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I denna rapport redovisas programbeskrivning av VAGTEKNIK 2000, ett förslag till FoU-program inom

vägområdet för åren 1996-2002. Programskrivningen har gjorts av en arbetsgrupp bestående av Kent
Gustafson, VTI (ordförande), Nils Ulmgren, NCC, Ulf Isacsson, KTH, Per Tyllgren och Lennart

Axelson, Vägverket samt Bengt-Åke Hultqvist, Leif G Wiman och Lars-Göran Wågberg, VTI.

Arbetet med att ta fram och skriva det detaljerade programmet har finansierats av Vägverket, VTI,

Svenska Kommunförbundet, Skanska, NCC, Nynäs, Cementa, Fortifikationsverket och Dynapac.

Totala kostnaden för programmets genomförande är beräknad till 200 miljoner kronor, 25 miljoner
kronor per år i sex år samt 50 miljoner kronor till särskilda insatser för implementering.

En arbetsgrupp har valt ut ett antal strategiska områden där behoven har bedömts vara störst och
återbäringen i form 'av minskade planerings- och produktionskostnader vara maximal. Detaljplanering av

programmet har skett under första halvåret 1995. Den vägtekniska branschen i Sverige har deltagit i
planeringen. Programarbetet har letts av en styrgrupp med representanter för väghållare, entreprenörer,

högskolor, branchorgan och forskningsråd.
Det gemensamma syftet med de föreslagna projekten inom VÄGTEKNIK 2000 är att sänka

kostnaderna för byggande, drift och underhåll av vägar och gator. Redan en sänkning av kostnaderna med

1 % skulle ge årliga besparingar på ca 200 miljoner kronor.

Följande sju områden beskrivs i rapporten.
1. Funktionskrav på asfaltbeläggningar 5. Analytisk dimensionering

2. Kallproducerade asfaltbeläggningar 6. Bättre och billigare underhåll

3. Beläggningar av cementbetong 7. Vinterväghållning
4. Miljöanpassad återvinning

Kostnaderna för genomförande av VAGTEKNIK 2000 föreslås betalas av branschen, dvs. Staten

(KFB, BFR), väghållare (Vägverket, Kommunförbundet), entreprenörer (SBUF, NCC, Skanska, VV

Produktion mfl.) och industri (Nynäs, Cementa m.fl.). Finansiering med EU-medel kan också bli

aktuell. Fördelningen av kostnaderna på olika finansiärer ingår som en del i program- och förankrings-
arbetet under hösten/vintern 1995-1996.

En särskild organisation för genomförandet av VAGTEKNIK 2000 föreslås.
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years 1996-2002. The programme has been drawn up by a working group comprising Kent Gustafson,

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) (chairman), Nils Ulmgren, Nordic

Construction Company (NCC), Ulf Isacsson, Royal Institute of Technology (KTH), Per Tyllgren and
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The total cost of carrying out the programme is estimated at SEK 200m, SEK 25m annually for six

years and SEK 50m for special work for implementation. ,

A number of strategic areas where it is judged that the need is greatest and the return in the form of

reduced planning and production costs is the maximum has been selected. Detailed planning of the
programme was carried out by the highway engineering sector in Sweden. Work on the programme was
directed by a steering group.

The common aim of the proposed projects is to cut the costs of the construction, operation and
maintenance of roads and streets. Reduction of costs by even 1% would produce annual savings of ca
SEK 200m.

The following seven areas are described in the report:
1. Performance requirements 4. Recycling of materials

for asphalt pavements 5. Analytical design
2. Cold produced asphalt pavements 6. Better and cheaper maintenance
3. Pavements of cement concrete 7. Winter maintenance strategy

It is proposed that the costs of HIGHWAY ENGINEERING 2000 should be paid by the sector, i.e. the
State, road management authorities, contractors and industry. Finance from EU funds may also be
available. The allocation to the different funding organisations of the cost of executing the programme
will be part of the work during the autumn/winter of 1995/96.

It is proposed that a special organisation should be set up to carry out HIGHWAY ENGINEERING

2000.
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Förord .

I denna rapport redovisas programbeskrivning av VÄGTEKNIK 2000, ett förslag

till FoU-program inom vägområdet för åren 1996-2002. Programskrivningen har

gjorts av enarbetsgrupp bestående av Kent Gustafson, VTI (ordförande), Nils

Ulmgren, NCC, Ulf Isacsson, KTH, Per Tyllgren och Lennart Axelson, Vägverket
samt Bengt-Åke Hultqvist, LeifG Wiman och Lars-Göran Wågberg, VTI.

Arbetet har diskuterats i en styrgrupp bestående av Kent Gustafson, VTI (ordf),

Ulf Isacsson, KTH, Tord Lindahl, FAS, Rolf Magnusson, Vägverket, Jan-Olof

Nordlander, Skanska, Jan Parmeby, KFB, Hans Silborn, Kommunförbundet och

Olle Erlén, NCC.

Arbetet med att ta fram och skriva det detaljerade programmet har finansierats

av Vägverket, VTI, Svenska Kommunförbundet, Skanska, NCC, Nynäs, Cementa,

Fortifikationsverket och Dynapac.

Linköping i augusti 1995

Kent Gustafson
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Sammanfattning
I denna rapport redovisas programbeskrivning av VÄGTEKNIK 2000, ett förslag

till FoU-program inom vägområdet för åren 1996-2002. Programskrivningen har
gjorts av en arbetsgrupp bestående av Kent Gustafson, VTI (ordförande), Nils

Ulmgren, NCC, Ulf Isacsson, KTH, Per Tyllgren och Lennart Axelson, Vägverket
samt Bengt-Åke Hultqvist, Leif G Wiman och Lars-Göran Wågberg, VTI.

Arbetet med att ta fram och skriva det detaljerade programmet har finansierats

av Vägverket, VTI, Svenska Kommunförbundet, Skanska, NCC, Nynäs, Cementa,

Fortifikationsverket och Dynapac.

Enligt beslut av riksdagen våren 1993 skall vi i Sverige investera ca 100

miljarder kronor under en tioårsperiod i-utbyggnad av vägar och järnvägar. Av

detta faller ca 70 miljarder på nya vägar. Drift och underhåll av vägar, gator och
flygfält kostar dessutom ca 10 miljarder per år. Med stor sannolikhet vore det

mycket kostnadseffektivt att avsätta en mindre del av dessa stora belopp i forsk-

ning och utveckling angående ny teknik för byggande och underhåll. Ur ett inter-

nationellt perspektiv är det också av stor vikt att satsning sker på åtgärder som kan
stärka svensk konkurrens inom bygg- och anläggningssektorn.

Programrådet för Vägteknisk forskning vid Statens väg- och transportforsk-

ningsinstitut (VTI), sammansatt av representanter för väghållare, entreprenörer,
maskintillverkar m.fl., har föreslagit att ett svenskt strategiskt branschgemensamt

vägforskningsprogram angående byggande och underhåll av vägar och gator -

VÄGTEKNIK 2000 - planeras och genomförs 1995-2002. Totala kostnaden för
programmet är beräknad till 200 miljoner kronor.

En arbetsgrupp inom programrådet har valt ut ett antal strategiska områden där
behoven har bedömts vara störst och återbäringen i form av minskade planerings-

och produktionskostnader vara maximal. Detaljplanering av programmet har skett

under första halvåret 1995. Den vägtekniska branschen i Sverige har deltagit i

planeringen genom de arbetsgrupper som tagit fram programskrivningen och

genom att finansiera denna. Programarbetet har letts av en styrgrupp med repre-

sentanter för väghållare, entreprenörer, högskolor, branchorgan och forskningsråd.

Kent Gustafson, VTI, har varit projektledare för programarbetet. Genom-

förande av programarbetet har bedrivits i arbetsgrupper med ansvariga enligt
nedan:

Insatsområde Ansvarig för programarbetet

l. Funktionskrav på asfaltbeläggningar Nils Ulmgren, NCC

2. Kallproducerade asfaltbeläggningar Per Tyllgren, Vägverket

3. Beläggningar av cementbetong Bengt-Åke Hultqvist, VTI

4. Miljöanpassad återvinning Ulf Isacsson, KTH

5. Analytisk dimensionering Leif G Wiman, VTI
6. Bättre och billigare underhåll Lars-Göran Wågberg, VTI
7. Vinterväghållning Lennart Axelson, Vägverket

Det gemensamma syftet med de föreslagna projekten inom VÄGTEKNIK 2000

är att sänka kostnaderna för byggande, drift och underhåll av vägar och gator.

Redan en sänkning av kostnaderna med 1 % skulle ge årliga besparingar på ca
200 miljoner kronor, dvs. i samma storleksordning som kostnaderna för hela

forskningsprogrammet. För respektive projekt och delområde har specifika syfte-

mål definierats, vilka beskrivs under varje områdesbeskrivning i rapporten.

VTI Rapport 406



II

Ett branschgemensamt FoU-program av det slag som beskrivs i rapporten har

flera fördelar varav särskilt nämns:
Kostnadseffektivitet - Studier i USA och Finland visar att kraftsamlingar som

SHRP och ASTO ger mycket effektivare forskning genom samverkan i branschen
och speciellt snabbare implementering av resultaten än konventionell forskning
uppdelad i mindre, ej sammanhängande projekt och med sämre samband mellan
forskning, väghållning och produktion.
Teknologilyft - En stor gemensam satsning med deltagare från alla delar av

branschen skapar också resurser för innovativ teknologi. Exempel från ASTO-
och SHRP-programmet visar en rad nyutvecklade fält- och laboratorieutrust-
ningar för bl.a. asfalt- och betongprovning samt för automatisk registrering och

lagning av skador på belagda ytor.
Effektiv implementering - I ett sammanhållet forskningsprogram ingår repre-

sentanter för väghållning och produktion, vilket underlättar spridning av forsk-

ningsresultaten. Genom att användarna får reellt inflytande på forskningen under-

lättas utnyttj andet av resultaten.

Samverkan forskning - utbildning - En stor del av den vägtekniska forsk-

ning som bedrivs idag i Sverige genomförs utan direkt samband med utbildningen

i vägteknik vid högskolorna. I VÄGTEKNIK 2000 är avsikten att en del av
forskningen skall läggas på högskolorna och härigenom skapas ett naturligt sam-

band forskning-utbildning inom programmet. Genomförandet av programmet kan

därmed leda till ett antal nya teknologie doktorer i vägteknik.
Internationell samverkan - Många resultat från SHRP, ASTO och annan

internationell vägteknisk forskning är intressant även för Sverige, men det krävs
ordentliga insatser, både FoU och implementering, för att överföra de resultat som

är användbara för våra förhållanden till svensk produktion. Inom EG finns forsk-
ningsprogram inom infrastrukturområdet med möjlighet till delfinansiering och
samverkan mellan forskning, väghållning och industri i medverkande land. Både
vid implementering av SHRP och ASTO och vid genomförande av EG-projekt
skulle ett svenskt vägtekniskt forskningsprogram -- VÄGTEKNIK 2000-
kunna utföra den kraftfulla bas som behövs för att effektivt utnyttja de internatio-
nella resultaten och satsningarna. För att få del av internationell kunskap krävs
också att vi sj älva står på en god grund kunskapsmässigt.

I planeringsskedet av VÄGTEKNIK 2000 har sju områden särskilt studerats

men även andra behov av FoU-insatser angående byggande och underhåll av

vägar och gator har beaktats i diskussionerna i styrgrupp och arbetsgrupper. De

områden har valts ut där behoven är störst och återbäringen i form av minskade
planerings- och produktionskostnader har ansetts bli maximal.

Sju arbetsgrupper under ledning av en ansvarig har beskrivit respektive

område. Varje områdesbeskrivning i rapporten omfattar bakgrund, aktuellt

kunskapsläge, angelägna problemområden, ekonomisk nytta, mål, projektförslag
och genomförande. Problemområden och föreslagna projekt redovisas i samman-
ställning i slutet av denna sammanfattning.

Följ ande sju områden beskrivs i rapporten.

Funktionskrav på asfaltbeläggningar

Funktionella krav kan delas upp i Trafikant- och Kvalitetsparametrar. Kvalitets-
parametrar avser krav på asfaltmassa eller enskilt lager. Vilka funktionella krav

som skall ställas på asfaltbeläggningar varierar för olika vägar beroende på vägtyp
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och trafikflöde, men i dagsläget finns det ytterligare en faktor som styr valet av

kravparameter och det är möjligheten att mäta parametem på ett relevant sätt, dvs.
om det föreligger en accepterad mätmetod.

Bland väsentliga funktionskrav skall främst nämnas Trafikantparametrarna
Spårdjup och Jämnhet och Kvalitetsparametrarna Nötning, Stabilitet och Bestän-
dighet. Begreppet Beständighet inbegriper egenskaper som åldring och fuktkäns-
lighet.

Tre angelägna problemområden har identifierats och inom dessa områden har
ett större antal projektförslag givits:

1) Krav och kontrollmätning av funktionsentreprenader,
2) Metoder för beskrivning av vägens funktionella, geometriska och struktu-

rella tillstånd
3) Bestämning av funktionella parametrar hos asfaltmassor/-beläggningar.

Funktionsentreprenader och funktionella mätmetoder är de instrument som

erfordras för att utveckling av nya produkter och innovationer över huvud taget

inom branschen skall ha en god möjlighet att snabbt kunna bli accepterade på

marknaden och därigenom ge en kraftig besparing åt hela samhället.

Det föreslagna programmet förväntas på sikt ge minst en utdelning mot-

svarande ca 100 miljoner kronor per år.

Kallproducerade asfaltbeläggningar

Trots att Kalltekniken representerar ett stycke svensk vägbyggnadshistoria är den

svår att ge en samlad beskrivning eftersom hanteringen haft flera skepnader under

årens lopp. Inför en framtid med behov av förnyelse är Kalltekniken genom sin
anpassningsbarhet ett naturligt satsningsområde. Utgångspunktema är:

0 ingen uppvärmning eller uppvärmning till högst 50°C av de fasta material-

delarna

0 liten eller godartad miljöbelastning

0 objektnära produktion.

Det finns ett antal besvärande problem som ligger tekniken i fatet och som

beläggningstekniker brottats med länge utan att riktigt lyckats lösa. Angelägna
problemområden är därför:

0 ojämn konsistens och överskottsvatten i beläggningsmassor

0 stenlossning från ytbehandlingar

0 låg slitstyrka hos slurrybeläggningar.

Huvudprojektet föreslås delas in i sju projektdelar: Modeller och provningar,

massabeläggningar, ytbehandlingar, slurry, kallblandad återvinning, miljöeffekter

och implementering.

Beläggningar av cementbetong

Målsättningen med delprogrammet är att sänka anläggnings- och under-

hållskostnaden för betongväg med minst 20 %. Andra syften är att utveckla

miljövänliga betongbeläggningar med låg bullernivå, god slitstyrka och god
friktion samt att utveckla metoder för cementstabilisering av sekundärt grusma-

terial och byggavfall för att hushålla med våra naturgrusresurser. För CBÖ-vägar
är 'målsättningen att ta fram ny dimensionerings- och sprickmodell. För kommu-
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nala gator och tungt trafikerade ytor är syftet att påvisa användningsområden för
betongbeläggningar samt att ta fram detaljlösningar för konstruktiv utformning.

Avsikten är att säkerställa en långsiktig teknisk, ekonomisk samt miljömässig
konkurrenskraft hos betongvägar. Samhällsekonomiskt kommer detta på ett
positivt sätt att påverka prisnivån och kvaliteten för både asfalt- och betongvägar.
Satsningen på att förbättra betongvägars funktionella ytegenskaper kommer att

förbättra både trafiksäkerhet och miljö samt minska underhållskostnaden. Genom
att utveckla metoder för återvinning/återanvändning samt för cementstabilisering
av sekundärt grusmaterial och byggavfall kommer en bättre hushållning att kunna

göras med våra naturgrusresurser.

Miljöanpassad återvinning

Det moderna industrisamhället genererar ett mycket stort antal olika typer av

restprodukter. Med restprodukter avses här överblivet material i process och
konsumtion. Till restprodukter räknas också avfall, dvs. produkter som kasserats

för att omhändertas och som därvid bedömts sakna värde. Avfall kan indelas efter

ursprung i naturavfall (t.ex. grenar och löv), tillverkningsavfall (uppstår vid

industriell eller hantverksmässig tillverkning av produkter), konSumtionsanall

(uppstår vid användning och förbrukning av varor och i samband med tjänster)
samt reningsavfall (t.ex. avloppsslam och stoft). Samtliga nämnda typer av rest-
produkter kan i princip användas i vägar.

Ökat resurs- och miljömedvetande i många länder har lett till starkt ökade krav
på hushållning med naturresurser och etablering av största möjliga inslag av
kretslopp i materialflödena i samhället.

Återvinning av restprodukter för olika tillämpningar i t.ex. vägar är därför idag
ett mycket aktuellt område och forskning rörande framförallt produkternas funk-
tionella egenskaper och eventuell miljöpåverkan angelägen. Sådan forskning

kommer att bidra till bättre hushållning av tillgängliga materialresurser och

effektivare kretslopp
Ett mycket stort antal restprodukter som kan vara lämpliga för applicering i

vägar har beskrivits i rapporten. Några av de viktigaste problemområdena rör
följ ande materialgrupper.

