare halkbekämpning eller då saltningen utförts i ett preventivt syfte. Men

vid vissa tillfällen kan det vara positivt med en saltfri väg. Exempelvis

fastnar inte kall snö så lätt på en torr och kall vägyta som på enav salt fuktig

väg.

Uppföljningen på Rv 55 har visat att volymen isrivning kan öka vid en

väghållning utan salt.

Isrivning anses av personalen vid arbetsområdet i Norrköping som mer riskfylld

än andra arbeten på provsträckan. Beroende dels på väghyvelnslåga hastighet

som orsakar tillbud i trafiken och dels på "skridskoåkning" på hyvelstålet.

Vid försöken med osaltad väg har effekter som inte direkt är knutna till

frågeställningen salt/icke salt uppmärksammats. Ett par av dessa effekter

diskuteras här nedan.

Olika typer av beläggning kan uppvisa stora skillnader i friktion under

likartade yttre förhållanden. Skillnaden verkar vara störst vid små neder-

bördsmängder och tunna isskikt. Dessa skillnader kan vara svåra att förutse

eller att upptäcka för trafikanten och därför bör man överväga var utefter

vägen en sådan beläggningsskarv skall finnas för att minska överraskningsef-

fekterna. Vidare bör man sträva efter så långa sträckor som möjligt med

samma beläggningstyp. Detta gäller både sett ur trafiksäkerhets- och ur

väghållningssynvinkel.

När tandade hyvelstål använts för isrivning har en högre friktion uppmätts än

vid användning av släta stål. Denna friktionshöjning reducerar stoppsträckan.

Men vid isrivning på hårda, packade underlag är det svårt att köra rakt med

väghyveln. Väghyveln vill då gärna slingra sej fram utefter vägen, vilket

innebär att hyvelspåren har samma utseende. Detta är besvärande för

trafikanten. Alternativa metoder för isrivning eller andra typer av tandade

stål bör provas.
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Experiments with unsalted roads during the winter 1982/83.
EFFECTS ON ROAD CONDITIONS AND CONSEQUENCES FOR ROAD USERS
AND ROAD MAINTENANCE AUTHORITIES

by Urban Björketun, VTI, Jan-Åke Karlsson, VV and Gudrun Öberg, VTI
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-58101 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

Experiments with unsalted roads were started in the winter 1980/81 on two

level roads and continued during the winter 1981/82, when two hilly roads were

also left unsalted. These four roads were also included in the experiments

during the winter 1982/83, but the road maintenance authority was then

allowed to salt the hilly roads in difficult conditions. To evaluate this change,

road condition assessments and summaries of the accidents occurring on all

four test sections and control sections were made in the same way as in earlier

years. A special camera located on a hill on each of the two hilly roads

recorded vehicle stops. A traffic count was made on one of the hilly sections

(road 55) to determine whether road users were affected by weather, road

conditions and maintenance work. In addition, an intensive follow-up of

technical effects and road surface standard was made on road 55. The views

of drivers with heavy vehicles on winter road maintenance were documented in

a questionnaire. Accident reports from test and control sections were

collected and analysed.

This bulletin describes all the results from the studies in the winter 1982/83,

with the exception of the questionnaire and the accident study.

Observations of road conditions have shown that the proportion of slippery

road surfaces may vary considerably within the same section of road and with

the same winter road maintenance strategy, due to the environment and

traffic volume.

If similar sections with different anti-Skid measures (salting and not salting

respectively) are compared, the occurrence of icy/snowy road conditions is 10-

15 %-units greater than on the unsalted roads. This agrees with the results

from the previous winters. The first winter with experiments gave a

difference of about 10 %-units and last winter 5-15 96-units.
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VIII

Severe road conditions in the form of ice or snow appear to reduce the traffic

flow by up to 5 0/0. However, it is difficult to measure the traffic flow

correctly when ice or snow covers the road. The reduction in flow may be due

to road conditions but may also be the result of shortcomings in the

equipment.

Photography and film evaluation was used in order to monitor stops on hills.

The estimated stopping time for trucks during the whole winter was 67 hours

on the hill at Graversfors and 16 hours on the hill at Rothult. Even if there

are various uncertainties in the method of studying the stops and a wide

margin is added, the calculated Stopping time is so short that the economic

consequences are minimal. For 1980, the National Road Administration has

set the value per truck hour at SEK 72 (9). A comparison with the conditions

in traditional winter road maintenance has not been possible since no refe-

rence measurements are available. It is therefore possible that the stopping

times mentioned above consist only to a limited extent of an increase

attributable to unsalted roads.

The experiments with unsalted roads have shown that the costs of winter road

maintenance may vary greatly between different road sections. The main

factors contributing to this difference are:

climate

topography

o

o

o volume and type of traffic

o technique

o different assessments of the effects of the measures applied

The extent and time of inspection of the individual roads are also significant.

Higher classed roads normally require more prompt attention, both in the form

of inspection and action. In these cases, action on a test or control section

Ey be implemented later than if these roads had required primary inspection.

Action implemented later may lead to more extensive follow-up work, such as

ice grading.

The aim of winter road maintenance on the hilly roads was to achieve an even

surface which was only sanded when extremely slippery in order to assist
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IX

heavy vehicles (see Appendix 1). It was not always possible to fulfil this aim

on road 55 with regard to evenness. There were times with weather conditions

which gave an unacceptably rough road surface. This is discussed below.

The experiments on an unsalted road have shown that there are occasions when

snowclearing must be carried out at an early stage. Furthermore, this requires

massive resources to shorten the time required for the work. The aim is to

improve the road surface standard and also to minimize follow-up work. One

weather situation requiring prompt application of massive resources is when

wet snow falls on a frozen road surface followed by falling air temperature.

On road 55, a road grader has been used to a large extent for snowclearing. An

alternative is lorry ploughing. Would this have given better results? Experi-

ence both from this and earlier winter does not indicate that lorry ploughing

would have been better, despite the higher speed of a lorry. Apart from

implementation time, decisive factors for the results are starting time and

capacity, i.e. how much and how hard snow/ice can be cleared.

To achieve an acceptable standard even in the most severe weather conditions,

both road watch teams and resources must be increased greatly. In addition,

callout time must be reduced, for example, with patrol cars on the road. In

one method proposed, salt is used only to a limited extent and in the weather

conditions described above. The salt then prevents the snow from freezing on

the road, thereby aiding snowclearing.

Sanding may be thought to give only asmall increase in friction, with a short-

lived effect. However, even very small increases in friction at a low level

provide a noticeable reduction in stopping distance. Trafficability on hills is

also affected positively by small friction increases. This has been observed

when sanding on the extremely long and steep hill at Graversfors. Another

effect of sanding is that this accelerates abrasion of the snow/ice cover. This

was observed at Graversfors where extensive sanding was carried out.

When following up work by the road maintenance authority on road 55, it was

found that more night work may be necessary when not using salt. This is

mainly due to the shorter effect of sanding and the preventive effect of salt.
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.Skidding has been prevented on a number of occasions when salt remained on

the road after earlier anti-Skid precautions or when salting was carried out as

a preventive maintenance measure. However, on certain occasions it may be

advantageous to leave the road salt-free. For example, cold snow does not

stay as easily on a dry and cold road surface as on a wet, salted road.

The follow-up on road 55 has shown that the amount of ice grading needed may

increase when no salt is used in road maintenance.

The ice grading is considered by maintenance personnel in the Norrköping area

to be more risky than other work on the test section. This is because of the

low speed of the road grader which causes traffic incidents and also "skating"

of the grader blade.

in the experiments with unsalted roads, effects which could not be related to

the question of salting/no salting have been observed. Two of these effects

are discussed below.

Different types of road pavement can demonstrate large differences in

friction under externally similar conditions. The greatest differences appear

when precipitation is low or when there are thin layers of ice. They may be

difficult for the road user to predict or discover and it should therefore be

considered where along the road a pavement joint should be located in order to

reduce the surprise effect. Furthermore, the longest possible sections with

the same pavement type should be the aim in construction. This is desirable

both from the traffic safety and road maintenance aspects.

When a toothed grader blade has been used for ice gradring, higher friction has

been measured than when using a smooth blade. This increased friction

reduces the stopping distance for vehicles. However, when grading ice on a

hard, packed surface, it is difficult to drive the grader in a straight line. It

tends instead to weave along the road. This means that the grader tracks have

the same appearance, which is troublesome for road users. Alternative

methods for ice grading or other types of toothed blades should be tested.

VTI MEDDELANDE 363



1 _ BAKGRUND OCH SYFTE

15- och snöhalka försämrar trafikens säkerhet och framkomlighet. Olika

metoder att bekämpa halka har utarbetats, varvid saltning, eller s k kemisk

halkbekämpning, har visat sig vara den mest effektiva. Undersökningar vid

bla VTI har dock visat att det inte är självklart att säkerheten ökar trots att

vinterväglaget minskar (5). Saltningen har heller inte accepterats av alla

trafikanter. Många menar att saltningen skapar fler problem än den löser.

Vägverket påbörjade därför en serie försök i Östergötlands län, där större

vägar ej fick saltas, med start vintern 1980/81 (1) och med fortsättning

vintrarna 1981/82 (2) och denna vinter 1982/83. Undersökningarna från de två

tidigare vintrarna har visat att på de två plana sträckorna (Rv 32 och Lv 796),

har varken trafikanter eller väghållare haft några större problem, medan de

två backiga sträckorna (Rv 34 och 55) varit problematiska vid ett antal

tillfällen. Korrosionsstudierna har visat på stora nackdelar med saltning.

Olycksstudierna har visat på en uppgång av olycksantalet på de osaltade

sträckorna, men denna uppgång har ej varit statistiskt säkerställd. Detta

tillsammans har inneburit att man har velat fortsätta försöket vintern 1982/83

men att man på de backiga sträckorna skulle få använda salt vid mycket

besvärliga situationer (se bilaga 1). För att kunna utvärdera denna förändring

skulle som tidigare år göras väglagsbedömningar och sammanställningar av

inträffade olyckor på alla fyra prov-'sträckorna med kontrollsträckor. I en

backe på vardera av de två backiga sträckorna skulle eventuella stopp

registreras med en speciell kamera. Trafiken på en av de backiga sträckorna

(Rv 55) skulle mätas för att dels kunna avgöra om trafikanterna påverkas av

väderlek, väglag och väghållarinsatser och dels undersöka hur effekten av

vidtagna vintervägserviceåtgärder varierar med avseende på trafiken. En

intensifierad uppföljning av produktionstekniska effekter och av vägytans

standard skulle göras på Rv 55. De åsikter som förare av tunga fordon har

beträffande den saltfria vinterväghållningen skulle dokumenteras genom en

enkät. Rapporter från olyckor som inträffat på prov-och kontrollsträckor

skulle insamlas och analyseras.
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2. MÄTSTRÃCKOR

Försöket omfattar även denna vinter (82/83) fyra vägar. Av dessa är de plana

(Rv 32 och Lv 796) helt saltfria medan de backiga sträckorna får saltas vid

mycket besvärliga situationer. (Se instruktion bilagai).

Katrineholm

4_ D/E Länsgräns   

  

Motala

Norrköping

E55 .
'J Söderköplng

0 Test
0 nnnnnnu Provvaq road

LE "u Kontroll- Control
Kisa i väg road

$.E*\I/4 3/3 Iänsgrä'ns
I

I
I

Vimmerby

M. Karta över Östergötland med prov- och kontrollvägar marke-
rade. Rv 32 har Lv 206 som kontrollväg och Lv 796 har Lv 636
som kontrollväg. Rv 34 och Rv 55 har sina kontrollvägar på
samma riksvägar, men utanför Östergötlands län.

Figure l. 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. The control stretches for Rv 34 and Rv 55
are on the same Rv (national road) but outside the county of
Östergötland. (Lv = county road).

Väglagsbedömningen på de plana sträckorna har utförts på samma platser

denna och föregående vintrar d vs 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 4. Dessa har valts dels för attsom 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. På Rv 34 har många mätsträckor lagts

i närheten av saltgränsen för att möjliggöra studier av övergångszonen.

'VTI MEDDELANDE 363



              

Tabell 1. Data för de plana sträckorna.

Table 1. Information about the roads with no gradients.

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

1981

Lv 796 P 13,5 3800 60 MAB 1977
Lv 636 K 13,0 5800 80 HAB 1977

Rv 32 P 6,3 2700 Y1 1975
Lv 206 K 7,0 2400 Yl 1977

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

1981 typex 1

Tabell 2. Data för Rv 34. Table 2. Information about Rv 34.

Prov = P v.. b dd Trafikflöde
Mätsträcka Kontroll = K ag re (axelpar/årsdygn) Beläggning Beläggningsår

On) 1981

M 1 K 1 6,0 4 800 60 MAB 12 1978
M 2-3 K 1 9,0 4 800 Y 1 20 1978
M 4-7 JP 9,0 3 200 " "
M 8-9 P 8,0 3 200 " "
M 10 P 9,0 3 600 Y116 1979
M 11 P 8,0 3 000 " "
M 12 P 8,0 1 900 JUSTERING 1981
M 13-18 P 9,0 1 900 " "
M 19-20 K 9,0 1 900 " "
M 21 K 2 9,0 1 900 40 MAB 8 T 1979

Measuring Test 2 P Road width Average annual Road Year of
stretch Control = K (m) daily traffic surfa e surfacing

1981 typex

Tabell 3. Data för Rv 55. Table 3. Information about Rv 55.

