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FÖRORD

Underhåll av vägbeläggningar utgör i både Sverige och Norge ca 30 % av

de totala underhållskostnaderna. Ny teknik har gett större möjligheter när

det gäller att välja underhållsmetod. Samtidigt ställs allt större krav på

dokumentation av en vidtagen åtgärd för att kunna bedöma/värdera denna

gentemot andra handlingsalternativ inom dels vägsektorn, dels andra

sektorer i samhället.

Detta ställer stora krav på planläggnings- och beslutssystemen. Ett sätt

att möta dessa krav är utvecklingen av det s k "Pavement Management

System" (PMS). Detta system syftar till en bättre styrning av beläggnings-

underhållet.

Avsikten med detta seminarium som hållits i Oslo 1986-0445 har varit att

ge en översikt över läget inom PMS-utvecklingen i såväl Sverige som

Norge och dessutom få denna diskuterad mot bakgrund av de erfarenheter

som hittills erhållits i de båda länderna.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar held at the Public Roads Administration

in Oslo, Norway in cooperation with the Norwegian Road Research

Laboratory and the Swedish Road and Traffic Research Institute were as

follows:

PMS. System's Design - State of the Art (Land, P-G and Molstad, 0);

Registration of Pavement Condition Measurement Needsand Equipment

(Simonsson, B, Djärf, L and Johansen, J M); Pavement Condition

Development. Lifetime Models for Pavements (Djärf, L and Noss, P M);

Planning System for Pavement Maintenance (Fredriksson, R).
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PMS i Sverige: Systemutformning - status
Pergcunnar Land
Byradirektör
Vägverket

Sammanfattning

 

Med PMS menas "Systematisk metod för behandling av information
för underhall av belagda vägar".

I det följande redovisas:

- en översikt över de behov av information som finns inom
olika anvandningsomraden

- en grov systemstruktur som visar vilka delar som bör inga
och hur dessa delar hänger samman mm. Denna struktur visar
attobehoven är olika pa strategisk, taktisk resp Operativ
niva. Detta tyder a att det är lämpligt att bygga upp
skilda delsystem för de olika nivaerna.

O

- en samlad grov informationsanalys av "underhall av belagda
vägar". Denna Visar att att data om tranSportsystemet
(väg- och trafikförhallandena) kan sammanställas i grupper-
na vägdata, trafikdata, trafikregleringsdata, omgivnings-
data och effektdata. Dessutom er ordras modeller som be-
skriver samspelet mellan dessa komponenter.

En detaljanalys av resp delsystem pågår. Denna detaljanalys bör
vara klar under sommaren l98b. En utveckling av det operativa
delsystemet har högsta prioritet.

Gemensamma data och modeller måste samordnas vad gäller mått,
definitioner, aktualitet, tillgänglighet m m.

1. Inledning

Generaldirektören har gett i uppdrag att, i samrad med berörda
enheter, dra upp riktlin erna för utvecklingen av ett Pavement
Management S stem (PMS) iör vägverket. En forsta etapp i detta
arbete, som är aterges, är att redovisa en översikt över an-
vändningsomraden, en grov systemstruktur, en grov informations-
analys och en lan till inriktning och uppläggning av arbetet
med att utveck a ett PMS.

Utgångspunkter för utvecklingsarbetet har varit att resultatet
skall:

- e underlag för beslut om tilldelning av medel till väg-
hallningen

- medverka till att de medel som tilldelas används på ett
satt som överensstämmer med de trafikpolitiska intentionerna

- medverka till att de medel som satsas på underhåll av
belagda vagar används pa ett effektiv och rationellt sätt
(ur bade samhallsekonomisk och foretagsekonomisk synVinkel)

- främja utvecklingen av bättre kunskaper, arbetsmetoder och
teknik.

Verket har bl a inom ramen för organisationsutredningen, ut-
tryckt ett antal bärande idéer, Vilka bör vara vägledande för
verksamheten. En del av dem paverkar utvecklingen av ett PMS
enligt följande.

0 O O .

Kravet paohelhetssyn pa väghallningen förutsätter att olika
typer av atgärder skall kunna ställas mot varandra. Detta
ställer bl a krav pa gemensamma kalkvlförutsättningar inom
olika atgärdsomraden och pa att effekter beskrivsopa ett jäm-
förbart sätt. De inbördes sambanden mellan olika atgärder maste
ocksa beaktas.
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Inriktningen,mot malstyrning, delegering och resultatansvar
innebär att atgärder och atgärdsstrategier skall kunna be-
skrivas pa ett,sadanç sätt att de kan knytas till mal. Krav
ställs ocksa pa möjligheterna att fölia upp resultatet av verk-
samheten: Det är vidare Viktigt att p ageringshJalpmedel an-
passas till de skilda krav som ställs pa olika organisatoriska
nivaer.

Beläggningsatgärder tar i agsprak en betydande andel av de
resurser som satsas pa väghal ningeno De befintliga beläggning-
arna representerar ocksa ett mycket stortokapital. Beläggnings'
verksamhetens inriktning och omfattnin paverkar trafiksäker=
heten, reshastigheterna, fordonskostna erna, komforten mm och
är ocksa Vikçlä för vägkroppens fortbestand. Mot denna bakgrund
bör kraven pa jälpmedel för planering och genomförande av be-
läggningsatgärder ställas högt.

Beläggningsverksamheten grundar sig idag pa en omfattande kun-
skap. Utgangspunkten vid utveckling av ett PMS bör vara att an-
vända denna kunskap pa ett mera systematiskt och obgektivt sätt
än hittills och att förbättra kunskapen inom de omraden där det
idag finns luckor.

Utveckling av system liknande PMS kan förväntas även för andra
typer av driftatgärdero Ett PMS kan därför i ett längre tids-
perspektiv komma att inga som en del i ett större system eller
som ett bland flera likartade system, t ex ett system för
Vinterväghallningen.

De tekniskaomöjligheterna att samla in och hantera data samt
kunskapsnivan i övrigt kommer fortlöpande att förbättras° Detta
innebär att metodansatserna i ett PMS maste vara sa flexibla
att ny data/kunskap kan inlemmas och tidigare irrelevant infor-
mation kan elimineras i takt med att forskning och utveckling
fortskrider och nya kunskaper erhalles.

Vad skall man då innefatta i begreppet PMS? Det är inte själv-
klart att en sadan avgränsning bör göras i nuläget. Det fort-
satga arbetet kommer att närmare klargöra vilka delar som bör
in a och vilka samband som finns. I avvaktan a detta föreslas
ar etsdefinitionen: QS'stematisk metod för be.andling av in-
formation för underhali av belagda vägar .

Det är viktigt att denna typ av systematisk bearbetning inte
utformas efteroett givet organisatoriskt mönster, utan att det
i mö ligaste man görs organisationsoberoende. Ett sätt att
asta kommaodetta ar att ge systemet en "funktionell" utform-
ning, En_sadag ansatsoaterfinns i VTI Rapport 263 Värdering av
vägens tillstand och atgärdsbehov. En systemanalytisk model -
skiss". Denna ansats har ansetts vara tillämpbar vid utform-
ningen av strukturen för ett PMS.

Ett önskemal är att finna ett system, som passar både lands-
bygdsvägar och Gator i tätorter° Svenska Kommunförbundet har
därför öpande fatt information om VV PMS-arbete. Kommunför-
bundetohar nu tillsatt en intern arbetsgrupp, som skall klar-
göra mal och användningsomraden med ett kommunalt PMS. Detta
arbete avses redovisas för Kommunförbundets "FoU-grupp" under
hösten 1985.

'0 ' o

2. Anvandningsomraden

2.1 Allmänt

 

Det material som redovisas indet följande har disponerats uti-
fran det grundläg ande faktum att verksamheten stvrs av ett
antal bes ut pa o ika oroanisatoriska nivaer. Til besluten kan
finnas knutet beredande funktioner, eller verksamheter, direkt
inriktade pa att utarbeta beslutsunderlag.

Följande beslut och beredande verksamheter har identifierats:
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Beslut

§F_(Xe_r_k_s_lgd_rli_n_g_)_:

Äskande av medel

Inriktningsbeslut för
väghallningen

Strategiskaobeslut om
deSi n och atgärder/
meto er

Budget

Inriktningsbeslut för FoU

Strategiskaobeslut i
separata fragor

Resultatutvärdering

VV verksamhetsberättelse

XFÄBÃ:

Inriktningsbeslut för
väghallningen

Val av objekt och design
(beläg ningsprogram för
1 och ar

Budget

Dimensionering av
produktionsresurser

Beredande verksamhet

Anslagsframställning (AF)

Inriktningsplanering

VerksamhetSplanering (5-årsplan
drift)
"Normarbete"

Budgetarbete

FoU-planering

Fristående utredningar

Uppföljning

Uppföljning

Inriktningsplanering och verksam-
hetsplanering VF

Operativ beläggningsplanering

Budgetarbete

Operativ beläggningsplanering,
tid och resursplanering

Upphandling Operativ beläggningsplanering

Kontroll/godkännande Kvalitetskontroll

Resultatutvärdering Uppföljning

VF/BY verksamhetsberättelse Uppföljning

I avsnitt 2.2 - 2.13 görs en genomgång av de verksamheterosom
är beroende av information om beläggningar. Exempel pa frage-
stallningar och informationsbehov som ar aktuella redOVisas
närmare 1 bilaga 1.

2.2 Anslagsframställning

I samband med anslagsframställningen krävs underlag till ver- 0
'ekets argumentering gentemot regering och riksdag. t gäller da

att ur nationell synvinkel kunna beskriva dels olika problem
och brister pa kort och lang sikt, dels konsekvenserna av en
ändrad anslagstilldelning. Till grund för detta maste li ga en
uppfattning om hur resurserna grovt skall användas_v1d a terna-
tiva anslagsnivaer. För beläggningsomradet gäller det attobe-
skriva hur tstandarden kommer att paverkas pa kort oçh lang
sikt av förändringar i tilldelningen samt hur detta paverkar
trafikanter och samhälle.

2.3 Inriktningsplanering CF

Inriktningsplanering utgör den inledande fasen i verkets in-
tvesteringsu och dri

strategiska fragor oc
lanerin u
kan be rivas saval centralt som re-

. Den har till syfte att behandla

gionalt. Formerna för inriktningsplanering är under utveckling.

En grundtanke i inriktningsplaneringen är att manoarbetar med
olika alternativ. Alternativen uttrycker skilda malinriktningar
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och därmed också verksamhetsinriktnin ar. Avsikten är att be-
skrivningar av alternativen skall bil a underlag for diskuSSion
mellan 0 ika beslutsfattare om vaghallningens inriktning.

Ett PMS som stöd för inriktningsplaneringen bör utga ifran den
nämnda grundtanken. Det innebär bl a att det bör vara fleXibelt
i den meningen att man ganska fritt skall kunna valja alterna-
tiva vä hal ningsstrategier_och beskriva konsekvenserna av
dessa. ystemet bör där ör inte innehalla begransningar som
utgar ifran värderingar eller avvägningar me lan olika malo

Översiktligt kan inriktningsplaneringens behov uttryckas som:

- beskriv konsekvenserna av alternativa användningar av
resurserna

- hur bör resursagvändningen se ut givet alternativa
betoningar av malen

Det ligger icsakens natur attodiskussioner om inriktning bör
grunda Slg pa beskrivningar pa överSiktlig niva, inom riket och
inom länet. Därför är man intresserad av aggregerad information
för delar av vägnätet. Det kan t ex gälla 0 ika geografiska om-
raden, vägar med olika funktion eller vägar med olika egen-
skaper.

2.4 Verksamhetsplanering (5-årsplan drift) CF

Genom övergang till malstyrning har femarsplanens betydelse som
langsiktigt instrument ökat. yäsentligt är därVid VF egen ana-
lys avgsambanden mellan mal, atgärder, effekter och kostnader.
VF varierande utgangsläge vadgaller nuvarande vägstagdard,
trafiksäkerhetSSituation, klimat etc averkar saval malens _
aktualitet som sättet att na maluppfy lelse. Som planeringSin-
strument bör därför femarsplanen kunna ses som ett kontrakt
mellan CF och VF utvisande vilka resultat som skall nas under
plan erioden vid_olika ekonomiska förutsättningar samt en över-
Siktiig beskrivning av sättet att na malen.

En viktig frå a, somobehandlas inom verksamhetsplaneringen, är
valet av stan ardniva och dartill horande resursfordelning.
Dessutom utarbetas rekommendationer för metodval och utförande.

2.5 "Normarbete"

Föreskrifter och allmänna råd, t ex BYA, är tvingande resp råd-
ivande för berörda/utförande enheter. tt omfattande arbete

ligger bakom dessa normer. De behöver emellertid fortlöpandeO
prövas och utvecklas. Det gäller därvid att klargöra den niva
och utformning som svarar mot en samhällsekonomisk effektiv an-
vändning av resurserna.

Genom att t ex göra känslighetsanalyser med hjälp av uppgifter
som in ar i ett PMS, kan man klarlägga vilka normer som kan be-
höva örbättras". Se även avsnitt 2.7 FoU-planering nedan.

2.6 Budgetarbete CF

I budgeten klargörs arsvis hur de till äggliga resurserna skall
förde as. Detta sker med utgangsounkt fran de lan siktigt valda
inriktningarna och verksamhetsvolymerna, och med eaktande av
aktuella, tillkommande förutsättningar.

Uppgifter från uppföljningar av insatser och effekter ärovik-
tiga, liksom uppgifter om det aktuella beläggningstillstandet i
olika län.

2.7 FoU-planering

Forskning och utveckling pågår såväl med syftet att förbättra
underlag för beslut, som att_skapa°rationellare metoder för ,
Oegomforande och bättre kvalitet pa beläggningarna. Exempel pa
ragestallningar som behandlas är:

- utveckling av metodik för inriktningsplanering
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- utveckling av analysmodeller såsom modeller för vägens
tillstandsutveckling och modeller för atgärds-effektsamband.

- utveckling av material, metoder och tekniker.

Av stor betydelse i FoU-planeringen är att klarlägga inom vilka
omraden det finns kugskapsluckor, att peka ut dagens och mor-
ondagens problemomraden samt att ange nyttan av ökad kunskap.
enom att t ex göra känslighetsanalyser kan man urskrlja Vil a

parametrar och modeller som har (el er kan ha) stor inverkan
oçh potential. Ett väl fungerande system för beläggningsunder-
hall blir därvid ett gott hjälpmede inom denna verksamhet.

2.8 Fristående utredningar

Strategiska fragor studeras ibland i fristaende utredningar.
Sadana utredningar kan initierasoav vägverket, kommunikations-
departementet e ler andra utomstaende intressenter. Det är inte
ovanligt,att beläggningsfraggr berörs. Det handlar därVidoofta
om att pa den nationel a nivan beskriva hur kostnaderna a;
verkas av olika tänkbara förändringar. Na ra exempel pa ra e-
ställningar är: Vilka konsekvenser har du banvändnin en? Vi ka
blir konsekvenserna av ändrade viktbestämmelser för _astbilar
och bussar? Vilka konsekvenser skulle ändrad fördelning av
åodstransporterna mellan väg och Järnväg fa? Som under ag för
enna typ av utredningar är_det.vasentligt att ha tillgan till

hjälpmedel som pa överSlktllå niva kan hantera samband me lan
egegskaper hos trafiken och ostnaderna för beläggningsverk-
sam eten.

2.9 Uppföljning CF

För att klarlägga om väghållningen har fatt en lämplig inrikt-
ning gch om den planerade verksamheten gar att fullfölja pa ett
ändamalsenligt sätt, maste en uppföljning och resultatutvárde-
ring ske av atgärdernas enomförande. U pföljningen utnytt'as i
langSiktig planering, i udgetarbete ocg kan även ligga ti l
grund vid framtagande av VV verksamhetsberättelse.

