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FÖRORD

Våren 1982 tillsatte Transportforskningsdelegationen (TFD)* en kom-

mitté med uppgift att dels kartlägga och prioritera FoU-behovet inom

drift- och underhållsområdet dels följa av TFD finansierade FoU-pro-

jekt inom detta delområde, dels verka för en samordning av driftforsk-

ningen.

På basis av dels utförda behovsanalyser med tillhörande problemstruk-

tureringar, dels översikten av kunskapsläget, dels sammanfattningar av

planerade FoU-arbeten föreslog kommittén TFD att koncentrera till-

gängliga FoU-medel till nedanstående delområden för ett fördjupat

planerings- och programmeringsarbete - bla i avsikt att få fram ett

underlag för beslut om det fortsatta F oU-arbetet.

System för kostnadsuppföljning - standardbeskrivning

Vintervägservice - trafiksäkerhet och framkomlighet

Vägbeläggningar - nedbrytningsmodeller

Tung trafik - axellaster

Konstbyggnader

0
0

0
O

O
O

Näringslivets transportkostnader - andel som beror av driftstan-

darden

För fyra av ovanstående sex delområden har det varit möjligt att

genomföra det tilltänkta planerings- och programarbetet, vilket doku-

menterats i följande VTI Meddelanden.

449 Drift och underhåll av konstbyggnader. Kunskapsläge och

FoU-behov

av Hans Ingvarsson och Bo Westerberg

450 Drift och underhåll av gator och vägar. Systemför kostnadsupp-

följning och beskrivning av standardnivåer. Förslag till utveck-

lingsprogram

av Sten-Åke Larsson /

 

* Efter den 1 juli 1984 Transportforskningsberedningen (TFB)
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FÖRORD (forts.)

451 Vinterväghållning i tätort. Fyra projektförslag inriktade på tra-

fiksäkerhet och framkomlighet

av Börje Thunberg, Rein Schandersson och Gudrun Öberg

452 Vägbeläggningar - nedbrytningsmodeller för gator och vägar i

tätort. Planprojekt

av Lennart D järf

Planerings- och programmeringsarbetet har skett under överinseende av

en referensgrupp. I föreliggande planprojekt har vägdirektör David Eld-

rot, Vägförvaltningen i Gävleborgs län och Åke Sandin, Göteborgs

gatukontor bildat denna grupp.
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SAMMANFATTNING

Ett systemtekniskt synsätt på underhållet av belagda vägar och gator

började vinna insteg för ca 20 år sedan (systemtekniskt synsätt kan här

närmast likställas med "planmässigt ordna") och då främsti USA där

man vid den tidpunkten hade ett mycket omfattande belagt vägnät som

började visa tydliga behov av omfattande underhållsåtgärder.

För att på lång sikt kunna genomföra ett effektivt beläggningsunderhåll

krävs långtidsplanering. Denna måste i sin tur baseras på kunskaper om

olika underhållsåtgärders livslängd. Ett kostnadseffektivt underhåll för-

utsätter vidare lämplig åtgärd och åtgärdstidpunkt i varje enskilt fall.

I syfte att öka kunskaperna inom detta område har ett landsomfattande

projekt igångsatts i USA för långtidsuppföljning (20 år) av ca 1500

avsnitt utvalda på det reguljära vägnätet. Målsättningen är att utveckla

modeller för att beskriva vägars nedbrytning och att värdera och

jämföra olika underhållsåtgärder.

I föreliggande planprojekt föreslås att ett stort antal observations-

sträckor utväljes i ett antal tätorter belägna i olika klimatzoner.

Sträckorna förlägges företrädesvis till det lågtrafikerade väg- och

gatunätet (ADT < .1000). Orsaken till nedbrytningen på denna del av

väg- och gatunätet varierar. Den kan endera vara i huvudsak belast-

ningsberoende (dvs bärighetsmässig) eller en följd av åldringseffekter

eller en kombination av belastning och åldring. På sträckorna kommer

mätningar av bärighet (nedsjunkning), jämnhet och spårdjup att genom-

föras jämsides med manuella skadekarteringar. Åldring och sönderfall

av asfaltbeläggningar är en följd av förändringar i bindemedlets egen-

skaper (oxidation, UV-strålning, förlust av lättflyktiga ämnen, termiska

påkänningar) varför borrkärnor avses att upptagas för bindemedelsana-é

lys. En annan möjlighet att beskriva åldringseffekter är att mäta

makrotexturens förändring i tiden.

Värdering av skador/defekter kan göras från två utgångspunkter - en

strukturell respektive en funktionell. I det förstnämnda faller baseras

värderingen av beläggningstillståndet ett för väghållaren relevant
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sätt medan det funktionella tillståndet är trafikantrelaterat. Ett sam-

hällsekonomiskt synsätt på beläggningsunderhållet förutsätter att såväl

väghållarens som trafikanternas kostnader beaktas. 1 här föreslaget

projekt avgränsas skadevärderingen på ett sådant sätt att den blir

väghållarrelaterad. Ett preliminärt förslag för bedömning av olika

skador/defekter har utarbetats.

Utvecklingen av tillståndsförändrings(nedbrytnings)modeller avses att

baseras på samband mellan exempelvis tung trafik, ÅDT, bärighets-

index, beläggningens (senaste åtgärds) ålder etc och beläggningens

tillstånd uttryckt som en sammanvägning av förekommande skador/de-

fekter. Modellernas tillförlitlighet avses att beskrivas i statistiska

termer.
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SUMMARY

A systems-oriented approach to maintenance of paved roads and streets

began to be accepted about 20 years ago, principally in the USA, where

the extensive road network was beginning to reveal a clear need of a

far-reaching maintenance programme.

In order to carry out efficient pavement maintenance, longterm plan-o

ning is essential° This must in turn be based on knowledge of the

longevity of various maintenance actions. Furthermore, cost-effective

maintenance demands suitable action at a suitable time in each

individual case.

A nationwide project for long-term monitoring (20 years) of about 1,500

selected road sections has now been initialized in the USA to develop

know-how in this area. The aim is to produce models for analysing

deterioration of roads and to evaluate and compare different mainte-

nance actions.

The planning project described proposes that a large number of monito-

ring sections be selected in a number of- urban areas- in different

climate zones. The stretches will be located on roa'ds with low traffic

volumes (AADT<1,000). The causes of road deterioration on this part of

the road network are varied. Deterioration may be the result either of

loads or of ageing or of a combination of loads and ageing. On the

stretches to be monitored, measurements of bearing capacity (deflec-

tion), smoothness and rut depth will be made parallel to manually

performed distress surveys. Ageing and disintegration of asphalt pave-

ments are the result of changes in binder properties (through oxidation,

UV light, loss of volatile substances, thermal stresses) and cores will

therefore be taken and used for binder analysis. Another possibility of

analysing ageing is to measure the change in macrotexture with time.

Evaluation of damage/defects can be performed from two starting

points - one structural and the other functional. In the first case, the

evaluation is based on pavement condition in a way that is relevant to

the purposes of the road management authority, while the functional

VTI MEDDELANDE l+52



IV

condition relates to road users. A socio-economic approach to pave-

ment maintenance requires the costs of both the road management

authority and road users to be taken into account. In the project

described here, damage evaluation is limited in such a way that it

meets the needs of the road management authority. A preliminary

proposal for assessing damage/defects has been produced.

The development of pavement deterioration models will be based on

determining the relations between factors such as heavy traffic, AADT,

bearing capacity index and pavement condition expressed as a weighted

combination of damage/defects. The reliability of the models will be

described in statistical terms.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

För ca 20 år sedan presenterades de första idéerna om ett systemtek-

niskt synsätt (systemtekniskt synsätt kan här närmast likställas med

"planmässigt ordna") på underhållet av belagda vägar och gator. Idéerna

låg väl i tiden emedan man vid den tidpunkten - främst i USA där också

det nya synsättet först vann insteg - hade ett mycket omfattande

belagt vägnät som började Visa tydliga behov av mera omfattande

underhållsåtgärder.

Utvecklingen av underhållssystem (allmänt kallat "PMS" = Pavement

Management System) har efter en trevande inledning fått mycket stor

omfattning. I huvudsak har dock utvecklingsarbetet inriktats på system

anpassade för landsbygdsvägnät (motsvarande det statliga vägnätet i

Sverige). Under de senaste åren har dock intresset för "systemtänkan-

det" inom beläggningsunderhållet ökat även bland de för gatu- och

vägunderhållet i tätorterna ansvariga.

För att kunna genomföra underhållet av ett väg- och gatusystem på ett

såväl från resurs- som ekonomisk synpunkt optimalt sätt krävs förbätt-

rade kunskaper om i första hand:

- livslängden för olika åtgärder

- lämpligaste åtgärdstidpunkt.

