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FÖRORD

I det följande redovisas en undersökning benämnd spår-

bildning i vägbeläggningar, som utförts vid väg- och

trafikinstitutet på uppdrag av statens vägverk. Insti-

tutet har för undersökningsarbetet anlitat universi-

tetslektor L 0 Alm vid institutionen för vägbyggnad,

tekniska högskolan, Stockholm.

Linköping i juni 1977

Evert Ohlsson
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Alm L 0, Spårbildning i vägbeläggningar - olägenheter,

kritiska spårdjup och mätmetoder. Rapport nr 129,

Statens väg- och trafikinstitut (VTI), Linköping 1977,

REFERAT

Syftet med denna undersökning är att beskriva olägen-

heterna av längsgående spår i vägbeläggningar, samman-

ställa befintliga riktlinjer och underlag för kritiska

spårdjup samt inventera de apparater som finns för

spårmätning. Inledningsvis berörs i korthet spårens

uppkomst och utseende.

Där dubbdäckstrafik förekommer,är dubbslitaget den do-

minerande orsaken till spårbildning, men spår kan

också uppkomma genom deformationer i en asfaltbelägg-

ning eller underliggande material. I vilket fall som

helst är olägenheterna påtagliga. Vatten i spåren kan

förorsaka nedsatt friktion, vattenplaning, isbildning,

ojämn friktion, ojämnt rullningsmotstånd, spegling av

mötande strålkastarljus, stänk och sprut samt inre väg-

skador. Även utan vatten kan spåren medföra ojämn frik-

tion, styrningssvårigheter, sidoförskjuten körning, väg-

skador och trafikstörande reparationsarbeten.

Vattenplaningsrisken bedöms allmänt som den allvarli-

gaste olägenheten, och ansatser har gjorts att lägga

den till grund för objektiva regler för kritiska spår-

djup. Oftast bedöms dock spårbildningen mer schablon-

mässigt. En sammanställning från olika länder visar

att de spårdjup, som anses motivera reparation, vari-

erar kring storleksordningen 20 mm.
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För profilering eller spårdjupsmätning i enstaka tvär-

snitt förekommer många varianter av rätskivor och pro-

filometrar, där bl a ett svenskt laserinstrument är en

intressant nyhet. Av principiellt intresse är också

fotografisk profilering.

För kontinuerlig mätning i trafikhastighet används bog-

serade apparater med vertikalt rörliga hjul i bredd,

vilka känner av tvärprofilen. Tekniken förenklas avse-

värt om man nöjer sig med att bara registrera maximalt

spårdjup. På detta sätt fungerar ett antal mekaniska

spårmätare. Mest känd är en holländsk konstruktion,

förebild i flera andra länder. En japansk mätbil regi-

strerar tvärprofiler fotografiskt. Ytterligare kontinu-

erliga mätare, bl a av lasertyp,är under utveckling.
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Alm, L 0: Road pavement rutting - hazards, critical

depths and measuring methods. Report no 129, National

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI),

Linköping 1977.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the hazards

caused by wheel-track rutting on pavements, to compile

guidelines and basic principles applying to critical

rut depths, and to make an inventory of existing

devices for measuring rut depths. A brief introductory

description is also given of the causes and appearance

of rutting.

Where studded tires are in use, the rutting is primarily

attributed to the abrasive effect of the studs, although

rutting can also arise from plastic deformations in a

flexible pavement or in the subgrade. Whatever the cause,

the result is a definite hazard to traffic. The presence

of water in the ruts can lead to reduced friction or

even aguaplaning, ice-formation, non-uniform friction,

non-uniform rolling resistance, reflections from on-

coming headlights, splash and spray, and internal road

damage. Even during dry conditions, the ruts can lead

to non-uniform friction, steering difficulties, offset

tracking, road damage and interruptions of traffic for

repairs.

Aguaplaning is generally regarded as the most serious

hazard, and attempts have been made to use it as an

objective criterion for critical rut depth. As a rule,

however, the effects of rutting are only roughly esti-

mated. Information from different countries shows that

rut depths of about 20 mm are frequently considered

serious enough to warrant corrective actions.
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The instruments available for recording transverse pro-

files or rut depths include a large variety of straight-

edges and profilometers, among which a Swedish laser

device is an interesting innovation. Photographic trans-

verse profiling is worthy of notice as a basically

different method.

Some existing devices for continuous measurement at

normal traffic Speed are built as trailers with special

measuring wheels that move vertically, responding to

the cross-profile. The technique is Simplified consider-

ably if only the maximum rut depth is to be measured.

The best known of these mechanical rut-depth meters is

a Dutch construction, adOpted by several other countries.

A Japanese measurement vehicle records transverse pro-

files photographically. Some other types of instruments

for continuous recording, including laser devices, are

being develOped.
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BAKGRUND OCH MÅL

När man talar om vägars jämnhet, tänker man ofta bara

på jämnheten i längdled. Denna har man sedan långt till-

baka ägnat stort intresse åt. Många typer av mätinstru-

ment har konstruerats för att bestämma en vägytas jämn-

het eller ojämnhet, och det har forskats åtskilligt kring

sambanden mellan jämnhet och körkomfort.

På senare år har emellertid också jämnheten i tvärled

kommit i blickpunkten, mycket på grund av den obehag-

liga Spårbildning, som dubbdäcken åstadkommer i väg-

beläggningarna. Vi har här fått ett påtagligt trafik-

säkerhetSproblem. Vatten samlas i spåren, och som tra-

fikant kan man t ex förlora väggreppet genom vattenpla-

ning. Risken för detta är större, ju djupare spåren är.

