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FÖRORD

Föreliggande rapport redovisar resultatet av en på upp-

drag av statens vägverk genomförd inventering av ut-

ländska bestämmelser och standardkrav för vägars jämnhet,

avseende dels utförandekontroll för nylagda beläggningar,

dels kriterier för senare åtgärder. Inventeringen in»

leddes med en rundskrivelse till vägmyndigheter och andra

instanser med anknytning till vägbyggandet i ett antal

inom- och utomeurOpeiska länder. Vidare har vägverket

och Sveriges standardiseringskommission tillfrågats

beträffande innehav av här aktuell information. Slutligen

har även genomförts en litteratursökning via IRRD. Det

sålunda insamlade materialet redovisas nedan land för

land.

Förutom de i det följande redovisade länderna har även

Canada, Irland och Portugal kontaktats, dock utan att

något svar erhållits.

Sammanställningen har ur terminologisk synpunkt granskats

av civilingenjör Bengt Lilja, KTH, och värdefull hjälp

i detta hänseende har även erhållits av överingenjör

Åke Rosengren, VTI.



SAMMANFATTNING

En inventering av utländska bestämmelser och standard-

krav för vägars jämnhet har genomförts genom dels en

rundskrivelse till vägmyndigheter och andra instanser

med anknytning till vägväsendet i ett antal inom- och

utomeuropeiska ländercxüidels en litteratursökning via

IRRD.

Avsikten var att göra en sammanställning över sådana

bestämmelser avseende dels utförandekontroll för ny-

lagda beläggningar och dels kriterier för förbättrings-

åtgärder. Resultatet visaremellerthdatt bestämmelser

av den sistnämnda typen nästan helt synes saknas. Endast

Finland and Storbritannien har redovisat sådana.

Den vanligaste metoden för jämnhetsmätning är mätning

med rätskenor av olika längder men jämnhetsnormer base-

rade på mätning med bumpmeter, viagraf eller goniograf

förekommer även.



SUMMARY

An inventory of foreign regulations and standard demands

regarding road roughness has been made, on the one hand

by a circular sent to the road authorities and other

authorities associated to the road organization in a

number of European and non-European countries, and, on

the other hand by a literature search via the IRRD.

The purpose was theknüjmnxm1together of such regulations

regarding in part the performance control of new pave-

ments and in part the criteria for the need of re-

surfacing. The result, however, shows that the last-

mentioned type of regulations almost seems to be non-

existent. Finland and Great Britain are the only countries

having reported any such regulations.

The most common method used for the measurement of road

roughness is the measurement by straightedges of varying

lengths. Road roughness standards based upon measurements

by the Bump Integrator, the Viagraph, or the Goniograph

do, however, also exist.



BELGIEN

Informationskälla

 

Permanent International Association of Road Congresses

(PIARC), XV Congress Mexico City 1975:

Technical committee on concrete roads,

Technical committee on sliperiness and evenness,

Normer

Report.

Report.

För cementbetongvägar gäller enligt PIARC Technical

committee on concrete roads att ojämnheten mätt med 3 m

 

rätskena (avsnitt l8.l.l) inte får överstiga 4 mm.

PIARC, Technical committe on slipperiness and evenness

 

anger vidare i tabell 1 angivna jämnhetskrav för bitu-

minös beläggning.

 

 

 

 

 

  

 

Mätutrustning Mätriktning Jämnhetskrav

Rätskena 3 m LongltUdlnellt 4 mm
Transversalt

235 mm/lOO m(huvudväg-

Bumpmeter Longitudinellt nate)

245 mm/lOO m(motorvä-

gar och

andra

vägar)

Tabell 1. Jämnhetskrav för vägar med bituminös belägg-

ning. Dessa specifikationer gäller för såväl

preliminärt som slutgiltigt godkännande.

 



Vid mätning med Bumpmeter (avsnitt 18.3.l) utförs mät-

ning i alla körfält. En av dessa mätningar skall obli-

gatoriskt utföras på ett avstånd av 0,7 - 1,3 m från

körfältets högra ytterkant.

Om vid preliminär eller slutgiltig godkännandekontroll

mätningar med Bumpmeter ger jämnhetsvärden överstigande

de i tabell 1 angivna utgår en straffavgift beräknad

på den mätning som gett det högsta värdet. Denna straff-

avgift (R) beräknas för varje mätsträcka om 100 m me-

delst nedan angivna formel.

R=O,01A2pl
där 1 = körfältets bredd

P

A

enhetskostnad per m2

överskridandet av jämnhetskravet (mm)

Den totala straffavgiften bestäms i samband med den .

slutgiltiga godkännandekontrollen.

Vid den preliminära godkännandekontrollen skall alla

ojämnheter överstigande 7,5 mm elimineras på entrepre-

nörens bekostnad och ansvar. Kontrollmätning i vägens

längdriktning skall därvid ske med 3 m rätskena och i

vägens tvärriktning med en lämplig mätare vars längd

är lika med det aktuella körfältets bredd.

Samma förfarande tillämpas för nivåvariationer mellan

4 och 7,5 mm. I detta senare fall kan emellertid pre-

liminärt godkännande beviljas i utbyte mot viss kost-

nadsreduktion.

I det fall entreprenören eliminerar nivåvariationerna

är han ansvarig för utförandet av en ytbehandling lik-

nande den som utplånades beroende på reparationsarbetet

för att återställa den ursprungliga ytstrukturen.



Med "delyta" menas en godtycklig yta som kan kontrolle-

ras med en 3 m rätskena, dvs en kvadrat med 3 m sida

med en upphöjning eller en grop i centrum.

Om emellertid upphöjningen eller gropen är mindre än

7,5 mm har byggherren rätt att acceptera delytan i

utbyte mot en kostnadsreduktion beräknad enligt nedan

angivna formel.

b - 1,8 p (d - 4)

där b = kcstnadsreduktion för delytan

p = enhetskostnad per m2

d = nivåvariationens maximivärde (mm)
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DANMARK

Kontaktad institution

 

Statens Vejlaboratorium (SV)

Elisagaardsvej 5

Roskilde

Informationskällor

 

Vejregler, Vejdirektoratet, 1964

Leveringsbetingelser for asfaltimüjegninger, statens

vejlaboratorium, 1971

Udførelse af motorveje Nr 315 (1970), 316 (1970),

321 (1968), 322 (1968), 323 (1968), 324 (1970),

332 (1971), 333 (1969), 334 (1970), 335 (1971), Vej-

direktoratet

Leveringsbetingelser for overfladebehandling, statens

vejlaboratorium, 1974

Viagraf, til måling af vejes jaevnhed, statens vej-

laboratorium, 1974

Bumpmeter, til måling af vejes jaevnhed, statens vej-

laboratorium, 1974

Das Planum, reklamblad

Normer

I brev från Knud A. Pihl, statens vejlaboratorium,

 

lämnas följande informationer.

Vägbeläggningars jämnhet kontrolleras i Danmark med

hjälp av en 5 m lång dubbel rätskena, Viagraf, enligt

system "statens väginstitut" (avsnitt 18.1.3). Det är

den enda metod som hänvisas till i de s k "vejregler".

Som häri nämns kan de uppställda kraven modifieras efter

vägens uppgift och beläggningstyp. Beträffande jämnhets-

krav rörande asfaltbetong med "nedtromlede skaerver"(ABS)



och grusasfaltbetong (GAB) hänvisas till "Leverings-

betingelser for asfaltbelaegninger" (SV 1971).

För gjutasfalt finns inga faSta jämnhetskarav. Hittills

har det varit nödvändigt att mildra i "Vejregler" an-

givna krav. Där mätningar med Viagraf (avsnitt l8.l.3)

önskas kompletterade med bumpmetermätningar mätes med

den engelska "Bump Integrator" (se avsnitt 18.3.l).

Mätmetoden är inte normerad men följande provisoriska

skala användes:

Ojämnhetstal vid mäthastighet 32 km/h (20 mph)

< 100 cm/km mycket god

100 - 133 cm/km god

134 - 167 cm/km medelgod

168 - 200 cm/km tämligen dålig

> 200 cm/km dålig

I utkast juli 1964 till "Vejregler" anges i avsnitt 62

"Beläggningars jämhet" följande:

En vägbeläggnings jämnhet mätes i förhållande till

mitten av en 5 m lång rätskena vid kontinuerlig mätning

i vägens längdriktning av en godtyckligt vald 100 m

lång sträcka på sådant sätt att de enskilda ojämnheterna

medräknas endast en gång.

Ojämnheternas antal får inte vara större än vad som anges

i fig 1, där den översta kurvan gäller för vägar med

dimensionerande hastighet <90 km/h, den undre för vägar

med dimensionerande hastighet 390 km/h.

Avsnitt 1 i "Vejregler" föreskriver beträffande regler-

nas användningsområde följande: Normalt krävs att be-

stämmelserna i Vejregler innehålles xdri det tillfälle

när aktuella projekt i enlighet med gällande lag skall

godkännas av överordnad vägmyndighet eller p g a till-

skott av statsmedel skall godkännas av ministern.för

offentliga arbeten. Tillstånd till avvikelse från Vej-

regler kan endast förväntas när genomförande av bestäm-

melserna under synnerligen vanskliga förhållanden
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m
skulle förrycka projektetsekonomiska underlag i en

utsträckning som inte står i rimligt förhållande till

vad som trafikmässigt och säkerhetsmässigt skulle

kunna uppnås".
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Fig 1.

"Leveringsbetingelser

vejlaboratorium,

ningens jämnhet punkt 6.3.1:
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OJÄMNHETENS STORLEK

ojämnheter per 100 m väg. Diagram-

beläggningar av cementbetong

och liknande samt för asfaltbetong.

for asfaltbelaegninger", Statens

 

1971, föreskriver i avsnitt 6.3 Belägg-

"På ett underlag med erfor-

derlig jämnhet skall jämnheten på körbanor med maskin-

utlagt slitlager vara tillfredställande enligt gällande

vägregler från ministeriet för offentliga arbeten,

Vejdirektoratet.

I utkast till

för slitlager av asfaltbetong AB och "pulverasfalt"

"Vejregler", 1964, är dessa regler angivna

i ett

diagram över tillåtet antal ojämnheter per 100 m körbana

(fig 1). Ojämnheter i körbanans längdriktning förutsättes



härvid mätta i förhållande till mitten av en 5 m lång

rätskena vid kontinuerlig mätning i vägens längdrikt-

ning. (Viagraf (18.1.3) eller motsvarande mätinstrument.)

Vid höjning av ur diagrammet hämtade värden till hela

tal fås i tabell 2 angivna största tillåtna antal ojämn-

heter av olika storlek.

 

Största antal ojämnheter vid mätning på godtycklig
lOO m-sträcka

     

Såltlager for qlmen- Ojämnheternas storlek
Sioneringshastigheterna

10 7,5 6 5 4 3
mm mm mm mm mm mm

590 km/h O O 2 3 5 9

<9O km/h O 2 3 5 8 15

    

 

   

Tabell 2. Största tillåtna antal ojämnheter per 100 m

körbana vid mätning med 5 m lång rätskena.

Tabellen gäller för beläggningar av cement-

betong, "pulverasfalt" och liknande samt för

asfaltbetong.

Enligt punkt 6.3.2 skall ojämnheter som härrör från

brunnslock och liknande inte medräknas.

Punkt 6.3.3 föreskriver: För maskinutlagda bärlager

gäller vid nyanläggning med användande av grusasfalt-

betong "GAB I" som översta bärlager samma krav som för

slitlager vid dimensioneringshastighet <90 km/h. Vid

användande av "GAB II" ställes inte några generella

jämnhetskrav. Vid förstärkningsarbeten skall jämnheten

vara tillfredställande enligt särskilda betingelser.

6.3.4. Vid användande av maskinutlagd asfaltbetong med

"nedtromlede skaerver"(ABS) får på erforderligt jämnt

underlag högst förekomma i tabell 3 redovisade ojämn-

heter per 100 m vid mätning med Viagraf (l8.l.3). Mät-

ningen förutsättes härvid utförd l/2-l år efter att

vägen öppnats för trafik.



 

 

Storlek Antal
mm

10 0

7,5 l

6 3

5 4

 

 

 

 

Tabell 3. Största tillåtna antal ojämnheter per lOO m

körbana vid mätning med Viagraf (18.1.3).

Tabellen gäller maskinutlagd asfaltbetong

med "nedtromlede skannmnf'(ABS)

I avsnitt 8 "Garanti och underhåll" anges under punkt

8.1: För den levererade beläggningen gäller med hänsyn

till den färdiga beläggningen följande garantiperioder

beträffande jämnhet och profil:

Slitlager l/2 år

Garantitiden räknas från datum-för leverans.

För jämnheten hos ett slitlager med ABS skall jämnhets-

kraven enligt 6.3.4 vara uppfyllda l/2-l år efter att

Vägen öppnats för trafik.

Bärlager (vid nyanläggning) 1/2 år

Garantitiden räknas från datum för leverans.

8.4. Ytor, där krav på jämnhet eller profil inte är upp-

fyllda kan efter byggherrens avgörande få kvarstå utan

rättelse mot förlängd garanti för fel enligt punkt 6.4

"Beläggningens utseende". Denna punkt föreskriver att

beläggningen skall ha enhetlig prägel och skall vara

stabil och:äüauigenomblödningar, sprickor, ytavflag-

ningar, hål, nedsjunkningar eller stensläpp från ytskik-

tet.

8.5. Anslutningar av slitlager till korrekt anbringade

lock och liknande skall inom garantiperioden underhållas

så att beläggningens yta inte kommer att ligga lägre än

dessa föremåls övre yta, och inte högre än 0,6 cm.



"Udførelse af motorveje" häfte 315 "Almindelig arbejds-

 

beskrivelse for utførelse af mekanisk stabile grusbaane-

lag (MSG)",Vejdirektoratet nov 1970, har inga direkta

jämnhetskrav men föreskriver i punkt 4.4 att toleran-

sen för vägprofilen är i1 cm.

Häfte 316 "Almindelig arbejdsbeskrivelse for utførelse

af stenbänxüjm;(makadam)", Vejdirektoratet nov 1970,

anger i punkt 4.3 toleransen för botten- och mellan-

lager till 1'2 cm och 1'1 cm för topplager.

Häfte 321 "Almindelig arbejdsbeskrivelse for udførelse

af cementbundet grusbanxüjmfh.Vejdirektoratet okt 1968,

föreskriver i punkt 4.6 att höjdläget för den färdig-

komprimerade ytan inte får avvika merän il cm från

projekterat höjdläge och avvikelsen får inte vara en-

sidig. Ojämnheten får inte överstiga 12 mm mätt med 5 m

rätskena.

Häfte 322 "Almindelig arbejdsbeskrivelse for utførelse

af cementbundet sandbaerelag", Vejdirektoratet okt 1968,

föreskriver i punkt 4.6 att höjdläget för den färdig-

komprimerade ytan inte får avvika merän +0 och -2 cm

från projekterat höjdläge. Ojämnheter får inte överstiga

12 mm mätt med 5 m rätskena.

Häfte nr 323 "Almindelig arbejdsbeskrivelse for udførelse

af kørebaner af uarmeret beton", Vejdirektoratet okt 1968,

anger under punkt 4.8: På en godtycklig 100 m lång

sträcka i körbanans längdriktning får antalet ojämheter,

mätt i förhållande till mitten på en 5 m lång rätskena,

högst uppgå till i tabell 4 angivna Värden.
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Storlek Antal
mm

, 0

, 1

, 3

, 9

 

 

  

Tabell 4. Största tillåtna antal ojämnheter per 100 m

körbana vid mätning med 5 m lång rätskena.

.Tabellen gäller för körbanor av oarmerad betong.

Där kravet inte är uppfyllt skall antingen de otillåtna

ojämnheterna avslipas eller de aktuella avsnitten upp-

brytas och omgjutas efter avsyningens närmare bestämmande.

Häfte 324 "Almindelig arbejdsbeskrivelse for udførelse

af kørebaner af kontinuerligt armerat beton", Vejdirek-

toratet jan 1970, föreskriver i punkt 4.9: På en god-

tycklig 100 m lång sträcka i körbanans längdriktning får

antalet ojämnheter, mätt med Viagraf (med basen 5 m)

(avsnitt l8.l.3) högst uppgå till i tabell 5 angivna

värden. 

Storlek Antal

mm

      

Tabell 5. Största tillåtna antal ojämnheter per 100 m

körbana vid mätning med Viagraf (mätbas 5 m)

(avsnitt l8.l.3). Tabellen gäller för körbanor

av kontinuerligt armerad betong.
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Då kravet inte är uppfyllt skall antingen de otillåtna

ojämnheterna avslipas eller de aktuella avsnitten upp-

brytas och omgjutas efter avsyningens närmare bestämmande.

Körbanans längdprofil skall i övrigt vara så nära den

projekterade att den färdiga beläggningen med hänsyn

till utseende och körkomfort kan accepteras.

Häfte 332 "Almindelig arbejdsbeskrivelse for udførelse

aflxnrelagaf grusasfaltbeton, type II (dybdeasfalt)",

Vejdirektoratet mars 1971, anger i punkt 6.3 "Körbanans

längdprofil" att entreprenören skall på anfordran av

byggherren med hjälp av avvägning i körbanans längd-

riktninglunuuidokumentera att avvikelser från den projek-

terade, eller en därmed parallell, längdprofil inte upp-

visar ojämnheter (även långvågighet) som kan medföra

skadlig återverkan på ytan av ovanpåliggande lager.

Häfte 333 "Almindelig arbejdsbeskrivelse for udførelse

af bänxüjmjaf grusasfaltbeton", Vejdirektoratet apr

1969, föreskriver i punkt 6.1 att det översta bärlagret

skall kunna utnyttjas för trafik utan slitlager i ett

år. Jämnheten skall vara så god att ett slitlager som

påföres inom ett år efter bärlagrets överlämnande skall

kunna uppnå den jämnhet som krävs utan föregående

justering av bärlagret.

I punkt 6.3 "Körbanans profil" föreskrivs att körbanor-

nas längdprofiler skall vara så nära de projekterade

att den färdiga beläggningen med hänsyn till utseende

och körkomfort efter byggherrens avgörande kan accep-

teras. Eventuell justering som med hänsyn till dessa

krav kan vara nödvändig skall utföras på underlag av

uppmätta profiler efter avtal med byggherren och utan

kostnad för denne.

