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Titel:

Beläggningsteknik och beläggningsyta - inverkan på trafik och omgivning

Dokumentation från NKTF-seminarium den 5-6 oktober 1992 i Esbo, Finland

 
Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:

Den 5-6 oktober 1992 hölls ett samnordiskt seminarium i Esbo, Finland, med rubriken "Be-

läggningsteknik och beläggningsyta - inverkan på trafik och omgivning". NKTF! hade tagit

initiativ till projektet vars syfte var att sätta in resultaten från TOVE*?-projektet i sitt sammanhang.

Dessa resultat indikerade bland annat bättre trafiksäkerhet för vägar med mer slitna beläggningsy-

tor än för sådana med mindre slitna ytor.

I de två inledningsanförandena fick deltagarna höra dels väghållarens, dels forskarens syn på

probleminom beläggningsområdet. I föredragen därefter belystes beläggningsteknikens och olika

materials betydelse för ytegenskaper, hållfasthet och slitstyrka. Inte bara asfaltbeläggningar

behandlades. Ett av föredragen tog upp betongbeläggningar.

Huvuddelen av föredragen handlade om hur olika ytegenskaper inverkar på konsekvenser för

trafikanter och omgiving. Där klargjordes att beläggningsytans tillstånd inte bara påverkar

trafiksäkerheten utan ocksåharkonsekvenserför hastigheter, fordons sidoläge, fordonskostnader,

buller, nedsmutsning, slitage m m. Kunskapen om sådana samband har kunnat fördjupas genom

bättre metoder att mäta beläggningars funktionella egenskaper. Ett av föredragen behandladejust

mätmetoder.

En annan aspekt, som togs upp vid seminariet, är hur trafiken påverkar tillståndsutvecklingen

för beläggningar. Däck, däcktryck och fjädring hos framför allt tunga fordon kan ha stor betydelse

för beläggningsslitaget. Genom kant-, sidolinjer och körfältsbredd finns möjligheter att påverka

fordons sidoläge, vilket har betydelse för slitaget på beläggningen.

Det framkom också att det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN* kan få stor betydelse

i framtiden för utformning av beläggningar och för beläggningsunderhåll.

Paneldiskussionen inleddes med förberedda inlägg under rubriken "Vilka faktorer ska

beaktas i PM-system och vilken vikt ska de ha?". Den därpå följande diskussionen blev av

tidsskäl mycket kortfattad.

Seminariet avslutades med studiebesök vid en av provsträckorna i det finska ASTO*-projektet.

' Nordisk Kommittéför Transportforskning.

? Trafiksäkerhet och Vägytans Egenskaper.

* Comité Européen de Normalisation.

* Asfalttipäällysteiden Tutkimusohjelma (detfinskaforskningsprogrammetför asfaltbeläggningar).
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Abstract (background,aims, methods, results) max 200 words:

On October 5-6, 1992 a Nordic seminar was held in Esbo, Finland, with the title "Pavement

Technology and Pavement Surface- Influences on Traffic and Environment". NKTF! took

the initiative to the seminar which main objective was to relate the results from the Nordic

research project TOVFE* to other pavement issues. The TOVE results indicated that traffic safety

may be better on worn pavement surfaces than on those only slightly worn.

The two keynote speakers, which represented road authority and research, each gave their

view of problems in pavement management. The following presentations illustrated how

pavement technology and materials decide surface properties, structural strength and wearing

resistance. The talks were not limited to asphalt pavements, but dealt also with concrete

pavements.

A major part of the presentations concemed the influence of different surface properties on

road user costs and the environment. The condition of the pavement surface influences not only

traffic safety but also has consequences for speeds, vehicle costs, lateral position of vehicles,

noise, pollution, wear etc. The knowledge ofthese issues has increased due to better methods for

measurement of road surface characteristics. One of the talks concerned road surface measure-

ment.

Another aspect treated at the seminar concerns the influence of traffic on pavement deterio-

ration. Tires, tire pressure and suspension systems, mainly for heavy vehicles, can be very

decisive forpavement wear. The lateral position ofvehicles can be influenced through center and

edge line markings as well as lane width and may be important for pavement wear.

Work on European standardization within CEN* might, in the future, greatly influence the

design of pavements and pavement management.

The panel discussion started with short, prepared talks on the subject "Which factors should

be included in PM-systems and how should they be weighted?". The following discussion

was very short, due to lack of time.

The seminar ended with a study tour to one of the test sites of the Finnish ASTO* project.

 

! Nordic Committee ofTransport Research

* Traffic safety and road surface properties

* Comité Européen de Normalisation.

* Asfalttipäällysteiden Tutkimusohjelma (the Finnish research programmefor asphalt pavements)
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Förord

Initiativet till det samnordiska seminariet kom från NKTF! och det var också NKTF/NMRZ

som finansierade vissa seminariekostnader och publiceringen av denna dokumentation.

Syftet var att sätta in resultaten från samnordiska TOVE*-projektet i sitt sammanhang. Dessa

resultat indikerade bland annat bättre trafiksäkerhet för vägar med mer slitna beläggningsytor

än för sådana med mindre slitna ytor. Därför behandlade seminariet dels olika samband mellan

beläggningsytans tillstånd och konsekvenser för trafikanter och omgivning, dels beläggnings-

teknikens betydelse för de funktionella ytegenskaperna. Under inledningen och i paneldiskus-

sionen berördes hur samband och faktorer ska beaktas i system för beläggningsunderhåll.

Planläggningsgruppen för seminariet bestod av

Stig Hemdorff, Vejdatalaboratoriet, Danmark

Henrik Hvoslef, Vegdirektoratet, Norge

Rögnvaldur Jönsson, Vegagerö rikisins, Island

Asko Saarela, Statens Tekniska Forskningscentral(VTT), Finland

Rein Schandersson, Statens väg- och transportforskningsinstitut(VTT), Sverige.

Planläggningsgruppen framför härmed sitt tack till ordföranden vid seminariet, Harry Karlsson

från Åbo vägdistrikt, till föredragshållare och paneldeltagare, samt till alla andra som på något

sätt bidrog till att genomföra seminariet. Med något undantag har de aktiva seminariedeltagar-

na också dokumenterat sina insatser, vilket gjort denna sammanställning möjlig.

Linköping i augusti 1993,

Rein Schandersson

 

! Nordisk Kommitté för Transportforskning.

2? Nordiska Ministerrådet.

3 Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper.
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Slutligt program för NKTF-seminariet i Esbo, Finland, 1992-10-05--06.

Inledning, väghållarens syn

Osmo Anttila, Vägstyrelsen, Finland

Inledning, forskarens syn.

Gunnar Carlsson, VTT, Sverige

Friktion för olika typer av beläggningar.

Kent Gustafsson, VTT, Sverige =

Beläggningsteknik och -material - inverkan på hållfasthet

och slitstyrka.

Asko Saarela, VTT, Finland

Däcktyp och däcktryck på tunga fordon - lägre fordonskostnader,

men större vägslitage.

Matti Huhtala, VTT, Finland

Betongbelegningers egenskaper.

Erik Andersen, Statens Vegvesen, Norge

Mätning av beläggningsytan.

Anssi Lampinen, AL-Engineering Oy, Finland

Vejbelzegninger og stojreduktion.

Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Danmark

Slitasjeprodukter fra vegdekker.

Torbjörn Jörgensen, Veglaboratoriet, Norge

Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper (TOVE). En sammanfattning

av delprojekten åldersanalys och friktionsundersökning.

Lars Leden, VTT, Finland

Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper (TOVE). En ny sammanfatt-

ning av "tillståndsanalysen" i TOVE-projektet.

Rein Schandersson, VTT, Sverige
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dens invirkning på hastigheten. Sammanfattning ur SINTEF Notat nr 617/88.

Kristian Sakshaug, SINTEF, Norge.

Vägytans inverkan på fordonshastigheterna.

Anna Anund, VTT, Sverige

RST-data - olycksanalys eller Vägytans inverkan på trafiksäkerheten.

Gudrun Öberg, VTT, Sverige

Beläggningsyta - bränsleförbrukning.

Matti Anila, VTT, Finland

Beläggningsyta - fordonsslitage.

Georg Magnusson, VTT, Sverige

Vägmarkeringars betydelse för fordons hastighet och sidoläge.

S-0 Lundkvist, VTT, Sverige

CEN-standardiseringens betydning for kravene til belaegninger.

Per Rose Persson, Vejdirektoratet, Danmark

Inledning till slutdiskussionen.

Gunnar Carlsson, VTT, Sverige

Hovedfaktorer der skal beagtas ved implementering og drift av PMS.

Jan M. Jansen, Statens Vejlaboratorium, Danmark

Några synpunkter på PM-systemet i Finland.

Jyri Mustonen, Vägstyrelsen, Finland

Vilka faktorer skal beaktas i PM-system och vilken vikt skal de ha?

Rögnvaldur Jönsson, Vegagerö rikisins, Island
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NKTF-seminarium i Esbo, Finland, 1992-10-05--06. Slutligt program.

Beläggningsteknik och beläggningsvyta - inverkan på trafik och omgivning

Ordförande: Harry Karlsson, Åbo Vägdistrikt, Finland.

1992-10-05:

13.00 - 14.00 INLEDNING.

Väghållarens syn.

Osmo Anttila, Vägstyrelsen, Finland.

Forskarens syn.

Gunnar Carlsson, VTT, Sverige.

14.00 - 16.30 BELAGGNINGSTEKNIK OCH EGENSKAPER HOS BELÄGGNINGSYTAN.

Beläggningstekniker för att uppnå önskvärda funktionella ytegenskaper.

Tero Lahtinen, Lemminkäinen Oy, Finland

Friktion för olika typer av beläggningar.

Kent Gustafsson, VTT, Sverige

Beläggningsteknik och -material - inverkan på hållfasthet och slitstyrka.

Asko Saarela, VTT, Finland

Däcktyp och däcktryck på tunga fordon - lägre fordonskostnader, men

större vägslitage.

Matti Huhtala, VTT, Finland

Betongbelegningers egenskaper.

Erik Andersen, Statens Vegvesen, Norge.

16.30 - 17.00 MATNING AV BELAGGNINGSYTAN.

Finska metoder att mäta beläggningsytan.

Anssi Lampinen, AL-Engineering Oy, Finland.

17.00 - 18.00 BELAGGNINGAR OCH OMGIVNINGSEFFEKTER.

Vejbelzgninger og stöjreduktion.

Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Danmark.

Slitasjeprodukter fra vegdekker.

Torbjörn Jörgensen, Veglaboratoriet, Norge.
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1992-10-06:

08.30 - 11.30 BELÄGGNINGSYTANS TILLSTÅND - KONSEKVENSER FÖR TRAFIKANTERNA

(c 20 min/föredrag).

Sammanfattning av TOVE!-projektets reultat.

Lars Leden, VTT, Finland

Rein Schandersson, VTT, Sverige

Vägytans inverkan på fordonshastigheterna.

Anna Anund, VTT, Sverige.

RST2-data - olycksanalys eller Vägytans inverkan på trafiksäkerheten.

Gudrun Oberg, VTT, Sverige.

Beläggningsyta - bränsleförbrukning.

Matti Anila, VTT, Finland.

Beläggningsyta - fordonsslitage.

Georg Magnusson, VTT, Linköping.

Vägmarkeringars betydelse för fordons hastighet och sidoläge.

Sven-Olof Lundkvist, VTI, Sverige.

12.30 - 13.00 FRAMTIDENS BELAGGNINGAR.

CEN3-standardiseringens betydning for kravene til belgegninger.

Per Rose Persson, Vejdirektoratet, Danmark.

13.00 - 14.30 PaANELDISKUSSION.

Vilka faktorer ska beaktas i PM*-system och vilken vikt ska de ha?

Ordförande: Harry Karlsson, Åbo vägdistrikt, Finland.

Deltagare: Gunnar Carlsson, VTT, Sverige.

Jan Jansen, Vejlaboratoriet, Danmark

Jyri Mustonen, Vägstyrelsen, Finland

Rögnvaldur Jönsson, Vegagerö rikisins, Island

Ingen deltagare från Norge på grund av sjukdom.

15.00 - 17.00 STUDIEBESÖK VID ASTO* PROVSTRÄCKA (Borgåmotorvägen).

 

! TOVE = Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper.

? RST = Road Surface Technology.

? CEN = Comité Européen de Normalisation.

4 PM = Pavement management.

9 ASTO = Asfalttipäällysteiden Tutkimusohjelma ( det finska forskningsprogrammet för asfaltbeläggningar).
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NKTF-Seminariet 5-6.10.1992

Beläggningsteknik och beläggningsytans inverkan på trafik och omgivning.

 

Bitr. dir. Osmo Anttila , Vägstyrelsen FI

INLEDNING, VÄGHÅLLARENS SYN

Jag börjar min presentasion med en kort nordisk jämförelse (1990).

 

 
d S N DK IS

Befolkning, m 5,0 8,6 4,2 5,1 0,3

Allm. vägnät, km 76 500 99 000 89 000 70 7300 12 500

- motorvägar 225 899 395 601 ..

- belagda vägar 61 71 70 100 27

Vägtrafikolycker

- dödsolyckor 649 172 332 634 24

- skadade 12 700 22 500 10 900 11 700 850

 

I Finland har den belagda vägnätet vuxit ända till 90-talet (fig 1). Genomsnittlig trafik på

asfaltvägar är 2500 fordon/dygn, på oljegrusvägar 400 fordon/dygn och på grusvägar 120

fordon/dygn.

 

 40.000

30.000

20.000

10.000

     
        

               R3 i fi 3 H
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

i Permanent beläggning f Lätt beläggning [[] Grus

Fig 1. Allmänna vägar enligt beläggning,km

Efter en kraftig insats på byggandet av nya vägar och förbättrandet av gamla vägar på

1960- och 1970-talet med byggande av nya beläggningar har tyngdpunkten förändrats till

ombyggning av befintliga beläggningar och underhåll av beläggningar. Under de sista

åren har utvecklingen varit kraftig på detta område.
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Väghållaren är på beläggningssidan i brännpunkt en för olika krav (fig 2).

ARBETS-
SKYDDS-

.eu 5 .Ia

 

HALLFASTHET

BARIGHET NYA
et. METODER,

TYP, MAS-

KINER

Fig 2. Beläggningar i centrum

Beläggningen bör vara säker för trafiken. Den måste vara i gott skick och ha god friktion i

varierande väderleksförhållanden. Omgivningen fordrar tysta beläggningar. Allmänna

miljökrav önskar miljövänlig beläggningsteknik, återanvändning av beläggningsmassor,

sparande av grusåsar och berggrund. Trafiken vill ha goda, jämna och säkra beläggnin-

gar. Beläggningsarbetenas arbetsförhållanden är viktiga. Statens finansiella läge förutsät-

ter hållbara och ekonomiska beläggningar. FoU (forskning och utveckling) framställer nya

material, metoder, beläggningstyper och maskiner.

Ute i världen satsar man mycket på utvecklingen. I USA är det väldiga SHRP-projektet i

slutskedet. Inom EG har man börjat intensifiera kunskapsutbyte inom SPRINT (Strategic

Programme for Innovation and Technology Transfer). Det var ingen tillfällighet, att det

först: temat förra året behandlade beläggningar (ytbehandlingar, tunna asfaltlager och

dränerande beläggningar).

MILJÖ OCH ARBETSSKYDD

Både beläggningstillverkning och färdig asfalt har direkta och indirekta miljöinverkningar.

Vägoljan har ca 10 % avdunstande kolväte (totalt 3 500 000 Vår) i Finland. Asfaltarbetets

redskap, lastbilsflak etc tvättas med nafta och vid sidan av miljöproblemet ursakas dessa

avdunstande komponenter också arbetsskyddsproblem. Asfaltarbetet har många olika

farliga arbetsmoment, de rörliga maskinerna och trafiken. EAPA har utarbetat ett gott

sammandrag om beläggningsarbetenas faror (Health and safety in the asphalt pavement

industry, Holland, June 1992). För att upphöra vägoljans användning utvecklar man emul-

sionsteknik i synnerhet i Sverige och i Finland. Erfarenheterna är lockande och troligen

inom några år skall kallteknik vinna marknader också i fråga om asfaltbeläggningar.

DUBBDÄCK

För väghållaren är dubbdäcken ett väldigt komplicerat problem. Dubbdäcksanvändningen

i Sverige är ca 80 %, 60 % i söder och 95 % i norr. I Finland använder ca 95 % av person-

bilar dubbar. En dubbad personbil sliter ca 30 g asfalt per km-väg. För att motarbeta detta

bör man utveckla mera hållbara beläggningar mot dubbdäcksslitaget, minska dubbarnas
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vikt och stickkraft. Dubbarna förbättrar friktion på våta hala isytor och på sk. svart is, som

är farligaste för trafiken, men samtidigt orsakar spår, som är farliga för trafiken. Med hjälp

av dubbar har vi inga poleringsproblem på våra vägar, men andra sidan har bitumen,

stenmaterial och saltblandning negativ inverkan på miljön, på körkomforten och den neds-

mutsar vägmärken, vägmarkeringar och vindrutor. För dubbdäcksslitagets skull kan vi inte

använda låg bullriga beläggningar (HABD).

Norge, Sverige och Finland har separata utrednings - och FoU-arbeten. Målet i Finland är

att till år 1995 samla behövlig kunskap för att besluta framtidens dubbdäcks- (och

vinterväghållnings-) politik:

- med dubbar eller ej

- användning av salt

- beläggninspolitik

Finland skall satsa nära 10 Mmk till projektet och vi önskar att FoU-arbetet i Norden borde

koordineras och att vi borde ha ett fungerande kunskapsutbyte mellan Sverige, Norge och

Finland.

EKONOMI

Beläggningens pris/beläggningens hållbarhet är den centrala ekonomiska indikatorn. Ett

centralt mål med ASTO-projektet är att utveckla mera hållbara beläggningstyper. Huvud-

resultatet är en SMA- (HABS) beläggning för nordiska förhållanden som är t.o.m. 3 gånger

mera slitstark än vanlig asfalt (fig 3). I följande tabell finns en jämförelse av HABS med sk.

okontinuerlig kurva, SMA (HABS) och dränerande asfalt (HABD).

 

 

 

HAB HABS HABS HABD

okontunierlig SMA

Deformationssäkerhet 0 - so ++

Slitstyrka Q 4-4 _

Hållfasthet 0 ++ ++ - -

Lasthållfasthet 0 - - -

Utmattningshållfasthet 0 ++ + -

Friktion (Våt) 0 (0) + ++

Hinder av stänkvatten 0 0 + +++

Ljusreflexion 0 0 + +

Ljuddämpning [0 - + ++

0

-

= lika +++ =mycket bättre

+ -= lite bättre -

-

= lite sämre

++ = bättre - - = sämre
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SMA tycks vara en idealisk beläggning för att uppfylla de flesta kraven. I ASTO-projektet

har man upprått samma resultat. SMA har många fina egenskaper:

-rikligt med sten, liten deformation

-god stenart medför god slitstyrka

-bra friktion

-förebygger vattenplaning

-nästan bländfri

-möjligt att använda på ojämna ytor, har liten vältningssättning (10%)

-motstår sortering

SMA är bäst på mera trafikerade vägar och under sommaren har man använt den rikligt i

huvudstadsonrådet på motorvägarnas körfiler och och på Helsingfors huvudgator.

 
FT ASTO FIBERPROVVÄG

SLITAGE BORGA MOTORVÄG

92 EB 91 90 - 92 RING III - SIBBOVIKENS BRO 2om
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10 9 8 7 6 5 4 2 2 1

ABE 20 AB 20 SMA 16 SMA 16 SMA 16 ABE 20 ABE 20 20 ABE 20 AB 20
75% SE JMF ASTOsten ASTOsten _ASTOsten 75% SE JMF
ARBOC TEISKO WOLMIX DACRON ARBOC WOLMIX DACRON ARBOC TEISKO

GRD GRD

ABE = HABS, okontinueriig

SMA = HABS

Fig 3. En ASTO-provväg

Vägar med trafik 3000-6000 fordon/dygn har också spåbildninsproblem. För dem har man

utveckat många nya ombeläggningsmetoder i stället för ett nytt asfaltlager. Vi har använt

Remix-systemet, ART-maskineriet, Nova-Chip, Macroseal, olika ytbehandlingar. Dessa

har ekonomiskt och tekniskt motstridiga resultat. Vi bör utveckla bedömnings - och beräk-

ningsmetoder för att kunna välja det mest ekonomiska sättet, att hålla belagda vägar i bra

skick med minimerade årliga kostnader.

ÖVRIGA SYNPUNKTER

Vägarnas och beläggningarnas trafiksäkerhet är en kolossalt komplicerat fråga. Man kan

påstå att trafiksäkerheten sitter 80-90%:igt mellan sätet och ratten. Beläggningarnas typ

och kondition har säkert en viss inverkan. Man kan också främja säkerheten med vitt sten-

material i synnerhet under mörka och våta omständigheter. Kanske kan man i nära fram-

tid tillverka ekonomiskt också ljus bitumen? Också vägmarkeringar, som jag anser att vara

en del av beläggningar, har ganska stor betydelse. Enligt amerikanska undersökningar

ger en dollar på vägmarkeringar på landbyggen 40 dollars minskning i kör - i första hand i

trafikolyckskostnader. I städer får vi ännu större "vinst" 80 dollar för en dollar.
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I Finland har ofyllda beläggningskanter vållat många ödesdigra olyckor. Också morgonda-

gens trafik och trafikanter avviker från dagens. Vi har mera åldringar i trafiken, höjd 11.5

tons EG-axellast vållar svårigheter på vägar med dålig bärighet, kapacitetsproblemen

öker, genomfartstrafiken genom Finland ökar etc. Vi på beläggningsområdet lever intres-

santa tider och vi bör svara på alla utmaningar.

VTI MEDDELANDE 723



Beläggningsteknik och beläggningsyta - inverkan på trafik och

omgivning.

NKTF-seminarium, Esbo, Finland, 5 - 6 oktober, 1992.

Inledning - forskarens syn

Forskningschef Gunnar Carlsson, VTI, Sverige

Målet för forskning och utveckling (FoU) inom beläggningsområdet

måste vara att öka kunskapen på sådant sätt att en samhällseko-

nomisk optimering av beläggningsunderhållet kan åstadkommas.

Det finns flera skäl till det övergripande målet. Bland annat

kan nämnas

* de stora kostnader - för väghållare, trafikanter och om-

givning - som är förknippade med beläggningsunderhållet.