Därför finns det från trafiksäkerhetssynpunkt anledning

att mäta djupet hos befintliga längsgående spår på vä-

garna och att överväga tillåtna värden för spårdjup.

Förekomst av spår och uppgifter om deras djup kan ock-

så utgöra en bedömningsgrund för behovet av underhåll.

På de flesta håll planeras Vägunderhåll och vägrepara-

tioner betydligt noggrannare nu än förr, och i många

länder har vägmyndigheterna infört periodiska invente-

ringar av vägnätets tillstånd. Spårbildning, som ju

är lätt att observera, brukar härvid vara en av fakto-

rerna i bedömningsformuläret. När spåren når ett visst

djup utgör de, ensamma eller tillsammans med andra ska-

dor, en signal till väghållaren att vägen måste repare-

ras - både med hänsyn till trafiksäkerheten, som nämnts

ovan, och för att förhindra en fortsatt nedbrytning av

vägen.
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I den här redovisade undersökningen har målet varit att

få svar på följande frågor:

- Hur ser spårbildningen i stora drag ut?

- Vilka olägenheter och risker följer med spårbildning?

- Hur djupa spår kan man tolerera, med hänsyn till

ovannämnda olägenheter och risker?

- Har man i andra länder ställt upp några regler för

tillåtna eller kritiska spårdjup?

- Varpå grundar sig sådana regler, i den mån de finns?

- Vad finns det för utrustning för kartläggning eller

uppmätning av spår?

- Finns det någon apparatur med hög kapacitet, som kan

användas för snabb, rutinmässig mätning och kontroll

av Spårdjup?

En naturlig fortsättning, som dock ligger bortom denna

undersökning, är att överväga svenska riktlinjer för

kritiska spårdjup, en lämplig mätutrustning samt anvis-

ningar för hur reparationer eller förebyggande åtgärder

skall ske.
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ORSAKER TILL SPÄRBILDNING

Det ligger inte inom ramen för denna undersökning att

göra någon ingående analys av spårbildningens orsaker.

För den fortsatta framställningen kan det ändå vara av

viss betydelse att nämna något om hur spår kan uppkomma.

På Vägar med dubbdäckstrafik kan man i regel betrakta

slitaget från dubbarna som den dominerande orsaken

(12, 46). Även utan dubbtrafik kan man emellertid få

spårbildning på grund av plastiska deformationer, i en

asfaltbeläggning eller längre ned i vägkrOppen. Dessa

deformationer kan uppstå genom att vägmaterial under

trafiklast packas tätare eller omlagras med konstant

volym och sidoförskjutning. Tung trafik, varm väderlek,

instabilt material och dåligt sidostöd kan alltså lika-

väl som dubbtrafik framkalla spårbildning.

  

  

slitage deformation

S. . . . . . . : E ; : : .

 

 

packning r sidoförskjutning,

konstant volynn

Figur 1 Olika orsaker till spårbildning. Observera
den förenklade framställningen - deformationer

kan äga rum på olika nivåer i vägkroppen, och
olika spårbildningsorsaker är ofta kombinera-
de med varandra.
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SPÄRENS UTSEENDE

 

   

l.. 4,00 m l

Figur 2 Tvärprofiler för ett körfält på vägar med
3-5 års dubbtrafik, Schweiz 1972 (l2)

Djup

Figur 2 visar några typiska tvärprofiler från vägar med

dubbtrafik. Liknande profiler finns redovisade från bl a

Canada (8), Schweiz (l2), Sverige (44), USA (4), Väst-

tyskland (Bl) och Österrike (15). Man kan konstatera,

att de två hjulspåren i samma körfält sällan är exakt

lika djupa. På vissa vägar tycks det inre, vänstra

hjulspåret bli något djupare än det yttre, närmast kan-

ten (8, l8, 31) vilket också är fallet i figur 2, men

även motsatsen förekommer. Detta gäller alltså dubbsli-

tage. Vid deformationSSpår med sidoförskjutning (se fi-

gur l Iyå föregående sida.) har det iakttagits att spå-

ret närmast kanten ofta blir djupare än innerSpåret på

grund av sämre sidostöd (13).
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En viss nedslitning av ryggen mellan hjulspåren enligt

figur 2 är typisk för dubbslitage.

Uppmätta siffervärden på spårdjup visarnaturligtvis

stora variationer. Storleken av dubbslitaget på belägg-

ningar är dock något så när känd och har bl a redovisats

i transportforskningsdelegationens dubbdäcksrapport

(46). Man kan med ledning av tillgängliga uppgifter

(22, 36, 50) påstå, att ett slitage i spårmitt av stor-

leksordningen 5 mm per miljon passerade dubbfordon

(personbilar) kan anses som normalt för en asfaltbelägg-

ning.

Bredd

Spårens bredd beror av hur starkt kanaliserad trafiken

är. I trånga passager mellan refuger har spårbredder

ned emot 0,3 m observerats, medan man för schweiziska

och tyska motorvägar med breda körfält och lägre kana-

lisering uppger att spårbredden är ca 1,4 m (50). På

Tranebergsbron i Stockholm, med stark kanalisering och

kraftigt spårslitage, är spårbredden något över 1 m

(44). I vissa fall, t ex i omkörningsfältet på motorväg,

där fordonens sidläge varierar mycket, kan slitaget bli

så utbrett, att man inte längre kan observera två skil-

da spår (4, 23).

