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INLEDNING

Sedan 1983 pågår vid VTI projektverksamhet som syftar till att utveckla tillståndsförändrings- 
modeller 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 for åtgärden samt tillståndets förändring 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" med 
projektnummer 4331401-2.

PROJEKTETS MÅLSÄTTNING

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 OMFATTNING

Arbetet i projektet omfattar uppföljning av tillståndsutvecklingen på ett stort antal observations- 
sträckor. Observationssträckorna är 100 meter långa och uppföljningen omfattar båda körriktning- 
ama. 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.

Uppföljningsarbetet påbörjades 1984 på ett begränsat antal observationssträckor. Under åren har 
antalet observationssträckor utökats kontinuerligt och de uppgår, vid årsskiftet 1992/93 till 538 
sträckor fördelade på 52 objekt. Objekten är belägna i södra och mellersta Sverige, från 
Kristianstads län i söder till Jämtlands län i norr. Samtliga objekt som ingår i projektet vid årsskiftet 
1992/93 presenteras i tabellen på nästa sida.



PMS-PROJEKTETS OBSERVATIONSSTRÄCKOR
92-11-12: 538 sträckor fördelade på 50 objekt 

Överbyggnadsåtgärder: 4331401-2

Län Väg Objekt Beteckning Riktn Tillk KFR(väg) AVST KMO(väg) LANGD
c E4 Månkarbo C-E4-l:01-10 N -88 A49(746) 3000 A66(748) 1090
D E20 Eskilstuna (3) D-E20-l:01-14 Ö -84 A69(Lgr) 1240 Al 1.02(53) 3015
D Rv53 Kvicksund (58) D-RV53-1:01-18 N -86 Al 1.05(20) 740 A102.02(939) 3385
D Rv53 Nyköping (58) D-RV53-2:01-10 N -91 Al 16(805) 192 A54(805) 1800
E E4 Herrbeta E-E4-01-17 O -84 A119.02(4.21) 2970 A103.01(210) 5570
E Rv34 Brokind E-RV34-1:01-16 N -85 A98(603) 1900 A70(615) 5660
E Rv34 Skeda Udde E-RV34-2:01-15 N -91 Al 10(702) 816 A lll(706) 2360
E Rv36 Tift E-RV36-1:01-12 N -91 A123.13(4) 2613 A126.01(1122) 1200
E Rv55 Åby E-RV55-l:01-07 N | -84 A39.04(900) 120 A37(900) 925
E 215 Skärblacka (1142) E-215-l:01-06 Ö -86 A6(1150) 400 Al 1(4) 1610
E 1173 Rejmyre E-l 173-1:01-09 N -85 A2(51) 13150 A41(1175) 2470
F E4 Värnamo F-E4-l:01-21 N -84 A67.02(127) 2900 A65(627) 4605
F 195 Bankeryd F-195-1:01-13 N -84 A128.04(47) 245 A126(670) 2935
H E22 Oskarshamn (66) H-E22-l:01-ll N -87 A46(642) 304 A47(646) 1300
H Rv33 Ankarsrum H-RV33-1:01-10 Ö -84 A67(782) 2775 A54(783) 4685
H Rv33 Vimmerby H-RV33-2:01-12 Ö -87 A38(706) 4550 A73(34) 1310
L E22 Linderöd (66) L-E22-l:01-12 Ö -87 A115(Lgr) 500 Al 13(634) 1310
N E6 Frillesås N-E6-l:01-14 N -91 Al 14.02(905) 1340 Al 10.01(939) 8150
P Rv45 Lilla Edet P-RV45-1:01-12 N -87 A79(167) 785 A66(1012) 1330
R E20 Hova (3) R-E20-l:01-08 Ö -87 A21(200) 349 A22(1063) 1340
R Rv44 Grästorp R-RV44-1:01-10 Ö -91 A95(47) 3250 A97(561) 2080
S E18 Kristinehamn S-E18-l:01-10 Ö -87 A44(766) 54 A48(767) 1300
S E18 Karlstad S-E18-2:01-13 Ö -87 A132.03(550) 3650 A127.01(722) 1420
S Rv63 Saxin S-RV63-1:00-13 ö -92 A13(242) 8465 A19(Lgr) 1498
T Rv50 Askersund T-RV50-1:01-06 N -85 A72(517) 360 A73(907) 665
T Rv60 Lindesberg T-RV60-1.-01-10 N -85 A67(249) 520 A68(773) 3270
T Rv68 Lindesberg T-RV68-1:01-11 N -85 A66(860) 1640 A42(847) 6455
U Rv53 Kvicksund U-RV53-1:01-11 N -91 Al 12(252/527) 1570 A141(528) 1640
u Rv67 Sala U-RV67-1:01-10 N -88 A81(675) 170 A42(735) 11040
u 252 Hallstahammar U-252-l:01-09 N -90 A83(609) 23 A85(557) 900
w Rv60 Ludvika W-RV60-1:01-10 N -88 A25(604) 1668 A35(619) 2220
w Rv60 Borlänge W-RV60-2:01-10 N -91 A47(656) 1701 A200.01(663) 2580
w Rv80 Bjursås W-RV80-1:01-10 Ö -91 Al 8(933) 6030 A8(896) 3820
w 266 Sörbo W-266-l:01-12 N -92 Al 87(774) 1360 A188(776) 1850
X Rv83 Arbrå X-RV83-1.-01-10 N -87 A51(679) 2470 A45(651) 1560
X 301 Bollnäs X-301-l:01-13 Ö -87 A62(623) 6860 A69(651) 4690
z E14 Mattmar (75) Z-E14-l:01-10 Ö -89 A28(670) 764 A42(639) 1090
z Rv45 Svenstavik (81) Z-RV45-1:01-11 N -89 A10(546) 7592 A7(55l) 1270
z Rv45 Lit (88) Z-RV45-2:01-10 N -89 A16(767) 1000 A17(766) 1160
z 321 Mattmar Z-321-l:01-12 N -89 A12(635) 1568 A37(636) 1310
z 675 Kaxås Z-675-l:01-12 N -89 A3 (684) 1595 A2(686) 1310
E Rv34 Skeda Udde N-SHRP3 S -92 Al 10(702) 2776 Al 11 (706) -150
w Rv60 Borlänge N-SHRP1 S -92 A47(656) 4031 A200.01(663) -150
w Rv60 Borlänge N-SHRP2 s -92 A47(656) 2546 A200.01(663) -150