Beläggningsunderhållet kostar i Sverige omkring 2 miljar-

der kronor per år men utgör trots detta endast ett par

procent av den totala kostnaden på en typisk svensk lands-

väg (se figur på nästa sida).

* den kapitalförstöring som väghållaren riskerar vid felak-

tig beläggningsstrategi (t.ex. gradvis nedbrytning av väg-

kroppen på grund av för tunna lager vid beläggnings-

åtgärder)

* risken för suboptimering - det som är företagsekonomiskt

bäst är sällan samhällsekonomiskt optimalt.

Till detta måste läggas det faktum att nu, till skillnad mot för

några år sedan, finns det tekniska hjälpmedel för optimering av

beläggningsunderhållet. Det är framför allt datorteknikens snabba

utveckling som numera medger både snabb mätning, insamling och

bearbetning av data om beläggningar och deras behandling.
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204 ---Underhåll"

Investering

0
    

Kostnadsrelation för en typisk svensk landsväg.

Vägbredd = Im

Hastighetsgräns = 90 km/h

Trafik = 3000 fordon/dygn

Kostnadsnivå = 1980

Optimeringsproblemet kan mycket schematiskt åskådliggöras på

följande sätt:

 

  

   

  

Underhålls-

strategier

V V

Underhålls- Trafikant -

kostnader kostnader

      

 

 | >|Optimering ( J
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Trafikantkostnaden bestäms bl.a. av beläggningens funktionella

egenskaper. Om dessa också sätts in i sammanhanget fås följande

skiss
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I figuren identifieras två FoU-problem:

1. Hur påverkas trafikantkostnaderna av vägytans funktio-

nella egenskaper?

2. Hur påverkas underhållskostnader respektive beläggnings-

funktionella egenskaper av beläggningsteknik och under-

hållsstrategier?

Inom problemområde 1 är det väsentligt att identifiera dels olika

typerna av trafikantkostnader (och omgivnin;s- eller miljökost-

nader), dels relevanta funktionella egenskaperna hos vägytan.

Trafikantkostnader
 

* tidskostnad -->

* olyckskostnad -->

* fordonskostnad -->

mo a em mm n m

restid

hastighet

olyckor

olycksrisk

skadeföl;jd

drivmedel

däckslitage

Funktionella ytegenskaper
 

*

fordonsslit.

godsskador

m m

tvärfall

spår

ojämnheter (längsgående)

friktion

makrotextur

mikrotextur

ljusreflexion
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* komfortkostnad --> buller

vibrationer

* miljökostnad

m M

--> buller

avgaser

vibrationer

* sprickor/hål

* deflektion

För närmare tio år sedan försökte vi inom VTI att kvalitativt

uppskatta inverkan av olika funktionella egenskaper hos vägytan

på trafikankostnaderna genom att skilja på följande grader av

inverkan: 3 = påtaglig, 2 måttlig, 1 = liten. Målet för studien

var att prioritera den framtida forskningen inom området.

 

Egenskap hos

T ra fi k v a r i a b e l
 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

beläggnings- Bränsle- Däck- |Fordons- Gods- Kom-

ytan Olyckor Restid förbruk slitage slitage |skador fort
ning

Tvärfall 2 1 2 2 1 1 2

Spår 3 2 2 2 2 1 2

e e e e e r e

Friktion 3 i 51;-iifii-fiäi'ii Tfti'Zfåfiifii-"ffiåSas:;s:s.a.s.:zzzzjgzgz;;a._-_ Tes ._ __V'___Z_-*jåi

Makrotextur 3 2

Mikrotextur 3 1

Ljusreflexion 3 2

 

 

Det skall nu bli intressant att vid det kommande seminariet se
hur långt forskningen har hunnit under det senaste decenniet och
hur många rutor i matrisen som fyllts med kvantifierade samband.

Inom problemområde 2 finns de mest uttalade kunskapsbristerna
inom komplexet beläggningsstrategier - nedbrytningsmodeller (för
beläggningar) .
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Olika typer av nedbrytningsprocesser, bl.a.

yt slitage

materialomlagring

bärighetsberoende nedbrytning

åldring4
4

++
+

medför att vägen/vägytans funktionella egenskaper förändras över

tiden. Genom beläggningsåtgärder kan de funktionella egenskaperna

åter förbättras. Till en bättre, lika eller något sämre nivå än

den ursprungliga. Tidsintervallet mellan åtgärd och typen av åt-

gärd kan sägas utgöra beläggningsstrategin. I mer komplicerade

strategier kan både tidsintervall och åtgärdstyp varieras. Olika

strategier visas i principfiguren.

&.

Funktionell
egenskap

 

 

Problemet är att nedbrytningsprocessen - de konvexa linjerna -

ofta är mycket dåligt känd. De nedbrytningsmodeller - eller till-

ståndsutvecklingsmodeller - forskningen är sysselsatt med att

försöka verifiera kan vara av olika typ:

* empirisk

* analytisk

* halvempirisk

Visserligen finns viss kunskap, men det återstår åtskilliga år

innan nu pågående omfattande fältförsök (SHRP, ASTO m.fl.)

väsentligt har ökat kunskapen.

Ett tredje problemområde, som inte nämnts ovan, gäller värde-

ringen av effekter. För vissa av dessa, bl.a. restid, olyckor,

fordonskostnader, finns det vedert: :na metoder, men för andra som

komfort, buller, avgaser och vibrationer måste värderingsmetoder

förbättras/tas fram.

Jämfört med kunskapsläget för 5 - 10 år sedan tycks det nu vara

som att en större vikt bör tillmätas t.ex. komforten.

I en optimeringsmodell för beläggningsunderhåll fordras goda data

om trafiken. Både den nuvarande och den som kan förväntas i fram-

tiden. Det gäller sådana trafikparametrar som

* dubbdäcksanvändning (andel, antal, dubbtyper m.m.)

* tunga fordon (axellaster, antal)
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fordras omfattande kunskap om vägen och vägytans till-

För detta fordras snabba mätmetoder och effektiva metoder

hand om och sammanställa data. Kraven på mätinstrumenten

många olika dimensioner, t.ex.

validitet

reliabilitet

kapacitet

kostnad

servicevänlighet

hanterbarhet

trafiksäkerhet

trafikstörningsnivå

Från forskarsynpunkt såg vi det för tio år sedan som mest ange-

läget att satsningar skedde på områden som

*

+
*

W
+

+

metoder och modeller för att prognosticera vägen/vägytans

tillståndsutveckling

snabb bärighet smätning

mätning av och prognoser för axellaster

beläggningsytans inverkan på fordonsslitage

beläggningsytans inverkan på trafiksäkerheten

värdering av effekter

Flera av dessa FoU-områden torde fortfarande vara aktuella, även

om inbördes förskjutningar skett.
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Friktion för olika typer av beläggningar

av Kent Gustafson

Statens Väg- och Trafikinstitut

Vägavdelningen

581 01 LINKÖPING

Tillräcklig friktion mellan däck och vägyta är en självklar förutsättning för att trafiksäkerhe-

ten skall vara god. Under normala betingelser och torrt väglag är friktionen i allmänhet

tillräcklig, medan däremot ett "smörjande" skikt på vägytan, allt ifrån vatten till snö/

isväglag, nedsätter friktionen. Friktionen under barmarksförhållanden, torrt eller vått, har

vanligtvis inte betraktats som kritiskt i vårt land på grund av inverkan från dubbdäckstra-

fiken vintertid. Friktionen vid vått väglag hänger mycket intimt samman med vägytans

makro- resp mikrotextur på det sättet att en bra makrotextur förbättrar avvattningen av

vägytan och ger tillsammans med en god mikrotextur en god friktionskarakteristik även

vid högre hastigheter.

 

Makro- och mikrotextur är finare uttryck för att beskriva vägytors skrovlighet och råhet, se

fig 1. En övre gräns för texturen är vanligen 100 mm, medan större ojämnheter betecknas

med t ex vågighet. Vanligt är att gränsdragning mellan mikro- och makrotextur sker vid

några tiondels-mm ojämnhet. Med mikrotextur avses ojämnheter som för ögat inte är

urskiljbara, t ex råheten hos beläggningens enskilda stenar. Med makrotextur menas

ojämnheter som av ögat kan urskiljas, t ex enskilda stenar i ytan. 1 kontakten mellan

vägyta och däck uppstår även adhesionskrafter som har viss betydelse för väggreppet

antingen vägytan är torr, våt eller frusen.

 

Yta nr Principutseende Mikrotextur Makrotextur

 

 
1 L£7 T 7 / 171 1 11 77 glatt slät

2 rå slät

3 747>Är7>f%r7f7)4r7 glatt skrovlig

4 W! rå skrovlig

 

 

 

      

Figur 1Makro- och mikrotextur

Makro- och mikrotextur är egenskaper hos vägytan som man strävar efter att åstadkom-
ma och vidmakthålla då de alltså har en avgörande betydelse för friktionen. Val av
slitlagerbeläggning är härvid av stor betydelse. Ytbehandlingar har t ex i regel initialt en
mycket rå textur och därmed en god friktion. Vintertid nöts emellertid en del av texturen
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ned och friktionen kan i viss mån försämras. Hur mycket beror bl a på stenmaterialets

nötningsresistens. Makrotexturen i en ytbehandling kan också snabbt försämras under

loppet av några varma sommardagar om s k blödning uppstår. Stenen pressas ned och

bindemedlet kommer till ytan.

Mikrotexturen är bl a avhängig den kristallina strukturen hos den sten som ingår i belägg-

ningen. Däckdubbarna åstadkommer vintertid en mikrotextur som sommardäcken i viss

mån polerar bort. | många länder gör frånvaron av däckdubbar och närvaron av polerings-

benägna stenmaterial att mikrotexturen blir alltför slät.

I Sverige har vi en viss säsongsmässig variation av textur och friktion. Nyutförda astfaltbe-

läggningar, täta (AB) och stenrika (ABS) beläggningar, och även vissa tidigare lagda

beläggningar kan under sommarhalvåret få en försämrad textur och friktion genom bl a

bindemedelsöverskott i vägytan. Dubbdäcken nöter emellertid snabbt bort en hud av

bindemedel, ytan blir mer rå och skrovlig, vilket leder till att våtfriktionen i allmänhet

förbättras under vinterhalvåret.

Friktionens variation med hastigheten på en våt vägbana kan schematiskt åskådliggöras

i enlighet med figur 2 för vägytor med varierande textur.

 

F
r
i
k
t
i
o
n

 

  

Hastighet

Figur 2 Friktionens beroende av hastigheten på våt vägbana.

Under senare år har olika beläggningstypers friktion undersökts med syfte att dokumente-

ra slitlagrens friktion vid olika hastighet och vid varierande yttextur. Beläggningstyper som

undersökts är bl a ytbehandlingar, tät astaltbetong, s k skelettasfalt (HABS-beläggningar)

och dränastfalt. Undersökningarna har bl a visat att HABS-beläggningarna efter en mindre

tids trafikering i allmänhet får en relativt god textur genom den höga andelen sten i ytan.

Beläggningstypen har därför normalt goda friktionsegenskaper.

Även vid vinterväglag kan friktionen variera beroende på bl a slitlagrets texturegenskaper.

Mätningar under några vintrar har visat att friktionen i samband med snö- och is-väglag i

allmänhet är bättre på grövre beläggningar, t ex relativt nya ytbehandlingar, jämfört med

slätare slitlagertyper. Dränasfalt har på grund av dess öppna struktur i allmänhet goda
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friktionsegenskaper under barmarksförhållanden och då speciellt vid regnväder. Vintertid

har emellertid den öppna porstrukturen ofta visat sig medföra något sämre friktion än de

täta massatyperna. Svenska, liksom utländska, erfarenheter visar att öppna beläggningar

i allmänhet blir oftare hala och kräver större halkbekämpningsinsats.

Man har genom åren även utvecklat beläggningar med mycket speciella egenskaper.

Exempel är t ex RUBIT som innehåller partiklar av däckgummi och Verglimit som innehål-

ler saltpartiklar. Båda typerna karaktäriseras som halkhämmande. Vid speciella provvägs-

försök har kunnat konstateras att beläggningarna vid några enskilda tillfällen, speciellt vid

temperaturer omkring 0%*C och med rimfrost, haft bättre friktion än jämförda konventionella

beläggningar. Dessa tillfällen med god halkhämmande effekt har dock varit relativt be-

gränsade. Nyttan av att lägga de här beläggningstyperna på mer högtrafikerade vägar

med god vinterunderhållsstandard är därför fortfarande tveksam.

Vid friktionsmätningarna på olika beläggningstyper har några olika friktionsmätinstrument

använts för jämförelse av metoder. Följande instrument utnyttjades: BV12, BV11, SAAB

Friction Tester och handdragen portabel friktionsmätare. Jämförelsen visade att de tre

förstnämnda instrumenten, vilka bygger på den s k skiddometerprincipen, gav mycket lika

resultat medan däremot den portabla friktionsmätaren i en del fall gav tvivelaktiga resultat.

I Vägverkets Byggnadstekniska Anvisningar BYA fanns tidigare endast krav på friktionens

storlek gällande gjutasfalt och vägmarkeringar. Sedan något år tillbaka har emellertid ett

mera generellt krav för beläggningars friktion införts i Vägverkets "Regler för Underhåll

och Drift". Kravet gäller nya beläggningar under utförandeåret och de två påföljande åren.

Reglerna anger att friktionskoetfficientens medelvärde över 20 m-sträcka inte bör unders-

tiga 0,4. Bestämning av friktionen skall ske enligt utarbetad metodbeskrivning för BV 11

och SAAB Friction Tester.

VTI MEDDELANDE 723
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NKTF SEMINARIUM DEN 05-06 SEPTEMBER 1992

Asko Saarela

BELÄGGNINGSTEKNIK OCH -MATERIAL - INVERKAN PÅ

HÅLLFASTHET OCH SLITSTYRKA

ALLMÄNT

Beläggningens slitstyrka och deformationsmotstånd beror oftast på olika faktorer.

Om endast slitstyrkan beaktas, kan konstateras att slitaget i första hand beror på

dubbdäckstrafiken eller personbilstrafikens omfattning och det i belägnningen

använda stenmaterialet. Vad deformationen beträffar är lastbilstrafiken och belägg-

ningens deformationsmotstånd de viktigaste faktorerna. Deformationsmotståndet

beror åter på flera olika faktorer.

På spårslitaget på beläggningen inverkar också yttre faktorer. Värmeböljor eller

milt och fuktigt vinterväder påskyndar spårslitaget på beläggningen. I Finland beror

i genomsnitt 80 % av spårslitaget på nedslitning och 20 % på deformation.

BELÄGGNINGSSLITAGET

I planeringen av beläggningsmassan kan man utnyttja olika slag av laboratorieut-

rustning för prognostisering av den planerade beläggningens nedslitningshastighet.

SRK- och Trögerapparaterna är de viktigaste testinstrumenten. Ur figur 1 framgår

sambandet mellan SRK-värdet och spårslitaget på beläggningen i olika trafik-

mängdsklasser.
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Figur 1. Sambandet mellan SRK-resultatet och beläggningsslitaget i olika trafik-

mängdsklasser.
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Slitaget på beläggningen kan effektivt reduceras med val av ett starkt stenmaterial.

Stenmaterialets hållfasthet mäts med hjälp av ett punktlastprov. Punktlastprovets

resultat (IS(50)) korrelerar väl med beläggningens slitstyrka (se figur 2).
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Figur 2. Sambandet mellan beläggningens slitstyrka (SRK-värdet) och stenmate-
rialets punktlastprovresultat (IS(50)).

BELÄGGNINGENS DEFORMATION

Deformationen på beläggningen beror huvudsakligen förutom på tung trafik och på
varmt sommarväder också på asfaltens deformationsmotstånd. Det sistnämnda
beror huvudsakligen på tre faktorer: bindmedlets hårdhet, de stabiliserande
tillsatsämnena och massans proportionering.

Bindmedlet borde väljas så, att dess uppmjukningspunkt ligger över 50 C. I annat
fall borde antingen bindmedlet eller asfalten i sin helhet stabiliseras med tillsatsme-
del. Sådana tillsatsmedel är bl.a. naturbitumen och -asfalt jämte vissa polymerer.

Med massans proportionering avses optimimängder av de olika komponenterna i
förhållande till kravet. Huvudregeln i proportioneringen är, att stenmaterialkurvans
tomrum, med maximal mängd tillpackningsarbete i förhållande till situationen,
uppnår maximivärdet och att fyllningsgraden med den då använda bitumenmäng-
den stannar mellan 80-90 %. Asfaltens deformationsmotstånd blir så maximalt.

Deformationen mäts i laboratorium med hjälp av ett Wheel-tracking -prov. Provet
förutsäger väl det framtida spårslitaget. Ur figur 3 framgår sambandet mellan
resultatet ur Wheel-tracking -provet och spårslitaget på vägen med olika lastbils-
mängder.
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Figur 3. Prognostisering av deformationsspår med Wheel-tracking -prov.

SAMMAÄNDRAG

Spårslitaget på beläggningen beror i första hand på personbilarnas dubbdäck.

Spårslitaget kan minskas genom användning av högklassigt och grovt stenmaterial

i samband med asfaltläggningen. Splittmastixasfalt och diskontinuerlig asfalt är

exempel på hållfasta asfalttyper.

Beläggningen deformeras i första hand på grund av tung trafik och varmt sommar-

väder. Hårt bindmedel], stabiliserande tillsatsmedel och rätt proportionering ökar

asfaltbeläggningens deforamtionsmotstånd.
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Däckt:yp och däcktryck på tunga

Fordon - lägre fordonskostnader ,

men större vägslitaget

Matti Huhtala

Statens tekniska forskningscentral (VTT)

Finland

1. Historia

I början av bilens historia användes enkelmontering. Redan år

1908 patenterade Michelin i Frankrike tvillingsmontering för att

bära högre axellaster än det var möjligt med enkelmontererade

däck. Senare under 80-talet hade däcktillverkningstekniken och

materialen utvecklats så mycket att det var möjligt att göra så-

dana enkelmonterade däck som kunde bära axellaster upp till 10

ton eller mera.

Fördelar för enkelmontering är mindre rullmotstånd och vikt. De

är billigare därför att endast ett däck behövs. Stabiliteten är

bättre därför att stödpunkterna är längre bort från varandra. Å

andra sidan om ett däck i tvillingsmontering går sönder finns

det alltid ett annat som kan bära lasten. Den totala säkerhets-

effekten känns inte tillsvidare.

I tvillingsmontering delas lasten sig på två ytor och i enkel-

montering på en yta. Kontaktytan är i princip i båda fällen den-

samma. När lasten har delats på två ytor, är påkänningarna på

vägen mindre än om det finns endast en yta.

Däckets gummisidor är mjuka och har ingen bärförmåga. Därför ba-

serar sig däckets bärförmåga på luftmängden (volym) och luft-

trycket. Då man velat öka bärförmågan har man varit tvungen att

höja både luftvolymen och lufttrycket. Det finns dock ingen sta-

tistik om hur mycket lufttrycket har höjts inom åren. Högre

lufttryck orsakar större påkänningar på vägen än lägre luft-
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tryck.

Både förändring av däcktyp och däcktryck på tunga fordon har or-

sakat lägre fordonskostnader, men större vägslitage eller med

andra ord nya däck är aggressivare mot vägen. Vägslitaget bety-

der inte här sammaslags slitage som dubbdäcken orsakar, men de

små ändringarna som varje lastbil åstadkommer i vägen förorsakar

tillsammans att vägens kvalitet minskar, det blir sprickor och

vägen blir ojämnare och kräver reparering.

2. Däcktypets och däcktryckets inverkan på vägen

När bilen körs på vägen, orsakar axellasten spänningar och mots-

varande töjningar i vägen. Töjningarna (deformationerna)]) kan

vara elastiska eller plastiska. Vägöverbyggnaden dimensioneras

med hänsyn till utmattning och i princip så att det inte finns

några plastiska deformationer utom i asfaltbeläggningen där de

inte alltid kan undvikas. När man undersöker olika däcktypers

inverkan bör man betrakta utmattning och plastiska deformationer

(spårbildning) helt och hållet skilt.

Olika axel- och däöktypers inverkan på vägen kan undersökas i

praktiken med:

- fullskaliga vägförsök,

- teoretiska beräkningar

- mätningar av spänningar och töjningar i vägen och

- mätningar av dynamiska effekter.

De första är mycket dyra eller om man använder provvägmaskin,

endast begränsade variationer kan jämföras, till exempel i OECD

Nantes försöket /1/ jämfördes endast två olika axellaster. Teo-

retiska kalkulationer har använts, men däckens och vägens bete-

ende är mycket komplicerade och måste förenklas avsevärt. I det

tredje fallet mäter man spänningar och töjningar i beläggningen

och vägkroppen, som orsakats av lastbilars överfarter. Man kal-

kylerar vägens livslängd från spännings- och töjningsvärden.

Livslängder är naturligtvis i viss mån teoretiska, men de abso-

luta livslängderna är inte intressanta i detta sammanhang utan
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endast de relativa. Därför är resultaten pålitliga och kan för-

stås med lätthet. Det är mycket viktigt för att ekonomiska och

politiska intressegrupper kunde övertygas.

Vägar är eller antagas vara jämna i alla föregående fall och

dynamiska effekter eller fjädringars inflytande jämförs inte.

Det kan göras med dynamiska axellastmätningar i bilen och genom

att mäta töjningar och spänningar i vägen efter artificiella

ojämnheter.

Väg- och Trafiklaboratoriet av Statens Tekniska Forskningscent-

ral (VTT) i Finland har mätt töjningar och spänningar i asfalt-

beläggningar och vägkroppen på Virttaa försöksfält från 1983.

Mätningarna har gjorts för helt vägtekniska ändamål och för att

jämföra olika axel- och däcktypers osv inverkan på vägar. Forsk-

ningsarbetet har innehållit omfattande utvecklingssysselsätt-

ning, särskilt utveckling av givare och mikrodatorsystem.

Mätningsfältet ligger på stamväg 41 (Turku - Tampere) vid Virt-

taa nödlandningsplats ca 60 km från Turku (Åbo). Landningsplat-

sen är 3 km lång, dess asfaltbeläggning är 21 m bred. Mätnings-

platsen byggdes utanför det egentliga körfältet på vägen mot

Turku. Den första mätningsplatsen byggdes där redan år 1983 och

den har förnyats år 1985, 1987 och 1990.

Det finns över 200 fungerande töjningsgivare, ungefär 60 tryck-

dosor och 10 deflektionsgivare på Virttaa fältet.