Form

Den geometriska formen för hjulspår av dubbslitage upp-

ges av vissa forskare närma sig den klockformade frek-

venskurvan för en statistisk normalfördelning. Denna

förutsättning har bl a använts vid beräkning av mäng-

den bortslitet material eller av teoretiskt vattendjup

som funktion av spårdjupet (40, 45). Det förefaller dock
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troligare att spårformen i allmänhet ligger mellan denna

frekvenskurva och en mera rektangulär form (10). När

spåren nått ett Visst djup, börjar nämligen bilisterna

bli uppmärksamma på dem och försöker i Viss mån und-

vika att köra i dem, Vilket medför att spårslitaget

breds ut i sidled. Enligt amerikanska observationer

inträffar detta från 8 ä 10 mm spårdjup (4).

VTI RAPPORT 129



OLÄGENHETER OCH RISKER MED SPÅRBILDNING

Sammanfattande förteckning

- Vattenansamlingi_spåren kan sätta ned friktionen

med vattenplaning som ytterlighetsfall.

- Vattenansamlinglqn1ge isbildning och nedsatt frik-

tion.

- Is och snö stannar kvar i spåren vidplogning.

- Ojämn vattenansamlingluu1ge ojämn friktion och

sneddragning vid bromsning.

- Ojämn nötning genom slitlagret i en asfaltbelägg-

ning kan ge liknande effekt som ovan.

- Ojämn vattenansamlinglqnige Ojämnt rullningsmotstånd

och styrningssvårigheter.

- Fordonens hjul har en tendens att följa spåren,

vilket kan leda till styrningssvårigheter, exempel-

vis vid omkörning.

- Vattenansamling kan ge spegling och därmed ökad

bländning från mötande fordon vid mörkerkörning.

- Vatten och smuts från spåren stänker ned andra for-

don och trafikanter och ger siktförsämring och obe-

hag.

- Vatten och smuts från spåren stänker ned omgivningen

och gör vägmarkeringar och vägmärken svårare att se,

vilket dessutom kan kräva extrarenhållningsinsatser.

- Spårslitage kan medföra att trafiklinjer och andra

vägmarkeringar nöts bort, helt eller delvis.

7- De reparationsarbeten, som behövs för att avhjälpa

spårbildningen, stör trafiken och kan medföra olyc-

kor.
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- Förarna undviker spåren genom att köra bredvid dem,

och denna förändring av fordonens sidläge kan utgöra

en olycksrisk.

- Den nedsatta säkerheten på grund av friktionsminsk-

ning och andra olägenheter kompenseras genom lägre

hastighet, vilket medför tidsförlust.

- Vid sådan spårbildning, där en asfaltbeläggning for-

mar sig efter deformationer i underlaget, kan böj-

sprickor uppstå i beläggningen.

- Vid spårslitage genom slitlagret, eller spår kombi-

nerade med sprickbildning, kan ytvatten tränga ned

i vägkrOppen och förorsaka skador.

- Genom spårbildning kan vägöverbyggnadens tjocklek

minska så att dess bärighet och livslängd märkbart

nedsätts.

- Spårbildningen nödvändiggör reparationer, som ökar

underhållskostnaderna för vägen.

Ovanstående förteckning innehåller till största delen

trafikantsynpunkter, och det är en något mindre andel

som direkt berör väghållaren. De flesta uppräknade olä-

genheternaâh:svåraeüj:uttrycka i siffror, men det har

dock gjorts en del ansatser härtill, som skall visas i

det följande.

Vattenplaningsrisk

Risken för vattenplaning tycks allmänt bedömas som den

allvarligaste följden av spårbildning. Detta framgår

av litteratur och meddelanden från alla länder, där man

över huvud taget har spårproblem. Vattenplaning förut-

sätts också vara ett känt fenomen för trafikanterna,

se figur 3.
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Figur 3 Varningsmärke för vattenplaning på schweizisk
motorväg (47).

Bedömningen av vattenplaningsrisken är många gånger

subjektiv, men på några håll har man försökt lägga den

till grund för objektiva regler för kritiska spårdjup.

Förutsättningarna för vattenplaning är ju relativt väl

kända genom både utländska och svenska undersökningar

(ll, 24). Med en kraftig förenkling av problemet kan

man anta att ett visst vattendjup, t ex 4 mm, är kri-

tiskt. Härefter kan ett motsvarande kritiskt spårdjup

bestämmas med hänsyn till spårets tvärsnittsform och

vägytans tvärlutning, se figur 4. Vid en noggrannare

kalkyl kan man räkna med olika kritiska vattendjup vid

olika hastigheter (13, 48). Sådana resonemang ligger

till grund för t ex de finska och schweiziska förslag

till regler för kritiska spårdjup som återges i nästa

kapitel. Lutningen i längdled brukar man ofta bortse

från (13), trots att det egentligen är kombinationen

av tvär- och längdlutning som avgör risken för vatten-

samling (32).
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Figur 4 Vid 0,9 m spårbredd och 2% tvärfall samlas
4 mm vatten, om spårdjupet är 13 mm. Exempel
enligt Smith och Schonfeld (40).

Begreppet "kritisk", som här används i samband med

vattendjup och spårdjup, innebär att man har kommit

till en gräns där friktionen är farligt nedsatt. Man

talar t ex om fördubblad stoppsträcka i förhållande

till vanlig, våt vägyta(40) eller om friktionstal

på 0,3 vid Optimalt slip och 0,2 vid låst hjul (24).