2.10 Inriktningsplanering och verksamhetsplanering VF

VE egen analys av sambandomellan mål, åtgärd, kostnad och .
effekt okar i betydelse da en malstyrning av verksamheten blir
alltmer uttalad.

I detta arbete är det av stor vikt att ha kängedom om paramet-
rar som beskriver Vägens och trafikens trllstand. Samma typer
av beskrivningar som for central inriktningsplanering och .
verksamhets lanering är avointresse. En skil nad är emellertid
att de skali kunna goras pa en mindre aggregerad niva. De skall
belysa forhallandena för olika delar av vägnätet i ett län.

2.11 Operativ beläggningsplanering

Inför varje års budgetarbete upprättas planer för nästkommande
ar - en rullande S-arig alt 3-arig planering. Arbetet omfattar
framst tolJande aktiViteter:

- inventering av vägnätet

0 o' o 0- 1 - -0

- platser (çbJekt) som kraver atgard lokaliseras, anransas
och prioriteras

- lämpliga åtgärdstyper (beläggningstyp, massatyp, kvanti-
teter/m osv) välJes för resp objekt

- kostnadsberäkningar utföres

- arsprogram upprättas

I samband med objektplanering av beläggningsåtgärder sker en
objektplanering av dikningsarbeten varVid en samordning sker.
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2.12 Budgetarbete VF

Den operativa planen - objektplanen w ligger till grund för
bud etarbetet. Inför VF dialog med CF - budgeçdialo en -_om er
for erliga medel, är det intressant att redOVlâa be aggnings-
tillstand samt kostnader för beläggningsunderhall.

2.13 Kvalitetskontroll och uppföljning VF/BY

En belä gningsatgärds utförande/kvalité paverkar bade vägyte-
standar en (effekter för trafikagter och samhälle) och belägg*
ningens livslängd (vägens tillstandsutveckling)o För att i _
011 a planeringssammanhang veta när ny atgärd erfordras och i
vilken omfattning, är det av stor betydelse att följa upp at-
gärdens utförande.

Uppföljningen kan även ligga till grund vid framtagande av AF,
VV_och VF verksamhetsberättelser, statistikuppgifter (till t ex
fristaende utredningar) m m.

3. Grov systemstruktur

 

Den grundläggande utgångspunkten är att väghållaren fattar be-
slut som paverkar vägen och dess funktion i transportsystemet.

Ett PMS skall uppfattas som ett hjälpmedel i beslutsprocessen
(att ge största möjliga nytta av de pengar som satsas), och kan
da ka las ett "bes utssystem".

Beslutssystemets uppgift är att med hjälp av data och olika
modeller beskriva verkligheten samt att belysa konsekvenser av
olika handlingsalternativ för trafikanter och samhälle och där-
med ge underlag för beslut. I beslutssystemet maste givetvis
hänsyn tas til överordnade beslut.

i . o o o

Vägtransportsystemeçs egenskaper karaktäriseras av de radande
väg» och trafikförhallandena. Dessa kan i sin tur beskrivas i
termer av vägnät, trafik, trafikreglerinâ och omgivning samt de
effekter som uppstar i samspelet mellan essa. Vagtransportsys-
temet kan paver as genom olika atgärder. För att genomföra
dessa erfordras resurser i form av personal och maskiner.

En modell för beslutssystemet och vägtransportsystemet visas i
fig 1 nedan.

  

 

  

 

Överordnade
beslut

1 B E S L U T 3 S Y S T E M

Framtids- Analysmodell Beskrivningar omovägtransport-

 

 

   

    

bedömning och vägytetillstand

VÅR BESKRIVNING AV VERKLIGHETEN

 

  

 

   

 

 

  

VhKÃLlGHble

l V Ä G T R A N 5 P O R T 5 Y 8 T E M
Resurser \ o _ O
n personal Atgärd Väg- och trafikförhallanden
- maskiner .______a.

 

 

 

 

Figur 1: Modell av beslutssystem och vägtransportsystem
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Verksamheten st rs av,ett antal beslut av olika tyg och ga
olika hierarkis a nivaer, fran äskande av medel oç inri -
ningsbeslut för väghallningen till val av beläggningsobjekt och
utformning av atgärd. De 0 ika besluten ställer olika krav pa
beslutsun erlag och bearbetning av data.

Det ovanstående beslutssystemet har därför delats in i tre
delsystem:

a ett strategiskt delsystem,
- ett taktiskt delsystem och
- ett operativt delsystem.

Det strategiska delsystemet avses att användas vid t ex beslut
om mal och inriktning av underhall av belagda vägar. Besluts-
systemet skall kunna beskriva vägtranSport unktionen dvs hur
väl samhället betjänas av vägtransporterna Vid tillämpning av
olika vä hallningssrategier. Därvid krävs beskrivningar av den
tillgängêighet trans ortsystemet er, men ocksa av dess sido-
effekter i form av olyckor och mi jöstörningar.

Det taktiska delsystemet avses att kunna användas främst vid
bestämning av lämplig vägstandard (t ex Jämnhet och SpardJup),
varvid resurstilldelning och vägtranspgrtstandard är överord-
nade beslut. En viktig uppgift är ocksa att ge underlag för
fördelning av tilldelade medel.

Det operativa delsystemet avses att användas för att utifrån en
beslutad vägstandardniva identifiera och prioritera_belägg-
ningsobJekt samt for att foresla lamplig atgard/deSign.

I de strategiska och taktiska delsystemen används främst sam-
hällsekonomiska värderingar, medan det i det operativa delsys-
temet används ett företagsekonomiskt synsätt. Valet av väg-
transport- och vägstandard skalloalltsa ske med en samhäl sekg-
nomisk grundsyn, medan valet av atgärd/design skall baseras pa
företa sekonomiska kriterier och ske med hänsyn till lokala
förhal anden.

Pa strategisk och i viss man ocksa pa taktisk niva studeras
avvägningar mellan mal och mellan olika typer av väghallnings-
atgärder. Beläggningsatgärder är därVid en bland flera atgärds-
typer. Ett bes utshJälpmedel för beläggningsomradet maste där-
for ses som ett bland flera erforderliga hgälpmedel som till-
sammans gör detomöJligt att belysaaolika mal- och verksamhets-
inriktningar. Pa deg operativa nivan sker arbetet iohögre grado
separat inom olika atgärdsomraden. PMS kan därfär pa denna niva
betraktas som mera fristaende fran beslutshjälpmedel avseende
andra typer av atgärder.

Ansvaret för diskussioner om väghållningsstrategi och väghåll-
ningstaktik ligger vad avser riket som helhet pa CF. Dessa
maste länsanpassas av VF. Val av atgärd, operativa diskussion-
er, sker enbart pa VF. Följande figur visar de hierarkiska och
organisatoriska delarna/nivaerna i ett PMS samt deras rela-
tioner. .

C VF

  

 

Strategiskt delsystem

 

  

1 Strategiskt delsystem I

[ Taktiskt delsystem

   

  

Taktiskt delsystem

 

     

Operativt delsystem

 

Figur 2: Hierarkiska och organisatoriska delar/nivåer i ett PMS
samt deras relationer
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I bilaga,2 redovisas de olika delsystemen och deras använda
ningsomraden.

4.

 

Grov informationsanalys
O .

De krav som ställs a information om vägtranSportsystemet är
helt beroende av vilka beslut som skall fattas, Dvs beslutet
ställer krav pa informationssystemens och analysmodellernas
sätt att beskriva verkligheten. Samtidi t är det Viktigt att de
olika besluten hämtar Sina beslutsunder ag ur samma "verklig"
hetsuppfattning". Dettaoär en förutsättning för att erhalla
konsistens 1 besluten pa olika hierarkiska och organisatoriska
nivaer. EttoPM-system maste saledes fylla Vissa kvalitetsan-
sprak men maste ocksa vara tillräckligt "täckande" beträffan-
de det sätt,pa Vilket det beskriver,vägtransportsystemett Det
maste alltsa hantera tillräckligt manga faktorer om en till-
räckligt stor del av vägnätet. Ytterligare krav är att det _
skall vara flex1belt för att med e de alternativa ambitionsni-
vaer som kan komma att bli aktue la samt för att medge att ny
kunskap succe51vt tillförs systemet.

0

Den information, som inhämtas om tillstand i vägtransport-
systemet, maste fylla anspraken pa:

- att om den inmätta variabeln ger uttryck för vad man
behöver veta om sakförhallandet. Beskriver t ex resul- o
tatet fran en stillastaende fallviktsmätare vägens förmaga
att bära ett rullande fordon

att uppgifternas noggrannhet och aktualitet svarar mot
anvandningsomradenas krav.

Beslutssystemet skall alltså kunna beskriva både vägtransport-
och vägstandarden pa ett relevant och adekvat sätt.

Vägtransportsystemet (väg- och trafikförhallandena) bestar av
komponenterna vägnät, trafik, trafikreglering och omgivninO.
Den information om komponenterna som erfordras kan sammanfattas
i följande:

0 Vägnät

Egenskaper som gaverkar trafik och fordon, t ex ojämnheter
Egenskaper som eskriver vägens förmaga att motsta paverkan
av trafik, klimat och tid, t ex bärighetsklass
Underlag för att beräkna mängder och volymer, t ex längd
och bredd '
Kla331f1ceringsbegrepp som underlag för redovisning, t ex
vägkategori

Trafik

Egenskaper som paverkar vä en, t ex axelvikter
Egenskaper som gör det möj igt att beskriva hur vägen
averkar trafik och fordon t ex fordonssammansättning
genskaper som gör det möjligt att beskriva samhälleliga

effekter, t ex godsflöden

Trafikreglering

Regleringar knutna till trafikens sätt att påverka vägen,
t ex markerad körfältsbredd
Regleringar knutna till sambandet vägstandard - samhälls-
ekonomiska effekter, t ex viktbegränsningar

Omgivning

Faktorer knutna till vägens och trafikens paverkan på
omgivningen, t ex omgivande bebyggelse ' o
Faktorer knutna till omgivningens paverkan pa vägen och
trafiken, t ex köldmängd
Faktorer som gör det moi_ ligt att beskriva vägens funktion,
t e trafikalstrande an äggningar
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Vägtransportsystemets funktion bestäms av samspelet mellan de
fyra nämnda komponenterna och är saledes beroende av vagstan-
darden. Den belyses genom beskrivning av vägtransportstandar-
den, som innefattar omradena .

0 Säkerhet . _ o
o Tillgänglighet (1 Vid bemärkelse)
o Miljo

Förutom information om vägtransportsystemets egenskaper och
funktion erfordras ocksa uppgifter om kostnader fer olika
atgärder samt kostnader for att uppratthalla en Viss vagstan-
dard.

Innan man bestämmer vilka data som skall samlas in och vilka
modeller som erfordras för_beskrivning av vägtransport-_och
vägstandard, maste man definiera analysmodel ernas upp lIt.
Anal smodellernas karaktär blir beroende av Vilket bes ut de
skal betjäna. För ett strategiskt beslut kan det t ex vara
lämpligt att de belyser skilda handlingsalternativ. För ett
operativt beslut kan det vara mera läm ligt att de söker
kostnadsminimerande lösningar. Nagra a lmänna krav som bör
ställas är att modellerna:

0 skall leverera underlag mer eller mindre direkt till be-
slutsfattaren. Krav ställs alltsa pa_att relevant och
adekvat underla , med relevant detaljeringsgrad presenteras
pa ett överskad igt sätt.

0 skall för visst åtgärdsalternativ med hjälp av modeller och
up gifter om berörda delar avovägnätet kunna förutsäga kon-
sekvenserna. Det gäller alltsa att kunna hantera de samband
som uttrycks av modellerna tillsammans med olika data.

o skallovara ett hjälpmedel för attasöka_lämpliga lösningar
t ex atgärdSinriktning givet en malinriktning_eller objekt-
prioritering och deSign givet en vägstandardniva

0 skall vara ett hjälpmedel för utvärdering

0 skall kunna användas med varierande ambitionsnivå

0 skall kunna tillgodogöra sig succesivt tillkommande ny
kunskap.

5. Plan för det fortsatta arbetet

 

Den grova systemstrukturen visar vilka ramar som finns för de
olika delsystemen. Den grova informationsanalysen antyder vilka
modeller (subrutiner) och komponenter (ingangsvärden) som er-
fordras. Nästa fas i PMS-arbetet är att mer i detalj beskriva
ändamalet med de olika dels stemen samt att klarläg a vilka
data som skall samlas in och vilka modeller som ska l finnas.
Detta arbete innebär att ett antal fragor av följande karaktär
maste besvaras pa bade kort och lang Sikt. Härvid gäller det
att vara medveten om de samband och den dynamik som finns mel-
lan kortSiktiga och langSiktiga behov och lösningar.

Till vilka beslut är det lämpligt att använda ett PM-system?
Vilka fragorøskall analysmodellerna kunna besvara?
Vilka underhallsatgärder avseende belagda vägar skall tas
med (belä gninåsatgärder, torrläggnin ... ?
Vilka til stan svariabler skall mätas.
Vilken aktualitet erfordras?
Vilka noggrannheçskrav finns?
Hur skal tillstandet mätas?
Hur skall inmätta värden lagras?
Vilka nedbrytningsmodeller skall tas fram och vilka variab-
ler ingar?
Vilka atgärds-effektsamband skall tas fram och vilka va-
riabler ingar (bei-yta, vägkroppsegenskaper, trafikant-
effekter)? o 0
Vilka atgärdeg/atgärdskombinationer skall inga?
Hur beskriva atgärdernas kostnader och resursförbrukning?
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. Hur skall resultatuppföljnin en ggnomföras?

. Vilka effekçvärderingar skal in a?

. Hur skall diskonteringsfragorna ehandlas?
gilkg framtidsbedömningar t ex trafikprognoser skall tas
ram.

. Hur skall resultaten redovisas/presenteras (tabeller,
kartor, diagram el dyl)?

Genom att besluten i de olika hierarkiska nivåerna har olika
karaktärer,.erhalles sannolikt olika svar pa fragorna beroende
pa Vilken niva som avses.

samtidigt med genomförandet av detta arbete måste en beskriv-
ning av analysmodellen tas fram, dvs en skiss till systemstruk-
tur for respektive delsystems analysmodell.

Arbetet inom det strategiska delsystemet måste innefatta att
beskriva och definiera vad som menas med vägtranSportfunktion,
dvs att klargöra Vilka matt som skall användas.

Arbetet inom det taktiska delsystemet bör innefatta att klar-
lägga om de nuvarande definitionerna av vägstandard och väg-
ytestandard är giltig pa lang Sikt.

Det Operativa delsystemet, som har hö sta prioritet, har ?abör-
jats med projekten "Planering Underha 1 av bela da vägar PUB)"
och "Styrning av beläggningsunderhall (SABU)". essa tva pro-
Jekt kompletterar varandra. AVSikten är att ta fram ett system
sa snart som möjligt. Genom att kopplingar finns till de andra
delsystemen kan en omprövning av främst Vissa begre PSdelül*
tioner komma att bli aktuell. Aven här bör man k ar agga om de
matt och definitioner som används-har langsiktig giltighet.

De svar som erhålles måste därefter ställas samman för att
klargöra vilka data och modeller som är gemensamma och därför
maste samordnas vad gäller matt, definitioner, aktualitet,
tillgänglighet m m. Arbetet bör vara avslutat under sommaren
1986. Dessutom kommer svaren att klarlägga FoU-behov och behov
av nya matsystem och mätutrustningar.