3. MÄTNINGARNA

VTT har gjort de första mätningarna om däcktypens och däcktryck-

ets inverkan på vägen år 1984. Transportforskningskommissionen

(TFK) började år 1986 forskningsprojektet "Optimalt däckval för

tunga fordon" (Däckval) /2/. VTT gjorde fältmätningarna om olika

däcktypers inverkan på vägen. Andra synpunkter såsom däckens

rullmotstånd, slitaget hos däcken, vikt osv beaktades av VTI. I

detta sammanhang behandlas endast olika däcktypers och luft-

trycks inverkan på vägen /3-5/.
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TFK samlade huvudparten av finansieringen (Vägverket, Transport-

forskningsberedning, Volvo, Scania, Veglaboratoriet i Norge,

Hesselman och Michelin). Trafikministeriet i Finland deltog ock-

så i finansieringen.

Syftet var att jämföra inverkan av olika:

- däckdimensioner,

- däckmontage (enkel- och tvillingmontering),

- däcktryck,

- axellast (nödvändigt för forskningstekniska skäl)

- alla med två olika vägöverbyggnader.

I däckjämförelser användes två olika tvillingmonterade däck

(12R22,5 och 265/70R19,5) och tre olika singeldäck (445/65R22 ,5,

385/65R22,5 och 350/75R22,5) . Däcken är vanligt förekommande i

Norden. Maximal axellast 12R22,5 och 445/65R22,5 är 110...120 kN

och för 265/70R19,5 100 kN och för 385/65R22,5 och 350/75R22 ,5

80...85 kN. Diametern för 265/70R19,5 är 20 % mindre än för

12R22 , 5 .

Ett problem med tvillingmonterade däck är den ojämna belastning-

sfördelningen mellan de två däcken. En helt jämn belastningsför-

delning existerar i praktiken aldrig. Den ojämna fördelningen

fås beroende på

- däck med olika slitagegrad,

- olika däckfabrikat,

- nya och regummerade däck,

- olika utmattningsgrad av stommarna,

- olika lufttryck,

- olika arbetstemperatur och därmed olika tryck,

- ojämn vägbana (bombering, spår),

- cambervinklar, axelböjning.

För att i någon mån "reproducera" dessa fel, så har prov gjorts

med olika tryck i de tvillingmonterade däcken (1000 respektive

500 kPa) .

Varje alternativ undersöktes med tre olika axellaster så att

förutom den tillåtna axellasten utfördes mätningar med lägre och

högre last. För varje axellast mättes också tre olika däcktryck;
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O
det som rekommenderades av fabrikanten samt 20 % högre och 20 %

lägre tryck.

I däckjämförelser mättes fem olika däckdimensioner med tre däck-

tryck på två vägöverbyggnader, dvs 30 kombinationer. Inverkan av

olika däck och ojämn vägyta simulerades också i tvillingmonte-

ring med olika lufttryck i däcken (fyra kombinationer), tillsam-

mans 34 kombinationer. Påkänningarna i vägöverbyggnaden mättes

alltid på undersidan av asfaltbeläggningen, i bärlagret, i för-

stärkningslagret och i undergrunden. Med dessa fyra mätningsd-

jup får man tillsammans 136 kombinationer. Alla mätningar gjor-

des med tre olika axellaster, tillsammans 408 kombinationer. Fem

töjningsgivare användes i båda asfaltbeläggningarna men deras

resultat har förenats. Motsvarande mängd av kombinationer för

axeljämförelser var 72.

4 . RESULTAT

Klara skillnader i vägpåkänningar kunde påvisas beroende på

olika däckdimensioner, däcktryck och axelkonfigurationer.

Däcket i enkelmontering var aggressivare än däcket i tvilling-

montering med en faktor från 2,3 (däckdimension 445/65R22 ,5;

beläggningstjocklek 150 mm) till 4,0 (350/75R22,5; beläggnings-

tjocklek 80 mm) om förhållandena är ideala för det tvillingmon-

terade däcket

Lasten är mycket sällan fördelad jämnt mellan de två däcken i

tvillingmontage. Den ojämna fördelningen simulerades med olika

däcktryck, 500 kPa i ett och 1000 kPa i det andra däcket. Vid

axellasten 80 kN var enkelmonterade däck (445/65R22,5) aggres-

sivare med faktorn 1,2 (AB 80 mm) och däck (350/75R22,5) med

faktorn 1,9 (AB 150 mm) jämfört med det vanligaste tvillinghju-

let (12R22,5). Om däck (445/65R22,5) jämfördes med små

tvillinghjul (265/70R19,5), var det även bättre med faktorn 0,7

(AB 80 mm) eller detsamma med faktorn 1,0 (AB 150 mm). Om däck

(350/75R22,5) jämfördes med små tvillinghjul (265/70R19,5), var

det sämre med faktorn 1,2 (AB 80 mm) och med faktorn 1,1 (AB 150

mm ) .
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Mellan olika enkelmonterade däck är de bredaste minst aggressi-

va. Om däck (350/75R22,5) jämförs med (445/65R22,5), var det

sämre med faktorn 1,6 (AB 80 mm) och med faktorn 1,1 (AB 150

mm ) .

Däck 265/70R19,5 i tvillingmontage var aggressivare än vanligt

däck 12R22,5 i tvillingmontage med en faktor från 1,5 (AB 150

mm) till 2,0 (AB 80 mm) vid axellasten 80 kN. Motsvarande fakto-

rer för axellasten 100 kN är 1,3 och 1,7 och för axellasten 115

kN 1,2 och 1,6. Dvs då axellasten växer minskar faktorn.

Skillnader i vägpåkänning mellan olika däckdimensioner är större

om asfaltbeläggningen är tunn (80 mm) och mindre om den är tjock

( 150 mm) .

Inverkan av däcktyp avtar med djupet i vägkroppen.

När däcktrycket ökar, ökar vägpåkänningen. Det finns inget opti-

malt däcktryck. 20 % ökning av däcktryck ökar vägpåkänningen med

faktorn 1,1 - 1,4. Däcktrycket påverkar endast beläggningen.

Samma data har behandlats också senare /6-8/. När man också tog

hänsyn till bilens varierande i sidoläget på vägen, kunde man ha

mindre skillnad mellan enkelmonterade däck och tvillingmonterade

däck. Värden ovan skall divideras med 1,4.

5. Slutsatser

Det är mycket klart att nuvarande nya däcktyper och förhöjt

däcktryck på tunga fordon förorsakar lägre fordonskostnader, men

större vägslitage. Frågan är, vem betalar och vem utnyttjar.

Större vägslitage förorsakar också att vägar skall förnyas ti-

digare än planerat.

EG tillåter större axellaster i vissa fall om luftfjädringar

eller motsvarande fjädringar användes. Stadgandet baserar sig

inte på någon grundlig forskning och det är inte självklart att
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luftfjädringar alltid är bra från vägens synpunkt. Forsknings-

gruppen "Dynamic Loading of Pavements" av OECD har behandlat sa-

ken, publicerat en "state-of-the-art" rapport /9/ och planerar

nu gemensamma forskningsprojekt. VTT är aktivt med.
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Betongbelegningers egenskaper.

"Belaggningsteknik och belaggningsyta - inverkan på trafik och omgivning"

Espoo, Finland den 5. oktober 1992

Overingenior E. Andersen

Laboratoriet

Statens vegvesen Vestfold, NORGE

Innledning

Det siste tiåret har det vart en stigende interesse for betongdekker i Norge.

Sammenlignet med asfaltdekker gir hoyfast betong en del fordeler:

* Hoy slitestyrke

* Miljovennlig

* Bedre lastfordelende evne/stivhet

* Bedre konkurranse

* Lavere vedlikeholdsutgifter

Samtidig har betongdekkene også negative sider:

* Hey kapitalutgift

* Vanskelig å reparere

* Vanskelig teknologi

* Belaster govrig anleggsdrift

* Jevnhet

-

WL Vestfold fylke har i dag ca. 22 km

å -oue ik2 " betongveger. fordelt på fem parselleÅDpå

Holmestrandstunnelen S ** X "f Ey18, som gjennom Vestfold har en ADT

' . u+ på ca 15 000.C 40 - (1983
i i Disse parsellene er lagt i perioden fra 1979

til 1991, hvor de tre siste parsellene er lagt

i hoyfast betong, med fasthet fra C 75 til

Gulli - Holmene ' C 90.

 

 

C 90 - (1990)

N=== EV18 - Motorvegen Klinestad -
e Holmene - & he 1 Langåker

Tassebekk C 75

(1991) . Det forste betongdekket av nyere dato ble

; lagt på motorvegen forbi Sandefjord i 1979.

- Klinestad - Dekket som er av betongkvalitet C 40, har

uesebekk C 75 platelengde på 7 meter og platebredde på
(1986) u

Klinestad - 4.5 meter. Platene er fordyblet over

Langåker C 40 tverrfugene og forankret over langsgående

(1979) midtfuge.

- Dette betongdekket ble dimensjonert for

engangs vedlikeholdsfresing etter 12 - 15

. år. Etter vedlikeholdsfresingen skulle dek-

ket ligge i ytterligere 5-10 år for det måtte
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fornyes. Dekket var imidlertid for svakt dimensjonert Det var dessuten utformet

med fugeavstand på 7 meter, en fugeavstand som vi i dag vet er for stor. Det ble

montert dybler og forankringsjern over fugene i dekket. Senere registreringer viser

at enkelte av dyblene ikke ble orientert riktig ved utleggingen.

I tillegg til dette har det forekommet betydelige vannansamlinger i vegkroppen flere

steder. Betongdekket har derfor fått store skader p.g.a. dårlig baereevne, lokale

setninger og telehiv i telelosningsperioden. Mange av betongplatene har fått store

sprekk- og rissdannelser.

I dag, 12 år etter utleggingen, er ca 30 % av platene oppsprukket og store partier

av dette betongdekket er midlertidig utbedret med asfalt, i påvente av et storre

vedlikeholdstiltak om få år.

Ev18 - Holmestrandstunnelen

Dekket i Holmestrandstunnelen som er av betongkvalitet C 40, ble utlagt i 1983.

Det er utfort med platelengde på 6 meter, i en tykkelse på 20 cm. og med

platebredder på 3.75 meter.

Dekket ligger på et og er uten dybler over tverrfugene. Kombinasjo-

nenmed ufordyblet betongdekke overbaerelag av grus, harvist seg å vare en uheldig

losning.

Stoy og tendenser til såkalt "trapping" har fort til omfattende undersokelser og

reparasjonsarbeider.

En har i ettertid forsokt å bedre lastoverforingen over plateskjotene ved å montere

inn dybler i eksisterende dekke, men dette har vert lite vellykket og dessuten meget

kostbart.

  

 

Trapping overfuge. Bilhjulet avlaster den ene platen og pålaster neste. Det oppstår en

transport av baerelagsmassefra undersiden av pålastende- til undersiden av avlastende plate.

Slik bygges det opp trapping over skjotene mellom betongplatene.

Ev18 - Motorvegen Klinestad - Fokserod - Tassebekk

Parsellen Klinestad-Foksergd-Tassebekk er en fortsettelse på parsellen Langåker

- Klinestad som ble lagt i 1979. Den ble utlagt i 1986 med betongkvaliteten C 75,

som et av de forste betongdekkene i verden med hoyfast betong. Platelengden på

dette dekket er 5 meter og platebredden er 3.5 meter. Dekket er 22 cm og det ligger

på et barrelag av cementstabilisert grus, fordyblet og forankret over fugene.

I dag, 6 år etter det ble utlagt, ligger dette dekket fremdeles uten risskader og det

har ikke vaert utfort noe strukturelt vedlikehold på denne parsellen siden dekket ble

lagt.
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Ev018 - Motorvegen Gulli - Holmene

I 1990 ble det sluttfort et hoyfast betongdekke på Ev 18 forbi Sem. Platelengden er

her 5 meter og platebredden er 3.5 meter. Dekketykkelsen er 22 cm, utlagt på et

baerelag av 4 cm asfaltert grus over 50 cm knust fjell.

Dette hoyfaste betongdekket ble slipt med en Cushion-Cut diamantslipemaskin, rett

etter utleggingen, for å få til en overflate med akseptable egenskaper, i henhold til

de geometriske kravene, som var satt til dekket. Dette forte til at dekket ble meget

behagelig å kjore på.

Ev18 - Motorvegen Holmene - Tassebekk

Parsellen fra Holmene til Tassebekk ble ferdigbygget i 1991. Den har et 22 cm

hoyfast betongdekke med betongskuldre hvor tilslaget er frilagt i overflaten. Vegen

har to kjorefelt på 3.75 meter og skuldrene er på 2.25 meter. Hvit stripe er lagt

ca. 25 cm inn på kjorebanebetongen.

Betongdekket er utlagt på 4 cm asfaltert grus. Vegen ble lagt med ensidig tverrfall

og knekte skuldre. Prisen på dekket ble ca. 247 kr/m? og på skulder 214 kr/m?.

Også på dette dekket ble det brukt en Cushion-Cut maskin til utbedring av

vegbanens geometri etter utleggingen, slik at den holdt kravet til jevnhet.

Utbedringen skjedde imidlertid bare over lokale partier.

Utlegging av betongdekker

Utlegging av hoyfaste betongdekker er ikke enkelt av mange årsaker. Selve

håndverket er et problem i seg selv, på grunn av at det legges så få hoyfaste

betongdekker.

En tilstreber så hoy fasthet som mulig i betongdekket på grunn av onsket om stor

slitasjemotstand. Hoy fasthet skaper imidlertid problemer ved utleggingen, da en

slik betongmasse ofte blir vanskelig og tung å bearbeide.

Ved parsellen som ble lagt i 1991, ble det tatt utgangspunkt i betongresepten fra

1986. Bakgrunnen for at en gikk tilbake til denne resepten var en avveining mellom

slitestyrke og bearbeidingsegenskaper under utleggingen.

Ved dekkeleggingen i 1990 var utleggingen og konsistensen på betongen det store

problemet. Dette gikk vesentlig bedre i 1991. Imidlertid hadde en problemer ved

utleggingen knyttet til motbakker, fremdrift og dagskjoter.

Fresing og sliping av betongdekker

I Holmestrandstunnelen ble det utfort fresing med tradisjonell fres etter at tunnelen

hadde fått hjulspor opp mot 30 mm. Betong med normal kvalitet lar seg frese, men

fugene får en meget hard behandling når tennene på valsen brutalt meisler los på

betongen. Fugekantene brytes ned og skades. Det kan også lett oppstå små riss, som

siden gjor at dekket brytes raskt ned.

Det har til nå vist seg praktisk umulig å frese betong med fasthet storre enn C 60,

uten å skade betongdekket. En har i slike tilfeller måttet slipe betongdekkene med

diamantsagblader, såkalt diamantsliping.

I den senere tid har det imidlertid dukket opp freseutstyr som påståes å kunne frese

hoyfaste dekker uten å forårsake skader. Et slikt utstyr vil bli utprovet i Vestfold

i lopet av denne hosten 1992.
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SPS - målinger på hoyfast betongdekke

Det gjennomfores spormålinger med automatisk måleutstyr på Ev 18 hvert år, som

inngår i vegkontorets PMS opplegg.

Det utfores også årlige rettholtsmålinger over faste profiler på det hoyfaste

betongdekket, fra Klinestad til Tassebekk.

Resultatene viser at enkelte målingene er i samsvar med, eller bedre enn de

prognoser som antydet en SPS-verdi på rundt 9 for dette hoyfaste betongdekket.

Det forste året ble det gverste mortelskiktet av betongen slitt vekk, og en fikk da

en storre slitasje enn det som blir normalslitasjen gjennom dekkets levetid.

Registreringen har vist at utviklingen av hjulspor forste vinteren var over dobbelt

så stor som siste vinter ( snitt 3.3 mm i 1987 mot snitt 11 mm. i 1992. ).

Spormåling heyfast betongdekke, Ev018 1987 - 1992
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Årlige rettholtemålinger over en profil i ett kjarefelt.

Salting - frostskader

Ev18 blir saltet gjennom hele vintersesongen, men det er ikke påvist frostskader på

deere hoyfaste betongdekkene i Vestfold.

Frostpreving etter Svensk Standard viser at betong med kvalitet C 75 uten luftporer

har forvitring som ligger langt under tillatt grenseverdi etter 28 fryse/tine-vekslin-

ger. Okningen i forvitringen mellom 28 og 56 vekslinger er noe storre enn

standarden tillater.

Friksjon - isingsproblemer

Målinger kan tyde på at det i perioder er forskjell på friksjonskoeffisienten på asfalt

og betongdekkene i Vestfold. De få målingene vi har å forholde oss til viser at

betongdekket ved Sem stort sett har noe lavere friksjon enn asfaltdekker ved

temperaturer rundt 0%C. Målingene er utfort ved tidspunkter hvor man forventer

problemer ved glatt fore. Friksjonen på betongdekkene er imidlertid ikke så lav at

vegmesterene opplever dette som et problem.

Forskjellen i friksjon på asfalt- og betongdekker kan nok i stor grad tilskrives

faktorer som forskjell i vegkroppens oppbygging og dekketykkelse. I utgangspunk-

tet vil et betongdekke, som normalt er tykkere enn et asfaltdekke, vare "*tregere"

ved stigende og fallende temperatur. Dette vil gi forskjellige isingsforlop ved
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temperaturvariasjoner.

I tillegg til dette vil naturligvis terrengforhold, varierende geometri og varierende

fuktighet gjore at friksjonen vil variere sterkt over relativt korte avstander.

En planlagt klimaregistrering, som blant annet skal måle temperaturvariasjoner i

vegdekker og i luften rett over vegbanen, vil sikkert belyse disse variasjonene

Friksjonsmålinger på EV18, 18/02/91
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Skulderlosninger på betongdekker

Betong - asfaltskulder

Betongdekkene i Vestfold ble, frem til i 1990, utfort med asfaltskuldre. Dette ble
gjort av forskjellige årsaker som okonomi, fleksibilitet ved senere utvidelse til 4 felt,
utleggingstekniske årsaker, etc. Asfaltskuldre på betongveg er imidlertid ikke en

 

VTI MEDDELANDE 723

 

As
f



32

teknisk fullgod losning. Det oppstår ofte nivåforskjeller og sprekker i overgangen

mellom de forskjellige dekketypene.

På betongdekket ved Sem som ble lagt i 1990, er dette helt tydelig over lengre

strekninger. En vurderer å fylle fugen mellom asfalt og betongdekke med en

fugemasse på flere steder, for å hindre ytterligere utvikling av sprekkdannelsen.

Hoydeforskjellen medforer også som tidligere nevnt sterk slitasje på kantstripene

og representerer også i enkelte tilfeller en viss trafikkfare.

Det hoyfaste betongdekket som ble lagt i 1991, fra Holmene til Tassebekk, ble utfort

med betongskulder, hvor skulderen har frilagt tilslag i overflaten.

Frilegging av betongskulder.

Betongskuldrene på den nyeste parsellen av Ev 1 8

har, som fortalt, frilagt tilslag i overflaten. En

onsket med dette å oppnå en "romle-effekt" ved

å frilegge tilslaget, som forholdsvis var grovt ( 32

mm. ). En slik effekt er sikkerhetsmessig gunstig

da den virker korrigerende på bilister som av

forskjellige årsaker havner på utsiden av vegba-

nen.

Det horbare resultatet av frileggingen ble imidler-

tid magert, fordi luften mellom steinkornene tro-

lig gav en stoydempende effekt. En oking av

tilslagets maksimale storrelse og storre %-andel

av grovere tilslag vil trolig bedre dette.

 

Vegoppmerking - heftfasthet

Vegmerkingen av plast har en tendens til å sitte dårligere på betongdekker enn

asfaltdekker. I motsetning til asfaltdekkene, hvor glassperlene rives lags og plasten

slites gradvis ned, rives plaststripene på betongdekket vekk i små flak , slik at

stripene blir frynsete og usammenhengende. I et forsok på å oke heftfastheten

mellom plast og betong blir betongdekkene impregnert med prefabrikkert primer

rett for utlegging av plastoppmerkingen. Dette har hjulpet noe, men problemet med

slipp er fremdeles til stede.

På parsellen ved Sem ble midtlinjen forst malt med vanlig merkemaling på grunn av

tidspress, for siden etter vegåpning, å bli overtrukket med plast. Denne midtstripen

viser ikke de samme tegn til avskalling som vi ser på kantstripene Det vurderes også

å slipe ned spor i betongdekket, for å legge kant- og midtstripene ned i selve

betongdekket Kantstripene blir sterkt utsatt for mekanisk påkjenning ved broyting

og hovling av vegbanen. Asfaltskuldrene ved Sem ligger lavere enn vegdekket de

fleste steder, og der vi har knekte skuldre er påkjenningen ekstra stor. Velger man

betongskuldre som legges i riktig hoyde i forhold til betongdekket, og dessuten

sloyfer knekking av vegskulder, reduseres de mekaniske påkjenningene og slitasjen

på kantlinjene betydelig.

Stoy fra betongdekker

Det er gjennomfort en undersokelse i Vestfold i 1990, hvor man målte hjulstoy fra

forskjellige dekketyper. En målte lydnivået, forårsaket av hjulstgy ved bilkjoring,
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på fem forskjellige vegdekker av betong og fire forskjellige typer asfaltdekker.

Resultatene viser at nyslipt betongdekke med langsgående riller gir lavest stygnivå,

litt lavere enn drensasfalt. Betongdekkene fra 1986 og 1979 gir mest hjulstoy.

Disse dekkene er imidlertid også de klart eldste i forsaoket. Sammenstillingen med

IRI-verdiene viser at det er sammenheng mellom målte IRI-verdier og hjulstoy.

 

 

Illa/av vard!lydnivå, Lpmaks.d5 vedwm'

 
Slipt ny Hoyt. Hoyt. Hoyt. Vanlig AB16T AB11T Drensastalt
hoyt. betong u. betong m. betong, betong c -
betong piggdekks. 1 mange 40

piggdekks. piggdekks.

