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I Sverige har fram till slutet av 1980-talet de flesta 13-meters vägar utförts med 3,75 m breda körfält och

2,75 m breda vägrenar. I början av 1990-talet började man dock att måla denna typ av väg med 5,5 m

breda körfält och 1,0 m breda vägrenar. Man konstaterade i en tidigare VTT-studie att trafikens

sidolägesplacering varierade i större utsträckning med bredare körfält. Detta faktum att trafikens

sidolägesplacering i allt högre grad varierar borde medföra att körfältets tvärprofil ändras. För att

undersöka huruvida man genom bredare körfält får en annorlunda profil genomfördes olika mätningar på

tre platser i Sverige; Ljungby/Värnamo, Borlänge och Gävle. Av dessa tre mätplatser var det vid

Ljungby/Värnamo som de bästa förutsättningarna fanns för en jämförande studie. På samtliga objekt

mättes vägens tvärprofil med VTT:s profilometer PRIMAL, man mätte fem linjer per sträcka. Vid

Ljungby/Värnamo mättes även beläggningsslitaget genom geometrisk profilering. Man mätte tre linjer

per sträcka med hjälp av en laserprofilometer. Vid Ljungby/Värnamo kunde man se ett tydligt samband

mellan trafikens sidolägesplacering och den uppmätta avnötningsprofil, vilken kunde räknas fram genom

den geometriska profileringen. Man kunde konstateratydliga spår på väg med smalare körfältsbredd,

däremot framgick det genom så kallade SPS-beräkningar att det totala slitage, oavsett körfältsbredd, inte

skiljde sig åt så mycket. Vid Borlänge-sträckorna kunde man konstatera att trafiken inte var lika

spårbunden på väg målad med breda körfält som på väg målad med smala körfält. Samma slutsats kunde

man dra av mätningen vid Gävle även om denna mätplats skiljde sig något från de båda andra. I Gävle

mättes sträckorna med smala körfält under åren 1988-91. På hösten 1991 påfördes ny beläggning, i

samband med detta målades vägen med breda körfält. På så sätt kunde vi jämföra hur tvärprofilen

ändrades. Avslutningsvis kan man konstatera att resultaten tyder på att man genom att måla vägarna med

breda körfält får ett mer utbrett slitage. Det uppträder genom att sidolägesvariationen av trafiken är större.

Detta i sin tur medför att man kan trafikera vägen en längre tid utan att underhålla vägens beläggning, på

grund av dubbdäcksslitage, därmed torde också den årliga kostnaden för beläggningsunderhåll minska.
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shoulders. At the beginning of the 90's, this type of road was painted with 5.5 m wide lanes and 1.0 m

wide hard shoulders. An earlier VTI study indicated that with wider lanes the dispersion of traffic across

the road varied to a greater extent. Consequently, it is reasonable to expect a change in the cross-profile

of the lane. In order to study whether wider lanes produce a different profile, different measurements

were made at three locations in Sweden; Ljungby/Värnamo, Borlänge and Gävle. Ljungby/Värnamo had

the best conditions for a comparative study. At all locations, the cross-profile of the road was measured

with the VTT's profilometer PRIMAL. Five lines per section were measured. At Ljungby/Värnamo,

pavement wear was also measured by geometric profiling. Three lines per section were measured with a

laser profilometer. At Ljungby/Värnamo, there was a distinct connection between the dispersion of traffic

across the road and the measured wear profile, which was calculated by geometric profiling. Distinct ruts

were observed on roads with narrow lanes, while the so-called SPS calculations showed that the total

wear, irrespective of lane width, did not differ greatly. On the sections at Borlänge, it was found that the

traffic was not restricted to ruts on roads painted with wide lanes to the same extent as on roads painted

with narrow lanes. The same conclusion was drawn from the measurements at Gävle, even though this
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in 1998-91. During the autumn of 1991, a new pavement was laid and the road was painted with wide

lanes. This made it possible to compare the change in cross-profile. Finally, the results indicate that after

painting the roads with wide lanes, wear will be more dispersed as a result of the increased dispersion of

traffic across the road. It will thus be possible to use the road for a longer period without any

maintenance of the pavement to remedy wear from studded tyres. The annual cost of maintenance of the

wearing course should be reduced.
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FÖRORD

Vägverket har givit VTI i uppdrag att undersöka hur beläggningsslitaget påverkas då 13

meters vägar målas med 5,5 meter breda körfält och 1 meter breda vägrenar. I detta

meddelande redovisas resultat av mätningar genomförda på vägar med 5,5 respektive 3,75

meter breda körfält. -

Vägverkets kontaktperson har varit Svante Johansson, Division Väg & Trafik. Vid VTI har

Kent Gustafson varit projektledare, Per Centrell har bearbetat och sammanställt gjorda

mätningar. Mätningarna har utförts av Björn Björnsson. Proffesional English AB har översatt

sammanfattningen.

Lektör vid publiceringsseminariet var Lars-Göran Wågberg från VTI.

Till ovanstående och övriga som bidragit till projektets genomförande och avrapportering

riktas ett varmt tack.

Per Centrell
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I

Vägar utformade med breda (5,5 m) körfält

Effekter på beläggningsslitaget

av

Per Centrell och Kent Gustafson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

I detta meddelande redovisas de eventuella effekter på beläggningsslitaget som

erhålles då man väljer att utforma 13-meters vägar med breda (5,5 m) körfält. Ti-

digare har man på VTI studerat hur trafikanten påverkas av bredare körfält. Vid

dessa studier såg man att variansen på sidolägesplaceringen ökade. En ökad

sidolägesplacering torde medföra ett mer utjämnat slitage.

För att undersöka hur det totala beläggningsslitaget förändrats på vägar utfor-

made med 5,5 meter breda körfält genomfördes på tre platser (Ljungby/Värnamo,

Borlänge och Gävle) tvärprofilmätningar. Profilmätningarna utfördes med

PRIMAL-utrustning. På ett av objekten (Ljungby/Värnamo) utfördes även mät-

ning av dubbdäcksavnötningen genom geometrisk profilering. Den geometriska

profileringen utfördes med laserprofilometer.