En allmängiltig och praktiskt användbar exakt defini-

tion är dock knappast möjlig att ge.

Styrningssvårigheter

Även utan vatten eller is anses spår kunna vara riskab-

la genom att leda hjulen och försvåra styrningen vid

sidomanövrer, t ex vid omkörning. Detta anges i flera

utländska källor som en allvarlig olycksrisk, dock utan

att man refererar till några erfarenheter eller beräk-

ningar (13, l6, 40). Vissa fordonstekniska överväganden

i samband med den svenska dubbdäcksutredningen tyder

dock på att spårens inverkan på styrningen skulle vara

ganska obetydlig (25).
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Reparationsarbeten

 

För att avhjälpa slitage och spårbildning behöver man

utföra reparationer. Härmed följer vägavspärrningar och

trafikomläggningar, vilka i sin tur medför störningar

och ökad olycksrisk. Dessa problem har uppmärksammats

i flera länder (7, 15, 16). I en amerikansk utredning

hävdas, att näst efter risken för vattenplaning i hjul-

spåren är olycksrisken på grund av reparationsarbeten

den allvarligaste följden av dubbslitage (7).

Vägskador

 

Vid ett slitage lika med slitlagertjockleken hos en

asfaltbeläggning kan ytvatten tränga ned och förorsaka

skador i vägkrOppen. Ett spårslitage av detta djup

måste därför anses kritiskt (15, 16, 50). En sådan

regel ingår bl a i de finska riktlinjerna för kritiska

spårdjup (48), se nästa kapitel.

Om överbyggnadens tjocklek minskas genom Spårbildning,

kan vägens bärighet också reduceras avsevärt. Enligt

kalkyler, baserade på kanadensiska och amerikanska

dimensioneringsprinciper, kan på detta sätt livsläng-

den (design life) för en normal överbyggnad på god

undergrund minska från 20 år till mindre än hälften

vid 25 mm spårslitage (40).
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KRITISKA SPÄRDJUP

Olika avvikelser från avsedd tvärprofil

En vägs tvärprofil kan avvika från den från början av-

sedda på olika sätt. Redan omedelbart efter beläggnin-

gens utförande kan det finnas ojämnheter i ytan, och

vidare kan tvärlutningen, dvs bomberingen eller skev-

ningen, avvika från den föreskrivna. Under vägens bruks-

tid kan det sedan uppstå ytterligare förändringar, dels

lokala, t ex tjälskador och sättningar, vilka inte be-

handlas här, dels mera kontinuerliga, t ex hjulspår.

Beträffande de förstnämnda avvikelserna finns det sedan

långt tillbaka normer för kontroll och godkännande av

nya slitlager, i Sverige och utomlands. Ofta har man

samma jämnhetskrav i längd- och tvärled och uttrycker

dem i form av tillåtna avvikelser från en rätskiva av

angiven längd. Sådana normer har i annat sammanhang

sammanställts vid väg- och trafikinstitutet (20) och

återges inte här. I det följande behandlas alltså endast

riktlinjer för spårdjup.

Riktvärden för kritiska spårdjup

êllmäggê_êgmärkaingêr

Av de uppgifter, som återges i nedanstående översikt,

finns endast några få refererade i litteraturen. De

flesta har inhämtats genom direkt kontakt med forsk-

ningsinstitut och vägmyndigheter. Flera av dessa, bl a

i USA och Västtyskland, har härvid påpekat att man inte

kan ha en juridiskt bindande regel, som anger att en

beläggning måste repareras, så snart spårdjupet är stör-

re än ett visst mått. Detta skulle kunna leda till

orimliga underhållskostnader, och det skulle också

kunna medföra ersättningskrav efter trafikolyckor på
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platser med större spårdjup. De uppgivna värdena på

kritiska spårdjup får betraktas som riktvärden, som

anger när det är dags för väghållaren att överväga åt-

gärder.

Det förekommer på många håll att vägmyndigheterna gör

rutinmässiga inventeringar av vägnätets till-

Detta sker

periodiska,

stånd för att bedöma behovet av underhåll.

efter ett fastställt schema, t ex en gång per år. Man

bedömer då ett antal karakteristiska faktorer som ojämn-

het i längdled, förekomst av sprickorSpårbildning,

förutsätts i de

dubb-

etc. De Spår, som det här rör sig om,

flesta fall vara förorsakade av deformationer -

slitage förekommer ju inte i så många länder. Deforma-

tionSSpår uppträder, i motsats till dubbslitage, inte

så ofta som ensam skada utan ofta i kombination med

t ex sprickor i beläggningen. Härigenom blir Spårbild-

ningen vid dessa bedömningar sällan ensam avgörande

för reparationsbehovet (6, 9, 49).

Det bör slutligen observeras, att värden på spårdjup

kan variera med olika mätmetoder, vilket berörs i nästa

kapitel, avsnitt 6.2.

5522låkê-êPå§§lEPr_lQEêEEêElgâêll_§Yê§§lEE

Australien: Riktvärden saknas, men om sådana skulle in-

 

föras, skulle man sannolikt följa de engelska.

Belgien: På motorvägar, 3- och 4-fältiga huvudvägar,

starkt trafikerade gator samt busshållplatser==0,0l°b,

där b==spårbredden. På 2-fältiga primär- och sekundär-

vägar==0,0lS-b. Principen är att helt undvika vattensam-

ling på grund av felriktad tvärlutning. De kritiska

värdena blir mycket låga och nya riktlinjer övervägs.
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Canada: 3/4" ä l"==l9 á 25 mm.

