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Inledning

VTIs programområde "Vägteknik" omfattar forskning och utveckling avseende

konstruktion, byggande, underhåll och drift av vägar, gator och flygfält. Här inkluderas

FoU inom det materialtekniska området och till delområde "Underhåll och Drift" hör

bl.a. förstärkning och underhåll av vägöverbyggnad, slitlager och vägutrustning samt

drift av vägar, inklusive barmarksåtgärder och vinterväghållning.

Det Vägtekniska programmet omfattar resursgrupperna: Asfaltbeläggningar,

Bindemedel/broisolering/vägmarkering, Obundna vägmaterial, RST Utveckling,

Vägkonstruktion och Underhåll/Drift-Teknik. Inom programmet arbetar ca 50 forskare.
Målet för forskningen inom området är främst att öka kostnadseffektiviteten vid

byggande, underhåll och drift av vägar, gator och flygfält. Till detta kommer att forsk
ningen även ger underlag till åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och miljön.

Inriktning, behov och nytta av forskning inom området Vägteknik kommer under

slutet av 1990-talet och början av 2000-talet att påverkas av förändringar i vår omvärld.

Ett miljöanpassat transportsystem kommer att vara ledord och detta kommer även att

påverka den vägtekniska forskningen. Satsningen på infrastrukturutbyggnaden, bl.a

byggandet av nya vägar kommer att fortsätta. För val av material vid byggande och

underhåll av vägar, gator och flygfält kommer samhällets krav på förändringar i

konsumtionen av naturresurser att förstärkas. Underhåll och drift av vägar och gator

medför för närvarande betydligt större kostnader per år än vad investeringarna gör.

Underhålls och driftstandarden har stor betydelse för framkomlighet, säkerhet, fordons

kostnader och inte minst miljön. Det är därför angeläget att utveckla effektivare under

hålls- och driftmetoder samt att ta fram kunskap om vilka effekter och kostnader olika

underhålls och driftstandarder har för trafik och trafikanter så att lämplig, "optimal"

standard, bl.a i miljöhänseende, kan fastställas.

Minskat beläggningsslitage miljövinst

Beläggningsslitaget har varit ett problem, särskilt på det högtrafikerade vägnätet sedan

1960 och 1970-talet när dubbdäcken introducerades och kom till mera allmän använd

ning. Under 1980 talet accentuerades problemet genom en allt större trafikintensitet och

en ökad användning av dubbdäck. Dubbslitagespåren blev djupa och krävde omläggning

i förtid av beläggningarna. Samtidigt har också forsknings- och utvecklingsinsatser inom

beläggningsområdet medverkat till att mer slitstarka beläggningar tagits fram. Utveck

ling på dubbdäckssidan har också skett, vilket haft till följd att problemet med dubb-

däcksslitaget har successivt kunnat bemästras på det svenska vägnätet och det är idag

inte särskilt akut. Borta är i allmänhet de djupa spår som för 5 10 år sedan var mer regel

än undantag på våra stora trafikleder. Denna förbättring har skett genom en målmed-

veten forskningsinsats där bl a Vägverket, entreprenörer och inte minst VTI varit på

drivande. Även om målsättningen kanske i första hand varit att få till en kostnadseffek-

tivisering av beläggningssidan har utvecklingen givit en mycket påtaglig förbättring på

miljön.

Med bättre beläggningar, särskilt skelettmassor med högkvalitativt stenmaterial, och

lättare däckdubbar har slitaget minskat med en 1/3 mellan 1989 och 1994 och förväntas

minska med samma storleksordning till sekelskiftet. I pengar räknat handlar det om en

minskad kostnad från ca 250 300 milj kr per år i dubbdäcksslitage 1989 till mindre än

100 milj kr vid årsskiftet, räknat i 1989 års penningvärde.

Miljömässigt innebär det en avsevärd minskning av de slitageprodukter som är resul

tatet av dubbdäckstrafiken. I 1989 års dubbdäcksutredning (l) beräknades att det totala

slitaget på det svenska vägnätet var 450.000 ton per Vinter. Den utredning som nu gjorts



1994/95 (2) och som kan sägas vara en revidering av 1989 års dubbdäcksutredning,

visar att slitaget nu reducerats till 300.000 ton per vinter. Minskningen beror till en del

på större andel beläggningar av hög kvalitet, typ skelettmassor, och till en del på att lätt

dubb nu används till ca 20 %. En prognos för utvecklingen av vägs1itaget pekar på ett

fortsatt kraftigt minskande vägslitage i framtiden. Detta beror på faktorer som fortsatt

teknikförbättring, större användning av högkvalitativa beläggningstyper och särskilt

användningen av lättare dubbar. Med antagande om oförändrad dubbdäcksandel och

samma trafikarbete som idag blir slitaget vid sekelskiftet mindre än hälften av dagens.

Det innebär ett vägslitage på ca 130 000 ton, varav ca 88 000 ton på det statliga väg
nätet.

Genom ett minskat beläggningsslitage kan de direkta och indirekta miljökonsekven-

serna reduceras. Halten av slitagepartiklar, bl a sten och bitumen, kan reduceras avsevärt

i luft och vatten med följd att påverkan på människors hälsa och på miljön i övrigt

minskas. Nedsmutsningen av t ex fordon som en följd av dubbdäcksslitaget kan likaså

minskas och användningen av kemikalier för rengöring etc. kan därför också antas
minska i motsvarande grad.