F-ny Rv31 Nässjö F-RV31-1:01-11 N -92 A83(31.02) 2825 A82(33) 1260
H-ny Rv34 Målilla H-RV34-1:01-10 N -92 ; A72(677) 1785 A73(722) 1000
N-ny E6 Tvååker N-E6-2:01-10 N -92 A50(-) 7075 A125.01(760) 1033
P-ny Rv46 Trädet P-RV46-1:01-09 N -92 A109(887) 1865 A91(792) 1370
T-ny 207 Hjälma rsberg T-207-1:01-11 Ö -92 A185 (679) 1200 A42(679) 1167
X-ny Rv67 Hedesunda X-RV67-1:01-11 N -92 A23(516) 1213 A24(509) 1170



PROJEKTVERKSAMHETEN UNDER 1992

Förutom det ordinarie mätnings-, besiktnings- och provtagningsprogrammet har mycket arbete lagts 
ned på att hitta nya observationssträckor. Detta är ett mycket tidsödande arbete eftersom få 
vägavsnitt är lämpade för denna typ av uppföljning. Av ca 40 "kandidatsträckor" återstod slutligen 
sex objekt som klarade alla krav. Dessutom tillkom två objekt där olika förstärkningsalternativ 
provades.

Vidare har 13 st objekt åtgärdats under året. I de flesta fallen har inte valet av åtgärd eller 
åtgärdstidpunkt påverkats men på två av objekten, Saxån och Sörbo, har åtgärderna styrts och 
varierats. En närmare redovisning av dessa objekt finns senare i detta notat.

Ytterligare tre objekt har undersökts med avseende på undergrunds- och överbyggnadsmaterial samt 
lagertjocklekar. Undersökningarna har gjorts med den sk Underlättaren.

Uppföljningsarbetet på de tre sträckor som ingår i det nordiska SHRP-programmet (NSHRP) har 
påbörjats under året med omfattande provtagningar och mätningar. Under året har också jämförande 
mätningar mellan olika fallviktsutrustningar, KUAB och DYNATEST, genomförts på tre NSHRP- 
sträckor i Sverige och fyra NSHRP-sträckor i Danmark. Syftet med de jämförande mätningarna är 
inte att utvärdera de olika fallviktsutrustningarna. Eftersom DYNATEST används både i det 
Nordamerikanska SHRP och i de övriga nordiska länderna medan KUAB används i Sverige är 
syftet med de jämförande mätningarna att få underlag till en ev omräkningsfaktor så att vi i Sverige 
kan tillgodogöra oss mätdata från Nordamerikanska SHRP och de nordiska länderna.

Nya observationssträckor 1992

I detta avsnitt presenteras de observationssträckor som tillkommit under 1992. De har valts utifrån 
två grundkrav
- föreliggande åtgärd kan varieras med avseende på förstärkningseffekten
- normenligt bvggd väg som ännu ej åtgärdats (enligt tidigare antagen kravlista i VTI NOTAT 
V163).

Vid det senare fallet har W :s  undersökning "Lagertjockleksmätningar 1984 - 1988, metod- och 
teknikutveckling" av Åke Lindgren varit till stor hjälp för att hitta lämpliga kandidater.

Rv63 vid Saxån

Dessa 14 sträckor om 100m, fördelade över en väglängd av 1400m, är placerade utmed Rv63 i 
Värmlands län mellan Filipstad och Örebro länsgräns, delen Saxån - Eriksberg. Förstärkning, se 
beskrivningen längre fram i detta notat.

Lv266 vid Sörbo

Dessa 12 sträckor om 100m, fördelade över en väglängd av 1850m, är placerade utmed Lv266 i 
Kopparbergs län mellan Västerby och Hosjö, delen Uppbo - Viksberg, etapp Hageisnäs - Viksberg. 
Förstärkning, se beskrivningen längre fram i detta notat.



Rv31 vid Nässjö

Dessa 11 sträckor om 100m, fördelade över en väglängd av 1260m, är placerade utmed Rv31 i 
Jönköpings län mellan Nässjö och Vetlanda, delen Gisshult - Rödjenäs. Normenligt byggd GBÖ70, 
med vägbredden 8,2m och ÅDT 2300, som öppnades för trafik 1988.