Den geometriska profileringen ger en bild av vägens slitageprofil. Med detta

värde samt faktorerna; körfältsbredd, ÅÄDT, dubbfrekvens slitageperiod och be-

läggningens skrymdensitet, ges en möjlighet att räkna ut det så kallade SPS-talet.

SPS står för specifikt slitage och anger bortsliten mängd massa (i gram) per kilo-

meter väg och dubbat fordon.

På E4:an utanför Ljungby/Värnamo mättes tvärprofiler på fyra sträckor. Två av

sträckorna var placerade på vägavsnitt med 3,75 meter breda körfält och de två

andra på vägavsnitt med 5,5 meter breda körfält. Slitlagertyp och ålder av den-

samma varierade på de olika sträckorna. Tvärprofilering med PRIMAL genomför-

des vid fyra tillfällen; hösten -91, våren -92, hösten -93 och våren -94. Ur dessa

mätningar kunde man konstatera att spårdjupet (det maximala) inte utvecklats i

samma takt på vägavsnitt med breda körfält som på vägavsnitt med smala körfält.

De slitagemätningar som gjordes med laserprofilometern visade även de på ett

mer utbrett slitage för vägavsnitt med bredare körfält. Det totala slitaget däremot,

vilket man kan få en uppfattning om när man studerar SPS-talet tyder dock på att

vägavsnitten slits ungefär lika mycket. Skillnaderna i SPS-tal kan dock förklaras

genom att de sträckor man jämför är belagda med olika slitlager.

Undersökningens andra objekt var beläget på Rv 70 mellan Säter och Borlänge.

Av de fyra sträckor som undersöktes var två belägna på avsnitt med breda körfält

och två på avsnitt med smala körfält. Efter ett års mätningar breddades en av

sträckornas körfält från 3,75 meter till 5,5 meter. På detta objekt utfördes endast

tvärprofilering med PRIMAL. Mätningarna genomfördes hösten -91, våren -92,

hösten -93 samt våren -94. Resultaten från dessa mätningar är något mer svårtol-

kade än vid Ljungby/Värnamo. Två av de tre sträckorna med breda körfält uppvi-

sar svaga spårdjupsökningar, den tredje av dem uppvisar däremot en kontinuerlig

ökning. Att spårdjupet ökar på denna sträcka beror med största sannolikhet på att

vägavsnittet straxt därefter får ett smalt körfält varvid trafiken inordnar sig för

detta.

VTI MEDDELANDE 765



II

Det sista objektet som undersöktes i denna studie var beläget på E4:an norr om

Gävle. Detta objekt skiljde sig från övriga på så sätt att vägen tvärprofilmätts se-

dan 1988. Mellan åren 1988 och 1991 mättes vägen med avsikt att studera bärlag-

rets stabilitet. Under dessa år hade körfältet en bredd av 3,75 meter. 1991 belades

vägen med ett nytt slitlager och vid sammatillfälle målades vägen så att körfälten

fick bredden 5,5 meter. I detta meddelande har mätningarna mellan 1988-91 jäm-

förts med mätningarna 1991-94. Det maximala spårdjupet var betydligt större un-

der åren 1988-91. De senaste årens mätningar tyder på en svag spårdjupsutveck-

ling. Att spårdjupsutvecklingen hejdats ligger naturligtvis i att vägen fått ett nytt

och starkare slitlager, men en stor del ligger säkert i att körfältsbredden ökats.

Under projektets gång väcktes tanken på att trafiken förutom av vägmarkering-

en styrdes av naturliga brytpunkter som till exempel de olika tvärfallslutningarna

på körfält och vägren. Därför fann man det intressant att studera en väg som

byggts med jämnt tvärfall över hela vägbanan. En sådan väg var Rv 60 utanför

Lindesberg. Någon undersökning av trafikens sidolägesolacering har inte genom-

förts på aktuellt vägavsnitt. Sett ur rent slitagehänseende verkar det dock inte som

om trafiken på en sträcka som är byggd för två breda körfält placerar sig annor-

lunda än på en sträcka målad med breda körfält men olika tvärfall.

Sammanfattningsvis kan man säga att vägar som målas med breda körfält ten-

derar att få ett mer jämt fördelat slitage än vägar målade på konventionellt sätt.

Det nya sättet att måla vägarna minskar dock inte det totala beläggningsslitaget.

Men det mer utbredda slitaget medför att åtgärdscykeln för underhåll av vägens

slitlager förlängs. Denna förlängning medför indirekt besparingar för samhället.
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Roads built with wide (5.5 m) lanes

_ Effect on pavement wear

by Per Centrell and Kent Gustafson
Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)
S - 581 95 LINKÖPING

Summary

This Meddelande describes the possible effects on pavement wear when planning
13 m roads with two wide (5.5 m) lanes. The VTI has made earlier studies of the
influence of wider on traffic which indicated that an increased dispersion of traffic
across the road would produce more even wear.

To investigate the change in total pavement wear on roads with 5.5 m lanes,
cross-profile measurments were made at three locations (Ljungby/Värnamo, Bor-
länge and Gävle) using PRIMAL equipment, a profilometer with laser beam as
reference. At one of the locations, (Ljungby/Värnamo) measurements of abrasion
by studded tyres were also made by geometric profiling with a laser profilometer.
Geometric profiling provides a picture of the wear profile for the road. Using this
value and the factors of lane width, AADT, stud frequency, wear period and appa-
rent density, it is possible to calculate the SPS index. SPS is a Swedish abbrevia-
tion for specific wear and indicates the abraded mass (in grams) per kilometre of
road and vehicle with studded tyres.