Häfte 334 "Almindelig arbejdsbeskrivelse for utførelse

af slidlag af asfaltbeton", Vejdirektoratet feb 1970,

anger i punkt 6.1 "Körbanans jämnhet" att jämnheten



12

skall vara tillfredsställande enligt kurvvärden i Vej-

direktoratets "Udkast till vejregler fra juni 1964"

(med enkelte rettelser) (fig 1) i det att mätningarna

förutsättes ske med Statens Vejlaboratoriums Viagraf

(18.1.3) eller motsvarande mätinstrument. I punkt 6.3

"Körbanans profil" föreskrivs att körbanornas längd-

profiler skall vara så nära de projekterade att den

färdiga beläggningen med hänsyn till utseende och kör-

komfort kan accepteras.

Häfte nr 335 "Almindelig arbejdsbeskrivelse for udførelse

af slidlag af asfaltbeton med nedtromlede skamyer",

Vejdirektoratet feb 1971, förskriver i avsnitt 6 "Den

färdiga körbanans beskaffenhet", punkt 6.1 "Körbanans

jämnhet": Jämnheten skall vara tillfredställande enligt

följande kravdär mätningarna förutsättes utförda med

statens Vejlaboratoriums Viagraf (l8.l.3) eller mot-

svarande mätinstrument.

Största antal Ojämnheter vid mätning på godtycklig 100 m

100 m-sträcka framgår av tabell 6.

Ojämnheter beroende på brunnslock och liknande i kör-

banan medräknas inte.

Punkt 6.3 "Körbanans profil" föreskriver att körbanornas

längdprofiler skall vara så nära de projekterade att

den färdiga beläggningen med hänsyn till utseende och

körkomfort kan accepteras.

 

Storlek Antal

mm

  

10

7,5

5

   

 

Tabell 6. Största tillåtna antal Ojämnheter per 100 m

körbana vid mätning med Viagraf (l8.l.3) eller

motsvarande instrument. Tabellen gäller för

slitlager av asfaltbetong med "nedtromlede
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Kontaktad institution

 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, överingenjör Hailikari.

Informationskällor

 

Lehtipuu, E; Tentative requirements for highway evenness.

Helsinki University of Technology, Road and railway

engineering. Report 19, 1973.

Brev från överingenjör T Hailikari VoV,

VTI Dnr TF 742/75-532:8.

Normer

"Tentative requirements for highway evenness" är enligt

 

"Summary" ett försök att uppställa rimliga jämnhetskrav

för de allmänna vägarna i Finland. Kraven eller normerna

är huvudsakligen avsedda för existerande vägar och

mindre för kvalitetskontroll av nya beläggningar för

vilka existerar ganska noggranna jämnhetsnormer. Huvud-

kriteriet för graderingsskalorna är den åkkomfort som

upplevs vid färd i en bil. Eftersom detta kriterium är

baserat på den mänskliga fysiologien är det sålunda

helt universellt.

Mätning av jämnhet på en väg innefattar antingen mät-

ning av enstaka platser eller kontinuerlig mätning över

längre sträckor. Dessa båda mätprinciper är oberoende

av varandra. Ett godtyckligt avsnitt av en väg får

varken ha individuella ojämnheter överskridande vad

som tabellerats nedan eller ha en generell ojämnhet

större än de angivna värdena. I praktiken måste en

vägbeläggning vara flera år gammal eller annars vara

kraftigt sliten för att icke uppfylla de uppställda

kraven på generell jämnhet.
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Enstaka ojämnheter på en vägbeläggning kan klassas i

olika grupper som karakteriseras av olika geometriska

storheter såsom höjd, lutningsändring och vertikalkurv-

radie. Basen för klassningen utgöres av den enskilda

ojämnhetens längd och form. De fyra grupper som användes

definieras i tabell 7.

 

 

  

 

 

Betraktad
Typ av ojämnhet Våglängd.Å geometrisk

(approximativt) storhet Mätmetod

kort våglängd 0-2 m höjd h avvikelse från
rätskena

medellång våglängd 2-20 m höjd h i lutningsändring
relation vid avvägning
till våg-
längd Å

ramp - vinkel w lutningsändring
vid avvägning

lång våglängd >20 m radie R vertikalradie

  

 
vid avvägning

 

 

Tabell 7. Definition av olika typer av jämnhet.

När en viss ojämnhet skall mätas måste först ojämnhets-

typen fastställas. Mätningen sker med mot ojämnhetstypen

svarande mätmetod varvid sålunda varje ojämnhet kommer

att karakteriseras med hjälp av just den geometriska

storhet som bäst beskriver det obehag ojämnheten för-

orsakar.
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Mätmetoder

Följande mätmetoder användes:

För enskilda ojämnheter:

Rätskena med längden 2 m (avsnitt l8.l.l)

Rätskena med längden 5 m (avsnitt 18.l.l)

Avvägningsinstrument och måttband

För mätning av den totala ojämnheten:

'BPR roughmeter "Bump Integrator"(avsnitt l8.3.l)

Glidande rätskena med längden 5 m (avsnitt l8.l.3)

Enstaka ojämnheter mäts separat, oberoende av deras

belägenhet på beläggningen. Mätning sker endast i längd-

riktningen. I tvärled finns inga speciella krav för t ex

djupet av hjulspåren.

Kontinuerliga mätningar måste alltid utföras på ett

konstant avstånd från vägkanten. I många fall utgör det

mest slitna hjulspåret i beläggningen en lämplig linje

för dessa mätningar.

Rätskenor användes endast för ojämna partier med liten

utsträckning varvid belägningsytans största avvikelse

från rätskenan mellan dennas upplagspunkter uppmätes.

För ojämnheter med medellång våglängd liksom för ojämn-

heter av ramptyp användes ett vanligt avvägningsinstru-

ment. Lutningsändringen bestäms med hjälp av följande

ekvation (se fig 2)

Yl - 2Y2 + YB
w:

1

där w är lutningsändring (o/oo)

yl, y2, y3 är höjderna hos tre på varandra följande

punkter på beläggningen, (mm)

1 är avståndet mellan yl och y2 samt mellan y2 och

y3, (m)
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Bestämning av w genomföres för 1 = 1 m och för 1 = 2 m.

Det högsta av de två erhållna värdena på w är avgörande.

 

 

 

åka
V yl Y3

Y1_2Y2+Y3

l

 

W:

Fig 2. Bestämning av lutningsändring för vägojämnheter

med medellång våglängd

För ojämna partier med stor.utsträckning med den verti-

kala krökningsradien som avgörande geometrisk storhet

mäts med avvägningsinstrument. Formeln för beräkning av

krökningsradien har följande utseende:

1000 12
R:

Yi 2y2 + Y3

 

Där l, yl, y2 och y3 har samma betydelse som ovan och

R är vertikal krökningsradie, (m)

Kontinuerliga mätningar kan utföras antingen med hjälp

av "Bump Integrator" (avsnitt 18.3.l) eller glidande

rätskena med längden 5 m (avsnitt 18.1.3). När den

sistnämnda användes registreras varje ojämnhet större

än eller lika med 4 mm, varefter medelvärdet av ojämn-

heterna på vägavsnittet beräknas medelst nedanstående

formel
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= 2._ .hn 1/5 hk

där hn är medelvärdet av ojämnheterna på vägavsnittet,

(m)

n är antalet ojämna punkter, 520 per 100 m väg

1 är mätlängden på vägen, (m)

hk är aritmetiska medelvärdet av ojämnheten 34 mm

Följaktligen är hn medelhöjden av ojämnheterna viktade

med uppträdandefrekvensen. Om det är mer än 20 ojämna

punkter per 100 m väglängd tas hänsyn endast till de

20 största.

Elêêêiaêslaigg_êy_yêgêä

Eftersom det av en ojämn beläggning orsakade obehaget

vanligen ökar'nmxikörhastighetfn1är det rimligt att ha

hårdare jämnhetskrav för vägar med snabb trafik. Av

detta skäl

på konstruktionshastighet eller någon annan av bilister-

har vägnätet indelats i tre klasser beroende

na vanligen använd hastighet.

Klass I: Vägar där konstruktionshastigheten är högre än

90 km/h '

Klass II: Vägar med konstruktionshastighet 61 - 90 km/h

ellerrmaihastighetsbegränsning 70 - 90 km/h

Klass III: Vägar med konstruktionshastighet 560 km/h

eller med hastighetsbegränsningéü)km/h eller

lägre

EE§2_9êlläggs_e9§§êkê_91ä@§hs§s§

Följande krav är baserade på vissa empiriska samband

mellan de geometriska storheterna som karakteriserar

olika ojämnhetstyper och den maximala vertikala acce-

lerationen uppmätt på sätena i småbilar. Standardkraven
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innehåller två nivåer: l) önskad standard, med vibrations-

accelerationer så små (max l,O-l,2 m/sz) att det för-

orsakade obehaget inte märkbart avviker från den normala

kvaliteten på den aktuella vägen, 2) Minimistandard som

tillåter ojämnheter som ger maximala accelerationer i

storleksordningen l,6-2,2 m/s2 beroende på vibrations-

frekvensen. Dessa accelerationer är ansenliga och då

de överskrides skall den ojämna platsen eller sträckan

repareras,

De största tillåtna ojämnheterna på korta, jämna väg-

avsnitt presenteras i tabell 8. Beteckningen h2 hänför*

sig till den största avvikelsen från en'2 m lång rätskena

och beteckningen h5 till motsvarande för en 5 m lång rät-

skena (avsnitt l8.l.l).

 

Ojämnheternas maximalt tillåtna höjd

    

 

Kvalitetsstandard Väg klass I Väg klass II Väg klass III

hz h5 h2 hs h2 hs
mm mm mm mm mm mm

Önskad standard 7 , 10 10 15 12 18

Minimistandard lO 15 15 20 18 25

   

 

 

 

 

Tabell 8. Maximalt tillåtna höjder för kortvågiga ojämn-

heter. Mätt med 2 resp 5 m lång rätskena.

Vid mycket grov beläggning, såsom asfaltbetong med bitu-

meniserad chipsten "pre-coated chippings" får skrovlig-

hetens medelhöjd adderas till de tabellerade värdena.

De största tillåtna lutningsändringarna för medellånga

och rampformade ojämnheter presenteras i tabell 9.
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Maximalt tillåten lutningsändring

     

Kvalitetsstandard Väg klass I Väg klass II Väg-klass III

w C3/00 w 0/00 W 0/00

önskad standard 4 6 9

Minimistandard 7 10 16

  

 

 

 

Tabell 9. Maximalt tillåten lutningsändring för medellånga

och rampformade ojämnheter. Mätt med avväg-

ningsinstrument.

Den minsta tillåtna vertikalkurvradien för långvågiga

ojämnheter ges i tabelllO. De tillåtna värdena beror en-

bart av åkkomforten, snarare än siktsträckan som fordrar

större radier.

 

Minsta tillåtna vertikalkurvradie

 

Kvalitetsstandard Väg klass I Väg klass II Väg klass III

  

 

 

R m R m R m

Önskad standard 940 520 _ 240

Minimistandard 470 260 120

  

 

  

TabelllO. Minsta tillåtna vertikalkurvradie för långvå-

giga ojämnheter. Mättmed avvägningsinstrument.

Om övergången från en jämn yta till en ojämnhet av denna

typ sker snabbt, kan ändringen i acceleration (ryck) visa

sig mera störande än centrifugalaccelerationen i sig själv

Emellertid blir rycket tämligen obetydligt om beläggningen

samtidigt uppfyller de i tabell 9 och10 uppställda kraven.
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Ett vägavsnitts jämnhetsstatus kan uttryckas antingen med

hjälp av ojämnhetsindex e (cm/km) uppmätt med "Bump Inte-

grator" (avsnitt l8.3.l), eller den genomsnittliga ojämn-

heten hn (mm). Dessa storheter är alternativa och det är

tillräckligt om vägen uppfyller endera av de två kraven.

Maximalt ojämnhetsindex för vanlig finkorning ("fine-

graded") asfaltbetong ges i tabell ll.

 

Maximalt tillåtet ojämnhetsindex

 

  

  

    

 

 

Kvalitetsstandard Väg klass I*Väg klass II Väg klass III

e e e

cm/km cm/km cm/km

Önskad standard 110 130 150

Minimistandard 150 180 210

Tabell ll. Maximalt tillåtet ojämnhetsindex vid mätning

med "Bump Integrator".

Eftersom "Bump Integrator" är mycket känslig för belägg-

ningsytans skrovlighet får för grövre beläggningar föl-

jande tillägg göras till de tabellerade värdena:

tillägg 40 cm/kmBitumeniseratggrus ("bitumen gravel"):

Asfaltbetong med bitumeniserad chipsten ("pre-coated

chippings"): tillägg 30-100 cm/km beroende på konstruk-

tionen hos blandningen och beläggningens tillstånd

och asfaltlösningsbetong ("cut-

tillägg 80 cm/km

Oljegrus ("oil gravel")

back asphalt gravel"):

 

Värden för maximalt tillåten genomsnittlig ojämnhet för

ett vägavsnitt presenteras i tabell 12.
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ojämnhet
Maximalt tillåten genomsnittlig

 

Kvalitetsstandard' Väg klass I Väg klass II Väg klass III

 

   

 

 

  

h mm h mm h mm
u u u

Önskad standard 0,8 1,5 2,5

Minimistandard 2,0 3,0 4,0

Tabell 12. Maximalt tillåten genomsnittlig ojämnhet vid

mätning med 5 m lång rätskena.

Enligt brev från överingenjör T Hailikari, Väg- och

 

vattenbyggnadsstyrelsen, Helsingfors gäller följande

 

jämnhetskrav för vägar i Finland.

Toleranser för underbyggnaden ges i tabell 13.

 

    

 

 

 

Genomsnittlig Enskild
tillåten avvikelse, om
avvikelse, om

vanligen -5, +0 -10, +0

under låg
sprängstens- -10, +0 -20, +0
bank

- betyder från balanslinjen neråt
+ II Il II

Tabell 13. Maximalt tillåtna avvikelser från givna bör-

värden vid vägunde rbyggnader.

avvägningsinstrument.

Uppmätes med

Den genomsnittliga avvikelsen baseras på resultat av ett

antal mätningar som utförts i vägens tvärled. Avståndet

mellan de olika mätningarna är

mätes var tjugonde meter.

1 m Tvärsektionerna
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Tabell 14 ger höjdtoleranser och jämnhetskrav för över-

byggnadens obundna lager. Mätningarna utföres som i under-

byggnaden. De tillåtna genomsnittliga avvikelserna be-

traktas inte som kvalitetsfordringar, utan som riktvärden

för ADB-kalkyler.

 

Genomsnittlig Tillåten Största till-
tillåten av- avvikelse låtna ojämn-
vikelse från hos ett heter, mm
den rätta enskilt

nivån, mm ställe
från den
rätta

nivån, mm

  

 

Filtrerings-

9Ch . :30 :50 50
isolerings- >
lager

Förstärk- -20, 1) -40, 30
ningslager +0 +0

Bärlager ilO i20 20

    

 

1) I sprängstensbank

Tabell 14. Maximalt tillåtna höjdavvikelser och ojämn-

heter för överbyggnadens obundna lager. Upp-

mätes med avvägningsinstrument resp 5 m lång

rätskena.

För beläggningar gäller att jämnhetskontrollen sker med

5 m lång rätskena. Tabell 15 ger största tillåtna ojämn-

heter för (varma) asfaltbeläggningar (som skall vältas).



 

Största tillåtna ojämnheter

   

mm

Längdriktning Tvärriktning

LAjm,Bb,BS,YMb :12 . :8

Ab obunden ilO

asf. is
underlag i 8

fräst ilZ i8

 

  

 

Tabell 15. Största tillåtna ojämnheter på 5 m väg för

varma asfaltbeläggningar som skall vältas.

Uppmätes med 5 m lång rätskena.

Ajm ==avjämningsmassa

Bb,BS*-bitumengrus, bitumensand (Används till

byggande av väglagrets övre del)

YMb

Ab

slitlager (1-3 cm tjockt)

asfaltbetong (Används som slitlager
och som lager därunder)

Största tillåtna ojämnheter för gjutasfaltbeläggningar

mätt med 5 m rätskena i vägens längdriktning är i8mm

och ilO mm, om beläggningen är strävgjord. Handlagd

beläggning tillåtes dock ha en avvikelse på 12 mm.

För oljegrus och "bitumenlösningsgrus" gäller vid mätning

med 5 m rätskena i vägens längdriktning att ojämnheten

inte får överstiga :12 mm.
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Tabell 16 ger de kriterier som är anörande för om en

befintlig asfaltbeläggning behöver läggas om.

 

Tillåten grad av skada

 

Körhast. Körhast. Körhast.

 

 

  

 

Skada Enhet 60 61..90 90
km/h km/h km/h

Spårdjup mm '20 17 13

Ojämnhetstal cm/km 350 300 250

Nätspricka, Sprickan täcker mer än 50%
underlaget % av körbanans beläggning
bundet

Nätspricka, Sprickan täcker mer än 20%
underlaget % av körbanans beläggning
obundet

    

 

Tabell 16. Ombyggnadskriterier för befintliga asfalt-

beläggningar. Spårdjupet mätes med 3,5 m

rätskena. Ojämnhetstalet mätes med "Bump

Integrator".

I tabell l7 redovisas vid geoteknisk planering använda

riktvärden för tillåtna sättningar för olika vägklasser.

Sättningstiden anses vara 10 år. Utöver i tabellen an-

givna värden gäller att en sättning får i vägens tvär-

riktning förorsaka en sluttning av högst 15C700.

Kontrollmätning genomföres med avvägningsinstrument.



 

Tillåten Önskad standard Minimistandard

 

sättnin o n .' .
g Tillåten Tillåtet sättningsdjup Tillåten Tillatet sattningsdjup

ändring av sättningar av olika ändring av sättningar av olika

i längd- längd, cm i längd+ längd, cm

  

lutningen lutningen
Vägklass 0/00 50 m 100 m 150 m 0/00 50 m 100 m 150 m

 

A. Motorvägar och mot-
svarande
(120, l40).......... 3 20 4 30

 

B. Rikshuvudleder
Landskapshuvudleder
(100, 120).......... 4 20 30 6 30 50

 

C. Regionala leder
(80, 100)........... 6 20 30 50 10 30 50 70

 

D.'Bygdevägar
(60, 80)..........;. 10 30 50 20 50 70

  

E. Ekonomivägar........ 20 50 30 70

  

   

 

   

Tabell 17. Vid geoteknisk planering använda riktvärden för tillåtna sättningar för olika

vägklasser vid mätning med avvägningsinstrument. Inom parentes har angivits för

reSp vägklass normal rikthastighet och största antagna kortvariga hastighet.