För att väg- och gatuhållare skall kunna anpassa resurserna för

beläggningsunderhållet (manskap, maskiner etc) på ett rationellt sätt

till de verkliga behoven krävs långtidsplanering. En önskvärd tidshori-

sont är därvidlag ca 10 år. För att kunna genomföra en sådan erfordras

förbättrade kunskaper om olika åtgärders livslängd.

Med avseende på ekonomisk effektivitet i beläggningsunderhållet är

 

problemet - utöver rätt anpassade *resurser - att i varje enskilt fall

välja rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Denna problematik är ständigt

aktuell. Emellertid har inte mycket gjorts för att under kontrollerade

betingelser och med en systematisk uppföljning jämföra olika under-

hållsåtgärders effektivitet (årskostnad). Den globala känslan av kun-
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skapsluckor inom detta område verifieras av att det i USA planeras ett

"underhålls-AASHO" (AASHO-försöken: 1958-60 i Illinois, USA) vars

syfte just är att bibringa väghållare ökade kunskaper om dessa frågor. I

Sverige har ett projekt med bl a detta syfte igångsatts år 1984 i

VV/VTI-regi.

Förutom de möjligheter ett systematiserat beläggningsunderhåll ger

väghållaren att "förvalta sitt pund bättre" ökar förutsättningarna att

upprätta trovärdiga konsekvensbeskrivningar av typen "vad händer på

sikt med våra beläggningar och framtida underhållskostnader om dagens

underhållsnivå bibehålls - sänks - höjs"? Systemet blir alltså ett kraft-

fullt instrument med vars hjälp man på objektiva grunder kan påvisa

behovet av underhållsinsatser för ansvariga beslutsfattare på politisk

nivå.

Problemområdet "Trafikant- och fordonskostnader" (TOF) bör här om-

nämnas kortfattat oaktat dessa ligger utanför avgränsningen av detta

planprojekt. Samband mellan beläggningsstandard och olika komponen-

ter i "TOF" (exempelvis bränsleförbrukning, tidkostnader, fordonssli-

tage, olyckskostnader etc). föreligger i viss omfattning för landsbygds-

vägar. Emellertid saknas motsvarande kunskapsunderlag helt för tät-

ortstrafik.

Det finns anledning förmoda att nämnda samband är helt olika för gator

istätort än de som redovisas för landsbygdstrafik. Exempelvis inträffar

olyckorna regel i gatukorsningar och vid övergångsställen. Det lär

svårligen kunna påvisas att beläggningsstandarden är en signifikant

orsaksparameter i dessa fall. Bränsleförbruknings- och tidkostnaderna

styrs sannolikt i mycket stor utsträckning av andra faktorer än belägg-

ningsstandarden etc. Situationen på väg- och gatunätet utanför tätorten

är naturligtvis mera jämförbar med landsbygdsvägarna.

Emellertid bör studier av "TOP" i tätortsmiljö utföras emedan en

procentuellt mycket liten reduktion av dessa betyder stora tal i kronor

och ören. Detta faktum kan från totalekonomisk synpunkt innebära att

beläggningarnas livslängd bör delas upp i en teknisk och en ekonomisk

livslängd i vilket senare fall väganvändarens kostnader är styrande.
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Syftet med föreliggande arbete är att framlägga ett förslag på upplägg-

ning och genomförande av ett projekt med målsättningen att:

- dels utveckla modeller för beskrivning av tillståndsförändringen

(nedbrytningen) i tiden för olika typer av vägar och gator i tätort

- dels öka kunskapen om olika åtgärders effektivitet (årskostnad)

- dels öka kunskapen om lämpligaste åtgärdstidpunkt.

En förutsättning för att ett projekt med denna målsättning skall kunna

genomföras praktiskt är att ett antal kommuner känner för Saken och

är beredda att medverka i projektet.
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2 SYSTEM FÖR BELÃGGNINGSUNDERHÅLL - ERFAREN-

HETER

En gemensam erfarenhet bland forskare, väghållande myndigheter,

konsulter och övriga som arbetat med utveckling och tillämpning av

system för beläggningsunderhåll är att dessa -från praktisk syn-

punkt ai allmänhet visat sig vara för ambitiösa, detaljerade och ej

alltid verklighetsanpassade. För att vinna gehör för systemtanken krävs

i ett inledande skede atttillämpning av systemet är mycket enkelt utan

att meningsfullheten därmed går förlorad. Särskilda svårigheter har

konstaterats vid tillståndsinventeringar där bedömningar av något slag

erfordras. Exempel härpå är skadekarteringar där en klassificering

(bedömning av omfattning och svårighetsgrad) av olika skadetyper

krävs. Problemet här är i första hand att bedömningen varierar mellan

olika personer men även att bedömningsskalan kan "glida" i tiden.

Arbete pågår på olika håll i världen för att utveckla automatiserade

tillståndsinventeringar. Praktisk tillämpning av sådana system ligger

dock långt fram i tiden.

Sammantaget har de erfarenheter som gjorts när det gäller tillämpning

av underhållssystem lett till att en "förenklingstrend" pågått under

senare år. Detta gäller såväl själva systemets utformning som detalje-

ringsgraden i tillståndsbeskrivningen. I föreliggande planprojekt föreslås

beträffande tillståndsinventeringarna möjligast enkla metodik. Häri-

genom förebyggs ett förmodat initialmotstånd hos framtida användare.

Förfining och ökad detaljeringsgrad i tillståndsbeskrivningen byggs

successivt in i systemet. Utveckling av ett väl fungerande beläggnings-

underhållssystem anpassat till varje enskild kommun måste ses som en

långsiktig process. Det kanske viktigaste är att all berörd personal inom

ett gatukontor redan i ett inledande skede informeras och ges möjlighet

att framföra synpunkter. Härigenom motverkas den allmänt före-

kommande avvaktande attityden mot nyheter och förändringar samti-

digt som nödvändig motivation och entusiasm skapas.
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3 VAL AV OBSERVATIONSSTRÃCKOR

Det kommunala gatu- och Vägnätet kan schematiskt indelas i statskom-

munala trafikleder, v 2 70 km/h, (infarter, genomfarter, förbifarter),

övriga statskommunala vägar/gator och huvudgator, v 2 50 km, samt

lokalgator. Från beläggningssynpunkt är följande karaktäristiska skillna-

der mellan de olika kategorierna av intresse:

Statskommunala trafikleder:

Höga trafikflöden, stor andel tung trafik, beläggningsstandarden av

betydelse med hänsyn till trafikant- och fordonskostnader, nedbryt-

ningen huvudsakligen trafikberoende (dubbslitage, trafiklastpåkän-

ningar).

Övriga statskommunala vägar och gator, huvudgator:

Låga till höga trafikflöden, beläggningsstandarden av betydelse med

hänsyn till trafikant- och fordonskostnader, bärighetsproblem ej

ovanligt, nedbrytningen beroende av såväl åldringseffekter som tra-

fiklastpåkänningar.

Lokalgator (matargator, bostadsgator):

Lågtrafikerade, beläggningsstandarden mindre intressant med hänsyn

till trafikant- och fordonskostnader, nedbrytningen i huvudsak bero-

ende av åldringseffekter, dock även bärighetsproblem.

Av ovanstående generaliserade karaktärisering av det statskommunala

och kommunala gatu- och vägnätet framgår att gatu- och vägnätet med

avseende på beläggningsunderhållet i princip kan indelas i två grupper -

hög- och lågtrafikerat. På det högtrafikerade nätet skall underhållet

ligga på en sådan nivå att summan av underhålls- och trafikantkostna-

derna minimeras medan på det lågtrafikerade nätet problemet är att

finna billiga underhållsmetoder med god resistens mot/åldringseffekter.

Detta är i första hand en fråga om bindemedlets egenskaper och

möjligheterna att påverka dessa genom olika modifieringar, en fråga
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som dock ligger utanför ramen för detta projekt. Från kommunal

synpunkt är det lågtrafikerade väg- och gatunätet av störst intresse

inte' minst mot bakgrund av den stora Ökningen av lågtrafikerade

belagda ytor de senaste 15 á. 20 åren, vilket på sikt kommer att

föranleda starkt ökade underhållsbehov. Detta måste beaktas vid val av

observationssträckor.

Hur ska då valet av observationssträckor göras? I det följande diskute-

ras i kortfattad form problemets principiella natur, betydelsefulla

parametrar, strategiskt val av sträckor etc, vilket sammantaget har en

avgörande betydelse dels för resultatens användbarhet, dels för hur

snabbt dessa kan inhämtas.

