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Förord

Nära hälften av VTIs forskningsresurser satsas på projekt som är mer eller

mindre direkt inriktade på frågor angående vägbeläggningar.

Forskningen på institutets vägavdelning har en väg- och materialteknisk

inriktning. På trafikant- och fordonsavdelningen och på trafikavdelningen

är forskningen inriktad mot att beskriva hur olika ytegenskaper hos

beläggningar påverkar fordonen, trafikanterna, trafiken och miljön och

utveckla system för detta.

Den största delen av forskningen sker på uppdrag av vägverket men en

betydande del finansieras med 'egna medel. Vägverksprojekten initieras

och/eller administreras av olika avdelningar inom vägverket medan de egna

forskningsprojekten initieras av respektive avdelning inom VTI. Man har

därför länge känt ett behov av en starkare samordning av forskningen kring

beläggningsfrâgor inom VTI. Det är inte troligt att den nuvarande ordning-

en på ett effektivt sätt utnyttjar den tvärvetenskapliga kompetensen inom '

VTI som kanske är det viktigaste skälet till att det finns och bör finnas ett

forskningsinstitut av VTIs karaktär.

Inom VTI tillsattes därför i april 1982 en arbetsgrupp med representanter

från de tre forskningsavdelningarna. Gruppen, som leddes av Gunnar

Carlsson, fick till uppgift att dra upp riktlinjerna för en samordnad

forskning avseende vägbeläggningar. Resultatet av gruppens arbete pre-

senterades i november 1982 på en seminarium vid VTI. I föreliggande

meddelande publiceras gruppens förslag.

Förutom arbetsgruppens medlemmar (författarna till meddelandet) har

följande forskare vid VTI medverkat:

Urban Björketun Evert Ohlsson

Rune Gandahl Ulf Sandberg

Ulf Hammarström Hans Sävenhed

Gabriel Helmers
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Underhåll av belagda vägar. Kunskapsläge och FoU-behov.

av Peter W Arnberg, Gunnar Carlsson, Lennart Djärf, Per-Gunnar Land,
Georg Magnusson, Rein Schandersson, Bo Simonsson och Leif Wiman.
Statens väg- och trafikinstitut '
58101 LINKÖPING

REFERAT

Till det årliga underhållet av väg- och gatubeläggningar används ca

lmiljard kronor. För att kunna använda dessa resurser på bästa sätt

erfordras omfattande kunskap om konsekvenserna av olika underhålls-

strategier.

I föreliggande meddelande kartläggs kunskapsbehovet. De mest angelägna

forskningsuppgifterna torde föreligga inom följande områden:

i. Metoder/modeller för att prognostisera den långsiktiga utvecklingen av

vägars tillstånd vid tillämpning av olika beläggningsstrategier.

2. Effektiva metoder att mäta vägars strukturella tillstånd (bärighet).

3. Mätning av aktuell trafikbelastning och prognoser för framtida trafik-
belastning (speciellt axellaster).

4. Inverkan av beläggningsytans tillstånd på fordonsslitaget.

5. Inverkan av beläggningsytans tillstånd på trafikolyckorna.

6. Värdering av effekter.

Kunskapen är emellertid tillräcklig för att man bör kunna starta en

utveckling av planeringssystem som möjliggör en samhällsekonomisk opti-

mering av beläggningsunderhållet. Det är viktigt att planeringssystemen

ges en så flexibel struktur att man successivt kan föra in den nya och mer

tillförlitliga kunskap som den fortsatta forskningen förväntas ge. Därför

måste utvecklingen av planeringssystemen ske i nära samråd mellan'

väghållare och forskare.

Då situationen på kommunvägnätet delvis skiljer sig från statsvägnätet

(bl a vad gäller trafiksammansättning, väguppbyggnad 0 s v) föreslås bil-

dandet av två grupper för utveckling av planeringssystemen (en för
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vägverket och en för kommunerna). Det är viktigt att dessa grupper

erhåller resurser för systemutveckling och forskning så att de inte enbart

blir samrådsgrupper.
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Maintenance of paved roads. Current state of knowledge and research
needed.

by Peter W Arnberg, Gunnar Carlsson, Lennart Djärf, Per-Gunnar Land,

Georg Magnusson, Rein Schandersson, Bo Simonsson and Leif Wiman
Swedish Road and Traffic Research Institute
S-S8l 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

In Sweden, about one billion SEK is spent annually on the maintenance of

road and street pavements. To be able to use these resources in the best

way, thorough knowledge of the consequences of variOus maintenance

strategies is required.

This bulletin surveys the need for research in this field. The most urgent

research tasks are considered to be the following

l. Methods/models for predicting long-term changes in pavement condi-
tion when implementing various surfacing strategies.

2. Efficient methods for determining the structural condition (bearing

capacity) of roads.

3. Measurement of current traffic loads and prognosis of future traffic
loads (especially axle loads).

4. The influence of surface condition on vehicle wear.

5. The influence of surface condition on road accidents.

6. Evaluation of effects.

However, present know-how is sufficient to be able to initiate the

development of planning systems for socially economic optimization of

pavement maintenance. It is important that the planning systems have a

flexible structure so that the newer and more reliable techniques expected

from future research can be successively introduced. The planning systems

must therefore be developed in close consultation between road authorities

and researchers.

Since the situation regarding the municipal road network differs somewhat

, from the national road network (in, for example, traffic composition, road
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structure etc) it is proposed that two groups be formed to develop the

planning systems (one for the Swedish National Road Administration (rural

roads) and one for the municipal authorities (urban roads)). It is important

that these groups receive resources for system development and research

so that they do not function simply as consultative groups.
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1 ARBETSGRUPPENS MÅL

Arbetsgruppens mål har varit att dra upp riktlinjerna för en samordning av

VTIs forskning om effekten av beläggningsåtgärder.

Det bästa sättet att åstadkomma en naturligt fungerande samordning är att

fokusera en betydande del av forskningen på ett väsentligt tillämpnings-

område. Det viktigaste problemet inom beläggningsområdet är för när-

varande att utveckla metoder som gör det möjligt att finna en samhälls-

ekonomiskt optimal strategi för underhåll av belagda vägar. Det finns flera

 

skäl till att denna fråga bör ges hög prioritet.

o Kostnaderna för beläggningsunderhållet uppgår till nära 1 miljard kro-
nor per år.

0 På olika håll anser man att underhållet är eftersatt och innebär en

kapitalförstöring av stora mått.

0 För att spara pengar har man övergått till underhållsmetoder som på
kort sikt är billigare men vars långsiktiga konsekvenser är okända.

0 De "nya" underhållsmetoderna kan medföra att trafikanternas kostnader

för fordonsslitage, bränsleförbrukning m m ökar betydligt mer än vad
väghållaren sparar genom det billigare underhållet.

0 Den tekniska utvecklingen inom mätområdet gör att data om vägytans
tillstånd kan insamlas för stora väg- och gatunät till rimliga kostnader.
Vid sidan av system för väg- och trafikinformation (s k vägdatabanker)
kan de informationssystem som är nödvändiga för ett rationellt under-
hållssystem byggas upp. Stora delar av informationssystemen existerar
redan.

Ett forskningsprogram med målet att ta fram kunskaper som möjliggör en

optimering av beläggningsunderhållet måste utarbetas i samarbete mellan

väghållare och forskare. Föreliggande förslag skall därför uppfattas som

en invit till ett sådant samarbete. Vi tror att det är viktigt att redovisa

forskarnas syn på vilka kunskaper som behövs och hoppas att det kan

medföra att ett gemensamt projekt startas med målet att utveckla system

för optimering av beläggningsunderhåll.
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2 ALLMÄN BAKGRUND

I slutet på 50-talet var endast ca 1 % av det statliga vägnätet belagt.

1980 var ca 60 °/o av vägarna belagda och på dessa 60 % uträttades 920/0 av

det totala trafikarbetet. Utvecklingen redovisas i figur 1.

% av totala
våglängden
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Figur 1. Det belagda statliga vägnätets utveckling. Källa: Belägg-
ningsinventering 1980. Resultat. Statens vägverk DD 131.

Som framgår av figuren var utvecklingen snabb under 60-talet, speciellt

beträffande oljegrusvägarna. Under 70-talet stagnerade ökningen något för

att mot slutet av 70-talet återigen öka p g a införandet av YlG (ytbehand-

ling pä grus). i

I kommunerna är de flesta gator och vägar belagda. Kommunerna har

vidare gång- och cykelbanor som oftast är försedda med en permanent

beläggning.

Utökningen av det belagda väg- och gatunätet har skett under den senaste

20-årsperioden och vi har fått ett stort behov av att underhålla dessa vägar

och gator. Den årliga kostnaden för beläggningsunderhållet avseende de
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statliga vägarna uppgår för närvarande till ca 500-700 Mkr och för de

kommunala vägarna och gatorna till ca 300-500 Mkr..

På grund av dekraftiga oljeprishöjningarna under 70-talet har priset på

bitumen skjutit i höjden vilket medfört en strävan att klara underhållet

genom användande av tunnare lager eller ytbehandling. I stället för att

som tidigare förnya slitlagret med 60-100 kg/m2 (25-45mm) använder man

idag i allt större utsträckning värmebehandling (heating) med 40-60 kg/m2

(15-25 mm) eller maskinjusteringar (hyveljusteringar).

Vidare har man förlängt tidsintervallen mellan slitlagerförnyelserna. Som

en följd av detta har det löpande underhållet (lagning av slaghål, sprickor

och lokala mindre ojämnheter) ökat i omfattning.

Ovanstående gäller i huvudsak' såväl statliga vägar som vägar och gator i

kommuner. Dock har användandet av ytbehandlingar inte fått någon större

spridning i kommunerna. I de större kommunerna används i viss utsträck-

ning gjutasfalt för spårutfyllnad vilket är ovanligt på de statliga vägarna.

Sammanfattningsvis har vi på relativt kort tid byggt ut ett belagt väg- och

gatunät som årligen kostar ca en miljard kronor att underhålla. Eftersom

de belagda ytorna ännu är så unga har vi en mycket begränsad erfarenhet

av de långsiktiga konsekvenserna av olika underhållsmetoder.

VTI MEDDELANDE l+06



3 MÅLET FÖR UNDERHÅLL AV BELAGDA VÄGAR

Det allmänna målet för väghållningen har med utgångspunkt från 1979 års

trafikpolitiska beslut i Vägverkets gällande femårsplan för driftverksam-

heten formulerats på följande sätt:

"Medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en
tillfredsställande vägtransportstandard till,lägsta möjliga samhällsekono-
miska kostnad".

Det är naturligtvis svårt att precisera vad som i olika delar av landet är en

tillfredsställande vägtransportstandard. En sådan precisering kan ses som

en kontinuerlig process där en ökad kunskap om väghållningens olika

effekter är en väsentlig del av det underlag som behövs för att kunna

avväga behovet av resurser till väghållningen mot behovet av resurser till

andra områden i samhället. Oberoende av den innebörd som ges begreppet

"tillfredsställande transportstandard" är det viktigt att de samhällseko-

nomiska konsekvenserna av olika väghållningsåtgärder beaktas d v 5 den

senare delen av det ovan citerade målet ("... till lägsta möjliga samhälls-

ekonomiska kostnad"). Betydelsen av detta förstår man om man betänker

att kostnaden för vägunderhållet endast utgör en bråkdel av de resurser

som trafiken förbrukar i form av fordonskostnader (drivmedel, fordons-

slitage m m), tidskostnader och olyckskostnader. Det är därför nödvändigt

att väghållarna vid fördelning av till buds stående medel anlägger ett

samhällsekonomiskt synsätt.

I figur 2 illustreras relationerna mellan de olika kostnaderna för en vanlig

typ av svensk landsväg. Kostnaden för beläggningSunderhållet är ca 125 %

av den totala kostnaden för vägunderhållet.

Av figuren framgår således att trafikanternas kostnader är avsevärt större

än kostnaden för beläggningsunderhållet. Det är därför utomordentligt

viktigt att man beaktar en eventuell inverkan på trafikantkostnaderna då

man fattar beslut om hur beläggningar skall underhållas. Detta gäller även

om man inte har resurser att minimera den totala kostnaden. Det gäller då

att bedriva underhållet på ett sådant sätt att man utifrån de givna

budgetrestriktionerna åsamkar trafikanterna en så liten kostnadsökning

som möjligt i förhållande till den optimala nivån.
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Figur 2. Kostnadsrelation på en typisk svensk landsväg.

Vägbredd: 7 m
Hastighetsgräns: 90 km/h
Trafik: 3000 fordon/dygn
Kostnadsläge: 1980

Förutom en inverkan på de ovan nämnda trafikantkostnaderna (olycks-,

restids- och fordonskostnader) kan låg beläggningsstandard och vissa be-

läggningstyper âsamka trafikanterna obehag (kostnader) genom ökade

vibrationer och skakningar och genom ökat buller i fordonet. Denna typ av

olägenheter (kostnader) kan även drabba dem som bor och vistas kring

vägen. Vibrationerna kan även vålla skador på byggnader i anslutning till

vägen. Det är önskvärt att denna typ av konsekvenser beaktas vid utform-

andet av ett optimalt beläggningsunderhåll även om värderingsproblemen i

många fall är svåra.

Vilket eller vilka mål är då styrande för dagens beläggningsunderhåll?
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För de statliga vägarna finns dessa beskrivna i "Femårsplan drift 1982-86".

I denna femårsplan redovisar VV klart att man har ambitionen att kunna

beräkna de samhällsekonomiska konsekvenserna av sitt beläggningsunder-

håll. Man gör bedömningen att det med tillgängliga medel inte är möjligt

att bibehålla den beläggningsstandard som rådde på 70-talet. De nedskär-

ningar man gör drabbar huvudsakligen vägar med en trafik < 1500 f/dygn

(ca 70 0/0 av det belagda vägnätet) och man bedömer att nedskärningen

medför en samhällsekonomisk förlust och en risk för en fortlöpande

försämring av tillståndet.

Det torde vara klart att om VV har som ett viktigt mål att göra en

samhällsekonomisk optimering av beläggningsunderhållet måste kunskapen

om olika beläggningsstrategiers långsiktiga konsekvenser, såväl för vägan-

vändare, trafikant som väghållare, förbättras radikalt om man skall lyckas

nå detta mål.

För att få en uppfattning om vilka mål som styr beläggningsunderhållet i

kommunerna måste man vända sig till enskilda kommuner eftersom det inte

finns någon starkare samordning dem emellan. Ett samarbete mellan några

kommuner som är egna väghållare har pågått sedan 1973 inom den s k

driftkostnadsutredningen (DKU)*. DKU publicerade en huvudrapport 1981.

Av denna framgår att huvudintresset på beläggningsområdet har varit

inriktat mot att utifrån jämförelser av årskostnader för olika typer av

underhållsbeläggningar i de olika kommunerna föreslå nya kostnadsbespar-

ande underhållsmetoder. Man har hittills inte försökt beskriva standarden

och vad olika standard' får för konsekvenser för trafikanterna och för

väghållarens kostnader. Man avser dock att i framtiden börja studera dessa

frågor vilket är nödvändigt för att skapa underlag för en samhällsekono-

miskt effektiv användning av tillgängliga resurser och för att få argument

för ökade sådana.