Rv34 vid Målilla

Dessa 10 sträckor om 100m, fördelade över en väglängd av 1000m, är placerade utmed Rv34 i 
Kalmar län mellan Ålem och Vimmerby, delen St.Aby - Målilla. Normenligt byggd GBÖ60, med 
vägbredden 9,0m och ÅDT 2690, som öppnades för trafik 1987.

E6 vid Tvååker
Dessa 10 sträckor om 100m, fördelade över en väglängd av 1033m, är placerade utmed E6 norrut i 
Hallands län mellan Malmö och Göteborg, delen Långås - Gunnestorp. Normenligt byggd GBÖ90, 
med vägbredden 11,2m och ÅDT 5500, anlagd som motorväg och öppnad för trafik 1988.

Rv46 vid Trädet

Dessa 9 sträckor om 100m, fördelade över en väglängd av 1370m, är placerade utmed Rv46 på 
båda sidor om länsgränsen Älvsborgs respektive Skaraborgs län mellan Ulricehamn och Skövde, 
delen Trädet - Åsarp. Normenligt byggd GBÖ70/50, med vägbredden 8,0m och ÅDT 1930, som 
öppnades för trafik 1986.

Lv207 vid Hjälmarsberg

Dessa 11 sträckor om 100m, fördelade över en väglängd av 1167m, är placerade utmed Lv207 i 
Örebro län mellan Almby och Odensbacken, delen Hjälmarsberg - V.Sundby. Normenligt byggd 
GBÖ15/70, med vägbredden 7,5m och ÅDT 2820, som öppnades för trafik 1987.

Rv67 vid Hedesunda

Dessa 11 sträckor om 100m, fördelade över en väglängd av 1170m, är placerade utmed Rv67 i 
Gävleborgs län mellan Gysinge och Överhärde, delen Ålboån - Brunnsheden. Normenligt byggd 
GBÖ60/70, med vägbredden 9,0m och ÅDT 1890, som öppnades för trafik 1988.



Åtgärds- och mätprogrammet 1992

Nedan följer en tabell över de observationssträckor som berörts av 1992-års underhålls- 
/förstärkningsprogram.

OBJEKT BETECKNING ANT.STR. ATGAKD ANM
Kvicksund D-RV53-1:01-18 18 70HABS12 5,5m körfaltsbredd
Brokind E-RV34-1:01-16 10 Pl.Fr.+HABS12 Södra delen

| Skärblacka E-215-l:01-06 3 ABT Östra delen
Grästorp R-RV44-1:01-10 10 Spårlagning
Karlstad S-E18-2:01-13 13 MJ+90HABS16 VTI NOTAT V I80
Saxån S-RV63-1:00-13 14 Div. provbeläggn. Beskrivn. längre fram

Hallstahammar U-252-l:01-09 9 MABT12
Ludvika W-RV60-1:01-10 3 JMABT12 Helt/delvis
Sörbo W-266-l:01-12 16 AG+50MABT12 Beskrivn. längre fram
Arbrå X-RV83-1:01-10 10 JMABT12

Bollnäs X-301-l:01-13 3 JMABT12 Västra delen
Svenstavik Z-RV45-1:01-11 11 Y1B16
Mattmar Z-301-l:01-12 12 Y1B16

Ett omfattande mätprogram genomfördes under 1992:

- Bärighetsmätning med KUAB-FWD utfördes av RST-SWEDEN enligt följande:
De observationssträckor där sommarens åtgärd påverkade bärigheten mättes vår och höst. 
De observationssträckor som tillkom under 1991 mättes vår och sommar.

- Vägytemätning med LASER-RST utfördes med VTI-Forskningsbil enligt följande:
De observationssträckor som skulle åtgärdas på sommaren mättes på våren.
Samtliga observationssträckor mättes på hösten.

- Tillståndsbedömning okulärt utfördes av författarna enligt följande:
De observationssträckor som skulle åtgärdas på sommaren besiktigades på våren. 
Samtliga observationssträckor besiktigades på hösten.

- Spårdjupsmätning med VTI-Profilometer utfördes enligt följande:
De observationssträckor som skulle åtgärdas på sommaren mättes på våren.
Kvicksund (5,5m körfaltsbredd), Grästorp (spårytbehandling), Saxån (prowäg) mättes på 
hösten.

Dessutom genomfördes omfattande mätning och provtagning på NSHRP-sträckorna, mera därom 
senare i detta notat.



Undersökning av överbyggnader på observationsobjekt

Liksom tidigare år har en undersökning av överbyggnads- och undergrundsmaterial samt 
lagertjocklekar genomförts med hjälp av den sk Underlättaren. Under 1992 var det tre objekt i 
Kopparbergs län som undersöktes:

Rv80 vid Bjursås 
Rv60 vid Ludvika 
Väg 266 vid Sörbo

Provtagningspunkterna valdes med hänsyn till omgivande terräng, skadeforekomst mm. 
Laboratorieundersökningen av materialproven har påbörjats sent under hösten 1992 varför alla 
resultat ej är klara.