3.1 Nedbrytningsmodeller -» problemets natur °

Vid studium av typen orsak-verkan (här kan detta exemplifieras med

"tung trafik-spårbildning") kan man anlägga endera av två betraktelse-

sätt:

i. Deterministiskt respektive

2. Statistiskt J

Det deterministiska betraktelsesättet innebär att det samband som

erhålles under givna betingelser behandlas som om det vore ett exakt

samband oaktat detta icke alls är fallet. I väg- och gatusammanhang är

situationen oftast den att man förutom variationer i den observerade

parametern (ovan "spårbildning") dessutom måste skatta den oberoende

parametern (ovan "tung trafik").

Vilket betraktelsesätt skall då ansättas på väg- och gatubeläggningars

livslängd? Erfarenheter från VV:s beläggningsinventeringar visar att

livslängden för en given beläggningstyp vid en given årsdygnstrafik

(ÅDT) uppvisar påtagliga variationer. Förklaringarna härtill är natur-

ligtvis flera varav en är att (fram t o m 1977 års inventering) tillstånds-

bedömningen varit helt subjektiv. Om man - för att eliminera denna

faktor - i stället detaljgranskar de hittintills mest omfattande full-
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skaleförsöken (AASHO-försöken 1958-60) finner man att det - trots en

mycket rigorös material- och utförandekontroll - inträffar icke försum-

bara avvikelser t ex mellan nominella och faktiska kornkurvor, lager-

tjocklekar, bindemedelshalter, hålrum osv. Sådana slumpmässiga varia-

tioner - vilka är allestädes närvarande - åstadkommer sammantaget i

kombination med naturliga variationer i andra parametrar av betydelse

(undergrundens bärighet, dräneringsförhållanden etc) att antalet belast-

ningar av en viss nominell storlek till- dess ett visst objektivt mätbart

tillstånd på beläggningsytan uppstått varierar i sådan utsträckning att

beläggningens livslängd bör beskrivas i statistiska termer. Förutom vad

som här sagts om slumpmässiga varationer kan systematiska variationer

förekomma längs en väg som formellt har en undergrund med ensartad

bärighet och samma överbyggnad. I praktiken kan ett avsnitt av vägen

ha en något högrebärighet i undergrunden. Detta medför att förutsätt-

ningarna för packningen av överbyggnadsmaterialen är gynnsammare på

detta avsnitt,vilket leder till mindre permanenta deformationer i väg-

kroppen, ett fastare underlag för beläggningen etc.

Det som här sagts om problemets natur leder till en viktig slutsats när

det gäller metodiken vid valet av observationssträckor: Antalet

sträckor i urvalet vilka formellt är identiska måste vara så många att

resultatet kan uttryckas i statistiska termer. För att möjliggöra denna

beskrivning erfordras ca 10 st objekt inom varje klass.

3.2 Undergrundsmaterial och överbyggnadstyper

Det är naturligtvis icke möjligt att välja objekt som täcker alla

förekommande varianter av undergrundsmaterial och överbyggnads-

typer. Beträffande undergrundsmaterialen kan dessa grovt indelas i tre

grupper - friktions- och kohesionsmaterial respektive de s k mellanjord-

arterna. Exempel härpå är i tur och ordning grus, lera och morän.

Härutöver kan de i väg- och gatusammanhang mindre vanliga organiska

jordarterna (torv, dy etc) nämnas.

I tätorternas centrala delar föreligger i allmänhet inga bärighets-

problem. Detta kan ses i ett historiskt perspektiv. De tidiga tätortsbild-

ningarna anlades på "bärig mark". Under årens lopp har också gatuöver-
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byggnaderna successivt byggts på varför de i dag i huvudsak ej är

intressanta ur strukturell (bärighets-) synpunkt. Annorlunda är situatio-

nen på väg-och gatunätet i randområdena. Här förekommer dels vägar

och gator byggda under efterkrigstiden i samband med tätorternas

expansion (ofta på svag mark), dels vägar och gator, vilka införlivats i

samband med storkommunbildningen under 1960-talet (underdimensio-

nerade överbyggnader med hänsyn till dagens trafik). Dessa vägar och

gator har många gånger karaktären av landsbygdsvägar. Här före-

kommer även behov av förstärkningsåtgärder.

Val av objekt med explicit indelning efter undergrundstyp bör - av vad

som ovan framgått - inriktas på randområdesobjekt. I första hand väljes

härvid objekt med friktions- respektive mycket tjälfarligt material i

undergrunden. På äldre vägar/gator - där byggnadshandlingar sannolikt

ej finns' tillgängliga i dag - användes geologisk karta som underlag vid

klassificering av undergrundsjordarterna. På nyare objekt grundas ur-

valet på ritningsunderlag.

Överbyggnader förekommer i många utföranden. Olika mindre vanliga

varianter kan ej medtagas i den typ av projekt som här är aktuellt

emedan erforderligt antal objekt - mot bakgrund av det statistiska

synsättet - ur kostnadssynpunkt snart skulle bli alldeles för stort. Udda

överbyggnadstyper representerar därutöver endast en marginell del av

väg_ och gatunätet i tätort. Den helt dominerande överbyggnadstypen

är konstruktioner med asfaltslitlager på helt eller delvis bitumenbundet

bärlager i kombination med konventionella grusbärlager- och förstärk-

ningslagermaterial eller krossat bergmaterial. Det föreslås att endast

överbyggnader av nämnda typ utväljes inklusive objekt med enbart

asfaltslitlager (dvs objekt med helt obundet bärlager).

Lagertjocklekar redovisas i den utsträckning detta är möjligt på basis

av ritningsunderlag. I de fall sådant underlag saknas - vilket sannolikt

.är fallet på äldre innerstadsgatorçoch äldre objekt i randområdena

-synes det icke vara meningsfullt att kartlägga detta genom uppgräv-

ningar. Orsaken härtill är att variationer i materialsammansättning,

lagertjocklekar etc erfarenhetsmässigt är mycket stor på dessa vägar

och gator. Härtill kan läggas att uppgrävningar är tidskrävande vartill
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kommer den störning som skapas för trafikanterna.

Genomförda underhållsåtgärder redovisas där så är möjligt med angiv-

ande av typ av åtgärd respektive tidpunkt för dess genomförande.

3.3 Trafikflöden och trafikbelastning

På väg- och gatunätet i tätorter förekommer trafikflöden alltifrån

några få fordon (axelpar) per dygn till 80 a 100 000 axelpar. Från

beläggningssynpunkt är det av intresse att särskilja å ena sidan tung

trafik och å andra sidan dubbtrafik. Slitaget av dubbade däck är dock

mindre intressant på vägar och gator med låga trafikflöden. Gränsen för

de flöden när dubbslitaget bör beaktas ligger vid 3 så 4000 fordon per

dygn. Storleksordningen varierar naturligtvis både uppåt och neråt

beroende på det geografiska läget i landet och dubbdäcksfrekvensen och

bör ses som ett riktvärde. Emellertid måste denna parameter åtmin-

stone beaktas vid modellbyggande för högtrafikerade vägar och gator,

vilket dock av vad som tidigare framgått är mindre aktuellt här.

Den tunga trafikens omfattning och sammansättning kartläggs och

beskrivs med ledning av aktuell kunskap inom respektive kommun.

Allmänna synpunkter på skattning och kvantifiering av den tunga

trafiken:

l. Fordonsdifferentierande trafikräkningar

2. Axellastmätningar (dock ej inom ramen för här föreslaget projekt)

Vid trafikräkningar vars syfte icke endast är att registrera trafikflöden

utan även att kartlägga lastbilsandelar tillämpas ett antal olika defini-

tioner på vad som skall betraktas som ett "tungt fordon". Exempel på

sådana definitioner är:

fordon med axellast >2 ton

fordon med totalvikt 23.5 ton

- fordon med flak

fordon med parhjul
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Med hänsyn till olika fordonstypers (axellasters) nedbrytningsarbete är

endast ca 30 % av lastbils- och bussparken av intresse. Vid fordons-

differentierande trafikräkningar kan frekvensen av de intressanta for-

donstyperna på olika typer av vägar och gator registreras med ledning

av axelavståndet (-n). Med ledning av typiska uppmätta axellastfördel-

ningar på olika typer av vägar (VV) skulle trafikbelastningen - uttryckt

som ekvivalenta antalet lO tons axellaster - kunna skattas. Emellertid

är den tunga trafikens sammansättning i tätorter särskilt med avseende

på axellaster betydligt mera komplex än på landsbygdsvägnätet, varför

det vore av värde att kartlägga typiska axellastspektra för olika typer

av vägar och gator i tätort.

Mätperiodernas längd såväl med avseende på differentierande räkningar

som axellastmätningar skulle kunna omfatta 1 vecka. På statskommu-

nala huvudleder där en stor andel av den tunga trafiken är långdistant

kunde en kortare mätperiod övervägas emedan dygnSvariationerna erfa-

renhetsmässigt är förhållandevis små på sådana trafikleder.