England: Vid större Spårdjup än 13 mm på mer än 20%

väglängd rekommenderas nytt slitlager. Vid större Spår-

djup än 18 mm på mer än 20% våglängd rekommenderas en

mera genomgripande påbyggnad eller förstärkning (49).

Finland: Enligt följande tabell

årsdygns- hastighetsbegränsning km/h

trafik 50 - 60 80 100 120
<1500 45 35 26 18

1500-6000 40 31 23 16

>6000 35 27 20 14

(+8) (+7) (+6) (+5)

Tabellvärdena avser medeltal för spårdjup i mm. Man kan

i stället använda spårdjupets 80-percentil, om tabell-

värdena ökas med de siffror (+8 etc), som anges på un-

dersta raden. Tabellen bygger på antaganden om kritiska

vattendep vid olika hastigheter. Oberoende av dessa

villkor bör reparation göras, om spårslitaget går ige-

nom beläggningens slitlager på mer än 20% av vägläng-

den (48).

Frankrike: Förslag att Spårbildningens svårighetsgrad

 

skall bedömas efter andelen väglängd med Spårdjup

215 mm. Svårighetsgraden==0 vid 40% och max vid 100%.

Sammanvägning av spårbildning med andra skador.

Holland: Spårdjup >20 mm==omedelbar reparation, 17-

20 mm==reparation förbereds till nästa år, >15 mm==åt-

gärder diskuteras, §15 mm==ingen åtgärd. Dessa regler

gäller för riksvägar.

Japan: 10 a 20 mm (27).
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Norge: 35 mm användes vid budgetberäkningar i samband

med Norsk Vegplan.

Schweiz: För vissa motorvägar tillämpas 15 mm som kri-

tiskt spårdjup och 20 mm betecknas som otillåtet (18).

Som ny allmän regel föreslås att räkna med ett teore-

tiskt Vattendjup==max 4 mm vid V

vid V «80 km/h, där V
d d

Omräknat till spårdjup i mm innebär detta ca 2+-7q

då 80 km/h och max 8 mm

==dimensionerande hastighet.

resp 6+-7g, där q==tvärlutningen i %. Vid 2% tvärlut-

ning alltså ca 16 resp 20 mm. Åtgärder skall vidtas,

om de angivna djupen är för handen på mer än 50 m längd

(13).

Sovjetunionen: 10 á 20 mm (27).

 

Spanien: 10 ä 20 mm (27).

Sydafrika: 20 mm på freeways.

USA: Varierande mellan delstaterna. Femton stater har

uppgivit riktvärden, de flesta från 1/2" till 1", dvs

13-25 mm. Flertalet stater har dock inga riktvärden.

Västtyskland: Endast inofficiella riktvärden inom vissa

delstater, t ex 20 mm för motorvägar i Hessen.

Av ovanstående översikt framgår att olika länders rikt-

värden på kritiska spårdjup visserligen uppvisar en av-

sevärd variation, men att de i ganska stor utsträckning

håller sig kring storleksordningen 20 mm.

VTI RAPPORT 12 9



16

SPÅRDJUPSMÃTNING ELLER PROFILERING I ENSTAKA TVÄRSNITT

Alla de metoder, som beskrivs under denna rubrik, är

relativt långsamma, och vid arbete på vägen krävs en

tillfällig

ten trafik.

avspärrning av mätplatsen eller mycket li-

Rätskivor

 

Metoderna för spårdjupsbestämning är på många håll pri-

mitiva. Ibland nöjer man sig med att bedöma spårbild-

ningen med ögonmått, särskilt när den endast är en bland

flera faktorer för bedömning av underhållsbehov. Vanli-

gast är dock att spårdjupet bestäms med hjälp av rät-

skiva.

Rätskivan består av en rak balk, som läggs tvärs över

spåret, och spårdjupet mäts från dess underkant, t ex

med tumstock eller en instrucken mätkil. Rätskivan kan

vara så lång att den täcker bredden av ett körfält med

två spår, eller kortare för placering på kanterna av

ett spår. Den kan förses med vattenpass, så att lut-

ningen kan mätas.
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AASHO:s spårdjupsmätare

 

Vid AASHO:s bärighetsförsök användes en spårdjupsmäta-

re som nu förekommer i olika varianter i USA:s delsta-

ter. Den består i princip av en 4 ft::l,2 m rätskiva,

ursprungligen utförd som en lätt träbock, med en ver-

tikal mätsticka som är lätt att avläsa, se figur 6.

Det bör dock observeras, att en så kort mätbas kan ge

något för små mätvärden på grund av bredare spår. Vid

en schweizisk jämförelse har man t ex erhållit ca 40%

större spårdjupsvärden med ett mätinstrument med 2 m

bas (l8).

 

     

  

Figur 6 Spårdjupsmätare enligt AASHO (AASHTO), USA.
Mätbas B==4 fot==l,22 m.
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Michigan-metoden

 

Rätskivan kan ersättas med t ex en Spänd stållina (8).

I Michigan, USA, har man utvecklat en sådan utrustning

för rutinmätningar. Stållinan dras ut från en trumma

på en handdragen kärra, som samtidigt tjänstgör som

Väglängdsmätare. En mätkil av metall skjuts in i hjul-

spåret under linan, och vid kontakt mellan kil och lina

fås en elektrisk signal (21).