- Restprodukter vid produktion av vägmaterial, t.ex. överskottsmaterial vid

stenmaterialtäkter

0 Asfaltbeläggningar

0 Överskottsmaterial vid byggande av tunnlar, t.ex. sprängsten och finmaterial

vid fullortsdrivning

Bygg- och rivningsavfall

Olika typer av slaggar

Uttjänta gummidäck

Förbränningsprodukter (olika typer av askor)

Analytisk dimensionering

Syftet med insatsområdet analytisk dimensionering av asfaltbelagda väg-

konstruktioner är i första hand att vidareutveckla den svenska prototypen för

analytiskt dimensionering till ett komplett system för hela landet. I andra hand är

målsättningen att medverka och påverka den planerade utvecklingen av en gemen-

sam europeisk dimensioneringsmetod.
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De fundamentala problemområdena vid analytisk dimensionering är följande:

0 Teoretisk beräkningsmodell för bestämning av spänningar och töjningar i
vägkroppen orsakade av hjullaster

0 Kunskaper om undergrunders och överbyggnadsmaterials mekaniska egen-

skaper

0 Dimensioneringskriterier eller tillåtna värden på de spänningar och töjningar
som är kritiska för vägkroppens bärighet.

För ett komplett dimensioneringssystem krävs dessutom metoder eller modeller

för värdering/karakterisering av trafikbelastningen och för klimatets inverkan på

vägmaterialens egenskaper.

Den förväntade nyttan med ett analytiskt dimensioneringssystem är ökade

möjligheter till kostnadseffektiv dimensionering. Genom större flexibilitet kan

dimensioneringen anpassas bättre till rådande förhållanden för undvikande av
både under- och överdimensionering. En underdimensionering leder till ökade

kostnader för underhållsåtgärder medan en överdimensionering innebär onödigt
ianspråktagande av en begränsad budget.

Förutom bättre anpassning till lokala förhållanden ökar möjligheten att studera

kostnad/nytta-effekten av att använda nya eller alternativa vägbyggnadsmaterial.

Bättre och billigare Vägunderhåll

Under det senaste decenniet har anslagen för underhåll av det svenska gatu- och

vägnätet minskat. Vissa kommuner klarar bara att underhålla några procent av
gatunätet per år. En konsekvens av detta förhållande är ett växande eftersläpande

underhållsbehov. För att bryta denna trend krävs bland annat effektiva verktyg i

form av planeringssystem dels för att motivera medel till underhåll genom

konsekvensbeskrivningar av det framtida scenariot, dels för att fördela under-

hållsinsatserna på ett optimalt sätt. För att ett planeringssystem skall fungera krävs
relevanta prognosmodeller för bedömning av vägkonstruktioners tillståndsutveck-

ling och livslängd samt kostnadseffekter vid olika vägtillstånd. Prognosmodeller
och effektsamband är mycket känsliga för geografiska förhållanden, klimat,

materialegenskaper, trafikbelastning etc. och måste därför utvecklas inom landet.

Utveckling av kostnadseffektivare beläggningar är också en aktivitet som måste

prioriteras. På det lågtrafikerade gatu- och vägnätet är det framför allt utveckling

av mer åldringsresistenta beläggningar samt bättre metoder för återställning efter

ingrepp i gator som bör prioriteras. På det högtrafikerade Vägnätet är det i första

hand utveckling av deformationsresistenta beläggningar som bör prioriteras.

Vinterväghållningsstrategi

Syftet med programområdet är att genom forskning och utveckling säkerställa att

väghållarna får det stöd och underlag som behövs för att fullt ut genomföra en

förbättring av vinterväghållningen och kundkommunikationen. Vinterväg-

hållningen ska förbättras så att den med minst bibehållen framkomlighet och
trafiksäkerhet motsvarar trafikanternas och samhällets önskemål. Dessutom ska

den vara förenlig med väghållarens ambition att vara en miljömedveten och

effektiv väghållare med kunden i centrum. Programmet syftar till åtgärder som

utvecklar:
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o Effektmodeller för samhällsekonomisk utvärdering av alternativa strategier
och standarder som kan utnyttjas såväl vid långsiktig planering som vid
utveckling av Allmänna Tekniska Beskrivningar (ATB'er).

0 Kunskapen om vinterväghållningens primära och sekundära miljöeffekter.

0 Informationssystem (IS) som underlag för beställning, uppföljning och
verifiering.

0 Erforderlig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte dels inom Vägverket
och dels inom branschen.

Angelägna problemområden där forskning föreslås är

0 Produktionsteknik avseende kemisk och mekanisk halkbekämpning samt
snöröjning.

Effektmodeller

Betalningsviljestudier

Miljöeffekter av salt

Informationssystem

Av de totala resurserna inom VÄGTEKNIK 2000 föreslås att 25 % avsätts till

ett särskilt program för implementering, dvs. arbete med att överföra FoU-resultat

till produktionen. Här ingår t.ex. utformning av informationsmaterial, videos,

manualer och handböcker samt genomförande av kurser, seminarier och annan

utbildning. Även utförande av försökssträckor för att prova ny teknik ingår i

implementeringen. Genom att redan i planeringsstadiet avsätta resurser för att föra

ut forskningsresultaten i produktion kommer dessa att snabbt kunna tillämpas av

väghållare, entreprenörer m.fl.

Följ ande tidplan föreslås för genomförande av VÄGTEKNIK 2000:

Detaljerat programarbete Hösten 1994 - Juni 1995
Genomförande FoU-program Januari 1996 - December 2001

Implementering 1997 - 2002

Under hösten/vintern 1995/96 förankras VÄGTEKNIK 2000 inom branschen

och finansiering av programmet söks hos forskningsfinansiärer.

Kostnaden för genomförande av VÄGTEKNIK 2000 har beräknats uppgå

enligt följande. Viss variation finns mellan de olika delprogrammen och mellan

olika år.
FoU-program: 25 mkr per år i sex år 150 mkr
Implementering 50 mkr

Summa 200 mkr

Kostnaderna för genomförande av VÄGTEKNIK 2000 föreslås betalas av

branschen, dvs. Staten (KFB, BFR), väghållare (Vägverket, Kommunförbundet),

entreprenörer (SBUF, NCC, Skanska, VV Produktion m.fl.) och industri (Nynäs,

Cementa m.fl.). Finansiering med EU-medel kan också bli aktuell. Några av de
beskrivna projekten har föreslagits, eller kommer vid senare ansökningstillfälle att

föreslås, till EUs 4e Ramprogram. Utsikterna till finansiering via EU synes goda i

vissa fall.

Fördelningen av kostnaderna på olika finansiärer för genomförandet av

VÄGTEKNIK 2000 ingår som en del i program- och förankringsarbetet under
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hösten/vintern 1995-1996. Finansiering kommer i första hand att sökas per
område, och projekt, eftersom intresset för olika områden kan komma att variera
från forskningsfinansiärernas sida.

En särskild organisation för genomförandet av VÄGTEKNIK 2000 föreslås.

Enskilda projekt och programområden bör hållas samman i en gemensam organi-

sationsstruktur för att bl.a. uppnå synergieffekter. Programmet är för svenska

förhållanden av sådan storleksordning, ca 25-30 miljoner kronor per år, att en

organisation sammansatt från branschen bör skapas.
VÄGTEKNIK 2000 föreslås ledas av enreferensgrupp med en ordförande, som

även har ett operativt ansvar för det sammanhållna programmet. Gruppen sam-

mansätts av representanter för forskningsfinansiärer och forskningsutförare.
Antalet ledamöter föreslås vara 8-10.

Varje delområde av desju (7) leds av en teknikgrupp med en ordförande som

tillika är ansvarig för programområdet. Ordföranden ansvarar för verksamheten

inom sitt delområde ochrapporterar till referensgruppen.

Det direkta projektarbetet sker i ett antal projekt inom varje område och med en

projektledare för respektive projekt.
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VÄGTEKNIK 2000
Sammanställning av program- och projektförslag

Funktionskrav på asfaltbeläggningar (A)

A1.

A2.

A3.

Krav och kontrollmätning av funktionsentreprenader

Metoder för beskrivning av vägens funktionella, geometriska och

strukturella tillstånd.
Bestämning av funktionella parametrar hos asfaltmassor/-belägg-
ningar

Kallproducerade asfaltbeläggningar (K)

Kl.

K2.

K3.

K4.

K5.

K6.

K 7.

Modeller och provningar
Massabeläggningar

Ytbehandlingar

Slurry

Kallblandad asfaltåtervinning
Miljöeffekter
Utbildning och information.

Beläggningar av cementbetong (C)

C1.
C2.
C3.
C4.
C5.

Motorvägar och tunnlar

Tungt belastade vägar

Kommunala gator och tungt trafikerade ytor.

Miljöanpassning av betongvägar

Implementering av forskningsresultat

Miljöanpassad återvinning (Å)
A1.

Å2.

Å3.

Å4.
A5.

Funktionella och miljörelaterade egenskaper hos asfaltbeläggningar

innehållande gummipulver ( våtmetoden )
Kallåtervinning av asfaltbeläggningar - materialkaraktärisering i labo-

ratorium och fält.

Varm återvinning av asfaltbeläggning direkt på vägen - utvärdering av

materialegenskaper och miljöeffekter
Plastmodifierade asfaltbeläggningar - material- och miljöegenskaper
Användning av bygg- och rivningsavfall i vägar

Analytisk dimensionering (D)

D1.

D2.

D3.

D4.

D5.

D6.

D7.

D8.

D9.

Teoretisk beräkningsmodell

Obundna materials mekaniska egenskaper.

Bitumenbundna materials mekaniska egenskaper.

Dimensioneringskriterier för obundna material.

Dimensioneringskriterier för bundna material

Tunga trafikens sammansättning och skadeverkan.
Klimatets inverkan på vägmaterialens egenskaper.

Tj älskyddsdimensiOnering.

Statistisk bedömning av säkerheten i dimensioneringsresultatet.
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D10. Utformning av dimensioneringssystemet.

D11. Validering av dimensioneringssystemet. .
D12. EU-projekt angående gemensam europeisk dimensioneringsmetod;

Bättre och billigare underhåll (U).

U1. Prognosmodeller för vägkonstruktioners tillståndsförändring och

livslängd.

U2. Planeringssystem för beläggningsunderhåll.

U3. Utveckling av ett integrerat hjälpmedel för tillståndsbedömning och

åtgärdsprojektering.
U4. Metoder och strategier för kostnadseffektivt underhåll.

Vinterväghållningsstrategi (V)

V1 . Produktionsteknik

V2. Effektmodeller

V3. Betalningsviljestudier

V4. Miljöeffekter av vintersalt
V5. Informationssystem
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SUMMARY

This report describes the programme HIGHWAY ENGINEERING 2000, a
proposed R&D programme for highway engineering for the years 1996-2002. The

programme has been drawn up by a working group comprising Kent Gustafson,

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) (chairman), Nils

Ulmgren, Nordic Construction Company (NCC), Ulf Isacsson, Royal Institute of

Technology (KTH), Per Tyllgren and Lennart Axelson, Swedish National Road

Administration (SNRA), and Bengt-Åke Hultqvist, Leif G Wiman and Lars-
Göran Wågberg, VTI.

Compilation and writing of the detailed report has been financed by the

National Road Administration, VTI, the Swedish Association of Local
Authorities, Skanska, NCC, Nynäs, Cementa, the Royal Fortifications

Administration and Dynapac. .

According to the resolution of the Swedish Parliement in the spring of 1993,
Sweden shall invest ca SEK 100,000m over a ten year period on expanding the
road and rail network. Of this sum, about SEK 70,000m is for new roads.

Operation and maintenance of roads, streets and airfields is estimated to cost an
additional SEK 10,000m annually. It would very probably be highly cost effective

to spend a small proportion of these large sums on research and development of
new techniques for construction and maintenance. From an international
perspective also it is very important that effort is invested in measures which can
strengthen Swedish competition within the building and civil engineering sector.

The Programme Council for Highway Engineering Research at the Swedish

National Road and Transport Research Institute (VTI), comprising representatives

of road management authorities, contractors, machinery manufacturers etc, has

proposed that a Swedish strategic highway research programme regarding the

construction and maintenance of roads and streets - HIGHWAY ENGINEERING

2000 - should be planned and executed over the period 1995-2002. The total cost

of the programme is estimated at SEK 200m.
A working group within the field covered by the programme has selected a

number of strategic areas where it is judged that the need is greatest and the return

in the form of reduced planning and production costs is the maximum. Detailed
planning of the programme was carried out during the first half of 1995. The
highway engineering sector in Sweden has participated in planning through the
working groups which drew up the programme specification and by financing this

work. Programme work was directed by a steering group comprising
representatives of road management authorities, contractors, technical universities,

industrial organisations and research councils.
Kent Gustafson, VTI, acted as project manager for programme development.

Programme development work was carried out by working groups under the

direction of the following:

Area Person responsible for

programme development

1. Performance requirements for asphalt Nils Ulmgren, NCC

surfacings

2. Cold produced asphalt pavements Per Tyllgren, SNRA

3. Pavements of cement concrete Bengt-Åke Hultqvist, VTI

4. Environmental recovery of materials Ulf Isacsson, KTH

5. Analytical design Leif G Wiman, VTI
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6. Better and cheaper maintenance Lars-Göran Wågberg, VTI

7. Winter maintenance strategy Lennart Axelson, SNRA

The aim of the proposed projects within HIGHWAY ENGINEERING 2000 is

to cut the costs of the construction, operation and maintenance of roads and

streets. Reduction of costs by even 1% would produce annual savings of ca SEK

200m, i.e. of the same order as the cost of the entire research programme. For each

project and area specific objectives have been defined; these are set out under the

separate descriptions of these areas in the report.
A research and development programme common to the whole sector, of the

kind described in the report, has several advantages. Special mention may be made

of the following:

Cost effectiveness - Studies in the USA and Finland show that programmes
such as SHRP and ASTO produce much more effective research owing to

cooperation in the sector and, in particular, more rapid implementation of the

results than conventional research which is broken down into smaller and non-
coherent projects and has a less well developedrelationship with research, road

management and production.

Technological advance - Large scale united effort by participants from all
parts of the sector also creates resources for innovative technology. Examples
from the ASTO and SHRP programmes show that a large number of new field and

laboratory equipments have been developed for e.g. asphalt and concrete testing

and for automatic recording and repair of damage on paved surfaces.

Effective implementation - A coherent research programme involves the

representatives of road management and production which facilitates the
dissemination of research results. Since the users can exert a real influence on

research, utilisation of the results is made easier.

Cooperation between research and education - A large proportion of highway
engineering research in Sweden is at present conducted without any direct

connection with education in highway engineering at the technical universities. In

HIGHWAY ENGINEERING 2000, the intention is that some of the research

should be carried out at these universities and in this way a natural relationship
between research and education should be created within the programme.

Execution of the programme may in this way lead to a number of new doctorates

in highway engineering.

International cooperation - Many of the results from SHRP, ASTO and other

international highway research are also of interest for Sweden, but proper effort,
both R&D and implementation, is needed to translate the results which can be
used under our conditions into Swedish production. Within the European

Community, there are research programmes in the field of infrastructure which

may be jointly financed on a cooperative basis by research, road management and

industry in the participating countries. Both in implementing SHRP and ASTO

and in carrying out EU projects, a Swedish highway engineering re'search

programme - HIGHWAY ENGINEERING 2000 - would create the powerful
basis which is needed for effective utilisation of the international results and
developments. In order that we should benefit from international knowledge, it is

essential that we ourselves have a solid knowledge base.

When HIGHWAY ENGlNEERING 2000 was being planned, special study was
made of seven areas, but attention was also given in the discussions of the steering

group and the working groups to other R&D needs regarding the construction and

maintenance of roads and streets. The areas selected are those where the needs are
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greatest and where the return in the form of reduced planning and production costs

was considered the maximum.

Seven working groups under the direction of a responsible person have

described their own areas. Each such description in the report comprises

background, present state of knowledge, urgent problem areas, economic benefit,

goals, project proposals and execution. The problem areas and the proposed

projects are listed at the end of this summary.

The following seven areas are described in the report.

Performance requirements for asphalt pavements

Performance requirements may be divided into Road User and Quality parameters.

Quality parameters relate to requirements for the asphalt mix or individual layers.
The performance requirements which shall be specified for asphalt pavements

vary for different roads depending on the type of road and traffic flow, but at
present there is one more factor which dictates the selection of requirement
parameters; this is the possibility of measuring the parameter in a relevant manner,

i.e. the availability of an accepted measuring method. _

Among the essential performance requirements the most important are the

Road User Parameters Rut Depth and Eveness, and the Quality Parameters Wear,

Stability and Durability. The term durability comprises properties such as ageing

and susceptibility to moisture.
Three urgent problem areas have been identified:
l. Requirements for, and check measurements on, performance based contracts

2. Methods for describing the functional, geometrical and structural state of the
road

3. Determination of functional parameters for asphalt mixes/pavements.

Cold produced asphalt pavements

In spite of the fact that the Cold Mix Technique represents a piece of Swedish

road construction history, it is difficult to give acomprehensive description of this
technique since it has undergone a number of changes over the years. Since in

future there will be a need for renewal, the cold mix technique with its adaptability
is a natural area of development. The starting points are I

0 no heating or heating to not more than 50°C of the solid constituents

0 little or benign environmental load

0 production near the point of use.

There are a number of difficult problems which the technique is facing.

Pavement engineers have for long tried to solve these but without any real success.

The urgent problem areas are therefore

0 non-uniform consistency and surplus water in the surfacing mixes

0 loss of stone from surface dressing

0 low wearing strength of slurry surfacings.