 

2
5
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I samband med Värmeisolerande material vid vägbyggnad

tillåtes ändringar i längdlutningen enligt tabell 18.

 

Maximalt tillåten lutningsändring

 

 

 

    

  

 

Tabell 18.

Motor- 'Rikshuvud- Regionala Bygde-
Kvalitetsstandard vägar leder leder vägar

O/oo' O/oo O/oo O/oo

önskad standard 3 4 6 10

Minimistandard 4 6 10 18

Maximalt tillåten längdlutningsändring vid

användande av Värmeisolerande material vid_

vägbyggnad.

Såsom grova gränsvärden för tjällyft användes:

3-10 cm

i mellersta Finland 7-15 cm

i södra Finland

i norra Finland lO-20 cm

Gränsvärdena väljs så att både jordarter och tjälför-

hållanden beaktas. Värmeisoleringsmaterialets utspets-

ningssträcka kan beräknas på basis av ovan angivna värden.

I "Jevnhet, høyder og lagtykkelse, Litteraturstudium" av

 

ø. Hagen, Statens Vegvesen, Veglaboratoriet, Oslo 1970,

anges vidare att Finland har följande krav på jämnhet mätt

med 5 m rätskena:

Filter- och frostsäkringslager

Förstärkningslager

Bärlager

50 mm

30 mm

20 mm
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FRANKRIKE

Kontaktade institutioner

 

Laboratoire Central des Ponts et Chaussêes (LCPC)

58 boulevard Lefebvre

75732 Paris Cedex 15

Institut de Recherche des TranSports (IRT)

avenue du Gênêral Malleret-Joinville

Boite Postale 28

94-Arcueil

Informationskällor

 

Lucas, J; och Rouquês, G.: Vers une êvaluation systêma-

tique du rêseau routier â l'aide de moyens d'auscultation

â haute cadence. Entretien et problêmes de l'usager.

Bull. Liaison Labo. P. et ch., No 70, mars-avril 1974,

p. 97-111.

Abrache, M.: Uni des revêtements routiers et confort de

l'automobiliste. Bull. Liaison Labo. P. et ch. No 71,

mai-juin 1974, p. 117-151.

Permanent International Association of Road Congresses

(PIARC), XV Congress Mexico City 1975:

Technical committee on concrete roads, Report.

Technical committee on slipperiness and evenness, Report.

Normer

Enligt svar från LCPC saknar Frankrike fasta jämnhetsnor-

mer. IRT har inte svarat.
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Av Lucas och Rouguês framgår dock att jämnhetsmätningar

 

utföres med ett instrument benämnt APL (Analyseur dyna-

mique de Profil en Longue). Denna mätare som beskrivs

närmare i avsnitt 18.2.1 har formen av enenhjulig släp-

kärra. Vid mätning användes två sådana mätare som bog-

seras en i vardera av dragbilens hjulspår. Utvärderingar

kan ske enligt två alternativa metoder. Vid vad som

betecknats som "measures systematiques" studeras medel-

variansen hos vägojämnheten klassad i tre våglängdom-

råden. Sedan jämföres mätresultaten i varje våglängds-

område med en värdeskala med tio nivåer som bestämts

genom uppmätning av såväl extremt jämna som extremt

ojämna vägar (se tabell 19). De tre våglängdsområdena

är l-3,3 m, 3,3-13 m och 13-40 m och mäthastigheten är

72 km/h och mätsträckan 200 m. Lucas och Rouquês anger

emellertid inte var i skalan gränsen mellan acceptabel

och oacceptabel ojämnhet ligger.

Vid den andra typen av bearbetning av primärdata erhållna

med APL beräknas PSD (power spectral density) för den

erhållna mätsignalen.

Genom att mäta före och efter en vägombyggnad kan man

bedöma effekten av olika förbättringsåtgärder. Inte

heller i detta fall presenteras någonting som skulle

kunna ge indikation vad som är acceptabel ojämnhet.

PIARC, Technical committee on concrete roads, anger för

 

cementbetongvägar jämnhetskravet 3 mm mätt med 3 m

rätskena samt Viagrafkoefficienten (avsnitt l8.l.5.lJ <3.

Enligt PIARC, Technical committee on slipperniess and

 

evenness är de i Frankrike mest använda jämnhetsmätarna

3 m rätskena (l8.l.l) och viagraf (18.1.5.l). Utvärde-

ing av viagrafregistreringen sker på sätt som beskrivs

i avsnitt 7.3.1.

De vanligaste jämnhetsspecifikationerna framgår av

tabell 20.



Våglängdsområde l-3,3 m Våglängdsområde 3,3-13 m Våglängdsområde 13-40 m

 

Klass varians
nu; Observationer

varians
HQ Observationer

Klass varianá
Hua Observationer

  

10

_0..._. _nr-_-

  

bästa påträffade vägx

Hediannivå erhållen från
200 avsnitt av en förw

stärkt Väg

Hediannivå erhållen på 20
avsnitt av motorväg av
cement- och asfaltbetong

mediannivå erhållen på 24
avsnitt av förstärkta och
icke förstärkta riksvägar

sämsta påträffade vägx

  

bästa påträffade väg (no-
torväg av asfaltbetong)x

mediannivå erhållen på 20
avsnitt av notorväg av
cement- och asfaltbetong

l...

mediannivå erhållen på 24
avsnitt av förstärkta och
icke förstärkta riksvägar

.-

mediannivå erhållen på en
förstärkt väg

sämsta påträffade vägx

  

 
bästa påträffade Väg (mo-
torväg av cementbetong)x

mediannivå erhållen på 20
avsnitt av motorväg av
cenent- och asfaltbetong

mediannivå erhållen på en
förstärkt väg

mediannivâ erhållen på 24
avsnitt av förstärkta och

icke förstärkta riksvägar

sänsta påträffade vägx

 
 

x Dessa extremvärden svarar mot de mätningar som utförts under tidigare år på körbana som antingen var belagd eller ej, men
som likväl tillåter en hastighet av 36 km/h eller ibland 72 km/h.

Tabell 19. Värdeskala för Vägojämnheter.

 

2
9
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Typ av yta

Mätutrustning Mätriktning Väg- eller Bituminös Cement- Ytbehand-

lagertyp beläggning betong ling

mm mm mm

Rätskena 3 m Longitudinellt Bärlager 5 3 7
. Förstärkningslager 20 10 20

MaXimal

avvikelse Transversalt Bärlager 5 5 7-10

Förstärkningslager 20 10 20

Viagraf Longitudinellt Motorvägar 3 3 -

Maximal Longitudinellt Huvudvägar 5 5 -

viagraf- Longitudinellt Sekundära vägar 10 - lO

koefficient  

      

Tabell 20. Jämnhetskrav i Frankrike

DeSsa specifikationer är ibland åtföljda av klausuler av typ

"bonus-malus", beroende på medelnivå och nivå hos sämsta sektion.
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ITALIEN

Informationskälla

 

Permanent International Association of Road Congresses

(PIARC), XV Congress Mexico City 1975, Technical Committee

on concrete roads, Report.

Normer

För cementbetongvägar gäller att ojämnheten mätt med

3 m rätskena (avsnitt 18.1.l) inte får överstiga 3 mm.



6 JAPAN

6.1 Informationskälla

 

Permanent International Association of Road Congresses

(PIARC), XV Congresses Mexico City 1975, Technical

Committee on slipperiness and evenness, Report.

6.2 Normer

För jämnhetsmätningar används i Japan 3 m rätskena

(18.1.l) och en 8 m lång profilometer med två hjul men

med i övrigt av PIARC ej redovisad konstruktion.

Flertalet specifikationer kräver att den maximala

ojämnheten mätt med 3 m rätskena skall vara mindre än

5 mm. "The Public Works Research Institute" under

"Ministry of Construction" har föreslagit de godkän-

nandenormer för jämnhet som presenteras i tabell 21.

Detta normförslag är mycket strängt och angivet med

orimligt stor noggrannhet. Måttenheten är inte angiven

i källan men någon annan enhet än mm är inte möjlig.

   

 

 

Godkännande kriterium

Vägkategori Typ av beläggning Rätskena 3 m Profilometer 8 m

mm mm

Bituminös 1,15 1,50

Motorvag Cementbetong 1,75 2,40

Bituminös 1,75 2,40

HUVUdvag Cementbetong 2,60 3,70

Bituminös 2,60 3,70

LOkal vag Cementbetong 2,60 3,70

    

 

Tabell 21. Förslag till godkännandenorm i Japan.
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NEDERLÄNDERNA

Kontaktade institutioner

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

P.O. Box 71

Deernstraat 1

Voorburg 2110

Rijkswegenbouwlaboratorium

Van Mourik Broekmanweg

Delft

Informationskällor

 

de Bree, J.C.: Measurements of the unevenness of road

surfaces in the Netherlands.

Rationeel wegbeheer. Report on the annual meeting on

30 October 1973 of the "Stichting Studie Centrum Wegen-

bouw".

Permanent International Association of Road Congresses

(PIARC), XV Congresses Mexico City 1975, Technical

Committee on slipperiness and evenness, Report.

Normer

I Nederländerna genomförs officiella mätningar av vägen

med hjälp av viagraf (avsnitt 18.1.5.1), bump-integrator

(avsnitt 18.3.1) och registrerande rätskena (avsnitt

18.1.4.1). Den förstnämnda apparaten ger en uppteckning

av vägprofilen. Den andra och tredje apparaten ger en

snabb och enkel metod att bestämma den totala ojämnheten

hos långa respektive korta vägsträckor.
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Mê22299ê§_ms§_21ê95ê§

Viagrafen, som beskrivs i avsnitt l8.l.5.l, ger som

nämnts en uppteckning av vägprofilen. Utvärdering av

registreringen utföres enligt de Bree genom att regist-

reringens medellinje uppritas liksom ett antal med denna

'parallella linjer med ett inbördes avstånd av 5 mm

(ibland 3 mm).

dragna delarna av de streckade linjerna i fig 3 multipli-

(se fig 3) Summan av längderna av de hel-

cerad med 100 och dividerad med registreringens längd

L ger "viagrafkoefficienten" C5

::100(a-Fb-Fc-+d-+e-Ff-tal-Fbl-FCl-Fdl-Ffl-FCZ)

5 L

 

C

Enligt denna utvärdering är en långvågig ojämnhet värre

än en kortvågig med samma amplitud, vilket förvisso inte

är generellt sett korrekt.

Vägarna i Nederländerna klassas enligt nedan.

C5«2,5 utmärkt

2,5<C5<7,5 bra

7,5«C5«20 acceptabel

20«C5«40 medelmåttig

C5:>40 dålig

En andra parameter som kan beräknas ur primärdata är

frekvensen F definierad som antalet heldragna linje-

segment på nivåerna i5 mm i fig 3 per L==l m (dvs 100 m

mätsträcka). Denna parameter utvärderas emellertid sällan.

I avsikt att kontrollera uppträdandet hos olika vägytor

som funktion av tiden mäts det allmänna vägnätet syste-

matiskt var tredje år. Vid planerandet av dessa mätningar

delas landet i tre delar och samtliga vägar i en sådan

del mäts varje år. Därvid är vägarna mer eller mindre

regelbundet indelade i sektioner om 1 eller 2 km inom

vilka samma avsnitt om 100 m mäts var tredje år. Det finns

f n 2000 provsträckor med längden 100 m på 80 av de vik-

tigaste vägarna.
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Figur 3. Utvärdering av Viagrafregistrering

 

3
5



7. 3.

36

Mätresultaten anges på en mättablå. Dessutom uppgörs för

varje väg en s k jämnhetsritning på vilken koefficienten

C från varje sektion markeras grafiskt och på vilken

anges vissa vägdata sådana som typ av beläggning, datum

då beläggningen lades, vägkonstruktion, undergrund, grund-

läggningsmetod, reparationer etc.

MäEQlEHêä_@§§_§EEE_IQEêQEêEQE

Nedanstående tabell visar enligt de Bree klassificeringen

av de nederländska vägarna enligt ojämnhetsindex uppmätt

med "Bump Integrator" vid mätningshastigheten 50 km/h.

Detta instrument beskrivs i avsnitt 18.3.l.

r<:45 utmärkt

45«r«55 mycket bra

55<r<95 bra

95«r«l40 medelmåttig

r> 140 dålig

r är här uttryckt i enheten tum/km. En nyare skala med

r uttryckt i m/km får enligt Elsenaar i Rationeel Weg-

beheer följande utseende

r<:l,4 bra

l,4<:r<:2,4 tillräcklig

2,5< r< 3,5 medelmåttig

r> 3,5 dålig

de Bree anför vidare att eftersom apparaten inte klassar

vägar utifrån ojämnheternas storlek kan två vägar få

samma r-värde trots att ojämnheterna är av olika karaktär.

Index r vid den standardiserade hastigheten 50 km/h ger

en bred allmän indikation på vägens "åkegenskaper" dvs

jämnhetskvaliteten ur_fordonstrafikantens synpunkt. In-

verkan av en ökning av mätningshastigheten är sådan att r

kan minska mer eller mindre eller öka, normalt minskar r.



7. 3.

37

Ibland har ett index R utnyttjats, definierat som axel-

ramrörelsen uttryckt i tum/s. R kan härledas ur r och är

relaterad till hastigheten hos den störning av mätfordonet

som vägojämnheterna orsakar. Hastighetsinflytandet är

sådant att R ökar något med hastigheten på vägar där det

anses att störningen minskar med ökande hastighet, men R

ökar betydligt med hastigheten i fall där störningen ökar

med hastigheten.

För att kontrollera "åkegenskaperna" mäts det allmänna

vägnätet i Nederländerna var tredje år. Vid planerandet

av dessa mätningar användes samma system som beskrivits

ovan i samband med viagrafen, dock med den skillnaden

att med "Bump Integrator" mäts hela väglängden och inte

bara vissa avsnitt som vid mätning med viagraf.

Samma mättablå, som görs upp för varje väg för att mar-

kera viagrafkoefficienten C, används för att redovisa

resultat erhållna med "bump integrator".

Mêäaiagêä_@sé_§ä2§keaâ

I samband med vägbyggen kontrolleras vägytans ojämnheter

vanligen med hjälp av rätskena. Mätkriteriet för detta

instrument är att det inte får uppstå något gap översti-

gande ett visst föreskrivet maximivärde mellan rätskenan

och vägytan.

I Nederländerna är det vanligt att i vägbyggnadskontrakt

föreskrivs att gap överstigande 3 mm inte får uppstå

någonstans under en 4 m rätskena placerad var som helst

och i vilken riktning som helst på vägytan.

PIARC, Technical committee on slipperiness and evenness

anger att för godkännandekontroll av beläggningen an-

vänds 3 m rätskena. Körbanan indelas i 1000 m-sektioner

och inom varje sådan utväljes en 100 m-delsektion på
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vilken jämnhetsmätningen utföres. Om en avvikelse av

3 mm på en körbana med fyra lager eller 4 mm på en kör-

bana med tre lager överskrids fyra gånger eller mera

tillämpas ett vite. Om antalet avlästa överskridanden

är mer än nio kontrolleras även angränsande delsektion.

Stränga viten kan då tillämpas. Dessutom kan krav fram-

föras för nivåvariationer överstigande 5 mm.
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NORGE

Kontaktad institution

 

Statens veglaboratorium

Gaustadalleen 25

Blindern

Oslo-Dep.

Informationskällor

 

Hagen, ø.: Jevnhet, høyder og lagtykkelse. Litteratur-

studium, Veglaboratoriet. Internrapport

196,

Statens Vegvesen,

augusti 1970.

Johansen, J M.: Metoder till målning av vegdekkers jevn-

Statens Vegvesen, Veglabora-

november 1972.

het. Et litteraturstudium,

toriet, Internrapport 442,

J M.:

virksomheten ved Veglaboratoriets Asfalt- og kjemiseksjon,

Johansen, Vegdekkers jevnhet. En orientering om

Statens Vegvesen, Veglaboratoriet, Internrapport 476,

april 1973.

Retningslinjer for utførelse av bituminøse vegdekker og

kxerelagu Utarbetad och utgiven av Nordiska Vägtekniska

Föreningens norska avdelning och Den Norske Ingeniør-

Ingeniørforlaget 1972.forening. 2:a upplagan.

Statens Vegvesen, Vegnormaler, Vegbygging

Statens Vegvesen, Vegnormaler, Geometrisk utformning

Normer

Det norska vägnätet är indelat i vägtyper och vägklasser.

Detta System reviderades 1974 men eftersom tillgängliga

jämnhetsnormer refererar till det äldre systemet presen-

teras endast detta här.
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Enligt Vegnormaler, geometrisk utformning, kapitel III

 

"Vegtyper och vegklasser" avsnitt 1 anger vägklassen

vägens tekniska standard och fastställes huvudsakligen

på grundval av trafikbelastningen och den terräng som

vägen framföresgenom.

Avsnitt 2.2 (1967) ger följande indelning i vägklasser

Vägklass I, med fyra körfält

Ia: Väg med fyra körfält och mittremsa

7,5 m körbana och 3,0 m vägren

ÅMD 5 50000 fordon
Dimensionerande hastighet 80-120 km/h

Ib: Väg med fyra körfält utan mittremsa

7,5 m körbana och 1,5 m vägren

ÅMD 5 40000 fordon

Dimensionerande hastighet 60-100 km/h

Vägklass II, med två körfält

IIa: 7,5 m körbana och 3,0 m vägren (motorväg)

ÄMD 10-15000 fordon

Dimensionerande hastighet 60-100 km/h

IIb: 7,0 m körbana och 1,5 m vägren

ÅMD 5-12000 fordon

Dimensionerande hastighet 60-100 km/h

IIc: 6,5 m körbana och 1,0 m vägren

ÅMD 2-5000 fordon

Dimensionerande hastighet 60-90 km/h

IId: 6,0 m körbana och 0,5 m vägren

ÅMD 800-2000 fordon

Dimensionerande hastighet 50-90 km/h

Vägklass III, med ett körfält

IIIa: 3,5 m körbana och 0,5 m vägren

ÅMD 5 800 fordon (SMD 5 1000 fordon)

Dimensionerande hastighet 40-80 km/h

IIIb: 3,0 m körbana och 0,35 m vägren (användes inte

för "riksveger")

Dimensionerande hastighet 30-70 km/h
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"Retningslinjer for utførelse av bituminøse vegdekker og

 

baerlelagM är enligt förordet avsedd att användas av

 

offentliga och privata byggherrar som kontraktsunderlag

vid ingående av avtal med entreprenörer och utförande

av arbete med bituminösa slit- och bärlager. Denna skrift

innehåller bl a regler för tillåten ojämnhet för bärlager

och slitlager av olika typer.

