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INLEDNING

Sedan 1983 pågår vid VTI projektverksamhet som syftar till att utveckla 
tillståndsförändringsmodeller för beläggningsåtgärder på belagda vägar. Den övergripande 
målsättningen är att ta fram modeller med vars hjälp man skall kunna bestämma den 
lämpligaste underhållsåtgärden, lämpligaste tidpunkt för åtgärden samt tillståndets 
utveckling i tiden. Input i modellerna förväntas vara vägens aktuella tillstånd, vägens styrka 
alternativt nominella uppbyggnad, trafikbelastningen samt rådande klimat.

Projektverksamheten är organiserad i ett huvudprojekt, "Dimensionering vid 
förbättring och underhåll", innehållande fyra delprojekt:

Överbyggnadsåtgärder 
Modellutveckling 
Dubbdäck och vägslitage 
Dräneringsåtgärder

I föreliggande rapport redovisas arbete inom delprojektet "Överbyggnadsåtgärder". 

Proiektets mål

Projektets målsättning är att ta fram underlag för konstruktion av modeller med vars 
hjälp belagda vägars tillståndsutveckling skall kunna förutsägas. Aktiviteter för utveckling 
av modellerna sker i ett annat delprojekt, "Modellutveckling".

Projektets innehåll

Arbetet i projektet omfattar uppföljning av tillståndsutvecklingen på ett stort antal 
observationssträckor. Observationssträckorna är 100 meter långa och uppföljningen 
omfattar båda körriktningarna. Uppföljningen består i insamling av en mängd olika mätdata 
som beskriver vägens tillstånd i form av jämnhets- och spårdjupsmätningar, 
skadebesiktningar, deflektionsmätningar etc. Dessutom insamlas en mängd uppgifter om 
vägens uppbyggnad, trafikens sammansättning, klimatdata mm. En närmare beskrivning av 
mätningar och informationsinsamling återfinns senare i rapporten.

Uppföljningsarbetet påbörjades 1984 på ett begränsat antal observationssträckor. Under 
åren har antalet observationssträckor utökats kontinuerligt och de uppgår under 1990 till ca 
360 st fördelade på drygt 30 olika objekt. Objekten är belägna i södra och mellersta 
Sverige, från Linderöd i Kristianstads län till Östersund i Jämtlands län.

Under projektets första fem år har inte valet av underhållsåtgärd, åtgärdstyp respektive 
tidpunkt för åtgärd, styrts från projektet. Från och med 1990 har dock vissa objekt valts ut 
där både åtgärdstyp och tidpunkten för åtgärd har varierats. Variationen av åtgärdstyp har 
under 1990 bestått i att beläggningens tjocklek har varierats på två objekt.

Eftersom uppföljningsprogrammet är omfattande genereras en mycket stor mängd 
mätdata varje år. För att möjliggöra en effektiv bearbetning och sammanställning av alla 
mätdata har ett PC-baserat databassystem utvecklats. Systemet består av ett antal parallella 
databaser som omfattar alla mätdata och andra relevanta uppgifter om 
observationssträckorna.



I korthet kan de årliga aktiviteterna inom delprojektet"Överbyggnadsåtgärder" 
beskrivas i följande punkter.

Insamling av tillståndsdata på befintliga och nya observationssträckor 
Besiktning av samtliga observationssträckor 
Insamling av uppgifter om objektens konstruktion 
Insamling och bearbetning av trafikdata
Bearbetning och inläggning av mätdata och andra uppgifter i databaser 
Val av nya observationssträckor

Observationssträckor

Samtliga sträckor är belägna på så kallade "byggda" vägar, vilket innebär att de har 
byggts enligt Vägverkets byggnadsanvisningar. Ambitionen är att urvalet skall spegla 
vägkonstruktioner som är representativa för Sverige. De flesta objekten har kommit med i 
uppföljningsprogrammet strax innan den första underhållsåtgärden skall vidtagas.

Observationssträckorna är 100 meter långa och ligger normalt samlade till ett antal av 
10 till 20 sträckor på ett vågobjekt. Sträckorna ligger normalt antingen i skärning eller på 
bank. Alla mätningar och besiktningar omfattar båda kör riktningarna.

År 1984, då uppföljningen började, ingick 160 st observationssträckor fördelade på 13 
objekt. Under 1987 och 1988 tillkom ytterligare 131 observationssträckor fördelade på 12 
nya objekt. Under 1989 utökades programmet med 55 observationssträckor fördelade på 5 
objekt i Jämtlands län. År 1990 tillkom 9 observationssträckor vid ett objekt vid 
Hallstah ammar.

Många av objekten ligger i anslutning till Vägverkets fasta stationer för trafikmätning.



Hösten 1990 ingick följande objekt och observationssträckor i uppföljningen:

Län Väg Objekt Antal str Byggd år ÅDT
C E4 Månkarbo 1 0 1952 8500
D E3 Eskilstuna 14 1966 5700
D Rv53 Kvicksund 18 1977 3800
E E4 Herrbeta 17 1975 1 2 0 0 0

E Rv34 Brokind 16 1969 3150
E Rv55 Åby 7 1972 5500
E 215 Skärblacka 6 1972 3600
E 1173 Rejmyre 9 1972 700
F E4 Värnamo 2 1 1979 7000
F 195 Bankeryd 13 1981 2500
H E6 6 Oskarshamn 1 1 1975 4500
H Rv33 Ankarsrum 1 0 1979 1800
H Rv33 Vimmerby 1 2 1980 1700
L E6 6 Linderöd 1 2 1932 5600
P Rv45 Lilla Edet 1 2 1967 8100
R E3 Hova 9 1948 6760
S E18 Karlstad 13 1940 1 2 0 0 0

S E18 Kristinehamn 1 0 1962 10400
T Rv50 Askersund 6 1983 4000
T Rv60 Lindesberg 1 0 1981 5000
T Rv6 8 Lindesberg 1 1 1977-80 2 0 0 0

U Rv67 Sala 1 0 1963 6330
u 252 Hallstahammar 9 1984 2600
w Rv60 Ludvika 1 0 1970 5200
X Rv83 Arbrå 1 0 1965 3100
X 301 Bollnäs 13 1962 3600
z E75 Mattmar 1 0 1970 2500
z Rv81 Svenstavik 1 1 1965 1900
z Rv8 8 Lit 1 0 1968 1800
z 321 Mattmar 1 2 1971 690
z 675 Kaxås 1 2 1984 270

Mätprogram

Omedelbart före och efter en underhållsåtgärd genomförs alltid ett komplett 
mätprogram. Under mellanperioden görs en begränsad mätinsats vad beträffar 
tillståndsbeskrivningen. Varje år görs dock minst en mätning med Laser-RST och en 
besiktning. Om resultatet från besiktningen eller mätdata från Laser-RST indikerar ett 
behov av ytterligare mätningar genomförs dessa i erforderlig utsträckning.

Trafikdata hämtas där det är möjligt från Vägverkets fasta mätstationer. I övrigt 
genomförs differentierad trafikräkning av VTI eller på beställning av Vägverkets 
trafikmätningsgrupper. Vi har ännu inte kunnat få mätdata från Vägverkets fasta 
vågstationer. Det innebär att det for närvarande endast finns data som beskriver antalet 
tunga axlar.



Det kompletta mätprogrammet omfattar följande aktiviteter:

1. Deflektionsmätning med fallvikt

Deflektionsmätningarna görs med en fallvikt från KU AB. Normalt utförs mätningarna 
av bärighetsgruppen inom RST Sweden. Mätningarna görs i höger hjulspår på var 20:e 
meter i båda körriktningama. Deflektionen registreras i belastningens centrum och 200, 
300, 450, 600, 900 respektive 1200 mm från centrum. Under de första åren mättes 
deflektionen dock endast i belastningscentrum, 300, 600 respektive 900 mm från centrum.

I samband med mätningen registreras lufttemperaturen och beläggningens yttemperatur 
med fallviktens ordinarie utrustning. På alla objekt finns dessutom 3 st termogivare 
monterade på olika djup i beläggningslagren. Även dessa temperaturer registreras i 
samband med mätningen.