Naturresurshushållning

Ett starkt behov av forskning finns inom området som behandlar kretsloppet i material-

hanteringen. Jämförelse och avvägning mellan å ena sidan konventionell naturresursan-

vändning och å andra sidan återanvändning, återvinning och restproduktanvändning

måste beskrivas i termer av effektivitet, ekonomi och miljöhänsyn. Kraven på använd

ning av restprodukter exempelvis slagg och flygaska från kolförbränning samt gummi

från gamla bildäck kommer att öka.

Kretsloppstänkande och medvetenhet om miljön är något som slår igenom inom fler

och fler områden av samhället, väg och trafikområdet är inget undantag. Krets

loppstänkande innebär att ge tillbaka lika mycket som man tar och lämna så lite bestå

ende spår som möjligt. Vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna

användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga

resursförbrukning och utan att naturen skadas. Detta är det viktiga budskapet i Krets

loppspropositionen som våren 1993 antogs med bred majoritet i riksdagen.

Målsättningen är

att begränsa uttaget av naturresurser

att använda mer begagnade byggmaterial och produkter. Spara på produkterna.

att minska på byggavfall som ökar sopberget, deponier.

att inte använda hälso och miljöfarliga ämnen

På kontinenten, i länder som Tyskland, Holland och Belgien, är kretsloppsbaserat

byggande idag en realitet. Drivkraften bakom utvecklingen har varit brist på depone-

ringsutrymme, höga avfallstaxor och dyra råmaterial. Ätervinningsnivåerna av särskilt

mineraliskt bygg och rivningsavfall är högt. Mineraliska massor (t.ex. schaktmassor,

betong, asfalt och sten) krossas och sorteras i mobila eller stationära krossverk.

Det finns många problem att lösa beträffande återvinning av byggmaterial. Det gäller

speciellt avseende en säkrad avsättning för dessa återvunna produkter. Det kan göras

genom att ta fram kvalitetskrav, provningsmetoder etc. för produkter med återvunnet

material. Provningsmetoder för ursprungsprodukter är t.ex. kanske inte helt tillämpbara

på material som återvunnits eller innehåller restprodukter.



Kall återanvändning av asfalt

Gammal asfalt är ett material där det finns flera skäl till återanvändning. Råvarorna till

asfaltbeläggningar kommer från bergmaterial och råoljeprodukter. Båda är ändliga

produkter som inte återskapas och som vi därför måste hushålla med. Även om till-

gången på stenmaterial idag fortfarande är god kan vi inte få tillbaka en bortschaktad

grusås eller förbrukad bergtäkt. Det är därför också allt svårare att få tillstånd att öppna
nya täkter. Genom att återanvända gammalt material minskar behovet av att göra

ingrepp i naturen för att få fram nytt stenmaterial, vi värnar naturmiljön. Äteranvänder

man dessutom materialet kallt utan uppvärmning minskar man ytterligare

miljöbelastningen. Kall återvinning kan göras mera lokalt i mindre skala varför

transportarbetet kan minska till gagn för miljön. Dessutom ger kalltekniken en bättre

arbetsmiljö. Kallblandad asfalt är huvudsakligen användbar på låg och

mellantrafikerade vägar där materialets flexibla egenskaper bäst kommer till sin rätt.

Under 1992 påbörjades ett mera analytiskt inriktat branschgemensamt utvecklings-

projekt. Ett Viktigt arbete utförs på ett antal provvägar där VTI undersöker återvinnings

asfalt både som bärlager av asfaltemulsionsgrus och som slitlagerbeläggning av asfalt

emulsionsbetong.

En del av försöket innebär långsiktig uppföljning av vägen för att se hur olika recept

och utförandetekniker påverkar Vägens egenskaper, t ex spårbildning och jämnhet. En

annan del omfattar olika tekniker för laboratorieprov för att komma fram till hur prov-

tagning före och efter blandning och läggning ska utföras. Försöken och hittills utförda

uppföljningar finns bl a redovisade i (3) och i en skrift från Kommunförbundet (4) har

återvinning av asfalt beskrivits. Resultaten av VTIs undersökningar efter snart två år är

positiva och lovar gott för användningen av återvunnen asfalt.

Restprodukter
Intresset för att använda restprodukter i vägbyggandet har ökat under senare år. Det

gäller stålslagg, masugnsslagg och aska från kolkraftverk samt restprodukter från

krossning av berg och grus. Krossning av byggavfall aktualiseras inom främst storstads
regionerna.

För omhändertagande av restprodukter anses följande rangordning gälla, där det bästa

alternativet nämns först:

0 Återanvändning

Materialåtervinning

Energiutvinning

Deponering

VTI studerar egenskaperna hos olika restprodukter och hur de kan användas i väg-

överbyggnaden som ersättning för naturmaterial, bitumen eller cement. Man behöver

också veta Vilka miljörisker, t.ex. urlakning av toxiska ämnen som förknippas med

användningen. Intresset är stort internationellt, inte minst från Östeuropa, för att samar

beta angående FoU om restprodukter. Diskussioner förs också om samarbetsprojekt

inom EU när det gäller användningen av flygaska och gummiavfall i vägbyggandet.