On the E4 between Ljungby and Värnamo, the cross-profile was measured on
four stretches. Two of the stretches were on sections with 3.75 m lanes and two on
sections with 5.5 m lanes. The type and age of the wearing course varied between
the different stretches. Cross-profiling with PRIMAL was performed on four oc-
casions: autumn 1991, spring 1992, autumn 1993 and spring 1994. From these
measurements, it was possible to state that the rut depth (the maximum) did not
increase at the same rate on sections with wide lanes as on sections with narrow
lanes. The wear measurements made with the laser profilometer also showed more
extensive wear on sections with wide lanes. However, the total wear, as judged
from the SPS index, was about the same on both sections. The differences in SPS
index can be explained by the use of different types of wearing course on the stret-
ches compared. _

The second object in the investigation was on Road 70 between Säter and Bor-

länge. Of the four stretches studied, two were on sections with wide lanes and two

on sections with narrow lanes. After one year of measurements, the lanes on one

of the stretches were widened from 3.75 m to 5.5 m. Here, cross-profile measure-

ments were performed only with PRIMAL. The measurements were carried out

during autumn 1991, spring 1992, autumn 1993 and spring 1994. The results are

somewhat more difficult to interpret than those from Ljungby/Värnamo. Two of

the three stretches with wide lanes show small increase in rut depth while the third

stretch show a continuos increase. The increase in rut depth on this stretch is most

probably due to traffic changing position before entering the following section

with narrow lanes.

The last object investigated in this study was on the E4 north of Gävle. This

differed from the other objects in that cross-profile measurements had been made

since 1988. Between 1988 and 1991, the road was measured in order to study the
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stability of the roadbase. During these years, the lanes had a width of 3.75 m. In

1991, the road was provided with a new wearing course and at the same painted

with lane markings 5.5 m wide. The maximum rut depth was considerably greater

during the period 1988-1991. Measurements in recent years indicate a slight incre-

ase in rut depth. The reason why this has stopped is of course that the road now

has a new and more wear resistant overlay, although the wider lanes must also

have contributed significantly.

In the course of the project, the notion that traffic is controlled not only by road

markings but also by natural breakpoints such as the difference in crossfall betwe-

en the lane and hard shoulder. It was therefore considered interesting to study a

road built with a uniform crossfall across the whole road width. The road chosen

for this purpose was Road 60 outside Lindesberg. No study of the transverse posi-

tion of the traffic has been made on this section. Seen purely from the aspect of

wear, it does not appear, however, that the traffic on a stretch built with two wide

lanes has a different dispersion across the road compared with a stretch painted

with wide lanes but different crossfall.

In summary, roads painted with wide lanes tend to have more evenly distribu-

ted wear than conventionally painted roads. However, the new lane widths do not

reduce the total pavement wear. At the same time, the wider area of wear extends

the maintenance interval for the wearing course, which means indirect savings for

the community.
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1 Inledning

I Sverige har fram till slutet av 1980-talet de flesta motortrafikleder utförts med

3,75 m breda körfält och 2,75 m breda vägrenar. I början av 1990-talet målades av

Vägverket ett antal vägar med 5,5 m breda körfält och 1,0 m breda vägrenar. Ett

antal av dessa vägar valdes ut av dåvarande T-avdelningen vid VTT för att stude-

ras närmare. Syftet med det försöket var att studera hur bredare körfält och heldra-

gen kantlinje på motortrafikled påverkar trafiken, främst med avseende på sidolä-

gesplaceringen, hastighet och framkomlighet, mätt som antal omkörningar och

kölängder [1], [2] och [3].

Även ur vägteknisk synpunkt ansågs trafikens sidolägesplacering som extra in-

tressant. En ökad varians av sidolägesplaceringen torde medverka till att vägens

slitageprofil blir mera jämn utan koncentrerade spår. En ändrad slitageprofil kan

medföra att underhållscykeln vad gäller påförandet av ny beläggning kan komma

att förlängas. Dåvarande V-avdelningen på VTI valde därför att genomföra så

kallade före- och eftermätningar på tre platser i Sverige med avseende att studera

slitageprofilernas förändring. Platserna som valdes att studera var E4 vid Ljungby,

E4 vid Gävle och Rv 70 vid Borlänge. Undersökningen har också kompletterats

med Rv 60 utanför Lindesberg. Anledningen till att detta vägavsnitt togs med var

att vägen där från början var byggd för trafik på bredare körfält, vilket innebär ett

konstant tvärfall över hela körfältet.

2 Syfte

Syftet med projektet har varit att undersöka om trafiklinjemålning av breda körfält

på motortrafikleder påverkar trafiken på ett sätt vilket kan medföra positiva effek-

ter då det gäller en vägs underhållscykel. Medför ett bredare körfält att trafikens

sidolägesplacering förändras så att spårbildningen inte uppstår lika snabbt och

koncentrerat som tidigare, var en av de viktigaste frågorna som projektet ämnade

att ge svar på.
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3 Bakgrund

Som nämndes i inledningen påbörjades 1990 en undersökning vid VTI gällande

effekten hur trafiken påverkas av heldragen och utflyttad kantlinje Resultaten

visade på intressanta effekter och bland annat märktes att sidolägesplaceringen för

lätta fordon förändrades från att tidigare varit spårbunden till att efter ommålning-

en flyta mer över hela körfältsbredden, figur 1. Detta torde även resultera i föränd-

rade tvärprofiler av vägen. Den tunga trafikens sidolägesplacering påverkas dock
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Figur 1. Sidolägesplaceringens (lätta fordon) fördelning på prov- (överst) och
referenssträcka (nederst) efter ommålning. Heldragen och prickad
kurva avser vänster respektive höger hjulspår. [1]
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Vid ett annat projekt vid VTT där olika beläggningars slitage följdes upp [4] flyt-

tades linjemarkeringen på en motorvägssektion ca en halvmeter. Detta medförde

att även slitageprofilen flyttade sig en halvmeter i sidled, vilket indikerade att man

genom en förflyttning av vägmarkeringen kan fördela slitaget jämnare över väg-

ytan.

Detta var två intressanta infallsvinklar på hur man genom rätt så enkla metoder

kunde få ett mer utjämnat slitage över hela vägytan och på så sätt förlänga tiden

mellan underhållsåtgärderna.
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4 Mätmetoder

De tre sträckor som valdes ut för uppföljning har kontinuerligt under en treårspe-

riod mätts med avseende på vägens tvärprofil. Mätningen av vägens tvärprofil har

genomförts med hjälp av PRIMAL-utrustning. Med denna utrustning erhålls det

totala spårdjupet, det vill säga deformation, dubbdäcksslitage etc.