Normalt görs en deflektionsmätning vid tre olika perioder på året; vår, sommar och 
höst. Detta mätprogram genomförs första året objektet är med i uppföljningen eller i 
anslutning till en underhållsåtgärd.

Resultaten från deflektionsmätningarna överförs från RST Sweden på diskett till VTI 
för vidare bearbetning och inläggning i databasen.

2. Tvärprofilering

Tvärprofileringen görs i samma sektioner som deflektionsmätningarna. Tvärprofilen 
registreras med VTI:s s.k. profilograf. Profilografen består av en mätbalk samt ett litet 
mäthjul som löper utmed balken och överför vägbanans ojämnheter i tvärled till en 
skrivare. Med denna mätmetod registreras hela tvärprofilen kontinuerligt varför det i regel 
är möjligt att avgöra vad som kan ha orsakat eventuell spårbildning.

Efter digitalisering av den uppritade profilen beräknas spårdjupet i vänster respektive 
höger hjulspår, spårens sidoläge samt spårvidden. Spårdjupet beräknas enligt den s.k. 
trådprincipen. Efter beräkning och komplettering av mätdata överförs de till databasen.

Tvärprofilering görs alltid omedelbart före och efter vidtagna underhållsåtgärder. Om 
speciella skäl finns kan tvärprofilen mätas även vid andra tillfällen.

3. Mätning med Laser-RST

Mätningar med Laser-RST görs på varje sträcka minst en gång per år. Om 
underhållsåtgärder planeras görs en mätning omedelbart före och efter åtgärden. 
Mätningarna följer i stort sett det mätprogram som Vägverket tillämpar vid de årliga 
inventeringsmätningama.

Varje observationssträcka mäts individuellt i trafikens båda riktningar.

Följande parametrar mäts och beräknas:

Spårdjup
Fram till 1990 har värdet från det djupaste spåret i varje profil beräknats 
till ett medelvärde över varje sträcka i respektive körriktning. Från och



med 1990 beräknas spårdjupet i båda spåren. Spårdjupen beräknas enligt 
trådprincipen.

Jämnhet
Jämnheten mäts i båda hjulspåren med hjälp av en 32 kHz laser och en 
accelerometer. Med hjälp av informationen från lasern och 
accelerometem beräknas vägens längdprofil. Ur vägens längdprofil 
beräknas IRI- och RMS-värden.

Makrotextur
Makrotexturen mäts i båda hjulspåren med hjälp av två lasrar. Efter 
beräkning redovisas medelvärdet for

Megatexture 
Rough texture 
Fine texture

Mätningarna med Laser-RST görs normalt med personal från VTI. Efter bearbetning 
och komplettering av mätdata överfors resultaten till en databas.

4. Jämnhetsmätning med CHLOE-mätare

Jämnhetsmätning i vägens längdled har utförts med VTI:s CHLOE-mätare. 
Mätresultatet har bearbetats och redovisas som ett trafikbarhetsvärde (PSI), ett tal på en 
femgradig skala där 5 anger bästa tänkbara jämnhet.

Mätningarna görs i höger hjulspår i respektive körriktning. Resultaten redovisas i form 
av ett medelvärde över respektive sträcka.

CHLOE-mätaren är utvecklad i samband med AASHO-försöken i USA i slutet av 
1950-talet. CHLOE-mätaren består av en balk med två mäthjul i linje på ett avstånd av 22.2 
cm. Hjulen är lagrade och förbundna med en arm vars vinkel , relativt efterfordonet, 
registreras. På varje 100-meterssträcka registreras 670 st vinkelavläsningar. Summan av 
vinkeländringarna utgör ett mått på ojämnheten i vägens längdriktning.

5. Besiktning

Målsättningen är att varje sträcka skall besiktigas minst en gång per år. I samband med 
en underhållsåtgärd görs alltid en besiktning före och efter åtgärden. För identifiering och 
svårighetsklassificering används den av Vägverket, VTI och Kommunförbundet framtagna 
"Handbok för tillståndsbedömning av belagda gator och vägar". Alla förekommande skador 
ritas också in på en kartskiss över varje sträcka. Ofta kompletteras bedömningen med 
fotografier på skador och defekter.

Information som beskriver skadornas typ, svårighetsgrad och läge läggs in i en 
databas.



6. Trafikmätning

Ett flertal objekt ligger i direkt anslutning till Vägverkets fasta mätstationer. I dessa 
fall hämtas information om trafikens sammansättning från Vägverket varje år. På de objekt 
där Vägverket inte har någon mätpunkt genomfor VTI mätningar under två dygn varannat 
år. Vid mätningen registreras axelkonfigurationen på passerande fordon. Vid bearbetningen 
av mätdata räknas alla axlar på tunga fordon om till antal ekvivalenta 10-tonsaxlar. Vid 
beräkningen görs antaganden om fordonens axellaster.

Förhoppningsvis skall det inom en snar framtid vara möjligt att få information om de 
faktiska axellasterna från Vägverkets fasta vågstationer för vägning av fordon i rörelse.

7. Provtagning

Vägkonstruktionens uppbyggnad avviker ofta från den avsedda både med avseende på 
lagertjocklekar och materialegenskaper. För att kontrollera vägkonstruktionernas 
uppbyggnad har provtagning utförts med hjälp av en utrustning som tagits fram av 
vägförvaltningen i P-län, den s.k. "Underlättaren". Utrustningen är byggd på ett 
lastbilschassi och består av ett hydrauldrivet universalverktyg med en 40 cm kärnborr, 
spett, skopa och en komprimeringsplatta.

Vägförvaltningen i P-län har på uppdrag av VTI genomfört provtagning på drygt 10 
objekt till och med 1990. Provtagningen har i regel genomförts i samband med att objektet 
skall åtgärdas. Antalet provtagningspunkter per objekt har varierat mellan 3 och 6 beroende 
på vägens uppbyggnad, omgivande terräng och skador.

Vid provtagningen mäts lagertjocklekar på bärlager och förstärkningslager. 
Materialprov tas på överbyggnadsmaterialen och på terassen om det är möjligt. Proven 
analyseras och klassas på VTI.

8. Klimatdata

Uppgifter om klimatdata har hämtats från SMHI:s mätstationer om sådana finns i 
objektens närhet. Dessa innehåller information om temperatur, nederbörd, antal molniga 
respektive soliga dagar mm. Informationen har lagrats i en databas.

Utveckling av databassystem

Det mätprogram som pågått sedan 1984 är mycket omfattande och genererar därför en 
stor mängd mätdata. För att överhuvudtaget göra det möjligt att bearbeta och analysera 
dessa data på ett effektivt sätt var det nödvändigt att utveckla en PC-baserad databas för 
lagring av alla mätdata. Databasen är en relationsdatabas och består av 10 st parallella 
databaser. Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i dessa databaser:



1. Beskrivning av observationssträckor

I denna databas finns uppgifter om;

Sträckans beteckning 
Objektnamn 
Omgivande natur 
Klimatuppgifter
Trafikmängd enligt trafikflödeskarta 
Vägens typsektion 
Bank/Skärning (höjd/djup)
Undergrund (typ, tjälfarlighetsklass)
Förstärkningslager (typ, tjocklek)
Bärlager (typ, tjocklek)
Beläggningslager (typ, tjocklek, utförandeår etc.)
Anledning till underhållsåtgärder
Kostnad för åtgärder
m.m.

2. Resultat från deflektionsmätningar

Sträckbeteckning
Mätdatum
Deflektionsvärden
Lufttemperatur
Yttemperatur

Enskilda mätdata lagras i underordnade databaser för respektive objekt.

3. Resultat från tvärprofilering

Sträckbeteckning
Mätdatum
Spårdjup (vänster resp. höger spår)
Avstånd mellan spåren 
Spårarea (spårens tvärsnitts area)
Kod för spårens karaktär

Enskilda mätdata lagras i underordnade databaser för respektive objekt.