3.4 Klimat

I Sverige förekommer ett antal klimatzoner. Exempel härpå är kust-

klimat, låglandsklimat och inlandsklimat. Klimatets inverkan på belägg-

ningars livslängd är uppenbar. Däremot ställer det sig svårare att

kvantifiera olika klimatzoners betydelse emedan några systematiska

studier i detta avseende ej genomförts. I här aktuellt sammanhang är

det därför av intresse med medverkan av kommuner belägna i zoner

med olika klimat. Det mest karakteristiska för olika svenska klimat-

zoner med avseende på beläggningars livslängd är:

Kust- och låglandsklimat

Många-nollgenomgångar (+/-) under vinterhalvåret. Ofta fuktiga belägg-

ningar (dels temperaturberoende, dels betingade av saltning) vilket ökar

dubbslitaget och nedbrytningen markant.
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Inlandsklimat

Stabilt vinterklimat. Snö- och isfria beläggningar. Tjälbetingade belägg-

ningsskador förekommer.

"Arktiskt" klimat (nordligaste Sverige)

Mycket stabilt vinterklimat. Vägar och gator i stor utsträckning snö-

och isbelagda vintertid. Tjälbetingade beläggningsskador vanliga. Låg-

temperatursprickor.

Beträffande klimatet under sommarhalvåret kan detta karakteriseras

som gemensamt för samtliga klimatzoner. Ett större antal "mycket

varma" sommardagar förekommer dock i de sydligare delarna av landet,

vilket i kombination med intensivare tung trafik skulle kunna ge upphov

till att plastiska deformationer i beläggningarna är mera vanligt än i

andra landsdelar.

3.5 Strategiskt val av sträckor

Underhållsåtgärders livslängd varierar från 5 á 10 år upp till 25 a 30 är

beroende på typ av åtgärd, trafikintensitet etc. Livslängden är också

starkt beroende av vilka standardkrav som ställs dvs av den aktuella

trafikledens status. Högtrafikerade statskommunala trafikleder med

höga hastigheter kan i detta avseende ej jämställas med det lågtrafike-

rade väg- och gatunätet.

Mot bakgrund av de - i här aktuellt sammanhang - förhållandevis långa

livslängderna bör objekten väljes på ett strategiskt sätt. Med ett

"strategiskt sätt" menas här att objekten väljes på ett sådant sätt att

användbara resultat erhålles på kortast möjliga tid. Denna målsättning

uppnås om urvalet av objekt fördelas längs en tidsskala i princip på

följande sätt:
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Det strategiska valet innebär här att objekt för vilka erfarenhets-

mässigt ca 75 % av livslängden eller mindre återstår, respektive objekt

vilka är aktuella för åtgärd i första hand skall väljas. Beträffande

' urvalsprincipen kan den invändningen göras att beläggningens tillstånd

innan åtgärd ej finns dokumenterad i vissa fall (en viss åtgärds livslängd

är bl a beroende' av tillståndet vid åtgärdens genomförande), Emellertid

bedöms värdet av tidsvinsten väl överskrida avsaknaden av denna

information i förekommande fall.

3.6 Variation av åtgärder och åtgärdstidpunkt

Inledningsvis nämndes (kapitel 1) att ett av de viktigaste områdena att

förvärva ökade kunskaper om är vilken åtgärd som skall väljas i varje

 

enskilt fall och vid vilken tidpunkt denna åtgärd skall vidtagas. Det

 

mest objektiva tillvägagångssättet för att inhämta ökade kunskaper i

denna fråga är att på ett aktuellt underhållsobjekt genomföra en

uppsättning olika åtgärder. Den stora fördelen med detta är att de yttre

förutsättningarna (vägens ålder, uppbyggnad, trafikbelastning, tillstånd

etc) är möjligast lika. Emellertid kan en blandning av åtgärder vara

olämplig från trafiksäkerhetssynpunkt. Härutöver uppstår (stora) mer-

kostnader genom att olika material, utrustningar etc måste finnas

tillgängliga. I det närmaste identiska synpunkter kan anföras på den
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andra frågan ;åtgärdstidpunktem Möjligheterna att genomföra åtgär-

der med här diskuterad uppläggning bör dock diskuteras med intresse-

rade kommuner. Tills vidare föreslås att variation av åtgärder och

åtgärdstidpunkt genomföres på skilda objekt. Objekten bör härvid vara

jämförbara i största möjliga utsträckning. I fallet "variation av åtgär-

der" gäller detta i synnerhet för beläggningens fysiska tillstånd vid

åtgärdstidpunkten. Speciellt i sistnämnda fall är även bärighetsmät-

ningar vid åtgärdstidpunkten av stort värde för att uppnå bästa möjliga

objektiva utgångspunkt. Som tidigare diskuterats kan systematiska

skillnader i bärighet förekomma längs en väg/gataw med formellt ens-

artad undergrund och överbyggnad. Risken för attdetta är fallet mellan

två olika objekt är då naturligtvis än större oaktat objekten formellt

sett är likvärdiga från bärighetssynpunkt.

Beträffande den andra stora frågan - åtgärdstidpunkten - föreslås att

planerade åtgärder såväl tidigare- som senareläggs i jämförelse med

planerad åtgärdstidpunkt. Denna fråga är av synnerligen stor betydelse

mot bakgrund av debatten om kapitalförstöring till följd av eftersatt

underhåll. I

3.7 Sammanfattande smpunkter på val av objekt

 

Sammanfattningsvis bör följande krav ställas på de objekt som skall

bilda underlag för nedbrytningsmodeller i tätort:

-= Urvalet skall vara tillräckligt stort för att möjliggöra ett statistiskt

betraktelsesätt.

-» Undergrundsmaterialet bör i första hand vara friktions- eller mycket

tjälfarliga material, låg/hög bärighet.

-= Grusbitumenöverbyggnader (GBÖ).

- Objekten skall vara fördelade i olika klimatzoner.

- Objekten väljes på sådant sätt att användbara resultat erhålles på

kortast möjliga tid samt.
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- Urvalet bör vara beskaffat på sådant sätt att åtgärder och åtgärds-o

tidpunkt kan varieras.

Kommentar

För att uppfylla kravet på ett material tillräckligt stort för en

statistisk behandling väljes i största möjliga utsträckning objekt vilka är

lämpliga för uppdelning i delsträckor vardera med en längd av 100 m.

3.8 Speciella synpunkter på det lågtrafikerade väg- och gatu-

nätet

Med lågtrafikerat gatu- och vägnät avses här gator och vägar, vilkas

nedbrytning primärt är beroende av åldringseffekter. Gränsen för när

"tidens tand" och ej trafiken är den dominerande orsaken till belägg-

ningars sönderfall beror på ett antal faktorer. En av dessa är- naturligt-

vis trafikens tyngd och intensitet. Gränsen kan bedömas ligga vid 200 á

300 fordon/dygn om tung trafik förekommer (om än i liten omfattning).

På åldrade, spröda beläggningar är varje tung passage en stor påfrest-

ning.'På gator/vägar där endast lätt trafik förekommer - exempelvis i

bostadskvarter - kan åldringen sägas vara avgörande oavsett trafikin-

tensitet.

Till de belagda ytor där åldringseffekter är avgörande för beläggningens

sönderfall hör naturligtvis också GCM-vägar, parkeringsplatser m m.

Åldring och uttorkning

Åldring av bituminösa bindemedel medför att asfaltbeläggningars flexi-

bilitet successivt minskar och materialet försprödas. Denna hårdnings-

process är ett resultat av bl a en kemisk reaktion med syre (oxidation).

Oxidationshastigheten är starkt temperaturberoende. Förutom tempera-

turen har asfaltens kemiska sammansättning och råoljans ursprung

betydelse för hur snabbt processen går. Beträffande beläggningens

sammansättning inverkar bla bindemedelshalten och hålrummet. Jäm-

sides med denna oxidationsprocess sker en förlust av lättflyktiga

beståndsdelar och kemisk nedbrytning på grund av UV-strålning, vilket
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bidrar till beläggningarnas sönderfall.

Sammanfattningsvis leder ovannämnda processer till att åldriga belägg-

ningar blir spröda, poriga och torra. Vanliga typer av skador är

stensläpp, potthäl, sprickor och krackeleringar. Orsaken till defekterna

kan vara helt trafikoberoende exempelvis sprickbildning på grund av

krympspänningar vid låga temperaturer. Vidare infiltrerar vatten i de

poriga beläggningarna, vilket vid frysning luckrar upp materialet.

Emellertid har naturligtvis även trafiken betydelse för nedbrytningen

även om dess omfattning är liten och antal tunga fordon ett fåtal.