Profilometrar och profilografer

 

Rätskivan kan i princip användas för en fullständigare

kartläggning av tvärprofilens form, genom att man gör

många mätningar utefter rätskivans längd. För noggrann

tvärprofilering, företrädesvis vid laboratorie- och

provbaneförsök, finns många olika typer av profilomet-

rar och profilografer, bestående av en på stöd uppställd

balk (=rätskiva), eventuellt horisonterad, längs vil-

ken löper en släde med ett stift eller en trissa, som

känner av profilen. Registreringen kan vara numerisk

eller grafisk.

nüüslädernedinbyggd

eller tillkopplad
regisüxnüngsanordning
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I den svenska tvärprofilometern BIFROST från väg- och

trafikinstitutet är den fasta balken och mätsläden er-

satta av ett ledat balksystem, uppbyggt på en bogserad

släpkärra för att lätt kunna flyttas (1).

På det statliga väglaboratoriet i Holland konstrueras

(1977) en tvärprofilometer med en ståltråd som referens-

linje. Härigenom kan man klara sig med en enklare bär-

balk, som inte behöver vara absolut rak och böjstyv.

Ytterligare en intressant typ av tvärprofilometer har

utvecklats vid det svenska väg- och trafikinstitutet

och finns där som prototyp (1977). Referenslinjen består

av en laserstråle tvärs över vägen på låg höjd. Strålen

tjänstgör dels som horisontell referensnivå, dels som

styrning för en liten elmotordriven mätvagn som automa-

tiskt följer strålen. Mätvagnen har på vanligt sätt en

avkännande trissa, vars höjd registreras i förhållande

till laserstrålen. Registreringen sker genom trådlös

överföring från mätvagnen till skrivare eller hålremsa.

För registrering av smala profiler, t ex hjulspår på en

provbana, används ibland en kam- eller nålprofilome"

ter, bestående av en rad vertikala lameller eller

stänger, som skjuts ned i en ram och tar ett avtryck

av vägprofilen, figur 8. Den erhållna konturen kan se-

dan t ex registreras fotografiskt (33).

VM
//%%/Zp&0,

/

   

 

   

 

   

 

 

   

///////////,

Figur 8 Kamprofilometer
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Övriga metoder

En fotografisk metod för tvärprofilering och spårdjups-

mätning har bl a använts i Canada och USA (17, 39).

Principen framgår av nedanstående figur.

kamera

  

avbildning

 

Figur 9 Principen för skugglinjeavbildning. Skuggan
av tråden 5 avbildar vägytans ojämnheter.
Spåret 1-1 i figuren ligger på djupet Ah un-
der vägytans nollnivå 0-0. Ah==A2-tand.

En ram med en spänd ståltråd placeras tvärs över väg-

ytan och belyses med snedriktat ljus, så att stråltrå-

den kastar en skugga på vägen. När skuggan fotograferas

rakt uppifrån, avbildar den tydligt vägytans ojämnhe-

ter, t ex spår. Belysning och kamera är inbyggda i en

låda, som flyttas längs ramen, tills hela tvärsektionen

är avbildad. Förfarandet är tidskrävande, men samma

princip utnyttjas bl a i en mycket snabb, kontinuerlig
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registreringsmetod, som beskrivs i nästa kapitel, av-

snitt 7.2.

Stereofotografering med bearbetning av bilderna i foto-

grammetriska instrument är en annan metod, som kan an-

vändas för kartläggning av en Vägytas textur eller

ojämnhet (38). Bearbetningen är dock omständlig, och

någon rutinmetod för tvärprofilering tycks inte finnas.

Tvärprofilering kan naturligtvis också göras genom av-

vägning. Lasertekniken ger här nya möjligheter, genom

att syftlinjen genom avvägningsinstrumentet ersätts

av en horisontell laserstråle. I USA finns en typ av

fordonsburen laserprofilometer med denna princip, dock

endast för längdprofilering (3). Enligt uppgifter

(1976) från Transport and Road Research Laboratory i

England utvecklas där en laserbaserad avvägningsmetod,

med vilken tvärprofileringlanugörasaV'en person och

resultaten registreras automatiskt.
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KONTINUERLIG SPÅRDJUPSMÃTNING ELLER TVÄRPROFILERING

De mätmetoder, som har beskrivits i föregående kapitel,

har alla relativt låg kapacitet. De är i regel också

avsedda för undersökning av ett begränsat antal tvär-

sektioner, t ex på en provsträcka.

I flera länder har man emellertid utvecklat eller är i

färd med att utveckla snabbt arbetande mätapparater, av-

sedda att bogseras av en bil med ungefär samma hastig-

het som övrig trafik och under gång registrera spår-

djup eller hela tvärprofiler.

Mekanisk registrering

 

Erlasipsr

Grundidên för kontinuerlig mekanisk tvärprofilering är

enkel och självklar och kan t ex illustreras av den

rullande tvärprofilometer som utvecklades i Frankrike

vid början av 70-talet. Denna apparat var utförd som

en bred släpkärra med 31 hjul för samtidig avkänning av

hela körfältets profil, samt anordningar för regi-

34).

3 m,

strering av tvärlutningen (19,

 

Figur 10 Tvärprofilometer, fransk prototyp, 1972 (34).
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En sådan fullständig profilometer blir dock mycket

otymplig, och ger dessutom mer information än man van-

ligen behöver för spårdjupsbestämning. Den beskrivna

franska apparaten har heller inte kommit till använd-

ning för praktiskt rutinarbete. Kontinuerlig spårdjups-

mätning kan klaras med betydligt enklare utrustning,

särskilt om man avstår från att registrera tvärlutnin-

gen. En tillförlitlig tvärlutningsmätning vid normal

trafikhastighet anses nämligen kräva gyroinstrument av

samma klass som används i flygplan (35).