För bärlager föreskrivs i avsnitt 21.212 att det enskilda

lagret skall ha föreskriven längd- och tvärprofil. Av-

vikelse från de fastställda profilerna får inte vara

större än vad som anges i tabell 22.

   

Avvikelse Jämnhet i Jämnhet i
Yta från teo- längdled tvärled

retisk mätt medX mätt med
profil rätskena rätskena

BärlagerX ilS mm 10 mm 15 mm

Ev. nedre bär- i20 mm 15 mm -
lager

Förstärknings- i25 mm - -
lager

   

 
 

x Bärlager av andra material än sådan framställda i as-
faltverk.

XXFör vägklass III-IIb kontrolleras jämnheten med en 3 m
lång rätskena, för högre vägklasser med 4 m (avsnitt
l8.l.l).

Tabell 22. Tillåtna ojämnheter vid bär- och förstärk-

ningslager.

Om bärlagret i sin helhet utföres av asfalterade material

göres jämnhetskravet för bärlagret gällande för förstärk-

ningslagret.

För bär-, bind- och slitlager av olika material framställ-

da i asfaltverk gäller jämnhetskrav i mm enligt tabell

23 (avsnitt 21.61).
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Belägg_ ' Vagklasser

ningstyp III IId IIc IIb IIa Ib Ia

Topeka 6 6 6 4 4 4 4

Ab slitlager 6 6 6 4 4 4 4

.Ab bindlager - - 6 6 6 6 6

Agb slit- 6 6 6 6 - - -
lager

Agb bind- 8 8 6 6 6 6 6
lager

As/Ag/Ap 8 8 6 6 6 6 6
bindlager

AS/Ag/Ap 8 8 8 8 6 6 6
bärlager

Rätskene- 3 4 m
längd

 

Ab ==asfaltbetong

Agb==asfaltgrusbetong

As ==asfalterad sand

Tabell 23.

Ag== asfalterat grus

Ap==asfalterad "pukk"

Jämnhetskrav för olika beläggningstyper

 

och vägklasser.

Förutom de i tabellen redovisade jämnhetskraven gäller

för samtliga i tabellen angivna beläggningstyper att

långvågiga ojämnheter som är störande för trafiken inte

får förekomma.

För "penetrationsbeläggningar" gäller slutligen enligt

avsnitt 32.31 att ojämnheterna inte får vara större än

10 mm mätt med en 3 m lång rätskena (avsnitt 18.l.l) i

vägens längdriktning. Med "penetrationsbeläggning" avses

enligt inledningen till kapitel 32 en "pukk"-beläggning

bunden i toppen med ett bituminöst bindemedel och kilat

genom nedvältning av obehandlad eller asfalterad fin-

puck. Den kan förseglas med en ytbehandling eller en

beläggning av material framställt i asfaltverk. "Penetw

rationsbeläggningen" användes som bärlager.
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Vegnormaler, vegbygging, kapitel V "Tele" avsnitt 4.4

"Frostsikring med varmeisolerende materialer" punkt

4.4.8 anger att som tillägg till de generella kraven

för de enskilda lagren i vägöverbyggnaden gäller att

maximal ojämnhet på tätnings- och utjämningslager

(filter- og avrettningslagret) under isoleringslagret

skall vara mindre än 30 mm mätt med 3 m rätskena längs

och tvärs vägen. Punkt 4.4.9 anger Vidare att jämnheten

på dessa lager skall kontrolleras för var hundrade meter

vid vägklasserna III-IIc och för var femtioende meter

vid högre vägklasser.

Kapitel VI "Overbygging" avsnitt 3 "Veg med bitumiøst

decke" punkt 3.1.2 föreskriver i tabell 24 angivna jämn-

     

     

  

 

 

med 3 m

Vid vägklasserna IIb,

hetskrav.

TOlerans for \ Avvikelse från '*Jämnhetx längs Jämnhetx tvärs
teoretiska pro- vägen. Mätt med vägen. Mätt med
fil (mm) rätskena (mm) rätskena (mm)

Yta hos

Slitlager Ab:4

Bindlager Agb:6

Bärlager :15 10 13

Ev nedre bär- i20 15
lager

äFörstärknings- * '*i25
lager
(utjämnings-
lager över
berg och sten-
fyllning)

Tätningslager :30
(Filterlager)

Terassen +30
(Traubunn) -70

x
IIc, IId och III kontrolleras jämnheten

rätskena, vid övriga vägklasser med 4 m rätskena.

Tabell 24. Toleranser för profil och jämnhet.
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Byggherren skall enligt punkt 3.1.3 kontrollera jämn-

heten hos bärlagret genom en mätning per 50 m för väg-

klass Ia-IIa och en mätning per 100 m för vägklass IIb-

III. Detta representerar minimibehovet av jämnhets-

kontrollen.

Enligt kap VII "Dekker" avsnitt 2 "Oljegrus og asfalt-

rik oljegrus" punkt 2.3.3 gäller för vägbana som skall

förses med "Oljegrus og asfaltrik oljegrus" att vägbanan

inte får avvika från föreskriven profil med mer än i2 cm

och vid mätning med 3 m rätskena får ojämnheterna inte

vara större än 12 mm.

I punkt 2.3.7 föreskrivs för den färdiga oljegrusvägen

att ojämnheterna inte får vara större än 6 mm mätt med

3 m rätskena och att det inte får förekomma långvågiga

ojämnheter som är generande för trafiken. Längsgående

ojämnheter får inte förekomma.

Samma jämnhetskrav som för oljegrus och asfaltrik olje-

grus gäller enligtkapitel VII avsnitt 3 punkt 3.3.3

och 3.3.6 även för "asfaltlösningsgrus".

Avsnitt 4 "Betongdekker" punkt 4.8.1 anger den största

tillåtna ojämnheten uppmätt med 5 m rätskena till 6 mm.

Det får vidare inte finnas mer än 15 ojämnheter större

än 3 mm per 100 m väglängd. Vid fogar får höjdskillnaden

mellan plattkanterna vara högst 2 mm. Jämnheten kontrol-

leras bäst med en jämnhetsmätare som registrerar ojämn-

heter av olika storlekar.
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POLEN

Informationskälla

 

Hagen, ø.: Jevnhet, høyder og lagtykkelse. Statens

Vegvesen, Veglaboratoriet, Oslo 1970.

Permanent International Association of Road Congresses

(PIARC), XV Congress Mexico City 1975, Technical

Committee on slipperiness and evenness, Report.

Normer

Enligt "Jevnhet, høyder og lagtykkelse" gäller vid

 

mätning med 3 m rätskena (avsnitt l7.l.l) följande

jämnhetskrav:

asfaltbeläggningar 5 mm

beläggningar med "tjaereoverflatebehandlingM 6 mm

PIARC, Technical committee on slipperiness and

 

evenness anger att kontroll av jämnhet utförs med

hjälp av 4 m rätskena (18.1.l) och planograf av samma

längd och med 14 hjul men med i övrigt inte angiven

konstruktion. Mätprincipen torde dock vara densamma

som presenteras i avsnitt l8.l.2.2. Mätningshastigheten

är 3-5 km/h.

Rätskenan användes allmänt för mindre arbeten och för

kontroll av lägre lager. Planografen användes huvud-

sakligen för kontroll av slitlagrets jämnhet.

Mätning utföres en gång i vardera körfältet på ett

avstånd av 0,7 m från kanten eller från angränsande

körfält. Tillåtna ojämnheter är 6 mm för vägytan och

l2 mm för bärlager.
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SCHWEIZ

Kontaktad institution

 

Union Suisse des Professionels de la Route

Seefeldstrasse 9

Zürich

Informationskällor

 

Schweizerische Normenvereinigung Normblatt SNV 640520

och 640521

Normer

SNV 640520 har titeln Jämnhet med underrubriken geomet-

risk undersökning, förfarande medan SNV 640521 har samma

huvudrubrik men underrubriken geometrisk undersökning,

gränsvärden. SNV 640521 ger sålunda de gränsvärden som

skall innehållas vid mätning enligt de metoder som anges

i SNV 640520.

För nya beläggningar föreskrivs i SNV 640521 två gräns-

värdesklasser. En för vägar med dimensionerande hastig-

het <80 km/h och en för vägar med dimensionerande hastig"

het 280 km/h. Om dimensionerande hastighet inte angivits

gäller kraven i gränsvärdeklassen <80 km/h. De angivna

gränsvärdena för nya beläggningar kan även användas för

att bestämma tillståndet hos vägar som trafikerats under

längre tid. I detta fall har dock gränsvärdena endast

betydelse ur informationssynpunkt.



47

De i tabell 25 angivna värdena definieras i följande

avsnitt.

    

 

 

  

  

 

Dimensionerande

Storhet hastighet

<80 km/h :80 km/h

P2 3 mm 2 mm

P4 4 mm 3 mm

Mätt i vägens längd- P8 8 mm 6 mm
riktning w Gcioo 4<?OO

öw 3(?00 2,5cyoo

P2 3 mm 2 mm
Tvarfall >l% P4 5 mm 4 mm

Mätt i vägens
tvärriktning

Tvärfall <l% P2 2 mm 2 mm
P4 3 mm 3 mm

Avsatser och sprickor P2 3 mm 2 mm

+5 mm +5 mm
Ah -15 mm -12 mm

Höjdtoleranser Åh :t3 nml :t3 mm

sh 7 mm 7 mm

Tabell 25 Gränsvärden för ojämnheten hos nya belägg-

ningar enligt SNV 640521.

I tabell 26 redovisas jämnhetsnormer gällande för bygg-

nadskontroll eller för beläggningar som trafikeras endast

tidvis eller provisoriskt har öppnats för trafik. Om

vid byggnation i två steg bärlager av varmblandade massor

provisoriskt Öppnas för trafik gäller beträffande dessas

jämnhet samma värden som för bindlagret.
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lO.3.l.l

lO.3.l.2
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Bituminösa beläggningar Betong-
S beläggningar

P4-värde Ah 11 OW Ah
mm nm1 mm /oo mm

. + 5
Bindlager 4 _15 7 6

Bärlager av + 5
varmblandade 8 _15 7 8
massor

Förstärknings- 10 + 5 7 _ + 0
lager -15 -20

Tabell 26. Gränsvärden för jämnhet hos förstärknings-

lager, bärlager och bindlager.

§§Y_§S4.9.5_29

Allmänt

SNV 640520 innehåller föreskrifter rörande geometrisk

kontroll av jämnheten hos beläggningar, bärlager och

förstärkningslager. Man skiljer mellan:

a) kontroll av färdiga beläggningsytor, speciellt sådana

som tillfälligt öppnas för trafik.

kontroll av jämnheten hos bärlager av varmblandade

massor eller bindlager om dessa tillfälligtvis ut-

sättes för trafikering och beläggningen färdigställs

i en senare etapp.

olika mätningar för löpande byggnadskontroll och över-

vakning med målsättningen att tidigt upptäcka och till"

rätta eventuella fel.

Jämnhet

Denna är en av de Viktigaste beläggningsegenskaperna,

avgörande för körbarheten och av väsentlig betydelse

för säkerheten och för beläggningens livslängd. Den är

en funktion av beläggningsytans geometriska beskaffen-

het.
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Verklig profil, teoretisk profil

Med verklig profil avses ett längs- eller tvärsnitt

genom beläggningsytan.

Med teoretisk profil avses i regel den ursprungligen

projekterade eller senare fastställda beläggningsprofilen.

Vid geometrisk kontroll av jämnheten kan den teoretiska

profilen också ersättas av en rät linje som utgör genom-

snittet av den verkliga profilen på en sträcka upp till

30 m eller vid vertikalkurvor av en kurva som motsvarar

krökningen hos vägens längsprofil.

Ojämnheternas form

Den verkliga profilen består av en överlagring av olika

våglinjer. Våglinjerna består av vågdalar och vågtoppar.

En våglinjes karakteristiska storheter är amplitud och

våglängd. Följande indelning gäller:

Långa vågor våglängder över 20 m

Medellånga vågor -"- 3 till 20 m

Korta vågor -"- 0,5 till 3 m

Avsatser och sprickor mycket korta eller trappstegs-

formade ojämnheter

Begränsade ojämnheter

Komfort och säkerhet försämras huvudsakligen av de korta

och medellånga våglängderna då dessa ger upphov till

skakningar och svängningsrörelser hos fordonet. Långa

våglängder är mindre oangenäma då de endast orsakar

nickrörelser hos fordonet.

Som begränsade kriterier för jämnhet användes antingen

våglinjens amplitud i relation till våglängden eller

lutningsändringen (se nedan).
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De ojämnheter som härrör från en grov men likformig tex-

tur beaktas inte.

Värdering av ojämnheter

För Värdering av jämnhet står huvudsakligen två förfa-

randen till förfogande.

a) P-värde

Med P-värde avses pilhöjden hos profilen mätt från en

fastlagd baslinje. Man använder P2-, P4- och P8-värden,

dvs de pilhöjder som erhålles vid 2, 4 resp 8 m långa

baslinjer. Beroende på våglängden blir ettdera av dessa

värden begränsande.

P-värden användes i regel för värdering av enstaka

punkter.

b) W-värde

W-värdet representerar en lutningsändring. Denna lutnings-

ändring står i nära sammanhang med komforten. W-värdet

definieras som vinkeln mellan två närbelägna l m långa

kordor utlagda på den verkliga profilen (fig 4). Det kan

användas för värdering av lokala punkter eller för bestäm-

ning av den genomsnittliga jämnhetskarakteristikenför en

eller flera 30 m långa delsträckor.

Höjdnoggrannhet

Avvikelsen mellan den verkliga beläggningsnivån och den

teoretiska nivån ger ett mått på höjdnoggrannheten. Den

möjliggör värdering av byggnadsnoggrannheten liksom av-

slöjande av långavågor.
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verklig profil

 

 

AAR

teoretisk profil eller verkliga profilens medellinje

  

 

  

V

7 /

W.==Lutningsändring i LE'OOIHJE'OO m_1
punkt J F 7* '1

Figur 4. Definition av vägojämnhetens W-värde

lO.3.l.8 Mätutrustning

SNV 640520 föreslår såsom lämplig profilograf "Planum"

medan "Goniograph" förordas vid vinkelmätning. Dessa

mätutrustningar beskrives närmare i avsnitt 18.1.4.2

resp lB.l.6.l.

Vidare anföres att om korta eller isolerade sträckor

skall kontrolleras kan detta med fördel utföras med

avvägningsintstrument. I regel sker detta genom av-

vägning av beläggningsytan för varje meter (t ex vid

beläggningsanslutningar vid broar). Resultatet uppritas

i skala 1:200/1 i form av diagramkurvor.

För en första grovkontroll, i synnerhet under pågående

arbete, kan en 4 m lång rätskena eller ett spänt snöre

användas.
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Mätförfaranden

Mätaigg-i_yä9s§§_lä29§:iääsi§9

a) Mätspår

Det är för kostnadskrävande att kontrollera hela belägg-

ningsytan med avseende på jämnhet, man inskränker sig i

regel till mätning i det yttre hjulspåret.

b) Mätplatser

Genom att köra med ett hårt fjädrat fordon eller medelst

ett för ändamålet specielltavsett förfarande (t ex med

en mobil mätapparat) avslöjas så Vitt möjligt alla parti-

er av enbeläggning där jämnheten förmodligen är otill-

fredsställande. På dessa beläggningspartier upptas jämn-

hetsdiagram medelst ovan beskrivna mätapparater.

Valet av mätapparatur bestäms av längden och typen hos

den sträcka som skall undersökas.

(avsnitt l8.l.4.2)

- Med "Planum" av 4 m längd kan korta våglängder uppmätas

medan "Planum" av 8 m längd kan mäta även medellånga

våglängder

- För att avslöja längre våglängder och för att registre-

ra den verkliga profilen på längre sträckor måste

"Planum"-diagrammen ordnas efter varandra. Därvid finns

två möjligheter:

De enskilda mätningarna utföres så att de överlappar

varandra med 1 till 2 m

De enskilda mätningarnas ändpunkter ansluter direkt

till varandra och dessa ändpunkter avväges.

d) Genomförande av mätning med "Goniograph" (avsnitt

18.1.6.l)
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Med "Goniograph" genomföres mätningen så att mätaren

dras Över mätplatsen i avsett mätspår varvid W-värden

(fig 4)

för mätning av godtyckligt långa sträckor, den avslöjar

kontinuerligt registreras. Apparaten ägnar sig

noggrant korta våglängder och ger anvisning om medel-

långa och långa våglängder.

Mä29229_i_yäg29§_fräsrlätaiag

I regel uppmätes endast vågdalarna.

Määaiag_sy_§êi§29995ê92äs2

Denna bestäms genom avvägning av tvärprofilens änd-

punkter. Eventuellt mäts även mellanliggande punkter.

Utvärdering

 

E:Y§Eé§

För bestämning av P-värden utvärderas jämnhetsdiagrammen

på följande sätt (fig 5):

Vid våglängder som är kortare än längden av den valda

baslinjen A-B lägger manbaslinjen vid alla vågtOppar

och vågdalar som tangent till diagramkurva. Om vågläng-

den däremot är längre än den aktuella baslinjen flyttar

man denna som en korda längs diagramkurvan.

över varje vågdal resp under varje vågtOpp mätes P-värdet

i diagrammet på den plats där avståndet (pilhöjden) mellan

baslinjen och den verkliga profilen är största. Om i

diagramkurvan uppträder ojämnheter som är en följd av en

grov beläggningsyta skall dessa på lämpligt sätt grafiskt

utjämnas.

W-värde

För värdering av en enstaka plats kan vid mätning med

vinkelmätutrustning det maximala W-värdet användas.
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L Diagramkurva

 

  

B/_J\

 

Figur 5.

 

 

A§>ÅCL--"" _'* B*<;\\§_.JE__"øøø,ø/'

Grafisk bestämning av P-värde.