4. Resultat från mätning med Laser-RST

Sträckbeteckning
Mätdatum
Spårdjup
IRI (International Roughness Index)
RMS1
RMS2
Mega Texture 
Rough Texture



Fine Texture

5. Resultat från mätningar av jämnheten i längsled

Sträckbeteckning
Mätdatum
PSI (medelvärde beräknat för sträcka resp. riktning)

6. Differentierade trafikräkningar

Obj ektbeteckning 
Mätdatum 
Fordonstyp 
Axelkonfiguration 
Fordonets hastighet 
Fordonets sidoläge 
Fordonets spårvidd 
Tidsavstånd mellan fordon

7. Besiktningsdata

Sträckbeteckning 
Besiktningsdatum 
Bedömning av defekter/skador 
Sprickbildning (olika typer)
Ytliga defekter/skador (ex.vis. stensläpp, separation, blödning etc) 
Smärre underhållsåtgärder

Den i varje databas förekommande sträckbeteckningen utgör den gemensamma 
nämnaren mellan de olika databaserna och kan tillsammans med angivna datum, datum för 
åtgärd, mätning, besiktning etc, användas för att sammanställa och göra beräkningar.



Presentation av tillståndsutvecklingen på ett antal obiekt.

Utvecklingsarbetet av en modell för bedömning av tillståndsutvecklingen bedrivs inom 
ett parallellt projekt till detta. I avvaktan på resultat från det arbetet kan det vara av intresse 
att redovisa mätdata, tillståndsutveckling och några enkla samband från några av de 
vägavsnitt som följts upp under ganska många år. De vägavsnitt eller objekt som valts ut i 
denna presentation är i regel vägavsnitt där belastningsbetingade skador har uppstått. Ett 
flertal av dessa vägavsnitt har också åtgärdats åtminstone vid ett tillfälle under de år som 
uppföljningen har pågått.

Rv60 vid Lindesberg

Objektets läge: Sträckorna böijar vid södra delen av förbifarten, ca 500 meter norr om
korsningen mellan Rv60 och den södra infarten till Lindesberg.

Topografi: Smått kuperad skogs- och åkermark

Köldmängd: ca 4 5 0  ° q  *dygn

Öppningsår: 1981

Vägbredd: K7.0 + 2V1.0

ÅDT: Ca 3700

Tunga fordon: Ca 750/dygn

NIO: 482/dygn

Överbyggnad: 60MAB12T
110AG25
Bärlagergrus 22.5 cm 
Förstärkningslager 40.0 cm 
Total överbyggnadstjocklek 70 cm

Underhållsåtgärder: Yl år 1983
100 MAB16T på Sträckorna 1, 2, 9 och 10 år 1990 
60 MAB16T på Sträcka 3 år 1990 
90 MAB16T på Sträcka 4 år 1990 
120MAB16T på Sträcka 5 år 1990 
80MAB16T på Sträcka 6  år 1990 
110MAB16T på Sträcka 7 år 1990 
140MAB16T på Sträcka 8  år 1990



Objektet består av 10 sträckor som är utplacerade på ett ca 3.3 km långt vägavsnitt. 
Undergrundens beskaffenhet samt bank/skärningsforhållanden varierar mellan de olika 
sträckorna enligt följande:

Sträcka Sektion Undergrund Bank/Skärning

1 0 /0 0 0 -0 / 1 0 0 Moig sand I Skärning L0 m
2 0/105-0/205 Mo II Skärning 1.0 m
3 0/400-0/500 Torv på mjäla Bank 0.5 m
4 0/500-0/600 Torv på mjäla Bank 1.0 m
5 0/600-0/700 Torv på mjäla Bank 1.5 m
6 1/300-1/400 Varvig lera III Bank 1.5 m
7 1/740-1/840 Mjälig lera III Bank 1.0 m
8 1/845-1/945 Mjälig lera III Bank 1.0 m
9 1/950-2/050 Torrskorpelera på Bank 1.0 m

mjälig mo III
1 0 3/170-3/270 Finmo III Bank LO m

Som framgår av ovanstående sammanställning varierar undergrundens beskaffenhet 
mellan de olika sträckorna. Denna variation kan även avläsas i andra data som samlats in på 
objektet.

Bearbetning av deflektionsdata

Uppföljningen av objektet påbörjades 1984 då vägen var ca 3 år gammal. Under 1983 
hade vägen ytbehandlats med en enkel ytbehandling. Med första årets deflektionsmätning 
som grund har töjningen i beläggningens underkant beräknats. Deflektionsmätningen 
gjordes på våren 1984.

Beräknad töjning båda riktningarna 1984-04

500

1 2 3 4 5 é 7 8 9  10

Sträcka nr

Fig, 1 Beräknad töjning utifrån data från  deflektionsmätning. Fyllda staplar - riktning norrut. OJyllda staplar  - 
riktning söderut.



Som framgår av diagrammet på föregående sida uppvisar sträckorna 3, 4 och 5 de 
minsta beräknade töjningarna. Gemensamt för dessa sträckor är att undergrunden utgörs av 
"torv på mjäla". Sträckorna 6 - 1 0  har de största beräknade töjningarna vilket förmodligen 
beror på att undergrunden består av "varvig" respektive "mjälig" lera, tjälfarlighetsklass 
III.

Besiktning och skadeinventering

Sträckorna har besiktigats och skadeinventerats vid minst ett tillfälle varje år sedan 
1985. Fram till hösten 1988 hade endast smärre belastningsskador i form av sprickor, i 
eller strax utanför spåren, upptäckts. Dessa skador uppträdde på sträckorna 1, 7 och 9 och i 
relativt begränsad omfattning.

Vid besiktningen på våren 1989, efter det att vägen hade trafikerats av ca 900000 N10- 
axlar i respektive riktning, hade emellertid sprickförekomsten ökat avsevärt på sträckorna 
1, 7, 8 och 9. På sträckorna 7, 8 och 9 hade sprickorna i spåren snabbt utvecklats till 
krackeleringar.

Enstaka belastningssprickor började också uppträda på sträckorna 6 ochlO. Under 
hösten 1989 uppstod smärre sprickbildning även på sträcka 2. Övriga sträckor, dvs 
sträckorna 3, 4 och 5, var helt utan skador hösten 1989.

Sommaren 1990, efter trafikering av drygt 1.1 miljoner N10-axlar i respektive 
körriktning, åtgärdades vägen vilket medförde att samtliga sträckor blev skadefria. Vid 
tidpunkten för åtgärden var skadebilden identisk med hösten 1989. Krackeleringama hade 
förvärrats något ytterligare medan sträckorna 3, 4 och 5 fortfarande var helt intakta.

Gemensamt för beläggningen i båda körriktningarna är att skadeutvecklingen 
accelererades dramatiskt strax efter ca 900000 N10-axlar. På sträckorna 7, 8 och 9 är det 
huvudsakligen krackelering som bidragit till den höga skadepoängen. På sträckorna 1 och 
10 bestod skadorna i huvudsak av längsgående sprickor i hjulspåren.

Utvecklingen av de belastningsbetingade skadorna korrelerar väl med den beräknade 
töjningen. Stor beräknad töjning har resulterat i svåra belastningsskador. Nedanstående 
diagram visar skadeutvecklingen i förhållande till ackumulerat antal N10-axlar för några 
olika töjningsnivåer. Det ackumulerade antalet NlO-axlar avser antalet i en körriktning 
sedan byggandet av vägen alternativt den senaste åtgärden som haft en strukturell inverkan 
på konstruktionen.



Skadeutveckling på Rv60 vid Lindesberg
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F ig.2 TMståndsutveckling uttryckt i skadepoäng i förhållande till ackumulerat antal NIO-axlar. Riktning norrut.

I den norrgående körriktningen är det framför allt sträckorna 9, 7, och 1 som uppvisar 
belastningsbetingade skador i form av sprickor och krackelering i hjulspåren.

Skadeutveckling på Rv60 vid Lindesberg

Ack. antal N10-axlar

Fig.3 TULståndsutveckling uttryckt i skadepoäng i förhållande till ackumulerat antal N10-axlar. Riktning söderut.

I det södergående körfälten är det framför allt sträckorna 7 och 8 som har mycket hög 
skadepoäng. Anledningen till att sträcka 9 inte har en hög skadepoäng beror på att sträckan 
lappades redan före 1985.

I diagrammet på nästa sida visas sambandet mellan beräknade töjningen och 
belastningsbetingade skadepoäng.



Samband töjning/skadepoäng Rv60 vid Lindesberg
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Fig . 4  Samband mellan beräknad töjning och belastningsbetingade skador.