6. Referenser

 

Pavement Management System (PMS), etapp 1. Vä verket, sektionen
för planeringsunderlag, PP-meddelande nr 36, 985-06

Engelsk version av ovanstående. Vägverket, Planning Division,
PP-report nr 36E, l985°06
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EXEMPEL PÃ ANVÄNDNINGSOMRÃDEN FÖR ETT PMS Bilaga 1

enalagafzaaställaiag
att beskriva konsekvenser av förändrade anslag

att beskriva tillstånd (brister) och tillståndsutveckling på
överSthlig niva

att beskriva hur alternativa anslagsnivåer påverkar tillstånd
samt Vilka effekterna blir för trafikanter och samhalle

insiktaiagaplaaeziegjâ
att beskriva guläge och historik vad gäller

- tillstand
- atgärdskostnader

att beskriva tillståndsutveckling på kort och lån sikt samt
dess effekter för trafikanter och samhälle v1 alterna-
tiva verksamhetsvolymer och resursanvandningar

att söka lämplig resursanvändning vid alternativa verksamhets-
volymer och malprioriteringar

Zezkâaehstaplaaesiag_(â-åraplaa irifQEF
att beskriva tillståndsutvecklingen hos vägnätetosamt att klar-

lägga Vilkenoväg- och trafikstandard som erhalles Vld en
given resurSLnsats

att kunna analysera olika åtgärdsstrategier

att ta fram erforderliga kriteriçr för identifikation av be-
läggningsobJekt, för val av atgärd/vägytede31gn och för
obgektprioritering

äggyyüåä
att beräkna effekternaøav alternativa kortsiktiga förändringar

pa överSthlig niva

att ta fram underlag till justering av anslagsfördelning till VF

att ge aktuell information per VF för diskussioner mellan VF
och CF l budgetarbetet

Eosmaräete_°eh_F2U.Plaee:i28
att utvärdera och e underlag för att förbättra tekniska före-

skrifter och a lmänna rad '

att klarlägga kunskapsluckor/FoU-behov samt att beskriva nyttan
av okad kunskap

Eristågnde_utrgdgingâr

att kunna redovisa statistik inom beläggningsområdet

att beskriva tillståndet och tillståndsutvecklingen

att beskriva konsekvenser av alternativa utvecklin ar av trafi-
kens omfattning och egenskaper, ändrade prisre ationer m m.
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Hpefälinine .91"
att ge möjlighetOtill resultatuppföljninå avseende effektivi-

tet, produktiVitet, kvalitét, tid 0 yl

att ge möjlighet till kunskapsåterföring

.Lari.Eteiegeplaeezies_°ehlvertsemeesselengine XF
att klarlägga lämplig resursanvändning på kort och lång sikt

Vid en given policy

m H (1
' klarlägga lämplig resursanvändning ur VF synvinkel

0) F1
'

[1
' beskriva konsekvenser av förändrade anslag

m n r
t beskriva tillståndsutvecklingen hos vägnätet

(1
)

F1
'
n ta fram erforderli a kriterier för identifikation av be-

läggningsobjekt oc för objektprioritering

Qperetinbelägeninesüaeetieg
att klarlägga vilka delar av vägnätet som är i behov av åtgärd

att analysera och klarlägga val av åtgärd/design
- pa kgrt sikt
- pa lang Sikt

att utföra en objektprioritering

att ta fram underlag för tid- och resursplanering

âuágetareeseyi
att meg Ytgångspunkt från objektplaner beräkna erforderliga

me e

att inför dialog med CF beskriva erforderliga medel genom
redovisning avovägtillstand och dess_konsekvenser för
trafiken, väghallaren och samhället i övrigt

Evelltetekensrell act., apefälinina XFLBX
att klarlägga om utförda åtgärder kan accepteras genam att

klarlägga vilken vägstandard/tillstand som erhallits efter
atgar

att med e möiligheter till uppföljning och utvärdering av mål-
upp ylle se

att följa upp åtgärders utförande
- kvalité
- materialval.

att ta fram statistiska uppgifter (t ex till AF, verksamhets-
berattelser, fristaende utredningar m m)
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VEGLABORATORIET / VAG- OCH TRAFIKINSTITUTET 100486

PMS - SEMINAR 15. APRIL 1986
********************************************************************************

PMS: Systemutforming - status

Overing. 0. Molstad, Driftsavdelingen, Vegdirektoratet

___-_..__-- A _A

 

1. INNLEDNING
+++++++++++++ *

I Norge benyttes årlig omlag 1 milliard kroner på å vedlikeholde vegdekkene på
det offentlige vegnettet. Der det brukes mye penger, er gjerne mulighetene for

besparelser størst. Derfor er.dekkevedlikeholdet et interessant område når det
gjelder å mete dagens strenge krav til effektivitet og produktivitet.

Når det gjelder den tekniske utførelsen av dekkevedlikeholdet, har det skjedd

en utvikling som det står respekt av. Måten vi administrerer vedlikeholdet på,
har ikke alltid vart gjenstand for den samme utviklingsiver.

For noen år siden begynte et nytt begrep å gjøre seg gjeldende i fagmiljøet:

"Pavement Management System", forkortet til PMS og med norsk betydning "System

for styring av vegdekkevedlikehold". -

Vårt viktigste mål som vedlikeholdsansvarlige er å tilby samfunnet et vedlike-
hold som gir de laveste trafikkantkostnadene i forhold til vedlikeholdskost-

nadene. PMS er et verktey som kan nyttes til å nå denne målsetningen.

I dette innlegget vil jeg først gi en oversikt over hvordan dekkevedlikeholdet

administreras idag. Dette gjøres parallelt med en gjennomgang av utviklings-

arbeider som er igang i dag for å bedre styringen av vedlikeholdet. Mot denne

bakgrunnen vil jeg så skissere hvordan vi tenker oss vegen fram mot et mer

formalisert PM-system.

2. STATUS
+++++++++

Administrasjon

Beslutninger om dekkevedlikehold er i Norge delegert til vegkontorene i fylkene.

Visse retningslinjer og standardkrav er gitt fra sentralt hold, Vegdirektoratet.

Vegdirektoratet benytter kostnadsmodeller for de ulike deler av vedlikeholdet

som grunnlag for fordelingen av midler til fylkene. Men vegkontorene mottar en

totalsum og har stor frihet når det gjelder prioritering av de ulike vedlike-

holdstiltakene.
/

Praktisk talt hele riksvegnettet har nå fast dekke. I hvert fylke finnes et vegm

nett som består av flere hundre delstrekninger hvor dekketype, dekkealder, bare»
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evne og trafikkmengde varierer. Omlag 95 % av kostnadene til dekkevedlikehold
går til dekkefornyelse, andre vedlikeholdstiltak som lapping, forsegling etc.

utgjar en svart liten del av totalkostnadene.
/

Vegdekkeregister

Vegdekkeregisteret har i mange år vart anvendt som styringsverktøy i utvelgelsen

av strekninger som skal vedlikeholdeso I vegdekkeregisteret registreras syste-

matisk dekketype, kilometerangivelse og årstall for alle strekninger som reas-

falteres. Etter hvert vil man ut fra registeret danne seg et bilde av fornyelses

frekvensen på de enkelte strekningene. Svakheten ved en slik bruk av dekkem

registeret ligger i at man ikke automatisk får tatt hensyn til utviklingen i

bareevne og trafikkmengde.

Vegdirektoratet har innsett hvor viktig vegdekkeregisteret er som planleggings-

verktøy, og har lagt ned store ressurser i a etablere et EDB-register som er
enkelt å bruke. Registeret inneholder i dag opplysninger om de to overste lagene

i vegdekket. Ajourhold av registeret utføres idag av vegkontoreneø Det er også

utarbeidet EDB-baserte rutiner for a utnytte registeret i vegkontorenes årlige,

to-årlige og fire=årlige budsjettarbeid.

Levetidsmodeller for vegdekker

Den enkleste prognose for dekkevedlikebold, basert på erfaringsfrekvenser, har

som nevnt flere svakheter. For å forbedre planleggingen av dekkevedlikeholdet

har man behov for modeller som kan forutsi vegdekkenes levetid ut fra gitte

parametre som ÅDT, barevne, vegoverbygning, klima etc.. Ved SINTEF er det på

oppdrag fra Vegdirektoratet igang arbeid som tar sikte på å komme fram til
sikrere modeller for vegdekkenes levetid.

Tilstanden på vegdekkene

Både i det daglige arbeidet med å planlegge dekkevedlikeholdet og i arbeidet

med å utforme levetidsmodeller vil vegdekkets tilstand inngå som en viktig
» parameter.

Tidligere har tilstanden blitt fastsatt etter en tidkrevende og subjektiv

vurdering. Dette har man ensket å forbedre ved å utvikle metoder med stor

registreringskapasitet og ved å minimalisere graden av subjektivitet.

Et registreringsutstyr er blitt utviklet av Veglaboratoriet og Datainstrument

AIS. Utstyret er basert på montering i bil og skal kunne registrere jevnhet,

spordybde og et antall ulike dekkeskader (sprekker, krakelering etco). I dag

-er to prototyper av utstyret operative. Disse prototypene registrerer spor-

dybde og dekkeskader. Det arbeides med å knytte jevnhetsmålere til utstyret,

og dette vil sannsynligvis skje i lepet av 1986.
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Vedlikeholdsstandard ,

I løpet av de siste årene er det definert vedlikeholdsstandarder, det vil si
kriterier for når vedlikeholdstiltak skal settes inn. I standarden inngår krav
til spordybde, sprekker, krakelering og jevnhet.

Standarden er ikke alltid fulgt opp. Årsaken finnes i at standardoppfølging er

ressurskrevende hvis man ikke har effektivt måleutstyr. Utviklingen av det nye

'registreringsutstyret burde bedre denne situasjonen.

Kostnadsoptimering

Når de aktuelle delstrekninger for vedlikehold er valgt ut, gjenstår det å be-

stemme hvilken vedlikeholdsmetode som skal benyttes. Det eksisterer alltid flere

mulige lesninger til forskjellig pris og med forskjellig levetid. Systematisk

kostnadsoptimering forekommer ikke i stor utstrekning i dag. Dette er et av de

områdene hvor et PM-system burde kunne bringe oss et skritt framover.

Trafikantkostnader

Det er ferst i de siste årene at trafikantkostnader er brakt inn i vurderingen

av vedlikeholdsinnsatsen på vegnettet. Et pionerarbeid på dette feltet er utfert

i prosjektet Målorientert vedlikehold".

Dette prosjektet setter opp en tankegång som i korthet går ut på følgende:
Man definerer en basisstandard og et antall heyere og lavere standarder. En

heyere standard vil koste mer for vegholderen. Men samtidig kan det tenkes at

trafikantene får en gevinst i form av färre ulykker..kortere reisetid og lavere

vedlikeholdkostnader på kjøretøyene. Hensikten er å komme fram til det standard-

nivået som gir starst mulig gevinst for trafikantene i forhold til vedlikeholds-

innsatsen. '

Sammenhengen mellom vedlikeholdsstandarder og vedlikeholdskostnader har vi i dag

god kunnskap om. Kunnskapen om standardens innvirkning på trafikkantkostnadene

er dårligere. Arbeid med å etablere disse sammenhengene pågår imidlertid for
fullt.

Prinsippet om alternative standarder er allerede tatt i bruk ved vedlikeholds-

_ budsjetteringen.

Planer og budsjetter

På grunnlag av de gjennomgåtte prosdyrer (inkorporert farre eller flere av de
utviklingspregede tanker som er nevnt) og budsjett-tilpassning kommer man fram

til et strekningsbasert årsprogram for dekkevedlikeholdet.

I tillegg til en årsplan blir det også på tilsvarende måte utarbeidet en plan
for det etterfølgende år. Videre utredes behovet for dekkevedlikehold i veg-

plansammenheng, det vil si for fireårsperioder. I Norsk vegplan har det hittil

ikke vart krav om å spesifisere planlagte vedlikeholdsstrekninger. Men kravet

til bedre samordning av vegvesenets totale innsats på vegnettet blir nå

skjerpet. Det vil då bli behov for detaljerte dekkeplaner også i den fire-årige
vegplanperioden. Dette understreker behovet for etablering av et PM-system.
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3. ETABLERING AV PMS I STATENS VEGVESEN
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Med bakgrunn i den orientering jag har gitt om dagens planleggingsnivå, vil jag

i det falgende se narmere på utviklingen av et norsk PMS.

I Statens vegvesen er vi nå i en beslutningsfase når det gjelder igangsetting
av virksomhet som tar sikte på å etablera et PM-system. Jeg kan derfor bare
presentera de tankar vi gjør oss om systemutforming og vegan fram mot et PM-

system.

En hovedtanke bak arbeidet med etablering av PMS ar at vi også idag har kunn-
skap og rutiner som nyttes i konkreta beslutninger om dekkevedlikehold på flera

nivåer i organisasjonenv Vad etablering av PMS må vi bygge på de rutiner som
finnes og ta hensyn til de samma forhold som i dag legges til grunn for dekke-

vedlikeholdstiltak°

Ut fra detta blir hovedformålet med å etablera PMS å sikre at eksisterende kunna
skap og informasjon anvendes objektivt og systematisk i planleggingen av dekke=

vedlikeholdet. samt å danne,et grunnlag for forbedring av kunnskapen og informaw

sjonen der den er dårlig eller mangler.

Definisjon av PMS
_-_møøøøø--Omd-mma

Vi har definert PMS som "system for styring avdekkevedlikeholdet". Men det er

behov for å presisera definisjonen på to områder: Hvilke fysiska elementer av

vegan skal PMS omfatta. og hvilka nivåer i vegvesenets organisasjon skal PMS

fungera på ?

Når det gjelder fysiska elementer synes det fornuftig at PMS primart begrenses

til bare å gjelde vegdekket. Andre elementer bringes inn dersom de har en stark

og direkte innvirkning på dekkets levetido Enkelte elementers innvirkning på
dekkets levetid kan vurderes ut fra et samlebegrep. Sentralt her står vegens

bareevne, som bar tillegges stor vakt i PM-systemet.

Et PM-system skal dekke behov på flera nivå innan vegvesenets organisasjon.

, Systemet skal tilfredsstille overordnede hensyn i LTP- og budsjettsammen-

hang samtidig som driftens oppgaver innan planlegging, gjennomføring og opp-

følging skal ivaretas. Detta kan lases på to prinsipielt forskjellige måter:

* PMøsystemet byggas opp av flera delsystemer. Hvert

delsystem tilpasses et bestemt nivå i organisasjonen

mht. inngangsdata, beslutningsmodell og resultater.

* PM-systemet etableras på et grunnleggende nivå i
organisasjonene Hayere nivåers behov tilfredsstilles

gjennom aggregaring av resultater og spesialutredninger.

Den første metoden gir en "fullstendig" løsning, hvor vegan fram til alla be-
slutninger i boy grad er programmert. Til gjengjeld blir systemet komplekst,

og det er tvilsomt om dagens kunnskapsnivå er høyt nok til at et slikt system

kan etableras. I alla fall vil det dreie seg om en etableringsfase på mange år.
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Den andre metoden gir ikke programmerte beslutningsprosesser for de hayere

nivåer i organisasjonen. Disse må baseres på bearbeidede resultater fra lavere
nivå. Denne informasjonen må benyttes i beslutningsprosesser som eksterer i

dag. Til gjengjeld gir denne metoden et praktisk orientert PM-system som kan

etableres på relativt kort tid.

Hvis man legger vekt på kort etableringstid. enkelt system og mulighet for

trinnvis etablering, ber man velge den siste angrepsmetodeno

En mulig definisjon av PMS med presiseringer blir da:

PMS: system for styring av dekkevedlikehold

Systemet skal primert omfatte vedlikehold av vegdekket.

Andre vegelementer skal behandles i den grad de gjennom

vegens bereevne har betydning for vegdekkets levetid.

Systemet skal etableres med utgangspunkt i dekkeseksjonens,

styrings- og planleggingsoppgaver. Andre organisasjons-

nivåers behov skal dekkes gjennom aggregering av resultater

og spesialutredninger.