Avslutning

Etter en utviklingsperiode, hvor det er lagt ned betydelige ressurser, har man fått

erfaring og know-how" nok til å unngå de storste feil ved dimensjonering,

proposjonering og utforelse ved betongdekkeutleggingen. Den neste alvorlige

prove på betongdekkets eksistensberettigelse, vil vare når det blir nodvendig med

storre vedlikeholdstiltak på de hoyfastedekkene. Det må da finnes gode tekniske

og ekonomiske vedlikeholdslosninger som gjennom sliping, fresing, sporfylling

eller tynne påstop gjor at vegen også kan bestå som betongveg i fremtiden.
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NKTF- Seminariet: Beläggningsteknik och beläggningsyta - inverkan på trafik

och omgivning, Esbo, 5-6 oktober 1992

Anssi Lampinen,AL-Engineering Oy

MÄTNING AV BELÅÄGGNINGSYTAN

1INLEDNING

Man kan ställa olika krav på beläggningsytans egenskaper efter önskemål eller

krav från olika intressegrupper - trafikant, väghållare, myndigheter. Kraven på

vägytekarakteristika är motstridiga så det inte är möjligt att tillverka en belägg-

ning, som innehåller alla goda egenskaper. Kompromisser är därför nödvändiga.

Det stora behovet av mäta data ställer stora krav på mätinstrument. I olika håll,

och inte minst i Norden, har man utvecklat sofistikerade mätinstrument, som

möjliggör insamling av uppgifter om vägytans olika egenskaper snabbt och pålit-

ligt.

2. FINSKA INSTRUMENT FÖR MÄTNING AV VÄGYTANS EGENSKAPER

De mest intressanta egenskaperna hos vägytan kan delas på följande sätt (och

efter mätinstrument eller metod man använder i uppföljningen):

A TVÅRPROFIL

Vägens tvärprofil (=spårdjup) är tillsvidare den faktor, som bestämmer när vägen

måste ombeläggas. Mätningen sker med hjälp av:

1. Finsk Road Monitor (bild 1), som bygger på ultraljudmätningsprincip. Årligen

inventeras praktiskt taget hela finska asfaltbelagda vägnätet, ca. 15 000 km, med

den för PMS-registret, så att vägmyndigheterna har en bra bild om vägnätets till-

stånd. Det finns fem inventeringsbilar i bruk. Vid tvärprofil- och IRI-mätningar

klarar bilen att mäta 3,4 m bredd (med 15 ultraljudsenheter, med en Selcom-laser

och med en accelerationsmätare) i hastigheterna 40-90 km/h. Utdata för spårdjup,

jämnhet (IRT) och visuell inventering av vägytans tillstånd levereras för 100-me-

tersintervall (medelvärde, spridning, max och min).

2. Profilograf är ett av VTT utvecklad instrument (bild 2), vilket man kan använ-

da för noggranna kontinuerliga tvärprofilmätningar. Genom att lägga ut en alu-

minium»-folie under beläggningen är det möjligt att uppfölja både slitage och

plastiska deformationer hos beläggningen.
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3. 3D MAPVISION

MAPVISION-profilograf bygger på laser- och video(CCD)-tekniken i vägytans

tvärprofilmätning. Den används oftast i undersökningar av provvägar.
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Bild 2. Mätprincip av profilograf, son kan användas för vägytans profil- och

tvärfallmätning samt för att mäta beläggningens tjocklek och plastiska deforma-

tioner med hjälp av en al-folie under beläggningen. Mätningen sker kontinuer-

ligt.
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B LÄNGSGÅENDE PROFIL OCH IRI-MÅTNING

Vägens åkkomfort bestämms av dess längsgående profil och som mått på den an-

vänds allmänt i världen det sk. IRTI-värdet (liknande bumpmätertal och -mätprin-

cip). IRI räknas med hjälp av vägytans profil, vilken å sin sida kan mätas med

följande instrument:

1. Finsk Road Monitor

Mätningen bygger på laser- och accelerationsmätning i det högra hjulspåret.

2. IRI-bilen är en endast för detta ändamål försedd bil hos VTT.

3. Roadman

IRI-mätning med Roadman (bild 3) utförs med hjälp av accelerationsmätare, som

sitter på bilens bakaxel (eller är fastsatt vid hjulets nav). Enligt jämförande

undersökningar med Road Monitor och Dipstick-avvägning kan Roadman

uppskattas vara ett pålitlig mätinstrument. Mätningar kan utföras i hastigheterna

40-120 km/h. Den kan användas också för visuell inventering. Den längdsprofil,

som man använder för IRI-mätningen kan också ritas på papper (eller lagras på

disketten).

3 4 # &. t ; 4sl ol ast den vid erat c l ock onde loisai; © 2 P>
"MÅiåjbs think d ning i:et: bäres

 

Bild 3. Roadman-jämnhets (IRT)- och inventeringsmätare
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C VÄGYTANS EGENSKAPER

1. Mikro- makro- och megatextur

Road Monitor: A = 10...50 mm (makro) och 50...500 mm (mega)

Mäthastighet 30...80 km/h.

Texturmätare/Roadman: A = 0,5...50 mm (makro) och 50...500 mm (mega)

Statisk metod.

 

2. Friktion

På lastbilen byggd friktionsmätare ST-1 för sidkraft- och bromsat hjul -mätning.

Vid sidfriktionsmätningar kan hjulets avdriftsvinkel varieras från 0 till 200

(normalt 89), Mätningen sker normalt i 60 km/h, men den kan varieras upp till 90

km/h.Vid standardmätning används bevattning av vägytan med hjälp av en

specialanordning i mätbilen.

3. Optiska egenskaper

(LTL-800 (dansk) mätinstrument är nuförtiden den mest använda apparaten.)

D DYNAMISK BELASTNING

Vägens längdprofil kan användas också för kalkylering av den kraft, som ojämn-

heten orsakar mellan vägytan och däck. Dynamisk belastning (bild 4) kan mätas

t.ex. med strain gauge på bakaxeln, men den kan också simuleras med lastbilmo-

dell (motsvarande IRI-simuleringsmodell).
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Bild 4. Dynamisk belastning enligt GM-lastbilmodell på en ojämn gammal as-
Jaltbelagd väg. Mätningen har utförts med Roadman.
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1. Finsk Road Monitor (utveckling av simuleringsmodell pågår)

2. Roadman (som lastbil användes General Motor's lastbilmodell)

E BÄRIGHETSMÅTNING

För bärighetsmätning finns det till förfogande följande apparater och metoder:

1. Plattbelastning är en statisk metod man använder oftast under vägbyggandet

för att kontrollera bärigheten och packningen av olika lager.

 

2. Lacroix-deflectograf har använts sedan 1972 för undersökningar av provvägar.

3. Fallvikstmätning används både för undersökning (VTT och Uleåborgs

universitet) och inventeringen samt bärighetskontroll av vägar under byggande.

Det finns tre olika typer av fallviktsappareter i bruk.

 

4. Loadman-bärbar fallviktsmätare väger bara 16 kg och är lätt att använda i

sådana situationer och mätplatser, där det är inte möjligt att utföra mätningar med

andra apparater (bild 5). Mätning bygger på accelerationsmätning. Tyngden av

fallvikt kan varieras från 4 till 10 kg för att variera belastningen hos ytan. Den

kan användas också för packningskontroll.

 dt-sartee t-F

Bild 5. Loadman - bärbarfallviktsmätare, som kan användas på vilken som helst

ytor - obundna eller bundna.
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5. High-speed Deflectometer mäter vägytans deflektioner mellan lastbilhjulen

med hjälp av laserkameror, som sitter på en balk i längdriktning (bild 6). Utveck-

ling av mätbilen pågår och mätning har testats i låg hastighet, men syftet är att

mäthastigheten skulle vara ganska hög.

  
 

   

 

Bild 6. Finsk High-speed Deflectometer utvecklad av VTT (A. Lampinen )

3. INVERKAN AV VÄGYTEKARASTERISTIKA PÅ VÄGENS FUNKTIO-

NELLA EGENSKAPER

PIARC's tekniska kommitte 1 har utvecklat en tabell (bild 7), där man åskådligt

kan se vilken inverkan olika våglängder och texturen har ur körkomforten, trafik-

säkerheten och körkostnaden. För att förenkla kan man säga, att våglängder under

50 mm är nyttiga och nödvändiga, men längre våglängder måste undvikas.
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Bild 7. Inverkan av längdsgående vägprofil på vägens olika egenskaper enligt

PIARC"s TC 1.
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1. oktober 1992

HBFE/UHA-410215

Til NKTF*'s seminar om belaegningsteknik mv. i Helsingfors 5.-6. oktober 1992.

VEJBELEGNINGER OG STOJREDUKTION

Civilingenior Hans Bendtsen Vejdirektoratets trafikforskningsafdeling for sikkerhed og

miljo på Vejdatalaboratoriet, Stationsalleen 42, 2730 Herlev, Danmark.

Tel +45 42 91 96 33.

1. Summary

Et tvarfagligt dansk forskningsprojekt kan nu fremlaegge nogle forelobige resultater om

stojreducerende vejbelaegninger. Der er målt en stojdaampning på omkring 4 dB(A) for

drnasfalt i forhold til tat asfaltbeton (AB12t), der stojmassigt anvendes som referen-

ce. Ved forsaogene er der anvendt dranasfalt med lille maksimal stenstorrelse (8-12

mm.) og et stort indbygget hulrum (20-25 %). Resultatet kan sattes i perspektiv ved

at fremhave, at trafikmangden på en vej skal reduceres med 60 % for at opnå en

lignende stojreduktion.

2. Indledning

37 % af de danske boliger er belastet med stoj fra veje, som ligger over Miljostyrel-

sens vejledende gransevardi på 55 dB(A). Forskellige virkemidler kan anvendes til at

reducere stojbelastningen. Trafikkens omfang kan reduceres. Der kan opstilles stoj-

skarrme og foretages stgjisolering af boligernes facader. Disse virkemidler kraver

oftest stor politisk velvilje og er ganske omkostningskravende. Derudover kan der

fokuseres på selve stojkilden. Den udgores af de enkelte biler samt vejbelegningerne.

Motorstgjen reguleres af myndighederne. Nye biler skal opfylde nogle specielle stoj-

krav, for at kunne saelges i Danmark. Skarpede stojkrav er 10-15 år om at slå igen-

nem. Det tager nemlig lang tid, inden hele bilparken udskiftes med nye stojsvagere

typer.

Daek-vejbane stojen, der opstår når daeekket ruller hen over vejbelegningen, er derimod

et ureguleret område. Her findes et potentiale for at opnå en stojmassig effekt, allerede

fra den dag en ny vejbelegning er udlagt. Når et dek ruller hen over vejbelegningen

genereres der stoj. Det skyldes primatrt to forhold:

1. Daekmonsterblokkene sattes i vibrationer når de rammer vejoverfladen. Det ud-

sender stgj. Jo grovere belegningsstruktur, jo mere stoj .

2. Når daekket rammer vejoverfladen, presses der luft ud af hulrummene mellem de

enkelte blokke i daekkets monster. Når daekket igen slipper vejoverfladen suges der

luft ind mellem blokkene. Disse hurtige bevaegelser af luft udsender stoj. Hvis

belegningen er porogs, vil luften istedet pustes ned i belegningen under daekket.

Stojen, der udsendes til omgivelserne, bliver derved mindre.
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3. Forsog

Stojmassigt er det optimale derfor en poros og javn belegning. Dvs. en belegning

med en lille maksimal stenstorrelse. Sådanne belaegninger er udlagt på 2 forsogsstraek-

ninger i 1990 og 1991. Den forste strakning ligger på hovedlandevej nr. 120 ost for

Kalundborg og den anden på Österbrogade i Kobenhavn. Forsogene gennemfores som

et tvarfagligt projekt. Der indgår både vejteknisk og akustisk viden. Lydteknisk Institut

står for stojmålingerne og Statens Vejlaboratorium for de asfalttekniske undersogelser.

Forsogene er en del af et storre NKTF projekt, hvor der også forétages undersogelser

i Norge og Sverige.

Forste del af undersogelsen omfatter målinger af trafikstoj ved tre vejbelegninger på

Österbrogade. Undersogelsen viste, at ved udskiftning af en gammel lappet stobeasfalt

med en belaegning med en tat overflade (GABIT), kunne man i dette specielle tilfaelde

opnå en reduktion af trafikstojen på 3 dB(A). Dette resultat kan dog ikke på det fore-
liggende grundlag generaliseres til at galde alle aldre belegninger. Ved at legge en

poros dranasfalt ovenpå den tatte belaegning opnås yderligere en reduktion på 4 dB(A).
De nåvnte reduktioner af trafikstojen blev opnået ca. en måned efter udlaegning af be-

legningerne. Porerne i dranasfalten kan i tidens lob blive stoppet helt eller delvist til

af snavs fra afslidt vej- og daekmateriale samt snavs fra omgivelserne. Hermed vil den

stojreducerende effekt blive reduceret. Dette er isar et problem i lande hvor der
anvendes pigdak om vinteren.

I den anden del af undersogelsen er der foretaget målinger af stoj på forsogsstraek-

ninger med poros dranasfalt på hovedlandevej nr. 120. Målingerne er en opfolgning

af tilsvarende målinger gennemfort i 1990. Hovedformålet var at undersoge den stoj-
maessige indflydelse af slid og eventuell tilstopning af den porose asfalt 1 år efter

udlegningen. Der blev fundet en stojreduktion på 4 dB(A) for dranasfalten i forhold

til en tat belaegning. Denne stojreduktion var lidt storre, end det der blev målt, da be-

legningerne var få måneder gamle. Det tyder på, at dranasfalten ikke er blevet til-

stoppet, i lobet af dens forste leveår. For at folge belaegningerne foretages der nye

stojmålinger og asfalttekniske undersogelser igen i efteråret 1992.

4. Resultat

De seneste års forskning har vist, at det er muligt groft at opdele vejbelegninger i 3

stojmaessige klasser:

1. De saerligt stojende, som har en meget grov overfladestruktur. Det er fx. åbne

belegninger med stor maksimal stenstorrelse typisk 16 til 20 mm., samt asfaltbe-

ton med nedtromlede skarver og overfladebehandling (OB) med stor stenstorrelse.
Stogjniveauet foroges 1 til 3 dB(A) i forhold til taette belegninger.

2. Normale belaegninger, der har en tat overfladestruktur. Det er fx. tat asfaltbeton

med lille maksimal stenstorrelse typisk 8 til 12 mm.

3. Stojreducerende belegninger med en porgs overfladestruktur. Det er bl.a. de for-

sogsbelaegninger der er omtalt i dette oplaeg. Når belaegningerne er nye reduceres

stgjniveauet 3 til 4 dB(A) i forhold til tatte belaegninger. '
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Udover de stojdampende effekter har draenasfalt en rakke fordele. Nogle har en

positiv indvirkning på trafiksikkerheden:

- -God friktion.

- Ingen akvaplaning.

- Ingen opsprgjt i vådt fore og dermed bedre sigt.

- Bedre synlighed af vejafstribninger i vådt fore.

De porogse belegningers dranende effekt kan betyde en mere kompliceret vintervedlige-

holdelse. Isar hvis der anvendes praeventiv saltning, idet saltet kan blive dranet hurti-

gere vak fra vejbanen end normalt. Derfor undersoges disse forhold også på forsogs-

strakningerne. I vinteren 1990-91 fungerede dranbelaegningerne på hovedlandevejen

ligesom tatte belegninger. Det var ikke nodvendigt med specielle vintervedligeholds-

rutiner. Men vinteren har varet mild med meget lidt sne og frost, derfor fortsattes

disse undersogelser i de kommende vintre.

For at opnå en stojreducerende effekt skal en dranasfaltbelaegning have en tykkelse på

4 cm. Det betyder en ekstra udgift, hvis det var planlagt at anvende en tyndere be-

legning. Derudover skal der oftest regnes med et tillag til prisen på omkring 20%,

idet der skal bruges polymer modificeret bitumen. Belagningernes levetid er af stor

betydning når den samlede okonomi skal opgores. Der findes endnu ingen nye danske

erfaringer med holdbarheden af dranasfalt.

5. Konklusion

Igennem de sidste 7 år har forskningen i stojreducerende vejbelaegningsmateriale varet

inde i en rivende udvikling. I 1990 og 1991 udfortes provestrakninger med virkelig

gode stojreducerende egenskaber såvel ved hurtig som ved langsom trafik. Det er dog

for tidligt på tidspunkt at sige noget om langtidsholdbarheden af de fundne

stojreduktioner samt den generelle holdbarhed af de nye belaegningstyper.

Med de perspektiver, der er praesenteret i dette oplaeg, får vejbyggere og planleggere

nye muligheder, når trafikkens stojudsendelse skal vurderes. Skal der vaelges belegning

til en ny vej gennem et boligområde, er der stojmassigt et spektrum på op til 7 dB(A)

mellem den mest stojende asfaltbeton med nedtromlede skarver og en stojreducerende

draenasfalt når den er nyudlagt. En tilsvarende stojreduktion kan i stedet opnås ved at

reducere trafikken med 80% eller saenke hastigheden fra 110 til 55 km/t.

Når nedslidte belegninger skal fornys, kan stoj ligeledes spille en rolle ved valget af

fremtidig belaegning. Eksempelvis kan opnås en stojreduktion i forhold til tat astaltbe-

ton, svarende til at halvdelen af den tunge trafik fjernes samtidig med en generel

nedsattelse af hastigheden med 10 km/t.

Der skal altid foretages en samlet vurdering, hvor forhold som pris, styrke, levetid

vintervedligeholdelse og friktion m.v. medtages. Det nye er, at stoj nu kan medtages

som en aktiv parameter i disse vurderinger.
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Forskningen i stojreducerende vejbelegninger vil fortsatte i norden i de kommende år.

Målet er bl.a. at afdaekke i hvor stor en del af en dranasfalts levetid, der er tale om en

stojreduktion. De resultater, der er prasenteret i dette opleg g2elder kun for nye be-

legninger.
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Seminar Beläägningsteknik och beläggningsyta - innverkan på trafik och omgivning
5-6 oktober 1992 Hotel Dipoli Espoo

SLITASJEPRODUKTER FRA VEGDEKKER

0. ing. Torbjern Jorgensen, Veglaboratoriet

INNLEDNING

At piggdekkene sliter på asfalten er velkjent. I diskusjonen
omkring piggdekk er fremkommelighet og okt sikkerhet
argumenter for, mens ulemper ved vegslitasjen som spor-
dannelse, redusert dekkelevetid, okte kostnader og de negative
miljögeffektene er argumenter mot.

Tidligere har spordannelse og redusert levetid på asfalt-
dekkene vart det sentrale tema. I de siste åra har også helse
og miljö kommet sterkere i sökelyset.

Ca. 800 000 mennesker föler seg plaget av stövet fra tra-
fikken, og en kan påvise okt forekomst av luftveissykdommer i
belastede områder. Samfunnet vil ikke lenger godta at trafikk-
forurensningene fortsetter å vare höye, mens industriforurens-
ningen stadig blir redusert.

ASFALTSLITASJE

I Norge regner en at slitasjen får betydning når trafikk-
mengden (ÅDT) blir större enn 2000-3 000. Årlig slites det
bort 250 - 300 000 tonn asfalt til en verdi av ca. 250
millioner kroner. Avhengig av type asfaltdekke og lokale
forhold vil en personbil med piggdekk slite 7 - 30 g pr. km.
På våte veger er slitasjen dobbelt så stor. Piggdekksesongen
varer fra l. november til ca. 1. april (förste söndag etter
påske ).

SLITASJESTOV

Asfalt er en blanding av 94 - 95 % steinmateriale og 5 - 6 %
bindemiddel. Steinmaterialet er ofte tillsatt kalkmel (filler),
ca 5 %. Bindemiddelet - bitumen, er destillasjonsresten ved
raffinering av utvalgte råoljer.

Når piggdekkene sliter på asfalten vil det bli produsert stöv
ved en kombinasjon av slag, sliping og utgraving. Det vil bli
en produksjon av fint steinmel samtidig som grove partikler,
opp til 20 mm kan rives lös.

Asfaltsammensetningen vil gjenspeiles i slitasjestövet, med en
anrikning av mineralsk materiale i svevestövet som fölge av
nedsliping og nedknusing av steinkorn. Undersökelser av stövet
i vegbanen antyder at ca 2 % er så fint (4 36 um) at det kan
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virvles opp og bidra til svevestöv. Mindre enn 0,5% av

partiklene er mindre enn 10 um og kalles inhalerbare fordi de

kan nå langt ned i lungene. Fraksjonen kalles også PM, , .

I vegstövet er det partikler både fra eksos og asfaltslitasje,

samt bidrag fra sot, bildekk og hygroskopiske salter. Eksos-

partiklene er svart små, mindre enn 1 um. Det bygges opp et

vegstövdepot gjennom vinteren, og under törre perioder vil

trafikken virvle opp stöv. Stövplagen er störst i törre

perioder om våren, da også vegstövdepotet er störst.

UNDERSOKELSE AV HELSEFARE

I 1985-88 utförte Norsk institutt for luftforskning (NILU) en

större undersökelse for Veglaboratoriet for å vurdere om det

oppvirvlede vegstövet representerer noen helsefare for

mennesker som oppholder seg nar veger med stor trafikk.

Undersökelsen bestod av stövmålinger, kjemiske analyser,

mutagenitetstesting av stövpröver samt en helsemessig

vurdering av resultatene.

En konsentrerte seg om det inhalerbare stövet (PM,, ), som ble

samlet inn på målestasjoner inntil en höyttrafikkert veg med

ÅDT 37 000. En skilte mellom eksos- og vegstövpartikler ved å

ta prover i regnver og i tört ver. I regnver er det nesten

bare eksospartikler i lufta, mens det i tört var både er

asfalt- og eksospartikler. I tabell 1 gis verdier for stöv-

målinger for våt veg og törr veg.

Tabell 1 Undersökelse av inhalerbart stöv. Store Ringvei, Oslo

 

 

  

1985

Gjennomsnittsverdier for PM,, "'

Våt veg Torr veg

Stovmengde Ca. 25 Ca. 350

Bly u g/m? 0 , 49 0 , 92

Blykonsentr. i stov, % 1 , 8 0 , 21

PAH ng/m? 12 35

PAH-konsentr. i stov, ppm 300 7 5
   

*) Målt mellom kl. 06-22

Det ble utfört biologiske korttidstester for å undersöke

mutagenitet og kreftfare (Ames' test og SHE celletransforma-

sjonstest). Undersökelsen viser at blybidraget i sin helhet

kommer fra eksosen, mens PAH (polysykliske aromatiske hydro-

karboner) kommer både fra asfalten og fra eksosen.

Det er viktig å vare klar over at PAH er en stor gruppe

forbindelser. I eksospartikler finnes det PAH-typer som er

langt mer giftige og kreftfremkallende enn de som finnes i

bitumen.

I de biologiske testene fant man en effekt som hovedsaklig

skyldtes eksospartiklene i stövet.
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Kvartsinnholdet i vegstövet var ca. 5 %, men dette ventes å

vare höyere ved veger med mer kvartsrike bergarter i asfalten.