Som framgår av diagrammet är sambandet mellan töjning och skador mycket olika för 
de två körriktningarna. På de sträckor som har en beräknad töjning som understiger 300 
microstrain har inga skador som kan hänföras till belastning kunnat konstateras. På sträckor 
där töjningen överstiger 350 microstrain har belastningsbetingade skador uppstått, dock i 
mycket varierande omfattning.

Bearbetning av data från spårdiupsmätningar

Spårdjupsutvecklingen har följts upp genom användning av två olika mätmetoder, 
Laser-RST mätbil och tvärprofilering i 11 tvärsektioner per sträcka.

Den första mätningen med Laser-RST gjordes under 1987 efter trafikering av knappt 
800000 N10-axlar. I diagrammen nedan har spårdjupet vid eller strax efter öppnandet av 
vägen antagits vara 3 mm.
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Fig  .5  Spårdjupsutvecklingen registrerad med Laser-RST.Mätningarna avser norrgående körrikming.
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Fig. 6  Spårdjupsutveckling registrerad med Laser-RST.Mätningarna avser södergående körrikming.

Efter trafikering av ca 900000 NlO-axlar syns en tendens till att spårbildningen har 
accelererats något, kurvornas lutning blir något brantare. Detta sammanfaller med den 
kraftigt ökade skadeutvecklingen som också börjar efter ca 900000 NlO-axlar (se fig 5 och 
6). Som framgår av diagrammen har spårdjupet minskat mellan två mättillfällen. Detta 
beror då på att de aktuella sträckorna har åtgärdats med någon form av lappning.



Bearbetning av ojämnhetsdata

I uppföljningen av jämnheten i längsled har två olika metoder använts, CHLOE och 
IRI. Det senare är en mätvariabel som mäts med Laser-RST. Metoderna beskrivs kortfattat 
i avsnittet som behandlar mätprogrammet.

I nedanstående två diagram redovisas mätdata från mätningarna med CHLOE- 
utrustningen. Mätdata presenteras i form av ett komfortvärde, PSI. Högsta möjliga PSI- 
värde är "5" och det innebär att vägen är mycket jämn.

PSI
Ojämnhetsutveckling RvdO vid Lindesberg
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Fig. 7 Ojämnhetsutveckling registrerad med CHLOE-utrustning. Mätningarna avser norrgående körriktning.
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Som framgår av ovanstående två diagram finns det inget klart samband mellan vägens 
tillståndsförändring och ojämnheten i längsled. Både skadeutvecklingen och 
spårdjupsutvecklingen uppvisar en "brytpunkt" vid ca 900000 N10-axlar medan ojämnheten 
i längsled i stort sett är oförändrad.



IRI-värdet, som redovisas i nedanstående två diagram uppvisar i stort sett samma 
oberoende av vägens allmänna tillståndsförändring. Till skillnad från PSI-värdet beskriver 
ett lågt IRI-värde en jämnare vägyta. IRI, som uttrycks i mm/m, har ingen övre 
begränsning men är i regel lägre än 5 på svenska vägar. Det högsta IRI-värdet som 
uppmätts på något objekt i detta projekt är 4.49 (E75 i Z-län). Normalt ligger IRI-värdet 
mellan 1 och 2.

IRI-värden pä Rv60 vid Lindesberg
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Fig. 9  IRI-mäming med L aser-R ST , körrikming norrut.

IRI-värden pä RvtiO vid Lindesberg
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Fig. 10  IRI-mätning m ed L aser-R ST , körrikming söderut.



Rv68 vid Lindesberg

Objektets läge: Sträckorna ligger nordväst om Lindesberg. Sträcka 1 böijar ca 235 meter
söder om vägkorsningen mellan Rv6 8  och länsväg 864. Sträckorna är 
fördelade på en väglängd av ca 6400 meter.

Topografi: Smått kuperad skogs- och åkermark.

Köldmängd: ca 4 5 0  oc *dygn

Öppningsår: Sträcka 1 och 2 år 1980
Sträcka 3-10 år 1978 
Sträcka 11 år 1977 

Vägbredd: K 7.0 + 2V 1.0

ÅDT: Ca 1850

Tunga fordon: Ca 280/dygn

NIO/körriktning: 2 1 0 /dygn

Överbyggnad: Str. 1 och 2:
100MAB25T 
Bärlagergrus 16 cm 
Förstärkningslager 50 cm 
Total överbyggnadstjocklek 70 cm 
Str. 3-10:
100MAB25T 
Bärlagergrus 16 cm 
Förstärkningslager 60 cm 
Total överbyggnadstjocklek 80 cm

Underhållsåtgärder: Punktvis hyveljustering med AG 1986
80AG16 på samtliga sträckor 1986 
Yl ytbehandling samtliga sträckor 1987

Objektet består av 11 sträckor som är utplacerade på ett ca 6 km långt vägavsnitt. 
Flertalet sträckor är dock lokaliserade till den södra delen av vägavsnittet. Undergrundens 
beskaffenhet varierar mellan de olika sträckorna enligt följande:

Sträcka Sektion Undergrund Bank/Skärning

1 0 /0 0 0 -0 / 1 0 0 Lera II Bank 0.3 m
2 0/105-0/205 Lera II Bank 1.0 m
3 1/140-1/240 Mjälig finmo III Bank 1.0 m
4 1/640-1/740 Mjälig finmo III Skärning 2.0 m
5 1/745-1/845 Mjälig finmo III Skärning 2.0 m
6 1/850-1/950 Mjälig finmo III Skärning 1.0 m
7 1/955-2/055 Mjälig finmo III Skärning 0.3 m
8 2/180-2/280 Bergskäming Skärning 4.0 m
9 4/220-4/320 Finmo III Bank 2.5 m
1 0 4/585-4/685 Finmo III Bank 1.0 m
1 1 6/355-6/455 Moig morän III Bank 1.0 m



Bearbetning av deflektionsdata

Uppföljningsprogrammet startade 1984/85 då vägen var ca 6 år gammal. Den första 
fallviktsundersökningen gjordes på våren 1984. Utifrån de uppmätta deflektionerna har 
följande töjningar beräknats.

Fig. 11 Beräknad töjning presenterad som ett medelvärde p e r  sträcka och körriktning. Fyllda staplar- körriktning 
norrut, ofyllda staplar körriktning söderut.

Som framgår av ovanstående figur varierar den beräknade töjningen relativt mycket 
mellan sträckorna. Sträckorna 1, 2, 5, 6 och 7 uppvisar den största töjningen, samtliga 
överstiger 300 microstrain och sträckorna har ett undergrundsmaterial som består av lera 
eller mjälig finmo. På övriga sträckor är den beräknade töjningen relativt liten.

Under sommaren 1986 gjordes en punktvis justering med AG-massa följd av ett lager 
med 80AG16 på samtliga sträckor. Denna åtgärd följdes av en enkel ytbehandling 
sommaren 1987.

På våren 1987, innan ytbehandlingen gjordes, genomfördes en fallviktsmätning. I 
nedanstående diagram har en jämförelse gjorts av de beräknade töjningarna före och efter 
utförandet av AG-lagret.



Fig. 12 Jämförelse av  den beräknade töjningenföre (1984-04-18) och efter (1987-05-25) åtgärd.

Som framgår av figuren ovan är den beräknade töjningen betydligt mindre på de 
sträckor som före åtgärden hade stor töjning. Sträckorna som uppvisade en liten töjning 
före åtgärden, sträckorna 8-11 har inte påverkats nämnvärt av åtgärden.

Besiktningar och skadeinventering

Sträckorna har i regel besiktigats vid minst ett tillfälle per år. Redan då uppföljningen 
påbörjades 1984 uppvisade vissa av sträckorna belastningsbetingade skador i form av 
sprickbildning och krackelering i hjulspåren. Den skadebilden var sedan relativt konstant 
fram till det att vägavsnittet åtgärdades 1986. Skadorna var främst lokaliserade till de 
sträckor som hade en relativt stor beräknad töjning, framför all sträckorna 4, 5, 6 och 7. 
Övriga sträckor var i stort sett fria från belastningsskador.

Utvecklingen av de belastningsbetingade skadorna korrelerar väl med den beräknade 
töjningen. Hög töjning har resulterat i omfattande belastningsskador. Skadeutvecklingen 
demonstreras i nedanstående diagram.