Härigenom följer att en nedbrytningsmodell för det lågtrafikerade

vägnätet måste baseras såväl på trafikbelastningen som åldringens

inverkan på beläggningens fortbestånd.

Kompletterande kriterier för val av observationssträckor

Vid utvecklandet av en modell för bestämning av lägtrafikerade belägg-

ningars livslängd bör valet av observationssträckor - förutom vad som i

tillämpliga delar tidigare sagts - baseras på följande kriterier:

1 objekt med olika ålder; ca 10, 20 resp 30 år

2. olika beläggningskompositioner '

3. solexponerade resp skuggiga lägen (eventuellt)

4 varierande ÅDT med och utan tung trafik

Uppföljningsobjekt väljes även på CCM-banor. En viktig skillnad mellan

dessa ytor och det lågtrafikerade väg- och gatunätet är - frånsett

frånvaron av tyngre fordonstrafik - att GCM-banornas beläggning kan

ha högre hålrum, vilket påskyndar oxidationsprocessen. Vidare är

(ECM-banorna i regel enklare uppbyggda än gatorna, vilket kan medföra

särskilda problem med tjälskador.

Kommentar: Underhållet av det lågtrafikerade väg- och gatunätet där

åldringseffekter är av stor betydelse kostar årligen stora summor.

Forskning i syfte att ta fram modifierade bindemedel med bättre

resistens mot åldring är därför angelägen.
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4 UPPFÖLJNING

De i projektet ingående objekten följs upp i följande avseenden:

skadekartering

jämnhetsmätning

spårdjupsmätning

bärighetsmätning

Skadekartering

 

Utrustning: Mäthjul, 2 st pennor med olika linjetjocklek, formulär i

längdskala 1:500.

Väderlek: Torr vägbana med motljus (bäst är sk "upptorkande" väg-

banal

Vid skadekarteringen registreras sprickor, krackeleringar, lappningar

inklusive spricktätningar, separerade partier och potthål. Sprickornas

läge, uppskattad längd och typ av spricka (hårspricka eller öppen.

spricka) inritas på karteringsformuläret. På karteringsformuläret inritas

även spårens läge för att vid utvärderingen av karteringarna möjliggöra

differentiering mellan och ena sidan (sannolika) belastningssprickor och

å' andra sidan trafikoberoende sprickor. Exempel på den förstnämnda

kategorin är längsgående sprickor i spårkant.

På motsvarande sätt registreras krackelerade och lappade ytor (omfatt-

ning och läge) samt - när det gäller krackeleringar - hår- eller öppna

sprickor.

I övrigt noteras defekter såsom graden av stensläpp och uttorkning,

kanthäng, bristfälligt tvärfall etc.

Jämnhets- och spårdjupsmätning

 

Jämnhetsmätning

Jämnhetsmätning i tätort kan delas upp i två delproblem - mätning inne
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i tätorten resp mätning i randområdena utanför tätorten. På innerstads-

gator är trafikmiljön ofta besvärande under dagtid med ryckig och

ojämn körning, tillfälliga stopp, parkeringar etc. Vid mätning med

metoder vilka är hastighetsberoende (Road Surface Tester, Bumpmeter,

PCA etc) är detta en avgörande begränsning. Av nämnda skäl utföres

mätningarna på denna typ av objekt med fördel under tider då. trafik-

miljön är minst störande. Det finns dock anledning förmoda att inner-

stadsmiljön i vissa tätorter under alla tider av dygnet är mindre lämplig

för hastighetsberoende mätmetoder. I sådana fall föreslås användande

av enklare utrustningar. Exempel på lämpliga sådana utrustningar för

jämnhets= resp spårdjupsmätningar är

"Kullbergsmätaren" (jämnhet) resp

- rätskiva (längd 2 m) för spårdjupsmätning

"Kullbergsmätaren" är .en 5 m lång rätskiva uppstyvad med ett fack-

verk. Mitt på rätskivan finns ett mindre hjul vilket är fritt rörligt i

vertikalled. Med denna anordning kan antalet ojämnheter större än vissa

givna värden registreras.

Med ledning av jämförande mätningar med Kullbergs- och CHLOE-mä-

taren har en överföringsfunktion för beräkning av komfortvärde (PSI) ur

mätningar med Kullbergsmätaren framtagits, se figur nästa sida. Sam-

bandet mellan de på detta sätt beräknade komfortvärdena och de med

CHLOE-mätaren uppmätta blir härvid av samma godhetsklass som

motsvarande samband beräknade mellan CHLOE-mätaren och andra

metoder för jämnhetsmätning. Mot bakgrund av att utvärderingen av

mätningar med rätskiva även är synnerligen enkel synes denna vara väl

lämpad att inlemmas i framtida kommunala underhållssystem. En

principiell brist vidlåder dock den relaterade jämförelsen. Intervallet av

komfortvärden är relativt begränsat - mellan 2,6 och 3,8 - varför

extrapolation av den beräknade överföringsfunktionen måste göras

utanför dessa gränser. Emellertid kan sambandet enkelt utvidgas genom

jämförande mätningar även på beläggningar vars jämnhet ligger utanför

dessa gränser.

Det matematiska uttrycket för beräkning av komfortvärde ur mätningar

med Kullbergsmätaren är:
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PSI: 8.5 - x-O-10 . y'0°49 där

x :; antalet ojämnheter större än "Y"
y = ojämnhetens storlek, mm

OJAMNHETENS STORLEK. mm

10

8

\.\.g\\..

 

 

4 A ._L 4 L L 1 4 A L L A A 4 g)
1 1 V V 1 är

0 25 'J 50 75

ANTAL OJÅMNHETER STÖRRE
AN ETT VISST VÅRDE

"Fördelningskurvor" uppmätta med rätskiva (Kullbergsmätaren) och

motsvarande komfortvärden (PSI).

Spårdjupsmätning (rätskiva + kil)

 

Spårdjupsmätning på gator är också ett problem. I första hand är detta

en följd av trafikens tvärfördelning., På landsbygdsvägar är tvärfördel-

ningen förhållandevis väl definierad för olika typer av vägar och har

formen av en normalfördelning med en spridning som är beroende av

vägtyp. På en gata har fördelningen'mera rektangulär form, dvs slitage

och deformationer blir mera jämnt fördelade i tvärled varför uttalade

spår i många fall kan vara svåra att påvisa. Av detta skäl och med

hänsyn till trafikmiljön föreslås mätning med rätskiva med en längd av

2 m. Mätningarna utföres endast i det yttre "spåret". Emellertid bör här
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alternativa förfaranden hållas öppna. I varje mätsektion registreras max

spårdjup och spårbredd (i den mån - mot bakgrund av vad som tidigare

sagts - detta är möjligt).

På vägar utanför tätorten föreslås att Väg- och trafikinstitutets

RST-laserbil användes såväl för jämnhets- som spårdjupsmätning. Mät-

bredden - vilken är 3,30 m - är visserligen icke tillräcklig för att

verkliga spårdjup skall kunna registreras på alla typer av vägar. Oaktat

detta föreslås att mätningarna utföres "inventeringsmässigt" med vilket

i här aktuellt avseende menas att upprepad mätning med överlappning i

tvärled för att erhålla sanna spårdjup icke utföres. Denna uppfattning

kan hävdas av flera skäl varav här kan nämnas:

mätning medqöverlappning är ett synnerligen störande inslag i

aktuella trafikmiljöer

- mätning med överlappning är tids- och därmed kostnadskrävande

- utvärderingsmetodiken är komplicerad och icke helt utarbetad i

skrivande stund

- i en nära framtid finns sannolikt korrigeringsfaktorer att tillgå

för skattning av sanna spårdjup ur RST-mätningar på olika typer

av vägar.

Ytterligare ett skäl- vilket kanske väger väl så tungt som de ovan

nämnda - är att det vid studium av hur en parameter -i detta fall

spårdjupet -förändras i tiden icke nödvändigtvis behöver göras på

absolutnivå (det sanna spårdjupets förändring) utan kan studeras relativt

(förändringen Ax under tiden At). Skillnaden mellan verkligt och upp-

mätt spårdjup är i genomsnitt enligt gjorda undersökningar en under-

skattning i storleksordningen 10%. Mot denna bakgrund kan förlusten av

"exakt" information bedömas vara av ringa värde i förhållande till de

stora merkostnader och den störning av trafikmiljön som en i tvärled

överlappande mätning skulle medföra.

En acceptabel variant är att - som ovan rekommenderades för inner-

stadsgator - endast mäta spårdjupet i ytterspåret.