Sammanfattningsvis anser vi således att det finns utomordentligt starka

motiv för att ett samhällsekonomiskt mål bör vara styrande för belägg-

* För närvarande deltar Göteborg, Luleå, Solna, Stockholm, Sundsvall och
Västerås i DKU.
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ningsunderhållet. Dagens underhållsstrategier synes inte i tillräckligt hög

grad vara formulerade med beaktande av de samhällsekonomiska konse-

kvenserna. Att så är fallet torde huvudsakligen bero på bristande kunska-

per om dels den långsiktiga utvecklingen av beläggningsstandarden vid olika

typer av underhållsstrategier och dels på bristande kunskaper om samband

 

mellan beläggningsstandard och trafikantkostnader.
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4 SYSTEM FÖR BELÄGGNINGSSTRATEGIEN

En grundläggande princip vid utformningen av detta FoU-program har varit

att forskningen bör ha en stark åtgärdsanknytning. Det är därför naturligt

att försöka strukturera FoU-behovet med hänsyn till väghållarens system

eller riktlinjer för beläggningsunderhållet.

System för underhåll av belagda vägar kan ha olika hög grad av komplexitet

beroende på omfattningen av och målen för underhållet. Mycket grovt kan

man tänka sig två olika filosofier ur vilka underhållssystemen kan utfor-

mas. Väghållaren kan dels syfta till att-med eller utan budgetres-

triktioner - minimera samhällets kostnader för vägtransporter, dels till att

uppställa gällande riktlinjer för acceptabel vägstandard, som ska uppfyllas

till minsta kostnad för väghållaren. De två synsätten kommer närmare

varandra, om i det senare fallet minimikraven på vägen/vägytan utformas

med hänsyn till effekterna för trafikanter och omgivning.

Vid utvecklande av system för beläggningsunderhåll gäller det att komma

ihåg att beläggningen har två viktiga uppgifter

s dels skall den vara ett "golv" för de fordon som går på vägen. Golvet
bör därvid ha egenskaper som god jämnhet, hög friktion m m

0 dels skall den vara ett "tak" för vägkrOppen. Taket skall därvid hindra
att vatten tränger ner i bär- och förstärkningslager samt bidra till att
ge vägen en långsam nedbrytning genom att fördela hjultrycket över en
större yta.

På flera håll i världen arbetarman med att utforma och även tillämpa

olika system för underhåll av belagda vägar. En stor svårighet för

närvarande är emellertid att sambanden mellan tex trafikanteffekter

(olyckor, restider, fordonskostnader) och vägstandard är ofullständigt

kända. Detta medför en risk för att systemen ger dessa effekter alltför

liten betydelse i förhållande till väghållarens kostnader. Risken för sam-

hällsekonomiskt "slöseri" är uppenbar om man betänker att trafikanternas

kostnader är avsevärt högre än kostnaderna för underhåll av belagda vägar

(jfr avsnitt 3 ovan). Risken torde dessutom öka i tider av ekonomisk

åtstramning, när väghållaren försöker skära ned sina kostnader.
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För att undvika samhällsekonomisk subOptimering behöver system för

beläggningsunderhåll utvecklas, som tar hänsyn till effekter för trafikanter

och övriga i proportion till den samhällsekonomiska betydelsen.

Sådana system gör det lättare att se vilka element som ingår i beläggnings-

underhållet och relationerna dem emellan. Detta innebär bättre möjlig-

heter till ett klarläggande av:

0 vilka variabler som kan erhållas genom att bearbeta information i. olika
databaser, t ex vägdatabank, beläggningsdata, trafikdata och väderdata
från SMHI.

0 vilka variabler som skall mätas och lagras liksom var och hur de skall
mätas. "

Det kan vara på sin plats att påminna om att beläggningsslitaget även

påverkas av andra väghållningsåtgärder, såsom röjnings-, dränerings- och

vinterväghållningsåtgärder. T ex ju mer saltning vintertid, desto mindre

snö- och isväglag. Detta innebär att dubbtrafiken i större grad sliter på

beläggningsytan i stället för på en snötäckt vägyta.

Ett system för beläggningsunderhåll måste således utformas så. att det kan

integreras med andra system t ex system för vinterväghållning.

I figur 3 visas hur ett sådant system kan tänkas se ut. Figuren visar även

exempel på externa informationskällor (databaser) som kan komma till

användning.

Det är dock inte självklart att det endast finns ett underhållssystem, som

tillgodoser varje väghållares behov. Vägverket behöver sannolikt ett

system för underhåll av belagda vägar, som är annorlunda jämfört med det

som är lämpligt för en kommun och även för olika stora kommuner kan

olika underhållssystem behövas.
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Exempel på ett system för optimalt beläggningsunderhåll.
Figuren visar även exempel på externa informationskällor som
kan komma till användning.

I ett underhållssystem ingår olika strategier förunderhåll av belagda vägar

av olika typ, t ex olika trafikklasser, olika geografiska områden. Det är

viktigt att komma ihåg att begreppet "strategi" avser flera .underhålls-

cykler (idealt vägens hela livslängd) och att typen av underhåll, liksom

tiden mellan underhållsåtgärder kan vara olika. I avsnitt 5 nedan ges en

mera precis definition av strategibegreppet.

För att utforma en underhållsstrategi som tar hänsyn till de samhällseko-

nomiska konsekvenserna, krävs kunskap inom följande områden:

- Väghållarens kostnader för underhåll av en belagd väg.

- Vägens förväntade tillståndsutveckling.

- Kostnaderna för trafikanter och omgivning som funktion av tillståndet.
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Eftersom det oftast är omöjligt att direkt studera samband mellan olika

underhållsstrategier och trafikantkostnader måste utvecklingen av väg-

ytans tillstånd studeras. De tillståndsvariabler som bedöms vara väsentliga

för trafikanterna och för vägens fortsatta nedbrytning brukar kallas

vägytans respektive vägens funktionella egenskaper.

 

Följande egenskaper har betydelse för vägens funktion:

Längsgående ojämnheter

Spår i beläggningen

Hängande beläggningskanter

Sprickor I

Krackeleringar

Slaghål

Tvärfall

Makrotextur

Mikrotextur

Friktion

Ljusreflexionsförmåga

För att bestämma kostnaderna för väghållaren, trafikanterna och övriga

måste modeller/samband finnas, som beskriver hur kostnaderna varierar

med vägens/vägytans egenskaper eller tillstånd. Vidare krävs kunskap om

hur de funktionella egenskaperna förändras med tiden under. inverkan av

trafik och klimat.

En underhållsstrategi kan medföra både direkta och indirekta kostnader för

väghållaren. De direkta kostnaderna utgörs av dels kostnader för förnyelse

av slitlager, dels för löpande underhåll (lagning av sprickor, slaghål etc.)

under tiden mellan två förnyelser. De indirekta kostnaderna är de

kostnader som kan uppstå på grund av underdimensionerat underhåll, som

på längre sikt leder till att vägens bärighet och Stabilitet försämras.

Avsnitt 5 nedan ägnas åt att översiktligt beskriva kunskapsläge och FoU-

behov dels för utformning av underhållsstrategier och dels för utveckling

av modeller över hur vägens/vägytans funktionella tillstånd förändras under

inverkan av bla trafik och klimat. Vägens strukturella tillstånd och hur

detta kan mätas behandlas i avsnitt 8.
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I avsnitt 6 och 7 nedan diskuteras kunskapsläge och 'FoU-behov för

sambanden mellan vägytans tillstånd och effekterna för trafikanter (av-

snitt 6) och omgivning (avsnitt 7). Denna forskning ställer krav påatt både

vägytans tillstånd kan definieras och mätas på ett objektivt sätt (avsnitt 9)

och att effekterna kan värderas (avsnitt ll).

En grund för både kvantifiering av trafikanteffekter och för användning av

modeller över hur vägen/vägytan förändras är kunskap om nuvarande och

framtida trafikbelastning. I avsnitt 10 behandlas trafikmätningar och

trafikprognoser.
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5 UTVECKLINGEN AV VÄGENS/VÄGYTANS TILLSTÅND VID

OLIKA UNDERHÅLLSSTRATEGIER

Att vägytans tillstånd förändras med tiden berorâi huvudsak på att trafik

och klimat medverkar i följande processer som verkar nedbrytande _på

vägkonstruktionen:

- ytslitage

- materialomlagring i beläggningen

- bärighetsberoende nedbrytning

- tjäl- och markprocesser i undergrunden

Följden av dessa nedbrytningsprocesser blir en förändring av vägyteegen-

skaperna, t ex textur, spårbildning och jämnhet.

På grund av de förstörande processerna måste vägen underhållas av.

väghållaren som har att välja mellan olika alternativa tillvägagångssätt.

Vanligen förnyar man med vissa tidsintervall slitlagret genom påläggning

av nytt slitlagermaterial. Nytt slitlager kan utgöras av en ytbehandling på

en med asfaltbetong avjämnad vägyta alternativt vara en asfaltbetong.

Efter ett antal sådana åtgärder kan en förstärkning med syftet att

förbättra vägens strukturella tillstånd vara ekonomiskt motiverad. Mellan

åtgärderna kan det förekomma visst underhåll såsom lagning av slaghål och

försegling av sprickor. Ovan beskrivna strategi betecknas med I i nedanstå-

ende figur 4.

  

Vügyte-

tillstånd

^ I [dyrt slitlager Förstärkning

\ \ F* _'"5 I

\\ l \ n\
' V l \ ,l

\\l
Förstörknnde
slitlager

it 4 >

A ' 8 Tid
Figur 4 Principbild över hur två olika underhållsstrategier påverkar

vägytetillståndet.
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I stället för att förstärka som i strategi I kan förstärkningen byggas in i

slitlagerförnyelsen på så sätt att denna görs "tjockare". Exempelvis kan

man öka massamängden från 60 kg/m2 till 80 eller 100 kg/mz. En sådan

strategi redovisas i figuren som alternativ II.

De åtgärder och åtgärdsintervall som inryms i strategien avpassas av

väghållaren med hänsyn till dels det tillstånd som gäller vid tidpunkt A:

- vägytans tillstånd

' - vägens strukturella tillstånd (överbyggnadens kondition)

och dels den förväntade tillståndsutvecklingen som bland annat beror på:

- trafik '

- klimat

- förändrade vinterväghållningsinsatser (t ex saltning, snöröjning)

Vi har i dag inte tillräckliga kunskaper om sambanden mellan å ena sidan

väg/vägytetillståndsförändringar och å andra sidan underhållsåtgärder, tra-

fik och klimat. En omfattande FoU-verksamhet torde behövas. Några av de

viktigaste FoU-problemen redovisas i det följande.

FoU-problemen är disponerade enligt de nedbrytningsprocesser som' redo-

visades på föregående sida. För att inhämtad kunskap skall kunna användas

i system för optimering av beläggningsunderhåll måste de sammanfattas i

en modell som beskriver hur vägens/vägytans tillstånd utvecklas med tiden

för olika åtgärder eller underhållsstrategier.

I några fall redovisas "sekundära" FoU-problem varmed avses sådana

problem som inte direkt avser underhållsoptimeringen.

5.1 Ytslitage

Fordonstrafik (särskilt dubbade fordon), snöröjningsfordon och klimatet

medverkar med tiden till ett ytslitage. Däckdubbarna svarar för merparten

av detta ytslitage.
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5.1.1 Slitage p g a dubbdäck

För att kunna bestämma storleken på det slitage däckdubbarna åstad-

kommer fordras uppgift om slitlagrets nötningsresistens och det förväntade

antalet dubbade fordonspassager. Härvid är det inte enbart den totala

avnötningen som är av intresse, utan också den del som orsakas av

trafikens spårbundenhet (spårslitaget). Avnötningen påverkar även slitlag-

rets mikro- och makrotextur.

Nötningsresistensen för blandningsbeläggningar uttrycks vanligen i form av

det s k SPS-talet (bortsliten materialmängd 1 ton per km väg och miljon

dubbade fordon). Man känner idag mycket grovt till olika massabeläggning-

ars SPS-tal. För ytbehandlingar finns inget nötningstal motsvarande SPS

framtaget främst beroende på despeciella mätproblem som är förenade

med en grov makrotextur. Det är viktigt att en mätmetod utvecklas inom

detta område eftersom ytbehandlingar är mycket vanligt förekommande (se

kapitel 9.2).

En mängd faktorer påverkar SPS-talets storlek; stenmaterial, bindemedel,

packningsgrad (i massabeläggningar), dubbutformning, dubbutstick, antal

dubbar per däck etc. Speciell hänsyn måste tas till lastbilsdubbar i den mån

de förekommer. Man vet i dag endast en del om dessa faktorers inverkan,

varför följande FoU-verksamhet föreslås för bestämning av slitlagers

nötningsresistens.

Hittills har nötningsresistensen bestämts främst genom mätningar på

provytor i fält, vilket medfört att utvärderingen tagit lång tid. Ett

accelererat,provningsförfarande exempelvis med provvägsmaskin av den

 

typ som föreslås i VTI Meddelande 223, 1980 och som diskuterats i projekt-

gruppen Samnordisk FoU dubbdäck, är önskvärt. Härigenom ges möjlighet

att studera inverkan av de faktorer som beskrivits ovan. De nötningsvärden

som erhålls vid accelererad provning skall tillsammans med uppgifter om

klimat, antal dubbade fordon etc kunna användas för att förutsäga

slitageutvecklingen. Det är viktigt att prov med ytbehandlingar och s k

öppna eller dränerande beläggningar kan utföras.

En anläggning av ovannämnda slag torde kunna färdigställas 1-2 år efter

beslut.

VTI MEDDELANDE 406



16

Avnötningen påverkar texturen hos slitlagret, såväl mikro- som makro. Med

hänsyn till texturens betydelse dels för "väglaget" dels för fordonskostna-

derna torde ett närmare studium av olika slitlagers texturutveckling vara

av intresse.

5.1.2 Övrigt ytslitage

De påkänningar som däck ger när de rullar över en vägyta kan resultera i

att stenar i slitlagret slits loss eller krossas. De höga SPS-tal man i regel

erhåller på vägar med relativt lågdubbfrekvens tyder på att odubbade däck

svarar för en icke oväsentlig del av slitaget vintertid. Hur stort slitaget är

övrig tid på året vet man mycket litet om.

Onormalt stort slitage som inte helt kan tillskrivas däckdubbarna har

inträffat på massabeläggningar de senaste åren. Orsaken misstänks vara

brister i utförandet (exempelvis separationer) och bristfällig vidhäftning

mellan bitumen och stenaggregat.

En omfattande FoU-satsning som tar sikte på att klarlägga hur olika

faktorer (ingående material, utförande) påverkar slitstyrkan hos slitlagret

torde vara nödvändig.

5.2 Materialomlagring i beläggningen

 

Materialomlagring i beläggningen kan förändra slitlagrets textur och/eller

ge upphov till spårbildning och förorsakas främst av den tunga trafiken.

Förändringar av slitlagrets textur betingas av att stenar i vägytan pressas

ned av trafiken. Ett exempel härpå är att stenar i ytbehandling kan pressas

ned i underlaget varvid det tillgängliga hålrummet för bindemedlet mins-

kar. Blir därvid det tillgängliga hålrummet för litet i förhållande till

bindemedelsmängden kan s.k blödning uppstå. Såväl makro- som mikrotexu

tur förändras.

Spårbildning enligt ovan är en följd av materialomlagring på grund av

instabilitet i slitlagret (översta beläggningslagret) eller längre ned i belägg-

ningen.
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5.2.1 Texturförändringar

Texturmätningar har hittills utförts i liten omfattning, vilket innebär att

man har bristfälliga kunskaper om hur texturen förändras för olika slitla-

gertyper vid trafikering.