Skadeutveckllng på Rv68 vid Lindesberg

Ack. antal NIO-axlar

Fig. 13 Tillståndsutvecklingen uttryckt i skadepoäng i förhållande till ackumulerat antal NIO-axlar. Riktning 
norrut.

Skadeutveckling på RV68 vid Lindesberg

Ack. antal NIO-axlar

Fig. 14 Tillståndsutveckling uttryckt i skadepoäng i förhållande till ackumulerat antal NIO-axlar. Riktning söderut.

Redan vid drygt 300000 NIO-axlar har relativt omfattande belastningsskador inträffat 
på de sträckor som uppvisar den högsta beräknade töjningen. Efter ca 450000 NIO-axlar 
åtgärdades samtliga sträckor och sedan dess har det inte förekommit några 
belastningsskador.

Bearbetning av data från spårdiupsmätningar



Spårdjupets utveckling har följts med två olika mätmetoder, Laser-RST mätbil och 
tvärprofilering i 11 tvärsektioner per sträcka med VTI:s profilograf. Eftersom det inte finns 
några mätdata från Laser-RST vid den tidpunkt då den första åtgärden vidtogs redovisas i 
nedanstående diagram mätresultat från VTI:s profilograf. I diagrammen nedan har 
spårdjupet vid eller strax efter öppnandet av vägen antagits vara 3 mm.

Spårdjupsutveckling på Rvfö vid Lindesberg
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Fig. 15 Spårdjupsutvecklingen registrerad med VTI.s profilograf. Mätningarna avser norrgående körriktning.

Spårdjupsutveckling på RvtSS vid Lindesberg
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Efter trafikering av drygt 400000 NIO-axlar genomfördes en punktvis hyveljustering 
efterföljd av 80AG16 på samtliga sträckor. Minskningen av spårdjupet ned till mellan 3 och



5 mm vid ca 450000 NlO-axlar tillskrivs denna åtgärd. Efterföljande år, dvs efter ca 
490000 passerade NlO-axlar utfördes en ytbehandling på samtliga sträckor. Denna åtgärd 
har dock inte medfört någon förändring i spårdjup.

Bearbetning av oiämnhetsdata

Ojämnheten i vägens längdriktning har mätts med CHLOE-utrustningen och med 
Laser-RST som uttrycker ojämnheten genom IRI.

OJämnhetautveckllng Rv68 vid Lindesberg

PSI

■ 1
□ 2 

♦  3

0 4

-A  5 

&6 
X?  

X 8
— 9 

—10 
■ 11

Ack. antal NlO-axlar

Fig. 1 7  Ojämnhetsutvecklingen registrerad m ed CHLOE-utrustningen. M ätningarna avser norrgående körriktning .



Det finns inga CHLOE-mätningar genomförda förrän 1986, efter den punktvisa 
justeringen och lagret med 80AG. Sänkningen av PSI-värdet efter ca 490000 NIO-axlar 
beror på den ytbehandling som utfördes sommaren 1987. Vartefter ytbehandlingens textur 
har blivit mindre grov på grund av nötning och nedtryckning i underlaget har PSI-värdet på 
nytt ökat. Detta beror på att CHLOE-utrustningen är känslig även för ojämnheter över 
mycket korta våglängder.

Oj&mnhetsutveckllng Rv68 vid Lindesberg
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Fig. 19  IRl-mätning m ed Laser-RST. Körriktning norrut.
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Fig. 20 IRI-ätning m ed Laser-RST. Körriktning söderut

Den första mätningen med Laser-RST gjordes 1987. IRI-värdena har sedan dess legat 
på en konstant, relativt låg nivå.

Rv 53 vid Kvicksund

Objektets läge: Sträckorna ligger nordväst om Eskilstuna. Sträcka 1 börjar ca 570 meter norr
om vägkorsningen mellan Rv53 och väg E3. Sträckorna är fördelade på en 
våglängd av ca 3400 meter.

Topografi: Smått kuperad åkermark.

Köldmängd: ca 3 5 Q °c*dygn 

Öppningsår: 1977

Vägbredd: K 7.0 + 2V 3.0

ÅDT: Ca 5000

Tunga fordon: Ca 560/dygn

NIO/körriktning: 385 /dygn

Överbyggnad: Str. 1-10 och 14-16:
60MAB12T
110AG
Bärlagergrus 13 cm 
Förstärkningslager 60 cm 
Total överbyggnadstjocklek 80 cm 
Str. 11-13 och 17-18:
60MAB12T
110AG
Makadam 13 cm
Tåtning och justering enl BYA
Total överbyggnadstjocklek 20 cm

Underhållsåtgärder: Yl ytbehandling samtliga sträckor 1982
Spårytbehandling 1989



Objektet består av totalt 18 sträckor som är fördelade på en ca 3400 m långt 
vägavsnitt. Undergrundens beskaffenhet varierar enligt följande:

Sträcka Sektion Undergrund Bank/Skärning

1 0 /0 0 0 -0 / 1 0 0 Sandig moigLera II Bank 5.0 m
2 0/215-0/315 Sandig moigLera II Skärning 3.0 m
3 0/320-0/420 Sandig moigLera II Skärning 3.0 m
4 0/425-0/525 Sandig moigLera II Skärning 3.0 m
5 0/550-0/650 Sandig moigLera II Bank 5.0 m
6 0/930-1/030 Sandig moigLera II Bank 5.0 m
7 1/035-1/135 Sandig moigLera II Bank 5.0 m
8 1/300-1/400 Sandig moigLera II Bank 7.0 m
9 1/405-1/505 Sandig moigLera II Bank 7.0 m
1 0 1/980-2/080 St blockig morän II Bank 1.0 m
1 1 2 / 1 2 0 -2 / 2 2 0 Bergskäming Bank 1.0 m
1 2 2/225-2/325 Bergskäming
13 2/330-2/430 Bergskäming
14 2/525-2/625 Lera II Skärning 0.5 m
15 2/630-2/730 Lera II Skärning 0.5 m
16 2/970-3/070 Bergbank Bank 6.0 m
17 3/180-3/280 Bergbank Bank 6.0 m
18 3/285-3/385 Bergbank Bank 6.0 m

Bearbetning av deflektionsdata

Uppföljningen av objektet påbörjades under 1984 då vägen var ca 7 år gammal. Under 
1982 ytbehandlades samtliga sträckor med enkel ytbehandling, Yl. På våren 1985 gjordes 
den första mätningen med fallvikt. Med deflektionsdata från denna mätning som grund har 
töjningen i beläggningslagrens underkant beräknats.

Beräknad töjning pä RvS3 vid Kviciuund

500

Fig. 21 Beräknad töjning presenterad som medelvärde p e r  sträcka och körrikming. Fyllda staplar  - körrikming 
norrut, ofyllda staplar - körrikming söderut.



Den beräknade töjningen ligger på en mycket låg och jämn nivå på samtliga sträckor 
trots att undergrund, överbyggnadstyp och andra förhållanden, som exempelvis varierande 
höjd på bankarna, skiljer sig avsevärt mellan de olika sträckorna.

De underhållsåtgärder som vidtagits på sträckorna är en enkel ytbehandling 1982 och 
en spårytbehandling under 1989. På grund av omfattande sprickbildning och genomslitning 
av slitlagret förekom ett flertal lokala spårlagningar på många av sträckorna under åren 
1987 till 1989.

Besiktningar och skadeinventering

Sträckorna har i regel besiktigats vid ett tillfälle per år. De första belastningsbetingade 
skadorna upptäcktes under 1987 då sträckorna trafikerats med ca 1.2 miljoner NIO-axlar i 
vardera körriktningen. Under de följande två åren fram till den spårytbehandling som 
utfördes under 1989 ökade skadorna något på några av sträckorna. Många sträckor var 
dock helt utan belastningsskador vid åtgärden 1989. Nedanstående diagram beskriver 
skadornas utveckling.

Fig. 22 Tillståndsutvecklingen uttryckt i skadepoäng i förhållande till ackumulerat antal NIO-axlar. Riktning 
norrut.