Prov = P Trafikflöde
Mätsträcka Kontroll = K Vägbredd (axelpar/ârsdygn) Beläggning Beläggningsår

(m) 1981

M 1 P i 11 000 80 HAB 16 1975
M 2 P 1 5 500 " "
M 3- 4 P 1 5 500 " "
M 6-11 P 1 4 400 Y 2 1982
M 12-14 P 1 4 400 " "
M 15-17 K 4 400 Y 1 "
M 18 K 4 500 " "

Measuring Test = P Road width Average annual Road Year of
stretch Control = K (m) daily traffic surfa e surfacing

1981 typeX

  

x) World list in Appendix 2.
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Figur 2. Mätsträckornas placering på RV 34.
I samma backe som mätsträcka 13 har de :fem kameror varit
placerade som dokumenterar stopp i backen.

Figure 2. Map showing the measuring stretches on Rv 34.
The five cameras, documenting vehicle stops, are placed on
the uphill grade nearby measuring stretch no 13.
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Figur 4. Mätsträckornas placering på Rv 55 där siffrorna markerar
plats för väglagsbedömning. Åby 1-3 markerar trafikmätnings-
plats. Mellan mätsträcka 7 och 8 har de tre kamerorna varit
placerade som dokumenterar stopp i backar.

Figure 4. Map showing the location of the measuring stretches on Rv 55
where spots for marking road condition this winter are given
by numbers. Åby 1-3 show the locations for traffic counts. The
three cameras documenting vehicle stops are placed on the
uphill grade between test stretches 7 and 8.
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3. MÄT- OCH STUDIEMETODER

3.l Väglag

På Lv 796 och Rv 32 och deras kontrollsträckor, Lv 636 och Lv 206, gjordes

väglagsbedömningar 4 vardagar/vecka enligt ett roterande schema så att varje

väg observerades först en dag, tvåa en annan dag 0 s v. Observationerna

gjordes på två platser på varje väg. En plats omgiven av öppen och en omgiven

av sluten terräng.

På Rv 34 gjordes väglagsbedömningar 5 vardagar/vecka på 21 olika platser

med varierande förhållanden vad avser vinterväghållning, klimat, trafikmängd

och omgivande terräng.

På Rv 55 gjordes väglagsbedömningar 5 vardagar/vecka på 18 olika platser

med varierande förhållanden.

Väglagsbedömningarna har gjorts mellan kl 8.00 och ll.OO på en ca 100 m lång

sträcka kring varje mätpunkt. På Rv 55 har även friktionsmätningar gjorts

oftast i anslutning till väghållarinsatser och då har även väglagsbedömningar

gjorts men dessa har inte utnyttjats i sam manställningarna för hela vintern.

3.2 Friktion

Friktionen har mätts före och efter väghållarinsatser men även som komple-

ment till väglagsbedömningen för att mer detaljerat kunna gradera halkan.

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

meterprincipen (3). 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 0/o slip vilket

ungefär motsvarar friktionsmaximums läge vid olika hastigheter. Den bil som

använts vid dessa mätningar har ett slip på l7-l8 96.
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Vid mätning används ett litet (dim. l4,00-8) 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 har mätts

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

och dels mellan hjulspåren. 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.

Stopp i backar

 

En backe på Rv 34 (figurerna 2 och 3) - Rothultsbacken söder om Gumme-

torpasjön - och en backe på Rv 55 (figurerna 1+ och 5) - övre Graversforsbacken

-har bevaktas med hälp av kameror. De bilder som tagits har utgjort underlag

för en bedömning av i vilken utsträckning som bilar tvingats stanna i backarna.

Backen på Rv 55 har bevakats med tre kameror placerade 135, 370 respektive

600 m från backens början och ungefär 5 m från vägbanan på höger sida vid

färd uppför backen. Synfälten genom de olika kamerorna har inte varit

överlappande utan ett par mindre obevakade zoner har funnits. Den översta

kameran stod ungefär 160 m nedanför backens krön.

Backen på Rv 34 har bevakats med 5 kameror placerade 275, 385, 500, 655

respektive 745 m från backens början vid färd uppför backen och även här har

kamerorna stått ungefär 5 m från vägbanans högra sida. Synfälten genom de

olika kamerorna har varit överlappande varigenom en fullständig bevakning av

backen erhållits. Den översta kameran stod ca 30 m nedanför backens krön.

Kamerorna i en backe har kopplats till ett gemensamt tidur varigenom

samtidiga bilder erhållits. Dessa har tagits var sjätte minut med ytterligare

en bild 20 sekunder senare. Tidpunkten då bilden tagits har registrerats i

bildens nedkant.
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3.5
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Vid utvärderingen har stopp noterats om en bil befunnit sig på samma plats i

backen på två eller flera bilder i följd. Stopp med en varaktighet av endast 20

sekunder har ej beaktats.

Trafikflöde

Trafikflödet på Rv 55 har mätts påtre olika platser. Dels vid avfarten mot

Loddby och dels på båda sidor om korsningen med väg 900 och väg 1185 (se

figur 4).

För varje kvart på dygnet har antalet tiotal axelparpassager tillsammans med

klockslag skrivits ut på en pappersremsa. l efterhand har remsan komplette-

rats med uppgift om datum varefter materialet behandlats i dator.

Mätningen av trafikflöde genomfördes för att ge underlag för en bedömning av

hur flödet påverkas av väderlek, väglag och väghållarinsatser samt av hur

resultatet av väghållarinsatser beror av trafikens storlek.

Textur

Makrotexturen har mätts på Rv 55 före och efter vintern i anslutning till

I beläggningsskarven mellan HAB och Y 2 Detta har gjorts för att konstatera

hur vägytan förändras under en vinter och om den ökade hyvelinsatsen har

påverkat framför allt den nylagda Y 2:an.

Makrotexturen beskrivs med hjälp av en registrering av vägytans profilkurva

(4). Profilkurvan erhålls genom att, vid ett provfordons körning på en vägyta,

mäta avståndet mellan vägytan och en referens som i detta fall består av

fordonets chassie. Den vertikala avståndsmätningen sker med hjälp av en

laserstrâle.

Texturen har mätts i vänster och höger hjulspårsområde och i området mellan

spåren. På Y 2:an har dessutom mätningar gjorts omedelbart intill mittlinje-

målningen.
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Väghållarens arbete

 

Arbetsledningen på berörda arbetsområden har löpande rapporterat väghållar-

insatsen. Uppföljning har gjorts på både prov- och kontrollvägar. Rapporte-

ringen omfattar tidpunkter, tidåtgång, delsträckor, resursinsatser (personellt

och maskinellt) samt förbrukade kvantiteter sand och salt.

Rv 55 har intensivstuderats. Fem dygn per vecka, under vintern, har

arbetsområde VFEd34zs insatser på provsträckan studerats. Studier har

förekommit före, under och efter åtgärd. Långtidseffekter har följts upp.

Löpande har berörd personal intervjuats om sitt arbete på prov- och kontroll-

sträcka (VFD le). Av de tekniska hjälpmedel som använts kan nämnas: SAAB

friktion-tester för friktions- och längdmätning. SOBO salthaltsmätare för

mätning av salthalt på vägyta. Termometer för mätning av lokal luft- och

vägytetemperatur. Kamera för dokumentering av bl a väglag.

Klimat

Information från SMHIs Väderstationer i Norrköping-Sörby och Simonstorp har

utnyttjats.

Stationen i Norrköping-Sörby registrerar temperatur klockan 01.00, 07.00,

13.00 och 19.00 samt maximi- och minimitemperatur under dygnet. Dygns-

medeltemperatur finns beräknad. Nederbörden uppmätes två gånger per dygn,

klockan 07.00 och 19.00. Snödjup, relativ fuktighet, molnmängd och väder samt

väderförlopp registreras.

Väderstationen i Simonstorp ligger vid provsträckan på Rv 55. Vid denna

station avläses temperatur klockan 07.00, 13.00 och 19.00. Dygnsmedel-,

maximi- och minimitemperatur redovisas. Manuella nederbörds- och snö-

täckesmätningar utföres.

Uppgifter om medeltemperatur och nederbörd under längre tidsperioder, bakåt

i tiden, finns redovisade av SMHI.
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Förutom termohygrografer på Vägverkets arbetsområden, har en termohygro-

graf varit uppställd vid provsträckan på Rv 55.

Vädérinformationen är kompletterad med anteckningar utförda vid intensiv-

uppföljningen på Rv 55.
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RESULTAT

I detta kapitel redovisas resultaten av de undersökningar som gjorts på prov-

och kontrollvägarna. Som bakgrund lämnas först en kort beskrivning av hur

den gångna vintern förhållit sig till "normalvintern" (1944-1981) kring

Norrköping.

Dygnsmedeltemperaturen för månaderna november t o m mars har endast varit

under "nollan" för februari månad då den var cirka -4OC och detta är normalt.

Övriga månader har varit 1 till 2 grader varmare utom januari som varit ända

upp till 5,5 grader varmare än normalt, vilket innebar att dygnsmedeltempera-

turen var cirka +20C. Normalt har endast november en dygnsmedeltemperatur

över OOC. Något mer än hälften av dedygn då undersökningar gjorts har det

varit minusgrader nattetid .

Sett över hela vintern har nederbördsmängderna i stort sett varit normala,

men det har varit stora variationer mellan månaderna. I februari föll endast

1/3 (9,2 mm) av den normala nederbörden och den föll under i stort sett ett

dygn, vilket innebar mycket snö just den dagen. I mars kom dubbelt (47,8 mm)

så mycket som normalt fördelat på hälften av dagarna och det mesta kom i

form av snö. I januari kom 1,5 gånger (53,5 mm) så mycket som normalt och

detta föll under 20 dygn. Under hälften av dessa dygn kom nederbörden i form

av snö. I november (44,9 mm) och december (33,3 mm) var nederbörden något

mindre än normalt och kom under hälften av månadernas dagar. I november

regnade det och i december snöade det vid nästan alla tillfällena.

I detta kapitel diskuteras förhållanden vid olika mätsträckor ex M6, där siffran

då syftar på den mätplats som framgår av figur 2 och 4.

Hela vintern

 

Här har sammanställts resultat från hela vintern vad avser väglag, trafik-

mätningar och stopp i backar.
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4.1.1 Väglag_

Vid sammanställning av väglagsobservationerna har varje is/snöväglag räknats

som 71-]- observation vid de tillfällen då det varit flera(n) olika is/snöväglag på

observationsplatsen Om det däremot varit barmark och ett is/snöväglag har

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

platsen på deplana 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 de plana sträckorna redovisas i figur 6 och det framgår där att

andelen is/snöväglag är ca 10 c?fa-enheter större på provsträckorna som ej

saltats än på kontrollsträckorna som saltats.

På provsträckan på Rv 34 (figur 7) varierar andelen is/snöväglag mycket även

denna vinter (jmf ref 2:1) och detta beror på variationer i klimat, omgivning

och trafikmängd. Jämförs "likvärdiga" platser på prov- och kontrollsträckan

så har provsträckan 10-15 96 enheter mer is/snöväglag än kontrollsträckan.

Andelen is/snöväglag skulle kanske varit något större på provsträckan om den

inte saltats någon gång. Nu saltades den 3 gånger, punktsaltades 1 gång och

sandades med salt inblandat 4 gånger. Norra kontrollsträckan saltades

37 gånger och den södra 54 gånger.

På Rv 55 är det också stor variation i andelen is/snöväglag mellan olika

mätsträckor på provsträckan (se figur 8). Detta beror dels på samma faktorer

som på Rv 34 men dessutom på att provsträckan saltats ett flertal gånger (ll

dygn) och då framför allt i den stora Graversforsbacken norr om Åby. Backen

(M3-M8) har denna vinter bara något större andel is/snöväglag än kontroll-

sträckan (MIS-MlS) som får saltas (33 saltdygn). Båda partierna har cirka

20 % is/snöväglag. Sträckan mellan backen och kontrollsträckan har däremot _

större andel is/snöväglag (30-35 %) även om man använt salt på denna vid 7

tillfällen. Skillnaden i väglag mellan de olika delsträckorna på provsträckan

beror på att man framförallt vid ett tillfälle fick långvarig effekt av saltning i

backen, dvs där var barmark medan provsträckan norr därom hade is/snöväg-

lag. Föregående vinter (2:1) då provsträckan inte alls saltades hade backen och

partierna ovanför backen ungefär samma andel is/snöväglag.
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Rv 55 har varit ojämn på provsträckan ovanför backen vid nästan 10 0/0 av

observationstillfällena.

heter (isvaikar). Övriga delar av Rv 55 har varit ojämna

Ojämnheten har mest bestått av längsgående ojämn-

vid 1-3 0/0 av

observationerna (se även kapitel #3).
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November 1 1982 - March 25 1983.
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Trafikflödets variation med väglag

 

De dagliga observationerna av väglaget (se avsnitt 3.1) har tillsammans med

mätningar av timtrafiken på Rv 55 använts för att undersöka hur trafikflödet

varierar med väglaget. Väglaget har för detta ändamål klassats som barmark

(torr, fuktig eller våt), lös snö (rimfrost, lös snö eller snömodd) eller hård snö

(tjock is, packad snö, tunn is eller isvalkar). Trafikflödet under exempelvis en

tisdag med lös snö har jämförts med flödet under närmast liggande tisdag (ev

tisdagar) med barmark. Väglaget vid observationsplats 1 har kombinerats med

trafikmätningen vid avfarten mot Loddby (Åby i), och väglaget vid observa-

tionsplats 7 har kombinerats med trafikmätningen norr om korsningen med väg

900 och väg 1185 (Åby 3).

Totala trafikflödet vid olika väglag uttryckt i procent av jämför-
bart barmarksflöde (under vardagar november l982-mars l983).

Table 4. Total traffic flow for different road conditions expressed as
percentage of comparable flow for dry, bare road (during ordinary
weekdays November 1982 - March l983).