Användning av gummi i vägar

Uttjänta bildäck blir ett allt större miljöproblem. I Sverige beräknasårligen ca 5.5

miljoner skrotdäck kasseras. Sedan något år tillbaka har återtagningen av gamla bildäck

startats genom att producentansvar reglerats för gummidäck. Möjligheterna till åter

vinning av gummi från gamla bildäck i vägbyggandet har hittills varit nästan obefintliga
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och omhändertagandet har mestadels skett genom återanvändning för regummering eller

deponering. I viss utsträckning har också gummit används för energiutvinning.

Inblandning av gummigranulat eller -pulver i vägbeläggningar kan utgöra en alterna-

tiv användningsform för uttjänta däck. Detta måste emellertid ske i en betydligt större

skala än hittills om det ska kunna bidra till avfallsproblemets lösning. Det är bl.a. för att

möta problemet med deformationer och dubbdäcksavnötning som gummiinblandning i

asfalt kommit att provas. I Sverige har gummiasfalt provats sedan 1960 talet. Andra

användningsområden för skrotgummi från gamla bildäck finns i vägbyggnadssamman-

hang. Bl.a. finns exempel på användning som lättfyllning och numera också som isole

ringsmaterial för tj älskydd.

Inblandning av gummi i beläggning kan ske genom tillsats av gummipulver till

bitumenet, modifiering, eller tillsats av gummigranulat till asfaltmassan. Allmänt har

beläggningar med gummiinblandning fått en mycket marginell användning i Sverige.

Slitstarka beläggningar, skelettasfalt, med andra typer av inblandningar, t.ex. cellulosa

eller mineralfibrer, har varit billigare och i allmänhet varit minst lika slitstarka eller

bättre. Generellt förefaller gummiinblandning inte öka beläggningens hållbarhet jämfört

med inblandning av andra material i motsvarande typ av asfaltbetong. För att använd

ningen av gummiasfalt ska öka i framtiden krävs därför hjälp av ekonomiska styrmedel

eller utvecklingsinsatser som gör att beläggningstypens egenskaper kan förbättras och

dess kostnad minskas.

VTI har genomfört omfattande fältförsök med gummiasfalt RUBIT varvid utvär-

deringen bl a omfattat teknik, slitstyrka, spårbildning, friktion, buller, vinteregenskaper

mm. En slutrapport är under utgivning (5). En motsvarande rapport från försöken har

utgivits genom Byggentreprenörernas vägforskningsgrupp (6). Försöken visade att

RUBIT väsentligen hade likartad slitstyrka och trafiktekniska egenskaper som andra

typer av stenrika beläggningar typ skelettmassor. Bullermätningar visade ingen reduk-

tion hos RUBIT jämfört med konventionella beläggningstyper och inte heller vad gäller

vinterstandard och trafiksäkerhet kunde några avsevärt bättre egenskaper registreras.

Även om mycket utvecklingsarbete avseende gummiasfalt har dokumenterats i

Sverige och utomlands, speciellt USA, återstår fortfarande mycket arbete när det gäller

gummiasfaltbeläggningar med optimala egenskaper och med optimerad ekonomi. Bl.a.

diskuteras för närvarande ett större forskningsprojekt om gummi i vägbeläggningar

inom ramen för EUs Ramprogram.

Buller

Trafiken orsakar störningar för de som bor nära eller vistas i trafikerade miljöer genom

bl.a. buller. Förmodligen är buller inte något särskilt allvarligt hälsoproblem men man

räknar dock med att minst 30 % av befolkningen i västländer, och även då Sverige, störs

av trafikbullret. Vid enkätundersökningar om vilka problem som anses störst när det

gäller trafiken kommer vanligtvis buller högt på listan.
Trafikbullret påverkas av en mängd faktorer som rör trafiken och dess sammansätt

ning, fordonen, körbeteenden etc. Bullret påverkas också av vägen och speciellt

beläggningens ytegenskaper. Av beläggningen ytegenskaper förefaller det vara makro

texturen, skrovligheten, som påverkar däck/vägbanebullret mest. Det är dock inget gene

rellt och enkelt samband mellan trafikbullret och texturen. Trafikbuller, dess generering,

påverkande faktorer mm har under längre tid studerats vid VTI av Ulf Sandberg (7). På

vägsidan och när det gäller att studera lågbullrande beläggningar har forskningen främst

koncentrerats till dränerande beläggningar (Lars Göran Wågberg).