It is proposed that the main project should be divided into seven parts: Models
and tests, plant mixes, surface dressing, slurry, recovery of asphalt for cold mixes,

environmental effects and implementation.
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Pavements of cement concrete

The goal of this subprogramme is to cut the construction and maintenance costs of
concrete roads by at least 20%. Other goals are to develop environmentally

friendly concrete pavements which have low noise level, satisfactory abrasion

resistance and good skid resistance, and to develop methods for cement

stabilisation of secondary gravel material and building waste in order to preserve

our natural gravel resources. For cement bitumen pavements the aim is to develop

new design and crack models. For municipal streets and surfaces carrying heavy

traffic, the aim is to designate fields of application for concrete pavements and to

produce solutions for constructional details.

The intention is to ensure that concrete roads have long term technical,

economic and environmental competitiveness. Macro-economically, this will
have a favourable effect on the price level and quality of both asphalt and concrete

roads. Work on improving the functional surface Characteristics of concrete roads

will enhance both road safety and the environment and reduce maintenance costs.

By developing methods for recovery/re-use of materials and for cement

stabilisation of secondary gravel material and building waste, better management

of our natural gravel resources will be made possible.

Recycling of materials

Modern industrial society generates a very large number of different types of

residual products. The term residual product in this context denotes material left
over from processes and consumption. Waste, i.e. products which have been

rejected with a view to disposal and which have thus been considered to have no

value, is also regarded as a residual product. Depending on its origin, waste can be

classified into natural waste (e.g. branches and leaves), production waste

(generated in the industrial or manual manufacture of products), consumption

waste (generated when goods are used and consumed and in connection with

services) and treatment waste (e.g. sewage sludge and dust). In principle, all the

above types of residual products can be used in roads.

In many countries, increased awareness of issues to do with resources and the

environment has resulted in greatly increased demands for economical

management of natural resources and the establishment of facilities for the

recycling of material flows in society.

Recycling of residual products for different applications, for instance in roads,

is therefore an area of very great interest today, and research into primarily the

functional properties and environmental effects, if any, of products is of great
urgency. Such research will contribute to better management of available material

resources and to more effective recycling.

A very large number of residual products which may be suitable for use in

roads has been described in the report. Some of the most important problem areas

concern the following groups of materials:

0 Residual products from the production of road materials, e.g. surplus
materials in quarries

0 Asphalt surfacings

0 Surplus materials from tunnel construction, e.g. blasted rock and fines from

full face boring

0 Building and demolition waste

0 Different types of slag
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0 Scrapped rubber tyres

0 Combustion products (different types of ash).

Analytical design

The primary object of the area analytical design of roads with asphalt surfacings is
to develop the Swedish prototype for analytical design into a complete system for
the whole country. In the second place, the aim is to participate in and influence

the planned development of a common European design method.
The fundamental problem areas in analytical design are as follows:

0 Theoretical calculation model for determination of stresses and strains in the
road structure caused by wheel loads

0 Knowledge of the mechanical properties of the subgrade and the pavement

material

0 Design criteria or permissible values for the stresses and strains which are

critical for the bearing strength of the road structure.

A complete design system will also require methods or models for the

evaluation/characterisation of traffic load and for the effect of climate on the

pr0perties of road materials.

The expected benefit of an analytical design systern is that it will create greater

opportunities for cost effective design. Owing to its greater flexibility, the design

can be adapted to prevailing conditions in order to avoid both under and over
design. Underdesign increases maintenance costs while overdesign makes

unnecessary claims on a limited budget.

In addition to its better adaptation to local conditions, it will also increase the

possibility of studying the cost/benefit effect of using new or alternative road

materials.

Better and cheaper road maintenance

During the past decade grants for the maintenance of the Swedish road and street

network have been cut back. Some municipalities manage to maintain only a few

per cent of the street network every year. One consequence of this state of affairs

is a growing backlog of maintenance. In order to break this trend, it is necessary to

have more effective tools in the form of planning systems, both to justify the

release of funds for maintenance by the preparation of assessments of the impact
of the future scenario, and to allocate maintenance resources in an optimum

manner. In order that a planning systern should work, it requires relevant

forecasting models for the assessment of the service lives of road structures and

changes in their state, and the cost effects of different road conditions. Forecasting
models and expressions for the calculation of effects are very sensitive to

geographical conditions, climate, material properties, traffic load etc, and must

therefore be developed in Sweden.

Development of more cost effective surfacings is also an activity which must

be given priority. On the street and road network which carries little traffic, it is

primarily the development of surfacings of greater resistance to ageing and better

methods of reinstatement after road works which should receive priority. On the

road network carrying heavy traffic, it is mainly development of pavements
resistant to deformation that should be accorded priority.
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Winter maintenance strategy

The goal of this problem area is to ensure through research and development that

the road management authorities receive the support and information which is

needed to bring about an improvement in winter maintenance and communication

with customers. Winter maintenance shall be improved so that, with at least the

existing traffickability and road safety retained, it meets the wishes of road users

and society. In addition, it must be compatible with the ambition of the road

management authority to be an environmentally aware and effective authority,

with the customer as the focal point. The programme aims at measures which

develop

0 Effect models for macro-economic evaluation of alternative strategies and

standards which can be used in both long term planning and the
development of General Technical Specifications

0 Knowledge of the primary and secondary environmental effects of winter

maintenance

0 Information system (IS) as the basis for ordering, follow-up and verification

0 Necessary development of capability and exchange of experience both

within the Swedish National Road Administration and within the sector.

The urgent problem areas where research is proposed are

0 Production engineering regarding chemical and mechanical ice control

measures and snow removal

Effect models

Studies of the willingness of road users to pay

Environmental effects of road salt

Information system

It is proposed that of the total resources in HIGHWAY ENGINEERING 2000,
25% should be allocated for a special programme for implementation, i.e. work on

the transfer of R&D results into production. This includes, for instance, the design

of information material, videos, manuals and handbooks, and to give courses,

seminars and other education. Implementation also includes the construction of

trial sections to test new techniques. By allocating resources already at the

planning stage for the implementation of research results into production, it will
be possible for these to be applied rapidly by road management authorities,

contractors and others.

The following time schedule is proposed for the execution of HIGHWAY

ENGINEERING 2000:

Detailed programme development Autumn 1994 - June 1995

Completion of R&D programmes January 1996 - December 2001

Implementation 1997 - 2002

During the autumn/winter of 1995/96, the endorsement of the sector for

HIGHWAY ENGINEERING 2000 will be secured, and applications for finance

for the programme will be made to the grant authorities.

The cost of carrying out HIGHWAY ENGINEERING 2000 has been estimated

to be as follows. There is some variation between subprogrammes and between

different years.
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R&D programmes: SEK 25m annually for six years SEK 150m
Implementation 50m

Total SEK 200m

It is proposed that the costs of carrying out HIGHWAY ENGINEERING 2000
should be paid by the sector, i.e. the State (Swedish Transport and
Communications Research Board, Council for Building Research), road

management authorities (SNRA, Association of Local Authorities), contractors

(Building Industry Development Fund, NCC, Skanska, VV Produktion etc), and
industry (Nynäs, Cementa etc). Finance from EU funds may also be available.

Applications for funds for some of the described programmes have been made, or
will at a later date be made, to the EU 4th Framework Programme. In some cases

the prospects of obtaining finance via the EU appear favourable.
The allocation to the different funding organisations of the cost of executing

HIGHWAY ENGINEERING 2000 will be part of the work during the

autumn/winter of 1995/96 to secure the endorsement of the sector for the
programme. Funds will primarily be sought per area and project, since the interest

in the different areas may vary on the part of the funding organisations.
It is proposed that a special organisation should be set up to carry out

HIGHWAY ENGINEERING 2000. Individual projects and programme areas

should be administered in a common organisational structure so that e.g. synergy
effects may be achieved. For Swedish conditions, the programme is of such an

order of magnitude, about SEK 25-30m annually, that an organisation made up by

representatives of the sector should be created.
It is proposed that HIGHWAY ENGINEERING 2000 should be directed by a

reference group with a chairman who will also have operational responsibility for
the unified programme. The group will be made up of representatives of funding
organisations and research institutions. It is proposed that the number of members
should be 8-10.

Each of the seven programme areas is to be lead by a technical group with a

chairman who is similarly responsible for the programme area. The chairman is
responsible for work in his programme area and reports to the reference group.

Actual work will be performed in the form of a number of projects, with a
project manager in charge of each project.
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HIGHWAY ENGINEERING 2000

Summary of Proposed Projects

Performance requirements for asphalt pavements (A)

A1.

A2.

A3.

Requirements for, and check measurements on performance based
contracts
Methods for describing the functional, geometrical and structural

conditions of roads
Determination of the functional parameters of asphalt mixes/
pavements

Cold produced asphalt pavements (K)

Kl.

K2.

K3.

K4.

KS.

K6.

K7.

Models and tests

Plant mixes

Surface dressings

Slurry

Recycling of asphalt for cold mixes

Environmental effects _
Education and information

Pavements of cement concrete (C)

C1.
C2.
C3.
C4.
C5.

Motorways and tunnels

Roads carrying heavy traffic

Municipal streets and surfaces carrying heavy traffic

Environmentally friendly concrete roads

Implementation of research results

Recycling of materials (Å)
A1.

Å2.

Ås.

Å4.

Ås.

Functional and environment related aspects of asphalt surfacings

containing powdered rubber ("wet method")

Cold recycling of asphalt surfacings - characterisation of materials in

the laboratory and in the field
Hot recycling of asphalt surfacings directly on the road - evaluation of
material properties and environmental effects

Plastics modified asphalt surfacings - material and environmental

properties
Use of building and demolition waste in roads

Analytical design (D)

D1.

D2.

D3.

D4.

D5.

D6.

D7.

D8.

D9.

D10.

Theoretical calculation model
Mechanical properties of unstabilised materials

Mechanical properties of bitumen stabilised materials
Design criteria for unstabilised materials

Design criteria for bitumen stabilised materials

Composition and damaging effects of heavy traffic

The effect of climate on the properties of road materials

Design of frost protection

Statistical assessment of the reliability of design results
Formulation of the design system
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D11. Validation of design system

D12. EU projects regarding joint European design method

Better and cheaper maintenance (U)

U1. Forecasting models for the service life and changes in the state of road
structures

U2. Pavement Management Systems
U3. Development of an integrated tool for condition assessment and action

planning

U4. Methods and strategies for cost effective maintenance

Winter maintenance strategy (V)

V1. Production engineering

V2. Effect models

V3. Studies of the willingness of road users to pay
V4. Environmental effects of road salt

V5. Information systems
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1 Bakgrund
Enligt beslut av riksdagen våren 1993 skall vi i Sverige investera ca 100 miljarder

kronor under en tioårsperiod i utbyggnad av vägar och järnvägar. Av detta faller ca

70 miljarder på nya Vägar. Drift och underhåll av vägar, gator och flygfält kostar
dessutom ca 10 miljarder per år. Enligt erfarenheter bl.a. från USA är det mycket

kostnadseffektivt att avsätta en mindre del av dessa stora belopp i forskning och

utveckling angående ny teknik för byggande och underhåll. Ur ett internationellt

perspektiv är det också av stor vikt att satsning sker på åtgärder som kan stärka
svensk konkurrens inom bygg- och anläggningssektorn. Redan idag, och speciellt i

och med Sveriges inträde i EU, har den internationella konkurrensen ökat.

Utländska konsulter och entreprenörer konkurrerar många gånger om de större

kontrakten inom infrastrukturområdet.
Vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) finns ett programråd för

Vägteknisk forskning, sammansatt av representanter för väghållare, entreprenörer,

maskintillverkare m. fl. Med exempel enligt ovan 'och utgående från de stora

investeringarna i nya vägar har programrådet föreslagit att ett svenskt strategiskt

branschgemensamt vägforskningsprogram angående byggande och underhåll av

vägar och gator - VÄGTEKNIK 2000 - planeras och genomförs 1995-2002.

Totala kostnaden för programmet är beräknad till 200 miljoner kronor.

Avsikten med forskningsprogrammet är att sänka kostnaderna för byggande

och speciellt för underhåll av vägar och gator. Redan en sänkning avkostnaderna

med 1 % skulle ge en besparing i storleksordningen 200 miljoner kronor om året,

dvs. flera gånger om betala forskningsprogrammet.

En arbetsgrupp inom programrådet ovan har valt ut ett antal strategiska områ-

den där behoven har bedömts vara störst och återbäringen i form av minskade

planerings- och produktionskostnader vara maximal. De 7 områden som utvalts
ar:

Funktionskrav på asfaltbeläggningar

Kallproducerade asfaltbeläggningar

Beläggningar av cementbetong

Miljöanpassad återvinning

Analytisk dimensionering

Bättre och billigare underhåll

Vinterväghållning

Detaljplanering av programmet har skett under första halvåret 1995. Den väg-
tekniska branschen i Sverige har deltagit i planeringen genom de arbetsgrupper

som tagit fram programskrivningen och genom att finansiera denna.

Programarbetet har letts av en styrgrupp med följ ande sammansättning:

Kent Gustafson VTI Ordförande

Ulf Isacsson KTH, Inst för Vägteknik

Tord Lindahl FAS

Rolf Magnusson Vägverket

Jan-Olof Nordlander Skanska

Jan Parmeby KFB

Hans Silborn Kommunförbundet

Olle Erlén NCC
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Kent Gustafson, VTI, har varit projektledare för programarbetet. Genom-

förande av programarbetet har bedrivits i arbetsgrupper med ansvariga enligt
nedan:

Insatsområde Ansvarig för programarbetet
1. Funktionskrav på asfaltbeläggningar Nils Ulmgren, NCC

2. Kallproducerade asfaltbeläggningar Per Tyllgren, Vägverket

3. Beläggningar av cementbetong Bengt-Åke Hultqvist, VTI

4. Miljöanpassad återvinning Ulf Isacsson, KTH
5. Analytisk dimensionering Leif G Wiman, VTI
6. Bättre och billigare underhåll Lars-Göran Wågberg, VTI

7. Vinterväghållning Lennart Axelson, Vägverket

2 Erfarenheter från andra länder

SHRPiUSA
I början av 1980-talet skedde en kraftig ökning av investeringarna i ny- och

ombyggnad av vägarna i USA. Anledningen var att låga anslag under en följd av

år gjort att vägnätet börjat förfalla. En utredning som genomfördes av TRB,

Transport Research Board, kom fram till att en del av de ökande investeringarna

borde avsättas i ett omfattande vägtekniskt forskningsprogram SHRP, Strategic

Highway Research Program (1). 1987 avsatte kongressen 150 milj dollar av den

beslutade federala vägbudgeten för att genomföra SHRP. Ett detaljerat forsk-
ningsprogram utarbetades inom de områden där forskningsbehoven bedömdes

som störst. Dessa områden var Asphalt, Long Term Pavement Performance,

Cement and Concrete och Highway Operations (inkl. Winter Maintenance). En

särskild organisation bildades inom NRC, National Research Council, för att

planera och genomföra SHRP. Arbetet startade 1987 och slutfördes till över-

vägande delen under 1994. Ett lOO-tal forskningsprojekt har handlats upp i

konkurrens vid universitet, forskningsinstitut och av privata konsulter. Ett stort

antal ledare och specialister från myndigheter och vägindustrin har deltagit i

lednings- och expertgrupper och på så vis styrt inriktningen av programmet.

Under 1993 har kongressen beslutat att avsätta ytterligare 108 milj dollar för

implementeringen av resultat från SHRP i produktionen och till fortsättningen av

vissa långsiktiga delar av forskningsprogrammet.
Genomförandet och resultatet av SHRP bedöms som mycket lyckat både av

amerikanerna själva och av den internationella vägtekniska branschen.

Programmet har haft en särskild internationell inriktning, bl.a. med hjälp av

särskilda "International Coordinators" i ett trettiotal länder, däribland Sverige, och v

med hjälp av "Loan-Staff" dvs. personer från ett tiotal länder, där som arbetat på
SHRP kontoret i Washington DC. De nordiska länderna har haft representanter

vid SHRP under åtta år, 1986-1994. I Sverige har bevakningsgrupper följt arbetet
genom att värdera de rapporter och resultat som kommit fram.

ASTO i Finland

I Finland har ett omfattande branschgemensamt FoU-program genomförts inom

vägtekniken. Finländarna valde att först kraftsamla inom asfaltområdet. Forsk-

ningsprogrammet - ASTO - har genomförts 1987-1993 (2) med slutkonferens i
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april 1993. Omfattningen har varit totalt ca 100 miljoner kronor och både finska

Vägverket, VTT (forskningsinstitut), Tekniska högskolor, entreprenörer och

bindemedelsindustrin har deltagit. I år fortsätter Finland på grund av delyckade

resultaten av ASTO i ett nytt omfattande forskningsprogram, kallat TPPT (3), som

avser FoU angående dimensionering och sammansättning av vägöverbyggnader.

SERRP i Europa

Inom FEHRL, Forum of European Highway Research Laboratories, samarbets-

organisation för vägtekniska forskningsinstitut i Europa, har ett gemensamt

forskningsprogram utarbetats. Programmets namn är SERRP, Strategic European

Road Research Program och arbete pågår med att få programmet finansierat med

anslag från EG-kommissionen. Starten är planerad till 1995 och den totala om-

fattningen ca 60 miljoner ECU under en treårsperiod. Syftet med programmet har

varit att planera ett större antal forskningsprojekt, bilda konsortier mellan

intresserade länder och söka finansiering inom EUs 4:e Ramprogram. Ett

gemensamt agerande har starkt bidragit till att vägteknik fått en bättre förankring

än tidigare i beskrivningen av ramprogram och att möjligheterna till

EU-finansiering av vägforskning därmed ökat.