- Formål med PMS

Gjennom etablering av PMS skal det etableres rutiner som

* sikrer fullstendig og ensartet grunnlag for beslutninger

om dekkevedlikehold,

* forenkler beslutningsprosessen,

* letter dokumentasjon av resultater og konsekvenser.

.Bruk av PMS

Følgende anvendelsesområder for PMS kan settes opp:

* årlig planlegging
budsjett

driftsplanlegging

fordeling av vedlikeholdsbevilgning

langtidsplanlegging (Norsk vegplan)

spesielle utredninger

virksomhetsberetninger*
t
i
l
l
*

Innenfor disse hovedpunktene er det en lang rekke områder hvor PMS eller res-
'ultater fra PMS kan tenkes anvendt. Nedenfor følger en liste over mulige an-

vendelsesområder.

Operativ planlegging av dekkevedlikehold (vegkontor)

^ * kartlegge hvilke strekninger på vegnettet som har behov

for vedlikehold

* valg av type vedlikeholdstiltak

* prioritering av strekninger

* grunnlag for driftsplanlegging
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Oppfalging av dekkevedlikeholdet (vegkontor)

* kostnadsoppfalging (enhetskostnader, etc.)

* kvalitetsoppfelging (materialer, utførelse)

* virksomhetsberetning

Budsjettarbeid (vegkontor)

* utarbeide strekningsbasert budsjettforslag

* budsjettbehandling ut fra beskrivelse av vegens tilstand og
konsekvensene for vegbruker og vegholder

Langtidsplanlegging (vegkontor)

* planlegge ressursbehovlressursanvendelse

* beskrive konsekvenser av alternative ressurstildelinger

(tilstandlkostnader)

* fastlegge kriterier for beslutning om dekkevedlikehold

Budsjettarbeid (Vegdirektoratet)

* utarbeide budsjettlfordele vedlikeholdsmidler

* vurdere konsekvenser av alternative budsjettforslag

Oppfalging av dekkevedlikehold (Vegdirektoratet)

* grunnlag for resultatoppfalging angående effektivitet,

produktivitet og kvalitet

* virksomhetsberetning

Langtidsplanlegging (Vegdirektoratet)

* planlegge ressursbehovlressursanvendelse

* beskrive vegnettets nå-tilstand og tilstandsutvikling
samt effekter for vegbruker og vegholder ved alternative

ressursanvendelser og standardvalg

* fastlegge kriterier for beslutning om dekkevedlikehold

Normalarbeid/FOU-virksomhet

* klarlegge FOUDbehov samt nytten av forbedret kunnskap

* analyse av tilstandsutvikling som funksjon av kvalitet,

metode, materialer, klima, trafikk, tid, etc.

* analyse av trafikanteffekter som funksjon av tilstand og

standardvalg

Spesielle utredninger

* statistiske oversikter

* analyse av virkninger av alternative utviklinger av trafikk,

kostnader, policy, etc.

Systemstruktur
_Gamo-c_amøua-

PMS er et hjelpemiddel i en beslutningsprosess. Systemets oppgaver er å

* beskrive virkeligheten ved hjelp av data og modeller

* belyse konsekvensene for vegholder, trafikant og samfunn

av ulike handlingsalternativer

og gjennom dette danne grunnlag for beslutninger.
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PMS må grovt bestå av

* beskrivelse av veg- og trafikkforhold

* analysemodeller

* beslutningsmodeller

Det er ikke alltid klare grenser mellom disse tre delene. I overgangen mellom

dem vil det kunne diskuteras hvor et element heter hjemme. Et forsøk på strukø

turering er imidlertid nødvendig av hensyn til oppbygningen av systemet.

Analyseø og beslutningsmodellene skal i prinsippet håndtere vurderinger og
beslutninger på flere nivåer, fra de reint teknisk-ekonomiska til de sam-
funnsmessige.

Hovedelementene i et PM-system blir da

*******************************

* BESKRIVELSE AV VEG- OG *
* TRAFIKKFORHOLD *
ä******************************

+

*******************************

* ANALYSEMODELLER *
*******************************

+

*******************************

* BESLUTNINGSMODELLER *
*******************************

+

*******************************

* RESULTATER *
*******************************

Beskrivelsen av veg- og trafikkforhold inneholder informasjon om tilstanden

(i vid forstand) på vegnettet:

dekketilstandsregister

vegdekkeregister

bareevneregister

trafikkmengderegister

tillatt aksellast

vegklasse

vedlikeholdsstandard

planer (ombygning. utbedring, forsterkning)

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Analysemodellene skal kunne beskrive konsekvensene av ulike handlingsalterna-

tiver:

* tilstandsutvikling

* trafikanteffekter

Beslutningsmodellene vil omfatte:

* teknisk/ekonomisk optimering av vedlikeholdsmetoder

* driftsøkonomiske forhold (driftsformer, verksplassering,

distriktsfordeling etc.)

* trafikanteffekter
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Analyse- og beslutningsmodellene må ha et tidsperspektiv på flere år.

Resultatene vil foreligge i form av:

* oversikter over tilstand og behov

* konsekvenser av alternativer

* prioriteringar mellom alternativer

EDB: maskinbehov

PM-systemet skal vare EDB-basertL Hvis mulig bar det baseres på en mikromaskin.

Bakgrunnen for en slik prioritering er ønske om kort implementeringstid for

systemet samt en garanti for god tilgjengelighet for brukerne.

Utredningsbehov

Utredningsbehovet fram til et komplett PM-system er stOrt. Hvis man aksepterer

tanken om at etablering av PMS i første rekke har som formal å utnytte eksi-

sterende kunnskap på enbest mulig måte, reduseres imidlertid utredningsbehovet

mye.

,På kort sikt eksisterer det allikevel et utredningsbehov, dels fordi fundamen-

tale deler av et PMS mangler i Norge i dag, dels fordi eksisterende informasjon

og metoder må bearbeides for de kan nyttes i et PM-system.

Falgende forhold må utredes:

* Registrering av dekketilstand

Veglaboratoriets registreringsutstyr må ferdigstilles og

måleprosedyre utarbeides.
Dekketilstandsregister må etableres.

Vedlikeholdsmetoder

Oversikt over vedlikeholdsmetoder for vegdekker (beskrivelse

og kostnad) må utarbeideso

Levetids/kostnadsmodeller for vegdekkerIvedlikeholdsmetoder

Levetids- og kostnadsmodeller for vegdekker og vedlikeholds-

metoder må etableres.
Trafikanteffekter

Modell for analyse av vedlikeholdsstandardens Virkning for

trafikantene må etableres.
Beslutningsmodeller

Det må utarbeides en oversikt over aktuelle beslutningsvariable

i forbindelse med dekkevedlikehold samt utvikles en modell

for beslutningsprosessen.

*
:o

:
*

*
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Innføring av PMS i Statens vegvesen

Bakgrunnen for etablering av PMS er å rasjonalisere og standardisere og i noen

tilfeller forbedre en eksisterende beslutningsprosess. Prinsipielt skal etab-

lering av PMS forenkle arbeidet, ikke skape nye arbeidsoppgaver.

Eksisterende PM-systemer ber kunne nyttes ved etablering av PMS i vegvesenet.
Systemet må kunne modifiseres ut fra norsk praksis og norske forhold. En slik
framgangsmåte bar kunne gi et operativt system i løpet av et til to år fra

beslutning om igangsetting er fattet. -

Erfaringene fra bruken av dette systemet vil i sin tur danne grunnlag for even-

tuell spesifikasjon og utvikiing av et eget (norsk) PMosystem. Dette bor kunne

vurderes etter 3 - 5 år.
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TILLSTÅNDS REGISTRERING: Målebehov og utstyr
Bo Simonsson
Överin g
VTI

1. INLEDNING

I ett beslutssystem inom ett PMS ingår, såsom det beskrivs i VV
PP-meddelande 42, dels ett INFO-system med bl a vägdata dels model-
ler såsom tillståndsförändringsmodeller. I föredraget diskuteras de
releventa tillståndsvariabler som torde beskrivas samt de möjligheter
som idag utnyttjas eller syns möjliga att utveckla för att beskriva
tillståndet. Endast det ytliga tillståndet behandlas, det strukturella
avhandlas i Lennart Djärfs föredrag. Redovisningen i det följande är en
komprimering av föredraget.

2. I VILKET AVSEENDE SKALL TILLSTÅNDET BESKRIVAS?

Som nämndes inledningsvis kan tillståndet beskrivas som

- ytligt tillstånd
- strukturellt tillstånd

Vad gäller det ytliga tillståndet (eller "texturella") skulle man genom en
våglängdsuppdelning kunna göra enindelning i

- megatextur (längsjämnhet, spår och "bucklighet")
- makrotextur '
- mikrotextur

Spår är ett uttryck för en viss regelbundenhet i texturtillståndet.

Det texturella tillståndet enligt ovan är ett uttryck för det fysiska
tillståndet. Det funktionella tillståndet, som alternativt skulle kunna
beskrivas, handlar t ex om vägytans:

friktionsegenskaper (bidrag till väggreppet)
- "bullrighet"

ljushet och reflexionsf örmåga
-<äC

De texturella egenskaperna inverkar på det funktionella tillståndet,
dock icke allena. Friktionsegenskaperna t ex bestäms av mikro- och
makrotextur men även av adhesionen mellan däck och vägyta.

Sammanfattningsvis är det alltså i huvudsak vägytans textur i stort som
smått som skall beskrivas. Föredraget koncentreras därför till detta.
Det må ock påpekas att det texturella tillståndet i vissutsträckning
avspeglar det strukturella.
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3. HUR SKALL TILLSTÅNDET BESKRIVAS?

Tillståndet måste beskrivas på ett sätt som är relevant för väghållare
och väganvändare. För väghållaren skall tillståndsbeskrivningen vara av
sådan art att den kan användas för bedömning av lämpliga åtgärder. För
väganvändare kan det handla t ex om fordonsslitage orsakat av väg-u
ojämnheter. Vägojämnheterna måste då beskrivas på ett sätt som är
relevant för detta, t ex genom våglängdsuppdelning. Här kan dock
intressekollisioner uppträda - samma beskrivning är kanske inte
tillämpbar både för väghållarens eget behov och väganvändarens. Vad
gäller beskrivning av spår är väghållaren intresserad av att få ett
underlag för bedömning av åtgärd. Spårform, spårvidd etc ger här
värdefull information. För beräkning av väganvändareffekter kan andra
uttryck vara nödvändiga. T ex sådana som har betydelse för fordons
manövrerbarhet och väggrepp.

  

Den tillståndsbeskrivning som har relevans får man fram genom
sambands/effekt studier. På vägsidan sker detta t ex genom studer av
vägars funktion vid trafikering i olika miljöer.

Härav följer att ,då vi i utvecklingsarbete t ex på våra observations»
sträckor gör tillståndsbeskrivning,denna måste göras så informationsrik
som över huvudtaget är praktiskt möjligt. Tvärojämnheter t ex registre-
ras genom tvärprofileringar. Sökandet av samband får utvisa vilka
spårparametrar som är av relevans. Skall de uttryckas som enbart max
spårdjup, spårvidd eller med något uttryck för spårformen?

Sedan man väl genomfört sambandsstudierna och kommit fram till att
beskrivningen kan förenklas tar man hänsyn till detta vid den rutinmäs-
siga insamlingen av vägdata med olika mätutrustningar. Resultatet kan
sålunda bli att man vid den rutinmässiga datainsamlingen t ex endast
tar med ett antal punkter på tvärprofilen.

Man kan givetvis komma fram till att det kan vara lämpligt att
sammanföra olika tillståndsparametrar i ett s k tillståndsindex. Ett
exempel på denna typ av index som används i relativt stor utsträckning
är PSI (Eresent §erviceability _I_ndex). Skalan är här från 1 till 5 där 5 är
det bästa. Hur indexet är sammansatt (sammanvägt) framgår av figuren
nedan.

 

ÅAS/M ' PJI- Värde

 

 

.Värk/15W? I' øcfâêén/ ø- foç/ñê/êø/ fc?-
/Jn kd bas/Mae! trode/erna? .spa/'ayup

5 EMM i, :amy/ar i i i
Få' 5:1!6:1 f\ / _/

P5/ :503-19/b90w1-aø/ 5743:201

 

VTI MEDDELANDE 491



29

PSI-värdet synes vara ett komfortvärde av relevans för väganvändare.
Dess relevans för val av åtgärd eller tidpunkt kan ifrågasättas. Ett
exempel visas i figuren nedan. Här kan man följa PSI-värdesföränd-
ringen för några av AASHO-provsträckorna. Dessa åtgärdades så
småningom trots att PSI-värdet låg nära 4.

Figure 5. Performance of asphalt stabilized base, sections.
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Sammanfattningsvis: Vägtillståndet skall beskrivas på ett sätt som är
relevant för väghållare och väganvåndare.

Här återstår en hel del arbete att uträtta innan vi funnit sambanden!

4. VILKA TILLSTÅNDSVARIABLER SKALL BESKRIVAS?

I det föregående nämndes att endast relevanta tillståndsparametrar
skulle ingå i en tillståndsbeskrivning - eventuellt sammanvägt i ett
index. Det nämndes också att sambandsstudier skulle visa vilka para-
metrar som är relevanta. I VTI Meddelande l+06 redovisas ett schema
utifrån en panelbedömning av hur olika trafikvariabler påverkas av
egenskaper hos beläggningsytor.
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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

   

 

   

Figuranm: Siffrorna hänför sig till om inverkan är liten (l) måttlig (2)
eller stor (3). I de fall då det inte anses föreligga någon
direkt inverkan har rutan skuggats. Tabellen anger endast
den relativa betydelsen för de olika beläggningsegenskaper-
na för varje trafikvariabel för sig.

5. MÄTMETODER

En mängd mätmetoder har genom åren utvecklats för att tillgodose
behovet av mätdata. Tendensen har härvid varit att man de senaste
åren gått in för automatisk registrering och kontaktlös mätning.
Utvecklingen på datorsidan och inom lasertekniken har gett värdefulla
möjligheter därvidlag.

En annan tendens de senaste åren är att man börjat konstruera
integrerade mätfordon typ SAAB RST och Laser RST. Härvid har man
försökt att i så stor utsträckning som möjligt eliminera "okulära"
metoder till förmån för mätning.

En beskrivning av det utbud av mätmetoder som finns idag i omvärlden
och vad dessa förmår prestera skulle ta alltför stor plats i detta
föredrag. Istället hänvisas till litteraturen.

(Under föredragningen redovisades dock några på OH och dia.)
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6. KRAV PÅ MÄTMETODER OCH SPECIELLA SVÅRIGHETER

De krav man måste ställa på mätmetoder framgår av VTI Meddelande
406:

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

Reliabilitet, dvs mätmetoden ger samma resultat vid upprepad mätning

 

Trafiksäkerhet, dvs mätningen utsätter inte mätpersonal och trafikan-
ter för ökade risker

 

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

 

. 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

Ofta tvingas man att göra avvägning speciellt vad gäller

kvalitet/kapacitet.

Den verklighet som man skall beskriva, d v 5 vägytans, kan vara nog så
komplicerad. Det är inte alltid eller kanske inte ofta en tvärprofil ser
ut som man skulle vilja ha den:
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Exempel på verkliga profiler kan se ut som nedan.

E4 HERRBETA JUNI 1985

    

,, n .. vü ren
hoger korfull' 9

i :3
3 3
3 rå_ E_
3 a ...i

Det är ju inte alltid vägarna har spårbunden trafik. En annan faktor som
fram för allt på senare tid "krånglat till det" är användandet av
åtgärdsmetoder typ spårlagning och liknande.