Om en nyligen utvecklad metod att mäta och insamla relevanta texturdata

kan användas (se 9.5) finns möjlighet att skaffa bättre kunskaper om olika

slitlagers texturutveckling.

För ytbehandlingar torde ett för detta program sekundärt FoU-behov vara

utveckling av en metod att bestämma bindemedelsbehov så att å ena sidan

blödning och å andra sidan stenlossning undviks.

5.2.2 Spårbildning på grund av plastisk deformation

 

Spärbildning kan uppkomma på grund av plastisk deformation i översta

beläggningslagret om detta har olämplig sammansättning eller i ett slit-

elleravjämningslager som efter en eller flera överläggningar kommer ett

stycke ned i beläggningen. I det senare fallet kommer slit- eller avjäm-

ningslagret att utsättas för pâkänningar som det kanske inte komponerats

för. FoU kring detta problem har bedrivits sedan 1977 med syftet att bland

annat ta fram bättre proportioneringskriterier. Behovet av fortsatt FoU

kan formuleras:

Bedömning av risk för plastisk deformation efter påläggning. Den vid

institutet utvecklade metoden att belasta ur befintlig beläggning upptagna

balkar är för omständlig för att kunna användas rutinmässigt. En metod att

utifrån bestämning av egenskaper hos uttagna mindre beläggningsprov (t ex

borrkärnor) förutsäga framtida risk för plastisk deformation efter pålägg-

ning bör utvecklas.

Metoder att klarlägga spårbildningens orsaker. Behov av att utveckla diag-

 

nosmetodik (beror spårbildningen på ytslitage, plastisk deformation i be-

läggningen eller otillräcklig bärighet i underlaget?) föreligger. Tvärprofi-

lering och profilanalys kan därvid tänkas vara ett diagnostiskt hjälpmedel.
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Om jämnhet i längs- och tvärled uppföljs kontinuerligt kan möjligen

spårbildningens orsaker härledas ur jämnhetsvariationer över olika årstider

(se avsnitt 9).

Följande sekundära FoU-behov kan formuleras:

Proportioneringskriterier för slitlager. Nuvarande kriterier tar främst

 

hänsyn till de krav man ställer på slitlagermaterialet i dess funktion som

slitla'ger. Vilka kriterier skall då gälla om man även beaktar dess framtida

funktion längre ned i beläggningen? Fältförsök kombinerade med labora-

torieförsök (balkförsök, kryptest etc) torde tillsammans med hållfasthets-

teoretiska studier föra oss närmare målet.

Metoder att åtgärda spårbildning. Bland åtgärdsalternativ som bör provas

 

ytterligare kan nämnas bortfräsning och påläggning eller enbart påläggning.

5.3 Bärighetsberoende nedbrytning

 

De påkänningar som uppträder i vägkroppen vid belastning ger upphov till

dels permanenta dels återgående (elastiska) deformationer. De permanenta

deformationerna på olika nivåer ackumuleras som spårbildning på vägytan

medan de elastiska inom längre eller kortare tid - beroende på underlagets

eftergivlighet (elasticitet) - ger upphov till sprickor i och krackelering av

beläggningen. Med "bärighetsberoende nedbrytning" avses här nämnda

processer.

5.3.1 Spårbildning p g a permanenta (plastiska) deformationer i obundna

 

lager inklusive undergrunden

Ovan (avsnitt 5.2.2) berördes spårbildning beläggningar orsakad av p_l_ai

_tiska_ deformationer d v 3 spårbildning som i första hand är en följd av

instabila (olämpligt sammansatta) beläggningsmaterial. Vid denna typ av

bestående deformationer inträffar inga eller försumbara volymändringar.

En annan typ av bestående deformationer kan härledas till en av trafik-

lasten betingad efterpackning av de i överbyggnaden och undergrunden

ingående materialen. Denna typ av deformationer - vilka brukar benämnas

VTI MEDDELANDE 406



19

permanenta deformationer - är av särskilt intresse vid tunna beläggningar

 

emedan påkänningarna på terrassnivån och i de obundna överbyggnads-

materialen då blir större än vid tjocka beläggningar (i det senare fallet

synes det som om spårbildning i underlagrande, obundna material är

försumbart). I AASHO-försöken påvisades spårbildningen till i genomsnitt

68 % härröra från obundna överbyggnadsmaterial respektive undergrunden.

Sammanfattningsvis är det av vikt att klarlägga spårbildningens orsaker

(instabilt beläggningsmaterial och/eller instabila obundna material och/el-

ler efterpackning av i första hand obundna material inklusive undergrunden)

emedan här finns ett samband mellan orsak och lämplig åtgärd.

5.3.2 Sprickor och krackeleringar

 

Sprickor i beläggningar är endera trafiklastbetingade eller orsakade av

rörelser i vägkroppen (sättningar, tjälprocesser). De trafiklastbetingade

längsgående sprickorna initieras i ytan i spårkanterna eller i beläggningens

underkant i spårbotten. Tvärgående belastningssprickor -- vilka synes vara

mindre vanliga än längsgående- initieras i spåren både i över- och (san-

nolikt också) i underkant. De trafiklastbetingade sprickorna leder i

allmänhet i sin förlängning till krackeleringar om åtgärder ej vidtages.

 

Krackeleringsskador kan emellertid inträffa utan att föregås av ett inled-

ande "sprickstadium". Orsaken härtill är svagheter i underlaget - endera i

det (obundna) bärlagret och/eller förstärkningslagret och/eller i undergrun-

den. Tidigare har denna skadetyp kunnat härledas till underdimensionerade

överbyggnader (alt ökad trafikbelastning). Under senare år har problemet

aktualiserats genom användning av lågkvalitativa material högt upp i

överbyggnaden. Exempel härpå är skiffergrus vilket vid krossning kan ge

oacceptabelt hög finmaterialhalt. I kombination med vattenanrikning kan

detta ge upphov till ytuppmjukning. Vid bärighetsmätning föreligger vissa

möjligheter att - genom nedsjunkningsmätning i flera punkter - bedöma på

vilken nivå i vägkroppen svaga skikt förekommer. Dessa möjligheter bör

undersökas närmare.

Avslutningsvis kan i detta stycke påminnas om de termiskt (lågtemperatur)

betingade sprickor som uppträder i de kallare regionerna av vårt land.

Denna frågas betydelse för beläggningarnas fortbestånd bör i framtiden

ägnas större uppmärksamhet än vad som hittills varit fallet. -
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5.4 Tjäl- och markprocesser

 

Höjdojämnheter, sprickbildningar och spårbildning kan uppkomma genom

tjälprocesser. Vid tjällyftning uppstår höjdojämnheter och sprickor, vid

tjällossning exempelvis spårbildningar. Dessa tjälens skadliga verkningar

beror av vägens konstruktion, undergrundsförhållanden samt klimat och

väder.

Effekten av en viss teknik för beläggningsunderhåll är bl a beroende av

tjälaktiviteten i och under vägen. Tjällyftningsojämnheterna i vägbanan bör

bli mindre i Skåne med dess milda vinterklimat motsvarande medelköld-

mängden 100 dygnsgrader* jämfört med nordligaste Sverige med dess

strängare vinterklimat motsvarande medelköldmängden över 1200 dygns-

grader. Om storleken av degenomsnittliga tjällyftningarnajämförs får man

för i övrigt likvärdiga väglägen för Skåne 2 cm och för nordligaste Sverige

mer än 24 cm. På samma sätt kan man göra jämförelser för andra slag av

tjälningens verkan på vägen. Så är exempelvis risken för längsgående

tjälsprickor mer påtaglig först då medelköldmängden överskrider 600

dygnsgrader. '

En förutsättning för att tjälen skall åstadkomma skador på vägen under

tjälningsperioden är att undergrunden är tjällyftningsbenägen, dvs svarar

med tjällyftning vid tjälnedträngning. Undergrundens tjällyftningsbenä-

genhet beror i sin tur av ingående jordarter, jordlagerförhållanden, samt

grundvattenförhållanden. Utvecklingen av skadorna på vägen bestäms sedan

av överbyggnadens struktur.

Vid bedömning av effekterna av en viss teknik för beläggningsunderhåll

med hänsyn till tjälaktiviteten måste man veta till vilken grad denna styrs

av förhållanden som gäller

- klimat och väder

- överbyggnad

- undergrund

- avvattning

* Med medelköldmängd, uttryckt i negativa dygnsgrader, avses summan
av alla negativa månadsmedeltemperaturer under ifrågavarande vinter
multiplicerad med 30.
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Man känner ganska bra till tjälens skadliga verkningar på vägöverbyggnad

inklusive beläggningen som funktion av klimat och väder, i första hand

kvalitativt men även i viss mån kvantitativt. Erfarenheterna är emellertid

spridda och ej sammanfattningsvis framtagna, varför FoU bör utformas

med syfte att undersöka den regionala fördelningen (klimatbetingade) av

 

olika typer av beläggningsskador (tjälskador). Nyttan av projektet består i

 

att man erhåller information om var, regionalt sett, de skilda teknikerna

för beläggningsunderhåll är mest lämpade.

Om överbyggnaden är uppbyggd av icke tjälkänsliga material kommer de

tjälprocesser som sker i undergrunden att bli primärt avgörande för tjälens

påverkan på 'vägen. Att bedöma utvecklingen avtjälskador utifrån möjliga

indikationer från undergrunden är ettgammalt problem som rör komplexi-

teten hos de tjälfysikaliska processerna och komplexiteten hos undergrun-

den. Vad gäller de tjälfysikaliska processerna har för den del som gäller

tjälningsprocesserna vid VTI tagits fram en metod att beräkna tjällyftning-

ens storlek. I beräkningsmetoden ingår ett uttryck för tjällyftningsbenägen-

heten som bestäms i en av VTI konstruerad apparatur. Forskningsarbetet

rörande metoden pågår.

Vad gäller den del av de fysikaliska processerna som omfattar urtjälning

pågår forskningsarbete. Utredningen gäller de komplexa sammanhangen vid

urtjälning då överskottsvatten anrikas i jordlagren men samtidigt dräneras

och de effekter dessa processer har på vägens bärförmåga och skadeut-

veckling vid trafikering. Beträffande undergrundsförhållandena och dess

betydelse för tjälaktiviteten och de senares effekter på vägkonstruktionen

har under årens lopp avsevärda kunskaper samlats, men de är spridda och

inte samordnade. Undergrundstyperna i landet har en regional spridning

enligt fördelningen av de geologiska avlagringstyperna. Traktens geologi

bestämmer sålunda materialuppbyggnaden i undergrunden. Den andra be-

tydelsefulla faktorn vid tjälprocessen, nämligen grundvattenförhållandena

bestäms av hydrogeologin, dvs terrängformer och den geologiska uppbygg-

naden av undergrunden samt klimat och väder.

För i första hand samordning av redan kända erfarenheter föreslås ett

projekt i vilket beläggningsskadors (tjälskadors) beroende av undergrunds-

t_yp studeras. Nyttan av projektet består i att man erhåller informationer

om vid vilka undergrundstyper som de skilda teknikerna för beläggningsun-

derhåll är mest lämpade.
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5.5 Tillståndsmodeller (nedbrytningsmodeller)

 

För att kunna förutsäga hur en vägs tillstånd kommer att förändras på

grund av bärighetsberoende nedbrytning erfordras en modell eller metod

som beskriver i vilken takt en vägkonstruktion med viss strukturell styrka

på undergrund med given bärighet bryts ned under inverkan av trafik och

klimat. En sådan modell kan i princip vara empirisk eller analytisk eller en

kombination av dessa.

För att få fram en empirisk nedbrytningsmodell krävs systematiska obser-

 

vationer under lång tid av olika vägkonstruktioners nedbrytningsförlopp.

Med tanke på tidsåtgången och kostnaden för insamling av de stora

datamängder som erfordras har en empirisk modell inte ansetts vara ett

realistiskt förstahands-alternativ, speciellt beroende på att motsvarande

systematiska observationer även måste göras för olika förstärkningsåt-

gärder. Denna situation kan emellertid komma att ändras genom utveck-

lingen av snabba och relativt sett billiga metoder att noggrannt mäta

vägytans tillstånd (se avsnitt 9). Tyvärr är mätkapaciteten avseende

vägens strukturella tillstånd fortfarande otillräcklig för att möjliggöra

omfattande inventeringar. Genom utvecklingen avlasertekniken finns det

dock anledning att hysa en försiktig Optimism inom detta område (se

avsnitt 8).

Med en analytisk nedbrytningsmodell har man däremot i princip möjlighet

 

att uppskatta tillståndsutvecklingen både före och efter olika framtida

förstärkningsåtgärder.

En analytisk modell byggs upp kring en lämplig teori. Den klassiska

elasticitetsteorin är i dessa sammanhang allmänt vedertagen och används

för beräkning av spänningar och töjningar i vägkroppen orsakade av

trafikbelastningen. Härvid är det av stor vikt att representativa värden på

de mekaniska egenskaperna (E-modul och Poisson's tal) används. De meka-

niska egenskaperna varierar mer eller mindre för olika delar av väg-

konstruktionen på grund av årstidsberoende tillståndsvariationer (tempera-

tur i beläggning samt temperatur- och fuktförhållande i obundna lager och

undergrund). Stort behov finns för studier av dessa variationer, speciellt

med tanke på egenskaperna under tjällossning. Detta för att man utifrån

bärighetsmätning vid viss tidpunkt på året ska kunna uppskatta bärighets-

variationerna under året.
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Härutöver är en vägs tillståndsutveckling av stokastisk natur (beroende av

naturliga variationer i materialegenskaper, skikttjocklekar, bindemedels-

halter, hålrum etc). En modell av tillståndsutvecklingen måste därför

grundas på en datamängd tillräcklig för att möjliggöra en statistiskt

baserad beskrivning av tillståndsutvecklingen dvs vid tillämpning av

modellen uttryckes den förväntade utvecklingen i statistiska termer (san-

nolikheter).

FoU-behovet för att få fram en tillämpbar analytisk/statistisk nedbryt-

ningsmodell omfattar även undersökning av vilka trafikbetingade påkän-

ningar (spänningar och töjningar) som kan tillåtas för olika materiallager i

vägkroppen och för olika svenska undergrunder vid olika yttre betingelser.

De tillåtna värden eller nedbrytningskriterier som används idag är fram-

tagna utomlands och under förutsättningar som inte överensstämmer helt

med svenska förhållanden främst med tanke på undergrundsmaterial och

klimat. För att prova giltigheten i existerande nedbrytningskriterier och

anpassning till svenska förhållanden kräVS fält- och laboratorieundersök-

ningar av olika materials deformations- och hållfasthetsegenskaper.

En möjlighet att utföra accelererade fullskaleförsök (t ex med en större

provvägskarusell) skulle bl a härvid vara till stor nytta som komplement till

övriga undersökningar.

Med en analytiskt baserad nedbrytningsmodell enligt ovan kan man beräkna

olika vägkonstruktioners sannolika livslängd eller den totala trafikbelast-

ning som kan tillåtas innan nedbrytningen gått så långt att beläggningen

erhållit krackeleringsskador och/eller att permanenta deformationer i

obundna material och undergrunden resulterat i oacceptabel spårbildning i

beläggningsytan.