3 Syfte
Det gemensamma syftet med de föreslagna projekten inom VÄGTEKNIK 2000 är

att sänka kostnaderna för byggande, drift och underhåll av Vägar och gator. Redan

en sänkning av kostnaderna med 1% skulle ge årliga besparingar på ca 200

miljoner kronor, dvs. i samma storleksordning som kostnaderna för hela forsk-

ningsprogrammet. För respektive projekt och delområde har specifika syftemål
definierats, vilka beskrivs under varje områdesbeskrivning i avsnitt 6. Ett primärt
syfte med programmet är vidare att ge synergieffekter genom sammanhållningen

av detsamma över olika verksamhetsfält.

4 Fördelar

Ett branschgemensamt FoU-program av det slag som här föreslås har flera förde-

lar varav särskilt kan nämnas:

- Kostnadseffektivitet
Studier i USA och Finland visar att kraftsamlingar som SHRP och ASTO ger

mycket effektivare forskning genom samverkan i branschen och speciellt snabbare

implementering av resultaten än konventionell forskning uppdelad i mindre, ej

sammanhängande projekt och med sämre samband mellan forskning, väghållning

och produktion.

o Teknologilyft
En stor gemensam satsning med deltagare från alla delar av branschen skapar

också resurser för innovativ teknologi. Ett exempel är ASTO-programmet där en

rad nyutvecklade laboratorieutrustningar av Världsklass tagits fram inom ramen

för forskningsprogrammet. Ett annat exempel är SHRP där ny utrustning utvecklas

för bl.a. asfalt- och betongprovning samt för automatisk registrering och lagning

av skador på belagda ytor.
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- Effektiv implementering
Ett stort problem med konventionella forskningsprojekt är att det ofta tar lång

tid från färdiga forskningsresultat till implementering i produktionen. I ett sam-

manhållet forskningsprogram ingår representanter för väghållning och produktion,
vilket underlättar spridning av forskningsresultaten. Genom att användarna får

reellt inflytande på forskningen underlättas utnyttjandet av resultaten. Ordentliga
resurser bör dessutom avsättas inom programmet för planering och genomförande

av ett implementeringsprogram.

0 Samverkan forskning - utbildning
En stor del av den vägtekniska forskning som bedrivs idag i Sverige genomförs

utan direkt samband med utbildningen i vägteknik vid högskolorna. I ett samman-

hållet forskningsprogram VÄGTEKNIK 2000 - är avsikten att en del av

forskningen skall läggas på högskolorna. Härigenom skapas ett naturligt samband

forskning - utbildning inom programmet. Genomförandet av ASTO i Finland har
t.ex. resulterat i fem nya teknologie doktorer i vägteknik.

- Internationell samverkan
Många resultat från SHRP, ASTO och annan internationell vägteknisk forsk-

ning är intressant även för Sverige, men det krävs ordentliga insatser, både FoU

och implementering, för att överföra de resultat som är användbara för våra för-
hållanden till svensk produktion. Det europeiska forskningsprogrammet SERRP

förutsätter för delfinansiering från EG samverkan mellan forskning, väghållning

och industri i medverkande land. Både vid implementering av SHRP och ASTO

och vid genomförande av SERRP, skulle ett svenskt vägtekniskt forsknings-

program - VÄGTEKNIK 2000 - kunna utgöra den kraftfulla bas som behövs
för att effektivt utnyttja de internationella resultaten och satsningarna. För att få

del av internationell kunskaps krävs också att vi själva står på en god grund
kunskapsmässigt.

5 Strategiska insatsområden
I planeringsskedet av VÄGTEKNIK 2000 har nedanstående sju områden särskilt
studerats men även andra behov av FoU-insatser ang byggande och underhåll av

vägar och gator har beaktats i diskussionerna i styrgrupp och arbetsgrupper. De

områden har valts ut där behoven är störst och återbäringen i form av minskade

planerings- och produktionskostnader har ansetts bli maximal.
Sju arbetsgrupper under ledning av en ansvarig har beskrivit respektive

område. Varje område omfattar en nulägesbeskrivning, angelägna problem-

områden, mål, projektförslag och genomförande.
5.1 Funktionskrav på asfaltbeläggningar

5.2 Kallproducerade asfaltbeläggningar

5.3 Beläggningar av cementbetong

5.4 Miljöanpassad återvinning

5.5 Analytisk dimensionering

5.6 Bättre och billigare underhåll
5.7 Vinterväghållning
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5.1 Funktionskrav på asfaltbeläggningar
5.1.1 Sammanfattning

Grundläggande funktionella krav på asfaltbeläggningar på det statliga vägnätet

utgår från de regler som fastställts i det av vägverketutgivna dokumentet Regler

för Underhåll och Drift (RUD) . Det viktigaste kriteriet i detta regelverk är att

Väg skall vara så jämn, längs och tvärs, samt ha sådan friktion och sådant tvärfall
att tillåtna fordon kan trafikera vägen säkert . Detta krav preciseras närmare

främst i form av tillåtna Spårdjup i mm och tillåtna ojämnheter i form av
komfortvärdet IRI. Nämnda kriterium kan anses vara allmängiltigt och överförbart

till andra områden såsom kommuner och flygfältsbeläggningar.

Genom upphandlingsformen Funktionsentreprenad har krav enligt RUD kunnat
överföras som krav på entreprenör vid upphandling, vilket förväntas befrämja

utvecklingen av nya produkter och säkrare produktion. Genom den kvalitets-

höjning, som sker när kunskap blir ett viktigt konkurrensmedel, får väghållaren en

bättre produkt till ett förhållandevis lägre pris, dvs. denne får en lägre årskostnad.
Funktionella krav kan delas upp i Trafikant- och Kvalitetsparametrar, där krav

enligt RUD faller in under den första kategorien. Kvalitetsparametrar avser krav

på asfaltmassa eller enskilt lager. Vilka funktionella krav som skall ställas på
asfaltbeläggningar varierar för olika vägar beroende på vägtyp och trafikflöde,

men i dagsläget finns det ytterligare en faktor som styr valet av kravparameter och

det är möjligheten att mäta parametern på ett relevant sätt, dvs. om det föreligger

en accepterad mätmetod.

Bland Väsentliga funktionskrav skall främst nämnas Trafikantparametrarna

Spårdjup och Jämnhet och Kvalitetsparametrarna Nötning, Stabilitet och Bestän-
dighet. Begreppet Beständighet inbegriper egenskaper som åldring och fukt-

känslighet.

Tre angelägna problemområden kan identifieras:

1) Krav och kontrollmätning av funktionsentreprenader,

2) Metoder för beskrivning av Vägens funktionella, geometriska och struktu-
rella tillstånd i

3) Bestämning av funktionella parametrar hos asfaltmassor/-beläggningar.

Det är alltid mycket svårt att kvantifiera det förväntade resultatet av ett planerat

forskningsprogram, speciellt när det är tänkt att genomföras i denna skala. Det är

samtidigt inte lättare att bedöma delarna var och en för sig och det förväntade

resultatet för dessa, då de är mycket tydligt integrerade och beroende av varandra.

Möjligen kan en parallell dras.

Under en tjugoårsperiod från 1970-talets början till l990-talets början har

nötningsmotståndskraften hos asfaltbeläggningar utvalda att läggas på det hög-

trafikerade vägnätet förbättrats med en faktor nära 10. Utvecklingen har gått fort

men implementeringen har gått långsamt, emedan konceptet för att lösa

slitageproblemet i form av dessa idag använda mycket slitstarka asfaltbelägg-

ningarna fanns redan för tjugo år sedan. Men bl.a. på grund av svårigheter för
branschen att bryta ett traditionellt mönster och acceptera en ny teknik, vilken

saknade objektiva metoder att bevisa sin överlägsenhet, fördröjdes implemente-

ringen och acceptansen. Att inte i tid ta till sig ny teknik och bemöta slitaget på

våra vägar med bästa möjliga asfaltbeläggningar kan utan överdrift beräknas (lågt

räknat) ha kostat samhället 100 miljoner per år som introduktionen fördröjts.
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Funktionsentreprenader och funktionella mätmetoder är de instrument som

erfordras för att utveckling av nya produkter och innovationer över huvud taget
inom branschen skall ha en god möjlighet att snabbt kunna bli accepterade på

marknaden och därigenom ge en kraftig besparing åt hela samhället.

Det föreslagna programmet förväntas på sikt ge minst en .utdelning mot-

svarande det ovan nämnda beloppet.

5.1.2 Bakgrund

Grundläggande funktionella krav på asfaltbeläggningar på det statliga vägnätet
utgår från de regler som fastställts i det av vägverket utgivna dokumentet Regler
för Underhåll och Drift (RUD) (1). Vägnätet indelas här i ett antal standard-

klasser A till F, där kraven varieras beroende på vägtyp och trafikflöde. Ställda

krav utgår från trafikantens behov av framkomlighet och säkerhet uttryckt enligt

följande:

a) Framkomlighet och kontinuitet

När inte inskränkning särskilt anges skall väg vara framkomlig för fordon son

normalt är tillåtna på aktuellt vägnät.
Vid fastläggande av väghållningsstandard skall kravet på kontinuitet beaktas.

b) Sprickor och nivåskillnader

Sprickor i vägbana eller nivåskillnad mellan vägbana och stödremsa sonmedför
trafiksäkerhetsrisk för fordon, inklusive cyklar, får inte förekomma.

c) Jämnhet, spårighet, tvärtall och friktion

Väg skall vara så jämn, längs och tvärs, samt ha sådan friktion och sådant tvärfall
att tillåtna fordon kan trafikera vägen säkert.

Spår eller oj ämnheter medförande att kraven på vinterväghållning inte kan upp-

fyllas får inte förekomma.
Krav enligt punkt c) uttrycks i form av tillåtna spårdjup i mm och tillåtna

ojämnheter i form av komfortvärdet IRI.

Landets kommuner ställer i princip samma krav som ovan på en del av sitt
gatunät (det mer högtrafikerade), men på den största delen (det lågtrafikerade),
som utgör mer än femtio procent av vägnätet och som inte belastas av tung trafik,

måste kraven ställas utifrån en annan synvinkel (se punkt 5.1.4).
Fortifikationsverket och Luftfartsverket ställer på sina flygfält funktionskraven

Jämnhet, Friktion samt Renhet (2).

Sedan ett antal år tillbaka har en ny upphandlingsform Funktions- ,

entreprenader 1 introducerats inom vägverket. Vid denna typ av upphandling

uttrycks kraven normalt i form av tillåtet spårdjup och tillåtet IRI-värde med en

samtidig förlängning av garantitiden (funktionsgarantitiden).

Denna övergång till funktionsentreprenader i olika former motiveras med att

det förändrar förutsättningarna för branschens aktörer, både väghållare och

entreprenörer och genom ett riktat incitament till entreprenören befrämjas utveck-

lingen genom att denne får ett motiv

1 Det föreligger en viss osäkerhet i vad som skall anses vara en riktig term för denna typ av

upphandling, som också kan kallas Totalentreprenad med funktionskrav.
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0 för att effektivisera sin produktionskontroll (kvalitetssäkring) för att
säkerställa en jämn och bra produkt,

för att förbättra och effektivisera produktionsmedlen,

för att öka satsningen på utveckling av bättre egna asfaltbeläggningstyper.

Genom den kvalitetshöjning, som sker när kunskap blir ett viktigt konkur-

rensmedel, får väghållaren en bättre produkt till ett förhållandevis lägre pris, dvs.

denne får en lägre årskostnad.
Begreppet funktionsentreprenad2 har enligt ovan närmast blivit synonymt med

att funktionella krav ställs på färdig beläggning, men funktionella krav kan även

ställas på massan (lagret) eller på ingående material (stenmaterial, bindemedel

etc). Med detta som utgångspunkt kan funktionella krav ställas på tre olika

nivåer :
Beläggning Trafikantparametrar

Lager (Massa) Kvalitetsparametrar

Material BYA84 / VÄG94

där

Trafikantparametrar är lika med
trafikantens krav på funktionsduglig väg för att snabbt, säkert och bekvämt

kunna förflytta sig till en rimlig kostnad, t.ex. som det uttrycks i RUD, även om
några parametrar närmast berör väghållaren

Kvalitets- (livslängds-) parametrar är lika med

väghållarens krav på en högkvalitativ asfaltprodukt som ger låga årskostnader
och är lätt att underhålla och

BYA 84/VÄG 94 är närmast lika med
de traditionella receptkraven och härtill krav på t.ex. hållfasthetsegenskaper på

ingående stenmaterial.3
För att ovan nämnda utveckling skall kunna ske krävs det naturligtvis att det

finns acceptabla funktionella provningsmetoder. Idag begränsas användandet av

funktionella krav av att funktionella mätmetoder ofta saknas eller ännu ej är
färdigutvecklade. Aktuella parametrar är för de två första kategorierna:

Trafikantparametrar

spårdjup, jämnhet, tvärfall, friktion, buller, ljushet, ytavvattning.

Kvalitetsparametrar (livslängd)

nötning, permanent deformation, utmattning, lastfördelande förmåga (bärighet),

beständighet, fuktkänslighet/vidhäftning (frys-töcykler), lågtemperaturegenskaper.

 

2 Med funktionsentreprenad avses här nybyggnad av väg eller underhållsbeläggning. Drift- och

underhållsentreprenader och problematiken omkring dessa behandlas inte här.

3 Detta traditionella sätt att ställa krav på entreprenören ger denne mycket litet utrymme för egna

idéer och verkar hämmande på utvecklingen, varför branschen behöver lämna detta stadium och

ges möjlighet till att arbeta i ett utvecklingsvänligt klimat. Utvecklingsresurser bör alltså av skäl

som angivits under 5.1.2 koncentreras på de två andra områdena.
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Vägens bärighet innebär ett problemkomplex vid anbudsbedömning av

funktionsentreprenader som ger stora svårigheter att betygsätta ett eventuellt rest-

värde hos konstruktionen vid funktionstidens utgång.
När funktionskrav diskuteras för olika typer av asfaltbeläggningar (eller andra

material) är det av vikt att alltid samma måttstock används, dvs. att det är den

önskade funktionen som bestämmer kravnivån och produkterna bör testas med

samma funktionella mätmetoder. Det får inte ställas olika krav utgående från olika

testmetoder om en asfaltbeläggning är framställd medelst varm-, halvvarm eller

kallteknik, så att t.ex. den reella kravnivån blir lägre för asfaltmassa framställd

med den senare tekniken. Det kan dock ibland vara svårt att jämföra egenskaperna

beträffande främst kvalitetsparametrarna för massor framställda med de olika

teknikerna genom de varierande mognadstiderna .

5.1.3 Syfte
Generella fördelar som kommer väghållaren till del vid upphandling med funktio-

nella krav är att kvaliteten höjs och utvecklingen går snabbare framåt. Vid upp-

handling blir kunskap och hög beläggningskvalitet viktiga konkurrensmedel. Det

krävs inte heller specialkompetens hos väghållaren för att denne skall kunna upp-
handla en alternativ produkt. Kvaliteten höjs snabbare än prisnivån varför väghål-
laren kommer att få en lägre årskostnad för att tillhandahålla en acceptabel väg-
standard för trafikanterna.

Syftet med detta projektområde är att ge branschen tillgång till adekvata mät-

metoder för att möjliggöra upphandling med krav uttryckta i funktionella termer.

Upphandling skall kunna ske antingen genom att krav ställs på vägytans egenska-

per under en längre funktionsgarantitid, funktionsentreprenader, eller genom att
krav ställs på funktionella egenskaper beträffande vissa fundamentala parametrar

hos asfaltmassor.

5.1.4 Aktuell kunskapsnivå

Generella funktionskrav

Ställda krav skall ytterst återspegla de under punkt1 ur RUD hämtade reglerna för

att för trafikanten skapa en framkomlig och säker väg. Tidigare nämnda paramet-

rar har naturligtvis varierande inverkan på detta och graden av inverkan varierar

även med avseende på vägtyp och trafikflöde. I dagsläget finns det ytterligare en

faktor som styr valet av kravparameter och det är möjligheten att mäta parametern

på ett relevant sätt, dvs om det föreligger en accepterad mätmetod.

Hägtrafikerade asfaltbeläggningar

På det högtrafikerade vägnätet sker spårbildning främst genom nötning av dubb-

däck, plastisk deformation i de övre lagren och en nedbrytning av de lägre lagren

av den tunga trafiken. Väsentliga funktionskrav är här igenom spårdjup, jämnhet

samt nötnings- och stabilitetsegenskaper.

En särställning intar de speciella belastningar genom bromsande och stilla-

stående tung trafik som drabbar t.ex. signalreglerade korsningar i företrädesvis

tätorter och därmed ställer extra starka krav på stabilitet hos asfaltbeläggningen.

Inom tätorter kan det i vissa fall vara önskvärt att ställa krav på buller-

reducering inom vägmiljön.
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Lågtrafikerade asfaltbeläggningar på landsbygden

På det lågtrafikerade vägnätet på landsbygden sker spårbildning främst genom

plastisk deformation i de övre lagren och en nedbrytning av de lägre lagren av den

tunga trafiken. Väsentliga funktionskrav är här igenom spårdjup, jämnhet samt

stabilitetsegenskaper.