Internationella, och svenska, erfarenheter visar att den beläggningstyp som genererar

det lägsta trafikbullret är dränerande asfaltbetong. Skillnaden i trafikbuller kan vara

betydligt lägre jämfört med en referensbeläggning av typ tät asfaltbetong. Skillnaden

gäller då beläggningen är ny. Problemet är emellertid att det idag inte finns metoder att

vidmakthålla denna goda bullerreduktion. Genom dubbdäcksanvändningen sker ett inte

obetydligt slitage, speciellt på de högtrafikerade vägarna, vilket medverkar till att

porerna i beläggningsytan sätts igen med följd att bullret ökar och att de dränerande

egenskaperna avtar med tiden. Forskningen under senare år avseende dränerande

beläggningar har koncentrerats på att dels förbättra slitstyrkan och dels undersöka meto

der för att vidmakthålla de dränerande egenskaperna genom t.ex. olika rensningsmeto-

der. Slitstyrkan hos dränerande beläggningar har kunnat förbättras medan goda rens

ningsmetoder ännu inte har utvecklats utan denna teknik måste förbättras för att kunna

bli effektiv. Dränerande, lågbullrande beläggningar används därför fortfarande i begrän

sad omfattning, men beläggningstypen kan dock kanske komma att få en större

användning i framtiden. Skälen är i första hand utvecklingen av slitstarkare drän

beläggningar, men kanske främst det faktum att slitaget generellt kommer att minska

dramatiskt de närmaste åren genom de nya lättare dubbarna. Problemet med igen

täppning av porerna skulle därmed bli mindre och de positiva egenskaperna skulle

kunna kvarstå längre.

Fortsatt forskning, Vägteknik 2000

För närvarande och under den kommande tioårsperioden kommer stora investeringar att

ske i infrastrukturutbyggnad. Därutöver kommer satsningar för drift och underhåll av

vägar, gator och flygfält att behöva ske. Enligt erfarenheter från t ex USA, det s.k.

SHRP-programmet, och Finland, ASTO projektet, är det mycket kostnadseffektivt att

avsätta en mindre del av satsade medel på forskning och utveckling angående ny teknik

för byggande och underhåll. Vid VTI finns ett programråd för Vägteknisk forskning

med representanter från vägbranschen. Rådet har nu föreslagit ett branschgemensamt

vägforskningsprogram, VÄGTEKNIK 2000, att genomföras under åren 1995 2000.

Totala kostnaden för programmet har beräknats till 200 miljoner kronor varav 25 %

avsättes för implementering. Finansiering av programmet föreslås ske genom medel från

staten, väghållare, entreprenörer och övrig industri.

Syftet med forskningsprogrammet är att sänka kostnaderna för byggande och

speciellt underhåll av vägar och gator. Redan en sänkning av kostnaderna med 1 %

skulle ge en besparing i storleksordningen 200 miljoner kr om året, dvs. flera gånger om

betala forskningsprogrammet. Fördelarna med en kraftsamling av detta slag är bl.a.:

Kostnadseffektivitet, Teknologilyft, Effektiv implementering, Samverkan forskning

utbildning, och Internationell samverkan.

Ett förslag till program har utarbetats och detaljplanering har påbörjats under senare

delen av 1994. Sju områden har valts ut för planeringen, varav några har en direkt

miljöprofil. Branschsammansatta arbetsgrupper skriver underlag till programutform-

ningen. En rapport som beskriver läget inom resp område, förslag till FoU samt förslag

till finansiering planeras vara klar i juni 1995. De områden som omfattas är :



0 Miljövänlig, kallblandad asfaltmassa

Utveckling pågår av miljövänlig, kallblandad asfaltmassa med nyutvecklade

bitumenemulsioner som bindemedel. Forskningsinsatser behövs angående
funktionskrav och nya, funktionsbaserade provningsmetoder men även
beträffande utveckling av produktionstekniken.

0 Miljöanpassad återanvändning

För att spara på våra begränsade förekomster av grus och berg behöver vi öka
återanvändningen av material samt användningen av restprodukter och andra
alternativa material. Forskningsbehoven är stora ang en optimal användning av
alternativa material i byggande och underhåll av vägar och gator.

Funktionskrav på asfaltbeläggningar

Beläggningar av cementbetong

Gemensam europeisk dimensioneringsmetod
Bättre och billigare vägunderhåll
Funktionskrav på vinterväghållning
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SLITSTYRKA HOS BELÄGGNINGAR

Kent Gustafson, Forskningschef
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Inledning
Beläggningsslitaget har varit ett problem, särskilt på det högtrafikerade vägnätet sedan

1960 och 1970 talet när dubbdäcken introducerades och kom till mera allmän använd

ning. Under 1980 ta1et accentuerades problemet genom en allt större trafikintensitet och

en ökad användning av dubbdäck.

Samtidigt har också forsknings och utvecklingsinsatser inom beläggningsområdet

medverkättill att mer slitstarka beläggningar tagits fram. Utveckling på dubbdäckssidan

har också skett, vilket haft till följd att spårbildningen kanske ändock inte ökat utan

tvärtom kunnat hållas på en acceptabel nivå.

Problemet med dubbdäcksslitaget har därför successivt kunnat bemästras på det

svenska vägnätet och det är idag inte särskilt akut. Borta är i allmänhet de djupa spår

som för 5 10 år sedan var mer regel än undantag på våra stora trafikleder. Denna för

bättring har skett genom:

0 slitstarkare beläggningar

0 skonsammare dubbar

0 regler för dubbdäcksanvändning

Utvecklingen på dubbsidan har skett mot dubbar som är mer och mer skonsamma

mot beläggningen. Det har skett genom att tidigare mot beläggningen mycket aggressiva

dubbtyper, t.ex. rördubbar, har förbjudits och att bl.a. viktbestämmelser har skärpts.