Skadeutvecklingen på RvS3 vid Kvicksund

Ack. antal NlO^axlar

Fig. 23 lillståndsutvecklingen uttryckt i skadepoäng i förhållande till ackumulerat antal NIO-axlar. Riktning 
söderut

I körfältet för norrgående trafik är det framför allt sträckorna 8, 4 och 6 som uppvisar 
belastningsbetingade skador. Skadorna utgjordes framfor allt av längsgående sprickor i spår 
och spårkanter.

I körfältet för södergående trafik var det framför allt sträcka 7 som uppvisade 
omfattande belastningsskador. Skadorna uppträdde i form av tvärgående sprickor och 
krackeleringar i hjulspåren. På sträcka 8 förekom sprickbildning och början till 
krackelering i hjulspåren.

Belastningsbetingade skador förekom i hög grad på vägrenarna på samtliga sträckor. 
Skadorna utvecklades snabbt till svåra krackeleringar.

Bearbetning av data från spårdiupsmätningar

Spårdjupet har mätts med VTI:s profilograf från 1985 och med Laser-RST från 1987. I 
nedanstående diagram redovisas mätdata från mätningar med profilografen.



Fig. 24 Spårdjupsutvecklingen registrerad m ed VU:s profilograf. Mätningarna avser norrgående körriktning.

Fig. 25 Spårdjuputvecklingen registrerad med VTI:s profilograf. Mätningarna avser södergående körriktning.

Eftersom sträckorna inte följdes upp då den ursprungliga beläggningen var ny, 1977, 
har spårdjupet antagits vara ca 3 mm hösten 1977. Spårdjupsutvecklingen är tämligen 
likartad i båda körriktningarna men variationen är stor mellan de olika sträckorna. Det 
finns dock inget samband mellan beräknad töjning och spårdjup. Det finns heller inget klart 
samband mellan spårdjup och bankhöjd även om sträckorna med största spårdjupet är 
lokaliserade till vägavsnitt där vägbankens höjd är ca 7 m. Avståndet mellan spåren, 
spårvidden, ligger normalt mellan 150 och 175 cm vilket tyder på att spårbildningen 
huvudsakligen beror på avnötning från dubbdäck. Delar av vissa av sträckorna har under 
åren 1987 och 1989 spårlagats med gjutasfalt vilket gör att spårdjupets medelvärde över



sträcka har minskat. Den generella minskningen av spårdjupet som inträffat efter ca 1.5 
miljon NlO-axlar beror på den spårytbehandling som gjordes under 1989.

Bearbetning av oiämnhetsdata

Ojämnheten i vägens längdriktning har mätts med CHLOE-utrustningen och med 
Laser-RST som använder IRI som uttryck för längsojämnhet. I nedanstående diagram 
redovisas uppmätta IRI-data från 1987 till och med hösten 1990.

OJSmnhetsutveckling pä Rv53 vid Kvtduund

Ack, antal NlO-axlar

Fig . 26 IRI-mätning m ed Laser-RST. Körriktning norrut

Fig . 2 7  IRI-mätning med Laser-RST. Körrikming söderut.



Som framgår av diagrammen förändras inte IRI-värdena nämnvärt med tiden. Däremot 
ligger sträckornas IRI-värden på olika nivåer redan vid det första mättillfället.

Rv50 vid Askersund

Objektets läge: Sträckorna ligger på Rv50 väster om Askersund. Sträcka 1 böijar ca 370 
meter norr om vägkorsningen mellan Rv50 och väg 517. Sträckorna, som är 
6  till antalet är fördelade på en väglängd av ca 665 meter.

Topografi: Smått kuperad åkermark.

Köldmängd: ca 3 5 0  oc *dygn

Öppningsår: 1983

Vägbredd: K7.0 + 2 V 1 . 0

ÅDT: Ca 2840

Tunga fordon: Ca 700/dygn

NlO/körriktning: 490/dygn

Överbyggnad: 80HAB16T
80AG
Bärlagergrus 13 cm 
Förstärkningslager 50 cm 
Total överbyggnadstjocklek 70 cm

Underhållsåtgärder: Spårlagning, hyveljustering med AG 1986
Justering ca 60AG + 90AG16 1987 
Ytbehandling 1989

Objektet består av 6 sträckor som är utplacerade på ett ca 670 m långt vägavsnitt. 
Undergrundens beskaffenhet samt bank/skärningsförhållanden varierar enligt följande:

Sträcka Sektion Undergrund Bank/Skärning

1 0/000-0/100 Sand/mo I-II Skämingl.Om
2 0/110-0/210 Sand/mo I-II Skärning 3.0 m
3 0/220-0/320 Mo I-III Skärning 3.0 m
4 0/330-0/430 Mo I-III Skärning 1.5 m
5 0/460-0/560 Mo I-III på mj lera Skärning 1.5 m
6  0/565-0/665 Mo I-III på mj lera Skärning 0.5 m

Bearbetning av deflektionsdata

Uppföljning och mätning på objektet började 1985 då vägen var ca 2 år gammal. De 
bundna lagren utgjordes då av 80AG 4- 80HAB16T. På våren 1985 gjordes den första 
deflektionsmätningen. Utifrån resultaten har töjningen i asfaltlagrens underkant beräknats.
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Beräknad töjning pä RvSO vid Askersund
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Fig . 28 Beräknad töjning utifrån data från  deflektionsmätningar. Fyllda staplar - riktning norrut. Ofyllda staplar  
riktning söderut

Som framgår av ovanstående diagram varierar den beräknade töjningen obetydligt 
mellan sträckorna. På grund av omfattande skador, i form av sprickbildning och 
krackelering, gjordes redan under 1986 en spårlagning och fläckvis hyveljustering på 
sträckorna 1-4, samt en heltäckande hyveljustering på sträckor 5 och 6.

Under 1987 utfördes en heltäckande justering, motsvarande ca 60AG, samt 90AG i ett 
lager över hela objektet. På våren 1988 gjordes en ny fall viktsmätning. Diagrammet nedan 
visar beräknade töjningar före och efter de åtgärder som genomfördes under 1986 och 
1987.

Beräknad töjning före och efter ätgärd pä Rv 50 vid Askersund
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Fig. 29 Jämförelse av den beräknade töjningen före  (1985-04-16) och efter (1988-04-07) åtgärd.



Som framgår av ovanstående diagram har de vidtagna underhållsåtgärderna medfört att 
den beräknade töjningen minskat med 50-100 microstrain.

Besiktningar och skadeinventeringar

Sträckorna har i regel besiktigats vid flera tillfällen per år beroende på den tidiga och 
snabba utvecklingen av belastningsskador. Skadorna uppträdde i form av längs- och 
tvärgående sprickor samt krackeleringar i hjulspåren, i regel över sträckornas hela längd.

Redan 1985, alltså endast två år efter öppnandet av vägen och efter trafikering av drygt 
300000 NlO-axlar per körriktning, uppträdde belastningsskador på samtliga sträckor. På 
sträcka 5 var skadorna omfattande med sprickor och krackeleringar över stor del av 
sträckan.

Vid en besiktning som gjordes på våren 1987, efter trafikering av ca 550000 NlO-axlar 
per körriktning, var belastningsskador mycket omfattande även på sträckorna 1-4. Skadorna 
utgjordes av omfattande sprickbildning och krackelering i samtliga hjulspår. Sträckorna 5 
och 6 hade under 1986 åtgärdats med en heltäckande hyveljustering, varför de på 
beläggningsytan synliga skadorna var måttliga. Efter åtgärden 1987 har inga synliga skador 
upptäckts på någon av sträckorna. Skadeutvecklingen illustreras av nedanstående diagram.

Skadeutveckling p& RvSO vid Askersund

Ack. antal NlO-axlar

Fig. 30 Tillståndsutvecklingen, uttryckt i skadepoäng, i förhållande till ackumulerat antal NlO-axlar. Riktning 
norrut.



Skadeutveckling pä RvSO vid Askersund

Ack. antal NlO-axlar

Fig. 31 TUlståndsutvecklingen, uttryckt i skadepoäng, i förhållande till ackumulerat antal NlO-axlar. Riktning 
söderut.