För att beskriva hur vägens tillstånd förändras med tiden krävs en modell,

som beskriver sambandet mellan nedbrytningen och de parametrar som

påverkar den, d v 5 bl a trafiken och klimatet. Sådana modeller har utveck-

lats utomlands, främst i USA. De är ofta halvempiriska och baserade på

 

resultaten från AASHO-försöken. I dessa modeller.. beskrivs nedbrytnings-

förloppet dock till väsentlig del endast av vägens förändringar i jämnhet.
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Jämnhetsförändringar är här i första hand ett uttryck för trafikantens

komfortupplevelse. Detta är icke tillfyllest för tillståndsbeskrivningen' ur

väghållarens synpunkt. För en ur den sistnämndes synpunkt adekvat

beskrivning av beläggningens tillstånd bör också spårbildning respektive

förekomsten av sprickor och krackelering beaktas. Tillståndet beskrives

därefter exempelvis med ett "beläggningsindex" som erhålles genom vikt-

ning av de ovan nämnda tre tillståndsparametrarna.

För att ta fram en svensk modell kan man utgå från någon på detta sätt

reviderad modell och anpassa den till svenska förhållanden. Till detta krävs

dock en stor mängd data. FoU-behovet för en sådan modell omfattar därför

en systematisk uppföljning av tillståndsförändringen hos ett flertal vägar

med olika uppbyggnad, bärighet och trafik i olika delar av landet. Till-

ståndsförändringen kan erhållas genom upprepade mätningar av vägytans

jämnhet och spårbildning, skadekartering, mått på bärigheten genom analys

av fallviktsmätningar (flerpunktsmätningar) och uppgift om verklig trafik-

belastning via axellastmätningar eller via någon modell för uppskattning av

verklig trafikbelastning (se avsnitt 10.1).

Den kompletta tillståndsmodellen omfattar förutom de väg/vägyteföränd- I

ringar som är betingade av bärighetsberoende nedbrytning också ytslitage,

plastiska deformationer i beläggningen och tjälprocesser.

Utvecklingen av en sådan modell är absolut nödvändig för att kunna göra en

samhällsekonomisk optimering av underhållet av belagda vägar, och därför

föreslås att detta område ges hög prioritet. Ett projekt med målsättningen

att utveckla en dylik modell påbörjades år 1983 vid VTI på uppdrag av VV.
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6 EFFEKTER FÖR TRAFIKEN AV BELÄGGNINGSYTANS TILL-

STÅND

Väganvändarnas och trafikanternas kostnader består, som tidigare nämnts,

av olyckskostnader, tidkostnader och fordonskostnader. Till trafikantkost-

naderna brukar man även räkna de olägenheter eller det obehag som

trafikanterna utsätts för p g a buller, vibrationer m m. De senare brukar

innefattas av begreppet komfort.

Forskningsproblemet är att beskriva och kvantifiera hur dessa kostnader

beror av beläggningsytans egenskaper eller tillstånd. För att göra detta

erfordras kunskap om hur vägytans egenskaper påverkar trafikvariablerna

olyckor, restid, bränsleförbrukning, däckslitage, fordonsslitage, godsskador

och komfort/prestation.

Tabellen nedan anger de egenskaper hos beläggningsytan, som anses ha

betydelse för någon eller några av de nämnda trafikvariablerna. I tabellen

har en grov bedömning gjorts av om inverkan av den enskilda egenskapen

hos beläggningsytan är liten (i), måttlig (2) eller stor (3). I de fall då det

inte anses att det föreligger någon direkt inverkan har rutan skuggats.

Observera att tabellen endast anger den relativa betydelsen för de olika

beläggningsegenskaperna för varje trafikvariabel för sig. De olika trafik-

variablerna (kolumnerna) får således inte jämföras med varandra.

           

Trafikvariabel
Egenskap hos
beläggnings- Bränsle- Däck- Fordons- Gods- Kom-
ytan Olyckor Restid förbruk- slitage slitage skador fort

ning '

Tvärfall 2 l 2 _ 2 l l 2

Spår 3 2 2 2 2 l 2

Längsgående
ojämnhet 2 3 2 2 3 l 3

Friktion 3 l

Makrotextur 3 2

Mikrotextur 3 l

Ljusreflexion 3 2
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I den följande delen av kapitel 6 behandlas översiktligt vilken kunskap som

finns och vilken FoU som behövs om de olika egenskapernas inverkan på de

' olika trafikvariablerna. Dispositionen är gjord efter de olika trafikvariab-

lerna. Under det avsnitt som behandlar inverkan på restider behandlas

även de problem som nedsatt högsta tillåten axellast eller avstängning av

vägar skapar för trafikanterna.

6.1 Trafiksäkerhet - olyckor och indirekta trafiksäkerhetsmått

 

Sambanden mellan trafikolyckor och vägytans tillstånd (friktion, spårbild-

ning, ojämnheter m m) är mycket ofullständigt kända. I Sverige har VTI

använt data från 1977 års beläggningsinventering av det statliga vägnätet

för att undersöka om dels beläggningstypen, dels beläggningstillståndet

påverkar olycksutfallet. De första resultaten (VTI-Meddelande 242) visade

svaga, statistiskt icke signifikanta tendenser till lägre olyckskvot* för

ytbehandlade vägar jämfört med vägar med asfaltbetong. Varken belägg-

ningstillstånd, som bedömdes subjektivt vid inventeringen, eller indirekta

mått på tillståndet (beläggningsålder och antal axelparpassager sedan

beläggningsåtgärd) kunde i undersökningen påvisas ha något samband med

olyckskvoten. I analyserna beaktades ej linjeföringen.

Eftersom ytbehandlade vägar år 1977 sannolikt hade sämre linjeföring än

vägar med justering eller asfaltbetong kan en eventuell positiv effekt av

ytbehandlingarna döljas. Utifrån friktionsmätningar kan man förvänta att

en sådan effekt skulle uppträda då vägbanan är täckt av tunn is eller snö

eller då den är våt. Analysen utvidgades därför så att hänsyn även togs till

"bra" och "dåligt" väder (det var inte möjligt att göra en direkt uppdelning

på olika väglag), klassificerat efter nederbördsmängd och medeltempera-

tur. Det visade sig då att asfaltbetongvägar har markant högre olyckskvot

vid "dåligt" väder änvid "bra" väder, medan ytbehandlade vägar uppvisar

mycket' svagareväderberoende.

Inom Norden i övrigt har man i Finland gjort vissa studier mellan

beläggningstyp/-tillstånd och trafikolyckor, medan utomnordiska studier

koncentrerats till hur framför allt friktionen påverkar olycksrisken. Den

* olyckskvot = antal olyckor per miljon axelparkm.
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samlade kunskapen från dessa studier är att låg friktion (< ca 0,4) ger en

signifikant ökning av olyckorna. Flera undersökningar visar även att

ytbehandling av vägavsnitt med högt antal våtolyckor reducerar dessa

kraftigt. Det finns emellertid starka skäl att ifrågasätta resultat från den

senare typen av undersökningar p g a skevhet i urvalet vid denna typ av

före-efterstudier.

Eftersom olyckskostnaderna utgör en väsentlig del av trafikantkostnaderna,

samtidigt som kunskapen är högst bristfällig om sambanden mellan vägyte-

tillstånd och olyckor, är det rimligt att omfattande resurser satsas inom

detta FoU-område. Ett stort problem är dock svårigheten att särskilja

betydelsen av vägytans tillstånd från andra faktorer som linjeföring,

trafikantbeteende m m.

För att klarlägga sambanden måste olycksanalyser kompletteras dels med

studier av trafikantbeteende (t ex hastighetsanpassning, sidoläge m m), dels

med andra typer av studier. Av de senare kan 'nämnas studier av hur förare

påverkas av funktionella egenskaper som spårbildning, ojämnheter m m (se

avsnitt 6.4 nedan) och studier av hur fordons manövrerbarhet påverkas av

dessa egenskaper (t ex fordonsdynamiska modeller). Vidare förutsätter

meningsfulla studier av samband mellan trafikolyckor och vägytegenskaper

(beläggningstyp, ojämnheter, spår, textur, friktion m m) att de senare finns

uppmätta för mycket stora vägnät och att data ajourhålls. Med nuvarande

snabba utveckling av integrerade mätsystem för mätning av vägytans

egenskaper och Vägverkets stora intresse för dessa frågor, torde det vara

möjligt att inom något år mäta vägytans egenskaper åtminstone för

huvudvägnätet. Det är mer osäkert när mätningar kan göras på kommunala '

vägar. För bl a olycksstudier är det slutligen värdefullt om vägens

geometriska standard - linjeföringen - finns inmätt och kan beaktas i ana-

lysen, samt att lättillgängliga data över trafikmängder och trafikvariation-

er finns ungefär som i dagsläget.

6.2 Restid/Transportmöjligheter

 

Hittills utförda studier i Sverige tyder på att beläggningsytans tillstånd har

en relativt liten inverkan på personbilisters val av hastighet och därmed på

restidsförbrukningen. Mätningar har utförts på relativt ojämna och spåriga
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vägar innan dessa fick en ny underhållsbeläggning. Mätningarna upprepades

efter beläggningsåtgärden och det visade sig att personbilarnas hastighet

då hade höjts med 1-2 km/h vilket motsvarar en minskning av restiden med

ca2%.

Med de relationer mellan restidskostnad och kostnad för beläggnings-

underhåll som exemplifierades i figur 2 i avsnitt 3 motsvarar 1% av

restidskostnaden ca 15-20 % av kostnaden för beläggningsunderhållet. D v 5

om man med en alternativ strategi kunde åstadkomma en procents minsk-

ning av restidskostnaden så skulle detta samhällsekonomiskt motivera en

ökning av kostnaden för beläggningsunderhållet på ända upp till 15-20 % om

allt annat är oförändrat. En ökad hastighet medför emellertid även en

ökning av fordonskostnaden som i hastighetsintervallet 80-100 km/h är av

samma storleksordning som den minskade restidskostnaden. Därför bör

behovet av mer omfattande studier av samband mellan vägytans tillstånd

och restider härledas utifrån beräkningar av nettovinsten av restids- och

fordonskostnad. Vi tror inte att en sådan analys (som alltså bör genom-

föras) kommer att medföra ett stort behov av vidare forskning av samband

mellan beläggningars tillstånd och personbilars restider på landsbygdsvägar.

Kunskapen om inverkan på tunga fordons restidsförbrukning är dålig. Det

föreligger ett behov av empiriska undersökningar av samband mellan

beläggningsytans tillstånd och tunga fordons restidsförbrukning på lands-

bygdsvägar.

I tätorter torde inverkan av beläggningsytans tillstånd på hastigheter/res-

tider vara liten jämfört med andra faktorer. Några empiriska undersökning-

ar som stöder detta antagande finns dock inte.

Restidsförluster uppkommer även i samband med att underhållsåtgärderna

genomförs. I allmänhet torde dessa förluster vara försumbara och någon

egentlig forskning för att kvantifiera deras storlek behövs inte. De bör

dock ingå i en modell för optimering av beläggningsunderhållet så att de

inte glöms bort i de fall de kan ha betydelse.

Olika beläggningsstrategier leder till olika grad av restriktioner mot tung

trafik. Konsekvenserna av temporära nedsättningar av högsta tillåten

axellast under tjällossningsperioden måste ingå i optimeringsmodellen.
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Inom detta område erfordras ett relativt omfattande forskningsarbete

eftersom den nuvarande kunskapen är mycket dålig.

6.3 Fordonskostnader

 

Beläggningsytans tillstånd kan ha stor inverkan på fordonskostnaden. Efter-

som denna kostnad utgör en stor del (ofta den största) av den totala

trafikantkostnaden är det utomordentligt viktigt att stora FoU-resurser

satsas på att undersöka om samband finns mellan å ena sidan beläggnings-

typer och beläggningsytans tillstånd och å andra sidan olika komponenter

av fordonskostnaden.

De fordonskostnader som är beroende av beläggningstyp och av belägg-

ningsytans tillstånd är:

i. Bränsleförbrukning

2. Däck

3. Fordonsslitage

Därtill kommer eventuell inverkan på godsskador och på kostnader för

förpackning av gods i den utsträckning denna bestäms av vägytans tillstånd.

Fördelningen av fordonskostnaden på de ovan angivna komponenterna är

olika för olika fordonstyper och för olika väg- och trafikmiljöer. Speciellt

stora skillnader i det senare avseendet råder mellan tätort och landsbygd.

De dominerande kostnaderna är fordonsslitage och bränsleförbrukning

medan däckslitaget står för en mindre andel. Forskningsresultat antyder

dock att däcksslitaget kan variera mycket pga vägytans egenskaper,

varför detta ändå är intressant att studera i detta sammanhang.

Studier av samband mellan vägyteegenskaper samt fordons- och däckslitage

är mycket resurskrävande. Innan större svenska undersökningar planeras

bör de omfattande studier som utförts i Brasilien och Indien penetreras

noggrant m a p deras tillämpbarhet för svenska förhållanden.

VTI MEDDELANDE 406



30

6.3.1 / Bränsleförbrukning

Flera undersökningar har gjorts av hur olika beläggningstyper och olika

tillstånd hos vägytan påverkar personbilars bränsleförbrukning. Samtliga

studier har utförts på landsbygdsvägar. Vi tror oss för närvarande veta

följande:

0 Ytbehandling i stället för asfaltbetong medför en ökning av bensinför-
brukningen för personbilar på rak plan väg med ca 5 % då beläggningen
är ny och med 1-3 0/0 på några år gamla beläggningar.

o _Spårbildning tycks inte påverka bensinförbrukningen för personbilar.
Aven dessa mätningar är utförda på rak plan väg.

Studier av samband mellan fordons bränsleförbrukning och vägytans skrov-

lighet (makrotextur) har inletts vid VTI. , Följande två frågor kan prelimi-

närt besvaras genom dessa studier.

1. Hur mycket påverkas fordonens bränsleförbrukning av vägytans skrov-
lighet?

2. Vilka delar av texturen (våglängder) inverkar mest på bränsleförbruk-
ningen (rullmotståndet)? Denna fråga har redan framgångsrikt besva-
rats beträffande buller.

> Svaret på frågorna är av stor betydelse när det gäller att optimera en

vägytas textur så att den ger låg bränsleförbrukning utan att ge avkall på

friktionen.

Fortsatta studier av hur olika tillstånd hos vägytan påverkar bränsleför-

brukningen är önskvärda.

För att kunna användas i en optimeringsmodell är det nödvändigt att

drivmedelsförbrukningen kan uttryckas som funktion av de tillstånds-

variabler som registreras hos vägytan och som utgör den information som

väghållaren använder för att bestämma underhållsbehovet. VV har t ex

satsat på att utveckla mätbilar som bestämmer spårdjup, tvärfall, längs-

gående ojämnheter och pålängre sikt kanske även textur. Drivmedelsför-

brukningen som funktion av dessa mätetal behöver undersökas för såväl

personbilar som för tunga fordon. För en generalisering av mätresultaten

till den svenska bilparken och till olika vägstandard bör den fordons-

kostnadsmodell som VTI utvecklat kunna användas. i
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Mätning av drivmedelsförbrukning är relativt enkel och modeller för

samband mellan vägyteegenskaper och drivmedelskostnader användbara i

ett optimeringssystem för landsbygdsvägar skulle kunna vara klara inom ca

2 år och för vägar och gator i tätorter inom ca 3 år.

6.3.2 Däckslitage

Däckens livslängd är av stor betydelse, i första hand rent privatekonomiskt

för bilägaren men i andra hand även nationalekonomiskt. Genom körsättet

kan bilföraren visserligen själv i hög grad påverka däckens livslängd men i

grunden ligger också egenskaper hos däcket och vägytan.