För värdering av den genomsnittliga jämnhetskarakteriSti-

ken beräknas på följande sätt standardavvikelsen för

W-värdet på en 30 m lång delsträcka (fig 6).

a) Vid användning av vinkelmätutrustning:

Ur diagrammet avläses W-värdet för varje meter. Ur

dessa avläsningar beräknas sedan standardavvikelsen

S .
w

Vid användning av "Planum"

Diagramkurvan som motsvarar en 30 m lång vägsträcka

ersättes av en polygonkurva som bildats av kordor

till diagramkurvan. Kordornas längd bestämms av att

deras projektion på den teoretiska profilen skall ha

längden l m. Vid varje knutpunkt mellan två på varandra

följande kordor bestämms W-värdet. Detta kan ske gra-

fiskt eller beräknas medelst nedanstående formel.

Wi = yi-l ' 2371 + Yi+1

Wi uttryckes i(?oo

y uttryckes i mm
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Wi-värdets standardavvikelse fås ur nedanstående formel

n i

_ 1 - 2
sw-_//;-l i: (Wi W)

För utvärdering är följande skrivsätt för denna formel

  

 

lämpligt:

n 7

n( Z W?)-T 2
. 1 W

S :: i=l

w n(n-l)

n

Tw- Z Wi

i=l

_ T

W ==-
n

Wi==Lutningsändring icyoo för de enskilda meterlånga

avsnitten

W ==Aritmetiska medelvärdet av Wi-värdena för den

betraktade sträckan

n ==Antalet enskilda Wi-värden

H§j§29995ê22ä§2

I alla punkter där höjdens börvärde är känt bestäms

genom avvägning eller på annat sätt den verkliga höjden.

Höjdavvikelsen för en punkt är:

Ah.=li
l iverkl 'hiteor

Medelvärdet av höjdavvikelsen är ett mått på systematiska

fel. Det anger om beläggningen i mitten har byggts för

hög eller för låg. Det beräknas enligt följande formel.

Ah = Ahi

S
H
*

I
I
M
'
J
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Diagramkurva

_ z- I'g/ 729
.6:57'_=$§Tåáøin(1::xcäärøavz \\T ,w;w E:§N_v_.Tøøøçnhätzäk;l;ø

  

 

O 1 2 3 4 5 25 26 27 28 29 30 31

l,00mål,00m 1,00mAJJOOm.l,OOm 1,00mk1,00m 1,00m_l,00m 1,00m.1,00m

30,00m ll
7/

 

  

      

 

 

 

  

 

 

 

W 1(?00, y'i mm, sw ic?oo

W ==Lutningsändring i punkt 29
29

W29 = Y28 ' zy29 + Y30

_ 1 30
l l

sw==W-värdets standardavvikelse för våglängden 30 m

3 0 '
_. _3;_ _ 2

Sw_ //:9 (Wi W)

Anmärkning: Kordornas längd är praktiskt taget identiskt

 

med längden av projektionen på grundlinjen (teoretisk

profil).

Figur 6. Bestämning av W-Värde
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Standardavvikelsen Sh för avvikelsen från höjdavvikelsens

medelvärde är ett karakteristiskt mått för jämnheten. Den

beräknas enligt följande formel

 

För utvärderingsändamål lämpar sig följande skrivsätt

för denna formel

 

1

 

Il
2 2

.n(E Ahi )-Th

s = 1_
h n(n-l)

n

T - Z Ah.
h 1:1 1

T

ATP-B
n
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SOVJETUNIONEN

Informationskälla

Babkov, W F.:

bahnoberflächen in der UdSSR beim Bau und bei der Nutzung

Anforderungen an die Ebenheit von Fahr-

von Kraftverkehrsstrassen. Die Strasse, l4. Jahrgang,

Heft 9, September 1974.

Normer

Vid vägbyggen gäller beträffande jämnhet de värden som

föreskrivs i "Byggnadsnormer och Byggnadsföreskrifter

för USSR" (SNIP III-D. 5-73).

rade vägbeläggningar gäller att mellanrummet mellan Väg-

För alla typer av förbätt-

ytan och en 3 m rätskena (avsnitt 18.l.l) inte får över-

stiga 5 mm. Avvikelser som Överstiger detta värde är

tillåten endast på enstaka platser. Vid cementbetongbe-

läggningen får höjdskillnaden vid skarvarna inte över-

stiga 3 mm. Vid 5% av mätningarna tillåts dock 5 mm

höjdskillnad.

Beläggningens jämnhet värderas enligt i tabell 27 angivna

data

 

 

" . Avvikelser Avvikelser Maximal
Vardering av . u .
.u upp till over 5 mm aVVikelse
Jamnhet 3 mm i % i % i mm

Utomordentlig 95 :l 7

Bra 90 52 8

Tillfreds- 80 55 10
ställande

      

Tabell 27. Värderingsnorm för jämnhet uppmätt med 3 m

rätskena.
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Jämnheten mäts med metallrätskena i tre mätlinjer var

hundrade meter varvid rätskenan placeras dels längs

mittlinjen och dels l m från vardera vägkanten.

I Sovjetunionen användes förutom rätskena även en jämn-

hetsmätare som benämns stötmätare TKCh-2 (avsnitt l8.3.2)

med en uppbyggnad liknande PCA-mätarens. Till skillnad

från PGA-mätaren användes dock endast ett räkneverk som

summerar bakaxelns uppåtgående vertikalrörelser, dvs

mätning typ Bumpmeter. Jämnheten hos en väg karakteriseras

av det av räkneverket visade värdet efter mätning av 1 km

vägsträcka och uttryckes i enheten cm/km. Därvid förut-

sättes att enstaka stora ojämnheter som kan uppkomma

på vägen redan tidigare har utjämnats så att det av jämn-

hetsmätaren registrerade ojämnheterna kan betraktas så-

som förhållandevis jämnt fördelade över den uppmätta

sträckan.

Vid överlämnadet av nya eller totalrenoverade beläggningar

gäller följande värderingstabell (tabell 28) där jämn-

hetsvärdet uttryckes i cm/km

   

Karakteristik Jämnhetsvärden enligt
av vägens Ministeriet för vägväsendet Statliga institutet
jämnhet i Kasakstanska sovjetrepu- för vägplanering

bliken (Giprodornij)

Utomordentlig 90 60

Bra 91-105 60-80

Tillfreds- 106-120 80-120
ställande

Otillfreds- 120 121
ställande

  

 

Tabell 28. Värderingsnorm för jämnhet uppmätt med jämn-

I Kasakstan användes för dessa mätningar en lastbil medan

Giprodornij använder en buss. Mäthastigheten är 50 km/h.

hetsmätare typ Bumpmeter.
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Under de betingelser som gäller vid mätningarna i

Kasakstan anges följande samband mellan rätskena och

stötmätaren TKCh-Z.

s=20+7u.f"7

där S==mätresultat erhållet med jämnhetsmätaren av typ

PCA (cm/km)

h==medelavvike1sen under en 3 m rätskena (cm)

Enligt Giprodornij existerar följande samband

S==40+-16°n

där n==procentuella andelen avvikelser överstigande

5 mm under en 3 m rätskena

Tabell 29 anger största tillåtna ojämnhet utan korrek-

tionsåtgärder vid olika trafikbelastning. Jämnhetsvär-

dena är angivna i cm/km i den kasakstanska skalan.

   

 

  

   

Trafikbelastning fordon/dag

500- 1000- 2000- >
500 1000 2000 3000 -3000

sfaltbetong- och cementbetongbelägg- - 200- 160- 130- 5130
ingar (ursprunglig jämnhet 90 cm/km) 270 220 160

ten- och makadambeläggningar behand- 400 290- 220- 180- _
ade med organiska bindemedel 400 290 220
ursprunglig jämnhet 140 cm/km)

Tabell 29. Gränsvärden för vägojämnheter angivna i

cm/km i den kasakstanska skalan.

Dessa gränsvärden är grundade på en uppskattning av

totalkostnadsminimum för transporter och Vägunderhållo
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SPANIEN

Informationskälla

 

Permanent International Association of Road Congresses

(PIARC), XV Congress Mexico City 1975, Technical

Committee (M1 slipperiness and evenness, Report.

Normer

Jämnhetsmätningar utföres dels genom avvägning där

en profil upptages för var tionde meter (utom för

undergrunden där en profil upptages för var tjugonde

meter) och dels genom mätning med 3 m rätskena (l8.l.l)

eller 3 m rullande rätskena av icke närmare angiven

typ. Tabell 30 anger gällande gränsvärden.

   

 

   

      

  

Lagertyp Avvägning Rätskena 1)
mm mm

Förstärkningslager +0, -30 ilS

'Förstärkningslager +0, -1/5 av ilO
:och bärlager lagertjock-
; leken

Bärlager och bind- ilS i8

lager

. 3)
Slitlager ilO i5

;ägyta av cement- i6 i3
\ etong

l) Såväl longitudinell som transversal mätning

2) Aggregat, makadam, cementstabiliserat grus,
asfaltemulsionstabiliserat grus, asfaltstabili-

serat grus, mager betong

3) Överdraget med bituminöst bindemedel

Tabell 30. Jämnhetsnormer i Spanien
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STORBRITANNIEN

Kontaktad institution

 

Transport and Road Research Laboratory

Old Workingham Road

Crowthorne, Berks

Informationskälla

 

Specifications for road and bridge works, London, 1969.

Permanent International Association of Road Congresses

(PIARC), XV Congress Mexico City 1975;

Technical committee on concrete roads, Report.

Technical committee on slipperiness and evenness, Report.

Normer

Specification for road and bridge works, avsnitt 701

"Horizontal Alignments, Surface Levels and Surface

Regularity of Pavement Courses" föreskriver att ytjämn-

heten i längdled hos slitlager, bärlager och betong-

beläggningar skall ligga inom de toleranser som anges

i tabell 31.

Överensstämmelsen med de i denna tabell uppställda jämn-

hetskraven skall kontrolleras med rullande rätskena

(rolling straightedge) av den typ som konstruerats av

Road Research Laboratory (avsnitt 18.1.2.l). Mätning

skall ske parallellt med vägens mittlinje fyra fot från

vänstra kanten av varje körfält.

Mätlängden 1000 fot och tillhörande antal tillåtna ojämn-

heter skall tillämpas överallt där den sammanhängande

längden av färdig väg är 1000 fot eller mer, oavsett om

vägen är byggd i kortare längder.
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För längder kortare än 250 fot skall den lagda belägg-

ningsytan och ytan av bärlagret kontrolleras med en

10 fot rätskena placerad parallellt med vägens mittlinje.

Den lagda beläggningsytan och bärlagrets yta får inte

ha större fördjupningar under rätskenan än 1/8 tum resp

 

  

l/4 tum.

Slitlager på flexib- Bärlager hos flexib-
la körbanor. Ytan la körbanor, slitla-

hos körbanan av be- ger hos "hard shoul-
tongplattor dersnfx "Hard shoul-

ders" av betong-
plattor

.n x
Ojamnhet
Överstigande l/8 tum 1/4 tum l/8 tum l/4 tum

. H 1000 250 1000 250 1000 250 1000 250
Matlangd fot fot fot fot fot fot fot fot

Beläggning
konstruerad

enligt 20 9 2 ° 1 40 18 4 2
"Design Chart"
1,2,7 och 8 i
Road Note 29

Andra
beläggningar 40 18 4 2 60 27 6 3

     

 

 

 

 
En ojämnhet är envariation hos vägytans profil uppmätt
med rullande rätskena (rolling straight-edge)

Ingen ojämnhet överstigande 3/8 tum är tillåten

xx
Del av vägren konstruerad för att bära tyngden av ett

fordon

Tabell 31. Maximalt tillåtet antal ytojämnheter.

PIARC, Technical committee on concrete roads, anger

för cementbetongvägar: på en mätsträcka av 300 m får

ingen ojämnhet vara >9 mm, två stycken >6 mm och

20 st >3 mm mätt med "Rolling straightedge" (avsnitt

l8.l.2.l).
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PIARC, Technical committee on slipperiness and

evenness anger i tabell 32 redovisade jämnhetskrav

för existerande beläggningar.

 

 

 

      

[ I T
§Maximalt tillåtet antal :Jämnhetsindex

Vägtyp ;ojämnheter 6-10 mm äuppmätt med
iMätlängd 300 m Mätlängd 75 m Bumpmeter
i cm/km

Motorvägar

. och ' 22 10 290-350
§Huvudvägar '

§Belägg- Å i
§ningar med i _:tillfällig i 45 20 320 385

;yta i i
l 1

Tabell 32. Jämnhetsnorm för existerande beläggningar

i Storbritannien.

Beslut angående nödvändigheten att förbättra jämnheten

på existerande beläggningar baseras vanligen på mät-

ningar utförda med Bumpmeter på vägsektioner av längden

1,6 km och mera sällan på mätningar utförda med rätskena.
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l4.l Informationskälla

 

Permanent International Association of Road Congress

(PIARC),

on concrete roads,

14.2 Normer

Jämnhetskraven för cementbetongvägar beror av Vägens

65

XV Congress Mexico City 1975, Technical committee

Report.

konstruktionshastighet enligt tabell 33.

 

Konstruktionshastighet Största tillåtna ojämnhet

  

 

 

V km/h Rätskena 4 m»

\73200 3

1503V5200 4

lOOgV<150 5

503V<lOO 6

V<:50 7

Tabell 33. Jämnhetskrav för vägar med olika konstruk-

tionshastighet. Jämnhetens kontrolleras med

rätskena 4 m (avsnitt l8.l.l).
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USA

Kontaktad institution

 

U.S.

Federal Highway Administration

D.C. 20590

Department of Transportation

Washington,

Informationskällor

 

Federal Highway Administration.

Vägbyggnadsnormer för Arizona, Californien, Havaji,

Nevada och Washington.

Normer

Federala bestämmelser

Federal Highways föreskriver i punkt 401.20 att ytan hos

 

en asfaltbetongbeläggning skall kontrolleras med en 10'

(fot)

entreprenören och som placeras såväl parallellt med

rätskena (avsnitt 18.l.l) som tillhandahålles av

som vinkelrätt mot vägens mittlinje. Vägytans avvikelse

från rätskenans undre kant får mellan två godtyckliga

underlagspunkter inte överskrida 3/16"(tum).

Arizona

För asfaltbetong gäller att ytan hos justeringslagret

("leveling course") inte får variera mer än l/4" från

nedre kanten på en 10' rätskena placerad parallellt med

vägens mittlinje.

Vägytan får inte variera med än l/8" från nedre kanten

på en 10' rätskena placerad parallellt med vägens mitt-

linje.
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Californien

Beträffande undergrundens jämnhet föreskrivs i Standard

Specifications 21-2.02 att ytan inte i någon punkt får

avvika mer än i 0,1' från föreskriven nivå.

För obundna förstärkningslager ("aggregate subbases")

gäller enligt 25-l.05 att den färdiga ytan inte i någon

punkt får avvika mer än i 0,08 från föreskriven nivå.

För obundna bärlager ("aggregate bases") föreskrivs i

26-l.05 att den färdiga ytan inte i någon punkt får

avvika med än i 0,05' från föreskriven nivå.

I avsnitten 27-l.O8 reSp 28-l.06 föreskrivs att den

färdiga ytan hos hyvelblandade Och verkblandade

cementstabiliserade bärlager ("cement treated bases")

skall vara homogen och inte i någon punkt får avvika

mer än 0,03' från underkanten av en 12' rätskena lagd

i godtyckliga riktningar. Den färdiga ytan får Vidare

0,05'

nivå utom i det fallet den skall utgöra underlag för en

inte i någon punkt avvika mer än i från föreskriven

beläggning av portlandcement i vilket fall ytan inte i

någon punkt får ligga över den föreskrivna nivån.

Beträffande hyvelblandade asfaltbeläggningar sägs i

38-4.0l att när beläggningen är klar för överlämnande

till uppdragsgivaren skall den vara grundligt packad och

fri från hjulspår, pucklar, grOpar eller oregelbunden-

heter. När en 12' rätskena placeras på den färdiga ytan

i vägens längdriktning får ytan inte avvika mer än '

0,02' från rätskenans undre kant.

asfaltbetong föreskrivs i 39-6.02 och 39-6.03 att

jämn

För

den färdiga beläggningen skall vara väl packad,

och fri från hjulspår, grOpar eller oregelbundenheter.

När en 12' rätskena placeras på den färdiga ytan i vägens

längdriktning får ytan inte avvika mer än 0,01' från

rätskenans undre kant.
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Standard Specifications föreskriver i 40-l.lO för belägg-

ningar av portland cementbetong att när en 12' rätskena

placeras på den färdiga ytan i en riktning parallell med

vägens mittlinje får ytan inte avvika mer än 0,01' från

rätskenans undre kant. Beläggningens tvärlutning skall

vara enhetlig i sådan utsträckning att inga fördjup-

ningar större än 0,02' uppträder vid prov med en 12'

rätskena placerad vinkelrätt mot vägens längdriktning

från kant till kant hos ett körfält med bredden tolv

fot.

Utrustning som ger en färdig yta med "Profile Index"

7 tum/mile (CalifornienprofilOgrafenw avsnitt 18.1.5.2)

eller lägre skall användas för varje profil som krävs

här nedan. Sagda profil skall sluta 50 fot från varje

byggnadsverk eller existerande beläggning som ansluter

till den nya beläggningen. Den färdiga ytan hos belägg-

ningen inom 50 fot från varje byggnadsverk eller existe-

rande beläggning som ansluter till den nya beläggningen

skall innehålla de toleranser som anges i föregående

stycke. Om endera eller båda av ovan angivna begräns-

ningar överskrides skall det aktuella beläggningsarbetet

avbrytas tills andra metoder eller annan utrustning har

av entreprenören föreslagits för provning och godkänts

av kontrollanten. Användandet av sådana reviderade meto-

der och apparater skall avbrytas om de inte producerar

en färdig yta inom de begränsningar som angetts ovan.

Arbetet skall inte återupptas förrän kontrollanten god-

känner ytterligare ändringar i metoder och utrustning

som föreslås av entreprenören.

Bestämning av "Profil Index" skall ske i överensstämmelse

med Test Method No Calif 526. För att bestämma presta-

tionsförmågan hos de metoder och den utrustning som an-

vänds av entreprenören skall för en beläggning som ut-

läggs i bredden tolv fot eller mindre profilen uppmätas

tre fot från och parallellt med vardera beläggningskanten.

Om beläggningen utläggs i en bredd större än tolv fot

skall profilen uppmätas tre fot från och parallellt med

vardera beläggningskanten samt vid detungefärliga läget

av varje planerad längsgående skarv.
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Förutom kravet rörande medelvärde av "Profile Index"

skall alla ytor med upphöjningar överstigande 0,3' ned-

slipas tills avvikelserna uppmätta med profilografen inte

överstigerCLEYü Avvikelser överstigande 0,3' skall be-

stämmas genom mätning i profilogram i överensstämmelser

med Test Method No Calif 526.