Brokind 1985

spåry'rebehandling ,,
vagkanfv'cigmiH'

 

El.- Herrbefu 1985

maskinavjümning

vägren-
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7. SLUTORD '

Det framstår som tämligen klart att en hel del arbete återstår att göra
för att få fram såväl rätt mätvariabler som mätmetodik och därtill
nödvändig utrustning.

Med tanke på att behovet av internationellt utbyte torde öka må man
antingen överenskomma om standardisering av tillständsbeskrivningar
eller genom jämförande studier få, fram användbara samband som går
att utnyttja f ör översättning från ett mått till ett annat.
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TILSTANDSREGISTRERING: MÅLEBEHOV OG UTSTYR

Johnny M. Johansen

Sivilingeniør

Norconsult International A.S.

1. INNLEDNING

Dette foredraget er delt 1 to deler. I den første delen vil jeg
trekke fram noen tanker omkring det måle- og registreringsbehov
som springer fram fra PMS-arbeid. Den andre delen omhandler
utviklingen av et norsk utstyr for registrering av vegdekketil-
stand i forbindelse med dekkefornyelse.

2. MÅLEBEHOV

Behovet for tilstandsregistrering i forbindelse 'med et PMS-

system springer ut fra flere forhold.

Vi har for det første et behov for registrering av tilstanden på

vegdekket som et grunnlag for beslutning om vedlikeholdstiltak.

Med andre ord: det dreier seg om etablering av vedlikeholds-

standarder. Vi har her et behov for registreringer for utløsning

av tiltak og for oppfølging av oppnådd standard.

Videre eksisterer et behov for registrering som grunnlag for

prognoser eller tilstandsutviklingsmodeller. Registrering er

nødvendig for å fastslå "nåtilstand" og for å etablere og veri-
fisere utviklingsmodellene.

Til sist er registrering av tilstand nødvendig som grunnlag for

konsekvensanalyser med hensyn på trafikanteffekter. Da dreier

det seg om å etablere sammenhenger mellom vegens tilstand og

brukerkostnader.

Til nå har jeg snakket om tilstand uten å definere begrepet
nermere. En vegs tilstand kan defineres ut fra to hensyn. Vegens

tilstand vurdert "innenfra", ut fra et geometri- og styrkehensyn
defineres som vegens strukturelle tilstand. VUrderer xni vegen

fra et brukssynspunkt, dvs. fra mulig kjørehastighet, forbruk av

drivstoff, evne til å bare last, ulykkesnivå etc., snakker vi om

vegens funksjonelle tilstand.

Tilstandsregistreringen har som primer oppgave å beskrive vegens

funksjonelle tilstand. En fullstendig beskrivelse av den funk-

sjonelle tilstanden, dvs. en.beskrivelse av hvor godt vegen kan

oppfylle sin hensikt for trafikantene og samfunnet, krevet en så

omfattende registrering av det sjeldent er aktuelt å utføre den

fullt ut.

Derfor registreres ofte bare vegens strukturelle tilstand, dvs.

dens fysiska oppbygning med styrke og svakhet. Av denne regi-

streringen kan vi så i en viss grad utlede vegens funksjonelle
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tilstand. Den funksjonelle tilstanden måles i hovedsak bare i
utviklingsøyemed for å etablere sammenhengen mellom strukturell
og funksjonell tilstand eller mellom strukturell tilstand og
funksjonseffekter.

Begrepet tilstandsregistrering (ut fra strukturell forstand)
inneholder i sin videste betydning registrering av en lang rekke
forhold ved vegen fra geometriske størrelse via skader på veg-
kroppen til nivået på vedlikeholdstiltak.

En rekke av disse forhold er tilnarmet uforandret over de tids-
perioder man vurderer. Disse er derfor ikke gjenstand for hyppig

registrering. Begrepet vegens tilstand blir derfor ofte knyttet

til utviklingen av skader og til nedbrytningen av vegen. Vegens
tilstand registreres som regel ved å måle omfang og alvorlighet
av en skade på vegen eller ved å måle vegens evne til å tåle en
nedbrytende påkjenning.

De faktorer som vanligvis inngår i en tilstandsregistrering er

listet opp nedenfor sammen med en angivelse av hvorfor nettopp

denne faktor registreres:

* JEVNHET har betydning for komfort, kjørehastighet og
drivstofforbruk og for kjøretøyets og vegens nedbrytning
gjennom de dynamiske belastninger ujevnheter i vegdekket

forårsaker.
* SPORDANNELSE påvirker trafikksikkerheten, vegens bareevne

og vegdekkets evne til å beskytte underliggende lag

(gjennomslitning).
* SPREKKER har liten direkte betydning for trafikantene,

men påvirker vegens bemeevne og svekker vegdekkets evne

til å beskytte underliggende lag (vanngjennomgang).

* KRAKELERING har samme effekt som sprekkero
* ANDRE SKADER som slaghull, blødninger, forvitring, opp-

smuldring av 'kanter etc. blir registrert på grunn .av
deres betydning for framkommelighet, trafikksikkerhet
eller vegdekkets levetid.

* FRIKSJON *har 'betydning for trafikksikkerhet (og frame

kommelighet).
* BEREEVNE er et samlebegrep som uttrykker vegens evne til

å motstå gjentatte belastninger. Bareevnen gir således
uttrykk for hvor fort vegen brytes ned under aktuelle

aksellaster.

I dagligtale når det snakkes om registreringer i forbindelse med

PMS vil det som regel dreie seg om måling av faktorene ovenfor.

Det er da viktig å vare klar over at bak bruken av disse struk-
turelle parametrene ligger et grunnleggende arbeidå som (også)

knytter dem til funksjonelle parametre innen områder som fram-

kommelighet, trafikantkostnader og trafikksikkerhet.
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3. UTSTYR FOR REGISTRERING AV VEGDEKKETS TILSTAND

Over de siste årene er det ved Veglaboratoriet utviklet utstyr

for registrering av dekketilstand. Dette utviklingsarbeidet er
gjennomført etter følgende retningslinjer:

* Desentralisert lokalisering
Det er tatt sikte på å utvikle et utstyr som kan
plasseres hos brukeren, det vil si vegkontorene. Med
dette ønsker vi å oppnå god tilgjengelighet og kort tid
fra måling til resultatene kan brukes.

* Enkelt system 6

Bruk av utstyret skal ikke kreve elektronisk eller EDB-

messig spesialkompetanse.

* Driftssikkerhet
Utstyret skal kunne brukes i lengre perioder uten hyppige

vedlikeholdstiltak eller omfattende kalibreringer og

justeringer. Utstyret skal også kunne lagres il lange

perioder uten at dette innvirker på driftssikkerheten.

Reparasjon og vedlikehold skal i hovedsak kunne utføres
ved utskifting av deler.

* Kostnad
Utstyret skal vare så billig at et stort antall enheter

kan skaffes vegvesenet.

* Datakraft
Utstyret skal baseres på en generell mikrodatamaskin for
at man skal kunne utnytte den kontinuerlige utviklingen

innen feltet mikromaskiner og den generelle mikromaskin-

kompetanse som flere og flere erverver.

Dette krever at man klart skiller mellom funksjoner som

krever spesialelektronikk og fünksjoner som kan utføres

av en generell mikromaskin. Operatørkommunikasjon og

beregning/lagring av data skal legges til mikromaskinen.

* Registreringsprinsipp

Registreringen skal gi grunnlag for fastlegging av dekke-

tilstanden på oversiktsnivå for vegnettet. Dette inne-

barer en enkel registrering av tilstanden over store

deler av vegnettet. Utstyret skal ikke rettes mot detalj-
registrering på korte strekninger.

Det skal tilstrebes en automatisk og objektiv registre-

ring av parametrene. Der hvor dette ikke er mulig skal

registreringens subjektive element minimaliseres gjennom

tilpassing av registreringsmetode og ambisjonsnivå.

* Registrerte parametre

Utstyret skal registrere jevnhet, spordybde og et antall

forskjellige dekkeskader hvorav sprekker og krakelering

skal implementeres i første omgang.

Utstyret er nå produsert i to eksemplarer; en prototyp fra 1984

og en mer utviklet utgave fra 1986. Utstyret består av en gene-
rell mikrodatamaskin, en avstandsmåler, en spormåler, et tasta-

tur for registrering av dekkeskader og en styringsboks (bilag

1). Utstyret kan i prinsippet monteres på enhver bil. Kun små

modifikasjoner er nødvendig på bilen (feste for spormåler, til-
kobling til bilens speedometer, kraftforsyning).
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Spormåleren består av en bjelke, 1.4 m lang, montert på bilens
framre støtfanger. På bjelken er det montert 8 (eller inntil 12)
ultralydsensorer som måler avstanden ned til vegdekket. Et spor

måles og maksimal spordybde i hvert profil registreres. Det
måles omlag 200 profiler pr. kilometer när bilen kjøres i 70
km/t.

Dekkeskader (sprekker og krakelering) registreres av en obser-
vatør ved hjelp av et trykknapptastatur. Tastaturet kan bygges

ut til å registrera 12 forskjellige parametre. Knappene for de
enkle skadetypene trykkes inn 'ved forekomst av de aktuelle
skadene på vegen mens bilen kjører i en hastighet på omlag 30-40
km/t. Lokaliseringen av skaden registreres og total lengde av

vegstrekningen beheftet med skaden beregnes.

Jevnhet er ikke inkludert i utstyret ennå. Det arbeides med to

alternativet. En kommersielt tilgjengelig jevnhetsmåler, PURD,

er innkjøpt. Denne måler jevnheten vedhjelp av et akselerometer

montert på en tilhengers aksel. Jevnheten uttrykkes med RMS-

verdien av akselerometersignalet eller ved en beregnet BUMP-

meterverdi i mm/km.

Veglaboratoriet utvikler også en automatisert rettholt, en
bjelke 3-4 meter lang påmontert ultralyd avstandsmålere.

Jevnhetsmålerne vil vare klare til bruk i 1986.

Resultatene fra registreringene presenteres i dag i tre nivåer.

I tillegg blir resultatene lagret slik at de er tilgjengelig for
behandling ved hjelp av generelle databehandlingspakker.

Nivå 1 gir resultater på kilometerbasis, med et A-4 ark for hver
registrert kilometer veg. Nivå 1 presenterer lokalisering og

omfang av dekkeskadene og middelverdi, standardavvik og
størrelsesfordeling for spormålingen. I tillegg presenteres en

del data om målingens kvalitet.

Nivå 2 samler nøkkeltall for hver kilometer veg strekningsvis,

og Nivå 3 gjør det samme på vegnettbasis, det vil si for flere

strekninger. Nivå 3 er i hovedsak en grafisk framstilling av
resultatene.

Eksempler på utskrifter av resultater på nivå 1, 2 og 3 er vist
i bilag 2.

Måleutstyret har vart i prøvemessig drift i 1984 og 19856 Erfar-
inger fra disse målingens viser at registreringskostnadene

ligger i området 100-200 kr/km.

Etter sommersesongen 1986 vil det bli tatt stilling til even-
tuell bygging av flere eksempler av utstyret.
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BELÃGGNINGARS OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDERS LIVSLÄNGD _-v
TILLSTÅNDSFÖRÄNDRINGSMODELLER
Lennart Djärf
Forskningsledare
VTI

1. INLEDNING

I samband med planmässigt underhåll av väg- och gatubeläggningar (be-
läggningsunderhållssystem) krävs kunskap om olika beläggningstypers
livslängd under olika betingelser (trafikbelastning, överbyggnadskon-
struktion, dränering, klimat etc). Motsvarande gäller för olika under-
hållsåtgärder där dessutom beläggningens tillstånd - typ av defekter
etc - vid åtgärdstidpunkten är avgörande för val av åtgärd och åtgär-
dens livslängd. Denna kunskap bildar basen i den långsiktiga planeringen
av beläggningsunderhållet och skall vara vägledande vid val av lämplig
underhållsåtgärd i varje enskilt fall.

Kunskaper i ovan nämnd mening finns naturligtvis redan idag. Emeller-
tid är denna kunskap huvudsakligen baserad på subjektiva bedömningar
vilka därtill kan förväntas variera mellan olika bedömare i olika delar
av ett land etc.

För att kunna basera tillståndsförändrings- (nedbrytnings-) modeller på
en mer systematisk uppföljning med objektiva mätdata i kombination
med detaljerade skadekarteringar har ett projekt igångsatts i Sverige år
1984 på det svenska Vägverkets uppdrag. Projektet innebär regelbunden
mätning av jämnhets- och spårdjupsförändringar, skadekarteringar och
nedsjunkningsmätningar på ca 160 st objekt (observationssträckor).

2. VAL AV OBSERVATIONSSTRÄCKOR

Utgångspunkten vid valet av observationssträckor var att dessa bl a
skulle uppfylla följande krav:

ÅDT inom intervallet ca 1000 a 8000
Undergrundsmaterial:
Tjälfarlighetsklass I och III (icke tjälfarligt resp mycket tjälfarligt)
Överbyggnad:
Grusbitumen- (GBÖ) resp
Bergbitumenöverbyggnad (BBÖ)
(Dessa överbyggnadstyper är de vanligast förekommande i Sverige).
Skärning/bank
Klimat:

Områden med frys-»/töcykler resp stabilt vinterklimat

2.1 Statistiska aspekter

En vägs (beläggnings) nedbrytningshastighet är beroende av ett mycket
stort antal faktorer varav endast ett fåtal är möjliga att beskriva
(kvantifiera) till en rimlig arbetsinsats. Exempel härpå är trafikbelast-
ning, bärighetsnivå och dräneringsförhållanden. Inom och mellan objekt
- vilka formellt är identiska - förekommer slumpmässiga variationer
exempelvis i skikttjocklekar, packningsgrad, bindemedelshalter, jordarter
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i undergrunden etc, etc. Mot denna bakgrund inses att beläggningars
och underhållsåtgärders livslängd bör beskrivas i statistiska termer. Om
variationen i livslängd förutsätts vara normalfördelad krävs ca 8 á 10 st
observationssträckor - formellt identiska - för att en statistisk beskriv-
ning skall bli meningsfull. Emedan det i praktiken endast i undantags-
fall går att finna långa sträckor (i storleksordningen 0,5 till l ä 2 km)
med nominellt lika yttre förutsättningar har observationssträckornas
längd måst begränsas till 100 m för att tillräckligt statistiskt underlag
enligt ovan skall kunna insamlas. Längden 100 m är samtidigt en prak-
tisk undre gräns för att vid fältmässigt underhåll exempelvis variera
tjockleken på en periodisk åtgärd.

2.2 VärderingLav beläggningstillstånd

 

Beläggningens tillstånd och tillståndsförändring avses att beskrivas med
ett index (beläggningstillståndsindex). Detta sammansättes (i första
hand) av jämnhet, spårdjup och sprickor/ krackelering varvid de enskilda
parametrarna viktas på ett för väghållaren relevant sätt. (Med avseende
på trafikant- och fordonseffekter kan beläggningens tillstånd beskrivas
på motsvarande sätt).

3. MODELLBYGGNAD

Ansatsen i modellbyggandet blir att i första hand studera samband
mellan nedsjunkningsmätningar och trafikbelastning å' ena sidan (primär-
variabler) och beläggningens tillståndsutveckling enligt ovan å' andra
sidan. Emedan nedsjunkningsbassängens geometriska form (4-punktsmät-
ning) är ett indirekt uttryck för påkänningarna i beläggningen bör ett
sådant samband föreligga. Den matematiska formen på det uttryck som
bäst beskriver detta samband måste tas fram genom passning. Förutom
de ovan nämnda "primärvariablerna" finns ett antal variabler såsom
bank/skärning, överbyggnadstyp, klimat etc: tillgängliga vilka möjligen
kan förstärka sambanden.