På en av sträckorna, den vid Ljungby, genomfördes även en slitagemätning ge-

nom geometrisk profilering. Metoden ger en mera exakt bild av dubbdäcksavnöt-

ningen.

De båda mätmetoderna beskrivs närmare här nedan.

4.1 Tvärprofilering med laserprofilometer

Mätning av beläggningsslitaget genom geometrisk profilering har endast utförts

vid Ljungby-sträckorna. Slitaget är uppmätt i vägens tvärriktning i tre linjer per

mätobjekt. Avståndet mellan mätlinjerna var 20 meter.

Laserprofilometern består av en cirka en meter lång referensbalk med stödben.

För avståndsmätningen används en laserkälla och detektor enligt principen i figur

2. Laserdetektorn drivs med en motor över referensbalken och registrerar samti-

digt vägens tvärprofil med en avläsningsnoggrannhet av cirka 0,01 mm, samt med

en frekvens av cirka 400 mätpunkter per meter.

Vid mätning uppställs profilometern med stödbenen på fixar, ingjutna i be-

läggningen. Ett tredje ben stöder mot beläggningsytan och används för vertikal-

ställning av apparaturen. Fixarna utgörs av mässingshylsor med planad invändig

botten. Bottenytan tjänar som referensyta vid profileringen. Fixarna är försänkta

cirka 20 mm under beläggningsytan och fastgjutna i beläggningen. Avståndet

mellan fixarna i vägens tvärriktning är en meter. För att täcka körfältsbredden har

slitaget uppmätts över sex meters tvärprofil från mittmarkering och ut mot väg-

kant.

Beläggningsslitaget, avnötningen, åskådliggörs av den slitageprofil som erhålls

ur skillnaden mellan begynnelse- och slutprofilen under den aktuella mätperioden.

Vanligtvis påbörjas slitagemätningar först under andra vintern eftersom slitaget

första vintern är något förhöjt och i viss mån "onormalt" på grund av en större

bruksdel i beläggningsytan. Efter avnötningen första vintern blir slitaget mer

jämnt då stendelen överväger i ytan.

Från den uppmätta avnötningskurvan kan "spårdjup" och medelavnötning be-

räknas. Därigenom kan också det så kallade SPS-talet för objektet under aktuell

mätperiod beräknas.
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Figur 2. Profilometerför slitagemätning med laserteknik. Utvecklad vid VTI.

SPS-talet (specifikt slitage) anger:

e Bortsliten mängd massa (i ton) per kilometer väg och miljon fordon

(axelpar) med dubbade däck.

eller

e Bortsliten mängd massa (i gram) per kilometer väg och dubbat fordon.

Storleken på avnötningen och därmed på SPS-talet beror av ett flertal faktorer

som till exempel trafikmängd, dubbandel och väderleksförhållande. Här nedan ges

ett exempel (avser väg med 2 körfält å 3,5 m) på hur en beräkning av SPS-talet

utförs.

Medelslitage = 1,00 mm

Körfältsbredd = 3,5 m

Trafik ÅDT, = 10 000 pb/dygn

Dubbfrekvens = 70 %

Slitageperiod = 120 dygn

Skrymdensitet = 2,4 kg/dm?

Bortsliten mängd = medelslitage x körfältsbredd x

väglängd (1 km) x skrymdensitet

= x 3,5 x 1000 x 2400 = 8400 kg = 8,4 ton

Antal dubbade fordon = ÅDT/2 x slitageperiod x dubbfrekvens =

5000 x 120 x 0,7 = 420 000 = 0,42 x 109

SPS _ Bortsliten mängd _ 8.4 - 20
 

Ant. dubb. fordon 0.42

Vid Ljungby-sträckorna har de i SPS-talet ingående parametrarna tagits fram

och SPS-talet har sålunda beräknats. Värdena redovisas längre fram.
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4.2 Tvärprofilmätning med PRIMAL

Vägytans verkliga profil, som uppkommit genom avnötning, deformationer, efter-

packning etc, har registrerats med VTIs profilometer PRIMAL vars mätprincip

bygger på laserteknik. En kort beskrivning och skiss visas i bilaga 1.

PRIMAL består av två huvudenheter, en mätvagn samt ett stativ med laserin-

strument för höjdreferens, figur 3. Mätvagnen har i fronten ett litet mäthjul som

tillsammans med en fotodetektor registrerar avståndet mellan höjdreferensen

(laserstrålen) och vägytan. Vid mätningen drivs mätvagnen över vägytan, vilket

ger längdkoordinaten samtidigt som höjdkoordinaten för varje mätpunkt bestäms

med hjulets förhållande till laserstrålen. Mätdata registreras med dator och tvär-

profilen kan grafiskt presenteras. Från den uppritade tvärprofilen kan bl a spårdju-

pet beräknas.

Fem mätlinjer per sträcka mäts, ett medelvärde av dessa fem linjer ger det ge-

nomsnittliga spårdjupet. Avståndet mellan mätlinjerna är 20 m. Spårdjupet har

beräknats enligt den så kallade trådprincipen. Principen innebär att man tänker sig

en tråd spänd över tvärprofilen och att avståndet mellan tänkt tråd och beläggning-

syta utgör tvärprofilens spårdjup.

 

Figur 3. PRIMAL-utrustning
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5 Resultat

5.1 Ljungby/Värnamo

E4:an utanför Ljungby/Värnamo var en av de allra första motortrafikleder som

målades på det nya sättet med 5,5 m breda körfält. Vi valde att följa upp tvärpro-

filförändringen i såväl norr- som södergående riktning. I anslutning till dessa

provsträckor genomfördes även tvärprofilmätning på vägavsnitt med konventio-

nell målning (3,75 m breda körfält). Dessa referenssträckor låg i anslutning till det

bredmålade vägavsnittet.