Förstärkningsprovväg vid Saxån

Sommaren 1992 utfördes en prowäg på Rv63, delen Yngshyttan - Saxen. Syftet med 
provsträckorna som utfördes i projektet "Överbyggnadsåtgärder" är att jämföra 
kostnadseffektiviteten hos olika förstärkningsaltemativ. I direkt anslutning till dessa provsträckor 
utfördes också provsträckor med kall återanvändning av asfaltbeläggning. Rapporteringen av 
återvinningssträckoma görs i en separat rapport inom projektet "Kall återvinning av gammalt 
beläggningsmaterial", projektnummer 4236102-2. Projektledare är Torbjörn Jacobson.

Beskrivning av vägsträckan

I bilaga 1 finns en karta som visar prowägens läge samt en skiss över sträckornas läge. Sträckorna 
0 - 6  samt sträcka 13 tillhör återvinningsproj ektet medan sträckorna 7 - 1 2  redovisas i denna 
lägesrapport. Den aktuella vägsträckan kan i korthet beskrivas på följande sätt:

♦ Årsmedeldygnstrafiken uppgick år 1990 till ca 2000 ÅDTt varav ca 12% utgörs av tunga
fordon. Uppgifterna är hämtade från en av vägverkets fasta räknepunkter 3600 meter öster om
T-länsgräns.

♦ Vägbredden är 8 meter.
♦ Den befintliga beläggningen utgörs av 100MABT16 utförd under åren 1980-1983 (etappvis 

byggnad). Beläggningen har förseglats fläckvis under årens lopp.
♦ Undergrunden består huvudsakligen av något siltigt sandigt grus eller sand, siltigt grus, sandig 

silt eller grusig siltig sand.
♦ Överbyggnadstjockleken varierar mellan 60 och 80 cm.
♦ Förstärkningslagret varierar mellan sandigt och grusigt med 5-10 % finmaterial.
♦ Grusbärlagertjockleken varierar mellan 6 och 25 cm och innehåller 8-10 % finmaterial och 

relativt mycket sand.

Förstärkningsaltemativ

Uppgifterna om material och lagertjocklekar är hämtade från provtagning med "Underlättaren" i 
september 1990. Fallviktsmätning utfördes i maj 1990. Med utgångspunkt från 
materialundersökningen och fallviktsdata har en grundläggande dimensionering av 
förstärkningsåtgärdema genomförts. Förstärkningsbehovet är beräknat i läget för höger hjulspår, ca 
100 cm innanför vägkanten.

Tre sträckor om vardera 100 meter utfördes med konventionell förstärkningsteknik genom 
påförande av varmblandad beläggning typ AG och/eller MAB:

Str 7 180AG25 + 80MABT16
Str 8 120 AG25 + 80MABT16
Str 9 60 AG16 + 80MABT16

Förstärkningsaltemativet på sträcka 8 motsvarar den förstärkning som räknades fram vid 
dimensioneringen. Sträckorna 7 och 9 utgör ett starkare resp svagare alternativ. AG:n på sträcka 7 
lades i två lager (90+90 kg/m2). Kontroll i samband med utförandet av AG-lagren visar att den 
faktiska mängden AG på sträckorna 7, 8 resp 9 blev 183, 132 resp 62 kg/m2.



På sträckorna 10a, 1 la och 12a genomfördes olika förstärkningsalternativ i urschaktade lådor, ca 20 
cm djupa och med bredden 200 cm i botten och en 320 cm bred öppning i toppen. Lådorna grävdes 
ur med hjälp av en bandgående grävmaskin. Lådorna fylldes enligt följande:

Str 10a 20 cm IM25 + 80MABT16
Str 11a 20 cm AGÅ + 80MABT16
Str 12a 20 cm AEBÖ25 + 80MABT16

IM25 lades med en Layton-läggare i tre lager. Bindemedlet utgjordes av BE65R till en mängd av 
totalt 3,9 kg/m2 per lager. Emulsionens spridningstemperatur var ca 80°C. Det översta IM-lagret 
avsandades med fraktion 4-8 mm. Sträckan var avstängd för trafik över en natt.

AGÅ (asfaltgrus tillverkat av återvunnen beläggning) tillverkades med tillsats av 1,0 vikt-% 
BE65M. Utläggningen gjordes med en konventionell asfaltläggare i tre lager.

AEBÖ (öppen asfaltemulsionsbetong) tillverkades med 100 % nytt stenmaterial och en tillsats av 
4,4 vikt-% BE65M. Stenmaterialet levererades fardigproportionerat till en fraktion. Från och med 
de första 50 m i första lagret tillsattes 0,5 % vatten i avsikt att erhålla bättre täckningsgrad.
Tillverkningen gjordes utan uppvärmning av stenmaterialet. Temperaturen i den fårdigblandade
massan var ca 26°C. Utläggningen gjordes med en konventionell asfaltläggare i tre lager. Total 
massamängd i lådan blev ca 125 ton. Ytan avsandades på kvällen direkt efter färdigställandet och 
trafiken släpptes på först efterföljande morgon.

Prov på de bitumenemulsioner som användes till lådfyllningarna har analyserats på VTI 's 
laboratorium med följande resultat:

Destination Enhet BE65M BE65R
Bindemedelshalt Vikt-% 68,3 67,8
Vattenhalt vol-% 26,3 30,5
Lösningsmedelshalt vol-% 5,0 1,5
Destillationsåterstod
Pen vid 25°C, 100g, 5sek mm/10 240 253
Viskositet STV 4 mm 50°C sek 34 23
Silprov, 0,5 mm 50°C 0 0,009
Kemisk brytning 25°C
Glanshammar 142 87

Restbitumenhalten i AEBÖ-massan var 3,10 vikt-% på prov som uttogs och analyserades i samband 
med utförandet.