Lågtrafikerade asfaltbeläggningar i tätorter

Lågtrafikerade vägar och gator i bostadsområden och GCM-vägar bryts sällan ned
av trafiken utan snarast av ålder. Bindemedlet förhårdnas, blir sprött och sprickor

uppstår genom inverkan av sol, luft och vatten. Väsentliga funktionskrav är

härigenom förutom jämnhet främst åldringsegenskaper hos asfaltbeläggningen.

Grov textur för hög friktion är oftast önskvärt, men inte alltid. På tex. små

bostadsgator, som inte bara används för trafik utan även tjänar som lekplats, finns

det önskemål om en lägre nivå på texturen för att t.ex. ettmindre barn inte skall

skrubba sina knän alltför illa vid fall. En grov textur försvårar samtidigt renhåll-

ningen såväl sommar som vinter och kan även ge en icke önskvärd hög bullernivå.

Flygfältsbeläggningar

Flygfältsbeläggningar bryts sällan ned av trafiken utan snarast av ålder. Bindemed-
let förhårdnas, blir sprött, sprickor uppstår och även stensläpp kan inträffa, genom

inverkan av sol, luft och vatten. Väsentliga funktionskrav är härigenom förutom

jämnhet främst åldringsegenskaper hos asfaltbeläggningen.

Övriga tungt belastade ytor

Industriplaner, busshållplatser, uppställningsytor för flygplan och för containrar i

hamnar mm. har sin speciella problematik dels i form av olje-, diesel- och flyg-

bränslespill, dels i form av extremt tunga punktlaster. Detta ställer krav på mot-

ståndskraft mot uppmjukning och dessutom extremt höga stabilitetskrav.,

Trafikantparametrar .

Det finns idag en del metoder, vilka kan användas vid funktionell acceptans-
kontroll, men listan är långt ifrån komplett. I Tabell 1 redovisas det dagsaktuella

läget med en förteckning över mer eller mindre acceptabla funktionella mät-

metoder för Trafikantparametrar. Krav på Beläggning säkerställs genom mätning i

fält på färdig beläggning och krav på Lager kontrolleras genom mätning på labora-
torium på laboratorieframställda provkroppar.
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Tabell 1: Funktionella mätmetoderför Trafikantparametrar.

Parameter Beläggning Lager (massa)

Spårdjup Modell Laser RST '

Jämnhet Modell Laser RST

Tvärfall Modell Laser RST

Friktion Friktionsvagn Pendel

Buller Bullermätning

Ljushet Retroreflexion Retroreflexion

LTL 800 LTL 800

Ljusreflexion Ljusreflexion

Ytavvattning Dränering/Textur Dräneringfl'extur

     

Av uppräknade Trafikantparametrar är normalt följ ande prioriterade: Spårdj up,
Jämnhet, Tvärfall och Friktion.

Spårdjup
Modell Laser RST, som den föreligger idag är ett bra instrument för kartläggning
av förhållanden på investerings- och underhållsnivå. Behovet vid t.ex. en
funktionsentreprenad, dvs. på objektsnivå är dock annorlunda med krav på en
högre precisionsnivå och kräver därför en utveckling av Modell Laser RST.

Jämnhet

Jämnhet uttrycks som IRI (International Roughness Index), vilket skall beskriva

trafikantens upplevelse av vägen ur jämnhetssynpunkt i längsled. IRI är en sam-

manvägning av olika våglängder för ojämnheter med tyngdpunkten lagd på våg-

längderna ca 2 och ca 10 m. [RI kan betraktas som ett relativt bra sätt att ge ett

allmänt betyg åt en väg, speciellt genom möjligheten att följa upp utvecklingen av

IRL-värdet år från år. En snabbare förändring åt det sämre visar att något allvarligt
är på gång att hända med vägens överbyggnad. Det kan dock diskuteras om IRI-
värdet är ett tillräckligt adekvat sätt att beskriva vägens verkliga jämnhet. Det är

t.ex. inte tillräckligt om IRL-mätningarna skall ligga till grund för bedömning av

erforderliga åtgärder för att bygga bort förekommande ojämnheter, ty för detta

krävs det tillgång till uppgifter om vägens verkliga längdprofil i reala mått.

Tvärfall

Parametern Ytavvattning påverkas i mycket hög grad av parametrarna Spårdjup,

Jämnhet samt Tvärfall4 genom att dessa tillsammans ger vägytan den spårprofil

som erfordras för att vatten skall kunna rinna av vägbanan. Texturen skapar det

utrymmet som behövs för att vattnet framför ett däck skall kunna flyttas undan

snabbt nog för att förhindra vattenplaning. En sammanvägning av dessa fyra fak-

torer skulle kunna ge ett uttryck för eventuell Vattenplaningsrisk.

 

4 I begreppet Tvärfall inbegrips även behovet av måttlig Tvärfallsförändring.
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Friktion
Mätinstrument för mätning av friktion har funnits i många år och befintliga mät-

vagnar torde idag klara att mäta på ett tillräckligt bra sätt för att även tillfreds-

ställa behovet på objektsnivå. Den brist som eventuellt kan anmärkas på är att det
fortfarande är svårt att lokalisera små lokalt begränsade halkfläckar . Kanske kan

texturmätning komplettera bilden i detta avseende. Texturmätning är även önsk-

värt på asfaltbeläggningar, där Önskemål finns om inte bara ett minimalt utan även

ett maximalt texturdjup.

Övriga parametrar

Parametrarna Buller och Ljushet röner hittills ett större allmänt intresse utomlands

än här i Sverige och det pågår härigenom en utveckling av mätmetoder på andra

håll, varför det inte kan betraktas som ett prioriterat insatsområde för våran del.
Det är främst inom tätorter, som det i vissa fall kan vara önskvärtatt ställa krav på

bullerreducering inom vägmiljön. Ljusa beläggningar framförs som Önskvärt inte

främst ur trafikantsynpunktutan snarast ur ekonomisk samhällssynpunkt.

Kvalitetsparametrar

I Tabell 2 redovisas funktionella mätmetoder för Kvalitetsparametrarna uppdelat

på dels borrkärnor från färdig beläggning, dels på av massaprover tillverkade
provkr0ppar (plattor/balkar eller cylindrar).

Tabell 2.' Funktionella mätmetoderför Kvalitets- (Livslängds-) parametrar.

            

Parameter Beläggning Lager (massaprov)

(borrkärna)

Platta / Balk Cylinder

Nötning Prall Provvägsmaskin (VTI) PWR

Prall

Permanent Dynamisk kryptest Wheeltracking-test Dynamisk kryptest

deformation

Utmattning Pulserande Böjning av balkar Pulserande

pressdragprovning pressdragprovning

Lastfördelande Styvhetsmodul Styvhetsmodul Styvhetsmodul

förmåga (bärighet) (Pulserande (Böjning av balkar) (Pulserande

pressdragprovning) pressdragprovning)

Beständighet

Fuktkänslighet - Vidhäftningstal Vidhäftningstal

Vidhäftning

(frys- töcykler)

Lågtemperatur- Pressdragprovning Dragprov Pressdragprovning

egenskaper

  

Många av dessa metoder är inte färdigutvecklade och framförallt saknas oftast

en säkerställd korrelation med funktionen hos utförda vägbeläggningar.

Alla nämnda parametrar har naturligtvis inte samma prioritet. '

Ett viktigt moment vid bestämning av funktionella egenskaper hos asfaltmassor

och prover tillverkade på laboratorium är konditioneringen av proverna innan
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själva provningen för att kunna prognostisera beläggningens/vägens livslängd

(Beständighet). Detta gäller inte minst för kalltillverkade massor, vilka för att

kunna jämföras med varmtillverkade, måste konditioneras så att de uppnår sin

fulla mognad innan provning.

Inom SHRP-projektet i USA har de tre parametrarna permanent deformation,

utmattning Och lågtemperaturegenskaper utvalts för att klassificera beläggnings-

massan och mätning av dessa ingår som ett led i proportioneringen för

SUPERPAVE. Motståndskraften mot permanent deformation bestäms genom
mätning av beläggningsmassans skjuvhållfasthetsegenskaper. Den apparat som

används för detta ändamål är dessvärre mycket dyr (SE 240 000), varför den

knappast kan vara aktuell för den svenska marknaden. Som ett led i bestämningen

av nämnda parametrar pekas på vikten av att studera inverkan av fuktkänslighet

och åldring. En kraftig begränsning av SHRP-projektets användbarhet för svenska

förhållanden är att det är endast applicerbart för konventionell asfaltbetong och

inte kan överföras till skelett- och dränasfalt. (3)

CEN-arbetet har koncentrerats på att standardisera metoder för karakterisering

av ingående material (jfr. VÄG 94), men det har även siktats framåt och standardi-

sering av funktionsrelaterade metoder har diskuterats. De metoder som diskuterats

stämmer väl överens med ovanstående tabell. Samtidigt har det dock konstaterats

att det föreligger stora svårigheter att standardisera dessa metoder, bl.a. beroende

på bristande kunskaper om befintliga metoders relevans. Det finns ett flertal till-

skyndare för att arbetet med funktionella mätmetoder skall genomföras med kraft,

men det finns samtidigt andra som inte är intresserade av detta, utan vill nöja sig

med de konventionella standardmetoderna. Det kan med ganska stor säkerhet

förutsägas att det kommer att ta många år innan CEN har arbetat fram standards
för funktionella mätmetoder. (4)

Bärighet

En parameter som inte riktigt passar in i ovanstående två tabeller är begreppet
Bärighet, dvs. vägkroppens totala bärighet eller lastfördelande förmåga.

 

Parameter Beläggning Lager (massa)

 

Bärighet Fallviktsmätning Styvhetsmodul

     

Parametern Bärighet (fallviktsmätning och styvhetsmodul) är en väsentlig

parameter vid bedömning av eventuellt restvärde hos en vägkonstruktion. Det

traditionella sättet att mäta bärigheten genom punktvisa fallviktsmätningar har

sina begränsningar. Genom att bärigheten är beroende av ett flertal svårstyrda

faktorer såsom temperatur (bitumenbundna lager) och vatteninnehåll (obundna

lager) skapar dessa punktvisa mätningar sällan ett tillräckligt bra underlag för be-

dömning av vägkroppens bärighet längs med hela vägsträckningen. Genom en

kontinuerlig mätning, såsom planeras med utveckling av Laser RDT (Road

Deflection Tester), kan ett rikhaltigare underlag skapas för bedömning av väg-

kroppens verkliga bärighet.
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5.1.5 Mest angelägna problemområden

Krav och kontrollmätning av funktionsentreprenader

En rättvis bedömning av en funktionsentreprenad med avseende på uppnått
resultat, även sett ur trafikantens ögon, kräver att spårbilden noggrant kan inmätas.

Slitage och deformation ger varierande utseende på spårprofilen (breda/smala

spår) beroende på ett flertal faktorer och endast en registrering av erhållet spårdjup
säger inte allt om bortsliten mängd/plastisk deformation och den Lex. härav er-

hållna vattenplaningsrisken. För att denna skall åskådliggöras på ett tydligare sätt

krävs förmodligen ett större antal mätpunkter (lasrar) tvärs vägen för erhållande av

en mer detaljerad tvärprofil.

Andra svagheter med dagens mätutrustning är dess känslighet för sido-

störningar (t.ex. kantsten) och svårigheten att placera mätbilen i sidled i rätt läge

över hjulspåren, när dessa är oklara eller vandrar i sidled (t.ex. kurvor).

Metoder för beskrivning av vägens funktionella, geometriska och
strukturella tillstånd

Dagens mätsystem hos Modell Laser RST registrerar en stor mängd data, vilka

kan användas för att analysera och utvärdera längdprofilen på ett annorlunda och

kanske bättre sätt än vad som idag sker enligt IRI-metoden. Ett bättre sätt innebär

bl.a. att systematiskt återkommande ojämnheter inom olika våglängdsområden

identifieras och dessutom att en reell bild av längdprofilen framtas som underlag

för ett åtgärdsprogram för bortbyggande av förekommande oj ämnheter.

Förutom att kunna fastställa det aktuella funktionella tillståndet hos ett objekt

vid funktionsgarantitidens utgång finns det ett stort behov av att kunna Värdera

objektets strukturella tillstånd och utgående från detta objektets/vägens förväntade

livslängd innan nya underhållsåtgärder måste vidtas.
Kontinuerlig bärighetsmätning för restvärdesbedömning av befintlig belägg-

ning/väg (ex. Laser RDT) kan i detta sammanhang vara ett mycket angeläget om-

råde, men då relativt väl finansierade utvecklingsprojekt redan pågår inom detta

område kan kanske detta lösas utanför Vägteknik 2000.

Bestämning av funktionella parametrar hos asfaltmassor/-belägg-
ningar

Det har pågått och det pågår fortfarande idag ett stort och omfattande arbete med
att skapa program för dimensionering av nya vägöverbyggnader och för dimensio-

nering av erforderliga underhållsåtgärder. Detta för att skapa ett mer objektivt
arbetsredskap än de gamla empiriska metoderna. En analytisk dimensionering

innebär inte bara att själva dimensioneringen blir säkrare utan den innebär också

att nya material och konstruktioner blir lättare att introducera.

Ett stort problem i detta sammanhang är att beskriva både nya och gamla

material i form av användbara storheter. En möjlig storhet som ofta nämns i detta

sammanhang är elasticitetsmodul (styvhetsmodul) som ett mått på ett materials

förmåga att fördela påförd last till underliggande lager. För att möjliggöra använ-
dandet av relevanta elasticitetsmoduler för asfaltbundna material krävs det dels att

det finns en bra laboratoriemetod för bestämning av modulen på olika typer av

asfaltmaterial, dels att det finns en fastställd korrelation till verkligheten, dvs.

elasticitetsmoduler för asfaltbundna material inbyggda i vägkroppen.
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Avnötning på slitlager har varit ett fokuserat problem under ett stort antal år.
Ett problem som idag i_ stort sett kan anses vara löst (åtminstone den tekniska lös-
ningen). Den nya utmaningen är att lösa stabilitetsproblemen för asfaltbelägg-

ningar på grund av tyngre (både total last och axel last) och fler tunga fordon. För
att innovationer och nya lösningar skall ha lättare att introduceras och härigenom

kunna snabbare lösa problematiken, erfordras det bra funktionella mätmetoder för

bestämning av stabilitetsegenskaper hos asfaltmassor/beläggningar.

Vid framtagande av nya tekniska lösningar med bättre total ekonomi, krävs det

kunskap om inte bara lastfÖrdelande förmåga och stabilitetsegenskaper hos nya
bundna bärlager utan även om utmattningsegenskaperna, en faktor som är mycket

väsentlig vid bedömning av produktens livslängd. Det saknas även här en fast-

ställd bra funktionell laboratoriemetod.

Vid all funktionell provning av egenskaper hos bundna material är det av

mycket stor vikt att tidsfaktorn beaktas, dvs. vad händer med produkten vid åld-
ring och under annan påverkan av yttre faktorer såsom vatten. En konditionering

av prover bör ingå vid all funktionell provning för att möjliggöra en adekvat be-

dömning av förväntad livslängd hos produkten och den konstruktion i vilken

dennaingån
Konditionering, mognad, av prover är ett nödvändigt inslag för att möjliggöra

provning av kallblandade asfaltmassor på samma villkor som för varmblandade.

Detta bör dock behandlas under avsnittet: Kallproducerade asfaltbeläggningar.

För att rätt kunna bedöma motståndskraften mot en för snabb åldring hos be-

läggningar avsedda för ytor, där nedbrytningen sker genom åldring snarare än

genom slitage etc., krävs det alldeles speciella metoder. Ett speciellt önskemål är

att kunna bedöma tillståndet hos en delvis åldrad beläggning (10-15 år gammal)

för att i tid kunna sätta -in åtgärder.
Ett problemområde av speciell vikt för kommunala väghållare är

bulleralstringen från vägtrafiken. Lågbullrande beläggningar har utvecklats men

problem finns med beläggningarnas slitstyrka och bullerdämpningens beständig-
het. Redan efter något år har porerna ofta tilltäppts med ökat buller som resultat.
Trots utvecklingsinsatser för att finna mera slitstarka lågbullrande beläggningar

eller metoder för rensning av de dränerande porerna har problemet ännu inte fått

en tillfredställande lösning. Fortsatta utvecklingsinsatser krävs därför.

5.1.6 Projektplan

Föreslagna projekt

Krav och kontrollmätning av funktionsentreprenader

Utveckling av Modell Laser RST för användning på objektsnivå i samband med
funktionsentreprenader.

Metoder för beskrivning av vägens funktionella, geometriska och struk-
turella tillstånd

Utveckling av Modell Laser RST för en reell beskrivning av vägens längdprofil,

för underlag till åtgärder vid underhållsbeläggningar o.dyl.
Spårutvecklings- och nedbrytningsmodell för bedömning av vägens/objektets

förväntade livslängd (restvärde vid funktionsentreprenader).
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Bestämning av funktionella parametrar hos asfaltmassor/-beläggningar

Mätmetod för bestämning av lastfördelande förmåga hos bitumenbundna

massor/lager utryckt Lex. som elasticitetsmodul/styvhetsmodul för användning vid

analytisk dimensionering.

Mätmetod för bestämning av Permanent deformation på provkroppar
(laboratorietillverkade/borrkärnor).

Mätmetod för bestämning av Utmattningsegenskaper på provkroppar

(laboratorietillverkade/borrkärnor).

Konditionering av provkroppar vid laboratorieprovning av funktionella egen-

skaper för prognosticering av beläggningens/vägens livslängd.