Sedan några år tillbaka är endast dubbar med en vikt lägre än 1.4 g tillåtna på person-

bilar. Slitaget orsakade av dessa lättviktsdubbar är drastiskt mindre än tidigare från de

konventionella ståldubbarna.

Reglerna för dubbdäcksanvändningen har vidare blivit strängare när det gäller bl.a.

tillåtet antal dubb per däck, dubbutsticket och dubbkraften. Tiden för dubbdäckens

användning under vintern har förkortats.

En mycket starkt bidragande orsak till att beläggningsslitaget minskat är också ut-

vecklingen av allt slitstarkare beläggningstyper. I dag vet man att den ideala belägg

ningen från nötningssynpunkt skall innehålla största möjliga andel grovt och nöt-

ningståligt stenmaterial, sammanhållet av ett starkt bruk. Största stenstorleken bör

emellertid begränsas till ca 16 mm på grund av att rullmotstånd och däckbuller annars

når oacceptabla värden. Den asfalttyp, som kommer närmast denna idealbeläggning, är

skelettasfalten eller den stenrika asfaltbetongen (ABS), som den benämns i VÄG 94.

Skelettasfalten har under senare år blivit en allt vanligare syn på våra mest trafikerade

gator och vägar.

Beläggningsslitagets utveckling
Dubbdäckens nötning på vägytan kan mätas som bortsliten mängd beläggningsmassa

per längdenhet väg och passage av dubbat fordon . För detta mått har definierats ett

uttryck SPS (Specifikt slitage) som anger:

0 Bortsliten mängd massa (i ton) per kilometer Väg och miljon fordon (axelpar) med

dubbade däck

eller
0 Bortsliten mängd massa (i gram) per kilometer väg och dubbat fordon

Storleken på dubbdäcksslitaget och därmed på SPS talet beror av ett flertal faktorer.

Därav följer också att SPS-talet inte är någon materialkonstant för ett specifikt objekt

eller beläggningstyp utan anger det faktiska slitaget under en aktuell period, vanligtvis



en vinter. Några av de viktigaste faktorerna för slitaget kan sammanfattas under följande

rubriker:

0 Beläggning

Stenmaterial (kvalitet, stenhalt, stenstorlek, etc)

Massasammansättning

Utförandekvalitet

0 Trafikförhållanden

Mängd

Dubbandel

Körhastighet

Vägbredd

0 Väderförhållanden

Temperatur

Vatten på ytan

. Dubb och dubbdäck

Dubbantal

Dubbutformning

Däckkvalitet

Dubbslitaget och aktuella SPS tal är i första hand intressanta för det högtrafikerade

vägnätet. På det lågtrafikerade och mellanstora vägnätet (ÄDT 0 4000) sker sällan

åtgärder på grund av skador orsakade av dubbdäcksslitaget. Det är i stället andra skade

faktorer som styr dess åtgärdscykel. Detta innebär att SPS-talet för dessa typer av vägar

sällan används.

Reduktion av vägslitaget

Flera dubbdäcksutredningar har genomförts under årens lopp. Vid l989-års utredning

(l) varierade uppmätta slitagevärden, SPS-tal, mellan 6 37 g/pbkm för olika belägg-

ningstyper där 6 uppmättes på mycket bra beläggningar av typ skelettasfalt, HABS,

medan 37 uppmättes på normal tät asfaltbetong med lokalt stenmaterial. Utgående från

dessa mätningar beräknades ett medelvärde för SPS-värdet på det svenska vägnätet,

viktat för andelen trafikarbete på resp vägtyp. Detta Värde beräknades till 30 g/pbkm,

vilket motsvarade ett totalt slitage av 450.000 ton. Vintern 1988/89 hade således denna

mängd beläggningsmassa försvunnit genom dubbdäcksslitage på det svenska Vägnätet.

Tidigare under 1970 och 1980-talet var slitaget ännu större och SPS värden omkring 50

g/pbkm var inte ovanliga. Förbättringen låg framför allt i att reglerna för dubbdäcken

och dess användning skärpts och att slitstarkare beläggningar börjat att användas mer

och mer. Kostnaden för beläggningsslitaget vintern 1988/89 beräknades för det svenska

vägnätet uppgå till 250 300 milj.kronor.

Sedan 1989 har ytterligare förändringar till det bättre skett när det gäller dubb

däcksslitaget. Orsaken är den allt större användningen av lättdubbsom sliter mindre på

vägen samt den allt större användningen av högklassiga beläggningar.

Vid körningar i VTIs provvägsmaskin (PVM) har undersökts hur stor skillnad i

slitage som föreligger mellan ståldubb och de nya s.k. lättdubbarna (2). I körningen

testades fem olika typer av HABS- och HABT beläggningar och i samtliga fall var

slitaget mindre än hälften med den lättare dubbtypen.

Vägverkets strategi vid beläggningsarbeten är idag att högtrafikerade vägar med

trafikhastighet 90 1 10 km/tim (främst motorvägar och motortrafikleder) skall beläggas



med HABS-massor med stenmaterial av god kvalitet. 1994 var andelen HABS belägg-

ningar 28 % på det statliga vägnätet med ÄDT >8000. Motsvarande för tät asfaltbetong

ABT var 56 %. I trafikklassen ÄDT 4000 8000 var andelen ABT ungefär lika (55 %)

medan HABS var något mindre frekvent (18 %). I framtiden kommer andelen högkvali

tativ beläggningar (typ HABS och HABD) att öka medan beläggningstyperna HABT

och MABT kommer att minska i omfattning. I figur 1 visas hur andelen högkvalitativa

beläggningar förändrats under de senaste åren samt förväntas öka fram till sekelskiftet.