5.1.1 Beskrivning av vägen

På E4:an i Kronobergs län, från Värnamo till Markaryd, valdes fyra sträckor ut för

uppföljning, vilka vi valt att tillsammans kalla Ljungby-sträckorna. I bilaga 2 visas

en skiss över sträckornas placering. Avståndet mellan sträckorna i södergående

körfält är ca 40 km och i norrgående körfält är avståndet mellan sträckorna ca

18 km. ÅDT längs hela sträckningen förändras dock inte nämnvärt, ca 7000 for-

don /dygn och andel tung trafik är ca 20 %. Däremot är beläggningen på de fyra

sträckorna varierande.

Tabell 1. Data om Ljungbysträckorna

 

Sträcka Körfältsbredd Beläggning Utförd

Sträcka 1 3,75 m HABT 16 1985

Sträcka 2 5,5 m HABT 16 1991

Sträcka 3 3,75 m HABT 12 1983

Sträcka 4 5,5 m MABT 12 1990
   

Ålder och beläggningstyp påverkar givetvis vägytans tvärprofil. Men i det här

projektet var det främst skillnaden i slitagets fördelning, spårutvecklingen, på vä-

gavsnitt med breda respektive smala körfält som var intressant att studera.

5.1.2 Tvärprofilering med PRIMAL

Eftersom beläggningstyp och ålder varierade på de olika sträckorna har vi valt att

inte redovisa enskilda maxvärden på spårdjupet. Däremot kan vi genom att studera

några av de PRIMAL-profiler som uppmättes jämföra de olika sträckornas spårut-

veckling. Totalt mättes fem linjer på varje sträcka, vi har här valt att presentera

sektion 3 på varje provsträcka. Figur 4. Mätningar har genomförts vid fyra tillfäl-

len hösten 91, våren 92, hösten 93 och våren 94.

PRIMAL-profilerna visar att på de sträckor med 3,75 m körfältsbredd fanns re-

dan vid första mättillfället spår, figur 4a och 4c. Däremot finns inga tydliga spår-

tendenser på de bredare körfälten. Detta kan till viss del förklaras av beläggning-

arnas olika ålder vid det första mättillfället. Att det redan fanns uppkomna spår på

två av sträckorna vid försökets början kan ha medverkat till att trafiken följt dessa

och inte kört som på en nylagd sträcka. Vi ser också att profilförändringen på de

bredare körfälten är jämförelsevis stor mellan de båda första mätningarna, detta

beror troligen på ett initialslitage.

Jämför man profilerna kan man konstatera att max spårdjupet utvecklas snab-

bare på sträckorna med 3,75 m körfält än på sträckorna med 5,5 m breda körfält
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(första året ej medräknat). Man kan dock se en tendens till spår även på de bredare

körfälten, men utseendet på dessa skiljer sig så tillvida att de är bredare och inte så

djupa. Vidare kan man se om det föreligger någon skillnad mellan höger och

vänster spår. På motortrafikleder med 3,75 m breda körfält tenderar oftast vänster

spår att bli något djupare och höger spår något bredare. Detta beror på att tung-

och personbilstrafik "delar på" det vänstra spåret medan skillnaden i axelavstånd

gör att det högra spåret blir bredare. Den här något enkla förklaringen över hur

spår borde se ut på motortrafikleder stämmer dock inte till 100% på Ljungby-

sträckorna. Studerar man sträcka 1 och 3 ser man att spårdjupsutvecklingen är

större för det högra spåret jämfört med det vänstra. Ur PRIMAL-profilerna kan

man dock notera att sträckornas högra spår, på sträckor med 3,75 m breda körfält,

är något bredare.

 
Mätdatum: 1991-11-04

1992-03-24

1993-10-12

1994-04-20

  

  

 

 
vo

 
Figur 4a. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 1 (körfältsbredd 3,75 m),

sektion 3. Ljungby.
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Figur 4b. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 2 (körfältsbredd 5,5 m),

sektion 3. Ljungby.
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Figur 4c. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 3 (körfältsbredd 3,75 m),

sektion 3. Ljungby.
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Figur 4d. PRIMAL-profilförändring på provsträcka 4 (körfältsbredd 5,5 m),

sektion 3. Ljungby.

Utvecklingen på sträcka 2 och 4 är mycket tillfredsställande, någon tendens till

ökat spår är svår att finna, detta tyder på att trafiken inte går i samma spår utan

flyter lite mer över hela körfältsbredden.

5.1.3 Slitagemätning med laser

På Ljungby sträckorna genomfördes även en geometrisk profilering med avseende

på rent dubbdäcksslitage. Detta genomfördes i tre linjer per sträcka. Profileringen

utfördes endast för vintersäsongen 91/92. Detta innebar att sträcka 2 mättes med

avseende på avnötning redan efter första vintersäsongen. Man brukar försöka att

undvika detta beroende på att avnötningen kan bli onormalt stor på grund av bin-

demedelsöverskott i ytan det första året. I diagram 1 - 4 ges exempel på skillnad i

avnötning från linjerna. Värdet som redovisas i diagrammet är ett medelvärde av

alla tre linjerna på en sträcka. I diagram 1 och 2 har dessutom mätningar på trafi-

kens sidolägesvariation på just dessa sträckor lagts in. Man kan där konstatera att

det finns ett tydligt samband mellan vägytans slitage och trafikens placering.
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Diagram 1. Avnötningsprofil (nedre kurvan) samt trafikens sidolägesplacering

(övre kurvan) på sträcka 1. Körfältsbredd 3,75 m.
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Diagram 2. Avnötningsprofil (nedre kurvan) samt trafikens sidolägesplacering

(övre kurvan) på sträcka 2. Körfältsbredd 5,5 m.
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Diagram 3. Avnötningsprofil sträcka 3. Körfältsbredd 3,75 m.
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Diagram 4. Avnötningsprofil sträcka 4. Körfältsbredd 5,5 m.
Vi ser ganska tydligt, trots den ringa avnötningen, att avnötningsprofilernasträckorna emellan skiljer sig åt. Sträcka 2 och 4 ger ett mer jämnt slitage överhela vägbredden, sträcka 1 och 3 ger som väntat ett mer spårbundet slitage. Slita-gemätningen ger oss en verifikation på vår hypotes, nämligen att motortrafikledermed breda körfält och större sidolägesvarians medför ett mer utjämnat slitage.