Bearbetning av data från spårdiupsmätningar

Spårdjupets förändring har följts med hjälp av både VTI:s profilograf och Laser-RST, 
profilografen från 1985 och RST från och med 1987. Eftersom den intressanta delen av 
tillståndsförändringen hittills ägde rum före 1987 redovisas spårdjupsmätningarna gjorda 
med hjälp av VTI:s profilograf i nedanstående diagram. Spårdjupet efter nybyggnad har 
antagits vara ca 3 mm.

Spärdjupsutveckllng pä RvSO vid Askersund

Ack. antal NlO-axlar



Sp&rdjupsutveckilng pä Rv50 vid Askersund

mm

Fig. 33 Spårdjupsutvecklingen registrerad med VTI:s profilograf. Mätningarna avser södergående körriktning.

Eftersom inga spårdjupsmätningar har gjorts då vägen öppnades för trafik 1983 har 
spårdjupet antagits vara ca 3 mm på hösten 1983. Efter två år och trafikering av drygt 
250000 NlO-axlar i varje körriktning var spårdjupet mellan 8 och 17 mm. Spårvidden 
uppgick till ca 200 cm vilket tyder på att spåren huvudsakligen.orsakats av tunga fordon. 
Sommaren 1986 lagades hela eller delar av sträckorna varför spårdjupet vid mätningen efter 
ca 460000 NlO-axlar har minskat något. Tidigt på sommaren 1987, efter ca 530000 NlO- 
axlar har spårdjupet åter ökat till 10 till 14 mm. Senare på sommaren 1987 åtgärdas hela 
objektet med justering+90AG och spårdjupet minskar till mellan 1 och 3 mm. Efter den 
åtgärden har spåren utvecklats i långsammare takt.

Bearbetning av ojämnhetsdata

Ojämnheten i vägens längdriktning har följts upp med hjälp av CHLOE-utrustningen 
och med Laser-RST. Resultaten från CHLOE-mätningar på Rv50 vid Askersund visar att 
mätmetoden är känslig för ytbeläggningens textur.



Ojåmnhetsutveckling på Rv50 vid Askersund

Ack. antal NIO-axlar

Fig. 34  Ojämnhetsutvecklingen registrerad med CHLOE-utrustningen. M ätningarna avser norrgående körriktning.

Ojåmnhetsutveckling på RvSO vid Askersund

Ack. antal NIO-axlar

Fig . 35 Ojämnhetsutvecklingen registrerad med CHLOE-utrustningen. Mätningarna avser södergående körriktning.

De första mätningarna med CHLOE gjordes hösten 1986, efter trafikering av ca 
400000 NIO-axlar i vardera körriktningen. Sträckorna hade då hyveljusterats på grund av 
de skador som uppstått redan under 1985. Nästa mätning gjordes våren 1987, efter ca 
490000 NIO-axlar. PSI hade då sjunkit ned till mellan 1.3 och 2.3. Senare på sommaren 
1987 åtgärdades hela objektet med justering+90AG vilket medförde att jämnheten 
förbättrades avsevärt. Hösten 1987, efter ca 530000 NIO-axlar, låg PSI-värdena mellan 4 
och 5. PSI-värdena låg kvar på samma höga nivå även hösten 1988, efter ca 675000 NIO- 
axlar. Tidigt pä våren ytbehandlades samtliga sträckor vilket medförde att PSI sjönk till



mellan 1 och 3. Denna sänkning beror helt och hållet på att ytskrovligheten ökade på grund 
av ytbehandlingen.

Den längsojämnhet som beskrivs av IRI är betydligt okänsligare för beläggningsytans 
textur. Den första IRI-mätningen gjordes strax efter det att sträckorna åtgärdats med en 
justering+90AG.

Ojämnhetsutveckling pä RvSO vid Askersund

Fig. 36 IRI-mätning m ed Laser-RST. Körriktning norrut.

Ojämnhetsutveckling pä RvSO vid Askersund
IRI

Fig. 37  IRI-mätning med Laser-RST. Körriktning söderut.



Som framgår av ovanstående diagram har inte den ytbehandling som utfördes våren 
1989, mellan mätningarna efter 660000 respektive 730000 NlO-axlar, resulterat i någon 
nämnvärd förändring av IRI-värdet.



Väg E4 vid Värnamo 

Objektets läge:

Topografi:

Köldmängd:

Öppningsår: 

Vägbredd: 

ÅDT: 

Tunga fordon:

N 10/körriktning: 

Överbyggnad:

Sträckorna ligger på förbifarten öster om Värnamo. Sträcka 1 böljar ca 3300 
söder om bron över Härån. Sträckorna är fördelade på en väglångd av ca 
4600 meter.

Täckt hedmark.

ca 350 °C*dygn 

1979

K 7.0 + 2V3.0

Ca 5000

Ca 1600/dygn

1136 /dygn

Str. 1-2:
80HAB16T
220AG
Förstärkningslager 47 cm 
Total överbyggnadstjocklek 60 cm

Str. 3-21:
80HAB12T
220AG
Förstärkningslager 22 cm 
Total överbyggnadstjocklek 35 cm

Underhållsåtgärder: Punktvis försegling 1981
80HAB16T 1985



Objektet består av 21 sträckor som är fördelade över ett ca 4600 meter långt 
vägavsnitt. Undergrundens beskaffenhet och bank- och skärningsförhållanden varierar 
enligt följande:

Sträcka Sektion Undergrund Bank/Skärning

1 0/00043/100 Grovmo I Bank LO m
2 0/105-0/205 Grovmo I Bank LO m
3 0/790-0/890 Sand I Bank LO m
4 0/895-0/995 Sand I Bank LO m
5 1/000-1/100 Sand I Bank LO m
6 1/105-1/205 Sand I Bank 1.0 m
7 1/390-1/490 Sand I Bank 1.0 m
8 1/700-1/800 Sand I Bank 1.5 m
9 1/805-1/905 Sand I Bank L5 m
10 1/910-2/010 Sand I Bank L5 m
11 2/150-2/250 Grovmo I Skärning 1.0 m
12 2/255-2/355 Grovmo I Skärning 1.0 m
13 2/360-2/460 Grovmo I Skärning 1.0 m
14 2/465-2/565 Grovmo I Skärning 1.0 m
15 2/570-2/670 Grovmo I Skärning LO m
16 2/675-2/775 Grovmo I Skärning 1.0 m
17 2/780-2/880 Grovmo I Skärning 1.0 m
18 2/885-2/985 Grovmo I Skärning 1.0 m
19 2/990-3/090 Grovmo I Skärning 1.0 m
20 4/400-4/500 Grovmo I Skärning 2.0 m
21 4/505-4/605 Grovmo I Skärning 2.0 m

Bearbetning av deflektionsdata

Uppföljningen av sträckorna vid Värnamo inleddes under våren 1984 då vägen var ca 5 
år gammal. Under 1981 utfördes en punktvis försegling på delar av sträckorna, 
förmodligen på separerade partier. Den första fallviktsmätningen gjordes på våren 1984. 
Utifrån de uppmätta värdena har töjningen i beläggningens underkant beräknats. De 
beräknade töjningarna redovisas i nedanstående diagram.



Beräknad töjning pä väg E4 vid Värnamo
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Fig. 38 Beräknad töjning presenterad som m edelvärde p e r  sträcka och körriktning. Fyllda staplar - körriktning 
norrut, ofyllda staplar - körriktning söderut.

Den beräknade töjningen ligger på en relativt normal nivå med en måttlig variation 
mellan sträckorna. Sommaren 1985 försågs all sträckor med ett nytt slitlager, 80HAB16T. I 
nedanstående diagram jämförs den beräknade töjningen före och efter åtgärden.

Beräknad töjning före och efter ätgärd pä väg E4 vid Värnamo
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Fig. 39 Jämförelse av den beräknade töjningen fö re  (1984-04-12) och efter (1986-04-15) åtgärd.

Som framgår av diagrammet ovan har den beräknade töjningen minskat avsevärt efter 
åtgärden.