I den utredning som nu gjorts 1994/95 (3) och som kan sägas vara en revidering av

1989-års dubbdäcksutredning, har man bedömt att vägnätet år 2000 kommer att vara

belagt med HABS beläggningar till 85 % vid ÄDT >8000. I ÄDT 4000 8000 beräknas
HABS finnas på 45 % av vägnätet.

I den aktuella utredningen har ett genomsnittligt, viktat SPS-värde för det svenska

vägnätet beräknats på samma sätt som vid den tidigare utredningen 1989. Medelvärdet

är numera 24 g/pbkm (jfr 30 g/pbkm 1989) och minskningen beror till en del på större

andel beläggningar med lägre SPS tal och till en del på att lättdubb nu används till ca

20 %. Totala slitaget är nu reducerat till 300.000 ton per vinter och till en kostnad av

150 200 milj.kronor.

En prognos för utvecklingen av vägslitaget pekar på ett fortsatt kraftigt minskande

vägslitage i framtiden. Detta beror på tre faktorer:

0 Teknikförbättringen (bättre beläggningar) medför att SPS-talet kan förväntas
sjunka med ytterligare ett par enheter fram mot sekelskiftet (för konventionella
ståldubb).

0 Fler vägar med högkvalitativa beläggningar sänker SPS-talet ytterligare. Detta
gäller dock främst de högtrafikerade vägarna med ÄDT tal över 4 000.

. Introduktionen av lättdubb är den mest påtagliga faktorn. All nyförsäljning av

dubbdäck idag utgörs av däck med lättviktsdubb. Dessa halverar i stort sett slitaget
jämfört med konventionella dubbar.

Framåt sekelskiftet när alla fordon har lättviktsdubb kan man skatta det genom
snittliga SPS talet till ca 10 g/pbkm jämfört med värdet 24 g/pbkm idag 1995.
Med antagande om oförändrad dubbdäcksandel och samma trafikarbete som idag blir

slitaget vid sekelskiftet mindre än hälften av dagens. Det innebär ett vägslitage på ca
130 000 ton, varav ca 88 000 ton på det statliga vägnätet.

I dagens prisläge motsvarar detta en kostnad på endast 65 90 miljoner kronor.

Provningsmetodik
VTI har under lång tid arbetat med utveckling och provning av nötningsresistenta asfalt-

beläggningar. Före slutet av 1980-talet bedrevs utvecklingsarbetet i huvudsak genom

fullskaleförsök där beläggningen producerades med ordinarie maskiner, dvs. tillverk-

ning av massan i asfaltverk, utläggning med asfaltläggare och packning med vält. Full-

skaleförsök har emellertid vissa nackdelar ur utvärderingssynpunkt, men kanske

speciellt av kostnadsskäl. Om olika stenmaterial skall provas behövs tillgång till hundra

tals ton av ett material som kanske måste transporteras långa sträckor. För utvärderingen

av den här typen av försök i fullskalig produktion kan dessutom många variabler vara

svåra att styra och kontrollera, vilket kan inverka störande på resultatet.

Mot den här bakgrunden utvecklades nya provningsmetoder vid VTI och började

användas i slutet av 1980 talet. Mindre provplattor tillverkades i laboratorium under

kontrollerade förhållanden (proportionering och vältning). Plattorna placerades sedan ut,



inplanterades, i befintliga slitlagerbeläggningar på olika'platser i landet och på vägar

med relativt stor trafikmängd. Redan tidigt provades också motsvarande plattor i VTIs

provvägsmaskin (PVM). Accelererande provning i PVM har under de senaste åren blivit

den viktigaste metoden för slitagestudier. Sedan Starten har mer än 250 plattor, represen-

terande ett stort antal olika beläggningsvarianter, provats i maskinen. Med provnings

förfarandet har för beläggningsslitaget inverkande faktorer kunnat studeras närmare (4).

Det gäller t.ex. betydelsen av stenmaterialets kvalitet, stenhalt, bindemedelstyp, belägg
ningstyp, packning etc.

PVM är en maskin för att under välkontrollerade förhållanden genomföra accelere

rade provningar av däcks inverkan på-beläggningsytor. Maskinen är av cirkulär typ, sex

hjul som roterar på en cirkulär bana med diametern 5,25 m. Den belagda ytan kan begju

tas med vatten och i hallen där maskinen står kan kylning ske ner till ca 200C. Maski-

nens hastighet kan varieras, men normalt körs maskinen i 85 km/h med personbilsdäck.

Vanligtvis körs maskinen med normala dubbade vinterdäck av personbilStyp och ut-

rustade med de tidigare konventionella ståldubbarna. PVM har använts vid undersök

ningar av i första hand asfaltbeläggningar och jämförelse av olika dubbtypers inverkan

på slitaget. Cementbetongbeläggningar har provats mycket lite, men under början av

1995 har en ringanalys med bl a den norska Veislitern genomförts med ett antal

cementbetongvarianter.