På nuvarande stadium finns ej tillräckligt dataunderlag (tidsmässigt) för
att presentera några konkreta modellansatser emedan mätningar endast
har gjorts under två år (1984 och 1985) vilket i praktiken representerar
tillståndsförändringen under drygt ett år. Härtill kommer att ett av ur-
valskriterierna vid val av observationssträckor var att dessa skulle ligga
nära tidpunkten för åtgärd. Detta innebär att många sträckor åtgärdats
endera 1984 eller 1985. Av denna anledning kommer fortsättningsvis
endast nedsjunkningsmätningar och exempel på utvärdering av dessa att
diskuteras.

4. NEDSJUNKNINGSMÄTNINGAR

På observationssträckorna genomförs återkommande nedsjunkningsmät-
ningar med fallviktsdeflektometer. Nedsjunkningen mäts i fyra punkter
- i belastningscentrum resp på avstånden 300, 600 resp 900 mm därifrån.
Mätningarna genomförs vår, sommar och höst. Under tjällossningsskedet
görs åtminstone inledningsvis två mätningar - dels vid delvis urtjälade
förhållanden, dels vid slutet av tjällossningsperioden. Mätningar vid del.-
vis urtjälade förhållanden är intressant speciellt i fallet med tunna be-
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läggningar. Kombinationen vattenanrikning i vattenkänsliga överbygg-
nadsmaterial underlagrade av ett styvt tjälat skikt ger upphov till en
liten sjunktratt (stor krökning) och därmed stora påkänningar i belägg-
ningen. Därutöver är temperaturen genomsnittligt lägre under tjälloss-
ningens tidigare skede än under slutfasen av denna varför uppträdande
påkänningar i beläggningen kan vara mera kritiska i det förstnämnda
fallet än i det senare även om de till sitt belopp är avsevärt mindre.

Nedan redovisas i exemplifierande form mätningar utförda dels på tunn

(40 mm), dels på medeltjock (80 mm) beläggning under olika årstider
(grusbitumenöverbyggnad).

I figur 1 redovisas mätningar utförda på en konventionell grusbitumen-
överbyggnad med (nominellt) 40 mm:s beläggning och tjälfarlig under-
grund.

'i

 

H , 300 600 900 mm

      

  ' / 8405

.3 85.11
_/ 84.01.

 

/
.6

/ ) TJÄLE: 0,6-1,4 rn
/

"' /
/

      

.9

 

y NEDSJUNKNING, mm

Figur 1 Nedsjunkningsmätningar under olika årstider på väg med
40 mm:^s asfaltbeläggning. Konventionell överbyggnad.
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Mätningarna antyder att nedsjunkningarna - vid urtjälade förhållanden -
varierar förhållandevis lite under året på denna typ av väg som dock
kan betraktas som tillhörande de svagaste asfaltbetongbelagda vägarna
i Sverige. Variationen mellan olika mättidpunkter är ej större än
4:: 10%. Mätning under delvis urtjälade förhållanden ger naturligtvis av-
sevärt mindre nedsjunkningar, se figur, vilket dock inte nödvändigtvis
innebär att påfrestningarna i beläggningen är (avsevärt) mindre då. Vid
utvärdering av sjunktratten gäller det att finna ett uttryck för denna
som på bästa sätt beskriver påkänningarna i beläggningen. Emedan som
tidigare nämnts några modellansatser ej är meningsfulla på nuvarande
stadium skall ett par andra spörsmål behandlas här nämligen problemet
med inflexionspunktens läge resp en tänkbar metodik för att utveckla
ett fältbaserat dimensioneringskriterium.

Vid tunna beläggningar i kombination med mer eller mindre vattenkäns-
liga överbyggnadsmaterial kan sjunktrattens inflexionspunkt ligga när-
mare belastningscentrum än 300 mm. Detta kan speciellt vara fallet
vid delvis urtjälade förhållanden, jmf figur 1. Om man för denna mät-
ning beskriver vägytans krökning med något enkelt uttryck exempelvis
differensen D -D eller kvoten D /D erhålles den minsta differen-
sen (små påkänningar i beläggningenp resp den minsta kvoten (stora på-
känningar i beläggningen) för den mätning som utförts under delvis ur-
tjälade förhållanden. I princip indikerar en liten differens små påkän-
ningar resp en liten kvot stora påkänningar i beläggningen. (I praktiken
måste man dock också beakta storleksordningen på den maximala ned-
sjunkningen DO). Förklaringen till detta till. synesmolts'itridiga resultat

är att sjunktratten i detta fall har liten utbredning och att dess in-
flexionspunkt sannolikt ligger innanför 300 mm från belastningscentrum.
För att beskriva krökningen med ledning av sjunktratten har en annan
ansats prövats nämligen resultatet av ett arbete' av Autrêt (l). Denne
har analyserat ett mycket stort antal sjunktrattar uppmätta med
"Deflektograph" och därvid kommit fram till följande formel - vilken
närmast beskriver en sinusformad kurva - för beräkning av kröknings-
radien ur nedsjunkningsmätningar:

R 'b där

 

r

avstånd från belastningscentrum"
3 H

D = nedsjunkning i belastningscentrum

D l_ nedsjunkning på avståndet "r" från belastningscentrum

Denna modell för beräkning av krökningsradien fungerar så att vid
(exempelvis) konstant differens (D - D ) minskar krökningsradien vid
minskande D . Beräkning av krökningsrådien för de mätningar som redo-
visats i figur 1 ger följande resultat:
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Mättidpunkt Krökningsradie
år/mån R, m

1984-04 68
1984-05 92
1984-08 96
1984-10 103
1985-04 89
1985-1 1 98

Som framgår av ,tabellen erhålles med denna metod den näst minsta
krökningsradien för mätningen under delvis urtjälade förhållanden
(1985-04). Detta resultat stämmer intuitivt bättre med det intryck man
får vid betraktande av sjunktrattarna.

5. DRAGTÖJNING I BELÄGGNINGEN UNDER OLIKA ÅRSTIDER

Nedbrytningsarbetet av en dragtöjning i beläggningen är ej endast bero-
ende av töjningens storlek utan också vid vilken temperatur (belägg-
ningsstyvhet) töjningen applicerats. Med hjälp av ett regressionssamband
framtaget av Jansson (2) kan dragtöjningen i beläggningens underkant
enkelt beräknas med nedsjunkningen på avstånden O, 300, 600 resp
900 mm från belastningscentrum som ingångsdata. I tabell 2 nedan har
de på detta sätt beräknade töjningarna och relativa antalet tillåtna be-
lastningsväxlingar vid representativa temperaturer för resp årstid be-
räknade enligt Kingham's (3) kriterium förtecknats.

Tabell 1 Dragtöjning i beläggningens underkant, skattad medeltempera-
tur i beläggningen under resp årstid samt relativt antal tillåtna
belastningar enligt Kingham's kriterium på väg med 40 mm
astfalbeläggning.

Årstid Töjning, ;(106 Belåggn.temp Ntill rel.

°c

Delvis urtjälat 207 + 5 (+ 5) 5

m urtjälat 421 + 10 (+ 6)
'b 1 mån efter 329 + 15 (+13) 11

tjällossning
Sommar 294 + 20 (+17) 66
Tidig höst 286 + 10 (+11) 5
Sen höst 279 + 5. (-2) 1,5

Fotnot: Inom parentes har den faktiska beläggningstemperaturen vid resp
mättillfälle angivits. Vid beräkning av N . har de skattade
(karakteristiska) temperaturerna för resp 1arstid använts eme-
dan sjunktrattens djup'och form kan anses vara oberoende av
några graders temperaturskillnad vid tunna beläggningar.

Av tabell 1 framgår att det är lågtemperatur - och framförallt tjäl-
lossningsperioden som är avgjort mest kritisk för en beläggnings ned-
brytning åtminstone vid tunna beläggningar. Beträffande skadligheten av
en belastningscykel vid delvis urtjälade förhållanden erinrar sig den
minnesgode läsaren att den beräknade krökningsradien var näst minst

VTI MEDDELANDE 491



47

(indikerar stor töjning) för det mättillfället. Enligt tabell 1 är den be-
räknade töjningen dock i särklass minst för denna mätning vilket reduce-
rar skadligheten för denna period trots låg skattad medeltemperatur.
Förklaringen kan vara att de regressionssamband som använts vid beräk-
ning av töjningen förutsätter avtagande styvhet med djupet och ej som i
detta fall ett (styvt) tjälat skikt på nivån -O,6O m och nedåt.

Det ovan redovisade exemplet visar ett sätt av många hur nedsjunknings-
mätningar på belagda vägar kan utvärderas och (i kombination med den
verkliga trafikbelastningen) k0pplas ihop med beläggningars livslängd och
därigenom även bilda basen för ett fältbaserat dimensioneringskriterium
för asfaltbeläggningar.

I figur 2 visas ett par mätningar i en bergskärning med konventionell
överbyggnad.

(i

 

300 600 900 mm

              

 

l l l l _-
O TJÄLLOSSNINGENS

SLUTSKEDE

1 4%; RFPRESENTATIY.
/ / FOR SOMMAR/HUST-

PERIODEN

.2

I
/

3 i
/

z /

.L /

, NEDSJUNKNlNG, mm

Figur 2 Nedsjunkningsmätningar under olika årstider i bergskärning
med konventionell överbyggnad på väg med 40 mm:s asfalt-
beläggning.
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Den heldragna kurvan är uppmätt när skärningen_ just....åii--urtjälad medan
den streckade kurvan är representativ för sommar-/höstperioden. Både
nedsjunkningen och krökningen är större vid den förstnämnda mätning-
en. Detta tyder på en förhöjd vattenhalt i överbyggnaden och att över-
byggnadsmaterialet är vattenkänsligt i viss grad. Med den metodik som
använts ovan erhålles att en belastning under tjällossningens slutskede
(+lOOC) med avseende på nedbrytningseffekten i beläggningen är ca
20 ggr skadligare än en belastning under sommarperioden (+20 C).

Hur är förhållandet på en väg med något tjockare beläggning? I figur 3
visas nedsjunkningstrattar uppmätta vid slutet av tjällossningen resp
sommar och höst på en väg med 80 mm asfaltbeläggning. Beräknade
töjningar och relativa antalet tillåtna belastningsväxlingar beräknade på
sätt som tidigare ger värden enligt tabell 2.

 

, i 300 600 900 mm
04.00

.. i 05.013)

l! a 7 04.10

             

lTJÄLEz 0,90- 1,20 m

 

' NEDSJUNKNlNG, mm

Figur 3 Nedsjunkningsmätningar under olika årstider på väg med
80 mm:s asfaltbeläggning. Konventionell överbyggnad.
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Tabell 2 Dragtöjningar i underkant, beläggning oçhr'r'efativa antalet
tillåtna belastningsväxlingar beräknade ur nedsjunkningsmät-
ningar på väg med 80 mm asfaltbeläggning (jmf figur 3).

Mättidpunkt Töining, :(106 Belåggn.temp,°C Ntm rel

Slutet av tjäl- 196 + 12 l
lossningen
Sommar 187 + 16 3,6
(Tidig) höst 170 + 10 1,1

Som framgår av tabellen är skadligheten per passage betydligt mer ut-
jämnad mellan olika årstider i jämförelse med en tunn beläggning (jmf
tabell 1). Detta beror på att undergrundens (och ev obundna överbygg-
nadsmaterials) minskade bärighet under tjällossningen till följd av
vattenanrikning motverkas av den högre styvheten hos beläggningen
(lägre temperatur) vilken här - i följd av sin tjocklek - har en relativt
sett större inverkan på uppmätta nedsjunkningar.

Avslutningsvis kan sägas att det - mot bakgrund av visuella bedömning-
ar av observationssträckornas tillstånd ställd mot resultaten av fall-
viktsmätningarna - synes föreligga goda möjligheter att utveckla an-
vändbara nedbrytningsmodeller baserade på nedsjunkningsmätningar. Mot
bakgrund av de variationer (packningsgrad, skikttjocklekar, hålrum i
beläggningar m m, m m) som kännetecknar nominellt identiska vägkon-
struktioner är det också uppenbart att livslängdsmodeller baserade på
mätningar av vägens respons vid belastning blir mest tillförlitliga.
Därmed icke sagt att en prognos för en beläggnings livslängd icke kan
slå fel och även i enskilda fall bli helt missvisande. Därtill är vägkon-
struktioners beteende alltför komplicerat.
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TILSTANDSUTVIKLING: LEVETIDSMODELLER FOR VEGDEKKER

Per Magne Noss

Sivilingeniør

Vegdirektoratet. Veglaboratoriet

1. INNLEDNING

191 Levetid for asfaltdekker.

Vanlige årsaker til nylegging av vegdekker er:

« Opprinnelige dekke yter ikke trafikantene tilstrekkelig

service

0 Legging av permanent slitelag på midlertidig dekke

- Nyanlegg. omlegging, breddeutvidelse, forsterkning

- Hensyn til rasjonell drift

n Utbedring av dekker med åpenbare feil

Levetiden for et vegdekke kan defineres som:

a) Tiden som går fra et dekke legges til nytt dekke

legges på samme sted.
eller

b) Tiden fra et dekke legges til det ikke lenger yter

trafikantene tilstrekkelig service.

I dette innlegget vil jeg konsentrere meg om levetid bestemt

av vegens serviceevne og styrke. Denne levetiden er bestemt av

vegens funksjonelle og strukturelle tilstand og det nedre

akseptnivået for denne tilstanden(1). se fig 1 og fig 2.

   

   

 

1k

:i LEVETID á: LEVETID-*+

å 5
'< : Z
.5- .- _.z

U7 g a
.1 g 2

*' EE._H_______. z
MINSTE AKSEPTABLE GRENSE FOR TILSTAND

'HD '

Fig. 1. Et vegdekkes tilstandsutvikling over tid(1).

VTI MEDDELANDE 491



 

     \
\$TøY

DEFORMÅ- \

  
FRiKSJON  

    
/l .

.I UTMATTING \
/ KRAKELERING \
l .

  
    

Fig. 2. Vegens levetid er en funksjon av forskjellige

tilstandsfaktorer.

1.2. Funksjonell tilstand.

Ved analyse av dekkenedbryting er det viktig å skille mellom
funksjonell og strukturell tilstand. Med vegens funksjonelle
tilstand mener en vegdekkets tilstand slik den enkelte
trafikant opplever det. Under AASHO-forsøkene ble PSI-verdien

etablert, og en fant at PSI kunne relateres til ujevnhet i

vegens lengderetning, spordannelse og krakelering. Av disse
faktorene er normalt ujevnheter i vegens lengderetning ut-
slagsgivende ved beregning av PSI-verdi. Dette fører til at en
ofte bare tar hensyn til sistnevnte faktor.

Som følge av piggdekkslitasje, vil spordybden i Norge komme
mye sterkere inn i bildet ved bestemmelse av en vegs funk-

sjonelle tilstand enn det som er vanlig i de fleste andre
land. Spesielt gjelder dette veger med ÅDT > ca 4000.

4.3. Strukturell tilstand.

I begrepet strukturell tilstand ligger en styrkemessig vurdering
av vegen.
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På at sent stadium i et vagdekkas levetid vil en indirekt
kunne karakterisera den strukturella tilstand ved å se på
krakelering, spordeformasjon og i noen grad ujevnhat i vegens
langderetning. Disse skadane vil avspaile forholdet mellom
matarialpákjenning og styrkeeganskaper for de ulika lag i kon-
struksjonen (Utmatning, plastiske deformasjoner). I tillegg er
aldring av bitumen, forvitring, osv. viktiga parametre for å
beskriva vegens strukturella tilstand.