Ved slike asfaltdekker risikerer man å få kvartsstövkonsen-

trasjoner som overskrider WHO's grenseverdi på 40 ug/m? .

Den helsemessige vurderingen konkluderte med at partikkelkon-

sentrasjonen i oppvirvlet stöv burde tillegges "en viss helse-

messig betydning". På törre dager overskred PM,, -verdiene de

dögnmiddelnivåer som har vist seg å gi redusert lungefunksjon

og okt luftveissykelighet hos fölsomme grupper. Verdier opp

til ca.500 ug/m? ble målt. Statens forurensningstilsyn har

foreslått en grenseverdi for PM,, på 70 ug/m* (24 t middel-

verdi ) .

ANDRE MILJOUVLEMPER - NEDSMUSSING

Den store mengden slitasjestöv förer både til nedsmussing og

nedsatt trivsel. Nedsmussingen förer til ekstra omkostninger

til renhold og vedlikehold av bygninger, vinduer, utemöbler

etc. Asfaltstövet skitner til biler, frontruter og lykteglass

noe som kan vare negativt for trafikksikkerheten. Skilt og

vegoppmerking söles ned og får redusert synbarhet.

Som forurensning av omgivelsene, er det först og fremst

nedsmussing som har betydning. Den store mineralske andelen av

stövet (bl.a. kalkmel) gjör at avrenningsvann fra asfaltveg

stort sett er nöytralt eller svakt basisk (pH 7-8). Innholdet

av PAH og bly gjör at avrenningsvann og slam fra

höytrafikkerte veger må få en forsvarlig behandling. Innholdet

av betenkelige forbindelser er vanligvis ikke höyere enn at

slam frå kummer 0.1. bör kunne tillates deponert på kommunale

deponi.

TILTAK FOR Å REDUSERE ASFALTSLITASJEN

Helt siden piggdekkene kom i bruk har man arbeidet for mest

mulig slitesterke vegdekker. En regner med at slitestyrken til

dagens asfalttyper ikke vil bli dramatisk bedre de naermeste

åra. Derimot er det gjort store fremskritt på dekk-siden. Nye

pigg-typer f.eks. miljöpigg sliter vesentlig mindre (30-50 %)

enn de tradisjonelle piggene.

Hösten 1992 innföres det krav til lettere pigger (1,1g)

i

piggdekk, samtidig som man ber bilistene vurdere bruk av

piggfrie vinterdekk. En vet at brukervanene er i ferd med å

endre seg, og effekten av overgangen til mer skånsomme dekk

bör vises de kommende vintre.
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MÅLINGER AV STOVNEDFALL

Hovedmengden av slitasjestövet er grovt materiale, og avsettes

i de naermeste 10-20 m fra vegen.

I 1992 startet Statens vegvesen i de tre störste byene Oslo,

Bergen og Trondheim en kartlegging av stövnedfall ved enkelte

höyttrafikkerte veger. Totalt svevestöv (TSP) pr. 30 dögn

samles opp i standardiserte stövbötter i 5,15 og 30 m avstand

fra vegen (midtlinja).

Målingene skal sikre bedre inngangsdata for beregning av

luftforurensninger ved planlegging av vegprosjekter og tran-

sportplaner. I tillegg önsker en å måle effekten av ulike

miljötiltak som f.eks. overgang til mer skånsomme piggdekk.

Som vurderingsgrunnlag for stövnedfallet har Statens

forurensningstilsyn foreslått 5 g/m* pr. 30 dögn som klassi-

fiseringsgrense for "Forurenset av stövnedfall".

De forelöpige resultatene viser at stövnedfallet avtar sterkt

med avstanden frå vegen, men at "grenseverdien" kan over-

skrides mange ganger også 15 m fra vegen. Når piggdekksesongen

er over (i mai) reduseres stövnedfallet sterkt.

REFERANSER

"Stöv fra asfaltveger. Vurdering av helsefare"

Veglaboratoriets intern rapport nr. 1371, 1988.

TJ/ABL

T J -SL ITA
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Lars Leden, TRAFIKSÄKERHET OCH VÄGYTANS EGENSKAPER (TOVE] . En

sammanfattning av delprojekten åldersanalys och friktionsun-

dersökningen för NKTF-seminariet "Beläggningsteknik och be-

låggningsyta - inverkan på trafik och omgivning i Esbo, 5 - 6

oktober 1992.

Åldersanalysen

Syftet med analysen var att klarlägga hur olyckskvoten varierar

som funktion avbeläggningens ålder och antalet bilar sompasse-

rat. Vi valde att studera dels den genomsnittliga risken obe-

roende av nederbörden och dels risken under dagar då dygnets

nederbörd överstiger 10 mm. Hypoteserna fick följande lydelse:

a) Under dygn med nederbörd över 10 mm år risken högre på

vägar med äldre beläggningar än på vägar med nyare.

b) Den genomsnittliga risken över året är lägre på vägar med

äldre beläggning än på vägar med nyare.

Data samlades genomgående in från oktober året för ombeläggningen

fram till och med mars året då sträckan skulle ombeläggas på

nytt. Tiden mellan två ombeläggningare delades i två lika stora

delar svarande mot nyare och äldre beläggningar.

Olyckskvoten jämfördes för nyare och äldre beläggningar.

Olyckskvoten beräknades dels för allt material, dels för

materialet indelat efter region och i följande fyra kategorier:

1 . ytbehandlade landsvägar,

2 oljegrusväågar,

3 . asfalterade landsvägar,

4 motorvägar.

Först analyserades hur olyckskvoten beror av beläggningens ålder

dygn då det fallit mer än 10 mm nederbörd (i form av regn eller

snö) . Uppgifter om dygn då det kommit mer än 10 mm nederbörd har

erhållits från ett antal väderstationer i respektive land.

Olyckskvoten ökade när beläggningen blir äldre under dagar med

mer än 10 mm nederbörd. Detta var väntat och överensstämmer med

hypotes a. Motsvarande samband erhölls om materialet från

Finland, Norge och Sverige studerades separat. Från Danmark

förelåg inte uppgifter om trafikarbete och personskadeolyckor för

dagar med mer än 10 mm nederbörd.

Därefter analyseras hur den genomsnittliga olyckskvoten påverkas

av beläggningens ålder. Om man slog ihop allt material från de

fyra länderna blev olyckskvoten något större (15,3) för äldre
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beläggningar ån för nyare (14,9). Enligt hypotes b ovan skulle

den genomsnittliga risken över året avta med beläggningens ålder.

Det tycks alltså snarare vara tvärtom.

I allmänhet ökade alltså olycksrisken när beläggningen åldrades.

För mellersta regionen i Norden var det emellertid tvärtom.

Resultatet berodde också på beläggningstypen. På ytbehandlade

vågar ökade olycksrisken när beläggningen åldrades. På as-

falterade vägar ökade olycksrisken när beläggningen åldrades i

norra Norge och i mellersta och södra Sverige, medan det var

tvärtom i Finland och norra Sverige. På motorvägar ökade

olyckskvoten med beläggningens ålder i Danmark, medan det var

tvärtom i Finland.

Resultatet av TOVE-projektet visar att ombeläggning inte utan

vidare kan antagas ge en positiv trafiksäkerhet. Det har inte

framkommit några avgörande nackdelar med de använda metoderna,

som skulle gjort att resultaten måst ifrågasättas men i fortsatta

"åldersanalyser" skulle det varit önskvärt med ett par komplette-

rande variabler, som åtminstone beskriver årsmedelnederbörden och

nederbörden under sommarhalvåret på platsen. Om sådana variabler

skulle varit för handen skulle det vara möjligt att mera

systematiskt undersöka om sambandet mellan olyckskvoten och

beläggningens ålder beror av årsmedelnederbörden (eller neder.-

börden över sommarhalvåret) .

Friktionsundersökningen

Dette delprojekt havde til formål, dels at beskrive mulighederne

ved brug af eksisterende registersystemer, dels at undersoge

sammenheng mellem uheld og friktion.

Som basis for undersogelserne er valgt den del af hovedlandevejs.-

nettet (statsvejene), hvor hastighedsbegraensningen er storre end

eller lig 80 km/h, hvilket i princippet svarer til alle hoved-

landevejsstrakninger udenfor bymassig bebyggelse.

Materialet blev desuden opdelt efter vejtype

motortrafikveje (motortrafikled) og gvrige veje), antal korespor

(2-spor, 3-spor, 4-spor eller derover) samt belegningstyperne

overfladebehandling (ytbehandling) eller asfalt.!

For motorveje blev der dog ikke opdelt efter antal korespor, og

 

lAsfalt er primaert pulverasfalt ("gytasfalt") ,asfaltbeton

og genbrugsasfalt.

VTI MEDDELANDE 723



51

alene medtaget straekninger med asfaltbelagning.

AF uheldsoplysninger er alene medtaget oplysninger om

uheldsarten (person- eller materielskadeuheld) og uheldsdatoen.

På baggrund af uheldsdatoen kunne det sikres, at der alene

betragtedes uheld, der var sket samme år som friktionsmålingen

var foretaget.

For belagningernes vedkommende blev udvalgt oplysninger om

tidspunkt for belaegningens udlaegning og vardier for de 3 seneste

friktionsmålinger. Oplysningen om belagningstidspunktet skulle

sikre, at der ikke var sket ombelagning mellem friktionsmå-

lingerne.

Den målte friktion blev inddelt i grupper fra 0,00 - 0,09 til

0,90 - 1,00. Dette betod, at alle friktionsmålinger fra for

eksempel 0,90 til og med 1,00 blev opfattet, som om friktionen

var den samme. Dette blev gjort for at få en rimelig langde for

de straekninger, der betragtedes som havende ens friktion.

For motorveje er der ingen vasentlig 2ndring i uheldsfrekvensen

ved aendring af friktionen. Der er dog i alle tale om

relativt små uheldsfrekvenser.

For 2-sporede veje er der tale om et fald i uheldsfrekvensen med

stigende friktion.

4 -sporede asfalterede veje viser ikke noget klart monster. En

forklaring på dette kan dels vare, at datamaterialet er lille,

dels at 4-sporede veje ikke er en entydig definition i den danske

vejdatabank. I forbindelse med opmarchområder til kryds,

holdepladser og lignende registreres alle spor under antal

kgrespor i vejdatabanken. Det betyder, at 4-sporede veje kan

indeholde straekninger, der reelt er opmarch til kryds og ikke

egentlige 4-sporede veje. Dette er måske netop et eksempel på de

vanskeligheder, der kan vare ved at anvende eksisterende registre

med data indsamlet til helt andre formål.

For alle vejtyper samlet ses det dog, at den generelle tendens

er en faldende uheldsfrekvens med stigende friktion.
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TRAFIKSÄKERHET OCH VÄGYTANS EGENSKAPER (TOVE).

En ny sammanfattning av "tillståndsanalysen" i TOVE-projektet.

av

Rein Schandersson

Statens väg- och trafikinstitut (VTT)

S-581 01 Linköping

Sverige

Ett flertal undersökningar har gjorts av sambandet mellan beläggningsyta och olyckskvot.

Resultaten för beläggningstypens inverkan ((2), (3), (4)) har varit relativt entydiga, medan

olika resultat nåtts för inverkan av beläggningstillstånd som slitage, spår, ojämnheter, frik-

tion mm ((1), (2), (5), (6), (7)).

Med finska resultat (7) som grund har en förklaringsmodell förts fram, som säger att

e när det regnar mycket är olycksrisken högre på mer slitna, spåriga beläggningar än på

mindre slitna beläggningar

e vid uppehållsväder eller endast lite regn ger spåriga beläggningar lägre olycksrisk

* tillsammans medför detta en genomsnittlig olycksrisk som är lägre på slitna, spåriga

beläggningar än på mindre slitna

Syftet med tillståndsanalysen(8) i TOVE-projektet(9) var att testa förklaringsmodellen på

data från belagda vägar vars yttillstånd hade mätts med objektiva mätmetoder.

Dataunderlaget bestod av data från nordiska vägytemätningar under perioden 1982-86 i

Danmark, Finland, Norge och Sverige kompletterade med uppgifter om trafikolyckor, trafik,

vägutformning och väder.

Totalt bestod datamaterialet av 10914 vägsträckor med en sammanlagd längd av 18567 km.

Alla hade en årsmedeldygnstrafik över 1500 fordon per dygn och hastighetsgränsen 70 km/h

eller högre, dvs nästan enbart vägar utanför tätort. Analysen baserades på polisrapporterade

personskadeolyckor. Olyckor i korsningar exkluderades och då återstod 2886 olyckor. Mate-

rialet dominerades av data från Finland och Sverige. Relativt lite material fanns från Dan-

mark och Norge.

Data från vägytemätningarna - spårdjup och ojämnhetsmått - låg till grund för en uppdel-

ning i två tillståndsklasser: vägar med bra respektive mindre bra beläggningsyta. För största

delen av materialet baserades denna klassificering enbart på spårdjupsvärde.

På grund av svårigheter att få fram exakt datum för vägytemätningar kunde inte de vägar tas

med, som fått ny beläggning under samma år som vägytan mätts. Det innebar att de allra

nyast liksom de allra mest slitna beläggningarna inte ingick i undersökningen.
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Det som jämfördes var alltså vägar med något slitna respektive lite mer slitna beläggningsy-

tor. De kallas nedan för "bra" respektive "mindre bra" ytor. Man bör ha i minnet att det inte

rörde sig inte om en jämförelse mellan de allra bästa och de sämsta ytorna.

De dominerande analysresultaten stämmer helt med förklaringsmodellen ovan. Det framgår

av figuren nedan, som visar olyckskvoten för olika tillstånd hos beläggningsytan - totalt och

för olika dygnsnederbörd.

 

e OLYCKSKYVOT
YTTILLSTAND NEDERBÖRDSKLASS

Br o Ai ia klasser 10 . 6

1 = c 0.1 mm 9 . 3

2 = Q. 141-10 mm 11.9

3 9 > 10 mm 10 . 9

Sömr e Al io klasser 3.9

1 m © 0 , ] mm 8 . 6

2 = Q. 11-10 mm 10 . 9

3 o > 10 mm 14 . 4

O - 10 20 30 40

OL YCKSKYVOT

Figur I. Olyckskvot (personskadeolyckor per 100 miljoner fordonskm) för "bra" respekti-

ve "mindre bra" (sämre) tillstånd hos beläggningsytan. Totalt och uppdelat på

nederbördsklass. Baserad på hela materialet (2886 olyckor).

Figuren visar att

e den genomsnittliga olyckskvoten - översta stapeln i vardera gruppen - var c 7% lägre för

vägarna med sämre beläggningsyta

e denna skillnad berodde på den lägre olyckskvoten vid uppehållsväder (mindre än 0.1

mm per dygn) och måttlig nederbörd (mellan 0.1 och 10 mm per dygn)

e under dygn med stor nederbörd (mer än 10 mm per dygn) var dock olyckskvoten högre

på sämre beläggningsytor

I materialet fanns avvikelser från dessa huvudresultat. En sådan var att data för Norge utan

uppdelning på nederbördsklass visade en genomsnittligt högre olyckskvot för "mindre bra"

jämfört med "bra" vägytor. Vid uppdelning på nederbördsklass fanns dock samma tendenser

som för totalmaterialet och som de andra länderna. En bidragande orsak till resultaten för

Norge var fler dygn med stor nederbörd.

Vid uppdelning på sommar (16 april till 15 oktober) och vinter (16 oktober till 15 april)

visade det sig att
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e så gott som hela den positiva trafiksäkerhetseffekten för "mindre bra" beläggningsytor

berodde på skillnader under sommaren. Olyckskvoten var sommartid 14% lägre för vä-

garna med "mindre bra" yta)

e för vinterhalvåret var skillnaderna små - med en svag (c 1%) tendens till högre olycks-

kvot för "mindre bra" beläggningsytor

När data för vinterhalvåret delades upp även efter temperaturklass visade det sig att

e för dygn med medeltemperatur över +2* var olyckskvoten lägre för "mindre bra"

beläggningsytor än för "bra" ytor

e för dygn med låg medeltemperatur hade de sämre beläggningsytorna högst olyckskvot

Av ovanstående drogs slutsatsen att den lägre olyckskvoten för sämre beläggningsytor

berodde på effekter relaterade till barmark.

Uppdelning efter olika vägfaktorer - bland annat vägtyp, vägbredd, trafikklass, hastighets-

gräns och beläggningstyp - visade att det ovan beskrivna mönstret för olyckskvotens vari-

ation var konsistent.

Analyserna av olyckornas fördelning visade att under sommarhalvåret hade vägar med

sämre beläggningsyta (jämfört med sådana med bra yta)

e en lägre andel olyckor vid mörker eller halvdager (och högre andel olyckor i dagsljus).

Ingen sådan skillnad fanns vintertid.

e lägre skadeföljd. Däremot var skadeföljden något högre på sämre ytor under vinterhal-

våret.

e en mycket svag tendens till lägre andel olyckor vid tortt väglag (och högre andel vid

vått).

En viss osäkerhet finns beträffande resultatens generalitet. Den beror på heterogeniteten i

materialet (data från fyra länder), materialstorleken och att vägarna kan ha utgjort ett snett

urval.

Heterogeniteten bestod bland annat i man i olika länder hade mätt olika vägyteparametrar

och att mätmetoderna var olika.

Materialstorleken var inte tillräcklig för att de ibland ganska stora skillnaderna skulle bli sta-

tistiskt signinfikanta. Dessutom begränsade materialomfånget de uppdelningar som kunde

göras.

Vägytemätningar kunde inte göras inom undersökningens ekonomiska ramar. Den baserades

därför på de mätningar som nordiska vägmyndigheter utfört vid olika tillfällen. Därmed

finns risk för skevt urval. Det är inte säkert att de undersökta vägarna är representativa för

vägnätet i Norden.

Flera tänkbara förklaringar till resultaten diskuterades i (8). De hade närmast karaktären av

hypoteser om trafik och trafikantbeteende på slitna, spåriga vägar jämfört med jämna. De

som fördes fram var
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e lägre hastighetsnivå på mer slitna beläggningsytor.

e spår i beläggningen kan verka "kanaliserande" på trafiken, dvs mindre variation i sidolä-

ge dels mellan fordon dels för enskilda fordon.

e på sämre vägytor kanske trafikanterna strävar efter att ha bättre överblick över körbanan

och håller därför större avstånd till framförvarande fordon.

e på en sämre vägyta kör trafikanten med större uppmärksamhet.

Utifrån detta diskuterade undersökningen också kort forskningsbehovet inom området tra-

fiksäkerhet - vägyta och konstaterade att det är angeläget med bättre kunskap om trafikka-

rakteristika (hastigheter, tidluckor, sidoläge mm) på vägar med olika vägytestandard under

olika väder- och väglagsförhållanden.

Vidare behövs mer kunskap om hur trafikanter uppfattar vägytor av olika standard och vil-

ket beteende som blir följden. Med sådan kunskap kan förklaringarna till varför olycksrisk

och hastigheter varierar med vägytestandard bli mindre spekulativa och möjlighet ges till

mer precist inriktade makroskopiska studier av trafik och olyckor.
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från "Trafikksikkerheten og vegdeckets egenskaper (TOVE)] . Dekke-

tilstandens invirkning på hastigheten."

av Kristian Sakshaug

SINTEF, Avd. for Samferdselsteknikk, Notat nr 617/88, 1988.

SAMMENDRAG

"Dekketilstandens innvirkning på hastigheten" er en del av pro-

sjektet "Trafikksikkerheten og vegdekkets egenskaper" (TOVE) .

På grunn av dette delprosjektets begrensete omfang, har en kon-

sentrert seg om å komme fram til den umiddelbare hastighetsend-

ring som skjer når en veg får nytt dekke.

I hvert land (Danmark, Finland, Norge og Sverige) er hastigheten

målt i 3-4 forsgkspunkt for og etter legging av nytt dekke. Det

er i tillegg målt i 2-4 kontrollpunkter i hver land (hvor dekket

har vert uendret i hele måleperioden).

Det har også vert foretatt målinger av dekkets tilstand i en del

av forsgkspunktene. De dekkene som er lagt her omfatter både

justering (evt med overflatebehandling) , sporfylling og slitelag

i asfaltbetong.

Det er bare målt på tofelts landeveg med fartsgrense 70 km/t og

hgyere. Alle er foretatt på (tilnarmet) tort

IL & © . 

Resultatene viser at i Norge og Finland synes det ikke som legg- 

ing av nytt dekke har fort til noen ckning i hastighetsnivået.

I Sverige har gjennomsnittshastigheten gGkt med 1.2 km/t fra for

til etter legging av dekke. Dette er i samsvar med tidligere

undersckelser der. Resultatene fra Danmark kan ikke tillegges

vekt på grunn av en sannsynlig målefeil.

En vurdering av dekketilstanden i forsgkspunktene kan gi opphav

til hypotesen om at spor i lengderetningen ikke påvirker hastig-

hetsnivået i nevneverdig grad,og at det er ujevnheter på tvers

av kjgrebanen som i forste rekke påvirker hastigheten. Det trengs

imidlertid et storre datamateriale for å kunne bekrefte dette,

og det vil vare interessant å studere dette forholdet i en mer

omfattende undersckelse.
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Som nevnt er dette resultater som gjelder på torr vegbane. Ved

våt vegbane (regn) vil vi på veg med spor eller ujevnheter kunne

få vannansamlinger. Hypotesen er derfor at hastighetsforskjellen.

mellom nye og slitte dekker er storre under slike forhold, og

slik at hastigheten er lavere på de sistnevnte.

Resultatene gir indikasjoner på at legging av nytt dekke påvirker

hastigheten til tunge kjgretgy i storre grad enn lette.

På alle forsgksstedene var dekketilstanden slik at det av en

eller annen grunn ble vurdert som nedvendig å legge nytt dekke.

Disse resultatene skulle derfor gjelde innenfor de grenseverdier

av slitasje som vanligvis aksepteres i de ulike land. Vi vil

imidlertid legge til at det ikke dreier seg om svart slitte

dekker.
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Anna Anund 921019

VTI NKTF seminarium

Vägytans inverkan på fordonshastigheterna

Syftet med projektet har varit att förbättra kunskapen om hur

spårdjup och ojämnheter på vägen påverkar fordonshastigheter.

Analysen grundar sig på VTI:s hastighetsdata och Road Survey

Technologys, RST:s, data om vägytans utseende.