Efter att slipning för att reducera lokala avvikelser

överstigande 0,3' har genomförts skall om nödvändigt

_ytterligare slipningar genomföras för att reducera

"Profile Index" uppmätt med profilograf till 7 tum/mile

eller mindre för godtyckligt 0,1 mile långt avsnitt

längs godtycklig linje parallell med beläggningskanten.

För cementbetongbeläggningar på broar gäller enligt

51-1.l7 att innan byggnadsställningar och andra hjälp-

konstruktioner avlägsnas skall den färdiga betongytan

kontrolleras med hjälp av en 12' rätskena. Ytan får inte

avvika mer än 0,01' från rätskenans undre kant.

Eêyêii

Havaji föreskriver för asfaltbetong att ytan skall

kontrolleras med en 10' rätskena på utvalda platser.
/

Ytan får därvid inte avvika mer än 3/16' från rät-

skenans nedre kant någonstans mellan två upplagspunkter.

Nevada

För verksblandad asfaltbetong gäller att den färdiga

ytan skall vara packad, jämn och fri från hjulspår,

grOpar eller oregelbundenheter. När en 12' rätskena pla-

ceras på den färdiga ytan och parallell med vägens mitt-

linje får ytan inte avvika mer än 0,02' från rätskenans

undre kant. Beläggningens tvärlutning skall vara enhetlig

i sådan utsträckning att inga fördjupningar större än

0,02' uppträder vid prov med en 12' rätskena placerad

vinkelrätt mot vägens längdriktning från kant till kant

hos ett körfält med bredden 12 fot.
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Washiagzea

Enligt "Standard Specifications for Roads and Bridge

Construction" punkt 5-04.3(13)

hos tOppen eller slitlagret på en asfaltbetongbelägg-

skall den färdiga ytan

ning ha homogen textur, vara jämn och likformig i fråga

'om bombering och lutning och fri från felaktigheter av

alla slag. Ytan skall inte avvika mer än 1/8" från

nedre kanten på en 10' rätskena placerad på ytan paral-

lell med mittlinjen.

För cementbetongbeläggningar gäller enligt punkt

5-05.3(12) att jämnheten skall kontrolleras senast

klockan 17 dagen efter att beläggningen har lagts.

Jämnheten vinkelrätt mot mittlinjen mätes med hjälp

av en 10' rätskena och jämnheten i vägens längdriktning

mätes med en registrerande profilograf.

Tvärlutningen hos den färdiga ytan skall vara likformig

i sådan utsträckning att inga variationer större än

l/4" uppträder när ytan kontrolleras med en 10' rät-

skena placerad i en riktning vinkelrätt mot vägens

längdriktning.

"Profile Index" i vägens längdriktning skall för den

färdiga beläggningen vara sju tum per mile eller mindre

mätt med registrerande profilograf (Californienprofilo-

metern avsnitt l7.l.5.2).

Bestämning av "Profile Index" skall ske i överensstämmel-

se med WSHD Test Method 809 A som är identiska med

Californiens Test Method No Calif 5261.

ma kvaliteten hos en entreprenörs metoder och utrustning

För att bestäm-

skall "Profile Index" för en beläggning utlagd i tolv

fots bredd,

profiler uppmätta tre fot från och parallellt med vardera

bredd

som

eller mindre, anges som medelvärdet av två

beläggningskanten. Om beläggningen är utlagd i en

överstigande tolv fot skall "Profile Index" anges

medelvärdet av profiler uppmätta tre fot från och paral-

lellt med vardera vägkanten samt vid det ungefärliga läget

av varje planerad längsgående skarv.
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"Profile Index" i beläggningens längdriktning baseras

på höjdläget hos någon punkt på vägbanan relativt höjd-

läget hos punkter 12,5' framför och bakom punkten. Detta

mäts med ett tvåhjuligt mätfordon med hjulbasen 25' och

med ett referenshjul som är fritt rörligt i vertikal

riktning upphängt mitt emellan de två yttre hjulen.

Fordonet registrerar vid mätning kontinuerligt uppmätt

väglängd och variation i höjdläge på en pappersremsa.

"Profile Index", som bestäms ur registreringsremsan för

en vägsträcka av längden O,l mile, definieras som det

kumulerade värdet av avvikelsemaxima över- eller under-

stigande en normerad avvikelsevariation av i 0,1 . Höjd-

lägena anges i steg om 0,05". Om t ex registrerings-

remsan för en 0,1 mile lång vägsträcka visar att alla

höjdlägesmaxima utom två ligger inom den normerade av-

vikelsen av i 0,1" och dessa två maxima uppmäts till

+ 0,2" resp - 0,3" blir "Profile Index" (0,2-O,l)-+

(|0,3| -0,1 =0,1+0,2=0,3" per 0,1 mile eller 3'

per mile.

Förutom ovan angivna krav på medelvärde av "Profile.

Index" gäller att alla ytor med höjdlägesmaxima över-

stigande O,3" skall avslipas så att vid förnyad mät-

ning med profilograf inga avvikelser överstigande
I,

0,3" förekommer. Avvikelser överstigande 0,3 bestäms

genom mätning i profilogrammet enligt de provmetoder

som kan erhållas från"Materials Laboratory?

Efter genomförd avslipning för att reducera individuella

avvikelser överstignade 0,3" skall om nödvändigt ytter-

ligare slipning utföras för att minska med profilograf

uppmätt "Profile Index" till 7" per mile, eller mindre,

på godtycklig vägavsnitt med längden O,l mile längs god-

tycklig linje parallell med beläggningskanten.



16

16.1

16.2

72

VÄSTTYSKLAND

Kontaktad institution

 

Bundesanstalt für Strassenwesen

Bruhlerstrasse l

Postfach 510530

5 Köln-51

Forschungsgesellschaft für das Strassenwesen

Maastrichterstrasse 45

5 Köln

Informationskällor

 

Technische Vorschriften und Richtlinien für die Aus-

führung Vön BodenVerfestigungen und Bodenverbesserungen

im Strassenbau: TVV 74

Technische'Vorschriftenund Richtlinien für die Aus-

führung von Tragschichten im Strassenbau: TVT 72

Technische Vorschriften und Richtlinien für den Bau bitu-

minöser Fahrbahndecken: TV bit 2/56 Teer- und Asphalt-

makadam, TV bit 3/72 Asphaltbeton und Sandasphalt

(Heissenbau), TV bit 4/58 Teerbeton (Heissenbau), TV

bit 5/67 Asphalt- und Teerbeton (Warmeinbau), TV bit

6/60 Gussdecken, TV bit 7/71 Abnahme, Gewährleistung

und Abrechnung

Technische Vorschriften und Richtlinien für den Bau von

Fahrbahndecken aus Beton: TV Beton 72

Merkblatt für Ebenheitsprüfungen, Ausgabe 1973 (Entwurf)
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Normer

Enligt TVV 74 får för jordstabilisering "Bodenverfestig-

ungen" som skall utgöra det direkta underlaget för

betongbeläggningar eller överbyggnader av bituminöst

material ojämnheten inte vara större än 2,0 cm inom en

4 m lång mätsträcka (punkt l.7.l.2.3). Kontroll av jämn-

heten skall enligt 1.8.4.9 utföras med en 4 m rätskena

(avsnitt 18.1.l). Avståndet mellanmätplatserna får inte

överstiga 50 m (2.1.8.3, 2.2.8.3 och 3.8.3).

TVT 72 föreskriver i 1.8.4.7 att jämnheten hos bärlager

skall kontrolleras med en 4 m rätskena eller någon mot-

svarande jämnhetsmätare. Mätning i vägens längdriktning

utföres i regel i mitten av vardera körfältet vid bundna

bärlager och i mitten av Vägen vid obundna bärlager.

För bärlager utan bindemedel krävs i 2.2.7.3 Grusbärlager

(Kiesstragschichten) och 2.3.7.3 Makadambärlager

(Schottertragschichten) att ojämnheten hos bärlagrets

ytaimunnen 4 m lång mätsträcka inte överstiger 2,0 cm.

Vid bärlager med hydrauliska bindemedel gäller att

ojämnheten hos bärlagrets ytaixmmnen 4 m lång mätsträcka

inte får överstiga 1,5 cm (3.1.7.3 gällande grusbärlager

och 3.2.7.3 gällande makadambärlager). För betongbärlager

gäller enligt 3.3.7.3 att ojämnheten inte får överstiga

1,0 cm.

Vid bärlager med bituminösa bindemedel fordras enligt

4.7.5 att ojämnheten hos bärlagrets yta inom en 4 m

lång mätsträcka inte överstiger 1,0 cm.

I samtliga ovannämnda fall fordras enligt 2.2.8.3,

2.3.8.3, 3.1.8.3, 3.2.8.3, 3.3.8.3 resp 4.8.3 att av-

ståndet mellan jämnhetskontrollpunkterna inte överstiger

50 m.
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Urfülbit 2/56 kan hämtas att för tjär- och asfaltmaka-

 

dam av olika typer skall vägunderbyggnadens ytjämnhet

kontrolleras med en 4 m lång rätskena eller annan god-

Akänd mätutrustning. Därvid får avvikelsen inte på något

ställe vara större än 1,5 cm (vid cementbetongunder-

byggnad 1,0 cm) (21.21, 22.21 och 23.21).

För den färdiga beläggningen gäller att ytjämnheten

skall undersökas med en 4 m lång rätskena som skall

skjutas utefter beläggningen i godtyckliga riktningar

varvid inte större avvikelser än 10 mm får uppträda

(21.81, 22.8 och 23.8).

I TV bit 3/72 behandlade asfaltbetong och sandasfalt

 

"(Heissenbau) påpekas i punkt 3.1.3 att framställningen

av en beläggning förutsätter att underlaget är lämpat

härför. Detta anses vara fallet när underlaget uppfyller

fordringarna enligt "Technischen Vorschriften und Richt-

linien für die Ausführung von Tragschichten im Strassen-

bau" (TVT 72) resp "Technischen Vorschriften und Richt-

linien für die Ausführung von Bodenverfestigungen im

Strassenbau" (TVV). För innehållet i här aktuellt av-

seende i dessa föreskrifter har redogjorts ovan.

TV bit 3/72 framställer vidare i punkt 7.3 följande

krav på beläggningsytans jämnhet. Vid bindlager får

ytans ojämnhet inom en 4 m lång mätsträcka inte uppgå

till mer än 6 mm. Om bindlagret anbringas på ett under-

lag som inte är bundet med bindemedel får ojämnheten

imnxauppgå'till mer än 10 mm.

Vid slitlager på bindlager med en föreskriven jämnhet

av 6 mm får ytans ojämnhet inte uppgå till mer än 4 mm.

I alla övriga fall får slitlagrets ojämnheter uppgå till

högst 6 mm. Vid icke maskinell utläggning är 10 mm till-

låtet.
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På ytor med långsam trafik, t ex stadsgator kan större

toleranser tillåtas, dock inte större än 10 mm.

TV bit 4/58 ställer i punkt 40.21 exakt samma krav på

jämnhet hos underbyggnaden för beläggningar av tjär-

betong "(Teerbeton, Heissenbau)"-som TV bit 2/56

ställer beträffande underbyggnaden för beläggningar av

tjär- och analtmakadem (se ovan).

För ytjämnheten hos den färdiga beläggningen krävs

enligt 40.81 att vid jämnhetsundersökning med en 4 m

lång rätskena som skjutes utefter beläggningen i god-

tyckliga riktningar inga större avvikelser än 6 mm

uppträder. Vid maskinell utläggning är 10 mm tillåtet.

TV bit 5/67 avseende asfalt- och tjärbetong "(Warmein-

bau)" (asfaltlösningsbetong) föreskriver i punkt 50.21

att underlagets jämnhet skall kontrolleras med 4 m rät-

skena eller annan tillåten utrustning; därvid får avvik-

elsen - såvida inte TVV och TV bit 2 till 4 föreskriver

annorlunda - inte i någon punkt överstiga 1,0 cm.

Slitlagrets jämnhet skall enligt 50.81 kontrolleras med

4 m rätskena eller annan tillåten utrustning. Därvid

får avvikelsen i slitlagret vid Vägar från 7,5 m bredd

och vid vägar med enkelriktade körbanor inte i någon

punkt överstiga 4 mm. Hos slitlagret på andra Vägar får

avvikelsen inte överstiga 6 mm. Vid icke maskinell ut-

läggning är 10 mm tillåtet.

De i TV bit 6/60 ("Gussdecken") i punkt 61.21 och 62.21

angivna kraven på jämnhet hos underbyggnaden för gjut-

asfalt ("Gussasphalt") och "mastix"-slitlager överens-

stämmer med motsvarande 1 TV bit 2/56 och TV bit 4/58

(se ovan).
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För ytjämnheten gäller enligt 61.81 för gjutasfalt att

om en 4 m rätskena skjutes utefter beläggningen i god-

tycklig riktning eller vid mätning med en tillåten

jämnhetsmätare får inga större avvikelser än 6 mm upp-

träda (på Autobahn 4 mm). Vid icke maskinell utläggning

är avvikelser upp till 10 mm tillåtna.

För ytjämnhetenlmm;"mastix"-Slitlager gäller enligt

62.81 att då en 4 m rätskena skjutes i godtyckliga

riktningar utefter beläggningen eller vid mätning med

en tillåten jämnhetsmätare får inga större avvikelser

'än 10 mm uppträda.

TV bit 7/71 ger regler för uppdragsgivarens övertagande

 

av den byggda Vägen,uppdragstagaremsgarantiåtaganden

samt för avräkningen mellan uppdragSgivare och upp-

dragstagare. Om olika kontrakterade specifikationer

hos Vägen inte innEhålles sker avdrag från kontrakt-

summan i samband med avräkningen. Dessa avdrag beräknas

enligt Vissa regler och beträffande jämnhet föreskrivs

nedanstående (avsnitt A.2.6).

Om de i TV bit 2 till 6 angivna gränsvärdena för jämn-

het hos beläggningens Översta skikt överskrides skall

ett avdrag beräknat enligt följande formel göras.

A = 0,4-EP°B°Zp2

där A = avdrag i DM

p = uppmätt ojämnhet i mm utöver det fastlagda

gränsvärdet

EP = enhetspris i DM/m2 beräknat enligt 1 TV bit

7/71 angivna regler

B = till varje mätställe hörande bredd hos kör-

banan i m

Vid utvärderingen skall först de uppmätta överskridan-

dena (p) kvadreras varefter summan av dessa kvadrater

bildas.
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Vid tvättbrädesliknande ojämnheter skall övervägas om

ojämnheterna skall åtgärdas eller om ett prisavdrag

enligt ovanstående formel skall företas.

Mätningarna genomföres i yttre körbanangüiett avstånd

av ungefär 75 cm från vägkanten, i övriga körbanor

mätes i mitten. Som mått på överskridandet (p) gäller

utan hänsyn till utsträckningen alltid den största

avvikelsen från gränsvärdet.

TV Beton 72 anger i punkt 3.1.2 att framställning av

 

slitlager enligt denna föreskrift förutsätter att under-

laget är lämpligt vilket anses vara fallet om bärlagren

uppfyller fordringarna i "Technischen Vorschriften und

Richtlinien für die Ausführung von Tragschichten im

Strassenbau" (TVT) resp "Technischen Vorschriften und

Richtlinien für die Ausführung von Bodenverfestigungen

im Strassenbau" (TVV) eller om underbyggnaden resp

undergrunden vid omedelbart pålagrat slitlager upp-

fyller fordringarna i "Zusätzlichen Technischen Vor-

schriften und Richtlinien für Erdarbeiten im Strassen-

bau" (ZTVE-StB) resp TVV. I andra fall skall övervägas

om särskilda åtgärder måste vidtagas.

Jämnhetskraven på slitlagret är beroende av vilken

trafikklass den aktuella vägen tillhör. Trafikklasserna

definieras i tabell 34 (TV Beton avsnitt 2).

  

 

  

Trafiktyp och -mängd under 24 tim

Traflkklass Antal lastbilar med Totala antalet
mer än 5 ton nytto- fordon per
last i genomsnitt- dubbelkörfält
lig daglig trafik

V mycket svag 510 5500

IV svag >lO till 100 >500 till 2000

III medel >100 till 500 >2000 till 5000

II stark >500 till 1000 >5000 till 10000

I mycket stark _ >1000 >10000

 

 

Tabell 34. Indelning av det västtyska Vägnätet i trafik-

klasser
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Slitlagrets ojämnhet får enligt 7.5 för vägar tillhör-

ande trafikklass I inte överskrida 3 mm. För vägar till-

hörande trafikklass II och III får ojämnheten inte över-

skrida 4 mm inom en 4 m lång mätsträcka i godtyckliga

riktningar. För vägar tillhörande trafikklass IV och V

och för ytor tillhörande alla trafikklasser vilka fram-

ställts utan utläggare ("Fertigern") får ojämnheten

inte överstiga 6 mm. De tillåtna avvikelserna får endast

uppträda med gradvisa övergångar och inte med korta och

regelbundna avstånd.

Kontroll av jämnheten skall enligt TV Beton 72 punkt

8.4.4.3 ske genom användande av en 4 m lång rätskena

eller motsvarande jämnhetsmätare (t ex Planograf, av-

snitt l7.l.2.2. Mätning i längsriktningen utföres i

regel i mitten av varje platta.

De ojämnheter som överskrider gränsvärdena fastställes.

Om de tillåtna avvikelserna enligt ovan överskrides

föreskriver TV Beton 72 att avdrag från entreprenad-

summan skall göras. Detta avdrag beräknas enligt nedan-

stående formel (punkt A.2.3).

A = 0,2-Zp2-EP-B

där A = avdrag (DM)

p = uppmätt ojämnhet (mm) utöver tillåten avvik-

else

EP = enhetspris (DM/m2) beräknat enligt 1 TV Beton

72 angivna regler

B = till varje mätställe hörande bredd hos kör-

banan (m)

Vid utvärderingen skall först de enskilda överskridan-

dena (p) kvadreras varefter summan av dessa kvadrater

bildas. \
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Mätmetoder

 

ZI"Merkblattfür Ebenheitsprüfungen" behandlas närmare

upp'

ställda jämnhetskraven för byggnad och leverans av

kontrollen av att de i "Technische Vorschriften"

slitlager, bärlager och dessas underlag innehålles.