Metod för bedömning av asfaltbeläggningars livslängd sett ur ett långt tids-

perspektiv (flygfält och bostadsgator).

Organisation

För huvudprojektet utses en ansvarig, som tillsammans med en styrgrupp leder

arbetet. För varje delprojekt utses en projektledare, som dels har till uppgift att

genomföra respektive projekt enligt riktlinjerna, dels har ansvaret för projektets

avrapportering.

Kostnad

Kostnadsramar fastställs under hösten 1995. Kostnaderna för respektive delprojekt

tas fram under planeringsfasen (se nedan).

Tidplan

Finansiering ordnas och huvudansvarig, styrgrupp och projektledare utses under

andra halvåret 1995 och första halvåret 1996. Efter hand genomförs detalj-

planering av delprojekten. Respektive delprojekt tänks kunna startas vid halvårs-

skiftet 1996.
Projektledare har ansvaret för att en årlig skriftlig avrapportering sker.

Projekten skall drivas med målsättningen att de kan avslutas senast år 2001.

Resurser

Bland tänkta resurser ingår alla delar av branschen såsom VTI, Högskolor, väg-

hållare, entreprenörer konsulter m fl.

5.1.7 Förväntat resultat

Det är mycket svårt att kvantifiera det förväntade resultatet av ett planerat forsk-

ningsprogram speciellt när det är tänkt att genomföras i denna skala. Det är

samtidigt svårt att även bedöma delarna var och en för sig och det förväntade

resultatet för dessa, då de är mycket tydligt integrerade och beroende av varandra.

Möjligen kan en parallell dras.

Under en tjugoårsperiod från 1970-talets början till 1990-talets början har
nötningsmotståndskraften hos asfaltbeläggningar utvalda att läggas på det högtra-

fikerade vägnätet förbättrats med en faktor nära 10. Utvecklingen har gått fort men

implementeringen har gått långsamt, emedan konceptet för att lösa slitage-

problemet i form av dessa idag använda mycket slitstarka asfaltbeläggningarna

fanns redan för tjugo år sedan. Men bl.a. på grund av svårigheter för branschen att

bryta ett traditionellt mönster och acceptera en ny teknik, vilken saknade objektiva
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metoder att bevisa sin överlägsenhet,fördröjdes implementeringen och acceptan-

sen. Att inte i tid ta till sig ny teknik ochbemöta slitaget på våra vägar med bästa

möjliga asfaltbeläggningar kan utan överdrift beräknas (lågt räknat) ha kostat

samhället 100 miljoner per år som introduktionen fördröjts.

Funktionsentreprenader och funktionella mätmetoder är de instrument som
erfordras för att utveckling av nya produkter och innovationer över huvud taget
inom branschen skall ha en god möjlighet att snabbt kunna bli accepterade på

marknaden och därigenom ge en kraftig besparing åt hela samhället.
Det föreslagna programmet förväntas på sikt ge minst en utdelning motsva-

rande det ovan nämnda beloppet.
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5.2 Kallproducerade asfaltbeläggningar

5.2.1 Sammanfattning

Bakgrund

Trots att Kalltekniken representerar ett stycke svensk vägbyggnadshistoria är den

svår att ge en samlad beskrivning eftersom hanteringen haft flera skepnader under

årens lopp. Inför en framtid med behov av förnyelse är Kalltekniken genom sin
anpassningsbarhet ett naturligt satsningsområde. Utgångspunkterna är:

0 ingen uppvärmning eller uppvärmning till högst 50°C av de fasta material-

delarna

0 liten eller godartad miljöbelastning

0 objektnära produktion.

Syfte

Det är projektets huvudsyfte att föreslå och genomföra ett program, som baserat på
en blandning av empiriskkunskap och nytänkande tar till vara och utvecklar

Kallteknikens möjligheter. För att rikta resurser och kreativa begåvningars upp-

märksamhet mot lämpliga områden måste problem och behov klarläggas av

erfarna vägbeläggare. Både dagsaktuella problem och långsiktiga strategier ska

kunna hanteras utifrån nya verklighetsbeskrivande modeller. Miljöbetraktelsen

skall ha en central placering i utvecklingsarbetet.

Nuvarande teknik

Oljegrus, indränkt makadam, asfaltlösningsbetong och ytbehandling med bitumen-

lösning var beläggningar för de lågtafikerade vägarna fram till mitten av 1970-

talet. Då introducerades emulsioner som mjukgörare av bitumen med flera väg-

tekniska tillämpningar. Branschen satsade brett och förväntningarna var stora,

kanske för stora. Trots svårigheter och misslyckanden har en krets av entusiaster

fortsatt i hanteringen i den fasta övertygelsen om teknikens inneboende värde och

utvecklingspotential. Produktionsresurser finns i gott mått men kunnandet har inte

samma utbredning. Inställningen till tekniken är inte heller odelat positiv bland

väghållare och utförare i de operativa leden.

Angelägna problemområden

Det finns ett antal besvärande problem som ligger tekniken i fatet och som
beläggningstekniker brottats med länge utan att riktigt lyckats lösa:

0 ojämn konsistens och överskottsvatten i beläggningsmassor

0 stenlossning från ytbehandlingar

0 låg slitstyrka hos slurrybeläggningar.

Det har inte brustit i kompetens eller vilja till satsningar men problemen kvar-

står lika fullt.

Projektplan

Huvudprojektet delas in i sju projektdelar:

0 modeller och provningar

0 massabeläggningar

0 ytbehandlingar
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slurry
kallblandad asfaltåtervinning
miljöeffekter
utbildning och information.

Den sista delen inrymmer kunskapsspridning och implementering. Varje

projektdel har en projektansansvarig med tekniskt resultatansvar, som kontrakteras

för uppdraget tillsammans med arbetsgivaren. Kandidater finns inom entreprenör-
kåren, Vägverket, VTI och på de Tekniska Högskolorna.

Huvudprojektet, med en omslutning på 26 Mkr., förbereds under 1995, på-
börjas 1996 och avslutas 2001. 9

5.2.2 Bakgrund

Kalltekniken har djupa rötter i svensk vägbyggnadstradition och kom först i bruk

under en period av utbyggnad och modernisering av det lågtrafikerade och av-

lägset belägna vägnätet. I en situation av kapitalförvaltande och miljöanpassad

väghållning, både på det statliga och det kommunala vägnätet, står beläggnings-
tekniken inför behov av förnyelse. Kalltekniken har förutsättningar att tillgodose

en stor del av de nya behoven.

Det är svårt att ge en koncis beskrivning av kallproducerade asfaltprodukter,

eftersom de skiftat under årens lopp i takt med nya tekniska landvinningar. En del

varianter blev kortlivade medan andra överlevde de första prövningarna och fann
sin tillämpning och sina tillämpare. Det finns emellertid gemensamma känne-
tecken som karaktäriserar hanteringen och som skulle kunna tjäna som allmän

definition inför fortsatt utvecklingsarbete:

0 ingen uppvärmning eller uppvärmning till högst 50°C av de fasta material-

delarna

0 liten eller godartad miljöpåverkan
0 objektnära produktion.

Sedan mitten av 1970-talet har Kallprodukter förknippats med emulgerad

bitumen. För att hålla sinnena öppna inför kommande projektarbete omnämns inte
dagsaktuella produkter i den allmänna definitionen, även om bitumenemulsioner

sannolikt kommer att dominera produktområdet underöverskådlig tid.

5.2.3 Syfte
Den övergripande avsikten med planeringsprojektet är att ge hanteringen en

identitet och ange verksamhetens inriktning i samklang med andra beläggnings-

tekniker och verksamheter under projektets huvuddel. Det underlättar för kreativa '

begåvningar att lokalisera och ägna sig åt kärnfrågorna. Målet för projektets
huvuddel är att i det korta perspektivet finna lösningar på dagsaktuella problem
och långsiktigt bygga upp ett teknikkoncept för framtida behov. I denna målbild
inryms livsmiljöaspekter och naturomsorg, som numera är givna inslag i all ut-

vecklingsverksamhet. Kallprodukter ska göras särskilt anpassningsbara till kraven

på aktsamhet inför miljö- och naturvärden.
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5.2.4 Nuvarande teknik

Historik

Under 1950-talet tog arbetet med att belägga grusvägarna ordentlig fart. Belägg-

ning med oljegrus var det första sättet att med annan teknik än med varmblandad

asfalt massabelägga ett vägnät som låg långt från fasta leveransställen. Det rörde

sig Också om stora ytor, vilket ställde krav på hög produktionskapacitet.
Man började med att binda vägdammet med oljeinblandning i befintligt väg-

grus direkt på vägen. Utvecklingen gick emellertid raskt mot verksblandning och

utläggning med olika slag av maskiner. Under 1960-talet kompletterades olje-

gruset med asfaltlösningsbetong. Tekniken var inte kall, man värmde stenmateria-

let till ca 100°C med enkla värmeutrustningar. De Vägtekniska förutsättningarna

var i stort desamma. Man strävade efter något som skulle likna varmblandad asfalt

mer än det dittills kallblandade oljegruset. I takt med att Värmeanläggningar blev

vanligare började man på sina håll att också värma stenmaterialet till oljegruset.

Det gav en svartare och smidigare massa men i Övrigt inte några avgörande

beläggningstekniska effekter.

Introduktionen av däckdubbar under 1960-talet ökade kraven på slitstyrka hos

beläggningsmaterialen. Oljegrus och asfaltlösningsbetong tillverkades med ortens

material, som inte alltid var av bästa kvalitet. I ytbehandlingar kunde man kosta på

sig ett stenmaterial med högre slitstyrka, ofta långväga transporterat, eftersom det

inte fordrades så stora volymer. Ytbehandlingen hade också en förseglande och

därmed funktionsförlängande verkan på de så småningom uttorkade och av tjälen

sönderbrutna beläggningarna. Man insåg tidigt fördelarna med att kombinera

tekniker och material.

Oljegrus, asfaltlösningsbetong, ytbehandlingar och indränkt makadam var i

början av 1970-talet vad som stod till buds för det lågtrafikerade vägnätet. Varm-

blandad asfalt var fortfarande inte aktuell av flera skäl. Det var för dyrt och väg-

kropparna var inte tillräckligt bäriga för den relativt styva asfalten. Dessutom
fanns inte heller produktionskapacitet i tillräcklig omfattning för avlägsna och

ytmässigt stora beläggningsobjekt.

Fram till mitten av 1970-talet dominerades branschen av Vägverkets egna
produktionsresurser. Den enskilda entreprenörkåren hade dittills inte visat
hanteringen särskilt stort intresse. Möjligen var tjänsterna inte heller efterfrågade

från Vägverkets sida. Ömsesidigt insåg man att effektiva satsningar förutsatte en-

gagemang från branschens alla aktörer.

I den här situationen började man fundera på nya beläggningskoncept och idé-

erna rörde sig inom flera områden. Man var klar över att bärigheten måste förbätt-
ras. Det innebar bl.a. en stor satsning på cementstabilisering. Befintliga material

skulle användas och omvandlas till en bärig konstruktion. Avsikten var vällovlig
och tanken delvis riktig men problemet med tjällyftningar kvarstod och förvärra-

des, när de styva och oeftergivliga cemenstabiliserade lagren bröts sönder. '

Från den här utgångspunkten och tillsammans med ett gryende miljöintresse
riktades uppmärksamheten mot bitumenemulsioner. Resultatet blev en

branschgemensam studieresa till USA 1975, där man hämtade idéer och skaffade

maskiner. Grunden var lagd för en bred introduktion i alla tänkbara tillämpningar

där man tidigare använt värme och lösningsmedel för att mjukgöra bitumen.

Väghållare, leverantörer och entreprenörer engagerades samtidigt på ett unikt

sätt och intresset och förhoppningarna var stora, kanske väl stora. Den breda sats-

ningen skapade en föreställning om att teknikkoncepten som de presenterades var
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färdiga och funktionsdugliga. Nu var förhållandet ett annat och möjligen var inte
alla lika entusiastiska och skickade för uppgiften. En produkt som inte alltid kom
till sin rätt var AEB Ö, öppen asfaltemulsionsbetong.

Inom ytbehandlingstekniken fann emulsionerna snabbt sin tillämpning. De
stora problemen med de tidigare använda bitumenlösningarna var risken för

blödningar och emissioner från lösningsmedel. Det problemet löstes med

emulsioner. Nackdelarna var, och är än idag, risken för stenlossning och en be-

gränsad säsong.

Man följde de ursprungliga massakoncepten ganska troget under hela 1980-
talet. Det var först i slutet av decenniet som nya idéer presenterades. Önskan att

finna jämförbara alternativtill varmblandad asfaltbetong och i ett försök att lösa
ett stOrt problem med kallblandad asfaltmassa, konsistensen vid utläggning,
satsade Vägverket på utveckling av ett nytt koncept.

Det finns mycket mer att berätta från kallteknikens historia, bland annat om

bitumenskum och kallblandad återvinning. Den här korta och förenklade beskriv-

ningen ska i första hand förklara synen på dagsläget och planerna för framtiden.
Den fullständiga historiebeskrivningen får anstå till ett annat tillfälle.

Dagsläget

Massabeläggningar

Produkter
Produktutvecklingen av massabeläggningar hålls på sparlåga med undantag för

Vägverkets Produktionsdivision, som utsett tekniken till ett av sina satsnings-
områden. Med ett koncept som bygger på uppdelning av grusmaterialet i en findel,

som blandas med ett mjukare bitumen, och en grovdel som ges en hårdare

bitumensort, siktar man på att åstadkomma både läggbar konsistens och en hållbar

beläggning.

En beläggningstyp som snabbt funnit sin plats är kallblandad återvinning av

granulerad asfaltbeläggning. Med en ovanlig struktur, som kommer av asfalt-

granulatens utseende, slipper man inneslutning av emulsionsvatten, som är ett

bekymmer med täta grusgraderingar. Samtidigt finns problem med läggbarhet och

efterpackning. I god samarbetsanda har emellertid branschens aktörer tagit

produkten till sig och accepterar avigsidorna med det goda: kvittblivning av en

restprodukt på ett nyttigt sätt till ett rimligt pris.
Det är inte utan att AEB Ö som produkt saknas i sortimentet, fast korrekt

urförd och i lämpliga sammanhang. En liknande beläggning skulle med fördel

komplettera en väl beprövad och uppskattad konstruktionstyp som indränkt maka-

dam.

Processer

När kalltekniken introducerades 1975 disponerade Vägverket flertalet av de

utrustningar som var lämpade för ändamålet. Skanska satsade på blandarläggare,
Midland Mix-Paver, och ett antal mobila utrustningar anskaffades av spridda

aktörer. För några år sedan förnyade Vägverket sina produktionsresurser och ny-

investerade SVB AB med ångvärmeförsedda blandarverk från Kalottikone OY,

som i första hand är avsedda för mjukasfalttillverkning. Vägverkets

produktionsavdelningar i väst-. och mellansverige kom att odla den helkalla

tekniken och byggde blandarverk för ändamålet med utgångspunkt från de äldre
verken från Lucksta. De äldre versionerna av den här verkstypen finns fortfarande
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kvar hos några enskilda entreprenörer. Emellanåt dyker verk upp från våra grann-
länder, en enkel variant är frifallsblandaren från Norge. Det finns således stora

produktionsresurser i beredskap för kalltekniken. Det man kan fråga sig är om de

är ändamålsenligt utformade och om kunskap och erfarenhet räcker till. Av tradi- .

tion har kalltekniken betraktats som en lågbudgethantering, vilket bland annat

inneburit minimala satsningar på produktionskontroll och produktutveckling, med

några lysande undantag.

Tillämpningar

Ambitionen är från Vägverkets Produktionsdivisions sida att skapa ett Kallpro-
dukt-konceptäven för medeltrafikerade vägar, upp till ÅDT 3000-4000, ett mål

man satsat mycket på för att uppnå. Den övriga delen av branschen har för när-

varande en avvaktande inställning till produkterna, en del beroende på erfaren-

heterna från 1980-talet. Dessutom har kalltekniken fått konkurrens från s.k. halv-

varm mjukasfalt, ett teknikkoncept som bättre än kalltekniken lyckats balansera

behov, produkt och process, den senare med ångvärme. Det borde vara ett möjligt

mål att ersätta värmd mjukasfalt med en kallblandad motsvarighet som bärlager

och slitlager på låg- och mellantrafikerade vägar.

_ Kallblandade återvunna asfaltgranulat används i alla tänkbara beläggnings-

funktioner. En något okritisk inställning till produktens egenheter gör att det finns

anledning att följa upp resultaten.

Marknad
Kallteknikens produkter har för närvarande svår konkurrens av näraliggande alter-

nativ. Emulgeringsprocessen fördyrar bindemedlet så pass mycket att det är 'svårt
att balansera merkostnaden fullt ut i produktionen med förekommande be-

sparingsmöjligheter. Kostnaderna för emulsionshanteringen måste ned om det ska

finnas en möjlighet till priskonkurrens mellan uppvärmd, s.k. halvvarm, och kall

teknik.
Det finns högmobila varmmassaverk, som dammsuger marknaden på objekt av

någorlunda storlek. Beställarna har anpassat sina beläggningsplaner efter detta.

Någorlunda stadda i kassa är det förståeligt om väghållare för en gångs skull
kostar på sig något som man tror fungerar bättre. Det är en angelägen pedagogisk
uppgift att förklara varför varmblandade och kallblandade mjuka beläggningstyper

inte är utbytbara storheter. Marknadens aktörer måste därvidlag också kunna lita

på en beständig inställning från beställarens sida, som inte skiftar med konjunktu-

rerna.
En intressant marknadsnisch är asfaltåtervinning och i det här fallet den kall-

blandade versionen. Man kunde möjligen önska lite tydligare avsiktsförklaringar

från samhällets och väghållarnas sida.