Däckindustrin arbetar kontinuerligt med att försöka framställa allt slit-

starkare däck. Där har man emellertid inte ägnat de enskilda vägytepara-

metrarna något större intresse.

Däckslitagefrågorna accentueras av att man börjat underhålla många vägar

med ytbehandling i stället för attsom tidigare förse dem med ett slitlager

av asfaltbetong. Ytbehandling har som regel betydligt skrovligare textur

I än den blandningsbeläggning den avses ersätta.

I regel föreställer man sig vägytans textur som en av de avgörande

faktorerna för däckslitaget och underförstår med rätt eller orätt att en

skrovlig yta måste slita mer än en slät. Vägens linjeföring kan dock inte

försummas. De krafter som måste upptas i kontaktytorna däck/vägbana

genom vägens sidolutning, vid kurvtagning etc ger givetvis upphov till en

viss andel avdäckslitaget.

Den naturliga däckförslitningen-dvs. den som uppträder vid normal

körning med bil- är det samlade resultatet av flera komplicerade fysika-

liska förlopp. Enligt en i dag allmänt accepterad uppfattning orsakas

däckgummislitaget huvudsakligen av tre processer, som särskilt då det

gäller den första och tredje processen, förutsätter någon typ av relativ-

rörelse mellan däck och vägbana:
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Nötning. Kantiga ojämnheter i underlaget (vägbanan) - även mycket små
sådana-»skär och river loss slitbanematerial ur däcket. Friktionen i
samband med processen är vanligen hög.

Utmattning. Avrundade ojämnheter i underlaget utmattar och fragmen-
terar slitbanematerialet genom upprepade formförändringar. Den till

 

I processen knutna friktionen är låg.

Valkbildnirlg. På släta underlag kan mjukt slitbanematerial under inverkan
av friktionen bilda små valkar eller rullar som successivt slits bort.
Friktionen i samband med processen är hög.

 

De tre processerna förekommer kombinerade i det totala slitaget. Förutom

att den tredje processens inverkan normalt är betydligt mindre än de två

övriga är de enskilda bidragen till det totala slitaget svåra att kvantifiera.

Dessutom förekommer interaktioner: t ex så bidrar den nedsättning av

hållfastheten hos gummit som uppstår genom utmattning till att nötningen

ökar. Det kan vidare vara värt att påpeka att villkoret om viss relativrör-

else mellan däckslitbana och vägbana är uppfyllt även vid s k fri rullning.

Däckets slitbana, som i fritt tillstånd är dubbelkrökt, ska ju plattas till

kontinuerligt i kontaktytan under rullningen och det kan inte ske utan

relativrörelser. Radialdäckets högre miltal än motsvarande diagonaldäcks

förklaras bl a av att sådana rörelse förekommer i mindre utsträckning.

Det är helt klart att väl planerade körprov avspeglar det naturliga slitaget

på ett riktigt sätt men proven blir mycket kostsamma och tidskrävande,

särskilt om man vill upprepa dem tex på vägytor med olika textur,

linjeföring och tvärprofiler.

Två studier av denna typ har utförts med personbil för att kvantifiera

skillnader i slitage mellan ytbehandling och massabeläggning. Båda dessa

visar att slitaget var 50-80 0/0 större på ytbehandling än på massabelägg-

ning. Resultaten av dessa studier har ifrågasatts och medfört att mer

kontrollerade försök utförts i provvägsmaskin. Dessa visar att däckslitaget

på en ny ytbehandling är mer än dubelt så stor som slitaget på en ny

massabeläggning. Fortfarande är det oklart hur slitna beläggningar påver-

kar däckslitaget.

Däckslitaget härrör som tidigare nämnts från kraftspelet mellan däck och

vägbana och en mycket stor del av slitaget tycks uppstå i samband med

kurvkörning, bromsning och acceleration. Av vägytans egenskaper är enligt
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utländsk litteratur mikrotexturen mest väsentlig. Vad vi i dagsläget vet är

att däckslitaget varierar avsevärt och att vägytans inverkan troligen är

väsentlig men det är oklart på vilket sätt.

Fortsatta studier är därför önskvärda speciellt med tanke på att detta

förslag till FoU-program även inkluderar tätorter. Valet av slitlagertyper i

tätorter kan sannolikt ha stor inverkan på däckslitaget med tanke på alla

de retardationer, accelerationer och kursändringar som är karakteristiska '

för tätortskörning.

Det är även viktigt att studera däckslitaget för tunga fordon och dess

beroende av vägytans egenskaper.

6.3.3 Fordonsslitage

 

Under 60-'och 70-talen har på olika håll i världen driftkostnaderna för

vägfordon sett i relation till vägunderhållskostnaderna rönt ett ökande

intresse. I Sverige har frågan i första hand drivits av vägverket och

Föreningen för bituminösa beläggningar medan internationellt Världsbanken

synes ha varit den mest aktiva intressenten._

Kostnader för reparationer utgör tillsammans med kostnader för avskriv-

ning, som till viss del är beroende av reparationskostnaderna, mer än

hälften av den totala fordonskostnaden. Det har vidare anförts att fordons

driftkostnader och värdeminskning är av mycket högre storleksordning än

kostnaderna för vägbyggande och Vägunderhåll. Beläggningsunderhållskost-

naderna har sålunda uppgivits uppgå till mindre än en procent av de totala

trafikantkostnaderna. Bränslekostnadens beroende av vägstandarden är

relativt obetydlig jämfört med andra delar av den totala fordonskostnaden

vilket är intressant att notera med tanke på det stora intresse bränsleför-

brukningens beroende av vägmiljön under senare år rönt i Sverige. Detta

har dock sin bakgrund i en förväntad drivmedelsbrist.

Transportation Research Record 702 ger nedan angivet samband mellan

vägojämnheter uttryckt i PSI och relativ reservdelskostnad. Sambandet är

baserat på en undersökning omfattande mer än 500 bussar i Brasilien.
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Vägojämnhet Relativ reserv-
PSI delskostnad

l+ , 5 5 9

3 , 5 l 0 0

2,5 l 8 0

l. ,5 2 6O

    

Inverkan av vägojämnheten på reservdelskostnaden är som synes mycket

stor.

I en amerikansk undersökning hävdas att för så gott som samtliga fordons-

komponenter gäller att slitageskador är ackumulerade utmattningsskador.

Utmattningsskada definieras som den oundvikliga förlusten av livslängd

som ett resultat av varierande påkänningar. För ett fordon som framförs på

en ojämn väg kommer de statiska krafterna, beroende på fordonets tyngd

att överlagras med dynamiska krafter initierade av vägojämnheten. Den

ackumulerade utmattningsskadan hos en fordonskomponent kan därför ses

som ett ekonomiskt uttryck för vägens ytstandard.

Ett angeläget FoU-område är att studera sambandet mellan vägojämnheter

och påkänning i fordonskomponenter. Detta kan ske genom att ett antal

vägsträckor utväljs och längsprofilen mäts med GM-profilometer. På dessa

sträckor mäts även påkänningarna i någon eller några fordonskomponent(-

er) vars påkänning kan antas vara beroende av vägojämnheten.

Mätning av vägojämnheten med hjälp av GM-profilometer har den fördelen

framför andra typer av jämnhetsmätare att den ger en detaljerad bild av

vägens längsprofil vilket gör det möjligt att ta fram information om

våglängdsfördelningen hos vägojämnheten på de olika provsträckorna.

Med utgångspunkt från mätningen av påkänningsvariationen i fordonskom-

ponenterna beräknas för varje mätsträcka en teoretisk livslängd hos

respektive komponent. Denna teoretiska livslängd kan sedan relateras till

olika sammanfattande mått på vägojämnheten, tex RMS-värdet* för

vägprofilens amplitud.

* RMS = Root Mean Square
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Sambanden mellan teoretisk och verklig livslängd kan undersökas dels

genom utmattningsprov i laboratorium och dels genom att studera omfatt-

ningen av reparationer av komponenter hos fordon vars exponering för

vägojämnheter man grovt känner till (t ex VVs lastbilar).

6 - 3 04 9.9 §§§láâ§95

Ett område som i det närmaste är helt försummat är vägytans betydelse

för godsskador. Svenska Förpackningsforskningsinstitutet nämner att gods-

skadekostnaden uppgår till 500 miljoner kr per år. Även om en stor del av

dessa kostnader utgörs av hanteringsskador, kan skadorna från vägen vara

betydande. Skadorna kan dels bero på att vägytans ojämnheter ger stötar

som slår sönder godset, och dels på att vägytans textur ger vibrationer som

innebär att godset innehåll utsätts för separering (såsom elektroniska

komponenter, kylskåp, färger m m).

Den första forskningsuppgiften man borde genomföra inom området är att

skaffa information om vilka stötar och vibrationer gods utsätts för vid

vägtransport. Därefter kan man under kontrollerade betingelser i labora-

torium utsätta godset för dessa stötar och vibrationer och mäta och

' registrera de skador som uppkommer. Med hjälp av matematisk simulering

av vägmiljö, fordon och förpackningar kan inverkan av förändringar i

vägmiljön studeras och demonstreras i form av beräknade godspåkänningar.

6.4 Komfort och prestation

 

Effekter från vägytan i form av slitage, bensinförbrukning m m tillmäts

ofta stor betydelse på bekostnad av effekter på människan. Detta beror i

stor utsträckning på att det är svårt att kostnadsvärdera obehag, trötthet,

nedsättning av prestation och arbetsförmåga m m. Speciellt den negativa

effekt som vägyteinducerade vibrationer transmitterade till föraren via

fordonet kan ge och som uppkommer efter att vibrationerna upphört eller

minskat i intensitet är kraftigt försummad. Detta kan bero på att vibra-

tioner, dålig väggeometri, spårig väg, dålig visuell ledning m m samtidigt

som de ger trötthet ofta även aktiverar föraren. Eftereffekter uppkommer

då dels på grund av direkteffekt på förarna dels på grund av den
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kompensatoriska extra ansträngning som krävs för att motverka direktef-

fekter. Denna trötthet kan ge olyckor på bättre vägavsnitt eller i andra

sammanhang t ex i hemmet eller på arbetet.

Vid VTI har forskningsarbete avseende komfortbedömningar på vägar och

trötthets- och prestationsstudier i simulatorer genomförts. Ett fortsatt

arbete avseende speciellt eftereffekter med utnyttjande av de utprovade

metoderna är nödvändigt för att fastställa vägytans effekt på komfort,

trötthet och prestation.

Aktiverings- och trötthetsmätningar, studier av körbeteende liksom kom-

fortbedömningar enligt tidigare utvecklade metoder bör genomföras.

Resultaten kan användas dels till att ställa prognos på olyckor dels att

klarlägga den resterande komfortfaktorn som inte har inverkan på olyckor

men har ett värde i sig.
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7 EXTERNA EFFEKTER AV BELÄGGNINGSYTANS TILLSTÅND

Miljöstörningar i form av buller och vibrationer har under senare år

uppmärksammats mer och mer. Buller ökar människors stress och försök

har visat att även aggression mot andra människor ökar redan vid relativt

låga bullernivåer. Buller och vibrationer ger problem med sömn som i sin

tur ger nedsatt arbetsprestation.

Under det senaste året har man även börjat få fram data som tyder på att

barn som störs av buller och vibrationer inte kan sova i det djupaste

sömnstadiet. Då minskas krOppens produktion av tillväxthormoner vilket

leder till att tillväxten hämmas.

Vibrationer ger även problem med snabbare åldring och nedbrytning av

byggnader (sättningar, krackeleringar och liknande). Många experter anser

att detta är ett försummat problemområde och att stora reparationsbehov

kommer att uppdagas i en nära framtid. Dessutom ger vibrationer problem

med störningar på känsliga instrument och datorer. För närvarande finns

t ex krav för många datorer (skivminnen är specielltkänsliga) att de ej ska

utsättas för accelerationer överstigande l m/sz.

En fortsatt forskning är nödvändig för att kvantifiera storleken av dessa

problem, som speciellt gäller tätortsmiljöer.
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8 MÄTNING AV STRUKTURELLT TILLSTÅND

Vägytans "elastiska" deformation (deflektion) vid dynamisk belastning är

internationellt sett den vanligaste tillståndsparametern och för svensk del

den enda som i dag används när det gäller att bestämma det strukturella

tillståndet. Forskningsarbetet bör därför huvudsakligen inriktas mot ut-

veckling av fallviktsmetoden även om andra metoder kan tänkas som

exempelvis vågutbredningsmetoden. Utvecklingen av fallviktsmetoden bör

omfatta dels utveckling av en utvärderingsmodell för belagda vägar base-

rad på de mätdata som erhålls i dag, d v 5 deflektionen i 2 punkter och dels

undersökning av möjligheterna för en mer detaljerad analys av det struk-

turella tillståndet (bestämning av de mekaniska egenskaperna hos olika

materiallager) bland annat genom registrering av ytdeflektionen i flera

punkter vid fallviktsmätning.

Mätkapaciteten vid fallviktsmätning är förhållandevis låg varför denna

metod är mindre lämplig för större inventeringar. Undersökning av möjlig-

heten att utföra översiktlig deflektionsmätning vid normal trafikhastighet

t ex med hjälp av laser-teknik och belastning med rullande hjul är därför en

mycket angelägen forskningsuppgift. I USA har arbete pågått under flera

år för att utveckla denna teknik. Efter' att ha sett VTIs Laser-RST* (se

avsnitt 9) har man från USA uttryckt starka önskemål om samarbete. VTI

har granskat problemet med att klara en snabb deflektionsmätning med

laserteknik och har preliminärt bedömt att det bör finnas möjligheter att

lösa problemet. Lösningen ligger i att två Laser-RST-krattor" används.

Den ena krattan skall då mäta den opåverkade vägytan och den andra skall

mäta den av fordonet påverkade/deformerade vägytan.

Om det visar sig att en utveckling av snabba metoder att mäta bärigheten

är svårare och mer resurskrävande än väntat återstår möjligheten att mäta

vägytans tillstånd för att lokalisera de vägavsnitt där behovet av bärighets-

mätning är störst. Som framgår av avsnitt 9 finns snabba integrerade

mätsystem utvecklade» för denna typ av mätning. Uppfattningen om möjlig-

heten att använda detta tillvägagångssätt är delad bland forskarna. Idén

förefaller emellertid så intressant att den bör penetreras närmare.

* RST = Road Surface Tester
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9 MÄTNING AV VÄGYTANS TILLSTÅND

I och med att funktionella krav på vägytan har börjat betonas, ökar behovet

av objektiv mätning och regelbundna uppföljningar av funktionella föränd-

ringar. Forskning och utveckling av mätmetoder har därför fått en högre

angelägenhetsgrad än tidigare. Det är viktigt att de nya mätmetoder som

utvecklas uppfyller följande egenskapskrav:

l. Validitet, dvs att mätinstrumentet mäter det som är det avsedda. Detta
måste .kontrolleras experimentellt med statistiska analyser och logisk
härledning

2. Reliabiiitet, dvs mätmetoden ger samma resultat vid upprepad mätning

 

3. Trafiksäkerhet, dvs mätningen utsätter inte mätpersonal ochtrafikan-
ter för ökade risker

 

4. Hanterbarhet, dvs mätinstrumentet ska vara lätt att mäta med och att
reparera om fel inträffar samt att data ska presenteras så att de direkt
kan värderas och även direkt lagras i dator

 

5. Kapacitet, dvs utrustningen ska kunna mäta snabbt. Personalkostna-
derna ökar och kommer att dominera kostnaderna för mätning av en
given mätsträcka även där mätinstrumenten är dyrbara

I mätsystemet och uppföljningen ingår även lagring och hantering av

insamlade data. Med dagens snabbt ökande dataresurser kan det ses som ett

trivialt problem att hantera dessa data, men ett lagringssystem där allt

lagras och görs ständigt åtkomligt brukar aldrig fungera. En regelbunden

diskussion om vad som ska lagras och hållas tillgängligt behövs därför.