Korrelation PVM-vägslitage
Genom provningsförfarandet med plattor av samma typ som placeras både i fält och i

provvägsmaskinen har korrelationen mellan slitaget i fält och i provvägsmaskinen

kunnat undersökas mycket ingående. I figur 2 redovisas exempel på korrelationen för ett

antal plattor av beläggningstyperna HABT12 och HABT16. Sambandet har bestämts

med hjälp av linjär regression och regressionskoefficienten r har beräknats. I det aktuella

fallet har koefficienten, sambandet, beräknats till 0,96, vilket visar att sambandet mellan

fält och PVM för dessa beläggningstyper är mycket bra. För andra typer av asfalt-

betongbeläggningar har sambandet varit lika bra. Som beskrevs tidigare har cement

betongbeläggningar inte provats i lika stor utsträckning och sambandet för denna

beläggningstyp är därför inte klarlagd i samma utsträckning. Det finns dock inget som

hittills tyder på att sambandet skulle vara sämre i detta fall.

Asfaltbeläggningar
Uppföljningar på provvägar (5) och andra Vägar (6) visar att det årliga slitaget

(spårbildningen) från dubbdäcksanvändningen är ca 1-2 mm då beläggningen är av

skelettasfalttyp med högkvalitativt stenmaterial. Detta ska dock endast ses som ett

normalvärde och avvikelser kan förekomma beroende på påverkande faktorer som

trafiksammansättning, vinterns intensitet, beläggningsegenskaper etc. Med något sämre

stenmaterial (t ex bra ortens material) uppgår avnötningen per Vinter till ca 3 4 mm. Där

trafikvolymen är stor utgör dubbdäckslitaget merparten av den totala spårbildningen,

eller ca 50-70 %. På det mindre trafikerade Vägnätet utgör andra orsaker, t.ex. deforma

tioner, s'törre delen av förklaringen till att spår bildas.

De faktorer som inverkar på slitaget har studerats mycket ingående under senare år

genom försöken med plattor i fält och i provvägsmaskinen samt Vid provvägsförsök.

Materialtekniska faktorer som studerats är bl.a. stenmaterialkvalitet, stenhalt, största



stenstorlek, massatyp och bindemedelstyp. De genomförda undersökningarna har givit

resultat som visar betydelsen av dessa faktorer och nedan beskrivs dessa mera ingående.

Beläggningstyp T resp S
Den kanske största skillnaden mellan olika beläggningstyper är stenmaterialets samman-

sättning. Skelettasfalt innehåller 55 70 Vikt% stenmaterial större än 8 mm medan en

normal tät asfaltbetong endast innehåller ca 30 Vikt%. Försök har visat att andelen grovt

material (stenhalten) påverkar slitaget mycket starkt. Slitstyrkan ökar med större sten-

halt, vilket innebär att skelettasfalt har en betydligt bättre nötningsresistens än tät asfalt-

betong. I figur 3 visas skillnaden i avnötning mellan HABS och HABT beläggningar

med varierande stenmaterial. Undersökningen är utförd på plattor i fält och i PVM.

Ett annat exempel på skillnaden mellan skelettasfalt och tät asfaltbetong illustreras i

figur 4 som visar dubbdäcksslitaget på två sträckor i Stockholm under 2 resp 3 vintrar. 1

det ena fallet är beläggningen av typ HABT16 med 30 % porfyr (E4 Vid Häggvik)

medan den andra är en HABSlö med 55 % porfyr (E4 vid Salem). Trafikförhållandena

är relativt lika med ca 10 000-12 000 fordon per dygn i det aktuella körfältet. Skillnaden

i slitage under vintrarna 1988/89 till 1990/91 blev relativt stort. Beräknat som SPS tal

hade HABT beläggningen avnötningen 18 g/pbkm under de två första vintrarna,

sträckan lades därefter över på grund av det stora slitaget, medan HABS-beläggningen

endast slitits ca hälften. SPS talet var 8, 10 resp 5 för de tre vintrarna. Exemplet Visar

tydligt den goda slitstyrkan hos skelettasfalt med högkvalitativt stenmaterial.

Stenmaterialets inverkan
Det grova stenmaterialets kvalitet (materialet större än 4 eller 8 mm) har visat sig ha en

mycket stor inverkan på beläggningens slitstyrka. Dubbslitaget mer än halveras om ett

högkvalitativt stenmaterial väljs istället för ett bra ortens material. Stenmaterial som t ex

porfyr och kvarsit har en betydligt bättre slitstyrka än t.ex. granit och gnejs. Se figur 5

som visar skillnaden i relativt slitage mellan olika stenmaterialkvaliteter i HABT12 resp

16. För resp beläggningstyp är slitaget dubbelt så stort, och för HABT16 tom. mer än

dubbelt så stort för gnejs jämfört med porfyr, som har den bästa slitstyrkan.

Även i skelettasfalt har stenmaterialet samma stora betydelse. I figur 6 visas inverkan

av några olika stenmaterialkvaliteter på slitstyrkan hos HABSlZ resp 16. Skillnaden

mellan bästa och sämsta material i undersökningen är stor. l HABS 16 är t.ex. slitstyrkan

med porfyr flera gånger större än med t.ex. granit materialen.