På et tidlig stadium i et vegdekkes levetid kan en benytta
data fra nedbøyningsmålinger og opplysninger om materialana i
vagkonstruksjonen for å beregne strukturell tilstand. Bereg-
ningar gjannomføras for å finna maksimalt opptredenda tøy-
ningar i underkant av bitumen- og sementbundne matariallag, og
maksimalt opptredende vertikalspenninger på topp av mekanisk
stabiliserta lag og grunn. For á kunne vurdera konstruksjonens
strukturella tilstand. sammenlignes dissa tøyninger og spen-
ninger med de tøyninger og spenninger som materialena har opp-
levd og kan tåla.

1.4 Andra typer tilstand.

En vegoverbygning dimensjoneras normalt for å sikre baraavnen
i taleløsningen. Detta innebarer at frosten de flesta stedar
går ned i undergrunnan. Vegens taletekniska tilstand må ved
rehabilitering derfor gis en tilsvaranda vurdaring som den
strukturella tilstand. Ujavne telehiv vil i meget stor grad
kunna påvirka vagdekkets funksjonalle tilstand.

Ved rehabiliteritering av vegdekker kan det også vara aktuelt
å gjannomføre setningsvurderingar.

2. LEVETIDER BESTEMT FRA DATA I DEKKEREGISTRET(1).

I 1982 - 1983 bla det gjort en analyse av en del vegdekker i

dekkeregisterat. Midlare levetid på grunn av antatt nedbryt-
ning er vist i fig 3 som gjannomsnittsverdier for flera
fylker. Midlere vardier kan likaval variera batydalig i de
enkelta fylker, se fig 4. Levetiden vil avhange av trafikk,
klima overbygning, grunnforhold, dranaring, etc., og dissa

faktorenas innvirkning på de enkelta tilstandsfaktorer.
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Fig. 3. Midlere levetider for en del utvalgte vegdekker(1).
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Fig. 4. Midlere levetider for Agb-dekker ved ÅDT < 2000
i en del Fylker(1).
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3. ESTIMERING AV LEVETID

3.1. Generelt

I et PMS system vil en ha behov for å kunne estimere levetider
på allerede lagte dekker, nylagte dekker og dekker som vil bli
lagt i framtida. Det vil vare aktuelt å benytte ulike leve-
tidsmodeller avhengig av hvilke forutsetninger en har. En for-
utsetning kan vare at dekket har ligget en stund. Standarden

har blitt noe redusert. Hvor lenge vil dekket kunne ligge, før
vedlikeholdstiltak settes inn? En kan da gjennomføre en til-
standsregistrering med trendframskriving av tilstand.

Ved vurdering av dekkelevetid på en nybygd veg, ligger leve-
tidsestimatet innebygd i selve dimensjoneringen. Hvis vi ser
bort fra de nybygde veger hvor piggdekkslitasje er den bestem-
mende faktor for dekkelevetiden. er forventet dekkelevetid
etter norsk dimensjonering normalt lik lengden av den valgte
dimensjoneringsperiode. Vegens levetid går fram til det tids-
punkt når tjenligheten synker under en viss minste akseptabel
grense. Levetiden knyttes med andre ord til vegens serviceevne

' overfor trafikantene. Denne er en funksjon avdekkets tilstand.

Hvis man ved dimensjonering av vegen, velger en lang dimen-
sjoneringsperiode, f eks 20 år, vil det på veger med asfalt-
dekker vare andre faktorer en bareevnen som er avgjørende for

vegens levetid mált ved tjenlighet. Aldring av bitumen og for-
vitring av dekke vil da sammen med piggdekkslitasje og even-
tuelle setningsskader vare de avgjørende faktorerfor bestem-

melse av dekkelevetiden.

3.2. Gjennomsnittlig levetid beregnet på grunnlag av
erfaringsdata.

Levetiden for et dekke kan beregnes ved á trendframskrive

gjennomsnittlige levetidsdata for tilsvarende dekketyper.

3.3. Empiriske formler

Ved á analysere historiske data er det mulig á uttrykke veg-
dekkers levetid som funksjon av en eller flere faktorer. Dette

er gjort i et dekkeinventeringsprosjekt. For østfold kom en
fram til følgende formel for levetiden i år påoljegrus-
dekker(1):

Levetid = 4.6 + 0.065 (Dekkebredde) - 0.022 (ÅDT-tunge)

Ved á sette inn aktuelle verdier for dekkebredde og ÅDT-tunge,

kommer en fram til følgende levetider, se tabell 1.
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Tab. 1. Levetider for oljegrusdekker i østfold som funksjon

av dekkebredde (DHR) og ÅDT-tunge(1).

 

 

 

Levetid ÃDTT

DBR 10 50 100 150

60 8,3 7,4 6,3 5,2

70 8,9 8,1 7,0 5,9

 

    

 

 

Svakheten ved slike formler er først og fremst at de ikke bør
anvendes utenfor erfaringsrammen.

3.4. Empiriske metoder basert på tilstand.

Empiriske modeller baserer seg på data vedrørende vegkon-
struksjon, klima, trafikk etc. For å utvikle empiriske
modeller for levetid, kreves registrering av skader på veger
med ulik grad av nedbryting og forskjellige verdier for på-
virkningsfaktorer. Med det nett av referansestrekninger som nå
er under etablering rundt i landet, vil vi om noen är få
grunnlagsdata til å etablere slike sammenhenger.

I internasjonal litteratur finnes det en rekke slike modeller
hvor skadetypene ujevnhet, hjulspordeformasjon og krakelering
(utmatting) er uttrykt som funksjon av ulike pávirkningspara-
metre. I Norge vil en også måtte ta med en modell som knytter
sammenheng mellom sporslitasje og de faktorene som påvirker
denne, f. eks ADT, ADT-tunge, veggeometri, dekkebredde, dekke-
egenskaper, temperatur, nedbør, lengde på piggdekksesong,

osv.

3.5. Levetidsmodeller basert på registrert tilstand og
trendframskriving(1).

En kan tenke seg to forskjellige metoder for trendfram-

skriving, se fig. 5° Slike metoder kan bare benyttes på dekker
som er lagt, og fjerner derfor ikke behovet for de andre
metodene.
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Fig. 5: Levetidsberegninger ved trendframskrivning av

tilstand(1).

Ved hyppige registreringer av tilstandsutvikling kan en til-
passe en kurve til de punktene som er funnet. Skjeringspunktet

mellom kurven og nedre akseptable tilstandsnivå angir leve-
tiden.

Registrering av tilstandsutvikling kan kombineres med teore-
tiske metoder. Metoden forutsetter målinger når dekket er ny-
lagt og deretter først etter ca 60 % av forventet levetid.

Deretter foretas det jevnlige målinger.

3.6. Teoretiske modeller.

Disse metodene følger en beregningsgang som vist i fig 6.
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Fig. 6. Beregning av levetid etter teoretiske modeller(1).

Inngangsparametre til de teoretiske modellene er normalt

klima, trafikk og materialdata for vegoverbygning og grunn.

Dersom modellene er gode nok skal en kunne forutsi effektene

av endrede trafikkpåkjenninqer, materialtyper, klima- og

grunnforhold.

Flere av de skademodellene som som i dag benyttes er beheftet

med tildels store svakheter. Fortsatt må en regne med en be-

tydelig internasjonal innsats for å utvikle bedre modeller.

Resultatene fra SHRP er ment å kunne vare et betydelig skritt

i denne retning.

4. KRITERIER FOR DEKKELEVETID

Kriterier for dekkelevetid kan baseres på:

- Optimaliseringsbetraktninéer

- Minimal akseptabel standard for tilstandsfaktorer
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Kravene til tilstandsfaktorer for vegdekker i Norge er vist i

tabell 2

Tab.2. Minimumsstandard for forskjellige tilstandsfaktorer i

   

 

   

 

 

 

Norge(1)

Skadetype få
ca 55 5
C: :n 0

E - = 3 e 3_

5 å å 'ä e
0 > 8 i. .2 :5. .i

hoidskiasse <3' a :r å å' § 0 § I 3;

1 A 15 God - - - ..

1 B 15 God - - - ..

2 20 God 100 100 20 20
3 - 4 30 Middels 300 300 50 30
5-6 35 -- -- - 200 50

5. BRUK AV LEVETIDSMODELLER I ET NORSK PMS-SYSTEM.

Som nevnt innledningsvis er det mange årsaker til legging av
nye dekker, blant annet vegomlegging, breddeutvidelse og for-

sterkning.

Sammenlignet med vegene i de fleste andre industriland skiller
de norske veiene seg ut ved at de er smale og tildels mangler
banketter. En må derfor regne med at det stadig vil foregá om-
bygginger av vegnettet. Et norsk PMS-system vil derfor i mye

større utstrekning ha behov for en god koordinering mot plan-
siden enn det som er vanlig der hvor vegnettet er bygd ut til

en tilfredsstillende geometrisk standard

Teoretiske levetidsmodeller kalibrert mot erfaringsdata vil
trolig vare et godt hjelpemiddel for å styre dekkevedlike-
holdet i en langtidsplan og koordinere dette mot plansiden. De
teoretiske modellene vil ikke alene vare godenok til en
detaljstyring av dekkevedlikeholdet. Supplert med tilstands-

registreringer med vissa intervaller, og hvor disse data be-
nyttes for å korrigere beregnet dekketilstand, vil de teo-
retiske modellene trolig kunne bli et viktig grunnlag i en
økonomisk optimalisering av dekkevedlikeholdsinvesteringene.
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PLANERING: UNDERHÅLL AV BELAGDA VÄGAR (PUB)

Rune Fredriksson

Avd.dir

Svenska Vägverket

1 SVENSKA VÄGNÄTET

Det svenska vägnätet har en längd av 400 000 km. Det

statliga vägnätet utgör 98 000 km eller 24 % därav.

På det statliga vägnätet utförs 75 % av det årliga

trafikarbetet.

Större tätorter är som regel ansvariga för väg- och
gatunätet inom sitt område. Totalt har tätorterna an-

svar för ca 30 000 km vägar och gator. De mest betyd-

elsefulla för allmän samfärdsel, ca 5 500 km, erhåll-

er bidrag för såväl byggande som drift. Enskilda

vägar, av vilka de flesta är öppna för allmän trafik,

utgör den återstående delen av vägnätet. Större delen

av dessa vägar utnyttjas av skogs- och lantbruk för

transpot av trä- och livsmedelsprodukter. Inklusive

de enskilda vägarna är endast 25 % av det svenska

vägnätet belagt. Det statliga vägnätet är belagt till

ca 68 %.

2. ANSLAG TILL UNDEHALL AV BELAGDA VÄGAR

Statliga vägar:

Budget 1985; 860 Mkr

Budget 1986; 934 Mkr fördelat på 6711 km väg.

Statskommunala vägar:

Driftbidrag för statskommunvägar och väg- och gatuan-

läggningar för kollektiv persontrafik lämnas i mån av

tillgång på anslagna medel med 95 % av det belopp som

kostnaden för driften beräknas till. I budgeten för

1986 erhåller kommunerna driftbidrag med ca 71 %.

Övriga kommunala vägar och gator:

Hela kostnaden finansieras av kommunerna.

Enskilda vägar:

Statsbidrag utgår med 8,8 Mkr för 1986. Övriga kost-
nader finansieras av respektive väghållare.
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3. TILLSTÅNDSBESKRIVNING (Vägverket)

3.1 Önskvärt tillstånd

i femårsplan Drift beskrivs den önskvärda standarden

på det belagda vägnätet enligt nedan;

Hängande vägkanter och andra ojämnheter, t ex upp-

frusna stenar eller lokal spårbildning, ska åtgärdas

snarast om det inverkar menligt på trafiksäkerheten.

Slaghål ska åtgärdas omedelbart på vägar med ÅDT

4 000. För övriga vägar ska åtgärd ske inom 3 dygn.

Sprickor och öppna separerade ytor ska tätas före

höstens inträde på beläggningar som halkbekämpas med
salt.

Uttorkade eller oxiderade ytor ska förseglas.

Nivåskillnader mellan väg och broplatta ska ur

trafiksäkerhets- och vidmakthållande synpunkt snarast
justeras till en jämn övergång. Ur vinterväghåll-
ningssynpunkt ska detta arbete vara avslutat före

vintersäsongen.

Spårdjup och ojämnheter ska ur trafiksäkerhetssyn-
punkt åtgärdas snarast (inom 1-12 mån) när RST-mät-
värdena överstiger de i tabellen angivna högre vär-

dena. De lägre värdena anger acceptabel standard vid

2,5 % tvärfall.

Ur vidmakthållandesynpunkt kan åtgärd erfordras även

vid mindre spårdjup.

Spårdjupen definieras som medelvärden mätt på 400 m
och benämns här 5400.

Jämnhetsindex utgöres av ett mått på jämnheten i
längsled omräknat till en skala från 1-9.
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Trafik Normalt före- 5 400 (m) Jämnhetsindex

kommande (400 m1
brister

ADT accept åtgärd inom accept åtgärd

1-12 mån inom
1-12 mån

-7000 Mindre ojämnheter 12 21 4.5 5,3

och avnötning

 

4000-7000 Ojämnheter spår- 13 (14) 26 4,5 (4,7) 5,9

bildning och av-

nötning

 

1500-4000 Ojämnheter spår- 15 (17) 35 5.0 (5.2) 6:3
bildning och av-

nötning

 

500-1500 Ojämnheter spår- 21 44 '5.3 (5.4) 6:7
bildning avnöt-

ning och hängande

vägkanter

 

0-500 Ojämnheter spår- 26 53 5.8 7:1
bildning avnötning

och hängande väg-

kanter. Hastighets-

neesättning krävs
delvis

   

     

Värdena inom parantes avser zon D.

De angivna värdena för spårdjupen avser beläggningar

med tät, slät yta på vägar med tillåten hastighet på

minst 90 km/h. Vid lägre tillåten hastighet kan spår-

djupen ökas 2-4 mm.

Vid skrovliga eller öppna beläggningar i trafik-

klasser över 1 500 ÃDT kan spårdjupen ökas ytter-
ligare 2-4 mm. De angivna värdena för jämnhet avser

vägar med tillåten hastighet 90 km/h eller mer.

Andra skador, som kan inverka menligt på vägens be-

stånd ska åtgärdas snarast och med hänsyn tagen till

trafikklass.

3.2 Aktuellt tillstånd

Beläggningsinventeringar som utförts åren 1982--84

med Laser-RST visar att vad gäller spårdjup är till-
ståndet acceptabelt på 96-98,5 % av vägnätet i de

olika trafikklasserna. Vad gäller ojämnhet är till-

ståndet acceptabelt på 60-94,5 % av vägnätet i de
olika trafikklasserna.
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4. BESKRIVNING AV PMS INOM VÄGVERKET

Nuläget

MÅL för V59' Ah8169 V59- Trafik- Belägg- Tillstånde-
hållningen data data ningsdata data

Planerings- Metod_

process > <> värdering

Standard- Rekommenderade

beskrivning metoder

Objektval é

l

S-årsprogram Rutinunderhåll

Upprepning Val av metod

med hänsyn

till restik- <>

tioner

 

 

Program 1:a året

   

Planeringsprocess

Den långsiktiga driftplaneringen har successivt ut-

vecklats inom ramen för det system av fremårsplaner

med revideringar vart 3:e år som infördes i början av

70-talet. Ett kännetecknande drag är att driftplane-

ringen blivit alltmer målorienterad.

Planeringsprocessen kan indelas i 3 nivåer:

o Vägtransportplanering (inriktningsplanering)

o Väghållningsplanering (femårsplaner)

o Vägåtgärdsplanering (operativ planering)

Vägtransportplanering

Delsystemet hanterar beslut om mål och inriktning.

Utgående från olika väghållningstrategier beskrivs
vägtransportfunktionen, med avseende på tillgänglig-

het, olyckor och miljöstörningar. I delsystemet an-

vänds samhällsekonomiska värderingar.
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Väghållningsplanering

Delsystemet används för bestämning av lämplig väg-

standard ( t ex jämnhet och spårbildning). Detta sker

utgående från given vägtransportstandard. Delsystemet
ger även underlag för fördelning av tilldelade medel.