  

Väglag Åby i Åby 3

Road condition

Hård snö (ev kombinerat med 97,4 96 96,3 0/0
lös snö eller barmark)

Packed snow (sometimes in combination
with loose snow or bare road surface)

Hård snö (inget annat väglag) 96,8 96 98,9 %

Packed snow only

Lös snö (ev kombinerat med 97,1 0/0 94,9 96
hård snö eller barmark)

Loose snow (sometimes in combination
with packed snow or bare road surface

Lös snö (inget annat väglag) 99,5 96 94,6 96
Loose snow only
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Siffrorna i tabell 4 antyder att trafikflödets beroende av väglaget är mindre

uttalat vid Åby l än vid Åby 3.

väsentligt större andelen pendeltrafik vid Åby 1.

Detta kan eventuellt förklaras av den

Ett försämrat väglag i form av is eller snö på vägen tycks sänka trafikflödet

med upp till fem procent.

Det är emellertid svårt att korrekt mäta trafikflödet när det är is eller snö på

vägen. Den konstaterade flödesminskningen kan bero på väglaget men kan

också vara en effekt av registreringsförfarandet.

Stopp i backar

 

Stopp i backar har registrerats med hjälp av kameror (se avsnitt 3.3). Den

stopptid som på detta sätt kunnat fastställas avser endast stopp i de båda

aktuella backarna och under den tid kamerabevakningen fungerat.

Stopptider under de dygn kamerorna ej varit igång (främst tiden fram till 15:e

december samt sista veckan i mars) har uppskattats med hjälp av väglags-

observationer, väderdata samt stopptider under fungerande bevakning.

Eftersom bilderna tas var sjätte minut kommer varje stopp att anges som en

multipel av sex minuter. Tidpunkten då en bil stannar eller kommer iväg efter

ett stopp kan rimligen antas vara likformigt fördelad över tiden mellan två

bilder. Varje funnet stopp redovisas därför med ett tidstillägg av två gånger

tre minuter (under "T" i tabell 5).

Bilister som med kännedom om rådande framkomlighetsproblem stannat ovan-

för eller nedanför backarna eller valt en annan färdväg har ej bidragit till den

ovan angivna stopptiden T. I Åby-backen har trafikflödet mätts timme för

timme (se avsnitt 3.4). En vecka i november 1982 genomfördes dessutom en

mätning som möjliggjort en beräkning av lastbilsandelar under olika perioder

av dygnet. Den registrerade stopptiden T har med dessa uppgifter kunnat

omräknas till en total stopptid för lastbilar ("S" i tabell 5). Stopptiden S

bygger på antagandet att alla lastbilar som normalt skulle passera backen

under stopptiden T tvingats stanna och ej kommit iväg förrän vid stopptiden

Tzs utgång.
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För Kisa-backen saknas mätningar av timtrafiken vintern 1982/83. Lastbils-

andelar har beräknats utifrån mätningar 1979 och 1980. Med hjälp av

uppgifter om årsdygnstrafik samt sambandet mellan T och 5 vid Åby har den

totala stopptiden för lastbilar (S) i Kisa-backen kunnat uppskattas.

I tabell 5 redovisas de registrerade (T) och beräknade (S) stopptiderna. Det bör

påpekas att filmutvärderaren varit osäker huruvida ett stopp förevarit eller ej,

vid ett antal stopptillfällen i Kisa-backen svarande mot drygt 40 procent av

stopptiden.

Tabell 5. Stopptider i timmar vintern 1982/83, dels vid Åby (övre Graversfors-
backen) och dels vid Kisa (Rothultsbacken).

Table 5. Duration of stops in hours during the winter 1982/83 at Åby (upper
part of the Graversfors hill) and Kisa (the Rothult hill).

 

Åby Kisa
november l982-mars 1983 T 5 T 5
November 1982 - March 1983 (h) (h) (h) (h)

Registrerade stopp 8,9 59,3 13,0 14,4
inkl. 6-minuters stopp

Registerd stops : 6 minutes

 

Registerade stopp 5,9 50,8 1,0 3,7
exkl. 6-minuters stopp

Registered stops _>_ 12minutes

Uppskattade och registerade 11,0 66,5 14,6 16,1

stopp, inkl. 6-minuters stopp

Estimated and registered
stops : 6 minutes

     

T anger de stopptider som registrerats på film.

5 anger den totala stopptiden för lastbilar under beaktande av
konsekvenserna även för de lastbilar som ej återfunnits på film.

T means stop time registered by camera.

S means total stop time for lorries including estimates of stop
time for lorries not filmed hindered by lorries registered on film.

Siffrorna i ovanstående tabell gäller vintern 1982/83. Vid nio nederbördstill-

fällen under vintern har snödjupet vid väderstationen i Simonstorp ökat.
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Härvid har väghållningen ibland varit saltfri och ibland har salt använts.

Under båda förhållandena har stopp förekommit i backen vid Åby. Någon

motsvarande bevakning av stopp i backar, under perioder med normal

vinterväghållning, finns ej. Därför är det inte möjligt att ange den osaltade

vintervägens inverkan på stoppens omfattning. De redovisade resultaten får

ses som bruttouppgifter som ger en övre begränsning för de stillestånd som

orsakats av att vägen inte saltats.
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Resursinsatser på Rv 55

 

Vinterväghållningen, på Rv 55, har sammanställts för vintern 82/83. Prov-

och kontrollsträcka har summerats separat under tiden 82-11-01--83-03-25.

Inlämnade rapporter från arbetsledningen och noteringar från intensivstudi-

erna har bildat underlag. Vägverkets standardpriser för personal och maskin-

er har använts vid beräkningen. För sand och salt har de faktiska

kostnaderna använts. Kostnader för arbetsledning och vinterredskap är ej

medräknade i kostnadsredovisningen. Detta beroende på att dessa kostnader

ej kan särkonteras per vägindivid.

         

Tabell 6. Vinterväghâllningskostnad, Rv 55, prov- och kontrollsträcka.

Table 6. Winter road maintenance cost, Rv 55, test and control stretch.

Aktivitet Provsträcka Kontrollsträcka

Kvantitet Kostnad Kvantitet Kostnad

Snöröjning inkl isrivning 153 h, H 38 800 kr -

Snow-ploughing including 50 h, L 10 000 kr 18 h, L 3 200 kr

grading of ice

Sandning 99 h, L 20 800 kr -

Sanding l+80 rn3 43 100 kr -

Saltning 29 h, L 5 900 kr 33 h, L 6 900 kr

Salting 70 ton 15 400 kr 76 ton 17 400 kr

Totalkostnad 134 l00 kr 27 500 kr

Total cost 5,41 kr/m 1,75 kr/m

0,42 kr/m2 0,19 kr/mZ

Activity Test stretch Control stretch

Quantity Cost Quantity Cost

 

= timmar, hoursh
H = Väghyvel, Roadgrader
L 2 Lastbil, Lorry
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Av tabell 6 framgår att salt använts på provsträckan. Saltning har utförts

under ll dygn. (Se instruktion bilaga 1.) Beroende på saltets långtidsverkan

har salt påverkat väghållningen på prov-'sträckan under totalt 50 dygn. Under

de 97 återstående dygnen, av uppföljningsperioden, har vinterväghållningen

varit saltfri. Kostnaderna under den helt saltfria perioden har beräknats.

Tabell 7. Vinterväghållningskostnader, prov- och kontrollsträcka, Rv 55.
Period då salt ej har påverkat väghållningen på provsträckan.

Table 7. Maintenance costs during the winter for both the test and control
stretch, Rv 55. Period when salt has no influence to the road
maintenance at the test stretch.

   

Sträcka Kostnad

Prov

Test 3,71 kr/m 0,29 kr/mz

Kontroll

Control 0,93 kr/m 0,10 kr/m2

Stretch Costs

    

Den verkliga kostnaden för en helt saltfri väghållning på Rv 55, kan endast

uppskattas. Saltning har utförts vid de ogynnsammaste vädersituationerna.

Om detgantas, att samma .förhållande mellan kostnaderna på prov- och

kontrollsträcka råder under både saltade och osaltade perioden, blir kostnaden

på provsträckan för hela vintern ca 7 kr/m eller 0,55 kr/mz. Jämför tabell 6

och 7.

Kostnaden för de åtgärder som utförts i den extremt långa och branta

Graversforsbacken kan exkluderas. Vid en helt saltfri väghållning blir då

kostnaden ca 5 kr/m eller 0,40 kr/mz. Osäkerheten i denna beräkning är stor

beroende på att åtgärder i Graversforsbacken verkar som ett incitament för

åtgärder på övriga delar av provsträckan.
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Vägförvaltningen i Östergötlands län har sammanställt kostnader för övriga

prov- och kontrollsträckor som ingår i provet med osaltad väg.

Tabell 8. Vinterväghållningskostnader på samtliga prov- och kontrollvägar.

Table 8. Maintenance cost during the winter for all test and control

     

stretches.

Vägnummer P : Prov Kostnad

K : Kontroll

Rv 32 P 0,75 kr/m 0,12 kr/mz

Lv 206 K 1,34 kr/m 0,21 kr/m2

Lv 7% P 0,58 kr/m 0,04 kr/mz

Lv 636 K 1,48 kr/m 0,11 kr/mz

Rv 34 P 2,00 kr/m 0,22 kr/mz

Rv 34 K 1,68 kr/m 0,20 kr/m2

Rv 55 P 5,41 kr/m 0,42 kr/mz

Rv 55 K 1,75 kr/m 0,19 kr/m2

Roadnumber P = Test Cost

K = Control

   

Vid en jämförelse av kostnader, på prov-u och kontrollsträckor, måste de olika

förutsättningarna beaktas. Klimat, mängd och typ av trafik samt topografi är

några av de faktorer som påverkar vinterväghållningen. Vidare kan olika

bedömningar av insatta åtgärders effekt, ge varierande resursinsatser.
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Detaljredovisning, dagbok vintern 1982/83 för Rv 55.

Vinterväghållningen på Rv 55 redovisas i dagboksform, där "intressanta" dygn

redovisas detaljerat medan vissa andra perioder redovisas mer summariskt.

Det sistnämnda gäller t ex då salt påverkat väghållningen på provsträckan

eller dygn då intensivstudier ej förekommit.

Arbetsområdet i Norrköping (ao VFEd34) svarar för väghållningen på prov-

sträckan. Motsvarande insats utför arbetsområdet i Katrineholm (ao VFDle)

på kontrollsträckan.

De temperatur- och nederbördsuppgifter som är redovisade avser förhållanden

ovanför Graversforsbacken.

I det följande redovisas vilken vägstandard som erhållits beroende på en

kombination av nederbörd, temperatur och väghållningsåtgärder. Som stan-

dardmåütt används oftast uppmätt friktion på vägen och då exempelvis 15-

percentilen i friktionsfördelningen utefter vägen (f15). Med l5-percentilen

avses den friktion som 15 96 av mätsträckans längd (0,l5 x 300 = 45 m) under-

skrider vid ett visst mättillfälle. Måttet fm syftar på medelvärdet av friktion

över en eller flera sträckor. De friktionsmätningar som redovisas är utförda i

hjulspårsområdet om inte annat anges.

I kapitlet anges även förändringar av friktion t ex före och efter en sandning.

Ibland kan det vara friktionsförändringar som man kan tycka är så små att de

inte har någon praktisk betydelse, men då bör man betänka att även små

friktionsförändringar är betydelsefulla vid låg friktion. Detta framgår av figur

9 där friktionen omräknats till stoppsträckor om fordonet har hastigheten 70

eller 90 km/h innan inbromsningen.
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Beräknad
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Figur 9. Friktionens betydelse för stoppsträckans längd vid en hastighet av
70 eller 90 km/h.

Figure 9. The effect of friction for the length of the stopping distance at a
speed of 70 or 90 km/h.
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- November månad inleds med milt väder. Den 1-4 november är tempera-

turen i Simonstorp (väderstation) som lägst +1,40C. Den 2:a är maximi-

temperaturen hela +12°C.

- Fredagen den 5:e november. Lufttemperaturen är på morgonen ca -3°C.

' Under dagen stiger lufttemperaturen över OOC. På kvällen sjunker

temperaturen åter, till ca -5°C. Den relativa fuktigheten är morgon och

kväll ca 90 %. Halka uppträder ej på Rv 55 beroende på högre vägyte-

temperatur.

- Lördagen den 6:e november. Lufttemperatur och relativ fuktighet uppvisar

ungefär samma värden som under fredagen. På kvällen förekommer lätt

frost på såväl prov- som kontrollsträcka. Några åtgärder vidtas ej på dessa

sträckor. Väg E4 saltas på kvällen.

- Söndagen den 7:e november. På morgonen är det ca -4OC i luften.

Luftfuktigheten är i Norrköping 98 % kl 07.00. Kontrollsträckan punktsal-

tas kl 05.30, 5-7 gram/m2. Saltningen utföres främst på skyddade

vägsträckor i skogsterräng. Senare under söndagen förekommer frost på

vägrenar på kontrollsträckan. Under söndagskvällen blir Graversforsbacken

på provsträckan hal. Lufttemperaturen är under kvällen ca -ZOC och den

relativa fuktigheten 90 %. Backen och en del vägskäl på provsträckan

sandas under kvällen.

- Måndagen den 8:e november. Frosthalka uppträder under morgonen på

provsträckan. Halkan är koncentrerad till partier med HAB-beläggning.

Sträckan mellan Åby och väg E4 sandas. Klockan 10.00 är vägen blöt och

halkan är borta. Kontrollsträckan saltas ej och detta beror på att halka ej

uppträtt på ytbehandling.

- Tisdagen den 9:e t o m söndagen den 14:e november är en mild period.