VTI MEDDELANDE l+52
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Bärighetsmätningar

För°att beskriva och förklara en vägs (gatas) tillståndsförändring i tiden

är bärighetsmätningar i allmänhet av stort värde. Mätningar med

fallviktsdeflektometer är därvid den bäst lämpade metoden emedan

denna - bland idag förekommande mätmetoder - bäst simulerar belast-

ningen från ett rullande hjul. Vid belastningen registreras nedsjunk-

ningen i ett antal punkter. Denna s k sjunktratts djup och form är ett

indirekt uttryck för påkänningarna (spänningar, töjningar) i belägg-

ningen vars storlek är avgörande för en beläggnings utmattningsmässiga

livslängd. Sjunktratten är vidare en indikation på var i vägkroppen

eventuellt svaga skikt förekommer. Vidare erhålles information om

undergrundens beskaffenhet från bärighetssynpunkt. Bärighetsmätningar

(innan åtgärd) är även av stort värde vid uppföljning av olika åtgärders

effekt. Verkligheten är nämligen sådan att objekt vilka till synes har

likartade bärighetsmässiga förutsättningar - exempelvis samma över-

byggnad och undergrund - endast är nominellt jämförbara. Kvalitativt

kan påtagliga skillnader föreligga beroende på variationer i material,

utförandemässiga skillnader etc. Av denna anledning förutsätter en

adekvat jämförelse mellan olika åtgärders livslängd att förutsätt-

ningarna i varje enskilt fall klarlägges i största möjliga utsträckning.

Beträffande bärighetsmätningar kan invändningar av typen "i ett fram-e

tida beläggningsunderhållssystem kommer icke resurser för bärighets-

mätningar att finnas tillgängliga i den utsträckning som krävs för att

sådana mätningar skall kunna bli ett hjälpmedel i långtidsplaneringen

(dvs att exempelvis beläggningarnas livslängd prognoseras med hjälp av

modeller vilka bl a är baserade på bärighetsmätningar). Detta är icke

ett rationellt argument. Den tekniska utvecklingen på bärighetsmät-

ningsområdet kan innebära att mätapparatur med hög kapacitet som

samtidigt är billig och tillförlitlig kan finnas framtagen inom en

tidshorisont på, 19 a'lS år. Det kan även komma att visa sig att det på

sikt - när de med tiden ökande kunskaperna möjliggör en förfining av

den 1:a generationens underhållssystem - bedöms vara lönsamt att

införliva återkommande bärighetsmätningar (ex.vis vart 5:e år) i plane-

ringssystemen för att därigenom erhålla 'ett förbättrat underlag för den

långsiktiga kostnads- och resursplaneringen.
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Bärighetsmätningarna bör i princip utföras under den mest kritiska

tidsperioden. Denna är med avseende på utmattning av beläggningarna

(sprickor, krackelering) och permanenta deformationer i underlaget

(vattenanrikning i vattenkänsliga bär- och förstärkningslager i kombina-

tion med tunna beläggningar) tjällossningsperioden. Under senhösten kan

påfrestningarna också vara stora på (främst de tunna) beläggningarna i

takt med sjunkande temperaturer. Särskilt gäller detta om nederbörden

varit riklig och vatteninfiltration i underlaget skett.

Mätningar och skadekarteringar enligt ovan genomföres på samtliga

objekt åtminstone i projektets inlednings- och avslutningsskede. Därut-

över genomföres skadekarteringar på objekt vilka åtgärdas under pro-

jektets gång. Denna kompletterande uppföljning göres i så nära anslut-

ning före åtgärd som möjligt.

I övrigt genomföres mätningar och besiktningar av objekten under

projektets löptid efter bedömning i varje enskilt fall. Emedan tyngd-

punkten vid val av objekt inom ramen för detta projekt skall läggas på

.det lågtrafikerade väg- och gatunätet är det icke meningsfullt med

generella årliga tillståndsuppföljningar emedan nedbrytningshastigheten

är låg.

VTI' MEDDELANDE 452
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5 BESKRIVNING AV TILLSTÅNDSFÖRÄNDRINGAR

Det primära syftet med här föreslaget projekt är att genom uppföljning

av ett stort antal observationssträckor under lång tid skaffa erforder-

ligt underlag för att i modellform kunna beskriva vägars/gators ned-

brytning (tillståndsförändring). Modellen (-erna) skall beskriva tillstån-

det på ett för väghållaren relevant sätt dvs effekten av olika defekter

för trafikanter och fordon (den funktionella standarden) ligger utanför

avgränsningen av detta projekt. De enskilda skadetyperna kvantifieras

(inklusive omfattning och svårighetsgrad där så är möjligt) och hopvägs

till ett skadeindex (tillståndsindex). Mera härom i kapitel 6.

Vid beskrivning av samband orsak-verkan är det naturligtvis av största

vikt att de signifikanta orsaksparametrarna kan fångas in. Samtidigt

måste kravet på enkelhet beaktas i största möjliga utsträckning emedan

en förutsättning för exempelvis en nedbrytningsmodell's praktiska an-

vändbarhet just är dess enkelhet. Enkelheten förutsätter så få och lätt

kvantifierbara parametrar som möjligt. Följande parametrar kan bei

skrivas som primära och bör alltid »ingå i en modell:

-» årsdygnstrafik (ÅDT)

.. tung trafik (N10)

- typ av (åtminstone) senaste åtgärd och tidpunkt

- bärighetsindex

- klimatzon

Härutöver finns ett antal parametrar såsom överbyggnadstyp, dräne-

ringsförhållanden, bank/skärning, grundvattennivå etc, vilka har bety-

delse för en beläggnings livslängd. Sådana parametrar kan dock vara

svåra att baka in i en nedbrytningsmodell för tätorter.

Behandlingen av de parametrar som primärt skall ingå i modellen kan

göras på olika sätt. Exempel härpå är den tunga trafiken. Denna

parameter kan beskrivas med skattningar av endera antalet tunga

enheter eller antalet N10 per tidsenhet. Här gives ett exempel på

möjligheten att förenkla en modells tillämpning. Om kvantifiering av

den tunga trafiken medelst N19 endast bidrar till ett marginellt
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förbättrat samband i jämförelse med vad som erhålles om "antalet

tunga enheter" användes som indata finns inga skäl för att tillämpa den

noggrannare men omständligare metodiken med "N10".

I här föreliggande projektförslag har bärighetsmätningar föreslagits

oaktat sådana mätningar icke är realiserbara i ett praktiskt belägg-

ningsunderhâllssystem inom den närmaste framtiden. Emellertid bör

uppläggningen av ett projekt vara inriktad på en förväntad teknisk

utveckling. Dock avses här att även utveckla modeller vilka icke är

baserade på, bärighetsmätningar. I de fall härför erforderliga data om

överbyggnad och undergrund föreligger kan nominella bärighetsindex'

beräknas och användas som ingångsdata i modellutvecklingen. Detta

förfarande avses också att testas.

Vid utvärderingen testas i första hand endast de primära parametrarna

enligt ovan varvid - där detta är möjligt - dessa kvantifieras på olika

sätt. Genom stegvis regression testas de olika parametrarnas signifikans

varefter de accepteras eller förkastas. Modellens utdatasida uttryckes i

statistiska termer.

VTI MEDDELANDE t#52
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6 SKADEVÄRDERING

Vid värdering av en väg, gatas tillstånd används ofta ett s k komfort-

värde (andra benämningar är PSI - Present Serviceability Index- och

tjänlighetsvärde). Komfortvärdet beskriver med ett numeriskt värde

trafikanternas värdering av beläggningsM standard med hänsyn till

åkkomforten. Storheten är alltså ett uttryck för beläggningens funktio-

nella tillstånd. Detta är icke helt tillfyllest från väghållarens synpunkt.

Denne är också intresserad av det strukturella (bärighetsmässiga)

tillståndet. I det ursprungliga PSI-värdet finns också spårdjup, krackele-

ringar och lappningar med. Detta är även fallet i "_I\_I_ordiskt index för

Ijänlighet" (NIT) vilket framtogs genom en nordisk panelbedömning.

inom ramen för det sk STINA-projektet. Gemensamt för dessa till-

st-åndsbeskrivningar är dock att de enbart är grundade på trafikanternas

värderingar. En krac'kelerad beläggning eller en måttligt spårig väg

(särskilt om spårbredden är stor) behöver icke vara till något men för

trafikanten. Detta har också kommit till uttryck i bedömningarna där

nämnda strukturella defekter endast har givits marginell betydelse. Den

helt dominerande "defekten" enligt trafikanterna är jämnheten i längs-

led.

Hur skall nu en beläggnings tillstånd värderas? Vi har här att beakta

dels väghållarens, dels trafikanternas kostnader. Dessa skall samman-

tagna minimeras om syftet är att uppnå samhällsekonomisk optimering.