En sydafrikansk apparat för enbart spårdjupsmätning,

konstruerad vid National Institute for Transport and

Road Research i Pretoria, består av en släpkärra med

4-+4==8 rullar på en stel axel, placerade på ömse sidor

om ett mäthjul, rörligt i vertikalled, se figur ll.

Apparaten fungerar som en rullande 2 m rätskiva, från

vilken spårdjupet avkänns kontinuerligt av mäthjulet.

Den är dock inte avsedd för mätning i hög hastighet.

 

Figur ll Sydafrikansk spårdjupsmätare av modell rul-
lande rätskiva.
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I det följande beskrivs några olika mekaniska spår-

djupsmätare, konstruerade för snabb, kontinuerlig mät-

ning. Gemensamt för dem är att de endast registrerar

spårdjup, alltså inte spårform eller spårbredd, och

inte heller vägytans bvärlutning. Tanken är att man kan

gå tillbaka

ningsvärda spårdjup, och utföra kompletterande mätningar

till de sträckor, där man funnit anmärk-

med andra instrument.

§9lläE§§E_§eâ§QiEE§mêfâäe

En uppmärksammad och lyckad konstruktion av mekanisk

spårdjupsmätare har gjorts vid Rijkswegenbouwlaborato-

rium i Delft (5). Den är i drift sedan 1972, men bygger

på en äldre grundkonstruktion. Mätaren består av en

släpkärra som går på två breda hjul med formel-I-däck,

ett på var sida om spåret som skall mätas. Mellan ytter-

hjulen, som anger referensnivån, finns sju mindre mät-

hjul, fästa på svängarmar, så att de är rörliga i ver-

tikalled. Under svängarmarna ligger en vågrät stång

(S i figur 12), som är fjäderbelastad så att den trycks

mot dessa. När mäthjulen körs i ett spår, så att de

intar olika höjd, ligger den för tillfället lägsta

svängarmen an mot stången och trycker ned den till ett

läge som svarar mot spårdjupet. Detta registreras via

en givare (G i figur 12) på en skrivare i dragbilen.

Mätaren har ett nivåkontroll- och fjädersystem som ger

den en mycket god stabilitet och lugn gång, även vid

hög hastighet. Normal hastighet vid mätning är ca 50

km/h. Skillnaden mellan de erhållna spårdjupsvärdena

och mätvärden från en manuell tvärprofilering är prak-

tiskt taget ingen.
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I

spårdjup

 

     

 

Figur 12 Holländsk spårdjupsmätare, 1972 års modell.
De undre skisserna Visar mätprincipen. Det
lägsta mäthjulet (3) trycker ned stången S
och läget registreras Via givaren G.
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Mätare av denna typ tillverkas nu kommersiellt och har

beställts för leverans 1977 till Belgien, Sverige och

Västtyskland. Spårvidden har härvid ökats från 1(25 m

till l,5 m.

E§ê2§5_§9å§éigp§mä2êrs

Vid Laboratoire Central des Ponts et Chaussêes arbetar

man (1977) med en modifierad version av den holländska

mätaren. Prototypen till denna har l,8 m Spårvidd och

går på två motorcykelhjul. Mellan dessa ligger sju mind-

re mäthjul av samma slag som på den holländska appara-

ten. Spårdjupet registreras som höjdskillnaden mellan

lägsta och högsta hjul, inklusive ytterhjulen. Härige-

nom vinner man större frihet i valet av sidläge över

spåren.

E9§§5_§pâ§§igpêmêfêrs

Vid Transportøkonomisk Institutt och Statens Veglabora-

torium i Oslo finns en enkel typ av spårdjupsmätare,

bestående av en lätt, trehjulig släpkärra, där det

mellersta hjulet är rörligt i vertikalled i förhållande

till de bärande ytterhjulen (37). Vid mätning bogseras

apparaten med 40 a 50 km/h så att ytterhjulen går i var

sitt spår. Bredden mellan ytterhjulen kan ställas in

från 1,5 till 2,1 m. I regel använder man i Norge 1,6 m

bredd.

Via en givare på släpkärran och en dataloggutrustning i

dragbilen registreras medelvärdet av de två spårens

djup i förhållande till en punkt mellan spåren enligt

figur 13. Värdet stansas på hålremsa med konstant väg-

längdsintervall.
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spårdjup  
--.I--

Norsk spårdjupsmätare. Normalt hjulavstånd
= 1,6 m

Figur 13

En tendens till att registrera för små spårdjupsvärden

finns inbyggd i mätprincipen. Sådana fel erhålls, så

snart som ytterhjulen inte går i spårens djupaste del,

eller vägytan under mitthjulet ligger lägre än Vid kör-

fältets kanter. I regel får man därför 20 á 30% lägre

Värden med spårdjupsmätaren än med rätskiva.

Ei§§5_§9å§§igeêmä§êre

Den finska modellen av spårdjupsmätare, konstruerad på

Väg- och trafiklaboratoriet vid Statens tekniska forsk-

dvs en lätt,

(41).