På sträckorna 10b, 11b och 12b utfördes en spårjustering med AG-massa följt av ett slitlager 
80MABT16. Dessa sträckor utgör således ett fjärde förstärkningsalternativ.

Arbetet med sträckorna 7 - 1 2  genomfördes under perioden 17 juni - 26 juni 1992.

Mätningar och observationer

Under våren 1992 genomfördes ett komplett mät- och besiktningsprogram i enlighet med de rutiner 
som tillämpas på övriga observationssträckor i projektet. Vägen var i mycket dåligt skick med 
omfattande sprickbildning och lagningar.



Efter genomförda förstärkningsåtgärder genomfördes ytterligare ett komplett mät- och 
besiktningsprogram under hösten 1992.1 detta avsnitt redovisas ett urval mätdata.

Fallviktsmätning

Fallviktsmätning har genomförts vid tre tillfällen under 1992. Den första mätningen gjordes i maj 
innan förstärkningsarbetena påbörjades. Efter färdigställandet gjordes en mätning i augusti och en i 
oktober. I nedanstående diagram redovisas sjunktrattens krökningsradie för att beskriva och 
kvantifiera effekten av de olika förstärkningsåtgärderna.

Fig.l De fyllda kvadraterna representerar mätdata från mätningen i maj 1992, innan förstärknings arbetet 
påbörjades.
De ofyllda kvadraterna representerar mätdata från mätningen i augusti 1992, omedelbart efter 
färdigställandet av förstärkningsarbetet.
De fyllda cirklarna representerar mätdata från mätningen i oktober 1992.

Som framgår av ovanstående diagram har en klar förstärkningseffekt uppnåtts på sträckorna 7-9. 
Förstärkningseffekten korrelerar väl med de olika påbyggnadstjocklekama som prövades på 
sträckorna 7, 8 och 9.
En viss förstärkningseffekt kan även noteras på sträckorna 10b, 11b och 12b.



Fig. 2 De fyllda kvadraterna representerar mätdata från mätningen i maj 1992, innan förstärknings arbetet 
påbörjades.
De ofyllda kvadraterna representerar mätdata från mätningen i augusti 1992, omedelbart efter 
färdigställandet av forstärkningsarbetet.
De fyllda cirklarna representerar mätdata från mätningen i oktober 1992.

Även i körriktningen västerut noteras en klart uttalad forstärkningseffekt på sträckorna 7, 8 och 9.



Spårdjupsdata enligt RST

Mätning med Laser-RST gjordes 920325, före åtgärd, samt 921027, ca 2 månader efter 
färdigställandet. Nedanstående diagram visar spårdjupet före och efter åtgärd i respektive 
körriktning.
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10.0

Saxån, spårdjup enl RST före och efter åtgärd 
Medelvärde fiver 100 m, riktning österut

Fig. 3 Spårdjupsdata enligt Laser-RST i körriktning österut. Delar av vissa sträckor var lappade då mätningen 
fore åtgärd gjordes. Sträcka 13 fanns inte med i programmet vid mättillfället före åtgärd varför det inte finns 
några mätdata.
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Fig. 4 Spårdjupsdata enligt Laser-RST i körriktning västerut. Delar av vissa sträckor, spec str 1-4, var lappade 
då mätningen före åtgärd gjordes. Sträcka 13 fanns inte med i programmet vid mättillfället före åtgärd varför det 
inte finns några mätdata.



Tvärprofilmätning med VTI's profilograf

Mätning av tvärprofilen har gjorts före och efter åtgärd med VTI 's profilograf som registrerar hela 
tvärprofilen. Ur tvärprofilerna har vänster och höger spårdjup samt spårvidden beräknats. I 
nedanstående diagram redovisas spårdjupen före åtgärden som ett medelvärde från fem tvärprofiler.

Fig. 5 Beräknade spårdjup i vänster och höger spår. Spårdjupen är medelspårdjup beräknade från 5 tvärprofiler 
per sträcka i körriktning österut, fore åtgärd.

Fig. 6 Beräknade spårdjup i vänster och höger spår. Spårdjupen är medelspårdjup beräknade från 5 tvärprofiler 
per sträcka i körriktning västerut, före åtgärd.



Jämnhetsdata, IRI, enligt Laser-RST

Vid samma tillfälle som spårdjupsmätningen mättes jämnheten med Laser-RST. Nedanstående 
diagram visar jämnheten uttryckt i IRI i respektive körriktning.

Saxån, IRI enl RST före och efter åtgärd
Medelvärde över 100 m, riktning västerut

5.00 ----------- -------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 11a 12a 13
Sträcka

Fig. 7 Jämnhetsdata enligt Laser-RST i körriktning västerut. Sträcka 13 fanns inte med i uppföljningsprogrammet 
vid mättillfället fore åtgärd varför det saknas mätdata.

Saxån, IRI enl RST före och efter åtgärd

5,00

Sträcka

Fig. 8 Jämnhetsdata enligt Laser-RST i körriktning österut. Sträcka 13 fanns inte med i programmet vid 
mättillfället före åtgärd varför det saknas mätdata.