Representanter för väghållare och forskningsinstitutioner bör tillsammans

arbeta igenom detta problem med programmerare och systemerare. Vilka

variabler som ska mätas och lagras liksom var och hur de ska mätas bör

mer och mer styras av de beslutsmodeller och strategier som tidigare

diskuterats (avsnitt 4) och som håller på att växa fram. Forskning beträf-

fande vad som kan mätas och vad detta kostar bör genomföras för att ta

fram underlag för beslut om vad som ska mätas, dvs en kompromiss mellan

behovet av kunskaper ochdet ekonomiskt och tekniskt rimliga.

En fråga i samband med mätning som ofta inte observeras är anpassningen

av mätning till behovet. Ett lands huvudvägnät där intensiv trafik snabbt

påverkar vägytan behöver mätas mycket ofta, inte bara för studiet av

förändringarna som sådana utan främst med tanke på destora trafikant-

kostnader nedbrytning av dessa vägars vägyta kan medföra.
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De tillståndsvariabler som berörs nedan är vägytans jämnhet, tvärprofil,

friktion, textur och ljusreflexion. VTI har under en lång följd av år arbetat

med studium av dessa vägyteegenskaper, med utveckling av metoder att

mäta desamma samt med frågor angående mätetalens konsekvenser för i

första hand trafikanten. De härvid vunna erfarenheterna kan bl alligga till

grund för_ överväganden beträffande den fortsatta forskningen och utveck-

lingen inom de olika delområden som definieras av ovan angivna tillstånds-

variabler. Nedan redovisas 'det förutsebara forskningsbehovet vad avser

metodutveckling inom dessa olika delområden.

9.1 ' Jämnhet

De mätmetoder som hittills har utnyttjats vid VTI har samtliga varit av vad

som brukar kallas response-typ, dvs mätetalet avspeglar den mekaniska

"responsen" hos något mobilt mätdon som färdas över vägytan. Denna

"response" har på ett eller annat sätt avlästs och medelvärdesbildats över

en vald mätsträcka. Sådana jämnhetsmått har visat sig vara goda predik-

torer på människans upplevelse av komfort vid färd i vägfordon av olika

typer på vägar med olika grad av jämnhet.

För att kunna bedriva närmare studier av främst vägojämnheters inverkan

på fordons- och godsskador fordras utrustning för mätning och registrering

av vägens längsprofil som sedan kan analyseras vad avser våglängds- och

amplitudinnehåll. Utveckling av sådan utrustning pågår vid VTI men behov

föreligger att vidareutveckla denna teknik mot bättre mätnoggrannhet och

förbättrade administrativa rutiner.

Denna typ av data behövs även för att validera och vidareutveckla de

modeller för utvecklingen av vägytans tillstånd som beskrevs i avsnitt 5.

9.2 Tvärprofil

Vid bestämning av avnötning/slitage genom tvärprofilmätning fordras bl a

mycket stor mätnoggrannhet. Slitagemätning med den utrustning som i dag

används i fält är tidskrävande. Utveckling av en profilometer som t ex

utnyttjar laserteknik torde vara nödvändig om tillförlitliga och snabba
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mätningar skall kunna utföras i framtiden. Profilometern bör kunna

användas på beläggningar med varierande textur (från grov ytbehandling

till slät asfaltbetong).

Tvärprofilmätare kan indelas i två huvudtyper, dels sådana som är avsedda

för_ uppmätning av en enskild tvärprofil på någon vald punkt utefter vägen

dels sådana som är avsedda för kontinuerlig mätning under körning med

efterföljande beräkning av medelprofilen för den uppmätta vägsträckan.

Det senaste exemplet på en tvärprofilmätare av den förstnämnda typen är

den vid VTI utvecklade Primal som utnyttjar en laserstråle tvärs vägen för

att styra en liten mätvagn som vid sin färd avkänner tvärprofilen med

nämnda laserstråle som mätreferens. Den uppmätta tvärprofilen kan åskåd-

liggöras med hjälp av en skrivare och- även utnyttjas för beräkning av

spårdjup, spårfyllnadsvolymer etc.

Exempel på tvärprofilmätare av den andra typen är Saab Road Surface

Tester (RST) och VTI Laser RST. Saab RST utnyttjar 26 markföljande

bakåtriktade hjulförsedda mätarmar monterade på en 2,5 m lång balk tvärs

fronten på en Saab 900. Detta ger en mätbredd på 2,5 m med en upplösning

i sidled på 0,1 m.

I fallet VTI Laser RST utnyttjas i stället elva lasers på motsvarande sätt

monterade på en 2,5 m lång balk. Genom att de två yttersta lasrarna har

vinklats utåt 45° ökas mätbredden till 3,1 m med en genomsnittlig

upplösning i sidled på 0,31 m. Det valda antalet lasers har visats vara det

Optimala, färre lasers 'ger för dålig återgivning av profilen, flera ökar

kostnaderna utan att nämnvärt förbättra mätresultatet. I undantagsfall

t ex vid spår med mycket branta kanter där föraren inte kör i spåren, kan

det största djupet hamna mellan två lasrar.

Ett annat problem som är specifikt för Sverige är där vägrenen mer eller

mindre används som körfält. I stället för 3,75 m körfältsbredd blir

körfältet som ska mätas ca 5 m bred, vilket naturligtvis i många fall kan ge

stora fel med en 3,1 m bred tvärprofilmätare.

Vid såväl Saab RST som VTI Laser RST kan den uppmätta tvärprofilen

utnyttjas för beräkning av medelprofil, medelvärde av maximalt spårdjup
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och spårfyllnadsvolymer. Stationär mätning medger direkt jämförelse med

Primal.

Någon vidareutveckling av tvärprofilmätare bedöms inte nödvändig för att

kunna relatera tvärprofildata till relevanta trafikeffekter. Däremot är det

möjligt att de integrerade måtten av typ medelvärde av maximalt spårdjup

m m måste kompletteras med flera.

Det är slutligen önskvärt att kunna mäta och analysera tvärprofilen på ett

sådant sätt att man får en effektiv validering av de modeller för

utvecklingen av beläggningsytans tillstånd som beskrevs i avsnitt 5. Intres-

santa data i detta sammanhang kan vara avstånd mellan spårbottnar,

spårdjup för inner- och ytterspår, spårbredd, spårform m m. En viss

vidareutveckling av utvärderingsrutinerna behövs troligen för detta ända-

mål.

9.3 Tvärfall

I Vägens tvärfall, sidolutning, kan mätas stationärt eller från ett fordon

under körning.

Stationär mätning kan utföras medelst avvägning eller med utnyttjande av

lutningsmätare. En sådan lutningsmätare ingår i den i föregående avsnitt

nämnda tvärprofilmätaren Primal med vars hjälp mätreferensen, laser-

strålen, och därmed tvärprofilen relateras till horisonten och tvärfallet kan

bestäm-mas t ex som vinkeln mellan regressionslinjen genom tvärprofilen

och horisonten.

Saab RST är försedd med ett gyrosystem som på samma sätt medger

beräkning av vägens tvärfall definierat enligt ovan. Denna beräkning sker

kontinuerligt under körning varvid detuppmätta tvärfallet direkt jämförs

med i mätbilens dator lagrad katalog över normerat tvärfall och resultat-

utskriften sker i form av avvikelse från denna norm. För val av normerat

tvärfall ur katalogen fordras information om vägens skyltade hastighet,

vilket föraren matar in i datorn, samt om kurvradien vilken beräknas

kontinuerligt utifrån bilens färdhastighet och sidoacceleration vilka sist-

nämnda mäts med en i bilen monterad accelerometer.
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En metod för tvärfallsmätning ska även införas i VTI Laser RST. Därvid

utnyttjas en på tvärprofilmätarens laserbalk monterad inklinometer. Den

kan användas för stationär mätning eller under körning med en färdhastig-

het av högst 10 km/h. Vid kurvkörning i högre hastigheter ger inklino-

metern felaktiga resultat p g a sidoaccelerationens inverkan. Det är dock

teoretiskt möjligt att kompensera för detta fel. Två metoder för detta

kommer att studeras. Om detta inte visar sig vara en framkomlig väg

kommer tvärfallsmätning medelst gyro att införas i mätsystemet.

Kännedom om såväl vägens tvärfall som dess tvärprofil gör det möjligt att

beräkna inte bara ovannämnda spårfyllnadsvolymer utan öven de volymer

som erfordras för att jämväl återställa vägytan till normenligt tvärfall resp

att beräkna det teoretiskt största vattendjupet i spåren vilket kan användas

som ett trafiksäkerhetsbetingat åtgärdskriterium.

9.4 Friktion

Den vi-d VTI hittills utnyttjade metoden för friktionsmätning, Skiddometer-

principen, anses tillfredsställande och behöver ingen vidareutveckling. Inte

heller behöver den ersättas med någon annan metod.

Metoden, som utvecklats vid VTIs föregångare statens väginstitut (SVI),

innebär i princip att ett mäthjul bromsas så att hjulet rullar med en viss

specificerad eftersläpning, slip, relativt ett frirullande hjul vid samma

framföringshastighet. Detta slipvärde är valt så att för aktuell kombination

av mätdäck och vägbana i princip maximal friktionskraft erhålles. Denna

friktionskraft mäts och vägytans friktionstal bestäms ur detta värde och

den kända mäthjulsbelastningen.

Skiddometerprincipen har under årens lopp utnyttjats för konstruktion av

ett flertal typer av friktionsmätvagnar varav BVll är den typ som har nått

största spridningen. Denna mätvagn har till skillnad från övriga, såväl

tidigare som senare, konstruktioner ett mäthjul med från normala bilhjul

avvikande dimension 4.00-8". Samma mätprincip och hjuldimension har

Saab använt sig av i mätbilarna Saab Friction Tester och Saab RST.

VTI MEDDELANDE 406



44

Även om sålunda ingen vidareutveckling av mätsystemet är nödvändig

fordras dock en relativt omfattande validering speciellt för de mätsystem

som har den mindre hjuldimensionen. Ett litet och lätt mäthjul innebär en

lätt, billig och relativt okomplicerad mätutrustning. Det är emellertid inte

till fullo utrett hur små mäthjul svarar mot normalstora bilhle med

avseende på friktionsmätvärden. En experimentell undersökning härav bör

därför genomföras.

För samtliga mätsystem gäller att man inte i alla stycken känner till hur

uppmätt friktionsvärde ska översättas till bromsverkan för bil eller hur

friktionen ska mätas så att det svarar mot den_ friktion förare/fordon kan

utnyttja under såväl normala som överraskningssituationer. En undersök-

ningav detta problem bestående dels av en teoretisk dels en experimentell

del bör därför utföras.

9.5 Textur

 

Inom projektet' VTI Laser RST har en mobil makrotexturmätare, vilken

mäter vägytans profil med hjälp av en laserstråle, utvecklats. Denna

fungerar f n i stort sett tillfredsställande, dvs för mätning av skrovligheter

inom våglängdsintervallet 1-500 mm vid 70 km/h. Detta görs f n med 4 st

makrotextUr-lasrar som sitter på den Laser RST som finns i USA. Detta

system beräknas att användas i "Pavement Management System" under

slutet på 1984. Dessa makrotextur-lasrar registrerar även sprickor för det

amerikanska systemet.

Samma princip som för makrotexturmätaren bör kunna utnyttjas för en

mikrotexturmätare.

Mikrotexturen påverkar bl a friktionen och troligen även däckslitaget. För

att kunna prediktera dessa variabler utgående från en kontaktlös mätning

med VTI Laser RST behöver en mikrotexturmätare utvecklas. Den kan i

huvudsak utgöras av den kontaktlösa lägesgivaren i utförande enligt ovan,

men med betydligt mindre ljusfläck. Ljusfläcksstorleken behöver komma

ner till 0,l-0,2 mm för att man skall kunna mäta våglängder ner till 0,2-0,4

mm. Egentligen täcker mikrotexturen ett större område (kortare vågläng-

der), men våglängder 0,2-l,0 mm har visat sig vara mycket betydelsefulla.
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En amerikansk undersökning har visat att detta våglängdsintervall är det

mest intressanta, dvs har högst korrelation med friktionskoefficienten.

Troligen kan man inte räkna med att denna mikrotexturmätning kommer

att kunna ske i normala fordonshastigheter inom överskådlig tid. Mätningen

får tillgå så att mätbilen körs långsamt (kanske 20 km/h) på de sträckor där

mikrotexturmätning önskas. De ställen där sådan mätning är befogad

(potentiella lågfriktionssträckor) kan indikeras av makrotexturmätningen

vilken ju kan pågå kontinuerligt.

En kontaktlös, mobil mikrotexturmätare skulle avsevärt kunna rationalisera

bedömningen av Vägarnasfriktionsegenskaper genom att öka kunskapen 'om

sambanden mellan vägytans mikrotextur och friktion.

Med tillgång till en vägytas profilkurva och med kännedom om bildäckens

draperande egenskaper bör man kunna beräkna och hitta samband med den

skrovlighetsorsakade deformation bildäcken utsätts för. Även den resulte-

rande "dränering" som möjliggörs p g a vägskrovligheten (i samverkan med

däcket) bör kunna prognostiseras. Därmed kan man finna bättre mått på_

hur friktionen, vattenplaningsrisken, bränsleförbrukningen, däckslitaget och

bullret påverkas av vägskrovligheten. -

9.6 Ljusreflexion

 

Vägytans specifika luminans är ett fysikaliskt uttryck för vägytans ljusre-

flexionsegenskaper. Ljusreflexionen hos en yta varierar i mer eller mindre

hög utsträckning som funktion av ljusets infallsvinkel mot ytan, det

reflekterade ljusets utfallsvinkel samt det inbördes förhållandet mellan

dessa vinklar. Detta kan åskådliggöras om man tänker sig en horisontell yta

på marken omgiven av en halvsfär ("himlavalvet"). På denna halvsfär finns

en ljuskälla vars ljus riktas mot den horisontella ytan. På halvsfären finns

också ett instrument som mäter det från den belysta ytan reflekterade

ljuset. Ljuskällan och mätinstrumentet kan inta alla möjliga kombinationer

av lägen på sfären. Alla kombinationer är naturligtvis inte intressanta i

trafiksammanhang. Om vi ersätter mätinstrumentet ovan med trafikantens

ögon är det lätt att inse att den specifika luminansen hos en vägyta är

viktig vid de kombinationer som förekommer i trafiken av infallande ljus

mot vägytan och reflekterat ljus mot trafikantens ögon.
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Tre specialfall kan här urskiljas:

l. Vägbanans retroreflexion

Vägbanan belyses i detta fall av det egna fordonets strålkastare (under
_ mörker) och observeras med hjälp av det från vägbanan återreflektera-
de ljuset mot förarens ögon.