Lufttemperaturen är under dagtid ca +lOOC. Nattetid är det inte kallare

än +5°C

- Måndagen den 15:e november. Lufttemperaturen är under morgonen ca

+20C, Vägytetemperaturen är nära OOC. På provsträckan finns lätt halka

vid Simonstorp.
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- Tisdagen den 16:e november. Lufttemperaturen är under natten nära OOC.

Den relativa fuktigheten är hög, 95 %. På morgonen är provsträckan

fläckvis hal på delen med HAB-beläggning. Även på Y2 beläggningen vid

Simonstorp förekommer halka (f = 0,4). Vägrenarna är vita av rimfrost.

Ingen åtgärd på provsträckan. Halkan försvinner när temperaturen stiger

' under morgonen. Kontrollsträckan saitas kl 06.00, 7 gram/m2.

- Torsdagen den 18:e november. Nattemperaturen sjunker till -2°C och det

snöar lätt kl 02.00-03.00 vilket ger som mest 1 cm snö. Graversforsbacken

sandas kl 03.30. Kontrollsträckan halkbekämpas ej.

- Fredagen den 19:e november. Väderutveckiingen liknar torsdagens. Det

snöar lätt på natten (någon cm snö) vilket innebär snöblask på provsträck-

an. Halka på HAB-»beläggning kl 04.30. Stora skillnader i friktion uppmäts

mellan YZ- och HAB-beläggning (se figur 10). Halkan försvinner snabbt

under morgonen. Inga åtgärder på prov- eller kontrollsträckorna.

FRIKTION

FRICTlON

1,0

 

08

0,6

0,1.

Q2 MÄTSTRÄCKANS
0,0 LANGD(ml

LENGTH OF TEST
STRETCH (m)

YTBEHANDUN 182 A A " I BOHA 16 197
DOUBLE SURFACE DRESSING ASPHALT CONCRETE

Figur 10. Provsträckan 19 november 1982. Friktionsmätning på två olika
beläggningstyper. Blötsnö, i cm, lufttemperatur +20C.
Friktionsmedelvärde över de senast passerade 300 m anges i
friktionsremsans överkant.

Figure 10. Test stretch. November 19. 1982. Friction measurement for two

different types of road surface. Wet snow, l cm, air temperature
+20C. The mean friction for the last 300 meters is shown in the

upper part of the diagram.
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- Under återstoden av november vidtas ej några åtgärder på prov- eller

kontrollsträckan. Temperaturen sjunker under 0°C söndagen den 21:a.

Rimfrost på provsträckan vid Åby. Inget behov av åtgärd. Lätt frost

förekommer även natten till tisdagen den 30:e november. Ingen åtgärd.

- ' Onsdagen den 1:a december. Under natten är lufttemperaturen som lägst

+2,4OC vid väderstationen i Simonstorp. Prov-'sträckan inspekteras kl 04.00

på morgonen. Ingen halka. Kontrollsträckan saltas kl 04.00-05.00, 8

gram/m2. Frosthalka på hela kontrollsträckan. Under natten har vädret

här varit klart. Utstrålning från vägytan har då i kombination med hög

luftfuktighet givit frosthalka på kontrollsträckan.

- Torsdagen den 2:a december och fredagen den 3:e är lufttemperaturen nära

OOC under nätterna. Provsträckan inspekteras nattetid av jourhavande

arbetsledare. På gränsen till frosthalka. Inga åtgärder på prov- eller

kontrollsträckorna.

- Lördagen den 4:e december och söndagen den 5:e pendlar lufttemperaturen

runt OOC. På gränsen till frosthalka. Inga åtgärder på prov- eller

kontrollsträckorna.

- Måndagen den 6:e december. Lufttemperaturen är som lägst +10C. Ingen

halka.

- Tisdagen den 7:e december. Temperaturen sjunker. På kvällen är det -QOC

i luften. Ingen nederbörd. Inga åtgärder.

- Onsdagen den 8:e december (se figur ll). Lufttemperaturen är på

morgonen -9°C. Inga åtgärder under natten på Rv 55. Under morgonen

förekommer dimma på slätten vid Åby. Rimfrost lägger sig på prov-

sträckan vid M1. Klockan 09.30 är luf-ttemperaturen -2,l°C. Den relativa

fuktigheten, enligt termohygrografen vid ao VFEd34, är ca 85 0/0. Under

dagen blir provsträckan hal mellan Åby och väg E4. Sträckan sandas kl

15.45. Friktionsmätningar utföres (se tabell 9).
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Figure ll. Weather, road maintenance, friction and traffic December 8, 1982.

Explanation of symbols in appendix 4.
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Tabell 9. Friktionsmätning 8 december 1982 vid Ml. Före och efter
sandning (4-8 mm, utan salt).

Table 9. Friction measurement, December 8 1982 on test stretch M1.

Before and after sanding (4-8 mm, without salt).

   

Friktion, percentiler Trafik. Axelpar efter

sandning, båda riktningarna

Tidpunkt Läge f15 1550 1335

09,42 5 0,43 1,00 1,01

09,52 M 0,20 0,22 0,25

15,01 5 0,16 0,18 0,24

15,13 M 0,16 0,18 0,24

15,45 Sandning, 4-8 mm. Sanding, 4-8 mm.

15,46 5 0,33 0,38 0,43 10

15,59 M 0,28 0,33 0,38 140

16,35 5 0,21 0,24 0,29 1600

18,45 5 0,22 0,27 0,66 2600

Time Position 1515 150 1535 Traffic. Axle pairs

passed since

sanding, both

Friction, percentiles ' direCti°n5°

   

S = Hjulspår, wheeltrack

M = Mellan hjulspår, between wheeltracks.

Klockan 18.00 på kvällen börjar det snöa. Lufttemperaturen är nära OOC i

Norrköping. I Simonstorp är temperaturen -2°C. Under kvällen och natten

kommer det 3,1 mm nederbörd, i smält form, vid Simonstorp. Klockan

19.00 är friktionen i nedre delen av backen (HAD-beläggning) 0,19 (f50).

För att hjälpa upp trafiken i Graversforsbacken påbörjas sandning vid 20-

tiden. Friktionen är på kontrollsträckan vid 22-tiden 0,24 (ij). Vid 23-
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tiden rapporteras de första stoppen i Graversforsbacken. Samtidigt går en

väghyvel ut på provsträckan. Hyvelföraren rapporterar att ett femtontal

lastbilar står i backen. Hyveln återkommer till arbetsområdet vid 5-tiden

på morgonen. Under kvällen och natten har en lastbil sandat 20 m3 med 4-8

mm:s sand i backarna på provsträckan. Efter sandning går trafiken åter

' fram i Graversforsbacken. Friktionen efter sandning uppmäts till 0,26 (f50)

i nedre delen av backen (HAB-beläggning). På kontrollsträckan vidtas ej

några åtgärder under kvällen.

- Torsdagen den 9:e december. Lufttemperaturen stiger till ca +2°C.

Kontrollsträckan saltas klockan 04.00-05.00, 2 drag á 15 gram/m2. Vägen

är, vid saltningen, täckt av ett tunt is-snölager. Plogar behöver ej

användas. Vid 8-tiden på morgonen är kontrollsträckan bar (foto 2).

Provsträckan är täckt med packad snö (foto i och 3). Vid Ml och M2 är

provsträckan våt. Detta beroende på bl a indragning av salt från angränsan-

de vägar och en högre temperatur. Provsträckan sandas i Graversforsback-

en klockan 07.00-08.00. Några ytterligare åtgärder vidtas ej under dagen

på prov- eller kontrollsträckan.

- Fredagen den 10:e december. Lufttemperaturen stiger till +30C. Vägyte-

temperaturen är under dagen +1,50C. Vägbanan är bar efter nattens regn.

Inga åtgärder under dagen.

- Lördagen den ll:e december. Det milda vädret fortsätter. Lufttempera-

turen i Simonstorp är som lägst +1,40C.

- Söndagen den 12:e december. Temperaturen sjunker. Klockan 07.00 är

lufttemperaturen -0,4°C i Simonstorp. Under natten till söndagen snöar

det, 6,5 mm i smält form. Provsträckan hyvelplogas klockan 07.00-10.00.

Lastbil med diagonal- och sidoplog rensar vägrenarna klockan 08.30-11.00.

Kontrollsträckan saltas vid två tillfällen under morgonen, 2 givor á

20 gram/m2. På kvällen snöar det åter. Små mängder lätt snö och i

Simonstorp är temperaturen kl 19.00 -3,4°C. Provsträckan sandas, främst i

och ovanför Graversforsbacken. Sandningen pågår till klockan 03.00 på

måndagen. Inga åtgärder på kontrollsträckan under kvällen eller natten till

måndag.
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Foto 1. Provsträcka, M10, Foto 2. KontroTTSträcka, M17,

 

 

9 dec 1982, kT 0920. 9 dec 1982, k1 1005.

Photo 1. Test stretch, M10, Photo 2. ControT stretch, M17,
Dec 9 1982, 0920 a.m. Dec 9 1982, 1005 a.m.

  

Foto 3. Provsträcka, M7, Foto 4. Provsträcka, M7,
9 dec 1982, k1 0900. 13 dec 1982, kT 1105.

Photo 3. Test stretch, M7, Photo 4. Test stretch, M7,
Dec 9 1982, 0900 a.m. Dec 13 1982, 1105 a.m.

 

Provsträcka, M9, I' Foto 6. KontroTTsträcka, M16,

 

13 dec 1982, kT 1030. 13 dec 1982, kT 0945.

. Test stretch, M9, Photo 6. ControT stretch, M16,
Dec 13 1982, 1030 a.m. Dec 13 1982, 0945 a.m.
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- Måndagen den 13:e december. Temperaturen har sjunkit. Lufttemperatu-

ren varierar mellan -3°C och -9°C. Vägytetemperaturen är under morgo-

nen ca -4°C. Väglaget varierar utefter prov- och kontrollsträckorna. (foto

4, 5 och 6). Friktionsmätningar utförs under morgonen.

Tabell 10. Friktionsmätning i hjulspår, 13 december 1982, prov- och kontroll-
sträcka, söderut.

Table 10. Friction measurement in wheeltrack, December 13 1982, test and
control stretch, south direction.

   

Friktion, percentiler

Sträcka Tidpunkt P,K f15 fjo fgj Anm.

18 09,17 K 0,87 0,91 0,94

16 09,44 K 0,86 0,89 0,93 Foto 6, Photo 6.

13 10.00 P 0,20 0,27 0,37

9 10,32 P 0,16 0,20 0,27 Foto 5, Photo 5.

8-7 11,09 P . 0,25 0,31 0,40 Foto 4, Photo 4.

4-3 11,42 P 0,13 0,17 0,23

2 11,52 P 0,96 0,97 0,99

Stretch Time P,K flj 150 fgj Notes

Friction, percentiles

   

P = Provsträcka, Test stretch

K = Kontrollsträcka, Control stretch.

Av tabell 10 framgår att friktionen varierar mellan prov- och kontroll-

sträckan. Men även inom provsträckan finns stora variationer. Topografi,

beläggningstyp och trafikmängder ger dessa variationer. Indragning av salt

torde inte ha påverkat sträcka nr 2. Måndagen är dimmig och detta i

kombination med den låga temperaturen ger halka på provsträckan under

dagen. Backar, kurvor och vägskäl sandas. En 1astb11 används för sandning.

Inga åtgärder på kontrollsträckan eftersom salt på vägbanan från sön-

dagens saltning haft en preventiv effekt.
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- Tisdagen den 14:e december. Lufttemperaturen stiger långsamt från -60C

under morgonen till -ZOC på kvällen. Det snöar lätt vid lB-tiden vilket ger

ca 1 cm. Graversforsbacken sandas vid 16-tiden med 5 m3 sand. Vid

friktionsmätning klockan 16.30 är friktionen i hjulspår uppför backen 0,24

(fm). Samma friktion uppmäts på både HAB och YZ-beläggning. Ovanför

I backen är friktionen 0,16 (fm). Under kvällen rapporteras stopp i Gravers-

forsbacken. En sandbil går ut kl 22.45 och är ute till klockan 00.15, 28 m3

sand körs ut. Under tisdagen utförs ej några åtgärder på kontrollsträckan.

Klockan 17.00 är friktionen vid M16, 0,29 (fm).

- Onsdagen den 15:e december (se figur 12). Lufttemperaturen har stigit till

0°C under morgonen. Vägytetemperaturen är -1°C. Vid 7-tiden på

morgonen börjar det snöa. (foto 7). Då snöfallet börjar är friktionen 0,28

(fm) i Graversforsbacken. Ingen skillnad mellan beläggningstyperna. Det

fortsätter att snöa under förmiddagen och klockan 11.30 har det kommit ca

5 cm snö. (foto 10). Vid 11-tiden sandas Graversforsbacken. Lufttempera-

turen är då +0,20C. Efter sandning varierar friktionen i backen mellan 0,09

och 0,14. (foto 11). Några skillnader mellan beläggningstyperna kan ej

iakttas. Klockan 13.30 går två väghyvlar ut på provsträckan. Tidigare

under förmiddagen har det inte funnits någon snö på vägbanan att hyvla

bort (foto 9). Friktionen före hyveln varierar mellan 0,12 och 0,17.

Friktionen efter hyveln, med släta hyvelstål, är i genomsnitt ca 0,10 (foto

12). Vid byte till tandade hyvelstål höjs friktionen till ca 0,15 i genomsnitt.