Härutöver bör även åkkomforten vägas in i beslutsunderlaget även om

denna är en subjektiv bedömning avhängig av bl a trafikantens referens-

ramar och är svår att uttrycka i kronor och ören. Emellertid synes det

vara självklart att en totalsyn skall ligga till grund för styrning av

beläggningsunderhållet på väg- och gatunätet under en begränsad

budget och vid äskande av anslag. Denna utgångspunkt lederjtill två

separata beskrivningar av beläggningens tillstånd - en väghållarrelate-

rad resp en trafikantrelaterad. Sammanvägning av dessa beskriver i

varje ögonblick en beläggnings "totalekonomiska" tillstånd och skall

normalt vara styrande för underhållsinsatserna. Det ligger emellertid ej

inom ramen för här föreslaget projekt att behandla trafikanteffekter

och dessas beroende av beläggningens tillstånd. Den värdering av olika

skadetyper/defekter som redovisas nedan skall alltså ses som en be-
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skrivning och kvantifiering av beläggningars strukturella tillstånd oak-

tat trafikanteffekter beaktas indirekt genom att defekternas allvarlig-

hetsgrad göres beroende av typen av väg/gata.

Följande skadetyper kommer att behandlas

i. Spårbildning

2. Krackelering och övriga belastningsbetingade sprickor

3. Övriga sprickor (ej direkt belastningsbetingade)

4. Jämnhet

5. Tvärfall

6. Lappningar

7. Separation

och speciellt med avseende på det lågtrafikerade väg- och gatunätet:

8. Potthål

9. Stensläpp, oxidation, uttorkning etc (sönderfall)

lO. Uppgrävning

(ll. Friktion)

Nedan behandlas de enskilda skadetyperna var för sig och åsättes

preliminära skadepoäng i en skala från 1 till 100.

l. Spårbildning

Spårbildningen på vägar och gator betingas endera av avnötning

(huvudsakligen av dubbade däck) eller deformation. I det senare

fallet kan orsaken vara otillräcklig bärighet och/eller plastiska

deformationer vid höga temperaturer (eller låga hastigheter).

Spårbildning är ett typfall på defekt där både den vikt som skall

tillmätas defekten och åtgärden bör vara beroende av orsaken

till spårbildningen. Från väghållarens synpunkt bör spårbildning

beroende på dominerande orsak och från allvarlighetssynpunkt

värderas i följande ordning (i fallande skala).

l. Bärighetsberoende spårbildning

VTI MEDDELANDE 452
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2. Stabilitetsberoende spårbildning

3. Avnötningsberoende spårbildning

Exempel på åtgärder i de enskilda fallen:

Fall l. Förstärkande åtgärd

Fall 2. Bortfräsning/rivning -» nytt slitlager

Fall 3. Spârfyllnad.

Förutom värdering av defekter m h t orsaken bör värderingen

vara beroende av den aktuella vägens, gatans karaktär exempel-

vis huvudled (höga hastigheter, stora trafikflöden) eller bostads-

gata (låga hastigheter, liten trafik). Av ovan framgår att skade-

värdering snabbt kan kompliceras så att det hela blir ohanter-

bart. Ur praktisk synvinkel är det därför kanske ej motiverat att

exempelvis värdera spårdjup efter dess dominerande orsak. Or-

saken kan dessutom vara svår att avgöra. Värderingen torde

endast göras beroende av trafikledens karaktär. Däremot bör

orsaken om möjligt antecknas på besiktningsprotokoll för eventu-

' ell användning vid objekts-/verksamhetsplanering.

I figurl redovisas i diagramform ett förslag till värdering av

spârdjup på olika typer av vägar och gator.
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2. Krackelering och övriga belastningsbetingade sprickor

Krackelering av asfaltbeläggningar är ett utmattningsfenomen

orsakad av trafiklast i kombination med krympspänningar vid

lägre temperaturer (huvudsakligen vår och höst).

På samma sätt som var fallet med spårbildning kan krackelering

värderas på olika sätt. Exempel härpå är om krackeleringen

inträffat på ett tidigt stadium eller efter lång tid. Det först-

nämnda fallet antyder att vägen, gatan är underdimensionerad

varför skadan bör bedömas allvarligare än om krackeleringen

inträffar efter längre tid. Krackeleringens svårighetsgrad - var-

med avses sprickvidden och därmed läsningen mellan enskilda

beläggningsstycken - är exempel på en annan faktor av betydelse

för beläggningens fortbestånd (och för påkänningarna på under-

laget).

Övriga belastningsbetingade sprickor är i regel längsgående och

uppstår i spårbotten och/eller i spårslänterna. Dessa sprickor bör

värderas strängare än ej direkt belastningsbetingade sprickor

emedan de ständigt tillväxer och är ett förstadium till krackele-

ring samtidigt som de kan vara en indikation på otillfredsställan-

de bärighet beroende på hur snabbt de uppträder.

Sammanfattningsvis kan beträffande krackeleringar sägas att en

indelning dels efter omfattningen, dels efter svårighetsgraden är

ett minimikrav. Svårighetsgraden beskrivs med två klasser -

slutna resp öppna sprickor (klass 1 resp klass 2-sprickor).

I figur 2 redovisas ett förslag till värdering av krackelering och

övriga belastningsbetingade sprickor.
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3. Övriga sprickor (ej direkt belastningsbetingade)

Övriga sprickor i asfaltbeläggningar kan vara betingade av

många orsaker. Exempel härpâ är tjälsprickor (i regel längsgâm

ende i vägmitt eller vägkant), lågtemperatursprickor, reflexions-s

sprickor, sättningssprickor etc.

'Reflektionssprickorna kan vara endera belastningsbetingade

(svaghetszoner i överlagda, spruckna beläggningar) eller en följd

av temperaturbetingade rörelser i överlagda t ex cementbundna

lager.

Emellanåt uppträder till synes vilda, oregelbundna sprickmönster

vars uppkomst kan vara svår att förklara. En möjlig orsak är

krympning på grund av rörelser (uttorkning) i underlaget.

De ej belastningsbetingade sprickorna utgör naturligtvis också

svaghetszoner i vägen/gatan (hållfasthetsmässigt, vatteninfiltra-

tion) men tillväxer ej på samma sätt som belastningssprickor. Av

detta skäl kan en mindre sträng bedömning av deförra motive-

ras.

I figur 3 redovisas ett förslag till värdering av belastningsobero-

ende sprickor (sprickorna förutsättes vara öppna).
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4. Jämnhet

Med. avseende på det funktionella tillståndet (trafikanternas

åkkomfort) är jämnheten i längsled av stor betydelse. För

väghållaren kan jämnheten eller snarare graden av ojämnhet vara

en indikation på varierande bärighet, ojämna tjäilyftningar/sätt-o

ningar etc. Härtill kommer att de dynamiska tillskotten ökar som

funktion av ojämnheten vilket förkortar beläggningens livslängd.

Den enklaste varianten av förekommande tillståndsmodeller

innehåller endast jämnheten (i kombination med .trafikflödet)

som åtgärdskriterium. Förklaringen härtill är i första hand att

jämnheten är den tillståndsparameter som är enklast och

snabbast att mäta. '

Jämnhetens betydelse för åkkomforten är i hög grad beroende av

färdhastigheten., På de trafikleder i tätort där högre hastigheter

än 50 km/h är tillåtna är spårbildning i regel orsaken till

åtgärder. På den övriga delen av väg- och gatunätet är jämn-

heten av mindre betydelse på grund av delåga hastigheterna. Av

nämnda skäl synes det icke motiverat att väga in jämnheten

tillsammans med övriga defekter utan att endast ange en övre

gräns vid vilken åtgärd är angelägen. Härvid föreslås följande

gränser uttryckta i den av Vägverket och VTI tillämpade kom-

fortskalan (inom parentes anges motsvarande värde i den äldre

fem-agradiga PSImskalan):

- statskommunala och 4,5 (3,0)
kommunala huvudleder

- övriga vägar med tillåten 5,7 (2,5)
hastighet >50 km/h samt
genomfartsgator '

- övriga vägar* och gator 6,8 (2,0)

5.,_ Tvärfall/avrinning

En god vattenavledning från en väg, gata är angeläget ur flera

synpunkter bla trafiksäkerhetsskäl (vattenplaning, isbildning),

bränsleförbrukning, stänk på medtrafikanter, vatteninfiltration i
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underlaget etc. Att mäta tvärfall är emellertid omständligt

emedan någon automatiserad metod ej finns tillgänglig idag. En

subjektiv bedömning bör i varje fall göras vid en tillståndsbedöm-

ning varvid resultatet blir endera "acceptabelt" eller "icke

acceptabelt". I fallet "icke acceptabelt" åsättes defekten fem (5)

skadepoäng oavsett väg-, gatutyp (på. innerstadsgator motiveras

detta av hänsyn till oskyddade trafikanter).