Ytbehandling

Produkter
Flera varianter har provats under årens lopp. Enkel ytbehandling, YlB, är

vanligast och tjänar både som försegling och slityta. Emellertid har kostnadsjakten

lett till att kvaliteten blivit lidande. En del misslyckanden de senaste åren har

initierat flera utvecklingsprojekt. Vägverkets Produktionsdivision arbetar med

polymertillsats, Nynäs och Skanska med brytningsteknik och Vägverket och VTI

med förbehandlad sten.
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Processer

Tankbeläggningar utförs av specialiserade hantverkare och utrustningarna brukar
vara väl utformade för ändamålet. Det man kan ha synpunkter på är den måttliga
vältinsatsen. I utlandet förekommer mångdubbelt större insatser för att säkra

stenens orientering och fastsättning. Det röjer ett väl svagt intresse för trafikantens

situation att låta löst stenmaterial ligga kvar på vägytan i den omfattning som sker

idag.

Tillämpningar

Eftersom kvaliteten på stenmaterialen till massabeläggningar förbättrats genom

åren har slitstyrkan som motiv för ytbehandling kommit lite i skymundan. I stället

borde förseglingseffekten, det vill säga möjligheten att förlänga funktionen hos

åldrade beläggningar, framhållas till ytbehandlingens fördel. Andra viktiga behov
som ytbehandlingar kan tillfredsställa med minimal materialåtgång är struktur,

friktion och ljushet, som kommer att uppmärksammas allt mer i framtiden.

Marknad
Ytbehandlingar har länge plågats av dålig lönsamhet och situationen ser inte ut att

förändras under den närmaste tiden. En tapper skara framhärdar i hanteringen. Om

beställaren börjar inse och bättre uppskatta teknikens och produktens potentiella

möjligheter och verkliga värde, skulle man kunna ägna lite större omsorg åt ut-

förandet och därmed förhöja och förlänga funktionen.

Slurry

Produkter
Till kallprodukternas skara räknas (bitumen-)slurry med flera benämningar som

beläggningstypen brukar ges ( microasphalt , etc). Trots det höga bitumeninnehål-

let är beläggningen spröd av den struktur som skapas när emulsionsvattnet har

avgått. I varmare länder är just denna egenskap till produktens fördel och där är

den här beläggningstypen förhållandevis vanlig. Behovet av produktutveckling

och anpassning till förutsättningarna i Sverige är tydligt.

Processer

Hanteringen uppfyller alla kalltekniska kriterier på enkelhet och tillverkning nära

objekten. Dessutom är den tilltalande ur trafiksynpunkt, eftersom ytan kan trafi-
keras tämligen omgående.

Tillämpningar

Den största tillämpningen är en kombinerad funktion som försegling och avjäm- _

ning på åldrade asfaltytor, främst flygfält och lågtrafikerade gator. Nackdelar med
låg nötningsresistensen mot däckdubbar och en ytstruktur utan påtaglig karaktär i

form av färg eller struktur begränsar tillämpningsområdet. Slurry har material-

tekniskt en större potential än vad dagens volymer och tillämpningar antyder.

Problemet är att man inte lyckats korrigera materialdefekterna och passat in

produkten bland andra tekniker. Intentionerna har funnits men beställarna har inte
nappat på förslagen, t.ex. Slurry på ytbehandling, s.k. cape seal.

VTI Rapport 406



49

Marknad

Med tanke på den begränsade marknaden förvånas man av uppmärksamheten som

branschen visar den här beläggningstypen. Om branschaktörerna håller ut ett tag

till borde det emellertid finnas marknadsmöjligheter i den underhållsfas med

knappa resurser som väghållningen är på väg in i. Mycket hänger på att man

lyckas i anpassningen till behoven och ordnar en tillvaro i samverkan och inte

konkurrens med andra tekniker.

Angelägna problemområden

Framtiden för kallprodukter

Det finns en rad tilltalande inslag i kallteknikens alla former, som gör att man som

vägtekniker tar konceptet till sig. Miljövärdet upplevs tydligt, vilket inte är det-

samma som att den bedömningen kan lämnas därhän. Det finns enkelhet i proces-

serna som tillåter fokusering på produktegenskaper och det enskilda vägobjektets

behov, oavsett storlek och belägenhet. Förtjusningen över detta får emellertid inte

skyla över begränsningar och nackdelar. Det vore att göra hanteringen en otjänst.

Risken är då stor att man hamnar i återvändsgränder som är nog så svåra att ta sig
ur, inte minst på grund av alla uppbyggda förväntningar.

När det gäller tillförsel av värme är utgångspunkten att de fasta beståndsdelarna

inte ska värmas. Det är inte en principfråga utan huvudsakligen en bedömning av

miljöeffekterna. Utgångspunkten är att värmeenergin kommer från fossila bräns-

len och att uppvärmning sker till nivåer som nödvändiggör avskiljande och om-

händertagande av stoft, som trots det sprids ut i luften. Det är fullt tänkbart att

uppvärmning i framtiden kan ske med förnyelsebar energi och på ett i alla miljö-

hänseenden acceptabelt sätt. Tekniken med ångvärme ger en antydan om'denna

möjlighet. Men till dess är kalltekniken i det avseendet en förebild och en ut-
maning för varmblandningstekniken.

Massabeläggningar

Produktfunktion

De stora problemen med asfaltmassor som tillverkats med emulsioner är idag

liksom tidigare

0 massakonsistens

0 emulsionsvatten.

Ett annat grundläggande problem är bitumenemulsioners oförmåga att tränga in

i de kapillära utrymmena i grusmaterialets findelar. I det avseendet efterliknar

emulgeringsprocessen inte uppvärmningen av bitumen. En av anledningarna är att

emulsionens finkorniga suspension består av relativt högviskösa bitumenpartiklar.

Ett annat skäl är att de emulsionssystem som används kan liknas vid ett instabilt

balansläge. När brytningen väl börjatgår det vanligtvis mycket fort. Det betyder

att de fina partiklarna, som egentligen borde få plats i de minsta utrymmena,
snabbt agglomererar till större partikelhopar som utrymmena inte räcker till för.

Konsistensens beroende av brytningsförloppet gör att inte heller i det avseendet

liknar emulsioners och emulsionsblandade massors beteende de varmblandade

massatyperna. I det senare fallet påverkas konsistensen väsentligen av avsval-

ningsförloppet, som är betydligt lättare att styra och bedöma än brytningsförloppet

hittills har varit.
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De här problemen har man brottats med från början och stora ansträngningar
har gjorts för att komma till rätta med dem:

brytande kemikalier

brytningsfördröj ande kemikalier

mjuka bitumensorter till findelarna
lösningsmedel (!).

Med jämna mellanrum hävdas att man är lösningen på spåren. I verkligheten
står man inför hinder av ett slag som inte låter sig kringgås. Situationen har upp-

stått genom den valda förebilden, varmblandad asfalt; Exemplet är närmast

omöjligt att efterlikna av två skäl: brytningsmekanismen och vattnet. I varm-

blandad asfalt finns i stort sett inget vatten. Alla utrymmen kan fyllas med

bitumen, vilket också underlättas av avsvalningsförloppet, när inneslutna gaser

dras samman och bildar undertryck i de gasfyllda porsystemen. De förutsättning-

arna saknas när man blandar bitumenemulsion i ett naturfuktigt, tätt graderat

grusmaterial. Det inneslutna vattnet i det komprimerade grusmaterialet kan sedan

orsaka instabilitet genom porvattenövertryck.
Man undrade i början av kallteknikperioden på 1970-talet varför AEB Ö hade

så öppen gradering, närmast liknande makadam, vilket bland annat medförde be-
kymmer med avrinning. Ett av skälen var det täta grusets problem med inneslutet

vatten, ett annat en jämnare konsistens med en stenmaterialgradering motsvarande
AEB ö.

Bitumenskum brukar föras fram som ett alternativ till emulsioner i det här
sammanhanget. Eftersom skumtekniken inte har samma problem med vatten kan

det tyckas vara en självklar lösning. Skumning av bitumen är emellertid ett helt

annat sätt att sänka viskositeten. Det rör sig precis som namnet antyder om ett

skum orsakat av vattenånga och bestående av ytspänningsnedsättande kemikalier

och bitumenklumpar. Dessa klumpar har lika svårt, om inte svårare, att tränga in i

de minsta utrymmena. Det har emellertid en effekt som upplevs positivt.
Bitumenklumpar och anhopningar av findelar bildar granulat som ger massan en

närmast grynig och ur hanteringssynpunkt tilltalande konsistens. Frågan är vilka
egenskaper bruket får i färdig beläggning och vilken beständighet dessa egen-

skaper har. I sökandet efter goda lösningar bör man självfallet också se på
bitumenskum som en möjligt framkomlig väg men det är lika viktigt här som i

övrigt att man är helt klar över verkliga förhållanden.

Ett angeläget satsningsområde är utformningen av massabeläggningar i
funktioner som bärlager och slitlager. Problemet är att med provningsmetoder som

utformats för varmmassa karaktärisera dessa mindre kohesiva beläggningstyper i

funktionsmodeller som bygger just på kohesivitet. Dessutom är det så att prov-

ningsmetoder bara till en del kan efterlikna verkliga påkänningar. Det är bara en

fråga om vilket utsnitt man väljer att försöka efterlikna. Det är inte ovanligt att

valda metoder, av provningstekniska skäl, återspeglar egenskaper som inte har

med beläggningsfunktionen i vägkroppen att göra.

Det är alldeles klart att beläggningstyper liknande de kallblandade, liksom

obundna material, i flertalet tester och modeller framstår som mindre funktions-

dugliga än de i verkligheten visar sig vara. Det här är också ett primärt satsnings-

område: definition av avgörande egenskaper och utformning av mätmetoder för

kallblandade och mjuka beläggningsprodukter. Det blir sannolikt inte samma
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verklighetsbeskrivning och Värderingar som för det varmblandade produktområ-

det.

Produktionsteknik
Tillverkningsresurser finns men frågan är om de är lämpligt utformade för kall-

tekniken. Den senaste Vågen av förnyelse av maskinparken hade snarare en

inriktning mot oljegrusliknande produkter och uppvärmd mjukasfalt. Det är en

angelägen uppgift att formulera kraven på blandnings- och doseringsarbetet och
övrig hantering. Det får inte vara så att alltför enkla och billiga varianter, eller för
den delen onödigt påkostade och fördyrande utrustningar, ska styra marknaden

och det tekniska utfallet.

Marknad
Utbudet av produktionskapacitet för varmmassatillverkning är stort inom det

geografiska område som mjuka och kallblandade produkter vanligtvis kommer till

användning. Än så länge klarar sig den mobila varmblandningstekniken undan en

närmare miljögranskning av formella skäl. Kraven är i Sverige lägre ställda på

sådana mobila anläggningar än för de fasta, till skillnad från fallet i exempelvis

Tyskland. Sammantaget med avgiftsubventioneringen av energi bidrar detta till

minskad benägenhet att beställa enklare mjuka och kallblandade beläggnings-

typer till förmån för de för tillfället praktiskt och prismässigt tillgängliga bättre

beläggningar, som varmblandad asfalt hastigt betraktat kan tyckas vara. Miljö-

kostnaden och framtida underhåll för en felvald beläggningstyp hamnar på ett

annat konto. Beställaren har ansvaret för skapandet av handlingsregler, regler med

beständighet, så att utförare vågar satsa på en Kallteknikinriktad organisation. och
anpassade maskinutrustningar.

Ytbehandling

Produklfunktion

Emulsioner fungerar närmast problemfritt vid pumpning, lagerhållning och sprid-

ning, bortsett från transporten av en ganska stor andel vatten och en del fötretlig-

heter som avrinning och för tidig brytning kan ställa till med. Det är småsaker i

förhållande till vinsterna:
0 arbetsvänlig temperatur

0 enklare maskinutrustningar

0 mjukgörare med acceptabla miljöeffekter.

Den senare punkten bör emellertid studeras närmare. Den beror mycket på valet

av emulgatorer och övriga tillsatsmedel. Även om merparten av emulsionsvattnet

avdunstar kan det inträffa, t.ex. vid regnväder, att emulsion rinner av vägytan ner

till någon recipient. Frågan har behandlats tidigare men den har sådan vikt att den
måste visas återkommande uppmärksamhet.

När det gäller rent tekniska frågor är det ett oavvisligt krav från trafikanthåll att

stenarna, pågruset, inte lossnar vare sig under utförandet eller efteråt. Ingen möda

får sparas för att säkerställa att så inte sker, eftersom den'här beläggningstypen är

så viktig för både trafikanter och väghållare.
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Produktionsteknik
Möjligheten att få stenmaterialet att fastna hänger samman med sättet att sprida
materialen (överskottmängd, racked-in -teknik, etc.). Huruvida det är en
maskinteknisk fråga eller om det handlar om utförandeteknik spelar mindre roll;
det väsentliga är att processen i alla steg verkar för samma syfte: ingen sten ska
lossna från ytan.

Ett processteg som ska visas särskild uppmärksamhet är orienteringen och fast-

sättningen av stenmaterialet i utspridd bitumenemulsion, dvs. Vältarbetet. Här,
som i övriga sammanhang, måste det vägtekniska behovet klargöras innan man

väljer maskinslag för ändamålet och inte tar vad som råkar stå till disposition.
Eftersom syften av det här slaget inte alltid låter sig beskrivas i funktionsrelate-

rade termer är det möjligt att man måste ange maskinslag, antal och handhavande.

Ett lyckat ytbehandlingsresultat bygger mycket på lokalkännedom, en kunskap

som måste ägnas större uppmärksamhet.

Marknad
Det potentiella tillämpningsområdet för ytbehandlingar är egentligen samtliga

vägytor. I länder utan däckdubbar beläggs också högtrafikerade vägar. Av det

skälet hör tekniken framtiden till. Eftersom volym, kapacitet och pris varit huvud-

intressena i branschen under de senaste åren (samtliga aktörer har bidragit till

detta), måste väghållarna tillåta större fokusering på funktionsaspekter med de

ekonomiska följder det kan få. Ett sådant förändrat synsätt borde förbättra lön-
samheten för ytbehandlingar.

Slurry

Produktfunktion

Slurrytekniken måste klara problemet med sprödheten eller passa in produkten i
andra koncept, så att denna egenhet inte blir avgörande. Man får också vara

vaksam på att detta sökande efter ökade volymer inte leder in tekniken på områ-
den där det finns bättre alternativ. Slurrytekniken kan förbättras men det måste
bygga på klarsyn om problemens art och kombinationer med andra tekniker, kalla
som varma.

Produktionsteknik
Tillverkningsprocessen är speciell och kräver den särskilda kunskap som erfaren-
heten ger. Utvecklingsbehovet inom processtekniken är därför svårt att ha syn-
punkter på utifrån betraktat. Däremot måste hanteringen kompletteras med de
metoder och material som sammantaget vidgar tillämpningen av slurry som

produkt. Det kan till exempel röra sig om spridning av s k chipsten för att ge ytan_

färg, struktur och slitstyrka. Det är snarare sådana komplement än processföränd-

ringar som utgör utvecklingsmöjligheter i det korta tidsperspektivet.

Marknad
Rimliga volymer bör kunna skapas i samverkan med andra beläggningstekniker.

Problemet är ett begränsat ekonomiskt utrymme. Liksom man framlever tillvaron

idag måste man även i fortsättningen rikta in sig på nischområden. Någon stor
volymprodukt, i varje fall ytmässigt motsvarande ytbehandlingar, ser det inte ut att

kunna bli med dagens produktegenskaper. Ett tekniskt framsteg som reducerar

nackdelarna kan emellertid radikalt ändra på detta förhållande.
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5.2.5 Projektplan

Allmänt

Beskrivning

Huvudprojektet delas in i sju delprojekt:

0 modeller och provningar
massabeläggningar

ytbehandlingar

slurry

kallblandad asfaltåtervinning
miljöeffekter

utbildning och information.

Projektdelarna har många beröringspunkter och delresultaten kommer att ingå
som utgångspunkter eller förutsättningar för andra arbeten. Samordningen är
Viktig för de iterativa momenten i huvudprojektet.

Förväntat resultat

Det råder enighet om Kallteknikens potentiella nytta för väghållningen och
samhället men de tekniska resultaten har hittills inte varit övertygande i alla delar.

Huvudprojektet ska lösa dagsaktuella problem, skapa underlag för ett fortvarigt

hållbart beläggningskoncept och säkerställa fortvarigheten genom att sprida

kunskap om tekniken genom Högskolornas undervisning och branschens efterut-

bildning.

Delprojekt

Modeller och provningar

Beskrivning

Hittills tillämpade provningsmetoder och modeller för kraftspel och nedbrytning
utgår från mätbarheten och de specifika egenskaperna hos varmblandad asfalt. De
avgörande egenskaperna hos kallproducerade asfaltbeläggningar, tillsammans med

obundna material, låter sig inte beskrivas i det här modellerna. Här behövs nya
koncept som utgår från teknikens och produkternas förutsättningar.

Arbetet utförs av VTI, Högskolorna och branschens forskningslaboratorier i

form av riktade uppdrag, doktorandarbeten och examensarbeten.