Snöfallet upphör vid 16-tiden och följs av ett lätt duggregn som pågår till

klockan 19.00. Sammanlagt har det under dagen kommit 17 mm smält

nederbörd eller 13 cm snö. Graversforsbacken sandas klockan 14.30 efter

första hyvlingen. Friktionen är klockan 16.00 0,20 (fm) i hjulspår på båda

beläggningstyperna. Hyvlarna är ute till klockan 23.30 och kör provsträck-

an två gånger t.o.r. Hela provsträckan sandas med två lastbilar mellan

klockan 19.00 och 06.00 den 16:e, och 88 m3 sand körs ut.
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Foto 7. Provsträcka, M6, Foto 8. KontroTTsträcka, M16,

15 dec 1982, kT 0810. 15 dec 1982, kT 0925.

Photo 7. Test stretch, M6, Photo 8. ControT stretch, M16,
Dec 15 1982, 0810 a.m. Dec 15 1982, 0925 a.m.

 

Foto 9. Provsträcka, M6, Foto 10. Provsträcka, M6,
15 dec 1982, kT 1025. 15 dec 1982, kT 1140.

Photo 9. Test stretch, M6, Photo 10. Test stretch, M6,
Dec 15 1982, 1025 a.m. Dec 15 1982, 1140 a.m.

  
Foto 11. Provsträcka, M6, Foto 12. Provsträcka, M4,

15 dec 1982, kT 1200. 15 dec 1982, kT 1340.
Sand i packad snö. Friktion efter hyveT 0,10.
Friktion 0,09-0,14.

Photo 11. Test stretch, M6, Photo 12. Test stretch, M4,
Dec 15 1982, 1200 a.m. Dec 15 1982, 0140 p.m.
Sand in packed snow. Friction behind grader 0.10.
Friction 0.09-0.14.
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.4. ' 47.4-, 6"

  

 

x ' I'

Foto 13. KontroJTsträcka, M16, Foto 14:7 Proçsträcka, M8,
15 dec 1982, kT 1520. 16 dec 1982, kT 0940.

Mycket ojämn, sandad vägbana.

Photo 13. ControT stretch, M16, Photo 14. Test stretch, M8,
Dec 15 1982, 0320 p.m. , Dec 16 1982, 0940 a.m.

Very uneven, sanded roadway.

   

Foto 15.7% P' I 4 I 7 D I Foto 16, ._KohtroTTstr
16 dec 1982, kT 0900. 16 dec 1982, kT 0845.
Friktion 0,27, ojämn vägbana.

Photo 15. Test stretch, M13, Photo 16. ControT stretch, M16,
Dec 16 1982, 0900 a.m. Dec 16 1982, 0845 a.m.
Friction 0.27, uneven roadway.

   
  

   

 

        
      

   

   

Foto 17. Provsträcka, M13, Foto 18. KontroTTsträcka, M16,
17 dec 1982, kT 0930. 17 dec 1982, kT 0940.

Photo 17. Test stretch, M13, Photo 18. ControT stretch, M16,
Dec 17 1982, 0930 a.m. Dec 17 1982, 0940 a.m.
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Kontrollsträckan, (foto 8), saltas och röjs vid tre tillfällen under onsdagen.

Sammanlagt sprids 80 gram/m2. Första saltningen klockan 12.30. Vid l6-

tiden, (foto 13), är kontrollsträckan mycket ojämn och moddig. Friktionen

varierar mellan 0,07 och 0,10 i hjulspår. Kontrollsträckan saltas och röjs

för tredje gången vid 18.30-tiden. Klockan 23.00 är kontrollsträckan bar

' och friktionen är 0,85 (fm). Vid samma tidpunkt är friktionen på

provsträckan, ovanför Graversforsbacken, 0,20 (fm). Vägen är här mycket

ojämn. Huvuddelen av personbilstrafiken kör uppskattningsvis inte fortare

än 50 km/h. I Graversforsbacken och på provsträckan nedanför backen är

vägbanan jämnare och i ett acceptabelt skick.

- Torsdagen den 16:e december. Lufttemperaturen är under morgonen +2°C

och vägytetemperaturen -l°C. Under natten har det varit uppehåll.

Kontrollsträckan är bar och fuktig, friktionen är 0,80 (fm) (foto l6).

Provsträckan mellan D-länsgräns och Graversforsbacken är mycket ojämn

och friktionen varierar mellan 0,10 och 0,30 (foto 14 och 15). I backen och

nedanför denna är väglaget något bättre. Under förmiddagen rensar en

lastbil med diagonal- och sidoplog kanterna. Detta arbete utföres även på

kontrollsträckan under förmiddagen. Det mycket ojämna och hala väglaget

betår på provsträckan. Under kvällen rapporteras stopp i trafiken vid

,Simonstorp. Lufttemperaturen sjunker under OOC. Beslut fattas om att

provsträckan skall saltas. Första lastbilen går ut klockan l9.00 och sprider

en blandning av 24 m3 sand och 8 ton salt, natriumklorid. En andra lastbil

går ut vid 22-tiden och sprider enbart salt, 12 ton natriumklorid. Saltningen

är avslutad vid 3-tiden på natten till fredagen. Beroende på tendens till

återfrysning saltas kontrollsträckan vid l9-tiden, 20 gram/m2.

- Fredagen den 17:e december. Lufttemperaturen är under morgonen -4°C.

Vägytetemperaturen är -6°C. Kontrollsträckan är fuktig och friktionen

varierar mellan 0,80 och 0,90 (foto 18). Provsträckan är ovanför Gravers-

forsbacken fortfarande mycket ojämn och friktionen varierar mellan 0,20

och 0,40 (foto 17). Två väghyvlar isriver provsträckan under dagen. Efter

isrivningen sprids 12 ton natriumklorid. Trots detta finns det isvalkar kvar

på provsträckan ovanför Graversforsbacken.

- Lördagen den 18:e december. Lufttemperaturen varierar mellan -20C och

-6°C. Ingen nederbörd faller under dygnet.
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- Söndagen den 19:e december. Luftemperaturen stiger till någon plusgrad

under dagen. Ingen nederbörd. Kontrollsträckan saltas både morgon och

kväll beroende på frosthalka, 15 resp 10 gram/m2. Provsträckan klarar sig

beroende på större mängd kvarvarande salt på vägen. Se måndagens

salthaltsmätning.

- Måndagen den 20:e december. Lufttemperaturen är under morgonen +5°C.

Vägytan är kallare -1°C. Under förmiddagen snöar det 5 cm. Två

väghyvlar går ut på provsträckan. På provsträckan, ovanför Graversfors-

backen, uppmäts i genomsnitt 6 gram salt/m2. Saltet ligger kvar efter

torsdagens och fredagens intensiva saltning. På kontrollsträckan uppmäts

bara 2 gram salt/m2, trots två salttillfällen under söndagen. Vid 14-tiden

på måndagen har temperaturen stigit någon grad och vägbanan är mesta- '

dels blöt och bar. Inga stopp rapporteras i Graversforsbacken under

måndagen. Friktionen på kontrollsträckan och provsträckan ovanför Gra-

versforsbacken är på båda, 0,29 (fm). Mätning av friktionen i Graversfors-

backen ger följande resultat.

Tabell 11. Friktionsmätning i hjulspår, 20 december 1982. Packad snö,
snömodd.

Table 11. Friction measurement in wheeltrack, December 20 1982. Packed
snow, sleet/slush.

   

Beläggningstyp Tidpunkt x Friktion, percentiler Medelvärde

ilj fSO §85 me2 meAB

Y2 09.35 0,16 0,18 0,21 0,19

HAB 09.39 0,07 0,11 0,14 0,10

HAB 09.42 0,08 0,12 0,14 0,10

Y2 09.46 0,13 0,17 0,20 0,17

HAB 11.34_ 0,11 0,15 0,18 0,15

Y2 11.38 0,12 0,20 0,31 0,21

Y2 14.43 0,76 0,81 0,85 0,80

HAB 14.47 0,28 0,35 0,54 0,39

Road surface Time Friction, percentiles Mean value

f15 fjo 1335 me2 meAB
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Skillnaderna i friktionen som redovisas i tabell ll beror dels på belägg-

ningarnas olika yttextur och dels på mängden kvarvarande salt på vägytan.

Det kan antas att den ytbehandlade vägen har mer kvarvarande salt.

Mätningar som styrker detta antagande har ej gjorts. Mätning av salthalt

utfördes under måndagsmorgonen vid Ml på HAB-beläggning. I genomsnitt

- fanns här 2 gram salt/m2 mot 6 gram/m2 på YZ-beläggningen. Trafiken är

dock ca tre gånger större vid Ml än i backen varför jämförelser är svåra

att göra.

- Perioden den 21:a december till den 9:e januari är mild för årstiden och

intensiv-'bevakas inte. På prov-'sträckan sandas Graversforsbacken vid två

tillfällen den 3:e januari. Detta i samband med frosthalka. Kontrollsträckan

saltas under perioden vid 8 tillfällen. Oftast i samband med frosthalka.

- Måndagen den lO:e januari. På provsträckan förekommer fläckar med

frosthalka under morgonen. inga åtgärder på någon sträcka.

- Tisdagen den 11:e januari. Lufttemperaturen är under morgonen +3°C.

Vägytetemperaturen är nära OOC. Tunn is och rimfrost finns både på

kontrollsträckan och provsträckan ovanför Graversforsbacken. Inga åtgär-

der på provsträckan, halkan har försvunnit vid 9-tiden. Kontrollsträckan

saltas vid 8-tiden på morgonen, ll gram/m2.

- Onsdagen den 12:e januari. Milt, lufttemperatur +6°C - +80C.

- Torsdagen den 13:e januari. ililt, lufttemperatur +4°C - +7°C.

- Fredagen den 14:e januari. Lufttemperaturen är under morgonen nära OOC.

Vägytan är nerkyld till -lOC p g a utstrålning. På provsträckan förekom-

mer fläckvis halka på HAB-beläggningen. Kontrollsträckan saltas vid 7-

tiden på morgonen, lO gram/m2.

- Under helgen den 15:e och 16:e januari sjunker temperaturen. Minusgrader

även dagtid. Lätt snöfall under natten mellan lördag och söndag, mindre än

i cm. Nedre delen av Graversforsbacken, HAB-beläggning, sandas under

söndagen. Kontrollsträckan saltas vid ett tillfälle samma dag, 10 gram/m2-
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- Måndagen den 17:e januari (se figur 13). Lufttemperaturen är under

morgonen -3°C. Vägytetemperaturen är -1°C. Det börjar snöa vid 7-tiden

på morgonen och pågår till klockan 11.30, då det har kommit ca 10 cm snö.

Lufttemperaturen stiger under dagen inte över -2°C. Graversforsbacken

sandas första gången klockan 08.00. Två väghyvlar går ut på provsträckan

' klockan 10.30 och är ute till klockan 16.00. Resultatet efter hyvlingen blir

en jämn vinterväg, men hal. Före sandning är friktionen vid M1 0,11 (fm).

Omedelbart efter sandning med #-8 mm:s sand ökar friktionen till 0,17

(fm). Vid en motsvarande mätning på M2 ökar friktionen från 0,14 (fm) till

0,21 (fm) (figur 14). Fyra timmar och ca 600 axelpar senare har friktionen

reducerats till 0,18 (fm).

Backar och kurvor sandas vid sammanlagt tre tillfällen under måndagen.

Ett stopp i Graversforsbacken har rapporterats under dagen. Kontroll-

sträckan plogas vid ett tillfälle och saltas två gånger under måndagen,

sammanlagt 50 gram/m2.

FRIKTION

FRICTION

f=q13 120,11. f=0,21
1,0

 

0,8

0.6

at.

Q2 HÄTSTRÄCKANS
oo LÄNGD (m)

' 100 1,00 700 LENGHT OF TEST
- STRETCH (m)

OSANDAD VÄG _ NY SANDAD VÄG
NOT SANDED ROAD RECENTLY SANDED ROAD

 

Figur 14. Friktionsmätning på osandad och nysandad väg, 17 januari 1983.
klockan 11.50.
HAB-beläggning, packad snö, sand 4-8 mm utan salt.
Friktionsmedelvärde över de senast passerade 300 m anges i
friktionsremsans överkant.

Figure 14. Friction measurement before and just after sanding, January 17,

1983, 11.50 am. Asp'nalt concrete, packed snow, sand 4-8 mm

without salt. The mean friction for the last 300 meters is shown

in the upper part of the diagram.
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- Tisdagen den 18:e januari (se figur 15). Vid midnatt börjar det snöa.

Lufttemperaturen stiger till OOC under natten. Snöfallet slutar vid 5-tiden

på morgonen, 5 cm snö har fallit under natten. Graversforsbacken sandas

vid 1-tiden på natten. Detta beroende på svårigheter för den tyngre

trafiken att ta sig upp. Två väghyvlar med släta hyvelstål går ut vid 4-

_tiden på morgonen. Hyvlarna är tillbaka vid lll-tiden efter ha kört

prov-'sträckan två gånger fram och tillbaka (foto 19). Kontrollsträckan är

täckt med 1 cm blöt snömodd på en i övrigt isfri vägbana. Friktionen

varierar här mellan 0,31 och 0,37 (foto 20). Kontrollsträckan moddavröjs

vid ytterligare ett tillfälle under dagen och saltas vid 17-tiden eftersom

temperaturen sjunker under OOC. Friktionsmätningar på provsträckan under

dagen och kvällen visar bl a att sandning under vissa yttre förhållanden ger

ett ytterst litet friktionstillskott. Friktionen ökade som mest med 0,03 och

friktionsökningen uteblev helt på vissa sträckor pga bla lätta snöbyar.

Mätning efter sandning är då utförd 20-30 minuter efter spridning, under

denna tid har 50-100 fordon passerat. Under kvällen blåser det kraftigt

från nordost. Graversforsbacken sandas då vid två tillfällen utan att ge

något större friktionstillskott.