5.1.4 SPS-beräkningarUr de ovan framkomna uppgifterna om medelslitage på de olika sträckorna kundevi med ytterligare några ingångsparametrar räkna fram ett aktuellt SPS-tal för deolika sträckorna. Beräkningarna gav oss, för vintersäsongen 91/92, för de olikasträckorna de i tabell 2 redovisade SPS-talen.
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Tabell 2. -SPS-tal på Ljungbysträckorna, vintersäsongen 91/92.

 

Sträcka Körfältsbredd Bel. typ Ålder SPS-tal

1 3,75 m HABT 16 7 år 9

2 5,5 m HABT 16 1 år 14

3 3,75 m HABT 12 9 år 5

4 5,5 m MABT 12 2 år 10
    

Vid första anblicken kan resultaten vara något förvånande. De beläggningar

som lades under 1990 och 1991 uppvisar störst SPS-tal. I vanliga fall brukar man

inte utföra någon slitagemätning redan första året just på grund av att initialslita-

get ej är representativt. Troligen är det detta som märks även här.

Någon jämförelse sträckorna emellan bör man inte göra då sträckorna är lagda

med olika massor vid olika tillfällen. Man kan dock konstatera att ingen av sträck-

orna har något speciellt dåligt SPS-tal, utan alla sträckors SPS-tal ligger i nivå

med de allra bästa beläggningarna i Sverige. [5] och [6].

5.1.5 Sammanfattning, Ljungby/Värnamo

På sträckorna utanför Ljungby/Värnamo fanns en möjlighet att jobba vidare på ett

arbete som dåvarande T-avdelningen vid VTI en gång startat. Inriktningen av detta

arbete var att studera, och kanske förklara, hur en ökad sidolägesvariation av trafi-

ken påverkar beläggningsslitaget. För detta ändamål lämpade sig sträckorna och

resultaten vid Ljungby/Värnamo mycket bra. Sträckorna var placerade så att en

sträcka med smalt körfält följdes av en med brett körfält i vardera körriktning.

Utvärderingsmässigt hade man kunnat önska att samtliga sträckor haft samma typ

av slitlager och ålder.

De mätningar och beräkningar som utförts på dessa sträckor är (förutom

sidolägesmätningar): PRIMAL-profil mätning, slitagemätning med geometrisk

mätning samt SPS-beräkningar. Tillsammans bildar dessa mätningar och beräk-

ningar underlag för en bedömning huruvida breda körfält minskar spårtillväxten

eller ej. Vi kan ganska tydligt se att trafikens ökade sidolägesvariation avspeglas i

profil- och slitagemätningar. Vägavsnitt med smalt körfält har en tendens till att få

en ökad spårtillväxt. Däremot visar den SPS-beräkning som gjordes under en vin-

tersäsong ej på något minskat slitage på avsnitt med breda körfält, vilket i och för

sig är helt logiskt.

5.2 Borlänge

På Rv 70 mellan Säter och Borlänge genomfördes PRIMAL-mätningar på fyra

stycken sträckor. På varje sträcka mättes fem linjer.

5.2.1 Beskrivning av vägen

På Rv 70 i Kopparbergs län, från Säter till Borlänge, utvaldes fyra sträckor för

uppföljning. I bilaga 3 visas en skiss över sträckornas placering. Avståndet mellan

sträcka 1 och 4 är ca 14 km. ÅDT, längs hela sträckningen är ca 7000 och andel

tung trafik är ca 8 %. De olika beläggningarna och körfältsbredderna vid första

mätningen redovisas i tabell 3.
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Tabell 3. Data om Borlängesträckorna

 

Sträcka Körfältsbredd Hastighet, km/h Beläggning Utförd

Sträcka 1 5,5 m 90 RUBIT 1983

Sträcka 2 5,5 m 110 HABS 16 1991

Sträcka 3 5,5 m 110 HABS 16 1991

Sträcka 4 3,75 m 90 HABS 16 1991
    

Ålder, hastighet (skyltad) och beläggningstyp påverkar givetvis spårutveckling-

en på vägytans tvärprofil. Men i det här projektet var det främst skillnaden i slita-

ge på vägavsnitt med målning av smala respektive breda körfält som var intressant

att studera. På sträcka 1, precis norr om Säter, flyttades målningen 1991 så att man

erhöll 5,5 m breda körfält, dessförinnan var körfältsbredden 3,75 m. Sträcka 4 som

vid mätningens början var målad med 3,75 m breda körfält breddades 1992 och

erhöll då 5,5 m breda körfält.

5.2.2 Tvärprofilering med PRIMAL

Såsom fallet var i Ljungby mättes sträckorna i Borlänge vid fyra tillfällen, hösten-

våren 91/92 och 93/94. Under de treår som förflöt mellan första och sista mätning

erhölls en hel del intressanta resultat om än svårtolkade. Att resultaten är relativt

svårtolkade beror bland annat på, som nämndes tidigare, att man under försökets

gång ändrade på förutsättningarna. I figur 5a-d redovisas PRIMAL-mätningens

linje 3 för varje provsträcka och år.

Sträcka 1 och 2 är belagda med olika sorters slitlager. Sträcka 1 har ett större

spårdjup som härrör från tiden då körfältsbredden var 3,75 m, men därefter är sli-

taget jämnare över hela körfältsbredden. Sträcka 2 som erhöll nytt slitlager 1991

och då även målades med breda körfält har samma tendens när det gäller spårut-

veckling.

Jämför man däremot sträcka 2 och 3, vilka båda är placerade på väg med brett

körfält samt belagda med samma typ av slitlager, ser man att dessa skiljer sig nå-

got. Sträcka 3 uppvisar ett något större spårdjup. Att spårdjupet på sträcka 3 tende-

rar att öka något mer än sträcka 2 kan bero på att vägen strax därefter avsmalnar

varvid trafiken inordnar sig för detta och därmed blir mer spårbunden och liknar

utvecklingen på sträcka 4. Vid mätningen 93/94 hade sträcka 4 breddats och må-

lats med 5,5 m breda körfält. Man ser då att spårutvecklingen tenderar att minska

något. Detta tyder på att trafiken inte är lika spårbunden som innan. Eftersom inga

slitagemätningar genomförts är det svårt att säga vad förändringen i spårdjup

verkligen beror på. Vad man kan säga är att spårutvecklingen är väldigt svag och

att man därför kan anta att avnötningen ändå är det som mest bidrar till spårbild-

ning.
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Figur 5a. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 1 (körfältsbredd 5,5 m),

sektion 3. Borlänge.
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Figur 5b. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 2 (körfältsbredd 5,5 m),

sektion 3. Borlänge.
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Figur 5c. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 3 (körfältsbredd 5,5 m),

sektion 3. Borlänge.
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Figur 5d. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 4 (körfältsbredd 3,75 m),

sektion 3. Borlänge.