VTI mäter varje år hastigheten vid ett platser i södra

och mellersta Sverige och RST mäter varje år vägytestandarden

på en stor del av landets vägar. I analyserna har data från

1987-1991 ingått. När data aggregerades för platser där både

hastigheten och vägytestandarden fanns registrerade återstod ca

40 mätplatser med data från 2-5 år. Totalt 124 observationer.

RST-data

Vägytestandarden definieras med hjälp av spårdjup och IRI.

Spårdjup mäts i mm och ojämnheten dvs IRI i mm/m. För att

punkthastigheten i en viss punkt ska kunna kopplas samman med

rimliga värden på spårdjup och IRI har medianvärdet för en 400

meterssträcka omkring mätplatsen använts i analysen. Figur l

visar IRI-värdena 1987-1991 för en av mätplatserna.

IRI värde var 20:e meter

för 400 meter omkring

mätplatsen

PLATS=Soderköping

Figur l

IRI mm /m
4 -
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Hastighetsdata

Hastighetsmåttet som ingått i analysen är momentanhastigheten

vilket även kallas trafikarbetets genomsnittshastighet eller

Space Mean Speed.

Ett exempel på indata beskriver väl datamaterialets utseende.

Mätplats år spår IRI Vhpb Vhlb Vhlbs Vdpb Vdlb Vdlbs

Kvicksund 91 14.10 1.660 96.2 83.5 81.5 97.2 85.4 81.4

Kvicksund 90 12.90 1.660 97.2 87.2 81.5 97.0 87.3 81.4

Kvicksund 89 12.60 1.840 92.3 87.6 80.3 93.3 90.6 81.2

Spekeröd 90 8.10 1.000 90.9 83.4 82.9 91.6 83.9 83.2

där år = år som värdena registrerats

spår = spårdjup i mm

IRI = ojämnhetsmått i mm/m

Vhpb = momentanhastighet för personbilar under hela

dygnet

Vhlb = momentanhastighet för lastbilar under hela dygnet

Vhlbs = momentanhastighet för lastbilar med släp under

hela dygnet

Vdpb = momentanhastighet för personbilar under dagtid

(9-15)

Vdlb = momentanhastighet för lastbilar under dagtid

(9-15)

Vdlbs = momentanhastighet för lastbilar med släp under

dagtid (9-15)
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Analys

Analysen som har använts är en multipel linjär regression.

Beroendevariabeln, Y, är hastighet och förklaringsvariablerna

är, förutom de två intressanta variablerna spårdjup och IRI,

variabler som förklarar skillnader i hastighet för olika

vägtyper .

Modellen ser ut enligt följande:

Y = a + Bj*X; + B + ..... + Bg *Xe #+

Y = momentanhastigheten

x, = spårdjup i mm

x> = IRI i mm/m

x; = 1 om hastighetsbegränsningen är 90 km/h, annars 0

x; = 1 om hastighetsbegränsningen är 110 km/h, annars 0

x5 = 1 om vägbredden är mindre än 8 meter, annars 0

X = l om 110-vägarna är motorväg, annars 0

residuale 11

a och f; är regressionskoefficienter som bestäms vid reg-

ressionsanalysen.

Analysen har utförts för fordonsslagen personbil, lastbil och

lastbil med släp.

Olika test visade att det ej fanns höga korrelationer mellan

IRI och spårdjup. Det fanns inte heller höga korrelation mellan

de övriga förklaringsvariablerna och IRI och spårdjup.
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Resultat

Resultaten var följande:

Personbilar:

Y = 95,87 - 0,162*spårdjup - 2,20*IRI + 1,85*hbg90

+ 12,39*hbgll0 - 10,86*vägbredd + 4,

90 % av variationen i hastighet förklaras av modellen.

Tolkningsexempel:

En väg där spårdjupet ökar med 4 mm får en hastighetsreducering

på ca 0.6 km/h (0 . En väg där IRI ökar med 0.5 mm/m får

en hastighetsreducering med 1.1 km/h

Om en väg erhåller båda förändringarna enligt ovan så reduceras

hastigheten med 1.7 km/h (0.6 + 1.1) .

Lastbilar:

74 % av variationen i Y förklarades av modellen, men effekten

av spårdjup och IRI var inte signifikant.

Lastbilar med släp:

58 % av variationen i Y förklarades av modellen, men effekten

av spårdjup och IRI var inte signifikant.
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Ytterligare analyser

Ytterligare ett analys försök gjordes då data under två olika

betingelser studerades; den ena för ett helt mätdygn och den

andra för dygnets ljusa del dvs 09.00 - 15.00. Någon större

skillnad mellan betingelserna fanns inte.

Ett annat analysförsök var att i modellen även ta hänsyn till

beläggningstyp. En dummyvariabel infördes där O=massabeläggning

och l=ytbeläggning. Några större effekter på fordonshastigheten

beroende av beläggningstyp upptäcktes inte.

Sammanfattning

Personbilars hastighet reduceras när spårdjup och ojämnhet

(IRI) ökar. Lastbilar och lastbilar med släp förändrar inte

hastigheten nämnvärt när vägytestandarden ändras.
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RST-data - olycksanalys

eller 2

VÄGYTANS INVERKAN PÅ TRAFIKSÄKERHETEN

av

Gudrun Öberg

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

Huvudsyftet med undersökningen har varit att efter TOVE-pro-

jektet ta fram ytterligare kunskap om samband mellan trafiksä-

kerhet och vägytans tillstånd. Vägytans tillstånd beskrivs i

analysen med spårdjup och ojämnheter.

I TOVE-projektet utnyttjades bara personskadeolyckor från 1986,

men i denna studie tas även egendomsskadeolyckor rapporterade av

polisen med för de båda åren 1986 och 1987, men enbart för Sve-

rige. Även två års RST-mätningsresultat ingår i analysen. Häri-

genom erhålls ett större vägnät så att en mera detaljerad upp-

delning kan göras av vägtillstånd. I stället för uppdelning i

enbart "bra" respektive "mindre bra" tillstånd kan analys göras

av spårdjup och ojämnhet både separat och simultant.

Analyser har främst gjorts med hjälp av regressionsanalyser.

Beroende _Y-variabel har varit olyckskvot. Oberoende X-variabler

har varit spårdjup och ojämnhet var för sig eller simultant. På

så sätt skattas alltså om olyckskvoten ökar eller inte när spår-

djup respektive ojämnhet ökar. Vid regressionen har varje obser-

vation viktats med sitt trafikarbete.

Ett krav var vidare att vägsträckan inte i väsentlig grad skulle

ha förändrats under det år då vägytan mätts. I det kravet ingick

naturligtvis att ingen väsentlig beläggningsåtgärd hade utförts

under året. Detta sistnämnda villkor innebar att vägar med de

nyaste (minst slitna) liksom de med de mest slitna beläggningar-

na inte kunde komma med i undersökningen.

För att i möjligaste mån kunna isolera inverkan på trafiksäker-

heten av enbart vägytan var det också en strävan att varje väg-

sträcka skulle vara homogen med avseende på andra faktorer (t ex

väggeomet ri), som också har inverkan på olycksrisken. De "homo-
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geniseringsvariabler" som valdes var hastighetsgräns, vägkate-

gori, antal körfält, beläggningstyp, underhållsklass (för be-

läggningsunderhåll) och vägytetillstånd. Dessutom kan region

betraktas som en sådan variabel.

Slutligen togs också uppgifter fram om vädret (temperatur och

nederbörd) dygn för dygn under året i olika delar av landet samt

motsvarande uppgifter om trafikvariationer. Dessa uppgifter be-

hövdes för att kunna fördela trafikarbete och olyckor på olika

väderförhållanden.

BRA - MINDRE BRA BELÄGGNING

Vid indelning av vägnätet i två lika stora delar benämnda "bra"

respektive "mindre bra" beläggningar för olika årstider och för

olika nederbördsmängder per dygn har följande resultat erhål-

lits.

För alla observerade vägar blir olyckskvoten ca 5 % högre på de

"bra" vägarna jämfört med de något "mindre bra" vägarna. Denna

ökning är inte statistiskt säkerställd. Om däremot materialet

delas upp i sommar respektive vinter erhålles signifikant högre

olyckskvot på sommaren för de bra beläggningarna om nederbörds-

mängden under ett dygn är mindre än 10 mm. För hela sommaren är

olyckskvoten knappt 13 % högre på de "bra" än på de "mindre bra"

beläggningarna (signifikant på 5 % nivå). På vintern har de bra

beläggningarna lägst olyckskvot men inte vid någon indelning

erhålles signifikanta skillnader.

SPÅR

Spår anges med djupet i mm. Sommartid minskar olyckskvoten med

ökande spårdjup (signifikant 5 % nivå), medan olyckskvoten ökar

med ökande spårdjup vintertid. För hela året är olyckskvoten i

stort sett densamma för alla uppmätta spårdjup.

OJAÄMNHET

Ojämnhet beskrivs med måttet IRI (International Roughness Index)

som är mätt i mm/m. Olyckskvoten ökar med ökande ojämnhet (högre

IRI-tal) . Ökningen är större på vintern än på sommaren.
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SPÅR OCH OJÄMNHET

Olyckskvoten minskar med ökande spårdjup och olyckskvoten ökar

med ökande IRI-värde. Dagar med mycket nederbörd (>10 mm/dygn)

ökar olyckskvoten då spårdjupet ökar (ej signifikant, vilket kan

bero på att det är jämförelsevis få dagar med mycket nederbörd) .

Vid indelning efter trafikmängder är de statistiskt säkerställda

resultaten desamma som tidigare d v s olyckskvoten minskar med

ökande spårdjup och ökar med ökande IRI-värde. För de största

vägarna ökar emellertid olyckskvoten med ökande spårdjup (e)

signifikant). För dessa vägtyper är dock sambandet med spårdjup

negativt vid uppehållsväder, men positivt i övrigt. För mindre

vägar är det ett negativt samband mellan olyckskvot och spårdjup

för alla nederbördsklasser.

Projektet pågår fortfarande och resultaten kan därför komma att

ändras.
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Forskningsingenjör Matti Anila

BELÄGGNINGSYTA - BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Som en del av ASTO-projektet vid VTT:s väg-, geo- och trafiktekniska labora-

torium undersöktes hur beläggningens typ och tillstånd påverkade körkostnader

och buller. I det här föredraget behandlas enbart hur bränsleförbrukningen

påverkades.

På basen av en litteraturinventering undersöktes tillämpbarheten och tillförlit-

ligheten av utländska mätsystem, vilket var till gagn inför kommande

mätningar. Mätningarna gjordes i huvudsak på typiska finska beläggningar och

på avfrästa beläggningar. En del av beläggningarna var helt nerslitna, medan

andra var nästan nylagda.

MÄTNING AV BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN

För att hålla uppe hastigheten på ett fordon krävs det att de motverkande kraf-

terna i rörelseriktningen övervinns av motoreffekt minus energiförluster.

Bränsleförbrukningen beror på motoreffekt och varvtal.

Väggeometrin påverkar bränsleförbrukningen mer än olika beläggningstyper.

För att få tillräcklig mätnoggrannhet krävs en mätsträcka på minst 2 km. Det

var inte möjligt att hitta helt jämförbar linjeföring på två olika vägsträckor med

olika beläggning. Istället för bränsleförbrukningen direkt valde vi därför att

mäta skillnaden i rullmotstånd på olika beläggningar och att bestämma

sambandet mellan rullmotstånd och bränsleförbrukning. Genom att mäta

rullmotståndet på korta sträckor kan man på detta vis jämföra bränsleför-

brukningen på olika beläggningstyper.

Mätning av rullmotstånd

I försöksserien mättes retardationen som beläggningen orsakade mätbilen.

Samtidigt mättes medelhastigheten på mätsträckan.

Lutningen längs vägen mättes med avvägningsinstrument. Mätsträckorna valdes

så att vägens nivåskillnader i mätområdet blev så små som möjligt. Största

nivåskillnad mellan mätsträckans ändpunkter var som mest 41 mm (lutning

0,10 %).

VTI MEDDELANDE 723



69

 

10 m 4: 10 m

MÄTNING 1

i 4 4
t 10 1 90 -a n- 1

MÄTNING 2 nn-a. too

MÄTNING 3
val"

Figur 1. Mätning av rullmotstånd. En mätomgång innefattade tre 20 m långa

mätsträckor, som delvis överlappade varandra.

För att eliminera att olika däcktryck förorsakade en ökning av rullmotståndet

kontrollerades alltid däcktrycket vid 20 *C innan mätningen påbörjades. Vidare

kördes mätbilen åtminstone 30 km, så att kraftöverföringsmotståndet

stabiliserats.

Mätningen gick till så att mätbilen rullade på frihjul över mätområdet.

Mätområdets totala längd var 40 m. På en mätomgång mättes tre olika 20 m

långa mätsträckor, som delvis överlappade varandra (figur 1). För att eliminera

inverkan av vind och lutning mättes i båda riktningarna.

Under det att mätningen pågick insamlades information till mätbilens mikroda-

tors centralenhet från mätbilens givare och datorns klocka. Datorn beräknade

hastighet och retardation för varje mätning (med ett Quick-Basic-program) och

presenterade resultatet i form av en figur på bildskärmen. Av figuren kunde

man bedöma resultatens rimlighet och spridning.

Från mätbilens givare kommer pulser var 10:e cm. Upplösningen på

tidsangivelsen är 0,1 ms. Datorn beräknar sträckans längd och tidsåtgång

ungefär var tionde meter. Retardationen mellan två successiva mätsträckor

beräknades med formel 1.

2(1;ty-L;t;) (1)

a = --- , där

a är retardationen i m/s?, 1, och 1, är sträckornas längd och t; och t, är

tidsåtgången.

Rullmotståndet mättes på varje plats med två olika utgångshastigheter (vanligen

80 km/h och 40 km/h). Hastigheten reglerades genom att utnyttja autopiloten.

Vid varje hastighet gjordes åtminstone 5 körningar i var riktning. För varje
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beläggning fick vi åtminstone 60 mätresultat, från vilka vi uteslut uppenbart

felaktiga resultat, t.ex. beroende på att en vindpust stört mätningen. Regeln var

att mätningen uteslöts om retardationen avvek med mer än 0,1 m/s? vid 80

km/h och 0,025 m/s? vid 40 km/h från medelvärdet. Spridningen i resultatet är

större vid 80 km/h än vid 40 km/h.

Rullmotståndet beräknas för mätresultaten från två olika hastigheter, med

följande formel:

a 2V12'31V22 (2)

f = , där

g(Vlz'sz)

 

f är rullmotståndet, a, och a, är retardationen, v; och v, hastigheten och g är

tyngdaccelerationen (9,81 m/s?).

Mätbilen är försedd med bränsleförbrukningsmetare av genomströmningstyp.

Givaren skickar ut en puls till analysatorn för varje ml bränsle som strömmat

igenom givaren. Analysatorn beräknar förbrukat bränsle för varje körd

mätsträcka.

Bränslets kvalitet och temperatur påverkar mätresultatet. För att eliminera fel

används en särskild bensintank, som alltid fylls med bränsle från samma

produktionsomgång. Bensintankens temperatur hölls alltid vid samma

temperatur (+20 *C) och under mätningen även temperaturen inne i mätbilen.

Placering av mätutrustning och passagerare ändrades inte och bränsle fylldes

inte på för att inte tyngdfördelningen skulle påverkas.

Genom att mäta rullmotstånd och bränsleförbrukning vid olika däckstryck kan

man bestämma hur en förändring av rullmotståndet påverkar

bränsleförbrukningen. På samma vägsträcka mättes hur små

hastighetsförändringar påverkar bränsleförbrukningen. Med hjälp av insamlad

data bestämdes bränsleförbrukningen på olika beläggningar.

MÄTRESULTAT

I tabell 1 visas förutom rullmotståndet IRI och IRI4-värden, som beskriver

beläggningens ojämnhet. IRI4 värden innebär att ojämnheter över sträckor

överstigande 4 m exkluderas. Det finns inget klart samband mellan vanliga

IRI-värdena och rullmotståndet. Däremot förefaller det finnas ett samband

mellan IRI4-värdena och rullmotståndet. Med minskande IRI4-värden minskar

rullmotståndet. Eftersom vi bara har tre mätvärden kan dock detta vara en

tillfällighet. Förmodligen skulle man få ett klarare samband om man delade in

indexet för ojämnhet i delgrupper så att t.ex. även ojämnheter över sträckor

understigande 1, 2 och 3 m särredovisas. Detta har stöd i litteraturen.
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Tabell 1. Rullmotstånd och IRI-värden för olika beläggningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Beläggningar Rull- IRI IRI4

motstånd (f) (mm/m) _| (mm/m)

SMA 16, c:a 1 år gammal 0,0157 1,5

ABE 20, gammal 0,0154 1,8

ABE 20, ny 0,0172 1,58 1,58

AB 16, gammal 0,0154

AB 16, ny 0,0139

ÖS 18, gammal 0,0153 4,1

ÖS 16, ny 0,0137 2,82 0,87

AB 20, c:a 2 år 0,0131 1,55 0,50

Avfräst AB, c:a 1 år 0,0155

Avfräst AB, 4 dygn 0,0157
 

Den finska beteckningen på olika beläggningstyper inkluderar en slutsiffra,

som svarar mot stenmaterialets maximala kornstorlek. AB betyder normalt

proportionerad asfaltbetong, ABF betyder asfaltbetong med avkortad fördelning

på kornstorleken (diskontinuerlig asfaltbetong);, SMA fiberförstärkt ABE-

liknande asfaltbetong och ÖS oljegrus.

Den grövre kornstorleken för nya SMA och ABE beläggningar leder till ökad

ojämnhet och ökad bränsleförbrukning. Den ökade ojämnheten beror på att

beläggningen är svårbearbetad.

Som framgår av tabell 2 är bränsleförbrukningen normalt lägre på ny

beläggning än på gammal beläggning. Mätresultaten för ABE 20 beläggningen

avviker dock beroende på att i detta fall beläggningsarbetet misslyckats. Därför

bortses i det forsatta resonemanget från detta mätvärde. Som mest är då

skillnaden i bränsleförbrukning 0,29 1 per 100 km (mellan SMA 16 och AB

20).
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Tabell 2. Beräknad bränsleförbrukning på olika beläggningar vid hastigheten

80 km/h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Beläggning Bränsleförbrukning

(1/100 km)

SMA 16, c:a 1 år gammal 6,51

ABE 20, gammal 6,47

ABE 20, ny 6,66

AB 16, gammal 6,47

AB 16, ny 6,30

ÖS 18, gammal 6,46

ÖS 16, ny 6,28

AB 20, c:a 2 år gammal 6,22

Avfräst AB, c:a 1 år 6,48

Avfräst AB, c:a 4 dygn 6,50
 

Vi avslutar med ett beräkningsexempel för att belysa hur trafikanternas

kostnader påverkas av skillnaderna i bränsleförbrukning på olika

beläggningstyper. För en vägsträcka på en km kan man under följande

förutsättningar beräkna kostnadsökningen för trafikanterna:

- en ökad bränsleförbrukning på 0,29 1/100 km beroende på

"sämre" beläggning,

- en bränslekostnad på 4 mk/l,

- årsdygnstrafiken är 10 000,

- hela fordonsparken har ungefär samma bräns:.:forbrukmng som

mätfordonet,

- bränsleförbrukningen under vintern är samma som under

sommaren och

- bilarna kör med hastigheten 80 km/h.

Kostnadsökningen blir under dessa förutsättningar 42 000 mk per år. Detta kan

synas mycket, men räknad per bil och körd km svarar det endast mot 1,2

penni.
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BELÄGGNINGSYTA - FORDONSLITAGE

Sammanfattning av föredrag vid NKTFs seminarium "Beläggningsteknik

och beläggningsyta - inverkan på trafik och omgivning" av Georg

Magnusson, Statens väg- och trafikinstitut, S-581 01 Linköping,

Sverige.
 

En vägbeläggnings funktionella egenskaper kan beskrivas med hjälp

av ett flertal storheter, t ex friktion, textur, jämnhet och ret -

roreflektion.

Det fordonsslitage som här behandlas avser de mekaniska komponen-

ter vars förslitning kan antas huvudsakligen bero av vägens ojämn-

heter. Däckslitage och slitage som direkt kan hänföras till inver-

kan av slippartiklar härrörande från ytan på obelagda vägar be-

handlas inte.

Sambandet mellan vägojämnhet och fordonsslitage kan beskrivas av

nedanstående figur.

Fordonsinterna
+. -eNötning

/////frorelser xxxxxxk

Väg- Mark-
ojämn- -- kontakt-
het krafter

Kassation
Reparation

 VFordonsinterna Brott
Krafter

Vägojämnheten ger sålunda upphov till varierande markkontaktkraf-
ter hos ett fordon som färdas över den ojämna vägen. Dessa varie-
rande krafter ger upphov dels till fordonsinterna rörelser och
dels till fordonsinterna krafter.

De fordonsinterna rörelserna ger upphov till relativrörelser mel-
lan olika fordonskomponenter vilket på längre eller kortare sikt
leder till materialförlust genom nötning. Detta kan då leda till
två typer av komponenthaveri. Två samverkande delar i en fordons-
komponent kan p g a dimensionsförändring falla isär, vilket kan
vara fallet t ex med kulleder, eller ett s k sprödbrott kan uppstå
p g a ökad materialpåkänning genom nedsatt tvärsnittsarea.

Den nedre delen av figuren illustrerar det fall där brott inträf-
far utan att brottstället utsatts för nötning. Sådana brott kan
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naturligtvis uppkomma p g a felaktig dimensionering, materialfel

eller extrem överbelastning men den normala orsaken torde vara

materialutmattning som i analogi med fallet med materialnötning

skulle kunna kallas hållfasthetsnötning.

Den storhet som utnyttjas för att beskriva påkänningen i ett mate-

rial kallas "spänning", betecknas vanligen 0 och har enheten N/m?

eller vanligen, för att få hanterligare siffror, MN/mZ .

Ett materials utmattningsegenskaper anges av den s k Wöhlerkurvan

vars principiella utseende framgår av nedanstående figur där N be-

tecknar livslängd uttryckt i antal belastningscykler.

log d+

 

U
a ommp Sem © ep qv em ue e emm a (en ce er ggn em et Cm est omm ems e av. op omm em» ev 

 
 

log N

Om fås enligt figuren oändlig livslängd.

För 0>c' kan följande approximativa samband ansättas:

69% -N = C (1 )

där 0 är spänningen

är livslängd

är en materialberoende exponent

är en materialberoende konstantQ
:

'

För ett godtyckligt fordon kan vid någon viss hastighet följande

samband mellan hjulbelastningen, d v s den vertikala kraften i

kontaktytan mellan hjul och vägbana, och påkänningen i en godtyck-

lig punkt i en godtycklig fordonskomponent antas gälla.