I ett samprojekt mellan VTI och Lysteknisk Laboratorium, LTL, i Danmark

har för första gången grundläggande mätningar systematiskt utförts på ett

antal vägbanor (uppsågade prov). Mätningarna har rapporterats i skiftserien

"Mörkertrafik" (Rapport nr 4). Resultaten ska ligga till grund för konstruk-

tion av ett mätinstrument. Internationell standardisering av mätmetoden

eftersträvas. Retroreflexionens konsekvenser för upptäckt av hinder har

redovisats i VTI Rapport 202. Studium av hur vägens synbarhet varierar

med Vägbanans retroreflexion återstår att utföra.

2. Vägbanans speglande reflexion

Trafikanten färdas här mot en lågt stående sol eller möter ett fordon
under mörker. Det infallande ljuset mot vägbanan från solen eller från
mötande fordons strålkastare reflekteras i vägbanan i större eller
mindre grad speglande upp mot en förare som färdas i motsatt riktning.
En vägbana med hög grad av speglande reflexion ger upphov till
bländning i dessa situationer.

Praktiskt taget ingen forskning har utförts. Först måste man utveckla

metoden för mätning av vägbanors speglande reflexion. Fintexturerade

våta vägbanor har den högsta speglande reflexionen. Här utgör det våta

tillståndet ett stort problem från forskningssynpunkt p g a att detta

tillstånd ej är stabilt utan snabbt föränderligt.

När mätmetoder finns framtagna bör man undersöka hur den befintliga

variationen i speglande reflexion mellan olika vägbanor påverkar synbe-

tingelserna i mörkertrafiken (dvs mätning av siktsträcka till hinder och

mätning av hur väl man kan se vägen).

För närvarande pågår ett av vägverket (VV) understött projekt vars mål är

att vinna kunskap både vad gäller metod att mäta speglande reflexion och

mätning av den speglande reflexionens konsekvenser för föraren under

mörker.
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3. Vägbanans reflexion vid vägbelysning och dagsljus

Ljuset från vägbelysningsarmaturerna infaller i relativt små vinklar mot
vägytans normal men betraktas från trafikantens sida under stora
vinklar mot denna normal. Detta motsvarar också de flesta dagsljus-
situationer.

VTI har sedan många år bistått LTL i arbetet inom detta område. LTL har

utvecklat goda mätmetoder och goda prediktionsmodeller för att beskriva

vågbanans luminans (nivå och jämnhet) vid olika armaturer, vid olika

vägbanor och vid olika tillstånd (torrt resp vått). Hår föreligger dock stora

behov av att utveckla beteendevetenskapliga metoder för utvärdering av

synbetingelserna vid olika anläggningar. VV understöder ett projekt vid VTI

med detta syfte men projektet har hittills bedrivits på sparlåga p g a

bristande personella resurser inom området perceptionspsykologi.
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10 TRAFIKMÄTNING OCH TRAFIKPROGNOSER

10.1 Tung trafik/axellaster

 

Att den tunga trafikens mängd och sammansättning har en helt avgörande

betydelse för vägars nedbrytning råder det inget tvivel om. En förutsätt-

ning för att man ska kunna optimera vägunderhållet är därför att man kan

uppskatta den verkliga trafikbelastningen, både den nuvarande och den

framtida med hänsyn till att trafikens sammansättning är olika i olika delar

av landet och på olika vägar.

Målet för FoU inom detta område bör därför vara en modell som översätter

sammansatt trafik, geografiskt läge och vägtyp till ett ur strukturell

nedbrytningssynpunkt relevant trafikmått, exempelvis ekvivalenta antalet

lO-tonsaxlar (N10). För att nå det målet bör nuvarande program för

axellastmätning utvidgas. VTI utför för närvarande på uppdrag av vägver-

ket axellastmätningar med en registreringsutrustning som flyttas mellan 5

fasta mätsektioner (1 års mätning vid varje). Därutöver mäter VTI med en

egen utrustning i en sektion. En utvidgning av programmet för axellastmät-

ning kommer troligen att begränsas av den relativt höga utrustningskost-

naden. Ett angeläget behov är därför utveckling av och mätning med någon

enklare typ av utrustning som komplement till axellastmätningarna. Visst

arbete pågår för närvarande för att undersöka möjligheten att med ledning

av visuella observationer av fordonstyper kunna skatta antalet N10 med

godtagbar noggrannhet.

Vidare finns behov av att kunna göra prognoser för den framtida utveck-

lingen av den tunga trafikens omfattning och av förändringar av fördelning-

en på olika axellaster.

10.2 Dubbdäck

Avnötningen av beläggning bestäms av dubbtrafikens storlek och av de

enskilda dubbdäckens aggresivitet mot vägbanan. Bestämmelser angående

dubbdäckens utformning och användning har införts under 70-talet och

dessa kommer att skärpas inom kort. Bestämmelserna och utvecklingen

inom dubb- och däcktekniken har medfört en reduktion av dubbdäckens

shtageverkan.
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Det är väl känt att dubbade däck på tunga fordon sliter vägbeläggningen

betydligt mer än dubbade personbilsdäck.

Andelen fordon med dubbade däck har ökat de senaste åren. Detta gäller

såväl lätta som tunga fordon.

Prognoser för det framtida slitaget frândubbade däck är en viktig ingre-

diens i en modell för Optimering av beläggningsunderhållet. Den informa-

tion som behövs är

1. Trafikarbetet för dubbade tunga och lätta fordon.

2. Det specifika slitaget från dubbade tunga och lätta fordon.

För att erhålladenna information behövs en uppföljning av andelen fordon

med dubbade däck i olika delar av landet, dubbarnas kondition och en

uppföljning av påvilket sätt däcken dubbas. En lämplig undersöknings-

metod är stickprovskontroller i samband med den årliga kontrollbesikt-

ningen av fordon. En annan lämplig metod kan vara en enkät till ett urval

av Sveriges fordonsägare.

För att undersöka slitagemotständet hos beläggningar på t ex provvägar har

räkning av antalet dubbade fordon hittills skett manuellt vid slumpmässigt

valda tider under dubbsäsongen. Möjligheten att utveckla en metod som

möjliggör automatisk registrering av antalet dubbade fordon bör utredas.

Kontinuerlig räkning av antalet dubbade fordon kombinerad med slitage-

mätning på ett representativt urval av landets vägar gergdet bästa

underlaget för beräkning av slitageutvecklingen.-
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11 * VÄRDERING AV EFFEKTER

Ett omfattande forsknings- och utredningsarbete har lagts ner på att

bestämma användbara värden/mått på tid och olyckor. Man torde kunna

hävda att de värden/mått som VV använder i sina trafikekonomiska

kalkyler är relativt allmänt accepterade och någon ytterligare forskning

inom detta område anses inte nödvändig.

När det gäller fordonskostnaden föreligger 'inga större problem av värde-

ringsnatur utan det är mer en fråga om att erhålla statistiskt representa-

tiva data för den trafik som utsätts för påverkan från beläggningsytan.

Några allmänt accepterade metoder att värdera trafikanternas komfort

finns emellertid inte. Eftersom komforten bör ingå i en optimeringsmodell

är det nödvändigt att en forskning påbörjas för att finna sådana metoder.

En stor svårighet i sammanhanget är att isolera komforten från andra

effekter såsom säkerhet och risk för skador på fordonen. Vissa uppslag till

hur en värdering av komforten kan göras redovisas i avsnitt ll.l.

Det externa bullret och vibrationerna måste även kunna värderas. Även

här erfordras ett forskningsarbete som behandlas i avsnitt 11.2.

Om hela det kunskapsbehov som vi skisserat i detta förslag skulle behöva

vara tillfredsställt innan man kunde bygga upp system för optimering av

beläggningsunderhåll skulle några sådana system kanske aldrig bli färdiga

att tas i bruk. En del av forskningsproblemen är så svåra att de kommer

att ta mycket lång tid att lösa. l avvaktan på resultaten från det

långsiktiga FoU-projekten måste man så bra som möjligt utnyttja de

kunskaper som finns. Rent praktiskt brukar detta gå till så att belägg-

ningens olika defekter poängsättes på ett sätt som man tror avspeglar

deras relativa betydelse för trafiken och' för den fortsatta nedbrytningen av

vägen. Ofta ägnar man alltför liten uppmärksamhet åt denna del av

arbetet. Det finns dock metoder där den befintliga (om än bristfälliga)

kunskapen om olika beläggningsegenskapers relativa betydelse kan tas till

vara på ett mer effektivt sätt. Detta är mycket viktigt eftersom denna

värdering kan ha stor betydelse för vilka beläggningsstrategier som priori-

teras.
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En metod att göra en sådan relativ värdering av beläggningsytans olika

defekter beskrivs i avsnitt 11.3.

11.1 Värdering av komfort

 

Vissa inledande studier av trafikanternas betalningsvilja för attåstadkom-

ma jämnare vägar har gjorts av VTI. Personer som deltagit i försök med

komfortbedömning har tillfrågats vilken bensinprishöjning de var villiga att

acceptera i utbyte mot förbättrad jämnhet. Metoden har två svagheter.

Den första är att den inte renodlar komforten. Hur personerna svarar kan

bero på vilken uppfattning de har om hur ojämnheterna påverkar fordonssli-

tage, risk för trafikolyckor m m. Den andra svagheten är att personerna

eventuellt skulle visa en mindre betalningsvilja om de verkligen var

tvungna att betala.

Värderingen av komfort är starkt knuten till värderingen av restid.

Restidskostnaden består av produkten av restiden och tidvärdet. Det är

inte uteslutet att tidvärdet är beroende av beläggningsstandarden. Denna

frågeställning penetreras närmare i ett samnordiskt projekt finansierat av

NÄT*. Inom detta projekt diskuterar man även om det är möjligt att

studera trafikanters vägval och hur detta beror av beläggningsstandarden.

Analys av sådana data kan ge möjlighet att komma närmare en relevant

värdering av komforten. Det är möjligt att detta kommer att resultera i

att olika tidvärden bör användas vid olika komfortnivåer i stället för en

direkt värdering av komfortnivåerna.

I begreppet komfort har vi även inkluderat det interna fordonsbullret. Det

är viktigt att även detta kan värderas. En tänkbar metod kan vara att

försöka isolera de kostnader som bilfabrikanterna lägger ner på att dämpa

bullret från fordonets olika delar och därifrån härleda ett samband mellan

internt fordonsbuller och kostnader. Det är inte uteslutet att denna typ av

analyser även kan vara av värde då det gäller vibrationer.

 

l) NÄT = Nordisk ämbetsmannakommitté för transportfrågor.

VTI MEDDELANDE 406



52

11.2 Värdering av externt buller och vibrationer

 

Den värdering som skall göras av det externa bullret beror dels på hur

många människor som är utsatta för bullerstörningen och dels på störning-

ens storlek. Vägverket har i sin metodrapport: "Angelägenhetsbedömning

av väg- och gatubyggnadsobjekt" utarbetat en metod för en sådan värde-

ring. Denna bygger bl a på studier av hur priset på fastigheter påverkas av

bullret från trafiken.

I en första ansats bör man kunna utgå från Vägverkets värdering. En vidare

forskning är emellertid angelägen. Detta gäller speciellt för kommunerna

där det eventuellt kan visa sig att en användning av öppna/dränerande

beläggningar, som ger extremt lågt buller, kan vara mycket lönsam på vissa

gator och vägar även om det skulle visa sig att kostnaden för underhållet

ökade.

I avsnitt 7 nämns om vibrationers inverkan på människor, byggnader och

känsliga instrument. Metoder för att värdera dessa effekter saknas helt.

FoU är angelägen.

11.3 Systematiserade värderingsmetoder som bygger på forskares,

 

beslutsfattares och gaktikers samlade kunskaper

 

Forskning genom dataanalyser och experiment har gradvis ökat vårt

kunnande om de konsekvenser vägytans egenskaper får för trafikant,

väghållare och miljö.

Det återstår emellertid mycket arbete innan dessa konsekvenser kan

säkerställas och omsättas i kostnader. Man kan då antingen använda alla

de samband man har, även om de är mkaet osäkra, och göra beräkningar i

olika modeller. Tyvärr leder detta ofta till mycket underliga resultat som

ofta, trots modellkonstruktörens varningar om indatas stora osäkerhet

urskiljningslöst används. En variant av detta är att man subjektivt väljer

de data man "tror på", ofta med den effekten att modellen blir subjektivt

färgad, och man i princip kan bevisa vad man vill eller styra ett skeende

efter vad man trodde redan från början. Oftast blandas dessa två typer i

modellbyggandet och man får inte ens information om valet av indata.
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Trots dessa problem tvingas man ta fram värderingsmodeller för att kunna

bedöma åtgärder och forskningsinsatser. Det finns emellertid betydligt

bättre metoder att undvika de felkällor som nämnts. För att återgå till

behovet av indata behövs kostnadssamband för alla variabler. Man har ett

antal studier och undersökningar, som man kan lita på mer eller mindre,

samt en mängd praktisk kunskap om dessa variabler samt uppfattningar om

variabler man ej studerat kostnadssambandet för.

För att åstadkomma så pålitliga indata som möjligt till modellerna bör all

tidigare kunskap användas och i stället för en ensam modellbyggares val

och bedömning bör olika grupper användas som samarbetar och väljer t ex

med utnyttjande av den s k Delphi-metoden. Enligt denna metod utses

några personer från vardera grupperna av beslutsfattare, praktiker och

forskare, vilka får tränga in i all information från området. Gruppen får

sedan diskutera sig fram till en så vitt möjligt gemensam uppfattning om

vad som är trovärdigt och viktigt i den tillgängliga basinformationen. På

grundval av detta formuleras, i här aktuellt FoU, troliga kostnadssamband

för de intressanta variablerna. Bedömningarna sammanställs och diskute-

ras i små grupper, som dels är homogena och dels blandade med. avseende

på bedömarnas bakgrund. En slutbedömning görs därefter, som används

som indata till modellen. Indata är då ordentligt penetrerade, svagheter i

undersökningar poängterade, bortglömda samband framtagna och enskilda

individers subjektiva uppfattning minimerad genom gruppens och medlem-

marnas olika bakgrund..

En förutsättning för en lyckad bedömning är att presentationer av kunska-

per görs på ett lättfattligt och objektivt sätt samt att sammanfattningar är

gjorda i förväg. Det är vidare viktigt att osäkerheten i kunskapen

redovisas.
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12 SLUTSATSER OCH. REKOMMENDATIONER

Genomgången i tidigare kapitel visar att omfattande FoU erfordras för att

kunna tillämpa system för en samhällsekonomisk optimering av belägg-

ningsunderhållet. De mest väsentliga kunskapsluckorna bedömer vi för

närvarande vara:

1. Metoder/modeller för att prognostisera den långsiktiga utvecklingen av
vägarstillstånd vid tillämpning av olika beläggningsstrategier.

2. Effektiva metoder att mäta vägars strukturella tillstånd (bärighet).

3. Mätning avaktuell trafikbelastning och prognoser för framtida trafik-
belastning (speciellt axellaster). '

4. Inverkan av beläggningsytans tillstånd på fordonsslitaget.

5. Inverkan av beläggningsytans tillstånd på trafikolyckorna.

9* Värdering av effekter.