Framtida uppföljningsprogram av sträckorna 7-12

Prowägens samtliga sträckor kommer att följas upp noggrant under ett flertal år. Uppföljningen 
koordineras med sträckorna 1-6. Programmet för uppföljning kan dock skilja något. Under 1993 
planeras följande uppföljningsprogram för sträckorna 7-12:

Våren 1993 

Sommaren 1993 

Hösten 1993

Fallviktsmätning

Fallviktsmätning

Tvärprofilering 
Fallviktsmätning 
Road Surface Tester 

Spårdjup
Längsprofil/oj ämnhet 
Textur 

Besiktning
Borrkämor sträckorna 10-12

Beroende på resultatet av uppföljningen fram till och med hösten 1993 avgörs hur den fortsatta 
uppföljningen skall utformas.



Alternativa beläggningsåtgärder på provväg vid Sörbo

Sommaren 1992 skulle Lv266 delen Uppbo-Viksberg i Kopparbergs län förstärkas enligt VV:s 
beläggningsplan. Här sågs en möjlighet att variera förstärkningsåtgärden för att sedan se effekterna 
av härav. Den aktuella vägsträckan kunde i korthet beskrivas på följande sätt:

- Öppningsåret var 1984.
- ÅDT uppgick år 1987 till 2280 varav troligen ca 15% utgörs av tunga fordon (differentierad

mätning erfordras).
- Vägbredden var 9,0 meter.
- Undergrunden bestod huvudsakligen av Mellanlera.
- Överbyggnaden utgjordes av GBÖ70.
- Förstärkningslager enligt byggnadshandlingama: Uppgiften saknas f.n.
- Grusbärlager enligt byggnadshandlingama: Uppgiften saknas f.n.
- Bitumenbundet bärlager enligt byggnadshandlingama: AG.
- Slitlager enligt byggnadshandlingama: 80MABT16.

Lämpligt avsnitt att utföra detta prov på ansågs en sträckning som börjar 1360m norr om knutpunkt 
A187 vid Lund vara. Härifrån och norrut placeras 6 st 100-meterssträckor och efter ytterligare 
630m placeras resterande 6 st ut.
En undersökning med "Underlättaren" för att se närmare på överbyggnadslagrens kvalitet och 
tjocklekar planerades in. Den utfördes på hösten när beläggningsarbetet var slutfört. Resultat från 
denna visas tidigare i detta Notat.

Vägytemätning före åtgärd

Den mycket sönderspruckna och krackelerade ursprungliga beläggningen hade förseglats och lagats 
fläckvis under de gångna åren.

Vägytemätningen med RST över hela sträckan visade följande resultat vad beträffar ojämnheter i 
längsled (IRI) resp tvärled (RUT), att gå in på enskilda värden för delsträckorna vore missvisande 
eftersom fläckvisa lagningar har stor inverkan på resultatet:

Riktning norrut IRI: 2,29 + /- 0,46 mm/m
RUT: 8,0 + /- 1,8 mm

Riktning söderut IRI: 1,99 + /- 0,38 mm/m
RUT: 7,1 + /- 2,0 mm

Spårdjupsmätningen med Profilometer visade följande resultat:

Riktning norrut MAX.SPÅRDJUP: 13,8 + /- 5,4mm
SPÅRVIDD: 1855 +1-229
SPÅRAREA: 188 + /- 81 mm2

Riktning söderut MAX.SPÅRDJUP: 13,7 + /- 5,2mm
SPÅRVIDD: 1985 + /- 151
SPÅRAREA: 195 + /- 90 mm2

Att spårdjupet är större i denna mätning jämfört med RST-mätningen beror på mätbredden. RST 
beräknar spårdjupet över 3,2m emedan Profilografen använder hela vägbredden. Spårvidden ca 
1,9m tyder på att huvudsakligen den tunga trafiken varit upphov till spårbildningen, deformation.



Mgärdsprogram

Samtliga 12 provsträckor hyveljusterades först med ca 80AG16. Förstärkningsalternativen delades 
in i fyra olika mängder AG:

0
60AG16 
80AG16 
120AG25 

Som slitlager valdes 50MABT12.
Enligt planerna kommer en ytbehandling, Y1B, att utföras år 1993 eller 1994.
Nedan visas beläggningslagrens mängd i kg för respektive provsträcka.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MABT12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
AG 16/25 120 60 0 0 60 120 80 80 80 80 80 80
HJAG 16 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

MABT16 -84 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
AG -84 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Vägytemälning efter åtgärd

Vägytemätningen med RST över hela sträckan visade följande resultat vad beträffar ojämnheter i 
längsled (IRI) resp tvärled (RUT):

Riktning norrut IRI: 0,89 + /- 0,12 mm/m
RUT: 1,9 + /- 0,2 mm

Riktning söderut IRI: 0,78 + /- 0,15 mm/m
RUT: 1,8 + /-0,1 mm



Fallviktsmätning före och efter åtgärd

Fallviktsmätning genomfördes före och efter åtgärd. I nedanstående diagram redovisas sjunktrattens 
krökningsradie för att beskriva och kvantifiera effekten av de olika förstärkningsåtgärderna.

Fig. 9  De jy  lida kvadraterna representerar mätdata från mätningen i maj 1992, innanförstärknings arbetet 
påbörjades.
De ojyllda kvadraterna representerar mätdata från mätningen i augusti 1992, omedelbart efter 
färdigställandet av förstärkningsarbetet.
I  överkant på diagrammet är AG-lagrets tjocklek inlagd. Sträckan mellan sektion 600-1200 ingår ej i 
försöket.