- Onsdagen den 19:e januari. Temperaturen har sjunkit. Det är -8OC i luften

på morgonen. Temperaturen är som högst -60C under dagen. lngen

nederbörd faller under dygnet. Under natten har backarna på provsträckan

sandats. En lastbil med diagonal- och sidoplog rensar kanterna under

förmiddagen. Graversforsbacken sandas mellan klockan 08.00 och 09.00.

Provsträckan mellanM1 och M3 är torr med bara mindre isfläckar i

körfälten. (foto 21). Ovanför M3 är provsträckan spårig och valkig (foto

23). Mycket sand ligger kvar i Graversforsbacken, mest på vägrenar och i

vägmitt (foto 22). Friktionen är mellan Ml och M3 ca 0,90. I Graversfors-

backen varierar friktionen mellan 0,17 och 0,55, med en medelfriktion på

0,20 på HAB-beläggningen och 0,45 på YZ-beläggningen. Vid M13 är

friktionen 0,15 (fm). På kontrollsträckan är friktionen 0,50 (fm) (foto 24).

Friktionsmätningarna utförs under tiden 08.30-09.30 och före morgonens

sandning i Graversforsbacken. Vid lZ-tiden, 3 timmar efter sandning, är

friktionen den samma som före sandning i Graversforsbacken. Under efter-

middagen ökar friktionen något beroende på trafikens nötning och på

avdunstning. Under eftermiddagen rensas kanterna på kontrollsträckan

med lastbilsplogning.
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Figur 15. Väder, väghållningsåtgärder, friktion och trafikmängd 18 januari

1983. Förklaring av symboler i bilaga 4.

Figure 15. Weather, road maintenance, friction and traffic January 18, 1983.

Explanation of symbols in appendix 4.
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Foto 19. Provsträcka, M10,
18 jan 1983, kT 0830.

Photo 19. Test stretch, M10,
Jan 18 1983, 0830 a.m.
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Foto 21. Provsträcka, M2,
19 jan 1983, kT 1010.

Photo 21. Test stretch, M2,
Jan 19 1983, 1010 a.m.

4.. Å. a:0 ..

Provsträcka, M10,
19 jan 1983, kT 0925.

Photo 23. Test stretch, M10,
Jan 19 1983, 0925 a.m.
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Foto 20.

4 ,

KontroTTsträcka, M18,

18 jan 1983, kT 0900.

Photo 20. ControT stretch, M18,
Jan 18 1983, 0900 a.m.

 

Foto 22. Provsträcka, M8,
19 jan 1983, k] 0940.

Test stretch, M8,
Jan 19 1983, 0940 a.m.

Foto 24.

, l
\l *«

 

19 jan 1983, kT 0850.

ControT stretch, M16,Photo 24.
Jan 19 1983, 0850 a.m.



- Torsdagen den 20:e januari. Lufttemperaturen är under morgonen -9OC och

har till eftermiddagen stigit till -3°C. Väglaget är det samma som under

onsdagen. Några åtgärder vidtas inte på prov- eller kontrollsträckan under

ordinarie arbetstid. Mellan klockan 16.00 och 18.00 faller ca 2 cm snö.

Lufttemperaturen stiger till nära OOC. Kontrollsträckan saltas med början

D klockan 17.30, 20 gram/m2. Graversforsbacken sandas från klockan 20.30.

Senare under kvällen sandas hela provsträckan. Under kvällen blir en

lastbil stående i Graversforsbacken. Stoppet beror delvis på olämplig

lastfördelning dragbil-släp. Efter sandning har friktionen höjts från 0,11

till 0,23 (fm). Friktionsmätningen är utförd 20 minuter efter sandning. En

timme efter sandning är friktionen 0,20-0,30 (fm). Vid Ml uppmäts större

friktionsförbättringar. Men här har, förutom sandning, även saltindragning

från väg E4 påverkat friktionen.

- Fredagen den 2l:a januari. Lufttemperaturen har stigit till +l+°C och

vägytetemperaturen är +l°C klockan 09.00. Provsträckan är bar mellan

Ml och M3. På sträckan M4 - Mill finns snö och is på kanter och mellan

hjulspår. Fläckvis halka förekommer i hjulspåren ovanför Graversfors-

backen. Vid M13 uppmäts friktionen 0,11 (f15) och 0,39 (f50). På

kontrollsträckan varierar friktionen mellan 0,84 och 0,92. En väghyvel

isriver provsträckans vägrenar under dagen. På kontrollsträckan utförs ej

några åtgärder under dagen.

- Lördagen den 22:a och söndagen den 23:e januari. Milt väder, 0 - +7OC.

Inga åtgärder på prov- eller kontrollsträcka.

- Måndagen den 24:e januari. Luftttemperaturen har under natten gått ner

till -l°C. Provsträckan saltas i och nedanför Graversforsbacken klockan

04.30, beroende på frosthalka. Givan är l0 gram/m2. Inga åtgärder på

kontrollsträckan under måndagen.

- Tisdagen den 25:e t.o.m. fredagen den 28:e januari. Perioden är mild, över

OOC. Inga vinterväghållningsåtgärder på prov- eller kontrollsträcka.

- Lördagen den 29:e januari. Lufttemperaturen sjunker under dagen från

+3oC tm -0,40C klockan 19.00. Efter snöfall röjs provsträckan med lastbil.

Backarna sandas. Kontrollsträckan moddavröjs och saltas, l2 gram/m2.
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- Söndagen den 30:e januari. Under natten till söndagen faller det 10 cm snö.

Lufttemperaturen är då OOC. Provsträckan lastbilsplogas under natten.

Under dagen smälter det mesta av den kvarvarande snön på provsträckan

bort. Kontrollsträckan moddavröjs och saltas, 12 gram/m2. Under kvällen

sjunker lufttemperaturen till -2°C.

- Måndagen den 31:a januari. Lufttemperaturen har sjunkit till -SOC klockan

07.00. Under natten har backarna sandats på provsträckan. Under dagen

röjs P-platser på provsträckan med väghyvel. På kontrollsträckan vidtas ej

några åtgärder.

- Tisdagen den 1:a februari (se figur 16). Både luft- och vägytetemperatur

är på morgonen, klockan 07.00, -4°C. Torr barmark på prov- och

kontrollsträckan. Det börjar snöa klockan 11.00. Lufttemperaturen är då

OOC. Klockan 13.00 börjar två väghyvlar att snöröja provsträckan. Två

långtradare har ej kommit upp i Graversforsbacken klockan 13.30. Friktio-

nen är då 0,08 (f50) i backen. Efter en första sandning höjs friktionen till

0,12 (f50), men den tunga trafiken har fortfarande svårt att ta sej upp i

backen och kl 15.00 står 7 långtradare i backen varav 2 i bredd. Senare på

kvällen vid l8-tiden står 23 lastbilar stilla i övre backen på väg upp.

Ovanför backen på väg nedför väntar 26 lastbilar och Bl personbilar. Kl

19.00 flyter trafiken efter det att hyvlarna dragit upp de fordon som inte

själva kunde komma upp. Även på väg E4 står trafiken stilla vid

Stenkullen och ända ner till Rv 55. Klockan 15.30 står trafiken stilla på

provsträckan vid Simonstorp och stoppet varar i cirka 45 minuter (foto 25).

Väghyvlarna drar upp de lastbilar som blockerar i backen. Strax innan

trafiken åter flyter står i norrgående körfält 10 lastbilar och 30 till 40

personbilar och väntar. I södergående körfält står 5 lastbilar och 20

personbilar och tidigare fanns även de 6 lastbilar som hyvlarna drog upp.

Det har då kommit 15 cm snö. Det fortsätter att snöa under kvällen, vilket

innebär ytterligare 3 cm. Väghyvlarna är ute till klockan 04.00 den 2:a.

Under eftermiddagen den 1:a sandas provsträckan, vid Graversfors och

Simonstorp, men p g a den stillastående trafiken är det svårt att sanda

ordentlig i backarna och trafiken har därför fortfarande svårt att ta sig

uppför backarna.
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Väder, vägl'iållningsåtgärder, friktion och trafikmängd 1 februari

1983. Förklaring av symboler i bilaga 4.

Figure 16. Weather, road maintenance, friction and traffic February 1, 1983.

Explanation of symbols in appendix 4.
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Foto 25. Provsträcka, M10,
1 feb 1983, k] 1600.

Photo 25. Test Stretch, M10,

 

Feb 1 1983, 0400 p.m.

Foto 27. Provsträcka, M11,
2 feb 1983, k1'0905.

Photo 27. Test stretch, M11,
Feb 2 1983, 0905 a.m.

. o

Provsträcká, M11,
7 feb 1983, kT 0905.

Foto 29.

Photo 29. Test stretch, M11.
Feb 7 1983, 0905 a.m.
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ControT stretch, M16,
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7 feb 1983, kT 0940.
ControT stretch, M16,
Feb 7 1983, 0940 a.m.



Graversforsbacken sandas och saltas därför vid två tillfällen under kvällen.

1 tim. 45 min. efter första saltningen har friktionen höjts till 0,30 resp 0,45

(ij) på HAB- resp Y2-beläggningen. Efter andra saltningen är friktionen

0,79 resp 0,84 (f50). Snöfallet upphör vid 23-tiden. Lufttemperaturen är

då nära OOC. Vägytetemperaturen är -l°C.

- Onsdagen den 2:a februari. Lufttemperaturen har sjunkit till -50C klockan

07.00 och fortsätter att falla under dagen till -llOC på kvällen. Prov-

sträckan är bar/moddig mellan M3 och M9 d v 5 Graversforsbacken (foto

26). Nedanför M3 och ovanför M9 är vägen täckt av packad snö/is (foto 27).

Kontrollsträckan är bar/moddig (foto 28). På de saltade partierna är

friktionen ca 0,60 (fm) och på de icke saltade 0,l7 (fm). Provsträckan

efterplogas med två lastbilar under dagen. Icke saltade sträckor sandas, 24

m3. Kontrollsträckan lastbilsplogas vid tre tillfällen under dagen.

- Torsdagen den 3:e februari. Lufttemperaturen varierar mellan -4OC och

-12°C. Backarna på provsträckan har sandats under natten, ca 3 m3. En

väghyvel isriver provsträckan, ovanför Graversforsbacken, under dagen.

- Fredagen den 4:e t. o. m. söndagen den 6:e februari. Kall period. Inga

åtgärder på prov- eller kontrollsträckan.

- Måndagen den 7:e februari. Lufttemperaturen varierar under dygnet

mellan -3°C och -8°C. Sex dygn har gått efter snöfallet den 1:a februari.

Vägen är bar mellan N11 och M9. Ovanför M9 är provsträckan fläckvis ren

men till största delen täckt med packad snö/is. Vägen är spårig efter

isrivning med tandade hyvelstâl. Friktionen på de icke bara partierna är ca

0,20 (fm) (foto 29). Kontrollsträckan är torr och bar. Friktionen är här ca

0,90 (fm) (foto 30). Inga åtgärder på prov-eller kontrollsträckan.

- Tisdagen den 8:e februari t. o. m. tisdagen den 15:e februari. Perioden är

kall. Ingen nederbörd. Väglaget är stabilt. De bara fläckarna ovanför

Graversforsbacken blir efterhand större och fler. Isrivning har utförts på

denna del vid tre tillfällen under perioden. Inga åtgärder på kontrollsträck-

an.
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Onsdagen den 16:e t. o. m. tisdagen den 23:e februari. Kallt under

nätterna, dagsmeja. Rv 55 torr och bar.

Torsdagen den 24:e februari. Lufttemperaturen är -BOC och vägyte-

temperaturen -ZOC klockan 08.00. I Norrköping är den relativa fuktig-

' heten, vid samma tidpunkt, 81 %. Hela Rv 55 är täckt med tunn is och

rimfrost. Ingen skillnad på prov- eller kontrollsträcka. Friktionen är som

lägst 0,20. Graversforsbacken saltas klockan 09.00. Inga åtgärder i övrigt

på prov eller kontrollsträckan.

Fredagen den 25:e och lördagen den 26:e februari. Vädret är som tidigare

under veckan. Ingen halka.

Söndagen den 27:e februari. Klockan 04.30 faller ett lätt duggregn.

Temperaturen i luften är -4°C. Isbark på vägen. Prov- och kontrollsträck-

an saltas.

Måndagen den 28:e februari t.o.m. lördagen den 5:e mars. Minusgrader

under nätterna och plusgrader dagtid. Ingen nederbörd eller halka.

Söndagen den 6:e mars. Under kvällen är lufttemperaturen nära OOC.

Klockan 21.00 börjar det att regna. Hela provsträckan saltas. Ingen åtgärd

på kontrollsträckan.

Måndagen den 7:e t.o.m. uppföljningsperiodens slut den 25:e mars. Dygns-

medeltemperaturen stiger, vintervägperioderna blir allt kortare pga att

vägkroppen är uppvärmd. Provsträckan plogas och saltas vid 5 tillfällen.

Graversforsbacken sandas en gång. Kontrollsträckan plogas vid 5 och saltas

vid 8 tillfällen.

Konsekvenser för väghållningen

 

Vid en osaltad vinterväghållning förändras väghållarens arbete. Förändringen

rör arbetsteknik, arbetsvolym ochpersonalens arbetsförhållanden. Förändring-

en kan dels vara direkt och dels indirekt. Med direkta förändringar avses

förändringar i vinterväghållningen. Exempel på indirekta förändringar är
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beläggningsunderhåll (se 4.4.2). De förändringar som redovisas för teknik och

volym har dokumenterats vid intensivuppföljningen på Rv 55. Personalens

arbetsförhållanden har följts upp genom intervjuer i de fyra arbetsområden,

som varit berörda av försöken med osaltad vinterväg i Östergötlands län.