6. Lappningar (yt- och spricklagning)

Lappningar i beläggningar är en indikation på att allmäntill-

ståndet är mindre gott. Orsaken till en sådan begränsad åtgärd

kan vara lokala krackeleringar, enskilda sprickor, potthål etc.

Utöver en indikation på tillståndet kan en estetisk aspekt läggas

på lappade beläggningar i tätort.

Vid värdering av "lappning" tages icke hänsyn till åtgärdens art

utan endast till omfattningen. Ett förslag till indelning i skade-

klasser och motsvarande skadepoäng:

 

Skadepoäng

<25% lappad yta 5

25-50°/o lappad yta lO

>50°/o lappad yta 15

7. Separation

Separation är en typ av defekt som - förutom att beläggningen

får reducerad hållfasthet - i sin förlängning leder till stensläpp

och potthålsbildning. Emedan defekten är allvarlig tilldelas den

10 skadepoäng om den förekommer regelmässigt på en väg/gata.

Enstaka separerade partier tilldelas 3 skadepoäng.

Punkterna 1-4 och 6-7 ovan är skadetyper som kan karakterise-

ras som gemensamma för både det hög- och lågtrafikerade väg-

och gatunätet. Detta gäller också tvärfallet (punkt 5).
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Nedan behandlas - punkterna 8 till 10 - defekter som är speci-

fika för det lågtrafikerade vägen och gatunätet.

8. Potthål

Potthâl är en typ av defekt som bör åtgärdas inom ramen för det

löpande underhållet. Så är också fallet i stor utsträckning idag.

Beträffande potthâls uppkomst sker detta så slumpmässigt (både

i tid och rum) att det icke synesmeningsfullt att medtaga denna

defekt som en variabel i en nedbrytningsmodell. Av denna

anledning inväges förekomsten av potthål med ett normaliserat

mått genom följande omräkning:

SsznxlOO/L där

5 = skadepoäng för gata "x"

K 2 skadepoäng per potthâl

n = antal potthål

L = längden på gata "x" i m

Multiplikation med "160" innebär att frekvensen potthål/ 100 m

användes som jämförelsemâtt. Emedan potthål _är en allvarlig

defekt främst från trafiksäkerhetssynpunkt tilldelas varje enskilt

potthål en skadepoäng på 1.0. Enligt det normaliserade måttet

ovan innebär detta att om antalet potthål på en sträcka av 50 m

är 10 st skall detta parti åtgärdas.

9. Stensläpp, oxidation, uttorkning etc

Stensläpp, oxidation, uttorkning och allmänt sönderfall av en

beläggning är typiska åldersfenomen även om orsaken till sten-

släpp kan vara en helt annan (stora dragtöjningar, bristande

vidhäftning, separation).

Ett' enkelt och rationellt grepp att beakta åldringsfenomen är att

väga in beläggningens ålder vid tillståndsbedömningen. En övre

gräns för vid vilken tidpunkt en åtgärd senast bör sättas in skulle
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kunna bestämmas genom studier av det antal år det tar för en

viss bindemedelstyp att uppnå en viss hårdhet (penetration) i

olika klimatzoner. En sådan undersökning är dock ej möjlig att

utföra inom ramen för detta projekt.

lO. Uppgrävningar

På det lågtrafikerade gatu- (och väg-) nätet är uppgrävningar

den vanligaste orsaken till beläggningsåtgärder i många kom-

muner. Uppgrävningarna kan - i de fall det är planerade - förut-

ses på något eller några års sikt. I övrigt inträffar de helt

slumpmässigt (ledningsläckor, kabelbrott etc).

Det som synes vara möjligt att beakta när det gäller uppgräv-

ningar contra den långsiktiga beläggningsunderhållsplaneringen

är att man till tillståndsmodellen adderar en faktor som repre-

senterar den statistiska risken för att en viss väg/gata kommer

att grävas upp innan den prognoserade åtgärdstidpunkten. Det

inses dock snabbt att denna teknik blir alltför komplicerad om

den skall genomföras på ett meningsfullt sätt. I praktiken

förhåller det sig nämligen på det sättet att sannolikheten för

uppgrävningar varierar mellan olika gator (vägar). Således skulle

en kartläggning av vad som finns under "locket" erfordras för att

i kombination med historiska data möjliggöra en (mycket osäker)

bestämning av den statistiska risken för uppgrävningar. Vidare

kan man hamna i en paradoxal situation om man beaktar

sannolikheten för uppgrävning beroende på att denna sannolikhet

ökar med tiden. Antag att två objekt med åldern 10 resp 20 år är

aktuella för åtgärd. Det sistnämnda objektet har i det läget en

högre sannolikhet för att en uppgrävning kommer att inträffa

och prioriteras därför lägre. Under en begränsad budget får detta

till följd att de äldsta objekten sätts på undantag emedan man i

dessa fall vill invänta den istundande uppgrävningen! Denna

process kommer att upprepas från år till år och konsekvenserna

inses snart om den väntade uppgrävningen uteblir under en längre

tid.
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ll. Friktion

Friktionen vid barmarksförhållanden är i allmänhet inte något

problem. Med hänsyn till de i allmänhet låga hastigheterna i

tätortsområden (ofta även på höghastighetslederna på grund av

den allmänna trafiksituationen) lämnas frågan om friktionen och

texturen skall medtagas vid tillståndsbedömningen tills vidare

öppen;

Allmän rekommendation

I ett projekt med den uppläggning som här föreslagits kan endast

ett begränsat antal kommuner deltaga. Det föreslås därför att

övriga intresserade kommuner genomför egna återkommande

tillståndsinventeringar'av väg- och gatunätet. Det är därvid en

förhoppning att den skadevärdering och tillståndsbeskrivning som

ovan diskuterats är till viss vägledning.
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7 TIDPLAN OCH KOSTNADSKALKYL

Mot bakgrund av underhållsåtgärders "normala" livslängder och den

urvalsstrategi som föreslagits inom detta projekt bedöms en projekttid

på ca 5 år vara väl avvägd men samtidigt ett minimum. Emellertid kan

vissa praktiska problem förväntas uppstå i inledningsskedet. Svårigheter

kan föreligga att snabbt finna önskvärt antal objekt vilka bedöms vara

lämpliga varför urvalet kanske måste kompletteras under år 2 och

eventuellt också är 3. Detta har den fördelen att mätrutiner etc kan

trimmas in på ett mindre urval under inledningsåret. Ett annat problem,

med en komprimerad projekttid på ca 5 år är befintliga mätresurser.

Dessa är i vissa delar hårt ansträngda särskilt under vårperioden. Den

idealiska lösningen härpå är en utsträckning av projekttiden till ca 10 år

med ett rullande mätprogram återkommande med lämpliga intervall.

Den inhämtade kunskapen skulle naturligtvis också bli större med den

sistnämnda uppläggningen. Nackdelen är givetvis den förhållandevis

långa tidshorisonten. En tredje tilltalande variant är en huvudprojekttid

på ca 5 år med en kompletterande uppföljning efter ca 8 år.

I tabell 1 redovisas de tre diskuterade alternativen i ett schematiskt

tidsdiagram och i tabell 2 uppskattade kostnader för projektets genom-

förande. Kostnaderna är beräknade med utgångspunkt från ca 200 st

observationsobjekt vardera med en längd av 100 m. För projektets

genomförande erfordras medverkan av ett antal kommuner vid val av

objekt, insamling av historiska data m m. Denna medverkan förutsättes

ej belasta projektet med några kostnader.
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Tabell 1. Tid- och aktivitetsplan

 

Aktivitet År
1987 1988 1989 1990 l99l 1992 1993 1994 1995 .5996 1997

 

Val av objekt X (X)
Mätningar etc* X 3 X
Lägesrapport X X X X X

Avrapportering X

(X)

Alt I

 

Val av objekt
Mätningar etc*
Lägesrapport

Avrapportering

Alt II

><
><

><

 

Val av objekt X (X)
Mätningar etc* X " X XLägesrapport X
Avrapportering X _ X

Alt III

 

* Förutom i projektets inlednings- och avslutningsskede genomföres mätningar, skadekarteringar etc i samband med åtgärder och iövrigt där så bedöms motiverat.
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Tabell 2. Kostnadskalkyl (1986 års priser), kkr, alternativ 1.

 

Aktivitet
1987 1988 1989

År
1990 1991 1992

 

Val av objekt
Inmätning m m

Mätningar +
Skadekarteringar

Lägesrapport

Datorkostnader

Avrapportering

125

170 95 170

10

75

 

Summa 300 100 55 55 55 255 I 820 kkr

 

§

Anm. Totalkostnaden föralternativ II beräknas till 910 kkr respektive för alternativ III till 850 kkr.
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