Fig. 10 De fyllda kvadraterna representerar mätdata från mätningen i maj 1992, innan förstärkningsarbetet 
påbörjades.
De ofyllda kvadraterna representerar mätdata från mätningen i augusti 1992, omedelbart efter 

färdigställandet av förstärkningsarbetet.
1 överkant på diagrammet är AG-lagrets tjocklek inlagd. Sträckan mellan sektion 600-1200 ingår ej i 
försöket.

Som framgår av båda diagrammen korrelerar förstärkningseffekten väl med de olika 
påbyggnadstjocklekarna.



NORDISKA SHRP

De nordiska länderna, Danmark, Norge, Finland och Sverige deltager i den del av det amerikanska 
SHRP's LTPP-program som benämns "GPS-1". Denna del av SHRP omfattar objekt med 
"asfaltbetong på obundna lager". De nordiska ländernas klimat och vägbyggnadsteknik skiljer sig 
från förhållandena i Nordamerika. Det har därför varit nödvändigt att modifiera den försöksplan 
som tagits fram inom SHRP. Klimatzonerna i den ursprungliga försöksplanen utgjordes av 
kombinationerna "wet", "dry", "freeze" och "no-freeze". Eftersom hela Norden ligger i en zon som 
betraktas som "wet" och "freeze" har vi delat in den Nordiska försöksplanen, se figur 11 nedan, i 
två fryszoner ("low "och "high"). Indelningen är baserad på köldindex. I den Nordiska 
försöksplanen har undergrundsmaterialen klassificerats efter tjälkänslighet och inte enligt SHRP 's 
plan som klassificerar materialen efter gradering, "fine" eller "coarse”. En annan avgörande 
skillnad är att vi i Norden endast kan finna objekt som klassas i "high base thickness".

Eftersom SHRP ställer mycket specifika krav på de sträckor som skall ingå i programmet har det 
varit ett omfattande arbete att hitta kandidatsträckor. Vid närmare granskning av kandidatsträckorna 
faller många bort eftersom de inte uppfyller samtliga krav. Totalt har närmare 100 kandidatsträckor 
studerats i de deltagande nordiska länderna. För närvarande har vi ca 40 kandidatsträckor fördelade 
på 13 celler i den Nordiska försöksplanen.

Från Sverige har vi utifrån ca 20 utvalda kandidatsträckor endast kunnat få med tre sträckor 
fördelade på tre olika celler. En av sträckorna är belägen på Rv34 söder om Linköping och två på 
Rv60 söder om Borlänge. Sträckorna är lokaliserade till objekt som från och med 1991 ingår i vårt 
svenska uppföljningsprogram. SHRP-sträckoma kommer således att utgöra en del av objekten.
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Fig. 11 Den Nordiska försöksplanen.



Mätning och provtagning på NSHRP-sträckor vid Borlänge och Linköping

Under sommaren 1992 genomfördes det av SHRP föreskrivna mät- och provtagningsprogrammet på 
de tre NSHRP-sträckoma i Sverige. Sträckorna är 150 meter långa och omfattar endast ett körfält. 
Före och efter respektive sträcka finns ett område för kalibrering av fallviktsutrustning och for 
provtagning samt installation av temperaturgivare.

Fallviktsmätning
Mätprogrammet omfattade fallviktsmätning i två stråk, i yttre hjulspåret resp mellan hjulspåren, i 
sträckans längdriktning. Avståndet mellan fallviktspunkterna var 7,5 meter. I varje punkt mättes 
deflektionen vid fyra olika belastningar:

26,7 kN
40.0 kN 
53,3 kN
71.1 kN

Mätserien i respektive punkt inleddes med tre komprimeringsslag vid belastningen 53,3 kN. 
Därefter gjordes fyra slag vid respektive belastning. Vid de tre första slagen registrerades endast 
den största deflektionen i respektive givare under belastningsförloppet (peak deflection). Vid det 
sista slaget vid respektive belastning registrerades deflektionen i varje givare under hela 
belastningsförloppet (deflection-time history). Deflektionen registrerades i sju givare placerade i 
belastningsplattans centrum, 20, 30, 45, 60, 90 och 150 cm från plattans centrum.
Förutom lufttemperatur och beläggningens yttemperatur registrerades beläggningens temperatur på 
tre olika djup kontinuerligt under fallviktsmätningens gång. Vidare monterades, för framtida bruk, 
fasta temperaturgivare på tre olika djup i beläggningen.

Skadeinventering
En skadeinventering i form av en okulär besiktning genomfördes i enlighet med SHRP 's 
instruktioner och skadekatalog.

Tvärprofilering
Tvärprofileringen genomfördes med VTI's profilograf i totalt 11 sektioner per sträcka (var 15:e 
meter). Utifrån de uppmätta tvärprofilerna datorberäknas spårdjupet enligt en simulerad rätskiva 
med mått som överensstämmer med SHRP 's anvisningar.

Längsojämnhet
Längsojämnheten bestämdes med hjälp av Laser-RST.