Besiktningar och skadeinventeringar

Sträckorna har besiktigats regelbundet sedan våren 1984. Redan vid första 
besiktningen, våren 1984 efter trafikering av ca 1.500000 NlO-axlar i respektive 
körriktning, uppvisade de flesta sträckorna någon form av belastningsskador. 
Belastningskadoma utgjordes i regel av sprickor i hjulspår och spårkant, samt i något 
enskilt fall av krackelering i hjulspår. På våren 1985, efter ca 1.800000 NlO-axlar, hade 
inte skadorna ökat nämnvärt på någon av sträckorna men samtliga sträckor uppvisade någon 
form av belastningsskada. Sedan åtgärden 1985, 80HAB16T, har inga belastningsbetingade 
skador upptäckts på någon av sträckorna. Nedanstående diagram beskriver 
skadeutvecklingen på objektet.

Skadeutveckling på vag E4 vid Värnamo

Ack. antal Nlft-axlar

Fig . 40 Tillståndsutvecklingen uttryckt i skadepoång i förhållande till ackumulerat antal NlO-axlar. Riktning 
norrut.



Skadeutveckling på väg E4 vid Värnamo

Fig. 41 Tillståndsutvecklingen uttryckt i skadepoäng i förhållande till ackumulerat antal NIO-axlar. Riktning 
söderut.

Det går inte att utläsa något samband mellan beräknad töjning och skadefrekvens, 
förmodligen beroende på att den beräknade töjningens variation var liten mellan sträckorna.

Bearbetning av data från spårdiupsmätningar

Spårdjupsutvecklingen har följts med VTI:s profilograf sedan hösten 1984 och med 
Laser-RST sedan 1987. I nedanstående diagram redovisas spårdjupsutvecklingen enligt 
mätdata från profilografen. Eftersom projektet inte hade startat då vägen öppnades för 
trafik 1979 har det antagits att spårdjupet var ca 3 mm hösten 1979.

500000 3000000

Spårdjupsutveckllng på väg E4 vid Värnamo

1000000 1500000 2000000 2500000

Ack. antal NIO-axlar



Fig. 43 Spårdjupsutvecklingen registrerad med VTI:s profilograf. Mätningarna avser norrgående körrikting.

Som framgår av diagrammen är spårdjupsutvecklingen ganska normal med hänsyn till 
trafikbelastningen. På våren 1985 hade vägen trafikerats av ca 2,.000.000 NlO-axlar i 
vardera körriktningen, eller uttryckt i ÅDT ca 5.700.000. Innan åtgärden 1985 var 
avståndet mellan lågpunkterna i respektive spår ca 200 cm vilket tyder på att huvudparten 
av spårbildningen kan ha orsakats av tung trafik. Efter åtgärden har avståndet minskat 
något vilket kan betyda att det numera är dubbade personbilar som orsakar spårbildningen.

Bearbetning av ojämnhetsdata

Ojämnheten i vägens längdriktning har mätts med CHLOE-utrustning sedan 1986 och 
med Laser-RST sedan 1987. Jämnheten ligger på en relativt hög nivå motsvarande ett PSI- 
värde på ca 4 och ett IRI-värde på ca 1. Båda jämnhetsmåtten har legat på oförändrad nivå 
från 1986 fram till 1990.

Styrd variation av åtgärdstvp och åtgärdstidpunkt

Under projektets första fem år har inte valet av underhållsåtgärd, åtgärdstyp eller 
tidpunkt för åtgärd styrts från projektet.

Från och med 1990 har åtgärdstyp och tidpunkt för åtgärd varierats på några av 
objekten. Variation av åtgärdstyp har under 1990 bestått i att beläggningstjockleken 
varierats inom två objekt. Vidare har åtgärdstidpunkten tidigarelagts på en del av 
observationssträckorna på ett annat objekt.

Åtgärdstypen varierades på två objekt, RV60 vid Lindesberg (T-län) och RV81 vid 
Svenstavik (Z-län). Variationen av åtgärden bestod i båda fallen av tjockleksvariation av 
MAB16T. Några av observationssträckorna åtgärdades med den tjocklek som var bestämd 
för övriga delar av objektet och på de övriga sträckorna varierades tjockleken i olika grad 
beroende på vägkonstruktionens strukturella status.



RV60 vid Lindesberg

Sommaren 1990 åtgärdades hela förbifarten vid Lindesberg. Förutom lokala justeringar 
åtgärdades objektet med 100MAB16T. På observationssträckorna varierades tjockleken på 
åtgärden på två nivåer. På sträckorna 3, 4 och 5, som vid tillfället för åtgärden var helt 
oskadade och som för övrigt också uppvisar en god strukturell status, lades 60, 90 
respektive 120 kg/m2.

På sträckorna 6, 7 och 8, som uppvisade omfattande belastningsskador i form av 
sprickor och krackeleringar i hjulspåren, lades 80, 110 respektive 140 kg/m2.

Av nedanstående diagram framgår den effekt som de olika tjocklekarna har haft på den 
strukturella styrkan, här presenterad som beräknad töjning. Töjningen har beräknats utifrån 
en fallviktsmätningar gjorda omedelbart före och efter åtgärden.

Beräknad töjning före och efter åtgärd
Rv60 vid Lindesberg

Åtgärd i kg per kvadratmeter

■ 900516  
□ 901002

Fig. 44 Beräknad töjning fö re  och efter åtgärd. Rv60 vid Lindesberg

På sträckorna 3-5, som före åtgärden var helt oskadade och som uppvisade en relativt 
låg töjning, har endast den tjockaste åtgärden, 120 kg/m2, haft en klar effekt på töjningen.

På sträckorna 6-8, som vid tidpunkten för åtgärden hade omfattande belastningsskador 
och uppvisade relativt stora töjningar, har åtgärden på 80 kg/m2 endast givit en marginell 
effekt på töjningsnivån. De kraftigare åtgärderna, 110 respektive 140 kg/m2, har däremot 
medfört en klar sänkning av töjningsnivån.

RV81 vid Svenstavik

Sommaren 1990 åtgärdades ett vägavsnitt med 80MAB16T. På observationssträckorna 
utfördes förutom 80 kg/m2, 110 respektive 140 kg/m2. Omedelbart före och efter åtgärden 
gjordes en fallviktsmätning. Utifrån fallviktsdata har töjningen i beläggningens underkant 
beräknats. Som framgår av diagrammet nedan var töjningsnivån relativt låg på samtliga 
sträckor. Resultatet av åtgärden är att 80 kg/m2 endast påverkar töjningsnivån marginellt 
medan de tjockare åtgärderna sänker töjningsnivån avsevärt.



Beräknad töjning före och efter åtgärd
R v81 vid Svens tavik
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Fig. 45 Beräknad töjning fö re  och efter åtgärd . Rv81 vid Svenstavik.



Kommentarer till insamlade data

Målsättningen med det projekt som redovisas i denna rapport är att ta fram underlag 
för konstruktion av modeller med vars hjälp belagda vägars tillståndsutveckling skall kunna 
förutsägas. Aktiviteter för utveckling av modellerna sker i delprojektet,
" Modellutveckling".

Även om syftet med redovisningen i denna rapport är att endast ge några exempel på 
tillståndsutvecklingen på ett fåtal av de objekt som följs upp är det intressant att notera att 
det föreligger ett visst samband mellan den beräknade töjningen i beläggningens underkant 
och tidpunkten för de första belastningsskadorna.

I nedanstående diagram visar den vertikala axeln den beräknade töjningen i 
beläggningens underkant då beläggningen är ny och/eller helt oskadad. Den horisontella 
axeln visar trafikarbetet uttryckt i antal NlO-axlar per körriktning vid den tidpunkt då de 
första signifikanta belastningskadorna har kunnat iakttagas. Spridningen runt den anpassade 
linjen är relativt stor i den vänstra delen av diagrammet men det är fortfarande ett begränsat 
antal observationssträckor som ingår i materialet. I framtiden när fler observationssträckor 
når fram till det stadium då belastningsskador inträffar ökar underlaget avsevärt.
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Fig. 46 Samband mellan initiell beräknad töjning och trajikbe lastning till den första  be lastnings be tinade skadan

I många system för Pavement Management utgör ojämnheten i längdled ett kriterium 
för behovet av en strukturell förstärkningsåtgärd. På samtliga observationssträckor som 
hittills har utvecklat belastningsbetingade skador, i form av sprickor och/eller 
krackeleringar, tyder emellertid inget på att det råder ett samband mellan strukturell styrka 
och ojämnheten i längdled (IRI)-

Töjnhgap
Ncrosfrain)