Även på denna nivå används samhällsekonomiska värde-

ringar.

Vägåtgärdsplanering (operativ nivå).

Delsystemet utgår från beslutad-vägstandardnivå och
identifierar och prioriterar beläggningsobjekt. Dess-

utom föreslår systemet lämplig åtgärd/design. Detta
val baseras på företagsekonomiska kriterier.

De uppgifter som används för åtgärdsplanering är:

Trafikdata

I vägdatabanken finns uppgifter om trafikflödet, ADT.
På vägnätsnivå utför andelen tung trafik 10 %. Med

tung trafik avses fordon med tjänstevikt överstigande

3,5 ton. För närvarande är ett system under upp-

byggnad som ska ge bättre informationer vad gäller

trafikbelastningen.

Beläggningsdata

I vägdatabanken finns en särskild fil med uppgifter

om de beläggningar som låg i ytan 1977 och alla där-

efter utförda beläggningar med exakt lägesbeskriv-

ning, beläggningstyp och mängd samt prisuppgifter.

Tillståndsdata

Vägverket har sedan i början av 70-talet genomfört

inventeringar av beläggningstillståndet. Inventering-

arna har använts som underlag för användning av

resurssatsning mellan beläggningsverksamhet och andra

åtgärder. Inventeringarna har även använts för jäm-

förelse av beläggningstillstånd i olika län i samband
med fördelning av anslag, samt vid upprättande av

operativa planer för beläggningsverksamheten inom län.

Åren 1971, 1973, 1974 och 1977 genomfördes subjektiva

inventeringar genom visuella bedömningar. Arbetet

gick till så att enhetliga bedömningsregler lades

fast varefter ett fåtal personer tränades i att

nyttja dessa regler så att bedömningarna skulle bli

så enhetliga som möjligt. Landets totala belagda väg-

nät inventerades och indelades i kvalitetsklasser
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med avseende på vägytans utseende. Sedan 1980 genom-

förs objektiva beläggningsinventeringar med speciella

mätbilar. Bilarna mäter vägens jämnhet i såväl längsé
led som tvärs vägen (spårdjup, jämnhetsindex).

Jämnheten i längsled utvärderas med hjälp av de

vertikalaccelerationer som ett speciellt mäthjul ut-
sätts för. Jämnheten anges i en skala från 0 till 9
med 9 sämsta värde. Spådjupet mäts med en rattlik-
nande utrustning bestående av 26 mätarmar som följer
vägbanan. I en ny version av mätbilen har mätarmar

och det femte hjulet ersatts med 11 st laserenheter.

Vid inventeringarna sker manuell registrering av

krackeleringsskador och längsgående sprickor.

Innevarande sommar påbörjas mätning av sprickor,

krackeleringar och makrotextur med laser.

Mätvärdena lagras från och med 1982 i vägdatabankens

beläggningsregister.

Hitills använda samband mellan tillståndspoäng och

mätvärde för respektive mätvariabel.
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Mätningarna har legat till grund för en indelning av

vägnätet i 3 tillståndsklasser: 1. Godtagbar stand-

ard, 2. Åtgärd angelägen samt 3. Omedelbar åtgärd

angelägen. Klassificeringen sker med avseende på ett

sammanviktat tillstånd som uttrycks i form av "till-
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ståndspoäng". Tillståndspoängtalet byggs upp av kom-
ponenterna längsgående ojämheter, spårdjup och kracke-
lerad väglängdsandel. '

Klassificeringen används dels för att på övergripande
nivå beskriva beläggningstillståndet. Därvid har följ-
ande samband använts.

Trafikviktat tillstånd

Tillståndspoäng

1
-15

 

U

L-
-.

"
..

50

'50° ?.coo 7000 'Tassst
' Low'

  

 

 

 

Dels används det trafikviktade tillståndet som under-

lag vid val av objekt och upprättande av 5-årsprogram.

Tillståndsutveckling

Det bästa underlag vägverket för närvarande förfogar

över för att göra bedömningar av beläggningstill-

ståndets förändring i tiden är beläggningsinvente-

ringarna.

Genom att jämföra tillståndsdata för beläggningar med

olika ålder, med i övrigt likadana förhållanden be-
träffande trafik, konstruktion etc, kan antaganden om

beläggningstillståndets utveckling göras.

Metodvärdering

I Byggnadstekniska föreskrifter och allmänna råd görs

en värdering av olika metoder, samt rekommenderas

olika förstärknings- resp slitlageralternativ.

Objektval

Med hänsyn tagen till den aktuella standarden och

förväntad tillståndsutveckling, vilken i stor ut-

sträckning bedöms av den enskilda beläggningsingen-
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jören, samt fastställd standardbeskrivning priori-

teras objekten och ett 3- eller S-årsprogram upp»
rättas.

Program för beläggnings- och iståndsättningsåtgärder

upprättas av regionalt placerade beläggningsingen-

jörer i samråd med ansvariga på lokal nivå. Val av
åtgärder sker enligt följande figur.

 

Inspektion

  

 

  Erfordras
åtgärd?

 

   

 

Val av reparationsmetod

Kostnadsberåkning

l
Beräkna kostnad för nytt

slitlager

 

 
  

 

  

  
  

slitlager bättre ur

teknisk/ekonomisk syn-

_'Nej

   

 

Behövs för- Dimensionering

stärkning?

  

  

  

    

 

 

Nej

Reparation Information till be- Information till

läggningsprogram förstärkningsprogr.

beläggningsprogram

 

   

   

 

 

Inspektion

Vägavsnittets tillstånd bedöms dels genom tillstånds-
mätning med vägytemätbil,'RST dels genom okulär be-

siktning vid särskilda inspektionsresor. Protokoll

över skadornas typ, omfattning och svårighetsgrad
upprättas.
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Atgärdens angelägenhet

Med hjälp av insamlade data avgörs om åtgärd behöver
vidtas och vilken angelägenhet den bör ha. Högsta

prioritet ges därvid skador som bedöms nedsätta

trafiksäkerheten. T ex slaghål, kraftiga deforma-
tioner och sättning, blödningar. Skador av denna typ

repareras omgående. Skador som bedöms förkorta över-
byggnadens livslängd kommer därnäst i prioritet.

Val av reparationsmetod. Kostnadsberäkning

Som hjälpmedel vid val av bästa reparationsmetod

finns diagram och minikalkylatorprogram för beräkning

av kapaciteter och kostnader°

Nytt slitlager

Reparationskostnaden per km beräknas för nytt slit-

lager. Slitlagertyp väljes enligt de rekommendationer

finns i S-årsplan drift. '

Teknisk-ekonomisk värdering

En beräkning av det kapitaliserade nuvärdet, 5 %

ränta görs för båda alternativen. Beräkningen grundas

på en bedömning av livslängden för reparationen och

det nya slitlagret. Utöver den ekonomiska beräkningen

tas hänsyn till skillnader beträffande

- ytkvaliteten för trafikanterna

- störningar för trafikanterna vid åtgärdens
utförand

- vägytans lämplighet som underlag för nästa

slitlager

- vägkroppens framtida bärighet

Sammanvägningen görs för närvarande intuitivt.

Förstärkning

Bedöms bärigheten inte vara tillfredsställande dimen-

sioneras en förbättringsåtgärd med hjälp av byggnads-

tekniska råd och föreskrifter, observerade skador

samt bärighetsmätning i vissa fall.

Bärighetsmätning utförs idag i huvudsak på vägar med

tunna asfaltlager.

För att åstadkomma en riktig utformad förstärknings-

åtgärd är det viktigt att söka erhålla information om
underlaget för förstärkningen, dvs den gamla vägen.

Målsättningen med förundersökningarna bör vara att
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de ska utgöra ett fullgott beslutsunderlag för att

anpassa förstärkningsåtgärden efter den befintliga

vägens varierande förutsättningar. Jämntjocka för_

stärkningsåtgärder utan hänsyntagande till under-
lagets variationer bör undvikas.

Med hänsyn till bärighetsfrågor bör en förundersök-
ning omfatta;

- bärighetsmätning med fallviktsdeflektometer

skadeinventering

schematisk markkartering

I vissa fall kan det vara lämpligt att dessutom utföra

- markundersökning genom provtagning

bedömning av vattenförhållanden.

Bärighetsmätningen resulterar i en uppdelning av för-

stärkningsobjektet i delsträckor med relativt jämn

bärighet inom varje deslträcka. Varje delsträcka till-

delas på basis av uppmätta nedsjunkningsvärden en av

tre bärighetsklasser, där bärighetsklass l innebär

god, klass 2 ordinär och klass 3 dålig bärighet.

Bärighetsklassen utgör en av ingångsparametrarna vid

dimensionering av erforderlig förstärkning.

Dimensionering av påbyggnad sker med hänsyn till
trafikbelastning medelköldmängd och bärighetsklass.

Information

Valda åtgärder införs i gällande beläggnings- och

iståndsättningsprogram.

Rutinunderhåll

Vägar som inte prioriteras att åtgärdas de närmaste 3

åren underhålls med olika rutinåtgärder.

Slutligt val av metod och program 1:a året.

Med häsnyn till vissa restriktioner, såsom tillgång
och pris, fastställs ett program för 1:a året.

Restriktionerna kan vara av typen; kunskaper och

tillgänglig maskinutrustning hos den som ska utföra
arbetet och därmed chansen att lyckas med en viss

metod. Prisutvecklingen kán sedan 3» årsprogrammet

upprättades ha varit ogynnsam för vissa ingående

material i det preliminära förslaget vilket kan för-

anleda omprövning av åtgärd och metod.
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Nedbrytning av vägkonstruktionen har inte följt den

antagna vilket kan föranleda omprioritering både vad

gäller tidpunkt för åtgärd och metodval.

Framtiden

På den operativa nivån drivs för närvarande två
projekt; PUB och SABU (VFT). Projekten kompletterar

varandra speciellt vad gäller färdigtidpunkt och

innehåll. PUB; Bedömning av allmänntillstånd och
tillståndsutveckling bygger på en hypotes som kon-
trolleras genom studie av provvägar, försökssträckor

och olika avsnitt på vägnätet i hela landet. SABU
bygger på uppföljning av vägnätet i T-län år från är
genom väg yte- och bärighetsmätning. Dessa mätningar

används för att analysera dels tillståndsutvecklingen

och dels effekten av utförda åtgärder. SABU:s mät-
ningar kan också tillsammans med VTI:s uppföljningar

av vissa vägavsnitt i landet undan för undan förfina

och verifiera den hypotes PUB bygger på.

Andra skillnader mellan PUB och SABU är att:

- PUB:s tillståndsutvecklingsmodeller tas fram genom
"backcalculating" från provvägar, försökssträckor

och vissa vägavsnitt med känd konstruktion, till-

stånd, tidigare och närmast föregående underhåll i

olika delar av landet.

- SABU:s tillståndsutvecklingsmodeller grundar sig

på uppföljande mätningar på hela det belagda väg-
nätet i Örebro län 83-85. Ur dessa mätningar be-
stäms för varje parameter en funktion som be-

skriver vägens utveckling. På kort sikt antas en

rätlinjig utveckling år 1 till 4 beroende av
trafik och beläggningstyp.

- Objektindelningen i PUB beräknas av programmet och

justeras av beläggningsingenjören.

- Objektindelningen i SABU sker automatiskt, baserat

på data från VDB (beläggningsdata) och justeras av
beläggningsingenjören.

Målet för PUB-projektet är i korthet att åstadkomma

ett hjälpmedel för beläggningsingenjören och vägmäst-

aren att, utifrån givna standardkriterier och målbe-
skrivningar, på ett någorlunda systematiskt och
objektivt sätt dels identifiera de beläggningsobjekt
som är i störst behov av åtgärd och dels bestämma
lämpligaste åtgärd(er) på objektet.
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PUB-systemet kommer att vara uppdelat i två steg.

Steg 1 som utgörs av en identifierings- och priori-

teringsfas, utnyttjar främst data från vägdatabanken

(vägdata, trafikdata och beläggningsdata) och LRST-

mätningarna och ska kunna ge svar på frågor av typ:
var och när samt ungefärligt vad och ungefärlig

kostnad.

Med S-årsplan drifts standardbeskrivning samt cen-

tralt och regionalt upprättade målbeskrivningar som

underlag samt en modell för framskrivning av till-

ståndet om åtgärd framflyttas indelas vägnätet i 3
klasser med ett antal sinsemellan prioriterade objekt

i varje klass.

Två av klasserna är åtgärdsklasser varav en klass
innehåller objekt i omedelbart behov av åtgärd. Unge-
färligt vad och ungefärlig kostnad erhålls genom att

bristindex beräknas för varje objekt. Beroende av

trafikmängd, trafikklass och bristindex beräknas en

erforderlig förstärkningsåtgärd utryckt i mm asfalt-
betong.

Steg 1 avses att testas i fyra provlän 1986/87. I

takt med att basdatorer utplaceras och LRST-mätningar

kan utföras kan sedan steg 1 driftsättas fr 0 m

hösten 1987.

Steg 2 är en åtgärds- och designfas och utnyttjar
data, förutom från de tidigare nämnda källorna, från
besiktning, eventuellt bärighetsmätning och provtag-

ning av aktuella objekt. Steg 2 ska ge svar på sådana
frågor som vad och hur samt ge noggrannare kostnads_

uppskattningar. Till steg 2 kommer även att höra en

åtgärdsbank för att underlätta val av åtgärd beroende
av konstruktion, dominerande skadetyp, klimat, trafik

mm.
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Steg 2 avses att kunna driftsättas 1989.

Födesmodell'
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STRATEGI
VÄGAR AV VARIERANDE SAMMANSÄ'ITNING

Lågtrafikerade

Tvärs:
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   lstándsättning

 

Varje gång Slitlager

 

\ \ \ lståndsättning

 

Tillståndsföråndring:

Tillstånd
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PMS .
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PUB flödesmodell
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Relation mellan deflektion och yttillsfánd resp, brisfindex
för en speciell kategori av vägkonsfruktion (T.R.R.L metoden)
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mm'
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D' M EN 8 *ONER ID
iFö > .
Eå> Viss Vögkonsfrukfion
:D Viss Undergrund

c:> VissmL Klimat

c> Viss Trafikbelasfning
(N10 per dag resp ADT)

 

N' , DEFLEKTION EFTER ÅTGÄRD
;_19.mmA

1,0 db

704 0,8 w

0,6 «»

10

0,4 -L

74',
UG.. 0,2 --

    

T 4 1 r 7 F

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Deflekfion före

öfgörd

A - E :VANLIGA FÖRSTÄRKNlNGSÄTGÃRDER
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TÅNKBARA ÅTGÄRDER

SKADEPOÄNG (AT/Imdáöáx /c

DQMINERANDE SKADETYP /6 1: ;a ,v F

 

 

UNDERGRUND K K ;c ,2 x

a ÖVERBYGGNAD ' K ack/:x

DRÄNERING ;c ,t xxx

SPRICKOR x xzxx

BELÄGGNINGSSKADOR /C Jc ;tti

ÅTGÄRD INVESTERING LIVSLÄNGD

FÖREBYGGANDE
UNDERHÅLL K KK X

xxx ,k

KZ/(X X

;ck/Ek X
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OBJEKT 4 x x x
'TOTAL LIVSLÄNGD )<)<

= KALKYLRÄNTA )<
RESTVÄRDE 26 xxx

LNVEåIEBLNi_ V ÄN
J20*80HAB XXX'K
EATING 4" 50 HAB XXX K

J20+Y1B XXXX

xxxx

 

  
   

X
X
X
X

 

  

 

ÅRSKOSTNAD )< KR/ÅR
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