 

 

5.3 Gävle

På E4:an strax norr om Gävle i det norrgående körfältet har PRIMAL-mätningar

kontinuerligt genomförts sedan 1988. Till en början ingick mätningarna i ett pro-

jekt vars syfte var att studera ett bundet bärlagers stabilitet. 1991 lades ett nytt

slitlager på vägen. I samband med detta målades motortrafikleden om så att man

nu fick breda körfält. På vägavsnittet har sammanlagt sex sträckor med vardera

fem linjer mätts.

5.3.1 Beskrivning av vägen

Sträckorna ligger på E4:an ca 25 km norr om Gävle. 1991 lades ett nytt slitlager

av typ HABS 16 på vägen. Dess förinnan hade slitlagret varit av typen MABT 16.

Skyltad hastighet på vägavsnittet är 110 km/h. ÅDT, är ca 7000 och andel tung

trafik är ca 15%.

5.3.2 Tvärprofilering med PRIMAL

Sträckorna i Gävle skiljer sig från övriga sträckor som tagits upp i denna skrift på

så sätt att man inte har mätt spårdjupsvariationen på några referenssträckor i an-

slutning till den del med 5,5 m breda körfält. I stället har vi tagit del av mätningar

som gjordes på vägen innan 1991 då denna del av E4:an fortfarande var målad

med 3,75 m breda körfält. Vad vi kan studera är om det skett någon förändring

avseende spårutvecklingens och spårens utseende. Till skillnad mot övriga objekt

mättes Gävle-sträckorna även hösten 1994. En sådan mätning genomfördes för att

se om den extremt varma sommaren 1994 möjligen hade gett upphov till plastiska

deformationer på vägen. I diagram 5-7 redovisas maximalt spårdjup i respektive

spår för varje sträcka.
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Diagram 5. Maximalt spårdjup på sträcka 1 och 2 på E4 vid Gävle.

Körfältsbredd 5,5 m.
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Diagram 6. Maximalt spårdjup på sträcka 3 och 4 på E4 vid Gävle.

Körfältsbredd 5,5 m.
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Diagram 7. Maximalt spårdjup vid sträcka 5 och 6 på E4 vid Gävle.

Körfältsbredd 5,5 m.

De olika sträckornas spårutveckling är i stort sett likvärdiga. Sammanfatt-

ningsvis kan man säga att vänster spår är djupare än höger, att förändringarna är

väldigt små och att den varma sommaren 1994 inte påverkat spårdjupet. Att spår-

tillväxten på sina håll är som störst redan första året kan bero på två orsaker. Dels

genom så kallade initialspår som uppkommit på grund av att trafiken efterpackat

massan och dels på att ett eventuellt bindemedelsöverskott nöts bort första vintern.

Att vänster spår är något djupare än höger är inte något konstigt om detta varit

en väg med 3,75 m brett körfält. Något märkligt är det att se att man på ett vägav-

snitt med ett 5,5 m brett körfält får samma spårbild. Förklaringen ligger troligen i

att de spår som uppkommit beror av plastiska deformationer. Och liksom på en

väg med smalt körfält delar lätt och tung trafik till stor del på det vänstra spåret

varvid ett djupare spår uppkommer. I figur 6 visas PRIMAL-profil förändringen

för samtliga sträckors linje, sektion, nummer 3.

Förändringarna är, vilket syns i figur 6, väldigt små. I stapeldiagrammen 5-7

kan man kanske få för sig att förändringarna är större men studerar man skalan ser

man att det inte skiljer mer än ca 1 mm i spårdjup på varje sträcka, och detta på tre

vintersäsonger. En av orsakerna till att förändringen inte är större kan bero på att

trafiken flyter över hela körfältet.

Exakt hur stort beläggningsslitaget är kan vi inte säga genom PRIMAL-

mätningen. Vad vi dock med stor säkerhet kan säga, beroende på PRIMAL-

profilernas utseende, är att slitaget är väldigt lågt. Med tanke på att vägen är rela-

tivt starkt trafikerad och med relativt mycket tung trafik måste de spårdjup, och

därmed också slitaget, som uppmätts anses vara väldigt lågt.
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Figur Ga. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 1 (körfältsbredd 5,5 m),

sektion 3. Gävle.
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Figur 6b. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 2 (körfältsbredd 5,5 m),

sektion 3. Gävle.
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Figur 6c. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 3 (körfältsbredd 5,5 m),

sektion 3. Gävle.

VTI MEDDELANDE 765

 

 



20

 

 

Mätdatum: 1991-10-10

1992-05-13

1993-09-23

*" 1994-05-20

i 1994-09-20

© oa n ZE 40 - %s - so 000 %s 0 WW *

 
   

Figur 6d. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 4 (körfältsbredd 5,5 m),

sektion 3. Gävle.
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Figur 6e. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 5 (körfältsbredd 5,5 m),

sektion 3. Gävle.
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Figur 6f. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 6 (körfältsbredd 5,5 m),

sektion 3. Gävle.
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Som nämndes i början av detta avsnitt hade PRIMAL-mätningar genomförts på

denna del av E4:an redan innan 1991 när vägen bestod av ett 3,75 m brett körfält.