Vidare beskrivs mätmetoder för värdering av jämnhets-

tillståndet hos Vägar som trafikeras samt för speciella

jämnhetsundersökningar.

§§95§Ep§§êäälêäiggêä_l29952_1;ål

Är-profil (verklig profil):

Med är-profil avses längs- eller tvärsnitt genom den

verkliga ytan hos ett lager.

Bör-profil (teoretisk profil):

Som bör-profil gäller längs- eller tvärsnittet genom

den projekterade lagerytan eller ett linjetåg som bildar

en medellinje genom är-profilen.

Jämnhet:

Jämnhet har uppnåtts hos en lageryta om formen resp

förloppet hos är-profilen överensstämmer med bör-profi-

len.

Ojämnhet:

Ojämnheter är oregelbundna avvikelser hos är-profilen

från bör-profilen, varvid dock ytans råhet lämnas utan

beaktande.

91êEQE§Eê§_9§E_§§§§-Yêääê2-iPEQEE-l;å)

Man skiljer mellan följande former hos ojämnheten:

tröskel

hål,

3. Kombination av upphöjning och fördjupning: våg,

l. Upphöjning: puckel,

2. Fördjupning: grop, spricka, fåra

tvätt-

brädesliknande Ojämnheter

4. övrigt: avsats
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Avgörande för värderingen av vägojämnheten är i allmän-

het dess inverkan på fordonen resp fordonspassagerarna.

Denna invekan beror inte bara på ojämnheternas form och

storlek (höjd, djup och längd) utan även på hur de föl-

och deras rikt-jer på varandra (antal och fördelning)

ning i förhållande till körbanans längdriktning.

Definierandet av en enhetlig jämnhetsskala som värder-

ingsmått för ojämnheter utifrån dessas form, storlek

och succesion för användning i byggnadspraxis är enligt

avsnitt 1.5 ännu inte möjligt. Detta är också orsaken

till att så många jämnhetsmätningsförfaranden och

-instrumentl har utvecklats .

5922:9;l_§!_jêm9h§§_yié_2§992999ê§_19995§_2>

För kontroll av jämnhetskraven föreskriver "Technische

Vorschriften" följande mätanordningar.

l. Rätskena (avsnitt 18.1.l)

2, Planograf (avsnitt 18.1.2.2)

Beroende på att konstruktion

de båda mätanordningarna ger

tat. Framför allt vid mycket

och mätmetod är olika för

de inte alltid samma resul-

ojämna lagerytor kan in-

bördes avvikande bedömningar erhållas. Då resultatet

av jämnhetskontrollen utgör en grundval för kontrakts-

rättsliga följder (mottagande, avdrag osv) måste alltid

från början i byggnadskontrakten fastläggas vilken mät-

metod som skall användas vid jämnhetskontrollen.

Dessa båda mätanordningar behandlas närmare i avsnitt

l8.l.l resp 18.1.2.2.

För att uppnå en så jämn vägyta som möjligt skall enligt

2.2.1 jämnheten hos tvär- och längsprofilen kontrolleras

genom tillräckligt ofta återkommande stickprov. På grund

av den enkla konstruktionen och enkla handhavandet läm-

par sig för detta ändamål rätskenan i förbindelse med

*en mätkil bäst. Hur ofta dessa jämnhetskontroller behöver

utföras beror av noggrannheten hos byggnadsutrustningen
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och storleken av de i "Technischen Vorschriften" fast-

lagda tillåtna toleranserna. Vid varje mätplats skall

endast den maximala avvikelsen mellan lageryta och

mätkant fastställas. Vid användande av rätskena skall

dagligen kontrolleras att denna är rak.

l6.4.3.l Mätlinjens läge (2.2.2.1)

Mätlinjens läge vid kontroll av jämnheten i vägens längd-

riktning är oberoende av mätmetoden och är fastlagd i

"Technischen Vorschriften".

l6.4.3.2 Mätning med rätskena (2.2.2.2)

På grund av det stora tids- och personalbehovet skall

rätskena användas vid jämnhetsmätning i vägens längd-

riktning endast i de fall omfattningen av mätningarna

inte är allt för stort. Före mätning skall kontrolleras

att rätskenans undersida är rak.

Jämnhetsmätning med rätskena skall enligt 2.2.2.2.l

genomföras enligt följande regler (se fig 7):

Rätskenans mittmarkering delar med utgångspunkt från

mätriktningen rätskenan i en främre och en bakre del.

Efter att rätskenan har uppställts på den yta som skall

kontrolleras bestäms med hjälp av en mätkil på båda

delarna den största vertikala avvikelsen mellan rät-

skenans undersida och markytan. Dessa båda mätvärden

införes i mätblankettens spalt 4 vid V (fram, vorne)

resp H (bak, hinter) (se fig 8).

Om den maximala ojämnheten ligger mitt under mittmarker-

ingen gäller det uppmätta värdet som såväl V-värde som

H-värde. Avvikelser mellan rätskenan och markytan hos

delar av rätskivan som sticker ut utanför rätskenans

yttersta beröringspunkter med marken beaktas inte, dvs

mätkilen anbringas endast vid punkter mellan rätskenans

underlagspunkter.
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Vid mätlinjer med en längd överstigande 4 m framflyttas

rätskenan med en överlappning av 2 m från mätställe

till mätställe.

0 2 4 I . 6 8 10 (m)
F I 1 I I I I T I I 1

Mätläge 1 Maximala avvikelser (H- och V-värde)
bakre del främre del i att införa i mätblanketten

 

JL Y *

'ff-*ähi7drø___-§77ârøøø/rfááiNä\ä *-_.___ør'I/,._øä\\ ---- .Är-profil
H V

   

Mätläge 2 " .

främre del Ingen matnlng under den

,VI-lg V Ar_pr0f11

  

   

 

Mätriktning --- Mätläge 3

bakre del främre del

I_ \ j

Mätläge 4
bakre del främre del

I 'H 1

Ingen mätning under utskjutande delar I

  

Figur 7. Exempel på mätlägen med rätskena.
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Fig 8 Mätblankett för jämnhetsmätning med rätskena.

 



84

Vid mätning av en hel vägsträcka (2.2.2.2.2) skall den

aktuella mätlinjen kontinuerligt mätas enligt den metod

som beskrivits i föregående avsnitt. Förfarandet ägnar

sig p g a det arbetskrävande förfarandet endast för

vägavsnitt med en längd av högst 1 km. Vid byggnads-

åtgärder med en längd överstigande 100 m är mätning

med Planograf att fördra.

\küipunktvis1nätning uppställes rätskenan endast på be-

stämda avsnitt av mätlinjen (2.2.2.2.3). Var mätning

skall ske bestäms med hjälp av en i förväg fastlagd

regel. Ett mätavsnitt skall vara högst 10 m långt vilket

motsvarar fyra förflyttningar om vardera 2 m av rät-

skenan. Avståndet mellan mätavsnitten beror av betyd-

elsen hos det aktuella lagret.I TVT 72 anges för bär-

lager ett högsta avstånd av 50 m.

Detta förfarande som avsevärt reducerar provningsarbetet

i jämförelse med kontinuerlig mätning och möjliggör en

snabb överblick över godheten hos ytan av ett lager

ägnar sig dock inte för kontroll av vägbaneytan, då inte

alla ojämnheter kommer att upptäckas.

För att inskränka provningsarbetet kan - såvitt inte

"Technischen Vorschriften" föreskriver annorlunda -

också följande provmetod användas.

Mätavsnitten fastlägges efter en av uppdragsgivaren och

uppdragstagaren gemensam förkontroll (t ex genom att

med en bil köra över den aktuella sträckan). Kriteriet

för val av mätavsnitt är vertikalfjädringsförhållandena

hos den använda bilen. Bilen skall köras utefter mät-

linjen så att det ena av bilens båda hjulspår så vitt

möjligt ligger på mätlinjen. Mätavsnittens längd beror

av usträckningen hos de sträckor som synes vara ojämna.
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Mätning med Planograf (2.2.2.3)

(avsnitt 18.1.2.2) användes framför allt

på sådana lagerytor som skall mätas kontinuerligt i

Planografen

körbanans längdriktning.

Under mätning skall den dras utefter mätlinjen med unge-

fär gånghastighet. För att förbättra orienteringen vid

följande utvärdering är det ändamålsenligt att med be-

stämda avstånd göra en markering på skrivarremsan med

hjälp av vägmarkeringsskrivaren. Genom att betrakta

visarinstrumentets visare kan dessutom platser med otill-

låten ojämnhet omedelbart upptäckas och markeras på

Efter okappling av skrivaren och anbringande av

dragstången i rörramens andra ände är mätning av en

andra mätlinje i motsatt riktning möjlig utan att mät-

vagnen behöver vändas. Vid två pådetta sätt upptagna

längsprofiler ligger de båda till en och samma tvärprofil

hörande mätvärdena under varandra på skrivarremsan.

För kontrollmätningar får endast invändningsfritt

justerade mätapparater användas. Före varje kontroll-

mätningstillfälle skall mätpersonalen förvissa sig om

att mätapparaturen är justerad och funktionsduglig.

Utvärdering av mätresultat (punkt 2.3)

 

Om vid överlämnandet av en väg de enligt "Technische

Vorschriften" tillåtna ojämnheterna har överskridits

fastställer i allmänhet byggnadskontraktetatt uppdrags-

givaren, bortsett från hans rättigheter enligt §§12 och

13 i VOB/B, kan företa prisavdrag enligt fastlagda

formler. Dessa formler har det allmänna utseendet:

2
A = k-EP-B-Zp

där A\ = avdrag (DM) 44"*

k = faktor som tar hänsyn till aktuell typ av

lager (jämför enskilda värden i "Technischen

Vorschriften")
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EP = enhetspris som följer ur avräkningen för lagret

(Dm/m2)
B* = bredd som är tillordnad mätlinjen (t ex kör-

bana, körfält, plattbredd, utläggarens utlägg-

ningsbredd "Fertigerbahn ) (m)

p = uppmätt ojämnhet utöver tillåten avvikelse (m)

För att bedöma det kontrollerade lagret och för att

beräkna eventuella avdrag måste de vid kontrollmätningen

erhållna mätresultaten först bearbetas. Bearbetningen

beror av den använda mätmetoden.

MêääêêälEêE_§EäållE§_EEåE_E§E§E§Eê_lêY§ElEE_Z;å;l)

Utvärderingen utföres i samma formulär som mätresultaten

har införts 1 (se fig 8). Ur värdena i spalt 4, där de

båda mätvärdena från varje mätposition har införts, fås

värdena i spalt 5 (bestämmande värde), därigenom att

V-värdet från en mätposition jämföres med H-värdet i

följande mätposition och det största av dessa noteras.

Vid första mätpositionen för en profil blir det bakre

alltid

På motsvarande sätt blir vid den sista mätpositionen

ojämnhetsvärdet (H-Värde) "bestämmande värde".

det främre ojämnhetsvärdet (V-Värde) alltid samtidigt

"bestämmande värde". Om värdet i spalt 5 ligger över

toleransgränsen noteras överskridandet p 1 mm i spalt 6.

fåsGenom kvadrering (spalt 7) och summering (spalt 8)

slutligen Värdet sz som ingår i prisavdragsformeln.

MäEEêêElEêE-åääållQê_iEåê-§lê§99§ê§-iêY§ElEE-Z;åiê)

Vid planografmätningar uppritas vid sidan av mätresul-

tatet även en nollinje och olika toleranslinjer så att

storleken av ojämnheterna liksom överskridandena p lätt

kan avläsas (se fig 9).
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Toleransgränserna anbringas på bestämda avstånd från

nollinjen (f n 4, 6, 10 och 15 mm). Toleranslinjer med

andra avstånd från nollinjen får inritas i efterhand.

Den fortsatta utvärderingen förlöper i Överensstämmelse

med motsvarande vid rätskenemätning. De avlästa över-

skridandena kvadreras först var och en för sig och ur

dessa värden bildas sz

OOOOOOOOOOOOOOOO

Längsprofil vid Nollinje
mätning i ena N Tolerapslinje 4mm
riktningen -"- l Eå

-"- 15mm
Längsprofil vid Nollinje . ,
mätning i andra TOlerêRällnje ämm

- - mm
riktningen -"- 10mm

-"- 15mm

0000000000000000

 

Fig 9. Registreringsdiagram från Planograf
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Kontaktad institution

Kuratorium für.Verkehrssicherheit

Ölzeltgasse 3

Wien III

Normer

Österrike använder den schweiziska normen SNV No 640 520.

Denna norm har presenterats ovan under rubriken Schweiz.
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MÄTAPPARATUR

Apparatur för geometrisk uppmätning av profilen

 

Rätskena

i princip en lång linjal som utlägges på

Det

sökta ojämnhetsvärdet utgörs vanligen av det maximala

Rätskenan är

beläggningsytan i den riktning mätning skall ske.

' avståndet mellan rätskenans underkant och vägytan. Be-

stämningen/de maximala avvikelserna på vardera sidan

av rätskenans mittpunkt förekommer även.

"Merkblatt für Ebenheitsprüfung", utgiven av Forschungs-

gesellschaft für das Strassenwesen, Köln, säger beträff-

ande rätskenans konstruktion att man kan använda rät*

skenor med rektangulärt tvärsnitt tillverkade av kvist-

fritt och väl lagrat trä, av aluminium eller av stål.

Rätskenor av metall med ett från en rektangel avvikande

artvärsnitt, som ger större böjstyrhet och lägre vikt,

också tillåtna. Rätskenans underkant som tjänar som

referenslinje vid mätningarna skall bestå av ett mate-

rial med hög slitstyrka.

Uppmätningen av avvikelsen mellan rätskenan och vägytan

kan ske med någon form av mätlinjal eller med hjälp av

en mätkil. Mätkilarna tillverkas i allmänhet av metall

Den ena mätytan lutar 10-15% relativt den andra och är

försedd med en skala som vid mätningen kan avläsas Ovan-

ifrån.

Vid jämnhetskontroll uppställes rätskenan på ytan av det

lager som skall kontrolleras. Ojämnheterna bestäms såsom

avvikelser mellan rätskivans undre kant och lagerytan

genom att skjuta in mätkilen under rätskivan. Ju längre

in under rätskivan mätkilen kan skjutas desto större

är ojämnheten på detta ställe.
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1

Rätskena'

Ovanifrån Avläsning '0,0'

avläsa a t t k '
u . 1 s ar ^ '

Matkll mätkant _ '

 

Lutning 10-177 ___H
:eläggningsyta

 

 

F19 10. Rätskena med mätkil i mätningsläge

Rätskenor av olika längder användes som kontrollinstru-

ment i följande av de länder vars jämnhetskrav här har

presenterats:

Belgien 3 m Polen 3 och 4 m

Finland 2 och 5 m Sovjetunionen 3 m

Frankrike 3 m Spanien 3 m

Italien 3 m Tjeckoslovakien 4 m

Japan 3 m USA 10 och 12 fot

Nederländerna 3 och 4 m Västtyskland 4 m

Norge 3,4 och 5 m

Rullande rätskena

TRRL Rolling Straightedge

Den rullande rätskenan (rolling straightedge) från TRRL

är avsedd att ge en nära approximation till en 10 fot

(3 m) lång rätskena (utan stödfötter i någon ände) glid-

ande längs Vägytan (se fig ll). Den består av en styv

lådliknande ram uppburen av 40 hjul med diametern 5 tum

(127 mm)

i två parallella rader 4,5 tum (114 mm)

placerade med centrumavståndet 6 tum (152 mm)

från varandra

med ena radens hjulcentra mitt emot mellanrummen mellan
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F19 11. TRRL Rolling Straightedge (TRRL Leaflet LF325)
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hjulen i den andra raden. På vägytan är apparaten där-

för i allmänhet uppburen av de tre högsta punkterna på

en remsa 10 fot (3 m) lång och ungefär 5,5 (140 mm)

bred.

bärhjul finns ett mäthjul som är rörligt upp och ned

I apparatens mittpunkt mitt emellan de två raderna

och som följer vägprofilen. Mäthjulets rotation driver

en längdmätare graderad i fot och dess upp- och ned-

gående rörelse är kopplad till två visare i mätare som

êürgraderadei_delar'av tum. För att undvika] nödvändig-

heten av kontinuerlig observation av dessa visare när

apparaten skjuts längs en väg finns en elektrisk klocka

-som kan inställas så att den ringer när visaren passerar

över godtyckligt förinställt värde på skalan.

Mäthastigheten inklusive antecknande av mätresultat är

ungefär 1 mile/h (1-2 km/h).

Denna mätare användes i Storbritannien.

Planograf

Planografen består av en 4,36 m lång mätvagn med regist-

rer- och visarutrustning oCh en vägmätare. Mätvagnens vik-

tigaste delar är en rörarm utfört som ett rymdfackverkned

triangulärt tvärsnitt försett med en dragstång, tio

löphjul med varierande axelavstånd, ett vid sidan av

löphjulsprået placerat stödhjul samtliga med 20 cm

diameter och ett mäthjul med en diameter av 15 cm. Löp-

hjulens kontaktytor med marken bildar en linje som utgör

den momentana referenslinjen för den uppmätta ojämnheten.

Avståndet mellanförsta och sista hjulaxeln är 4 m och

motsvarar därmed längden hos den västtyska rätskenan.

Mäthjulet är via en hävarm lagrad i mätvagnens mittpunkt

så att mäthjulet går i samma spår som löphjulen. I noll-

läget ligger mäthjulets markkontaktyta på samma räta

linje som löphjulens markkontaktytor. Vid mätning utför

mäthjulet upp- och nedgående rörelser relativtden

momentana referenslinjen. Dessa rörelser motsvarar

vägens ojämnheter.
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Registreranordningen är placerad ovanför mäthjulet och-

upptecknar dettas vertikalrörelser, dvs de ojämnheter

som mäthjulet har rullat över, liksom nollinje och

toleranslinjer. I enlighet med principen för mätning

med rätskena registreras mäthjulets uppåtgående rörelser

endast upp till den momentana referenslinjen som utgörs

av löphjulens markkontaktytor. Mätanordningen är vidare

försedd med en för hand betjänad vägmarkeringsanordning.

Visarutrustningen består av envridbart lagrad visare

som visar det uppmätta Värdet-samt en maximalvärdes-

visare. En på rörramen monterad vägmätare är indirekt

förbunden med stödhjulets axel. Omedelbart före mätning

frigöres det under transport vid rörramen arreterade

mäthjulet och registrerutrustningen inkopplas.