Som i vissa avseenden framgick av avsnitt 4 och ll bör man inte avvakta

resultaten från FoU-arbetet innan man börjar bygga upp systemen. Redan

nu är kunskapen tillräcklig för att ett utvecklingsarbete på systemsidan bör

kunna påbörjas. Det är emellertid viktigt att systemen får en _så flexibel

struktur att man successivt kan föra in den nya och mer tillförlitliga

kunskap som den fortsatta forskningen ger. Fördelen med detta arbetssätt

är att behovet av ny FoU hela tiden styrs av tillämpningsaspekter. I och

med att tillståndet hos beläggningarna, tack vare denya snabba mätmetod-

erna, kan följas upp får man hela tiden en återkoppling där de modeller som

beskriver vägens nedbrytning kan valideras. Den "traditionella" belägg-

ningstekniska forskningen kommer härigenom att kompletteras och delvis

ersättas av enforskning med mer statistisk inriktning.

I avsnitt 4 nämndes att det inte är troligt att det finns ett underhållssys-

tem som passar alla väghållare i Sverige. Det är troligt att VV behöver ett

system och att kommunerna behöver andra system beroende på vilka

resurser de har eller kan få för mätning och uppföljning.
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På initiativ av Transportforskningdelegationen (TFD)* har en kommitté

tillsatts med uppgift att bl a kartlägga och sammanställa behovet av FoU

inom hela driftområdet samt att - på grundval av denna behovsana-

lys -föreslå och prioritera TFDs fortsatta satsningar på driftforskningen.

VTI har fungerat som utredningsman åt kommittén och redovisat utfört

arbete i VTI Meddelande nr 328. I rapporten konstateras bl a att det finns

cirka tjugo olika organisationer som på Skilda sätt är involverade i FoU

rörande drift och underhåll av vägar. På förslag av kommitten beslöt TFD

våren 1984 att anslå FoU-medel för att mer i detalj planera och program-

mera kommande forskning inom sex delområden, av vilka två behandlar

frågor som sammanfaller med punkt l och 3 ovan.

Med tanke på att frågor rörande beläggningsunderhåll är och kommer att

vara av central betydelse för VTI föreslår vi att det inom VTI bildas två

grupper (en för VV och en för kommunerna) somfår i uppgift att utveckla

lämpliga system för en 'samhällsekonomisk optimering av beläggningsunder-

hållet. Förutom kontakter med TFBs driftsforskningskommitté förefaller

det lämpligt att "kommungruppens" arbete samordnas med driftkostnadsut-

redningens fortsatta arbete. I' grupperna bör naturligtvis primärt väghåll-

arna ingå. Det är emellertid viktigt att äVen forSkare från VTI och andra

forskningsorgan som arbetar inom området ingår. Detta medför att

forskningen samordnas på ett bättre sätt än för närvarande och, som

tidigare påpekats, får en direkt tillämpbar inriktning.

Det är slutligen viktigt att grupperna tilldelas resurser för systemutveck-

ling och forskning så att de inte bara blir samrådsgrupper. Deras uppgift 'är

att verkligen utveckla system som skall implementeras i beläggningsun-

derhållet.

Det är också väsentligt att ett samarbete sker mellan "VV-gruppen" och

"kommungruppen" eftersom många problem är likartade och antagligen kan

lösas gemensamt.

 

* Efter 1 juli 1984 Transportforskningsberedningen (TFB).

VTI MEDDELANDE 406



56

LITTERATURFÖRTECKNING

"The AASHO Road Test .
Special Report 61E, Washington D.C., 1962.

Abel R:
"Economics of staged construction of flexible road pavements".
Transport and Road Research Laboratory, TRRL, report 1069, Crowthorne

1983.

Alm L-O:
"Mätning av vägbeläggningars makrotextur för friktionsbestämning. Prin-
ciper och mätmetoder."
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 163, Linköping 1979.

Arnberg P W, Carlsson G och Magnusson G:
"Inverkan av vägojämnheter. En problemanalys".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 95, Linköping 1978.

Arnberg P W och Leif Sjögren:
"Nordiska friktionsmätare. En jämförande studie".

. Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 333, Linköping 1983.

Arnberg P W och Åström G:
"Vägojämnheters inverkan på bilförares prestation och trötthet. En littera-
turgenomgång och ett simulatorexperiment".

Statens väg- och trafikinstitut, rapport 181, Linköping 1979.

Backman C: .
Slitage av bildäck på olika vägytor - en jämförelse mellan körningar på en
ytbehandling och en asfaltbetong".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 130, Linköping 1978.

Björketun U:
"Samband mellan vägbeläggningar, väderlek och trafikolyckor 1977".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 317, Linköping 1982.

Björklund A:
"Creep induced behaviour of resurfaced pavements. Some studies with the
aid of beams subjected to a temperature wave and loaded under plane
strain conditions". .
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 271A, Linköping, l984.

Brodin A: .
"Statistik över fordonsskador. Jämförelse mellan olika statistikkällor samt
beskrivning av risktal. En förundersökning .
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 148, Linköping l978.

Butler B C, de Carvalho 3 T och Hudson W R:
Relating Vehicle Operating Costs to Low Volume Road Parameters in

Brazil".
Transportation Research Record nr 702, 1979.

 

.Carlsson G:
"Effekter av driftâtgärder. Planprojekt".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 81, Linköping 1978.

VTI MEDDELANDE 406



57

Carlsson G:
"Ytbehandling av grusvägar. Uppföljning av friktion, hastigheter och
sidolägen efter ett år".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 98, Linköping 1978.

Carlsson G:
"Spârbildningens inverkan på trafikens säkerhet. Planprojekt".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande 139, Linköping 1979.

Carlsson G och Öberg G: ,
"Ytbehandling av grusvägar. Trafik- och friktionsstudier .
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 119, Linköping 1977.

Dean E H: ,
"Relationship of the Tire-Pavement Interface to Traffic Accidents Oc-
curing under Wet Conditions".
Texas Highway Department 1969.

Driftkostnadsutredningen:
"Gator och vägar. Huvudrapport 1981".
Kommunförbundet och driftkostnadsutredningen 1982.

Gynnerstedt G:
"Värdering av vägens tillstånd och åtgärdsbehov. En systemanalytisk

modellskiss".
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 263, Linköping 1983.

Hammarström U och Ericsson T:
"Samband mellan fordonskostnader och väg- och trafikmiljö. Litteratur-
studier".
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 154, Linköping 1978.

Hammarström U och Karlsson B:
"Fordonskostnader. En datoriserade beräkningsmodell för fordonskostna-
ders beroende av väg- och gatumiljö". _
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 251, Linköping 1978.

Hammarström U och Karlsson B:
, "Samband mellan fordonskostnader och vägstandardmått. En analys av
Televerkets fordonsregister".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 312, ,Linköping 1982.

Hide H, Abaynayaha S W, Sayer I och Wyatt R 3:
"The Kenya Road Transport Cost Study. Research Vehicle Operating

Costs". * _

Transport and Road Research Laboratory, TRRL, report 672, Crowthorne
1975. ^ *

Hultqvist B-Ä:
"Beläggningsunderhâll baserat på maskinjusteringar".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 342, Linköping 1983.

Jansson H:
"Deflektionens säsongvariation på grus- och YlG-vägar. Resultat av
fallviktsmätningar 1979-82.
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 391, Linköping 1984.

VTI MEDDELANDE 406



58

Jansson 3 O, Carlsson G och Hammarström U:
"Program för forskning om sambandet mellan trafikantkostnaderna och
vägytans egenskaper".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 349, Linköping l983.

Jönsson 3 och Nilsson P: ,
"Recycling - framtidens beläggningsunderhâll".
Chalmers tekniska högskola, examensarbete 1982:1, Göteborg .1982.

Kennedy C.l<. and Lister N.W.:
"Prediction of pavement performance and the design of overlays".
Transport and Road Research Laboratory, TRRL, report 833, Crowthorne
1978.

Kihlgren B:
"Slitage av bildäck vid körning på äldre ytbehandling och asfaltbetong".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 236, Linköping 1980.

Kolsrud B och Nilsson C K:
"Samband mellan vägyta och reshastighet. Etapp 2. Jämförelser mellan
ytbehandling och massabeläggning".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 277, Linköping 1981.

Kolsrud B och Nilsson C K:
"Beläggning av grusvägar med YTG - effektstudier 1978-80".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 282, Linköping 1982.

Linderoth U:
"Samband mellan vägyta och reshastighet. Etapp 1. Beläggningsunderhåll .
på hårt slitna vägar".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 273, Linköping 1982.

MagnuSson G och Arnberg P W:
"Vägojämnheters inverkan på bilars broms- och styrbarhet. En litteratur-
studie .
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 134, Linköping 1977.

Magnusson G, Arnberg P W och Pettersson H-E:
"Mätning och bedömning av ojämneter på grusväg".
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 123, Linköping 1977.

Magnusson G, Carlsson H-E och Ohlsson E:
"Inverkan av tunga fordons fjädringsegenskaper och däckutrustning på

vägens nedbrytning".
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 270, Linköping 1984.

Nordiska vägtekniska förbundet:
"Projekt inom vägunderhållet 1976".
NVF-rapport nr 5:1977.

Nordiska vägtekniska förbundet:
"Prosjektkatalog 1980".
NVF-rapport nr 23:1980.

Nordiska vägtekniska förbundet:
"Projektkatalog 198W.
NVF-rapport nr 22:1984.
VTI MEDDELANDE 406



59

Nordiska vägtekniska förbundet:
"Overflatevann fra veg, forurensning och beskyttelsetiltak".
NVF-rapport nr 30:1980.

Nordiska vägtekniska förbundet:
"Planering och uppföljning av Vägunderhåll".
NVF-rapport nr 6:1982.

Odsell O och Laurell H:
"Möjliga bränslebesparingar med befintliga personbilar".
"Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 157, Linköping 1978.

Ohlsson E och Rosengren Å:
"Vägslitage och bromsverkan. Provning av en ny däckdubb för personbilar".
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 142, Linköping 1977.

Olofsson G:
"Bränsleförbrukningens beroende av olika väglagsförhållanden".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 133, Linköping 1979.

Olofsson G:
"Bränsleförbrukningens beroende av beläggningens typ. En pilotstudie".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 152, Linköping 1979.

Rizenbergs L, Burchett 3 L och Warren L A:
"Relation of Accidents and Pavement Friction on Rural, Two-lane Roads".
Bureau of Highways Kentucky DOT, 1977.

Sandberg U:
Tire/Road .Noise on an Open-Grade Friction Course .

Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 221A, Linköping 1981.

Sandberg U och Ejsmont 3 A:
"Review of Comparative Studies of Tire/Road Noise Measurements on
Drums and Roads".
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 265A, Linköping 1983.

Sandberg U och Lundquist S-O:
"Externt däckbuller på vägbeläggningar av typ enkel och dubbel ytbehand-
ling".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 131, Linköping 1978.

Sandberg U och Lundquist S-O:
"Vägbeläggningens inverkan på bullret i personbilar. En förstudie".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 150, Linköping 1979.

Schandersson R:
"Samband mellan vägbeläggningar och trafikolyckor 1977".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 242, Linköping 1981.

Schandersson R, Simonsson B och Thunberg B:
"Forskning om drift av gator och vägar. Kunskapsöversikt och FoU-behov".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 328, Linköping 1983.

Skjoldby A:
"Bilers energiforbrug och slidlag . i
Statens vejlaboratorium, interne notater 110, Danmark.

VTI MEDDELANDE 406



60

Statens väg- och trafikinstitut:
"Forskardagar - vägtransporter del 2. Rapportsammanställning av föredrag
vid forskardagarna i Linköping 1984-01-10--11 beträffande
- trafiksäkerhet
- trafikmedicin
- trafikteknik
- fordonsteknik
- vägars drift och underhåll".
Statens väg- och trafikinstitut, meddelande nr 387, Linköping 1984.

Statens vägverk:
"Beläggningsinventering 1980".
Driftsektionen DD 131, Borlänge 1980.

Statens vägverk:
"Femårsplan drift 1982-86. Verksamhetsplan".
Driftsektionen DD 130, Borlänge 1981.

Statens vägverk:
"Femârsplan drift 1982-86. Service- och underhållsåtgärder .
Driftsektionen DD 134, Borlänge 1981.

Statens vägverk:
"Femârsplan drift 1982-86. Fördelningsmodeller".
Driftsektionen DD 135, Borlänge 1981.

Statens vägverk:
"Beläggningsinventering 1982".
Driftsektoinen DD 131, Borlänge 1982.

Statens vägverk:
"Beläggningsinventering 1983".
Driftsektionen DD 131, Borlänge 1983.

Statens vägverk:
"Återanvändningsmetoden"
DDa-rapport nr 79107-240 och DDa-rapport 79106-2L10, Borlänge, 1979.

Statens vägverk:
"Recycling av asfaltmassa'_'. _ .
DDA-rapport nr 81109-25, Borlänge 1981.

Statens vägverk:
"Lagning och underhåll av beläggningar .
DDa-rapport nr 81118-25, Borlänge 1981._

Statens vägverk:
"Ytbehandling i två lager (Y2)".
DDa-rapport nr 81505-25, Borlänge 1981.

Statens vägverk:
"Tillverkning och utläggning av asfaltemulsionsbetong (AEB)".
DDa-rapport nr 81609-25, Borlänge 1981.

Statens vägverk:
"Heating".
DDa-rapport nr 82401-25, Borlänge 1982.

VTI MEDDELANDE 406



61

Statens vägverk:
"Angelägenhetsbedömning av väg- och gatubyggnadsobjekt. 3. Effekt-
katalog".
Planeringsavdelningen P 009, Borlänge 1981:04.

Statens vägverk:
Effekter av driftåtgärder".
PP-meddelande nr ll, Borlänge 1980:12.

Statens vägverk:
"Användningen av dubbdäck vintern 1979/80".
PP-meddelande nr 12, Borlänge l980:l2.

Statens vägverk:
"Effektkatalog. Service- och underhållsåtgärder".
P-rapport nr 17, Borlänge 1983.

Statens vägverk:
"Dubbdäck. Utredning av möjligheterna att minska beläggningsslitaget
från dubbdäck .
TU-meddelande 1981:3, Borlänge 1981.

Styrelsen för teknisk utveckling: '
Däck/vägbana - en bullerkälla i trafiken".

STU-info nr 175, Stockholm 1981.

Sävenhed H: 4
Samband mellan vägyta och bränsleförbrukning. Jämförelse mellan ytbe-

handling och massabeläggning".
Statens väg- och trafikinstitut, rapport nr 246, Linköping 1983.

Transportation Research Board, National Academy of Science:
"Low-Volume Roads: Second International Conference".
Transportation Research Record 702, Washington D.C. 1979.

Transportation Research Board, National Academy of Science:
"Pavement Management and Rehabilitation of Portland Cement Concrete
Pavements".
Transportatoin Research Record 814, Washington, D.C. 1981.

Transportation Research Board, National Academy of Science:
"Pavement Management".
Transportation Research Record 846, Washington, D.C. 1982.

Transportforskningsdelegationen:
"Dubbdäck".
TFD 1975:4, Stockholm 1975.

Wallman C-G:
"Energiförbrukning vid drift av vägar och gator. Program för FoU-
arbeten".
Chalmers tekniska högskola, rapport nr 38, Göteborg 1982.

Welleman A G:
"Water Nuisance and Road Safety".

SWOV, Voorburg, Nederländerna 1978.

VTI MEDDELANDE 406



62

Zipkes E:
"Veränderung der Struktur von Strassen ober fläcken und ihr Einfluss auf
Unfallraten".
Bitumen nr 3, 1978.

 

VTI MEDDELANDE 406