Provtagning
Borrprov av beläggningen togs i ett provtagningsområden både före och efter den egentliga 
uppföljningssträckan. I området som var beläget efter sträckan gjordes en provgrop för registrering 
av lagertjocklekar och uttagning av materialprov ända ned till undergrunden. Packningen mättes i 
varje lager. Materialprov togs för analys och för ev laboratorieprovning.



Jämförande mätning mellan KU AB och DYNATEST inom NSHRP

I det amerikanska SHRP-programmet används en fallviktsutrustning av märket DYNATEST. 
Eftersom vi i Sverige normalt använder KUAB 's fallvikt var det nödvändigt att genomfora en 
jämförande mätning mellan de båda utrustningarna. I samarbete med danska VEJDIREKTORATET 
genomfördes jämförande mätningar på tre NSHRP-sträckor i Sverige och fyra sträckor i Danmark. 
Jämforelsemätningama genomfördes i enlighet SHRP 's mätprogram. En statistisk bearbetning av 
mätdata görs för närvarande på VTI och resultatet redovisas under 1993.

Preliminära resultat från jämförelsen på observationssträckoma i Sverige tyder på att det föreligger 
en mycket god korrelation mellan de båda mätutrustningarna. Nedanstående diagram visar ett 
exempel på sambandet mellan den uppmätta centrumdeflektionen, dO, med de båda utrustningarna.

Korrelation DYNATEST vs KUAB
dO (1/1000 mm) vid ca 40kN på Rv60 str 2, yttre hjulspår

DYNATEST

Fig. 12 Exempel på samband mellan mätdatafrån fallviktsutrustning arna DYNATEST och KUAB.



DATABASENS UPPLÄGGNING OCH INNEHÅLL

Databasen innehåller en mängd mätdata och andra uppgifter om observationssträckoma. Under 
vintern 1992/93 kommer databasen att föras över till SuperBase som är en Windowsbaserad grafisk 
relationsdatabas. För närvarande består databassystemet av följande delar:

1.Beskrivning av observationssträckoma
Innehåller data som beskriver sträckorna läge, undergrund, uppbyggnad, underhållsåtgärder 
etc.

2.Resultat från mätning med fall vikt
Innehåller data från fallviktsmätningar i form av medelvärden för respektive sträcka och 
körriktning, för närvarande ca 4000 poster. Underordnade databaser innehåller enskilda 
mätdata från varje mätpunkt på respektive sträcka, för närvarande ca 40000 poster.

3.Resultat från mätning med Laser-RST
Innehåller mätdata i form av medelvärden för respektive sträcka och körriktning, för 
närvarande ca 5000 poster. Regelbundna mätningar med Laser-RST började 1987.

4.Resultat från tvärprofilering
Innehåller mätdata från tvärprofilering, med VTI 's profilograf, i form av medelvärden för 
respektive sträcka och körriktning, ca 2500 poster. Underordnade databaser innehåller 
enskilda mätdata från varje tvärsektion, ca 14000 poster.

5.ResuItat från mätningar med CHLOE (längsojämnheter)
Innehåller data från mätning av längsojämnheter med CHLOE i form av ett medelvärde för 
respektive sträcka och körriktning, ca 2000 poster. Under senare år har mätningarna med 
CHLOE upphört eftersom de ojämnhetsdata som erhålls från Laser-RST ger bättre 
information.

6.ResuItat från differentierade trafikmätningar
Databasen innehåller resultat från trafikmätningar vid Vägverkets fasta mätstationer där 
sådana finns i direkt anslutning till observationssträckoma. På övriga sträckor har VTI 
genomfört trafikmätning, i regel minst vartannat år.

7.Besiktningsdata
Varje enskild skadeobservation vid varje besiktningstillfälle finns representerad som en post 
i databasen. Informationen omfattar skadetyp, svårighetsklass, sidoläge, början, slut mm. 
Databasen omfattar för närvarande ca 6000 poster.

8.Klimatdata
Databasen innehåller ett urval av data från SMHI's väderstationer. För varje objekt har en 
närliggande väderstation utvalts. Databasen innehåller ca 2000 poster där varje post utgör 
en månadsammanställning av klimatdata.
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80MJAB 
JM JAG

S0MABT16*
20cmAEB025(4.4%BE65M)

80MABT16
20cmAGÅ(l .09&BE65M)

S0MABT16*
20cmIM25(3.9kg/m2BE65R)

S0MABT16
60AG16

80MABT16
120AG25

S0MABT16
180AG25(21ager)

80MABT16
100AGÅ(5,09ovaöcn)
lOcmGBL

S0MABT16
100 AG Å (3/Ä B  E60/2200) 
lOcmGBL

S0MABT16
100AGA(1.5%BE60/2200)
lOcmGBL

SOMABÅ(4WBEÄV2200) 
100 AG A( 1 .59&BE60/2200) 
lOcmGBL

80MABA(3,09oBE6Q/2200)
100AGA(1.5%BE60/2200)
lOcmGBL

80MABA(2XWoBE60/2200)
1OOAG A( 1 ̂ %BE60/2200) 
lOcmGBL

-/80MABA(3.09C,BE60/2200)
-/100MJAG
-/lOcmGBL

80MJAB
100MJAG
lOcmGBL

/80MABT16*
/JMJAG

/80MABT16
/JMJAG

/80MABT16
/JMJAG

"HaJwarm" 
(följs ej upp)

* S lit la g r e t lagt vid  ett senare tillfä lle
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