Direkta konsekvenser av en osaltad vinterväghållning. Rv 55.

 

Hur påverkas snöröjningen?

Startkriterier och åtgärdstider enligt femårsplanestandard har gällt på prov-

sträckan. Rv 55 tillhör vägklass 2. Startkriteriet för snöröjning är i denna

klass ett maximalt snödjup på 5 cm. Åtgärdstiden bör inte överskrida 3

timmar. Detta snödjup och denna åtgärdstid gäller vid tidpunkter under

vardagar då arbetsresor förekommer. I övrigt kan en lägre standard accepte-

ras. Ej heller kan dessa tider hållas i de fall då extrema väderförhållanden

råder. Startkriteriet har hållits på Rv 55. Snödjupet, vid igångsättning av

snöröjning, har oftast varit betydligt mindre än 5 cm. Åtgärdstiderna har

hållits vid röjning med både väghyvel och lastbil i ett s k drag. För att höja

standarden eller då nederbörden fortsatt har åtgärderna ofta upprepats. Detta

innebär att totaltiden för röjning oftast varit längre än den i femårsplanen

angivna åtgärdstiden. I medeltal har väghyvelplogning krävt 5,0 timmars

arbete på provsträckan per tillfälle och då är plogningen upprepad helt eller

delvis. Ex vis har Graversforsbacken,krävt dubbel plogning. Tandemkörning

dvs då två plogenheter arbetar direkt efter varandra, har oftast tillämpats vid

snöröjning med väghyvel på Rv 55. Vid de få tillfällen då lastbil använts till

lättare röjning har 2,3 timmars arbete krävts per tillfälle.

Trots att startkriterier och åtgärdstid enligt femårsplanestandard har uppfyllts

har standarden vid ettantal tillfällen blivit oacceptabelt låg. Vid ogynnsamma

väderbetingelser har det inte gått att med en osaltad väghållning och med en

rimlig resursinsats hålla den högtrafikerade Rv 55 i ett acceptabelt skick. De

åtgärdstider som uppmätts är för långa för att vägbanan skall kunna hållas

godtagbart jämn utan salt. Detta betyder att igångsättningstidpunkterna, om

åtgärdstiderna bibehålls, inte är av avgörande betydelse. Blöt snö på kall

vägbana och som följs av fallande temperatur är de sämsta yttre förutsätt-

ningarna vid en osaltad vinterväghållning. Så var fallet exempelvis den 15:e
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december och 1:a februari. Trots omfattande arbetsinsatser gick det inte att

få vägbanan jämn utan salt. Uppskattningsvis hade det krävts 5-6 plogenheter

(lastbilar eller väghyvlar) för att få en bra körbanestandard. En avsevärt

utökad resursinsats är inte realistisk med rådande ekonomiska ramar för

väghållningen. Vid nederbördstillfället den 1:a februari uppstod även framkom-

lighetsproblem på vägar med en konventionell saltväghållning, exempelvis väg

E4. Problemen var dock kortvariga och kunde snabbt åtgärdas.

Isrivning har utförts på provsträckan. Väghyvel har använts under 60 timmar.

Huvuddelen eller 40 timmar är utförda under perioden 1:a t.o.m. 15:e februari.

Arbetet var då föranlett av snöfall den 1:a februari. Graversforsbacken

saltades efter snöfallet och här fanns ej behov av efterföljande isrivning. Ca

20 timmars isrivning utfördes efter snöfallet den 15:e december, men begrän-

sades beroende på saltning den 16:e december. Gemensamt för de två

tillfällena var att kramsnö föll på kall vägbana. Den efterföljande isrivningen

avlägsnade endast till viss del ojämnheterna i form av isvalkar och spårbild-

ning. Se kap. 4.3. Även spåren efter de tandade isrivarstålen, i kombinatin

med halka, kunde upplevas som besvärande i normal hastighet för personbil.

På kontrollsträckan utfördes ej isrivning vintern 1982/83.

Vilken effekt har sandningen haft?

Målet med sandning på provsträckan har varit att temporärt hjälpa fram den

tunga trafiken i framförallt backar. Genomgående sandning skulle bara

tillgripas vid extrem halka, se bilaga 1.

Sandning har utförts under 23 dygn, perioden den 1:a november t.o.m. den 25:e

mars. Fraktionen har varit 4-8 mm och 4-6 mm. Salt har inte blandats in i

sanden som använts på Rv 55. Klagomål på stenskott förekom då 4-8 mmzs

sand användes. Dessa klagomål minskade vid övergång till 4-6 mm. Totalt

under vintern spreds ca 480 m3 sand, varav hälften under tio dygn före

årsskiftet. Under november-december varierade den uppmätta friktionen före

sandning mellan 0,16 (fm) och 0,19 (fm). Efter årsskiftet mellan 0,08 (fm) och

0,17 (fm).

En positiv effekt av sandningen har bla varit att trafikstoppen oftast har

hävts. Se kapitel 4.1.3. Friktionsförändringen har varierat mellan en försäm-

ring på 0,01 till en förbättring på 0,10 direkt efter sandning (se figur 17).
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Förbättringen har varit större ju högre friktionen har varit på snö/isvägbanan

före sandning. På rimfrosthalka har en högre förbättring uppmätts vid ett

tillfälle, från 0,18 till 0,38.

timme efter halkbekämpningen har ofta friktionsförbättringen minst halverats.

Långtidseffekten av sandning är begränsad. En

Det fanns stora variationer i friktionsutveckling beroende på bl a väderutveck-

ling. Sandningen har, beroende på den korta varaktigheten, måst upprepas.

Under sju dygn har mer än en sandning utförts i Graversforsbacken. Maximalt

tre sandningar har utförts under ett dygn.
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FRIKTlON FÖRE SANDNING

Friktionsförändring vid sandning på Rv 55 (x). Friktionsförändring
vid sandning enligt referens 8 (o). Snö/isvägbana.

Figur 17.

Figure l7. Friction before and just after sanding at Rv 55 (x) and as shown in
reference 8 (o). Snowy/icy road surface.

Indirekta konsekvenser av enosaltad vinteirväghållning. Rv 55.

 

Påverkas beläggningsunderhållet av enosaltad vinterväghållning?

Vid den delvis osaltade vinterväghållningen på Rv 55 har väghyvlar använts i

stor omfattning, både vid snöröjning och isrivning. För att få kännedom om

denna arbetsmetod ger ökade hyvelskador eller en högre förslitningstakt har
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mätningar och inspektioner utförts. Texturmätningar (bilaga 3) är utförda

1982-10-22 och 1983-06-15 med VTIs mobila kontaktlösa texturmätare. Resul-

taten från dessa mätningar tyder inte på ett onormalt slitage på Rv 55 under

vintern 1982/83. De manuella inspektioner som utförts tyder inte heller på

onormalt mycket skador till följd av hyvling.

Beläggningsunderhållet påverkas även av att slitaget från dubbdäck är mindre

på en osaltad väg. Enligt mätningar på Rv 34 vintern 1981/82 uppgår denna

skillnad till 10-20 0/o.

Påverkas underhållskostnader för kantstolpar, snöstör och vägmärken?

Vid uppföljningen på Rv 55 har någon förändring inte varit möjlig att

konstatera. Vintern var onormalt mild med likartade förhållanden, under

längre perioder, på både prov- och kontrollsträcka. Detta i kombination med

saltanvändningen, på provsträckan, har inneburit att några praktiska skillnader

ej har dokumenterats. VTI har tidigare i referens 1:2 och 2:2 konstaterat att

det finns "en entydig tendens att den saltade vägen förorsakar större ned-

smutsning än den sandade". Utifrån utförda studier är det dock inte möjligt

att kvantifiera i vilken utsträckning tvättbehovet minskar om man slutar salta.

Resultaten antyder emellertid att det kan röra sig om en halvering. Kantstol-

parnas effekt reduceras dock även av igensättning av snö vid framförallt

snöröjning och måste därför även rengöras av detta skäl. Tvättbehovet

reduceras därför troligen med mellan 0 och 50 0/o då man slutar salta.

Krävs extra arbetsinsatser för borttagning av sandningssand?

Extra åtgärder har ej vidtagits på Rv 55 efter vintern 1982/83. På längre sikt

måste dock kostnaden för dikesunderhåll påverkas. Särskilt då i backiga och

kurviga partier där det har lagts ut större mängder sandningssand. I

Graversforsbacken, som är ca 4 km lång, spreds den gångna vintern ca 250 m3

sandningssand. Denna sand ger ett tillskott på ca0,03 m3 dikningsmassor per

meter vägsida och år. I ett längre perspektiv måste detta ge ett förtätat

behov av kantskärning och dikesrensning.

VTI MEDDELANDE 363



4.4.3

57

Personalens arbetsförhållanden

 

Vägverkspersonal i Östergötland som har arbetat med väghållningen på prov-

sträckorna har intervjuats eftervintersäsongen. De skilda uppfattningar, som

redovisas nedan, skall ses mot bakgrund av bla: delvis ny teknik, ändrade

arbetsvolymer, provverksamhet, uppmärksamhet från massmedia samt de olika

förutsättningarna på provsträckorna. Passningstjänsten har utökats vid arbets-

områdena i Norrköping och Kisa, dvs vid de backiga provsträckorna. På dessa

arbetsområden har ett helt lag haft passningstjänst under hela kalenderveckor.

Normalt finns ett helt passningslag bara i tjänst över veckoslut. Under veckan

i övrigt är då bara en person i passningstjänst. Ett passningslag består normalt

av 3-4 personer. Vid arbetsområdena i Gistad och Vadstena har passnings-

tjänsten varit av normal omfattning. Utöver Vägverkets egen personal deltar

kontraktsbundna entreprenörer i vinterväghållningen. Arbetsledningens jour-

tjänst har varit av normal omfattning på samtliga fyra arbetsområden.

Arbetsledarna har jourtjänst en kalendervecka åt gången. Denna jourtjänst

återkommer normalt var fjärde vecka.

Vid arbetsområdet i Norrköping har man arbetat förhållandevis mer nattetid

än tidigare. Någon skillnad i arbetstider har inte noterats vid de tre övriga

arbetsområdena. lntensivstudierna på Rv 55 styrker uppfattningen om mer

nattarbete. På Rv 555 provsträcka utfördes 29 0/0 av arbetstiden under natten,

klockan 22.00-06.00.

samma tid.

På kontrollsträckan utfördes 23% av arbetstiden under

Vid arbetsområdena i Norrköping och Kisa anser man att säkerheten i arbetet

har påverkats negativt av försöken. Man pekar bla på väghyvlarnas tendens

till "skridskoåkning" på hyvelstålet. Detta är särskilt farligt vid isrivning nära

vägmitt. Vidare anser man att väghyvlarna förorsakar olyckstillbud beroende

på låg förflyttningshastighet. Personalen i Gistad och Vadstena anser att

säkerheten inte har påverkats negativt av försöken.

Arbetsledningen i Norrköping och Kisa anser att provvägarna krävt en ökad

inspektion, jämfört med konventionell saltmetod. Den utökade inspektionen

har främst utförts kvällstid. På övriga två arbetsområden, med plana

provsträckor, anser man att försöken inte har krävt en ökad inspektion.
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Arbetsledningen i Norrköping och Kisa har fått fler reaktioner på Vinterväg-

hållningen än normalt. Det är övervägande negativa synpunkter. Klagomål på

ojämn vägbana och stenskott är vanligast. I Gistad och Vadstena, där de plana

sträckorna finns har man inte fått reaktioner i annan omfattning än tidigare.

En positiv effekt av försöken är att man har haft möjlighet att jämföra olika

metoder för vinterväghållning. Man har fått bättre kännedom om effekten av

de olika driftåtgärder som satts in.
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5. SLUTSATSER

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 _e_j salt-

ning) jämförs är förekomsten av is/snöväglag 10-15 % enheter större på de

osaltade vägarna. Detta stämmer överens med resultaten från föregående

vintrar, som den första vintern gav 10 % enheters skillnad och förra vintern 5-

15 % enheter.

Den första vintern försöket pågick gjordes även hastighetsmätningar (lzl).

Utnyttjas resultaten från dessa kan beräkningar göras om vilken betydelse

skillnaden i andelen is/snöväglag har på restidsförbrukningen.

Personbilarna håller vid is/snöväglag en hastighet som är mellan 70 och 90 %

av hastigheten vid torr barmark. Lastbilarna sänker sin hastighet som mest

till 75-80 0/0 av barmarkshastigheten och som minst sänker de inte alls sin

hastighet då det blir halt. Provsträckorna har 10-15 procentenheter mer

is/snöväglag än kontrollsträckorna. Detta innebär, att restidsfördröjningen för

personbilar under 5 vintermånader är mellan 1 och 6 % på de osaltade vägarna

jämfört med de saltade vägarna och för lastbilarna mellan 0 och 5 96.

Ett försämrat väglag i form av is eller snö på vägen tycks sänka trafikflödet

med upp till 5 96. Det är emellertid svårt att korrekt mäta trafikflödet när

det är is eller snö på vägen. Den konstaterade flödesminskningen kan bero på

väglaget men kan också vara en effekt av brister i registreringsförfarandet.

För att bevaka stopp i backar användes fotografering med åtföljande film-

utvärdering. Den för hela vintern uppskattade stopptiden för lastbilar är 67

timmar i Graversforsbacken och 16 timmar i Rothultsbacken. Även om

metoden att studera stopp innehåller flera osäkerhetsmoment är den beräkna-

de stopptiden så liten att de ekonomiska konsekvenserna blir ringa även efter

en kraftig uppräkning. För 1980 uppgav Vägverket tidsvärdet per lastbils-

timme till 72 kr (9). En jämförelse med förhållandena vid traditionell

vinterväghållning har inte kunnat göras eftersom referensmätning saknas. Det
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är alltså möjligt att de redovisade stopptiderna endast i begränsad omfattning

utgör tillskott på grund av osaltad väg.