Största stenstorlek
Stenstorleken är en faktor som också har stor betydelse för slitstyrkan hos asfaltbelägg-

ningar. I en undersökning med beläggningstyperna HABS, HABT och HABD, och med

stenmaterial porfyr och kvartsit, var slitaget på massor med största stenstorlek 12 mm

storleksordningen 20 50 % större än på motsvarande med 16 mm största sten.

Några andra faktorer
Förutom de faktorer som beskrivits ovan finns ett antal andra faktorer som i vissa fall

kan ha en inte obetydlig inverkan, t.ex. packningen och krossningsproceduren. Andra

faktorer har hittills visat sig ha mindre betydelse för beläggningens förmåga att motstå

dubbslitage, t.ex. bindemedelstyp.



Att packningen/hålrummet har betydelse på asfaltbeläggningars kvalitet och slitstyrka

är välkänt. I en studie med plattor av asfaltbetong MABTIZ varierades packningsgra-

den. Under den första vintern erhölls därvid i genomsnitt 50 % större avnötning på

plattor med packningsgraden 94 96% än på plattor med packningsgraden 100 %. Under

den andra vintern blev skillnaden betydligt mindre.

Vid framställning av stenmaterial till asfaltbeläggningar har kubiseringskrossning

kommit till användning. Kubiseringen medför att flisiga och stängliga partiklar krossas

till mer kubiska partiklar och att svagare partiklar krossas. Avnötningsmätningar på

plattor med kubiserat och icke kubiserat material har visat en ca 20-30 % ig förbättring

genom kubiseringen.

Avslutande kommentarer
Undersökningarna när det gäller slitstyrkan hos cementbetongbeläggningar har hittills

inte varit lika intensiva som för asfalt och speciellt inte i VTIs PVM. Vid ett par kör

ningar det senaste året har dock betongbeläggningar varit med. Vid den senaste

blandade körningen provades ett antal skelettasfalter och några olika betongbelägg

ningar (7). Resultatet visade att skelettasfalt och cementbetong är slitstarka belägg-

ningstyper. Som framgått av beskrivning ovan är det emellertid viktigt att ha i minnet att

slitstyrkan hos såväl asfalt som cementbetong beror av faktorer som stenmaterial,
stenstorlek, hållfasthet(cement), m.m.

De fyra provade betongbeläggningarna uppvisade olika slitageegenskaper beroende

på bl a olika stenmaterial och största stenstorlek, Skillnaden i slitstyrka mellan den bästa

betongen och referensbetongen med hornfels var ca en faktor 3. Den bästa betongen i

undersökningen, cementbetong 16 med frilagd porfyr (K80), hade ett slitage som var

25 30 % lägre än den bästa skelettasfalten. Resultatet bör tills vidare tolkas med en viss

försiktighet då jämförande studier i fält ännu är relativt få. För närvarande pågår dock

undersökningar både i fält, provvägarna Arlanda och Falkenberg, och i provvägs-

maskinen, ringanalys med ett större antal betongbeläggningar, som kommer att kunna

belysa jämförelsen mellan asfalt och betong bättre.

Den största betydelsen för asfaltbeläggningars förmåga att motstå dubbdäcksslitage

har stenmaterialkvaliteten tillsammans med andelen grovt stenmaterial(beläggningstyp).

De bästa beläggningarna idag är ca fem gånger slitstarkare än beläggningarna i mitten på

1980 talet och kanske upp till tio gånger slitstarkare än beläggningarna ytterligare tio år

tidigare. Utvecklingen av slitstarka beläggningar, tillsammans med däcksutveckling och

regler för dubbdäcksanvändning, har medverkat till att problemet med den kraftiga

spårbildningen på våra högtrafikerade vägar idag har kunnat bemästras. Fortsatt FoU

behövs nu avseende andra orsaker till spårbildning. Det gäller t.ex. inverkande faktorer

för uppkomsten av deformationer i asfaltbeläggningar.
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Figur 1 Hägkvalitativa beläggningar på det svenSka vägnätet. (Ur VTI meddelande

756)
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Figur 2 Korrelationen mellan plattor i PVM och vägen. Beläggningslyp: HABTIZ
och HABIÖ. (Från VTI Särtryck nr 224)
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Figur 3 Inverkan av beläggningstyp. Beläggningstyp: HABT - HABS. Plattor på
vägen och provväg. ( Ur VTI Särtryck 224, 1994)
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Figur 4a Dubbdäcksslitage på E4 vid Häggvik utanför Stockholm belagd med

HABTIÖ med 30 % porfyr. (Från VTI notat 20-1994)
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Figur 4b Dubbdäcksslitage på E4 vid Salem utanför Stockholm belagd med HABSIÖ
med 55 % porfyr. (Från VTI notat 20 1994)
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Figur 5 Inverkan av stenmaterialkvalitet. Beläggningstyp: HABTIZ och
HABTIÖ. Försök i PVM. (Ur VTI särtryck 224 1994).
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Figur 6 Inverkan av stenmaterialkvalitet. Beläggningstyp: skelettasfalt. Försök
i PV. (Ur VTI Särtryck 224 I994).

 

 