Genom att studera dessa mätningar kan man se om trafikens sidolägesplacering

ändrats efter nymålningen. Jämför man de mätningar som gjordes på sträckan in-

nan man målade vägavsnittet med breda körfält ser man att spårutvecklingen är

betydligt svagare nu än vad det var med den gamla målningen. Att spårutveckling-

en utvecklats åt det hållet beror till viss del på att man förbättrat beläggningen

men en stor anledning till att spårbilden ser ut som den gör beror med all säkerhet

på bredmålade körfält. I figur 7 redovisas några av de PRIMAL-profiler som mät-

tes då vägen bestod av ett smalt körfält. Vi ser där tydligt två koncentrerade spår.
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Figur 7Za. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 1 (körfältsbredd 3,75 m),

sektion 3. Gävle.
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Figur 7b. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 2 (körfältsbredd 3,75 m),

sektion 3. Gävle.
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Figur 7c. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 3 (körfältsbredd 3,75 m),

sektion 3. Gävle
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Figur 7d. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 4 (körfältsbredd 3,75 m),

sektion 3. Gävle.
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Figur 7e. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 5 (körfältsbredd 3,75 m),

sektion 3. Gävle.
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Figur 7f. PRIMAL-profil förändring på provsträcka 6 (körfältsbredd 3,75 m),

sektion 3. Gävle.

5.4 Lindesberg

De objekt som hittills studerats har varit 13-meters vägar vilka från en början var

byggda för 3,75 m breda körfält och 2,75 m breda vägrenar, men som sedan må-

lats om så att körfältsbredden ökats till 5,5 m. Dessa vägar byggdes med olika

tvärfall på körfält och vägren. Skillnaden i tvärfall har man inte justerat då man

ökat körfältsbredden. Man kan därför eventuellt tänka sig att trafikanterna istället

för att följa de nya vägmarkeringarna följer vägens naturliga brytpunkt det vill

säga där tvärfallet ändras.

På Rv 60, Örebro län, utanför Lindesberg färdigställdes 1993 ett helt nytt vä-

gavsnitt. Detta vägavsnitt är byggt som en 13-meters väg med breda körfält. Efter-

som man redan vid byggtillfället visste om att vägen skulle utföras med breda kör-

fält användes samma tvärfall över hela vägbanebredden. Det ansågs därför ytterst

intressant att se om några skillnader kunde observeras mellan de båda olika vägty-

perna avseende spårdjupet och dess sidolägesplacering. Som slitlager på vägav-

snittet ligger en HABS 16 och ÅDT är ca 5500. PRIMAL-mätningarna har till en

början ingått i ett projekt vars syfte var att studera grusbitumenöverbyggnader. [7]

Någon undersökning av trafikens sidolägesplacering har inte genomförts på

aktuellt vägavsnitt. Ur rent slitagehänseende verkar det dock inte som om trafiken

på en sträcka som är byggd för två breda körfält placerar sig mer till höger än på

en sträcka där man har breda körfält men annorlunda tvärfall över vägbanan. Detta

är mätresultat efter endast en vintersäsong, och vi bör därför vara försiktiga i vår

bedömning av trafikens eventuella sidolägesplacering på denna väg. I figur 8 syns

skillnaderna/likheterna mellan några olika objekt. I tvärprofilerna från Lindesberg

kan man förledas att tro att vägen är kraftig spårbunden. Ser man däremot lite

noggrannare på profilerna framgår att spåren fanns redan vid första mättillfället.

Säkerligen beroende på efterpackning av trafiken. Denna spårbildning har därefter

följt med vid efterkommande mätningar. Slitaget däremot är relativt jämnt förde-

lat.

Jämför man de tre mätningar som genomförts på Lindesbergssträckan ser man

att spårdjupet mellan de första två mätningarna ökar 0,6-1,8 mm för att vid den

VTI MEDDELANDE 765

 



24

grund av dubbdäckslitage, och en smärre tillväxt av spåret under sommaren. Jäm-

för man höger och vänster hjulspår syns inga stora skillnader.
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Figur 8. PRIMAL-mätning på tre platser; Lindesberg, Borlänge och Gävle.
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6. Avslutning

Syftet med projektet var att studera huruvida tvärprofilen på en väg målad med

breda (5,5 m) körfält ändrats jämfört med en väg målad med smalare (3,75 m)

körfält. Man hade tidigare konstaterat att sidolägesvariansen på trafiken ökat med

bredare körfält. Detta torde även medföra att vägens tvärprofil ändras och att slita-

get blir utjämnat över vägens hela bredd. Denna hypotes visade sig även gälla i

verkligheten.

Vägens tvärprofil får på en väg med breda (5,5 m) körfält en alltmer utjämnad

profil, några tydliga spår framkommer ej. Vägar med breda körfält verkar inte ge

upphov till mindre slitage totalt men de skapar troligen ett mer jämnt fördelat sli-

tage över vägens tvärprofil. Detta visade de sträckor utanför Ljungby vilka slita-

gemättes efter en säsong.

I framtiden kanske man genom en spårutvecklingsmodell kan bedöma en vägs

underhållscykel enbart genom att mäta trafiken sidolägesvariation. För detta krävs

ett antal mätningar gjorda på olika vägtyper samt olika beläggningstyper. Det här

projektets mätningar tyder dock på den årliga spårtillväxten är klart lägre på en

väg med breda körfält än en väg målad med smalt körfält. I tabell 4 redovisas till-

växten av höger respektive vänster spår beroende på om körfältet är 5,5 m eller

3,75 m.

Tabell 4. Årlig spårdjupstillväxt på vägar med 3,75 respektive

 

5,5m breda körfält

Körfälts- Spår Spårdjupstillväxt,

bredd (m) medelvärde, i %

3,75 Vänster 25

3,75 Höger 25

5,5 Vänster

5,5 Höger
  

Undersökningen ger ett tydligt svar. Genom att öka körfältets bredd kan man få

en större sidolägesvariation på trafiken vilket i sin tur medför att slitaget sprids

över en större bredd. Man får inte samma djupa, koncentrerade spår. Detta medför

i sin tur att man under en längre tid kan ligga under de högst tillåtna spårdjup som

Vägverket ställt på maximalt spårdjup för beläggningar i "Regler för underhåll".

En längre tid med samma beläggning medför längre tid mellan underhållsåtgärder

och därmed mindre underhållskostnader.
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