Försöken med osaltad väg har visat att kostnaden för vinterväghållning kan

variera mycket mellan olika vägavsnitt. De faktorer som främst bidrar till

dessa skillnader är:

klimat

topografi

mängd och typ av trafik

arbetsteknik

olika bedömningar om insatta åtgärders effekt

Det har även betydelse i vilken omfattning och när inspektion kan utföras på

den aktuella vägen. Finns det vägar i en högre vägklass kräver dessa normalt

snabbare insatser med avseende både på inspektion och åtgärd. I dessa fall kan_

åtgärderna på enprov- eller kontrollsträcka bli utförda i ett senare skede än

om dessa vägar krävt den primära inspektionen och åtgärden. En senare utförd

åtgärd kan leda till ett mer omfattande efterarbete, exempelvis isrivning.-

Målet för vinterväghållningen på debackiga provsträckorna har varit en jämn

snö/isvägbana som endast sandas vid extrem halka för att hjälpa fram den

tunga trafiken (se bilaga 1). Detta mål har inte alltid kunnat uppfyllas på Rv

55 med avseende på jämnhet. Det har här funnits vädersituationer som givit

en oacceptabelt ojämn vägyta. Orsakerna till detta diskuteras nedan.

Försöken med osaltad väg har visat att det finns tillfällen då snöröjning måste

utföras i ett tidigt skede. Vidare måste då insatsen vara massiv för att få

korta åtgärdstider. Detta för att dels få en bättre körbanestandard och dels

för att begränsa efterarbetet. En vädersituation som kräver dessa snabba och

massiva insatser är då kram snö faller på en frusen vägbana, följt av fallande

lufttemperatur.

På Rv 55 har väghyvel använts i stor omfattning för snöröjning. Ett alternativ

till detta är lastbilsplogning. Hade då lastbilsplogning givit ett bättre

resultat? Vinterns erfarenheter och referens 6 och 7 tyder inte på att

plogningsresultatet hade blivit bättre. Detta trots lastbilens högre hastighet.
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Avgörande för resultatet är förutom åtgärdstiden även starttidpunkt och

"avverkningsförmågan" dvs hur mycket och hur hård snö/is som kan plogas

bort.

För att få en acceptabel standard även vid de svåraste vädersituationerna

måste därför passningsstyrka och resursinsatser starkt utökas. Vidare måste

utryckningstiden minskas genom exempelvis patrullbilar utefter vägen. Vid en

tänkt arbetsteknik, där salt endast används i begränsad omfattning, kan

saltanvändning vid de ovan beskrivna väderförutsättningarna vara lämplig.

Saltet motverkar då snöns fastfrysning på vägen och underlättar därmed

snöröjningen.

Sandningen kan tyckas ge endast ett mindre friktionstillskott och effekten är

kortvarig. Men även mycket små friktionstillskott vid en låg friktionsnivå ger

en märkbar reduktion av stoppsträckan. Exempelvis har vinterns mätningar på

Rv 55 visat att friktionen höjs från 0,08 till 0,10 och från 0,20 till 0,29 då

sandning utförts med icke saltinblandad sand (se figur 17). Friktionshöjningen

från 0,08medför att stoppsträckan minskar med 50 meter till 210 meter vid 70

_km/h. Friktionshöjningen vid 0,20 innebär en motsvarande minskning på 30

meter till en stoppsträcka på 85 m vid motsvarande hastighet. Även

framkomligheten i backar påverkas positivt av dessa till synes små friktions-

tillskott. Detta har noterats vid sandning i den extremt långa och branta

Graversforsbacken. En annan effekt av sandningen är att denna påskyndar

nötningen av det snö/istäcke som sandningen är utförd på. Detta var märkbart

i Graversforsbacken där det förekom omfattande sandning. Effekten av

sandning är tidigare mer utförligt redovisad i referens 8.

Vid uppföljning av väghållarens arbete på Rv 55 har det konstaterats att det

kan bli mer nattarbete vid en väghållning utan salt. Detta beror främst på

sandningens kortare varaktighet och saltets preventiva verkan.

Ett antal halktillfällen har uteblivit då salt funnits kvar på vägen efter

tidigare halkbekämpning eller då saltningen utförts i ett preventivt syfte. Men

vid vissa tillfällen kan det vara positivt med en saltfri väg. Exempelvis

fastnar inte kall snö så lätt på en torr och kall vägyta som på en av salt fuktig

väg.
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Uppföljningen på Rv 55 har visat att volymen isrivning ökar vid en väghållning

utan salt.

Isrivning anses av personalen vid arbetsområdet i Norrköping som mer riskfylld

än andra arbeten på provsträckan. Beroende dels på väghyvelns låga hastighet

som orsakar tillbud i trafiken och dels på "skridskoåkning" på hyvelstålet.

Vid försöken med osaltad väg har effekter som inte direkt är knutna till

frågeställningen salt-icke salt uppmärksammats. Ett par av dessa effekter

diskuteras här nedan.

Olika typer av beläggning kan uppvisa stora skillnader i friktion under

likartade yttre förhållanden. Skillnaden verkar vara störst vid små neder-

bördsmängder och tunna isskikt (se exempelvis figur 10). Dessa skillnader kan

vara svåra att förutse eller att upptäcka för trafikanten och därför bör man

överväga var utefter vägen en sådan beläggningsskarv skall finnas för att

minska överraskningseffekterna. Vidare bör man sträva efter så långa sträckor

som möjligt med samma beläggningstyp. Detta gäller både sett ur trafiksäker-

hets- och ur väghållningssynvinkel.

När tandade hyvelstål använts för isrivning har en högre friktion uppmätts än

vid användning av släta stål. Denna friktionshöjning reducerar stoppsträckan.

men vid isrivning på hårda, packade underlag är det svårt att köra rakt med

väghyveln. Väghyveln vill då gärna slingra sej fram utefter vägen, vilket

innebär att hyvelspåren har samma utseende. Detta är besvärande för

trafikanten. Alternativa metoder för isrivning eller andra typer av tandade

stål bör provas.
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BILAGA 1 Sid 1 (1)
Appendix 1

INSTRUKTION

FÖRSÖK VINTERN 1982/83 PA VÄG 34 OCH HV 55.

Mål

En jämn vägbana som ej innebär svårare framkomlighetsproblem för den

tunga trafiken.-

Snö- och moddavröjning och isrivning

Startkriterier och åtgärdstider enligt femårsplanestandard bibehål-

les. Under pågående snöfall bör dock röjning ske kontinuerligt.
Tillkörda snö- och isvallar isrives med hyvel. Normalt ska ej salt

användas i samband med snöröjning. men bedömmer beredskapsnavaren

att han med de tidigare nämnda åtgärderna ej når det uppställda mål-
et får salt användas i undantagsfallr

Kommentar: Det är värdefullt ju tidigare.röjningsinsatsen kan igång-

sättas. Man bör definitivt inte avvakta och se hur ett snöfall ut-

vecklar sig. i 4

Passningsberedskapen i berörda områden bör därför höjas. Det är

också viktigt att berörda arbetsområden erhåller sådan flexibilitet

i redskapsvalet att man i görligaste mån förhindrar påbyggnad av snö
och is.

Sändning

Sändning ska endast tillgripas för att temporärt hjälpa fram den

tunga trafiken i backar, kurvor och vägskäl t ex under kraftiga

snöfall.

Genomgående sandning tillämpas vid våt is- eller snövägbana (extrem

halka). '

Kommentar: Effekten av sandning är på de aktuella vägarna synnerlig-

en begränsad i tid (10-20 min). Den grussträng som vanligen bildas

v'd vägkanten. är dock efta tillräcklig för att den tunga trafiken

ska kunna ta sig fram. Förutsättningen är dock att vägbanan är jämn.

metodiken kräver ökad passning.

Sältning

Sältning ska endast användas vid.enstaka svåra tillfällen när man

kan förvänta sig en snabb och varaktig effekt av åtgärden (t ex

temperaturer omkring 03 C. Underkylt regn eller annan form av

extrem halka när friktionscoeffecienten är <( 0,1).

Kommentar: Respektive beredskapshavare bör ifrån en gemensam grund-

_svn söka handla så riktigt som möjligt vid varje enskilt tillfälle.

struktionen skiljer sig från vad som gäller för en A-saltväg

m t på den punkten att vi här accepterar en snö- och isvägbana om

är jämn och att salt används endast i undantagsfall.
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BILAGA 2 Sid 1 (1)
Appendix 2

WORDLIST OF ROAD SURFACE TYPES

MAB = asphalt concrete with bitumen penetration 180 (8180).

HAB = asphalt concrete with bitumen penetration 85 (885).

Justering : asphalt leveiling course.

Yl single surface dressing.

Y2 double surface dressing.

Example 80 HAB 16
(kgs/mz) max aggregate size (mm).
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Appendix 3

ATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT

:afikant- och fordonsavdelningen

Lf Sandberg/KN

Mätplatser, textur

RV 55. Riktning norrut. På båda sidor (söder resp norr)

om beläggningsskiftet strax norr om Åby.

Beläggning 1: Asfaltbetong (MAB)

Mätning 640 m, med början 40 m söder om blå skylt

före Vägkorsning Näkna + Torsby.

Mätningen slutar ca 20 m före beläggningsskarven.

Beläggning 2: Ytbehandling (YZ)

Mätning 640 m, med början ca 50 m efter beläggnings-

skarven, exakt då en stenmur börjar på höger sida

om vägen (ca 20 m efter 90-skylt)

Mätningarna utförda 1982-10-22 och 1983-06-15 med VTIs

- mobila kontaktlösa textürmätare, version 8209.
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HAKROTEXTURMÄTNINGAR PÅ RV55.NORR OM ÅBY (SALT-PROVSTRÃCKOR) 1982-10-22 och 1983-06-15

  

Beläggning

tYP

Spår

Lw
1982 1983

Log mått [dB tel. 10-6mü

L

1982

R

1983

T 0 x t n t v ä r d e n

LF LM Tu
1982 1983 1982 1983 1982 1983

Lin. mått [mm ma]

T

1982 1983

T
F

1982 1983
TN

1982 1983

  

Asfaltbetong

Ytbehandling
(72)

 

Vänster

Mellan

Höger'

Vänster

Mellan

Höger '
Vid mittlinje*

 

49,5

46,0

47,1

60,9

61,2

59,4

63,5,

46,4
44,7
47,0
57,2

50,6
57,3

61,6

 

51,7

40,6

50,2

64,9

65,4

62,4

66,0

49,3

40,4

50,6

61,4

63,4

61,4

66,3

 

41,6 39,7 52,1 49,7 0,30 0,21
40,4 39,7 49,2 49,0 0,20 0,17
41,4 40,9 50,7 51,0 0,23 0,22
52,3 49,0 65,2 61,6 1,11 0,72

52,0 51,0 65,6 63,7 ' 1,15 0,05
51,2 49,4 62,7 61,7 0,93 0,73

53,7 53,6 67,0 66,5 1,50 1,20

  

0,30

0,27

0,32

1,76

1,06

1,32

2,19

0,29

0,26

0,34

1,17

1,40

1,17

2,07

0,12

0,10

0,12

0,41

0,44

0,36

0,40

0,10

0,10

0,11
0,20

0,35

0,30

0,40

0,40

0,29

0,34

1,02

1,91

1,36

2,24

0,31

0,20

0,35

1,20

1,53

1,22

2,11

 

*Strax till höger om mittlinjen

Tw Vågighet (våglängder 0,1-0,5 m)

LR TR Storskalig makrotextur (våglängder 10-100 mm)

TF

TM

Finskalig makrotextut (våglängder 2-10 mm)

Hakrotextur (sammanslagning av de två föreg.; våglängder 2-100 mm)

   

 

B
I
L
A
G
A

3
Sid

2
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A
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e
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i
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BILAGA 3 Sid 3 (3)
Appendix 3

Kommentarer

Följande skillnaderamellan 1982 och 1983 kan -negligeras:

o Asfaltbetong mellan

0 Asfaltbetong höger

o YZ 4 vid mittlinje

Följande skillnader är signifikanta:

o Asfaltbetong, vänster spår, har blivit slätare

o Y2, vänster spår, har blivit avsevärt slätare

o Y2, mellan spåren, har blivit slätare

o YZ, höger spår, har blivit något slätare

Allmänt: Vänster spår, både för asfaltbetong- och

Y2-beläggningen, har blivit slätare. Det

verkar som om trafiken på något sätt har

koncentrerats till detta spår som ju vid

höstmätningen uppvisade relativt stor skrov-

lighet. Skillnaden mellan höger och vänster

spår syns således ha utjämnats.

Mittlinjen (YZ) tycks ej ha utsatts för

_nämnvärt slitage.
k
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Appendix 4

FÖRKLARING AV SYMBOLER

Explanation of symbols

FRIKTION FRICTION

'Uppför backen i spår Uphill in tracks

Uppför backen mellan spår Uphill in between tracks

I
D

D

Nedför backen i spår Downhill in tracks

Nedför backen mellan spår Downhill in between tracks

Friktionstalet gäller Friction coefficient for the whole
för hela sträckan mellan stretch between measuring
mätplats 3 och 8. location 3 and 8.

VÄDER WEATHER

äk- Snö Snow

Snöblandat regn Rain mixed with snow

J Duggregn Drizzling rain

E Dimma Fog

L Lastbil Lorry

H Hyvel Grader

Hela provsträckan The whole test stretch.
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