Den kan köras i två spår som den norska, men körs i

ningscentral, är i princip lik den norska,

trehjulig släpkärra med mitthjulet som mäthjul

Finland över ett spår, närmast körbanans ytterkant en-

ligt figur l4. Även vid mätning i ett spår finns samma

tendens som hos den norska mätaren att registrera för

litet spårdjupsvärde, eftersom man inte alltid lyckas

hålla mäthjulet i spårets djupaste del. Normal mäthas-

tighet är ca 35 km/h.
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Spårdjup *T_i/
f__. .

  

//// I//////

I/// //

l /l///// //II I

Finsk spårdjupsmätare. Normalt hjulavstånd
B==l,7 m.

Figur 14

Fotografisk registrering

 

I USA (2), Japan (26) och Frankrike (35) har man ut-

vecklat apparatur för fotografisk registrering av väg-

ytors tillstånd, helt enkelt bestående av en bil med

in- eller påmonterad kamera. Med en sådan fotologgut-

rustning kan man få en god uppfattning om vägytans skick

och eventuella skador, men spårbildning framträder då-

ligt och spårdjupsmätning kan inte göras. En japansk

firma, Pacific Aero Survey Co, har emellertid vidare-

utvecklat en fotologgutrustning till en fotografisk

tvärprofilometer och spårdjupsmätare (28, 30). Den

grundar sig på samma princip som den tidigare beskrivna

skugglinjefotograferingen, se avsnitt 6.5 sid 20.

Den japanska spårdjupsmätaren fungerar på följande

sätt. En projektor kastar snedriktat blixtljus mot vä-

gen och belyser ett ca 5 m brett fält, i vilket skuggan

av en rak tråd projiceras tvärs över vägytan. Denna

trådskugga fotograferas rakt uppifrån, varvid dess

deformationer återger tvärprofilens ojämnheter, inklu-

sive spår. Projektorn och kameran är monterade på en
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bil och synkroniserat kOpplade till ett hjul på denna,

på sådant sätt att bilder tas med bestämda väglängds-

intervall, vilka kan väljas mellan 5 och 100 m. Hastig-

heten kan väljas fritt upp till 60 km/h. Fotograferin-

gen utförs på natten.

Vid bearbetningen projiceras filmrutorna upp i en koor-

dinatometer, varifrån önskade data överförs i digital

form till en dator.
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Figur 15 Japansk spårdjupsmätare "Pasco Rut Depth
Photographic Recorder" (30).

.3 Övriga metoder

 

I figur 16 visas en princip för avkänning av nivåskill-

nader med laser och fotodetektor. Grundidén är densamma

som för skugglinjefotograferingen enligt avsnitt 6.5,

figur 9, och den japanska spårdjupsmätaren i föregående

avsnitt, dvs att en nivåskillnad (Ah) bestäms med hjälp

av en längdparallax (A2), alstrad av snedriktat ljus.

Till skillnad mot de förut beskrivna metoderna går man

dock inte omvägen över fotografering och mätning i bil-
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der, utan längdparallaxer och därmed också nivåskillna-

der registreras direkt.
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Eigur l6 Avkänning av nivåskillnad (Ah mellan 0 och 1)
med laser (L) och positionskänslig fotodetek-

tor (P). X==lins, Sl och 52==speglar.

Ah==A2-tand. Samma mätprincip i båda bilder-
na.

En snedriktad stråle från en laser L ger en skarp ljus-

fläck i punkten 0 på vägytan. Om man tänker sig Väg-

ytan sänkt ett stycke Ah, hamnar ljusfläcken i stället

i punkten l. Parallaxen i längdled mellan 0 och 1 är

ett mått på nivåskillnaden Ah. Vägytan reflekterar dif-

fust och den koncentrerade ljusfläcken kan observeras

från olika håll. Ljusfläckens läge i länqdled kan där-

för registreras via linsen X av en positionskänslig

fotodetektor P. Signalen från fotodetektorn överförs i

digital form för vidare behandling i dator.
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Kontaktlös avkänning av ytors textur och form enligt

denna princip har bl a utvecklats vid TranSport and

Road Research Laboratory i England (43). Känsligheten

kan varieras genom valet av de vinklar som laserstrå-

len och ljusstrålarna till fotodetektorn bildar med

vägytan ( i figur 16: d resp ca 900). En sådan anord-

ning skulle t ex kunna ersätta den mekaniska avkänningen

på en vanlig, uppställd tvärprofilometer enligt figur

7.

För snabb tvärprofilering från ett fordon under gång har

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées i Frankrike

provat en anordning med ovan beskrivna grundprincip

men med vinklad strålgång enligt figur l6, högra bil-

den. Genomnatt mätanordningen vrids kring en axel A i

färdriktningen, kan hela tvärprofiler avkännas konti-

nuerligt (19, 34). Vissa praktiska problem, bl a in-

verkan av svängningar i fordonet, är dock ännu (1977)

inte helt lösta.

Det är också möjligt att göra kontaktlös avkänning med

akustiska signaler och med stereofotografering och bild-

bearbetning i fotogrammetriska instrument. Sådana meto-

der tycks dock inte i någon större omfattning ha utnytt-

jats för tvärprofilering. Akustisk avkänning har prö-

vats i USA för längdprofilering (l4). Stereofotografe-

ring har i korthet berörts i föregående kapitel om

profilering i enstaka tvärsnitt, avsnitt 6.5. Denna

teknik skulle i princip vara användbar även för konti-

nuerlig tvärprofilering och spårdjupsmätning, i så fall

lämpligen i samband med en mera omfattande kartläggning

av vägytans tillstånd och eventuella skador. Utvärde-

ringen av sådant bildmaterial är emellertid tids- och

resurskrävande.
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