Planografen används 1 Västtyskland.

Viking Hi-Lo Detector

Denna apparat som används i Nederländerna är tillverkadv

i USA. Den består av en styv balk Vilken rullar på hjul

med mycket god rundhet och uppbär ett känsligt indika-

torhjul i sin exakta mittpunkt. Detta hjul följer den

yta som skall kontrolleras och förmedlar avvikelser hos

ytan till en förstorad skala som är lätt synlig för

operatören.

Längden hos balken är i den nederländska versionen 3 m.

På balken har monterats signallampor, elektriska räk-

nare och mikrobrytare. Brytarna aktiveras av rörelser

hos indikatorhjuletsexnn.varje avvikelse som överstiger

gränserna för en specifierad och.i förväg.inställd av-

vikelse indikeras och räknas av signallamporna resp

räknarna.
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Den glidande rätskenan som i Danmark går under det miss-

visande namnet Viagraf (denna benämning avser vanligen

en jämnhetsmätare av annan typ) består av en 5 m lång

dubbel rätskena (fig 12) uppbyggd som en gitterkonstruk-

tion med två justerbara medar av hårt, slitstarkt stål

som vid mätning glider på vägbeläggningen. Mätaren kan*

vid mätning dras med handkraft eller med bil eller

traktor.

Ojämnheterna mätes nedåt från mitten av rätskenan med

hjälp av en cirkelbågformad släpa med ungefär samma

radie som ett bilhjul (40 cm). Släpans lodräta rörelser

överföres till ett räkneverk och en skrivare som på ett

diagrampapper registrerar Ojämnheterna i skalan 1:1 för

vägprofilen och skalan 1:100 för mätsträckan. Räkne-

verket består av sex räknare som räknar antalet ojämn-

heter större än 2,5, 5,0, 7,5, 10,0, 12,5 och 15,0 mm.

Vid mätning på mycket ojämn väg kan räkneverket med en

enkel omställning bringas att i stället räkna ojämnheter

större än 5, 10, 15, 20, 25 och 30 mm. Räkneverket av-

läses normalt var hundrade meter.

Diagrampapperet drivs av etthjul som rullar på vägen

och som samtidigt mäter längden av den uppmätta sträckan.

Den största förekommande ojämnheten på sträckan avläses

på en särskild skala. Slutligen innehåller mätaren två

planimetrar, varav den ena anger ytan mellan nollinjen

och den uppmätta profilen och den andra anger ytan

mellan en linje 5 mm under nollinjen och den uppmätta

profilen.

Glidande rätskena med längden 5 m används förutom i

Danmark även i Finland.
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Delft registrerande rätskena

Statens väglaboratorium i Delft, Nederländerna har

utvecklat en registrerande rätskena bestående av en 4 m

lång balk med två ben i vardera änden. En mätande och

registrerande vagn skjutes längs balken.

Balken måste vara absolut rakt under mätningen utan

märkbar inverkan av tyngden av mätvagnen. Detta har

åstadkommits genom att montera en lina under balken.

är förspänd för att motverka nedböjning av balken

under dess egen tyngd. För kontroll av om balken är rak

eller ej finns en sträckt tråd fäst vid balken. Denna

skall sammanfalla med vissa markeringar på balken.

För att motverka att märkbar deformation skall kunna

uppstå medan mätvagnen rullar utefter balken är denna

försedd med tre Skjutbara ben som är placerade med ett

inbördes avstånd av 1 m. De Skjutbara benen fästes innan

mätvagnen rullar utefter balken och lossas därefter.

Riktning av balken genom att spänna linan under balken

är nödvändigt endast en eller två gånger per dag. Övriga

åtgärder - inklusive upptagning av diagram - tar 3 till

5 minuter.

Mätvagnen består av en mätvagn på fyra hjul. En verti-

kal glidande axel med ett mäthjul användes för att

registrera ändringarna hos vägytan med hjälp av en kul-

spetspenna fäst på den glidande axeln. På ramen har

monterats en behållare som innehåller en bunt kort. Med

hjälp av kuggväxel och en kuggstång bringas denna be-

hållare att röra sig i motsatt riktning mot mätvagnen

och med en nedväxling av rörelsen 1:50.

När mätvagnen rullas utefter balken erhålles ett dia-

gram över vägytan i skala 1:50 horisontellt och 1:1

vertikalt. Fig 13 visar några registreringsdiagram.
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A==Asfaltbetong (acceptabel)

B= -"- (god)

C== -"- (utmärkt)

D==Cementbetong (god)

ZE= -"- (utmärkt)

F==Gatsten

Fig 13. Diagram erhållna med Delft registrerande

rätskena (enl S.C. de Bree)
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Vissa metoder att värdera vägytan utifrån dessa diagram

användes men några slutgiltiga kvalitetskrav har ännu

inte föreskrivits. När i vissa fall ett diagram över

längsprofilen av en längre vägsträcka önskas kan detta

göras på två sätt

1. Efter att det första diagrammet över 4 m väglängd har

registrerats flyttas rätskenan 3 m och ett andra dia-

gram över 4 m väglängd upptas. De två diagrammen

överlappar varandra över en längd av 1 m och det är

lätt att justera ihop dem speciellt om balken var

horisonterad under mätningarna.

2. Successiva diagram över 4 m väglängd upptas och

slutet av ett diagram måste sammanfalla med början

av nästa. Begynnelse- och slutpunkterna markeraspå

vägen och avväges med avvägningsinstrument. Med denna

information kan ett exakt diagram över den uppmätta

vägprofilen uppritas. I diagram över en längsprofil

upptagen enligt detta förfarande mätes lutningen hos

beläggningen 1 punkter med intervall motsvarande

30 m på beläggningen.

Variansen §V av de uppmätta lutningarna beräknas för

att bestämma ojämnhetsindex ("roughness index").

log (1+1060§V)

viktigaste faktorn i formeln för "present service-

ability index" PSI,

Detta "roughness index" = är den

en term som framförts vid AASHO

Road Test 1 USA för att indikera den momentana för-

mågan hos en beläggning att betjäna trafiken.

Med horistonell balk kan rätskenan också användas för

kontroll av vägars tvärprofil.

Planum

Den bl a i Schweiz använda registrerande rätskenan som

går under benämningen "Planum" är på grund av detenkla

handhavandet och de låga kostnaderna väl lämpad för

bestämning av jämnheten på inte alltför långa sträckor.
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"Planum" består av en U-profil som vilar på två stöd

belägna på ett avstånd från ändpunkterna utgörande l/4

av totala längden hos "Planum". Med hjälp av en för-

skjutbar vagn försedd med ett mäthjul upptages den

verkliga profilen och upptecknas i form av en diagram-

kurva (längdskala 1:20, höjdskala 1:1).

Det finns två typer av "Planum". Den ena medger en mät-

längd av 4 m och den andra 8 m.

EEQällQHEêä

Viagraf

Viagrafen består av en huvudram, två sekundärramar och

fyra tertiärramar. Den uppbäres av åtta hjul i linje

med varandra och jämnt fördelade med ett avstånd av

9.25 m mellan första och sista hjulet, samt ett sido-

monterat stödhjul. I apparatens mitt finns ett litet

mäthjul av stål som är fritt rörligt relativt huvudarmen

Vilken uppbäres av ett system av hävarmar på de åtta

hjulen så att den vertikala rörelsen hos huvudramens

centrum är lika med medelvärdet av de åtta hjulens

vertikalrörelser. Principiellt är mätmetoden baserad på

antagandet att, då Viagrafen dras längs en väg, huvud-

ramens centrum följer en bana som ligger på konstant

höjd över vägytans medelnivå. Detta eftersom normalt

lika

Fig 14 visar en principskiss över Viagrafen.

många hjul befinner sig över som under medelnivån.

Vid mätning dras Viagrafen av en bil. Mäthastigheten är

5 ä 8 km/h.

remsa registrerar mäthjulets rörelser relativt huvud-

I bilen finns en skrivare som på en pappers-

ramens centrum. Den Vägsträcka apparaten tillrygga-

lägger överföres till remsan i skala 1:100.

Neder-Viagrafen används i Finland, Frankrike, Italien,

länderna och Tjeckoslovakien.
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Fig 14. Principskiss över Viagraf (Enl S.C. de Bree)
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Californienprofilografen består av en 25 fot lång ram

uppburen av hjul och hävarmar på med Viagrafen analogt

sätt.

Profilen fås ur de vertikala rörelserna hos ett i ramens

Hjulen ligger dock inte i linje med varandra.

mittpunkt monterat hjul relativt medelvärdet av höjd-

läget hos bärhjulens markkontaktpunkter. Profilogrammet

registreras i skalan en tum motsvarande 25 fot i längs-

led och en tum motsvarande en tum vertikalt.

Vid mätning skall profilografen dras med en hastighet

som inte överstiger gånghastighet. Detta för att så

mycket som möjligt eliminera hjulstudsning. För hög

hastighet resulterar i ett svårutvärderat profilogram.

Californienprofilografenanvändsi.Californien och

Washington.

Vinkelmätare

Goniograf

Goniografen består i princip av två raka balkar vardera

med längden en meter,i.vertikalplanet ledbart kopplade

ände mot ände och uppburna av ett hjul i ledpunkten och

ett hjul i vardera balkens andra ände. Den betraktade

storheten är vinkeln mellan balkarna. Apparaten skjutes

.för hand med hastigheten 2-4 km/h. Mätsignalen registre-

ras på pappersremsa och vägprofilens vinkeländring ut-

värderas grafiskt.

Goniografen används i Schweiz och Österrike.
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Mätare baserade på trög massa

 

133%

Denna mätutrustning utgörs av en enhjulig släpkärra

(se fig 15)

bil. Släpkärran består av ett mäthjul upphängt i en

som med konstant hastighet bogseras av en

horisontell arm, en fjädrad massa som belastar hjulet

samt en horisontell seismisk pendel som utgör referens-

nivå för mätsignalen. Vinkeln mellan denna seismiska

pendel och hjularmen uppmätes och registreras kontinuer-

ligt på magnetband i dragfordonet. Vanligen utnyttjas

två APL samtidigt som då bogseras av samma dragfordon

på sådant sätt att de går i dragfordonets båda hjul-

spår. Mäthastigheten är vanligen 72 km/h men 144 km/h

är möjlig.

APL används i Frankrike.

Stötmätare

 

Egmpmsfsr

Bumpmetern består av en rektangulär ram i vilken är mon-

terad ett enda hjul försett med luftgummidäck (fig 16).

Hjulbelastningen är ca 2750 N och däckdimensionen är

6.00xl6. Vardera änden av hjulaxeln är fäst vid centrum

av en mjuk bladfjäder med endast ett blad. Ändarna av

bladfjädrarna är fästade i ramens främre ochbakre tvär-

balkar. Förhållandet mellan fjädradcxüiofjädrad masSa

är 4:1. Dessa data. är valda så att de vid den tid då

apparaten utvecklades någorlunda motsvarade typiska data

för en amerikansk personbil.

Två hydrauliska stötdämpare, en på vardera sidan av

hjulet, är förbundna med axeln. Över hjulet har monte-

rats en brygga som tjänar som övre fästpunkt för stöt-

dämparna. I ramens främre ände är enanordning för
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F19 15. APL.(Analyseur dynamique de profil en long)

(M. Abrache)
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Fig 16. Bumpmeter (Enl S.C. de Bree)
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kOppling av mätapparaten till en dragbil. En integrator-

enhet, SOm arbetar endast i en riktning, är monterad på

ramens ena sida och är förenad med hjulaxeln med en

speciell lina.

Mätresultatet är avhängigt av mätningshastigheten som

'sålunda måste anges i de jämnhetsnormer som är baserade

på mätningen med Bumpmetern. De vanligaste mätnings-

hastigheterna är 32 och 50 km/h. Hjulets uppåtgående

rörelser relativt ramen integreras av integratorenheten

och registreras avenlelektromagnetisk räknare. En annan

räknare anger antal hjulvarv. Ett ojämnhetsindex som

uttrycker summan av alla uppåtgående hjulrörelser rela-

tivt ramen per enhet körd vägsträcka kan sålunda enkelt

erhållas. De vanliga enheterna för detta index är

tum/km eller cm/km. '

För att göra apparaten oberoende av vertikalrörelser

hos dragfordonet är en motvikt fäst vid ramens främre

ände. Massan hos denna motvikt är vald så att stöt-

centrum för hela apparaten ligger i vertikalplanet

genom hjulaxeln.,

Bumpmetern används i Belgien, Danmark, Finland, Neder-

länderna, Polen och Storbritannien.
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Denna jämnhetsmätare som används i Sovjetunionen utnytt-

jar samma mät- och registreringspricip som den ovan

redovisade Bumpmetern. Till skillnad från denna mäts

dock här vertikalrörelsen hos en bilbakaxel relativt

bilens chassi. Denna metod är känd från den amerikanska

PGA-mätaren men medan denna mätare såvitt bekant hit-

tills endast har byggt på personbilar förekommer den

sovjetiska stötmätaren i såväl lastbils- som buss- och

personbilsversioner.



BILAGA

Största tillåtna ojämnheter vid mätning med rätskena

Sammanställning av jämnhetsnormer.

Föreskriven rätskenelängd angiven inom parentes ( ).

 

;agertyp Belgien Danmark Finland Frankrike Italien Japan Neder-
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Polen Schweiz Spanien Stor-
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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11)

12)

13)

14)

'15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Bilaga 1

Sidan 2

Cementbetong

Asfaltbetong, obunden

Gjutasfalt

Vägklass III-IIb

Asfaltbetong, topeka, Vägklass IIb

Vägklass IIa-Ia

Oljegrus, asfaltlösningsgrus

Asfalt

"kanroverflatebehandling"

Dim. hast. <80 km/h, Planum

Dim. hast. 380 km/h, Planum

Mätlängd <250'

Cementbetong, dimensionerande hastighet vg200 km/h

"- lSOzv<200 km/h

"- lOOZv<150 km/h

"- 503V<100 km/h

"- v< 50 km/h

Asfaltbetong, federal och Havaji

Asfaltbetong, Arizona och Washington

Asfaltbetong, hyvelblandad, Californien

Asfaltbetong och portlandcement, Californien

Cementbetong, trafikklass I

Asfaltbetong och sandasfalt (HeiSseinbau), vid bindlager med

jämnhet 6 mm

Asfalt- och tjärbetong (Warmeinbau) vid vägbredd 7,5 mm och

vid enkelriktade körbanor

Gjutasfalt vid Autobahn

Cementbetong, trafikklass II och III

Asfaltbetong och sandasfalt (se 23)

i övriga fall (se 23)

(Heisseinbau), i övriga fall

Asfalt- och tjärbetong (Warmeinbau),

Tjärbetong (Heisseinbau)

Gjutasfalt i övrigt (se 23)

Cementbetong, trafikklass IV och V

Tjär- och asfaltmakadam

vid icke maskinellAsfaltbetong och sandasfalt (Heisseinbau),

utläggning

Asfalt- och tjärbetong (Warmeinbau), vid icke maskinell utläggning

Tjärbetong (Heisseinbau), vid icke maskinell utläggning

Gjutasfalt, vid icke maskinell utläggning

Mastix



26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

Bilaga 1

Sidan 3

Vägklass III-:Ib

Asfaltbetong,

Asfalterat "pukk" vid Vägklass IIc-IIb

asfaltgrusbetong,.asfalterad sand, asfalterat grus,

Vägklass IIa-Ia

Planum

Asfaltbetong och sandasfalt (Heisseinbau)

Asfaltbetong och sandasfalt (Heisseinbau), vid underlag som ej

är bundet med bindemedel

Grus, sand, cementstabiliserat

Obundna bärlager

Bitumengrus, bitumensand, mekaniskt stabiliserat

Vägklass IIa-Ia

Vägklass III-IIb

Vägklass III-IIb,

Penetrationsbeläggningar

ej verkblandade massor,

Vägklass IIa-Ia, ej verkblandade massor

Vägklass III-IIb,

Vägklass IIc-Ia,

nedre bärlager, ej verkblandade massor

nedre bärlager, ej verkblandade massor

Varmblandade massor, Planum

Asfalt, hyvelblandad,

Bituminösa bindemedel

cementstabiliserad, Californien

Hydrauliska bindemedel

Utan bindemedel

Tjär- och asfaltmakadam

Bituminös beläggning

Ytbehandling

Motorvägar med bituminös beläggning

Motorvägar med cementbetongbeläggning och huvudVägar med bitu-

minös beläggning

Huvudvägar med cementbetongbeläggning och lokala vägar med bi-

buminös eller cementbetongbeläggning



Största tillåtna antal ojämnheter av olika storlek

  

Asfalterad
pulverasfalt

DANMARK

Slitlager

Maskinutlagd asfalt-
betong med "ned-
tromlede skarver"

Oarmerad cement-
betong och kontinuer-
ligt armerad cement-
betong

STORBRITANNIEN

Sl itlager Bärlager

Enligt "Design Chart"
1.2.7 0 8 i RNZ9

Enligt "DesignChart"
Andra beläggningar 1.2.7 0 8 i RNZ9 Andra beläggningar

  

Dim hast 90 km/h

7,5 m 0

6 mm 2 st/lOO m

5 mm 3 st/lOO m

4 nm 5 st/lOO m

3 mn 9 st/lOO m

Dim hast 90 km/h

lO rrm 0

7,5 mm 2 st/lOO m

6 mm 3 st/lOO m

5 mm 5 st/lOO m

4 mm 8 st/lOO m

3 mm 15 st/lOO m

Rätskena 5 m

 

10 mn 0

7,5 m 1 st/lOO m

3 st/lOO m

4 st/lOO m

611m

Sum

Rätskena 5 m

 

7,5 mn 0

6 um l st/lOO m

5 mn 3 st/lOO m

3 m 9 st/lOO m

Rätskena 5 m

20 st/lOOO'

9 st/250'

l/4,, { 2 st/lOOO

l st/250'

40 st/lOOO'
18 st/250'

1/4,, {-4 st/lOOO'

2 st/250'
9 nm 0x

6 Enl 2 st/300 m?
3 HHlZO st/3OO m?

Rolling straightedge *Halling straightedge
x cementbetong

40 st/lOOO'

18 st/250'

1/4,, { 4 st/lOOO

2 st/250'

60 st/lOOO'

27 st/250'

l/ 0 {6 st/lOOO

3 st/250'

1/8 { 1/8 { 1/8 { ua" {

Iblling straightedge Rolling straightedge
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