P = k*o0 - (2)

där P är momentan (dynamisk) hjullast

0 är momentan spänning

k är en för varje punkt i varje fordonskomponent specifik kon-

stant

Hjulbelastningen P och konstanten k beror av fordonets utformning
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och hastighet, varjämte P dessutom beror av väggeometrien.

Under i övrigt oförändrade betingelser fås för två vägar med olika

grad av jämnhet följande samband mellan livslängd och RMS-värdet

för den dynamiska hjullasten:

Nj /N, = (P, /P;)S (3)

Livslängden hos en viss fordonskomponent i två olika vägmiljöer

är sålunda omvänt proportionell mot kvoten mellan de dynamiska

hjullasternas RMS-värde upphöjt till q:te potens.

Den kritiska faktorn är sålunda den materialberoende exponenten q.

Olika undersökningar har gett olika värden på exponenten q. En

författare anger att q ligger i intervallet 2 - 6 medan andra ger

mera precisa värden t ex 6,5 - 7 resp 10.

Efter samtal med hållfastshetsexperter hos Scania lastbilar före-

slås att q = 6 kan vara ett lämpligt värde att utgå ifrån vid

fortsatta studier av hithörande ting.

Eftersom den dynamiska hjullasten för ett visst fordon vid en viss

hastighet beror av vägojämnheten skulle livslängden också kunna

uttryckas som funktion av vägens längsprofil.

En amerikansk studie har utgått från detta och gett följande sam-

band mellan fordonsslitage och vägprofilens RMS-värde:

 
W = vY0,7+ (RMS) (4 )

där W är predikterat procentuellt fordonsslitage per l 000 km

RMS är vägprofilens RMS-värde i mm

Det bör då observeras att sambandet är baserat på mätningar på en-

dast en fordonskomponent, en framhjulsfjäder, på endast ett for-

don. Vidare har man bortsett från mätresultat som erhållits från

en väg vars profil dominerades av långa våglängder där man fick en

teoretisk livslängd som var högre än vad som, i jämförelse med

andra vägar, var att vänta med hänsyn till profilens RMS-värde.

Därav kanske man kan dra den slutsatsen att det är RMS-värdet av

vägprofilens accelerationsspektrum snarare än amplitudspektrum som

borde studeras.

Rent generellt gäller att kunskaperna om vägmiljöns betydelse för

fordonslitaget är ganska begränsat och fortsatt forskning inom om-

rådet får anses vara angelägen.

En ansats föreslagen av Ulf Hammarström, VTI, innebär att livs-

längdsdata för olika fordonskomponenter hämtas från tillgänglig

statistik samt att ett funktionsamband konstrueras innehållande

förutom ett sådant empiriskt livslängdsvärde, sambanden (1) och

(2) ovan och information om vägnätets och trafikflödets fördelning

på olika jämnhetsklasser.
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Förslitningen F hos en fordonskomponent, definierad som invertera-

de värdet av livslängden kan då uttryckas:

I

E KrP; cl; © F,

 (5)

4 " Fh 2
|

+-
där K är en för fordonskomponenten specifik konstant

P; är hjullastens RMS-värde vid vägojämnhetsklassen j

1; är väglängd med vägojämnhetsklassen j

f. är trafikflödet på vägar av vägojämnhetsklassen j

N är livslängden hos fordonskomponenten

P; kan beräknas med hjälp av en matematisk fordonsmodell utgående

från vägprofiler typiska för vägar av olika ojämnhetsklass.

F, 1; och f; är kända och q = 6 (tills bättre information er-

hållsg.

Ur detta kan K bestämmas.

För en väg i vägojämnhetsklassen 3 kan sedan förslitningen för den
aktuella fordonskomponenten beräknas ur:

q
F, = K+P, (6)

Den största svagheten i det förda resonemanget ligger i osäkerhe-
ten i valet av värde för exponenten q.

En tänkbar möjlighet som närmare bör undersökas är att använda s k
livslängdsindikatorer. Detta är givare som påminner om trådtöj-
ningsgivare och liksom dessa klistras på den komponent som skall
studeras. De har den intressanta egenskapen att under vissa för-
hållanden kunna ge information om restlivslängden hos den studera-
de komponenten. Genom att vid olika tillfällen mäta denna rest -
livslängd och i perioderna däremellan mäta hjullastens RMS-värde
borde sålunda enligt sambandet (3) värdet på exponenten q kunna
bestämmas .
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Trafikant- och fordonsavdelningen 1992-08-14

S-0 Lundkvist

VÄGMARKERINGARS BETYDELSE FÖR FORDONS

HASTIGHET OCH SIDOLÄGE

BAKGRUND

I Sverige målas vägar som är 7 m breda eller mer med mitt- och kantlinje.

Kantlinjen har hittills varit streckad - 1 m långa linjer med 2 m mellan dem - och

10 cm bred. Tidigare utfördes körfälten 3,50 m breda, medan man idag strävar

efter att göra dem 3,75 m, detta oavsett vägbanans totala bredd.

Kantlinjens placering och utseende innebär egentligen två problem:

* -Man utnyttjar vägbanan dåligt. Eftersom körfälten, om möjligt, utförs 3,75 m

breda, så innebär detta på en 13-metersväg att vägrenarna blir 2,75 m. Dessa

vägrenar får visserligen utnyttjas av långsammare trafik, men en majoritet av

trafikarbetet utförs inom 7,5 m av tillgängliga 13 m. Detta leder ofta till spår-

bildning i körfältet, orsakat av vinterns dubbdäckstrafik.

* -I mörkertrafik (fordonsbelysning) kan linjens synbarhet vara dålig på grund

av dess förhållandevis begränsade area.

Om man skulle ersätta den nuvarande intermittenta kantlinjen med en heldragen,

vad skulle detta innebära för trafikanterna? Var i vägbanan skulle kantlinjerna

ligga? Nuvarande körfältsbredd på 3,75 m skulle i princip innebära att vägrenarna

blev outnyttjade, eftersom heldragen linjen inte får (bör) överskridas. Heldragna

kantlinjer och breda körfält har på uppdrag av Vägverket och Svenska Trafikmar-

keringsföreningen studerats i olika experiment.

EXPERIMENTENS UPPLÄGGNING

Försöken har genomförts som så kallade före-/efterstudier med prov- och

kontrollsträckor. Detta innebär att aktuella parametrar har uppmätts på både

prov- och kontrollsträckan innan någon åtgärd (nyasfaltering och ommålning) har

vidtagits. Samma mätningar sedan gjorts efter åtgärd. Kontrollsträckan var
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således oförändrad under experimentet, medan provsträckan fick nya heldragna

kantlinjer och ny beläggning. Det senare var tyvärr nödvändigt, eftersom tekniken

att fräsa bort den gamla linjen inte är tillfredsställande; rester av den gamla linjen

kommer att påverka trafiken.

Försöken har analyserats med tvåvägs variansanalys där de oberoende variablerna

var mättillfälle (före/efter åtgärd) och mätplats (prov-/kontrollsträcka). Speciellt

intressant har i denna analys interaktionseffekten mellan mättillfälle och mätplats

varit. En signifikant interaktion visar nämligen att effekten på t.ex. hastigheten

har varit olika på prov- och kontrollsträcka. Detta illustreras i figuren nedan.

medelhastighet, km/h

 

   

 

 

110 -

IB: prov

105 +

N [T kontroll

100 l

före efter

Man ser i figuren att hastigheten genomgående har varit högre på prov- än på

kontrollsträckan och att den har ökat från före till eftermätningen - vi har två hu-

vudeffekter. Emellertid har den ökat mer på kontroll- än på provsträckan -

linjerna i figuren är inte parallella. Vi har en interaktionseffekt som sannolikt

beror på den åtgärd som har vidtagits.

I samtliga experiment har mätningar gjorts även ett år efter åtgärd. En anledning

är att beläggningen då är mer lik den vid förmätningen (den har ljusnat). En annan

anledning är att man vill undersöka eventuella långtidseffekter: Lär sig, eller an-

passar sig trafikanterna till den nya sektionsindelningen?
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UTFÖRDA EXPERIMENT

Under slutet av 1980-talet inleddes experiment med heldragna kantlinjer i Sve-

rige. En av de första vägarna som utfördes med bred, heldragen kantlinje var rv

55 mellan Flen och Malmköping, en ca 10 km lång sträcka med bredden 9 m.

Förutom införande av 20 cm breda, heldragna kantlinjer breddades också kör-

banorna till 4,10 m. På sträckan studerades hastigheter, fordonens sidolägesplace-

ring med tillhörande sidolägesvarians, visuell ledning och trafikantattityder.

Resultaten var så positiva [1] att det beslutades att utvidga försöken även till 13 m

breda vägar.

1990 utfördes motortrafikleden förbi Ljungby på E4 med 5,50 m breda körfält.

Eftersom denna är en 13-metersväg, så innebar detta att vägrenarna blev 1,00 m.

Körfält och vägrenar åtskiljdes av en 30 cm bred, heldragen kantlinje av typ

"Kamflex". Denna linje är en kombination av plan och profilerad vägmarkering,

vilket betyder att den bör ha god synbarhet i såväl dagsljus som mörker på både

torra och våta vägbanor. Den ger dessutom en bullervarning då man kör med

något hjul på den. Bland annat förväntades följande effekter:

* Jämnare fördelning över sidolägesplaceringen på körbanan.

* Ökat transversalt avstånd mellan mötande fordon.

* Varning vid passage av kantlinjen.

* Bättre visuell ledning.

* Bättre sikt vid omkörning.

* Nöjda trafikanter.

Ovan nämnda effekter på trafiken bör få till följd att risken för spårbildning och

olycksrisken minskar.

Liksom på den tidigare undersökta 9-metersvägen undersöktes trafikens

sidolägesplacering och hastighet. Genom vägkantintervjuer studerades

trafikanternas syn på den annorlunda målningen. Vidare undersöktes kölängder,

omkörningstrekvenser och omkörningsbeteende.
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Precis som på den tidigare undersökta 9-metersvägen, var resultaten från den 13

m breda motortrafikleden övervägande positiva [2], [3]. Man fann att

sidolägesplaceringens varians ökade, avståndet till mötande ökade samt att

beteendet vid omkörning nu innebar att den omkörda höll längre till höger. En

övervägande del av trafikanterna sade sig föredra den nya indelningen av vägen

framför den gamla. Än har försöket pågått alltför kort tid för att man ska kunna

påvisa några signifikanta effekter på olyckorna.

Försöket utvidgades nu till att gälla motortrafikledens förlängning söderut, en

"vanlig" 13-metersväg där gång- och cykeltrafik förekommer (om än i liten ut-

sträckning) samt en något mindre trafikerad 13-metersväg. Mät- och analysmeto-

der var desamma som vid experimenten på 9-metersväg och på motortrafikled,

förutom att GCM-trafiken studerades särskilt [4], [5].

KOMMANDE EXPERIMENT

Det är önskvärt att införa någon eller några få standardmått på körfälten i Sverige.

Tidigare har man genomgående målat dem 3,50 eller 3,75 m breda. Om man i

framtiden försöker utnyttja större del av vägbanan och kanske lägger kantlinjen

någon meter från vägkanten, så kommer detta att innebära ett nästan oändligt

antal körfältsbredder från 3,5 m upp till närmare 6 m.

De flesta svenska vägar som idag har "bred vägren" har totala bredden 13 m, men

även vägbredder på 11-12 m förekommer. På dessa sistnämnda vägar kan man

knappast utföra körbanorna 5,5 m breda. Detta kan vara ett argument att närmare

undersöka körfältsbredder på 5,0 m och kanske införa detta som en standardkör-

fältsbredd för vägar som har vägbanebredd större än 11 m.
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CEN-standardiseringens betydning for kravene til belaegninger

Akademiingenior Per Rose Persson, Vejdirektoratet, Danmark

Hovedformålet med den europaiske harmonisering er at skabe grundlag for fri bevaegelighed

af varer og tjenesteydelser over landegraenser.

Nogle vigtige varktojer til indfrielse af målet er

- dels udarbejdelsen af faelles europaiske tekniske standarder (CEN-standarder) og

- dels opstilling af gensidigt anerkendte regler for bl.a. provning og certificering.

Et vasentligt grundlag for reglerne er kvalitetsstyring/-sikring som udtrykt i internationale

standarder.

Da de endegyldige CEN-standarder må forventes at blive et kompromis mellem reglerne i for-

skellige europaeiske lande, er det vanskeligt at besvare sporgsmålet: Vil europaeiske

standarder medfore en forbedring eller forringelse af de standarder?

På lang sigt må vi forvente en forbedring. Der er altid den udvej at inddele produktion og

materialer i forskellige klasser. Hvis systemet indfgores, vil det vaere muligt at indfri ethvert

behov. At tilgodese ethvert behov er også vigtigt, fordi f.eks. cementen, der benyttes til en lille

mur i Gra&kenland, kan vare af en anden kvalitet end cementen til en kompliceret bro i

spa&endbeton i et nordisk land.

Vi må ikke regne med, at noget land råder over "den endegyldige sandhed" i sin nationale

standard, men vi kan i alle tilfaelde laere noget af vore naboer. En fjernere europeisk nabo har

også ret til at få daekket sine nationale behov gennem den europaiske standard.

Hvordan vil den europaeiske standard for vejmaterialer se ud ?

Vi vil få en standard, der omfatter alt, herunder alle nationale krav, og bygherrene fastiaegger,

hvilke dele af standarden der skal gaelde. Hvis vi vender tilbage til eksemplet med cementen:

Der findes forskellige cementtyper, og i forbindelse med de europaiske standarders tilblivelse

vil der muligvis blive tilfgjet nye cementtyper. Ingen vil vare så fjollet at benytte cementen til

den lille mur i Graekenland til også at bygge en bro.

Standarden vil således dackke alt, men den ansvarlige myndighed må valge de klasser, der

er egnet til losningen af deres problemer.
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Vi har en mangde standardblandinger af asfalt, og hver enkelt af disse er bestemt til en

rakke anvendelsesmuligheder. Naturligvis kunne en person uden laeesefzrdighed komme til at

anvende en blanding titaenkt mindre veje ved udfgrelsen af en motorvej. Et sådant fejlskon vil

naturligvis altid vaere muligt, også ved brugen af de bestående nationale standarder. De

europaiske standarder bar dog afdakke alle tvivistilfaelde.

Vil landene med lempelige krav vare i stand til at påvirke de hojere krav i andre lande?

- Kan det få indflydelse på de standarder, som vi p.t. har til rådighed?

Nappe - for grundlaeeggende er der ingen forskel(le). Men om kravene altid bliver opfyldt, er

en anden sag. Der er ingen kloft mellem kravene og den tekniske udvikling. På den anden

side kan vi f.eks. i det sydlige Portugal se en type landevej, som ikke findes i Tyskland. Ingen

i Tyskland vil bygge en landevej af den art. Når der foreligger en standard for denne type

landevej, som er omkostningsmassig optimal i et Middelhavsklima, skader dette på ingen

måde de tyske motorveje beregnet til hoje hastigheder. Funktionskravene til motorvejenes

belagegninger bor naturligvis vare de samme både i Tyskland og Portugal.

Hvornår får vi den forste europaeiske standard for vejmaterialer?

Det sporgsmål er meget vanskeligt at besvare. Vi kan ikke forudsige udviklingstempoet af

standarder inden for vort område og heller ikke, hvilken standard der kan blive den forste.

Måske drejer det sig om noget, som i en helhedsbetragtning forekommer en smule irrelevant.

Måske vedraorer det en provningsmetode, som forekommer kun at have marginal betydning.

Harmoniseringen og standardiseringen i Europa vil tage laengere tid end oprindelig antaget,

men det er uden betydning, da det indledende arbejde ved udarbejdelse af standarder også

vil vaere til gavn for de implicerede parter. Selv om standarden ikke findes, er arbejdet

udbytterigt, og derfor har faerdiggorelsestidspunktet for den forste standard ikke stor be-

tydning.

Vejbygningen bliver til en mere og mere international aktivitet.

Er den teknologiske videnformidling ved udarbejdelsen hammet af handelsbarrierer?

Nogle mennesker anser det for formålstjenligt at odelagge bestemte processer. Det vil også

vare tilfzeldet i et forenet Europa, men det har ikke stor betydning i denne forbindelse.

Nasten ingen af vore firmaer er i dag rent nationale. Mange har afdelinger i andre lande. En

strid om nationale synspunkter inden for Europa, som mange taler om, er nok ubegrundet.

Forskelle i traditioner for udfgrelse, vedligehold og materialer kan diskutteres, men det er

nadvendigt at have indsigt i andre traditioner såvel som nationale standarder for at opnå

optimale resultater.
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Nogle vigtige sporgsmål er: I hvilken sammenhang vil jeg vinde eller tabe noget? -

Hvornår bliver tingene fastlagt og endret?

Der vil naturligvis vaere "tabere", men det vil ikke have noget at gare med den europaiske

standardisering, snarere med, at nogen måske ikke befandt sig på den rette vej. Havde de

varet på rette vej, var der nappe blevet tabt noget. Der er ingen grund til at frygte det åbne

marked, når vi har tiltro til vore nationale standarder, når vi opfylder dem, og når vi kan

overholde kvalitetskravene. I govrigt er mange vejarbejder lokale anliggender, så hvorfor skulle

en arbejdsgiver med hovedsade i Norge frygte sine konkurrenter, der har sade i det sydlige

Portugal, når det drejer sig om et vejaniaeg i Norge? Ingen vil vaere så tåbelig at transportere

arbejdskraft og materialer over så lang en afstand.

Det er derfor vanskeligt at forestille sig de store gendringer bortset fra tilfaelde som anlag af

komplicerede konstruktioner, hvor vi må vare forberedt på europaeisk eller international

konkurrence. De, som ikke kan holde trit med en sådan konkurrence, vil naturligvis blive

tabere, men det har intet at gore med det faelles Europa.

Selvtolgelig vil nogen komme i alarmberedskab på grund af den megen omtale af europaisk

standardisering, fordi de får fornemmelsen af, at der sker noget uden for deres raekkevidde.

Dette passer dog ikke. Det er fortsat de samme sporgsmål, der optager deltagerene, men nu

blot på europeisk plan. Det kan vise sig at vaere en smule vanskeligere, da der eksisterer

nationale saermpraeg, klimatiske forskelle og sprogbarrierer. De personer, som repraesenterer

hvert land, gor deres bedste, og gennem deres nationale grupper forbereder de udarbejdel-

sen af europaiske standarder og soger dermed at få indflydelse på den.

En raekke tekniske komiteer inden for CEN, den europaeiske standardiseringsorganisation,

beskatftiger sig med de vigtigste vejmaterialer: Grus og sten samt bitumen og cement.

TC 19 Methods of test and specifications for petroleum products

SC 1 Bitumen and related products

TC 51 Cement and building limes

TC 104 Concrete (performance, production, placing and compliance criteria)

TC 154 Aggregates

SC 2 Aggregates for concrete, including those for use in roads and pavements

SC 3 Bituminous bound aggregates

SC 4 Hydraulic bound and unbound aggregates

SC 6 Test methods.

Desuden har vi kgrebaneafmaerkning i arbejdsgruppe 2 under TC 226 Road Equipment.
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Den mest interessante for denne forsamling er TC 227 Road materials, hvis opbygning er

gengivet på naeste side. TC 227 har falgende scope:

To prepare specifications, test methods, compliance criteria for materials for construc-

tion and maintenance of roads, airfields and other trafficked areas.

TC 227 arbejder mod indfgrelse af krav til funktionsegenskaber, således som disse lader sig

forudsige ved fundamentale, mekaniske laboratorieafpravninger, udfort på enten laboratorie-

blandinger eller fabriksftremstillede masser.

Kriterierne for godkendelse baseres således på dels laboratoriepravninger og/eller mere

empiriske, receptbaserede krav eller råvarekrav for visse egenskaber og visse materialetyper.

Hensigten er at sikre den udforte belaegnings funktionsegenskaber:

- Friktion

- Jgzevnhed

- Tvaemrofil uden spordannelse

- Lysrefleksion

- Stoj (-svaghed)

Systemet for teknisk godkendelse bliver sandsynligvis, at producenter af vejmaterialer er

ansvarlige for udfgrelse af mixdesign i overensstemmelse med krav til udvalgte mekaniske

provningsmetoder.

Produktions-egenkontrol udfgres i overensstemmelse med Guidance Paper no 7 og hermed

efter norm EN 29002. Certificering og "Attestation of Conformity" sker under medvirken af en

uvafhaengig institution (Approval Body).

Ved kontrollen sikres egenskaber af vejmaterialet, som det forefindes på lastbil-ladet, i

overensstemmelse med det pågaeldende produkts CE-maerke, som skal sikre, at materialet

giver mulighed for opnåelse af de gonskede funktionsegenskaber i den faerdigt indbyggede

belargning, forudsat at sker forskriftsmaessigt. Entreprengren, der indbygger

vejmaterialet, kan vaere den samme, som har produceret det, eller en anden.

Vejområdet bliver antageligt daekket af 2 typer standarder:

Kategori A: Funktionsstandarder, der er vejledende regler

Kategori B: Produktstandarder, der er fastlagt ved lov.
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CE-maerket med de tilhorende straffemuligheder mod producenter er tillagt kategori B. Det

betyder, at market kan "påfores" vejmaterialet på lastbilen for udlaegning, og således ikke er

knyttet til den faerdige vejbelagning.

På det seneste made i WG 1 blev fremlagt et diagram for organisering af godkendelses-

kontrollen fra producent til faerdig belaegning. De tekniske eksperter fra samtlige lande

godkendte det som grundlag for det videre arbejde.

Kontrollen opdeles i en typegodkendelse, hvor opfyldelsen af produktstandardens funktionelle

krav verificeres, og en lgobende proceskontrol, som skal modvirke for store udsving i pro-

duktionen. Regler for udlaegning, så som temperatur, komprimering, jaavnhed, friktion etc. vil

blive indeholdt i retningslinier for udlaegning, der er en kategori A standard.

Med dette system vil firmacertificering blive et led i kvalitetsarbejdet, der (delvis med ekstern

audit) sikrer, at firmaerne folger deres eget kvalitetssystem ved proportionering (mixdesign),

typekontrol, materialefremstilling og lobende produktionskontrol.

En del af reglerne, der sikrer en ensartet attestering fra land til land, er ensartede statistiske

regler for proveomfang og databehandling.

Forud for WG 1-madet var udsendt 9 provningsmetoder:

- Provetagning

- Proveforberedelse

- Bitumenindhold

- Genindvinding "Rotary Film Evaporator"

- Genindvinding "Fractionating Column"

- Temperaturmåling

- Vandindhold

- Texturdybde/Sandplet

- Slidstyrke af asfalt.

TG 2 indarbejder de indkomne kommentarer, og tilrettede provningsmetoder ventes i

slutningen af oktober.

Naste gruppe metoder fremkommer i februar 1993, mens de funktionelle metoder afthaenger

af nogle RILEM forsag og derfor farst ventes medio 1993.
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WG 1 er enedes om at udarbejde standarder for 6 materialetyper:

1. acs asphalt concrete for surface layers

acbi asphalt concrete for binder layers

achb asphalt concrete for base layers

acsb asphalt concrete for sub-base layers

2. hrs hot rolled for surface layers

hrbd hot rolled for base layers

3. sma stone mastic asphalt

4. pas porous asphalt for surface layers

pab porous asphalt for base layers

5. g.a. guss asphalt

6. s.a. soft asphalt (pulverastfalt - mjuk asfalt)

De nordiske lande har ansvaret for beskrivelse, definition og karakterisering af egenskaberne

for den sidste gruppe: SOFT ASPHALT.

Det er besluttet at beskrive karakteristiske egenskaber med hensyn til:

- Udmattelse

- Permanent deformation

- Stivhed

- Temperaturbester: :evnemodstand

- /Eidning

- Stripping (vandfglsomhed)

- Dubb-daeek resistens

- Bindemiddel-segretion

- Permeabilitet

- Bearbejdelighed.
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Undergruppe 2 om materialekrav til ubundne materialer under arbejdsgruppe 4 er nået

Ilgengst.

WG 4 "Hydraulic bound mixtures and unbound mixtures (including byproducts and

waste materials)"

TG 2 "UNBOUND MIXTURES*

(FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Compactibility

Bearing capacity during Construction

Retention of Bearing Capacity

Drainage Ability

Frost Swelling Safety

Frost Resistance

Resistance to Abrasion

Filter Effect

Environmental Effect

Recyclability.

Men i dette forum er arbejdsgruppe 5 om overfladeegenskaber mest interessant. Desvaerre er

den forst startet i juni måned i år og har derfor ikke produceret noget endnu, men som det

fremgår af opbygningen på side 5 har den etableret 2 undergrupper, der er begyndt at

indsamle foreliggende matariale.
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Inledning till slutdiskussion

av Gunnar Carlsson, VTI, S-581 95 Linköping, Sverige

Det har varit ett mycket intressant seminarium och jag tycker att även om många

av de frågetecken som vi reste för tio år sedan fortfarande kvarstår så har även en

del rätats ut och kunskapen har ökat. I stort sett har föredragen visat att det råder

en koncensus om att beläggningsunderhållet bör baseras på en samhällsekonomisk

analys även om det återstår mycket FoU innan vi nått dit.

Utvecklingen pekar mot att vägen att nå en samhällsekonomisk optimering kan

vara följande:

Samhällsekonomisk analys på vägnätsnivå

s

Funktionella krav (spårdjup, IRI, friktion m.m.)

sly

PMS på operativ nivå

PMS-systemen kommer enligt detta synsätt att ge en företagsekonomisk optime-

ring av beläggningsunderhållet med randvillkor där randvillkoren bestäms utifrån

samhällsekonomiska beräkningar på vägnätsnivå.

För att kunna fastställa funktionella krav (randvillkor) som är bättre grundade på

samhällsekonomiska kriterier erfordras framför allt en ökad kunskap inom följande

områden.

e Samband mellan beläggningsstandard och fordonskostnad.

e Samband mellan beläggningsstandard och olyckor.

e Monefär värdering av komfort.
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Då det gäller PMS-systemen på operativ nivå behöver kunskapen ökas beträffande:

Tillståndsutvecklingsmodeller för beskrivning av dubbdäcksslitage och av den

bärighetsberoende nedbrytningen.

e Trafik och trafikutveckling för fordon med dubbdäck och tunga axellaster.

e Mätsystemen behöver utvecklas främst vad gäller metoder för snabb registre-

ring av sprickor och deflektion (bärighetsmätning).

På längre sikt borde det också vara möjligt att införa modeller för samband mellan

beläggningens funktionella egenskaper och trafikantkostnaderna i PMS-systemen

på den operativa nivån vilket bör möjliggöra en bättre samhällsekonomisk priori-

tering av beläggningsunderhållet.
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NKTF- seminariet "Beläggningsteknik och beläggningsyta - inverkan på trafik

och omgivning. Espoo, 5-6 oktober 1992.

Hovedfaktorer der skal beagtas ved implementering og drift af PMS.

Jan M.Jansen, Statens Vejlaboratorium, Danmark.

I Danmark har prioriteringssystemer og pavement management systemer vaeret

anvendt til planlaegning af belagningsvedligeholdelsen siden 1978. Dette har
i Danmark givet os verdifuld erfaring i, hvilke hovedfaktorer der har
vaesentlig betydning for en succesfuld implementering og drift af denne
slags planlegningssystemer .

Forst og fremmest skal systemerne vare gennemsigtige for brugerne. Uanset
hvor komplicerede de ser ud i strukturen, må de ikke indeholde nogen sorte

bokse, som behandler data på en for brugeren uforståelig mådde.

Dernaest har vi erfaret, at der er 5 sat af hovedfaktorer, der alle skal
vare vel beskrevet og iagttaget for en smidig drift af PM-systemer. Disse 5

sat er således:

- PM-systemets struktur og bestanddele
- PM-systemets operationelle miljo

- PM-systemets organisatoriske miljo
- Drifts cyklusen

- Informations og traeningsindsatsen

og deres indhold er vist på de efterfolgende 5 figurer.
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Figur 1.

PM- systemets struktur og bestanddele defineres som PMS konceptet, og som

det fremgår af figur 1, indeholder dette mange delemner, der alle skal vare

veldefinerede og beskrevet, for at systemet fungerer efter hensigten.
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  Figur 2.

PM-systemets operationelle miljo beskrives i Danmark ofte, som vist i figur
2, som PMS huset, fordi de enkelte faktorer kan beskrives som de baerende
elementer i et hus, hvori driften af PM-systemet finder sted. Dette skal
også demonstrere, at alle faktorer er lige vigtige for at have et stabilt
og opertationelt miljo for PM-systemet .
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Figur 3.

PM-systemets orcanisatoriske miljo beskriver, hvem der skal bidrage i PM-

systemets driftsafvikling, og i figur 3 er vist, hvordan ansvar og
aktiviteter blev fordelt ved implementeringen og driften af

Vejdirektoratets PM-system i 1988. Herved blev aktivitets afhaengigheder og
mulige kritiske stier beskrevet, således at tidsforlegebet kunne beskrives.
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PM-cyklusen giver de tidsmaessige bindinger, der må defineres i ethvert

forretningsmassigt miljg. Figur 4 viser, hvordan driftsafviklingen af PM-

systemet er afhaengig af det tidsmilje, hvori systemets resultater skal

anvendes. Resultaterne skal vare tilgangelige for beslutningstager niveauet

fer beslutninger og budgetforhandlinger er afsluttet, og interventions plan

og udbudsmaengder skal vare klar inden udbud og udfgrelse osv.
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Figur 5.

Informations- og traningsindsatsen er vesentlig for at sikre systemets
gnidningslose drift. Det er vigtigt, specielt i implementeringsfasen, at
informere generelt om systemerne i vejforvaltningen, der skal bidrage til

driften og anvende resultaterne. I figur 5 er opregnet den informations- og
treningsindsats, der blev gennemfort i forbindelse med implementeringen af

PM-systemet, BELMAN, i Danmark. Og siden implmenteringsåret har der hvert
år veret afholdt et en-dags seminar, hvor brugerne hores om driftsensker og

problemer, ligesom der er informeret om forbedringer af systemet og dets
samspil med andre management systemer i forvaltningen.
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anest i n dat a , - up dat i ng started yest er de y .

   
Figur 6.

I ovenstående figur 6 er opregnet den generelle erfaring om, hvad der skal

overholdes for at implementering og drift af PM-systemer i vejforvaltningen

bliver en success. I Danmark kalder vi det de 10 "gyldne regler" for PMS.-

succes .
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Produktionsavdelningen

Jyri Mustonen 6.11.1992

Några synpunkter på PM-systemet i Finland

PM-systemet i finska vägverket har utvecklats mestadels på vägstyrelsens produk-

tionsutvecklingsavdelning i Helsingfors. Vi har också haft något slags samarbete

med forskarna i Statens tekniska forskningscentral (VTT) och med olika finska och

amerikanska konsulter. Naturligtvis har det varit mycket viktigt att experter från

vägdistrikt har deltagit i vårt arbete, som nu har pågått i fem eller sex år.

Arbetet gäller utveckling av och undervisning i Pavement Management Systems

(PMS) dvs. datamaskinprogram, som hjälper vägverkets centrala administration att

dela ut pengar för beläggningsarbeten till vägdistrikt. Inom distrikten - det finns

tretton - används program för att välja lämpliga åtgärder för att reparera vägytans

skador på bästa sätt både ekonomiskt och tekniskt.

Den första delen av styrningssystemet kallas nätnivån. Med hjälp av detta program

(Highway Investment Programming System eller HIPS) sätter vi en målpunkt för

hela allmänna vägnätet från Nyland till Lappland: vi måste hitta en konditionsnivå

och -distribution där årliga beläggningskostnader för hela samhället är så låga som

möjligt. Då måste man iaktta både väganvändarnas kostnader och vägverkets egna

vägunderhållskostnader för att kalkylera en optimal balans mellan dem.

Fördelar av HIPS:

1. Nuförtiden finns också oljegrusbeläggningar med i programmet.

2. Programmet ger möjligheter att diskutera budget och årliga ågärder på ett

neutralt och objektivt sätt. Vi kan också kalkylera olika alternativa budgetar.

3. Man kan göra prognoser om den kommande utvecklingen av vägnätets kondi-

tion i upp till nio år.

Problem med HIPS:

1. Det är svårt att "sälja" resultatet till politiska ledare därför att man inte förstår

principen för HIPS och därmed inte litar på programmet.

2. Konditionsmätningar på provvägnätet har ännu ine pågått tillräckligt länge.

3. Modellerna måste utvecklas vidare.
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Den andra delen av systemet kallas projektnivån, och är begränsattill ett enskilt

vägdistrikt. Med detta program (Project Analysis System PAS, eller så kallade

PMS91) planerar beläggningsingenjören sitt beläggningsprogram från ett till fem år

framåt i tiden. Syftet är alltså att lägga asfalt- och oljegrusmängder och -kilometer

vid rätta platserna: vi vill göra rätt åtgärder på lämpliga platser vid rätt tidpunkt.

När vi lyckas, höjer vi konditionen på belagda vägar och samtidigt rör vi oss

närmare den ovan nämnda optimala situationen.

Fördelar med PMS91:

1. Programmet är omfattande och mångsidigt, det finns alltså många olika möjlig-

heter at utnyttja det.

2. PMS91 är mycket flexibelt. Databasen är under Paradox.

3. Systemet är planerat efter användarnas behov.

4. Man har alla data som behövs i ett paket. Man kan göra olika analyser samtidigt

som man planerar beläggningsprogram.

Problem med PMSY91:

1. Programmet är ganska svårt att lära sig och använda därför att man behöver det

bara ett par gånger per år.

2. Insamling av data är ganska arbetskrävande.

Vägverket mäter - och beställer också mätningar - regelbundet av vägnätets kondi-

tion för att få information om situationen. Resultatet av olika management system

kan inte vara bättre än de ursprungliga data man matar in i systemet. Utbildning

och träning av personer på olika organisatoriska nivåer är därför mycket viktig.

Bilagor: Broschyr från vägverket om PMS

Kopior av OH-bilder
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Pavement Management

100

 

The Finnish 'National Road Administration has developed a Pavement Management System

covering maintenance procedure from strategic planning to programming of repaving. PMS is

based on close analysis of the roadway network condition.

The system consists of the network level system HITPS (Highway Investment Programming

System), the project level tool PMS91, condition data bank KURRE and Road Data Bank (RDB).

It also includes systems for pavement condition measurements.

Analysis of present condition  

    

 

    

   

PMS retrieves data from RDB and KURRE. All the 1990 - 1991. 1992

data is located in the same way: Every road is divided fom © ZX .

into sections and both the roads and the sections are

numbered. A certain point is located by giving its dis-

tance from the beginning of the section.

 

  

  RDB includes basic data of traffic and road while KUR- ===

RE gives the measured condition state which consists of CONDITION STATE

rutting, roughness and defects. 4 1993 MB
% 2000 )

KURRE contains accumulation of up-to-date and histo-

rical data for each 100 metre of road network. It produ-

ces comparisons of condition states in different districts

or road classes and also shows the trend for condition

changes.

 

  

good _satisf. poor

 

Str::tegic planning

HIPS has been developed for national strategic plan-

ning. It analyses the condition state distribution of all

roads and predicts its change in a long term.

    

S
500gx g

ad 7
HIPS recommends rehabilitation actions goaling for mm sg

optimal condition state in the future. The optimal state eT (3: - Be =

corresponds the situation when the sum of agency and »
A e goal condition

user costs is minimized.

   

state

 

  

Planning of rehabilitation actions

In district offices rehabilitation actions for one or seve- | REHABILITATION aCTIONS

ral years are planned with PMS91-application. The goal

is to find the right rehabilitation action and timing for

each road segment.

Planning a detailed program for repaving work is the

major object of PMS91. It also contains tools for fol-

low-up of quantities of the actual paving work and

determination of the improvement after paving.  
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are not too many defects"

Input data

PMS91 retrieves input data from RDB, KURRE and

HIPS. The system produces homogeneous road seg-

ments according to combining rules, which are based on

condition state, type of pavement etc. The aim is to get

segments of reasonable length for project planning.

Prediction models

PMS needs models for predicting the deterioration of

pavement. The ones used in PMS91 are for rutting,

defects and roughness. The models are based on pre-

vious paving data and condition measurements.

PMS-recommendations

PMS-recommendations are rehabilitation actions which

effect on the condition state. They are made according

to decision rules which are mainly based on threshold

values of different condition indicators. Actions, effects

and rules are defined by the user. They interprete expe-

rience into the system's language.

PMS91 predicts the change of condition after measure-

ment. When a given threshold value is exceeded it re-

commends an action matching a decision rule. The

prediction takes into account how the recommended

action improves condition.

Project planning

The user gets to know what kind of rehabilitation ac-

tions, where and when are needed. He makes the final

decision of which road segments are included in the

paving program and combines or divides them if neces-

sary.

While planning the user is able to examine what the

effects to future condition will be if the action or timing

for an individual project is changed. According to this

information he picks up the final action and records

detailed data about quantities, materials, costs etc.

PMS91 predicts the improvement after rehabilitation

actions and produces summaries of costs and material

quantities. It is a tool for evaluating how the planning

meets the preset goals.

Once the actual rehabilitation work is carried out it is

recorded to PMS91. The system uses this as input data

when making recommendations for following years.
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* ADMITITNTSTRATTON MANAGEMENT STYLE
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- BASIC BUILDING-BLOCKS THAT CHARACTERISE

A PAVEMENT MANAGEMENT PROCESS
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om'PMS isriot used daily

= Time needed for training

_ can't be more tan 2-3
- jweeks _

= District engineers aren't
ADP-specialists

= Avoid "Black-Box"-systems
Computers can't be

smarter than users

= |f the users thinks so it
causes:

a) incorrect operation

b) return to good old
. manual systems
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NKTF-Seminariet 5.-6. okt. 1992

Beleggningsteknik och beleggningensytans inverkan pa trafik och omgivning.
 

Rögnvaldur Jönsson,Vegagerö rikisins

Vilka faktorer skal beaktas i PM-system och vilken vikt skal de ha?

Oppattelsen av funksjonsegenskaper av et slitelag er avhenging av den som vurderer

funksjonen.

- -En trafikant vil opfatte dem som egenskaper som påvirker hans ferdsel på vegen f. eks.

jevnhet , friksjon, sikkerhet og lav kjörekostnad. Dette kan vi nevne trafikale

funksjonsegenskaper.

- -En vegingenigr vil forstå uttrykket som styrke overfor de påkjenninger dekket utsettes

for f. eks. slitestyrke og holdbarhet. Dette må nevnes tekniske funksjonsegenskaper

- Mennesker almennt vil forstå uttrykket som trygg fremkommelighet og også som stöj

og forurensning Dette kan nevnes de menneskelige funksjonsegenskaper.

- Politikerne, de som bestemmer bevilningerne vil trolig opfatte uttrykket som

fremkommelighet og godt vegvedlikehold med minimum bevilninger. Det kan man

nevne politiske funksjonsegenskaper.

Når en vegingenigr skal gjöre sit vedlikeholdsplan må han ta hensyn til alle disse

funktionsegenskapene og legge vekt på, se figur nr. 1.

Funksjonsegenskaper av et slitlag

  

     

 

 

  

   

   

Teknisk Politiskt

Holdbarhed Fremkommelighed

Slitestyrke Minimum bevilninger

(__ Vekt |

Trafikale Menneskelige
Jevnhet Trygg frem-
Friksjon kommelighed
Sikkerhet Foruremsninå
Lav kjörekostnad |

Figur 1.

I Island er belegningshistorien meget kort. I 1980 var kun 360 km af vegene med fast
slitelag men nu er det ca 2500 km d.v.s. ca 30% av riks- og fylkesvegene. Det må dele
vegene med fast dekker i tre grupper i Island med hensyn til trafikmengde, men i seks hvis man
tar hensyn til trafikhastighet, se tabell 1.
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Bevilninger

Trafiksikkerhet

Lav kjörekostnad

Miljö

Holdbarhet

Jevnhed

Sitestyrke

Poeng

Liten trafik

©1000 ÅDT

Trafikhastighet

-70 >70

Vegingenigrens syn (vekt) i dag

107

Middels trafik

1000 ÅDT=10000

Trafikhastighet

-70 >70

XX XX

X

X _XX

X _XX

XX XX

6 9

Tabell 1.

Stor trafik

>10000 ÅDT

Trafikhastighet

=70 >70

XXX XXX

X XX

X

X

XXX XXX

X XX

XXX XXX

12 14

Poeng

12

11

10

I denne tabell viser jeg hvordan en vegingenigr i Island legger vekt på noen faktorer med

hensyn til trafikmengde og trafikhastighet. En ser tydelig at tekniske og politiske funksjons-

egenskapene er dominerende ved valg av belegningstype. Man kan også se at han legger mest

vekt på de mest trafikerte vegene. For de mindre trafikerte vegene velges lösninger som förer

ikke til store investeringer. Dette kan man godt forstå fordi sidste ti årene har bilisterne fått

fast dekke at kjöre på i stedet for dårlige grusveger. Bilisterne er ikke byndt at sette fram sterke

kraver om jevnhet og sikkerhet men det kommer sikkert efter ikke så lang tid. De menneske-

lige funktsjonsegenskaperne har ikke vert så sterkt inde i bildet men man merker kraver om

mindre stöj og forurensning. Det er mange tinger som peker på at vegingengren må forendre

sit vedlikeholdsplan i retning av trafikale og menneskelige funksjonsegenskaper i Island i

fremtiden.

Nu skal jeg svare på sporsmålet som er satt fram for panelldiskussjonen. Jeg vil svare på

spersmålet som jeg ser det for vores veger i Island. Jeg tror at en vegingenigr må ta hensyn til

alle de funksjonsegenskapene som jeg har nevnt her foran d.v.s. de trafiale, tekniske, menn-

eskelige og politiske. Jeg tror også at de trafikale og menneskelige funksjonsegenskaper vil

vere rådende i fremtiden som betyr at det har også stor indvirkning på de tekniske og politiske.

I tabell 2 viser jeg en ide hvordan en vegingenigr skulle legge vekt på de samme faktorer og

er vist i tabell 1. Her har de menneskelige og trafikale funksjonsegenskaper större vekt end de

tekniske og politiske. Tabell 2 giver da også mit svar på spersmålet om "vilka faktorer skal

beaktas i PM-system och hvilken vikt de skal ha".

Bevilninger

Trafiksikkerhet

Lv kjörekostnad

Miljö

Holdbarhed

Jevnhed

Sitestyrke

Poeng

Liten trafik

©1000 ÅDT

Trafikhastighet

-710 >70

x X

X X

x X

x x

X X

5 5
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___ Tabell 2.

Onskelig syn (vekt)

Stor trafik

>10000 ÅDT

Tratikhastighet

©70 >70

XX XX

XX XXX

X XX

XXX XX

X XX

XX XXX

X XX

12 16

Poeng

10

10

10
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11/90 SPECIALBELÄÅGGNINGSPROVVÄG

Genom att utnyttja de resultat man fått från ASTO-projektet, försökte man välja möjligast

hållbara och fördelaktiga massor. Som stenmaterial på själva provsträckan användes vulkanit

från Koskenkylä (ASTO 6). Som bindemedel användes B-80 AH, B-120 LAGUNA och

gummibitumen nr 1 (PmB1). Gilsonit, som användes som tillsatsämne, är en naturasfalt.

Provsträckorna är belägna på Helsingfors - Borgå motorväg (VT-7). På vintern är

hastighetsbegränsningen 100 km/h och trafikmängden 15000 fordon/dygn.

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

   

    
 

PROV AVST. FRÅN LÄNGD BINDE- MASSATYP STEN anm. SLITAGE ARFA
STRÄCKA BÖRJAN AV MEDEL VERKLIG- PROP.

VÄGSTRÄCKAN cm?

1 * 3/3641 469 B-120 AH AB20/IV ASTO 8 101 0,98

2 3/3173 465 B-120 LAG AB20/IV ASTO 6 63 0,61

3 3/2704 477 PmB 1 AB20/IV ASTO 6 59 0,57

4 3/2236 414 B-80 LAG ABE20 ASTO 6 67 0,64

5 3/1820 454 PmB 1 ABFE20 ASTO 6 59 0,58

6 3/1379 413 PmB 1 SMA16 ASTO 6 tysk-kurva 60 0,58

7 3/ 970 456 PmB 1 SMA16 ASTO 6 60 0,58

8 3/ 514 344 B-80 AH SMA16 ASTO 6 gilsonit 63 0,61

9 * 3/ 169 369 B-120 AH AB20/IV ASTO 8 106 1,02

* referenssträcka
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