Förväntat resultat

Delprojektet ska resultera i

0 identifiering av avgörande egenskaper

0 modell för deformation och kraftspridning

0 provningsmetoder som återspeglar verkliga påkänningar och behövliga -a

egenskaper.

Uppskattat värde

Vinningen ligger i att välja rätt beläggningstyp och en lämplig uppbyggnad för

givna förutsättningar. Värdet kan lättast uttryckas i ökad livslängd. Vanliga

slitlagerbeläggningar av det här slaget håller omkring 15 år. En förlängning med
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ett år skulle förenklat spara ca 7 %. Uttryckt i kronor skulle det kunna röra sig om
10 miljoner kronor per år.

Kostnad

Delprojektet ägnas sammanlagt 65 manmånader motsvarande en kostnad av

5 miljoner kronor för åren 1996 till 2001.

Massabeläggningar

Beskrivning

I delprojektet sammanfogas kompetens från olika områden: ytkemi, laboratorie-

provning, produktionsteknik och vägmätningar. Här krävs nytänkande och

förmåga att kombinera processer. Kärnfrågor kommer att vara bearbetbarhet,

vatten, stabilitet, kohesivitet, beständighet. Föreslagna och redan tillämpade

koncept ska ges möjlighet till utveckling.

Förväntat resultat

Delprojektet ska resultera i branschgemensamma koncept samtidigt som företags-

specifika produkter ska uppmuntras för slitlager, bindlager, bärlager, förstärk-

ningslager och justeringslager för låg- och mellantrafikerade vägar.

Uppskattat värde

Förbättrade materialegenskaper visar sig i ökade prestanda i form av längre under-

hållsintervaller. Det är en måttlig förväntan att intervallen förlängs med ett år, dvs.

att värdet rör sig om minst 10 miljoner kronor per år.

Kostnad

Delprojektet ägnas sammanlagt 80 manmånader motsvarande en kostnad av

6,2 miljoner kronor för åren 1996 till 2001.

Ytbehandlingar

Beskrivning

Stenarnas orientering och vidhäftning och begränsningar med avseende på trafik
och säsong är centrala problemområden. Eftersom ytbehandlingar är viktiga

underhållsmetoder och kompletteringsprodukter måste de fungera med så få
inskränkningar och komplikationer som möjligt.

Ytkemi och produktionsteknik ägnas särskilt intresse tillsammans med effekter

av olika underlag. Förseglingseffekt, föryngringseffekt, struktur, ljushet och

friktion ska vara primära funktionsparametrar för ytbehandlingar.

Förväntat resultat

Ytbehandlingar ska kunna trafikeras inom några timmar utan risk för stenskott och

stenmaterialet ska slitas ned utan stensläpp. Säsongen ska vara densamma som för

massabeläggningar till slitlager. Syftet med ytbehandling ska göras tydligare inom

väghållningen.
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Uppskattat värde

Om ytbehandlingar accepteras i högre grad på högtrafikerade vägar och i tätorter

finns vinning inte bara i form av pengar utan också i minskade uttag av grus- och

bergmaterial. I ekonomiska termer handlar det om 5 miljoner kronor per år.

Kostnad

Delprojektet ägnas sammanlagt 40 manmånader motsvarande en kostnad av

3,1 miljoner kronor för åren 1996 till 2001.

Slurry

Beskrivning

De dominerande problemen är den ringa slitstyrkan, strukturlöshet och osäker

vidhäftning mot underlaget. Eftersom tekniken är vanligare utomlands finns det

anledning att där söka efter problemlösningar och nya koncept. Det finns ett

fransk-svenskt samarbete i kallteknikfrågor som ska utnyttjas. Eftersom

fransmännen genom åren skaffat sig god inblick i svenska vägförhållanden finns

det anledning att hoppas på fruktbart bistånd.Kompetensen i Sverige finns främst
i tillverkarleden varför det praktiska utvecklingsarbetet lämpligen bedrivs där.

Förväntat resultat

Tillämpningen av slurrybeläggningar breddas genom att de görs slitstarka och

beständiga och får en struktur som motsvarar dagens funktionskrav, eventuellt i

kombination med andra tekniker.

Uppskattat värde

Vinsten av bättre fungerande slurrybeläggningar tas hem som förlängd funktions-

tid genom ökad prestanda och ökade volymersom kompletteringsprodukt till

andra beläggningstyper, vilket kan värderas till 3 miljoner kronor per år.

Kostnad

Delprojektet ägnas sammanlagt 20 manmånader motsvarande en kostnad av

1,5 miljoner kronor för åren 1996 till 2001.

Kallblandad asfaltåtervinning

Beskrivning

I Sverige kombineras kallteknisk tradition, långa transportavstånd och underhålls-

behov på ett sätt som gör kallblandad återvinning av asfalt intressantare här än i

andra länder. Tekniken behöver utvecklas och hanteringen planläggas för att svara

mot det växande intresset.

Upptagning, insamling och förvaring måste planeras av olika väghållare

gemensamt. Lönsamhet, eller åtminstone delfinansiering, ordnas genom överens-

kommelser inom branschen. Det tekniska utvecklingsarbetet sker tillsammans

med kallblandade massabeläggningar.

Samordning och samverkan med varmblandad asfaltåtervinning och annan

restproduktanvändning inom väg- och anläggningsverksamheten är nödvändig

och sker tillsammans med berörda myndigheter och branschens operatörer.
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Förväntat resultat

Målet är generella regler för insamling, förvaring, finansiering och tekniskt
optimerade beläggningsprodukter efter lokala behov och förutsättningar. Ett
delmål är att utverka samhällets stöd för detta angelägna syfte: att spara på naturen
och bespara naturen resterna.

Uppskattat värde

Baserat på materialpriser rör det sig om besparingar på 15 miljoner kronor per år
och därtill det värde man tilldelar ett minskat uttag av naturen.

Kostnad

Delprojektet ägnas sammanlagt 60 manmånader motsvarande en kostnad av

4,6 miljoner kronor för åren 1996 till 2001.

Miljöeffekter

Beskrivning

Kalltekniken i allmänhet och emulsioner i synnerhet brukar ges en gynnsam

miljöprofil. Det bygger emellertid mer på antaganden än kunskap. Kallproduce-

rade asfaltbeläggningar ska kontrolleras och värderas lika ingående som till synes

mer miljöbelastande företeelser.

Alla former av Kallteknik, nytillverkning som återvinning, under lagring,

produktion och funktion bedöms. enligt tillgängliga mallar för miljöbelastningar.

Arbetet utförs på Högskolorna som doktorandarbete och examensarbete och inom

de miljövårdande samhällsorganens ordinarie verksamheter.

Förväntat resultat

De olika formerna av Kallproducerade asfaltbeläggningar kommer att beskrivas

med miljöbelastningsprofiler till ledning för det fortgående arbetet för en bättre

miljö.

Uppskattat värde

En korrekt miljöbedömning är inte bara till nytta för Kalltekniken utan också för

hela beläggningsindustrin. Vinstmöjligheten ligger i att leda utvecklingen mot en

gynnsam miljöbedömning och därmed undvika de pålagor som miljöbelastande

verksamheter kommer att drabbas av. Värdet bör i en företagsekonomisk be-

traktelse handla om flera miljoner kronor årligen.

Kostnad

Delprojektet ägnas sammanlagt 35 manmånader motsvarande en kostnad av

2,7 miljoner kronor för åren 1996 till 2001.

Utbildning och information

Beskrivning

I en tillvaro med ändrade behov och förutsättningar krävs anpassningsbarhet hos

produkter och processer. Kallprodukter och Kallteknik har inneboende möjligheter

till detta, något som ska odlas och vidareutvecklas. Detta är möjligt bara med

hjälp av goda funktionsmodeller och gedigna kunskaper i alla led.
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Genom kunskapsspridning i skolorna och inom branschen om Kallteknikens
möjligheter och framsteg grundläggs framtiden och ges nyttiga impulser.

Tekniken har en höjd som borde tilltala unga tekniker. För att bli nyttiga måste

de få förutsättningarna beskrivna av erfarna vägbeläggare. Erfarenhet och kreativi-

tet är verksamma ingredienser. Här kommer doktorand- och examensarbeten in

som en naturlig kontaktverksamhet mellan skolorna och industrin.

Förväntat resultat

Delprojektet omfattar Kallteknikprojektets fortlöpande implementeringsarbete.

Stora innovativa framsteg är sällsynta och ska inte förväntas. Framgång i det här

fallet är summan av flera upptäckter och erfarenheter. Resultatet av delprojektet

kan inte kortsiktigt mätas på annat sätt än som god och jämn kvalitet på undervis-
ningsmaterialet och välutbildade och engagerade lärare, som i undervisning och

fortbildning sprider kunskap om teknikens framsteg och möjligheter.

Uppskattat värde

Utbildning av dagens aktörer och kommande teknikergeneration i ämnet Kall-

teknik säkrar tekniken för framtiden och därmed de värden som vunnits. Den

årliga sammantagna vinsten kan den första tiden uppskattas till 45-50 miljoner

kronor. Det kan vara rimligt att taxera värdet av denna försäkring till 5 miljoner

kronor per år.

Kostnad

Delprojektet ägnas sammanlagt 36 manmånader motsvarande en kostnad av
2,8 miljoner kronor för åren 1996 till 2001.

Organisation _

För varje projekt utses en ansvarig projektledare med ansvar för att respektive

delprojekt genomförs efter riktlinjerna och avrapporteras. .

Projektverksamheten knyts samman av den ansvarige för huvudprojektet, som

till sin hjälp har en branschsammansatt styrgrupp och administrativt stöd hos

någon av de engagerade branschrepresentanterna.

Kostnader

Bidrag utgår till alla slag av arbeten förutom rena entreprenadarbeten. Bidragen
kommer att ha formen av betald arbetstid och omkostnader, tillhandahållna

tjänster och material och därtill medel för upphandlade tjänster och inköp.

Under perioden 1996-01 till 2001-12 omsluter huvudprojektet 26 miljoner

kronor beräknat efter kostnadsläget 1995, jämnt fördelat enligt fastställda

månatliga och årligen mot redovisade betalningsplaner.
I förhållande till den årliga kostnadsbesparingen efter projektavslutningeh på i

storleksordningen 50 miljoner kronor är investeringen återbetald och vinstgivande

redan året efter. Delar av denna Vinst utgör under en period företagsvinster, tills de

reducerats av konkurrensen mellan företag som efterhand tillägnar sig koncepten.

Vinsterna överförs så småningom till samhället.
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Tidplan

Under hösten 1995 förs förhandlingar Och Sluts avtal med finansiärer och engage-
ras projektledare. Från 1996 övertar de det operativa ansvaret för respektive del-
projekt med fullt tekniskt resultatansvar. Efter 1996 avrapporteras delprojektens

inledningsdelar tillsammans med planerna för huvuddelarna under 1997-2001.
Vid halvårsskiftet 2001 resultatredovisas delprojekten och huvudprojektet slut-

redovisas före årsskiftet.

Resurser

Branschens kompetenser tas i anspråk genom avtal med vederbörandes arbets-

givare och personerna ifråga. De hämtas bland väghållare, entreprenörer, konsul-

ter, personer verksamma inom VTI, Högskolorna eller institut och myndigheter

med kompetens inom ämnet. Avsikten är att Kalltekniken som sådan och den
stora utvecklingspotentialen ska väcka ett allmänt intresse och attrahera kreativa
begåvningar. Ämnet lämpar sig särskilt väl som fokuseringsobjekt inom

Högskolornas undervisningsområden, både vägbyggnad och kemi.

Som finansiärer inbjuds alla som ser vinning i satsningen: väghållare,

entreprenörer, leverantörer, skolor, miljövårdande myndigheter och, inte minst,

utvecklingsstödj ande organ. Den största nyttan och stora försteg får de som lämnar

bidrag och som engagerar sig i projektet.

5.2.6 Referenser

Det saknas inte litteratur i ämnet men det finns inte så mycket med huvud-

projektets inriktning. Ett intressant samlingsdokument presenterades inför NVFs

utskottsmöte i Skagen 1993. I rapporten presenteras synen på tekniken i varje

nordiskt land. En genomläsning ger en god bild av synpunkter, förhoppningar och
skepsis från nordiska utgångspunkter:

Kallteknik -tekniska , ekonomiska och miljömässiga möjligheter,
NVF Utskott 33 - Asfaltbeläggningar, Skagen, juni 1993

I Frankrike finns en uppsjö av litteratur, liksom i USA. I upptakten till del-

projekten ingår att genomlysa vad som skrivits och presenterats inom respektive
delområde.
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5.3 Beläggningar av cementbetong

5.3.1 Sammanfattning

Svensk anpassning till EU:s lastbestämmelser tillåter fordon med höjda axellaster

och däcktryck på de svenska vägarna vilket ställer Ökade krav på vägöverbygg-

nadens lastfördelande egenskaper. Under senare år har därför utvecklingen gått

mot allt styvare vägöverbyggnader på det tungt trafikerade vägnätet. Betong-

beläggningar deformeras inte av tung trafik och är dessutom mycket slitstarka med

god resistens mot dubbslitage vilket minimerar spårbildningen. Erfarenheter av de

svenska betongvägarna från 70-talet har också visat på låga underhållskostnader
och få trafikstörningar vilket har bidragit till att Vägverket åter har börjat använda

betongvägar för högtrafikerade motorvägar och tunnlar. Internationell utveckling

har dessutom gjort att egenskaper som friktion och buller klart har förbättrats

under senare år.
En ökad användning av betongvägar förutsätter emellertid att konkurrens-

situationen förbättras. Det viktigaste är att försöka sänka anläggnings- och under-

hållskostnaden för betongöverbyggnaden utan att försämra livslängden. Detta kan

göras genom att optimera konstruktionen, utveckla nya betongsammansättningar

och nya cementsorter samt att införa effektivare produktionsmetoder. För svenska

förhållanden är det viktigt att ytterligare optimera betongsammansättning och

ytegenskaper med avseende på friktion, buller och slitstyrka. Slitstyrkan hos

betong anges utifrån resultat erhållna i provvägsmaskin. Ett utökat underlag för att

verifiera resultat i provvägsmaskin med mätningar i fält är nödvändigt. För när-

varande saknas viktiga indata för att kunna ställa upp en livskostnadsmodell för

betongvägar. En fortsatt uppföljning och utvärdering av betongvägars tillstånds-

utveckling är en första del i arbetet med en livskostnadsmodell.

I VÄG-94 har cementbitumenöverbyggnad (CBÖ) fått en mer kostnadseffektiv

utformning. Dessutom tillåts utifrån finska erfarenheter plastblandning som ytter-

ligare sänker anläggningskostnaden. CBÖ-konstruktionen har därmed blivit

intressant för användning i Sverige. En viktig uppgift är att etablera utländsk

kunskap i Sverige.

I kommunerna har betongbeläggningar tidigare använts i liten skala på gator.

Under senare år har både användning och antalet användningsområden ökat. Detta
gör det nödvändigt att förbättra kunskapen om konstruktiv utformning och detalj-

lösningar för kommunala trafikerade ytor. En viktig del är att från kommunal

synpunkt optimera överytans egenskaper.

Målsättningen med följande program är att sänka anläggnings- och under-

hållskostnaden för betongväg med minst 20 %. Andra syften är att utveckla

miljövänliga betongbeläggningar med låg bullernivå, god slitstyrka och god
friktion samt att utveckla metoder för cementstabilisering av sekundärt grus-

material och byggavfall för att hushålla med våra naturgrusresurser. För CBÖ-

vägar är målsättningen att ta fram ny dimensionerings- och sprickmodell. För
kommunala gator och tungt trafikerade ytor är syftet att påvisa användnings-

områden för betongbeläggningar samt att ta fram detaljlösningar för konstruktiv

utformning. En viktig del är en saklig information samt en målmedveten imple-

mentering av framtagna forskningsresultat.

Avsikten är att säkerställa en långsiktig teknisk, ekonomisk samt miljömässig

konkurrenskraft hos betongvägar. Samhällsekonomiskt kommer detta på ett

positivt sätt att påverka prisnivån och kvaliteten för både asfalt- och betongvägar.
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Satsningen på att förbättra betongvägars funktionella ytegenskaper kommer att
förbättra både trafiksäkerhet och miljö samt minska underhållskostnaden. Genom
att utveckla metoder för återvinning/återanvändning samt för cementstabilisering
av sekundärt grusmaterial och byggavfall kommer en bättre hushållning att kunna
göras med våra naturgrusresurser. Forskningsprogrammet främjar ett nära sam-
arbete mellan olika forskare samt med beställare och entreprenörer vilket kommer
att effektivisera forskningen och underlätta spridningen och användningen av
forskningsresultaten. Dessa kommer kontinuerligt att redovisas i rapporter, vid
seminarier och i tidningsartiklar.

5.3.2 Bakgrund

Den tekniska utvecklingen av betongbeläggningar inom kommuner, vägverket och

flygplatser har tidigare gått förhållandevis långsamt i Sverige. Detta är naturligt

eftersom man under 70- och 80-talen endast i begränsad omfattning använde

denna beläggning på gator, vägar och flygfält. Exempel på detta är att man under
denna tid endast byggde två svenska betongvägar. Under senare år har intresset

ökat för betöngbeläggningar som alternativ och komplement till asfaltbelägg-

nlngar.

Svensk anpassning till EUs lastbestämmelser tillåter fordon med höjda axel-

laster och däcktryck på de svenska vägarnavilket ställer ökade krav på vägöver-
byggnadens lastfördelande egenskaper. Under senare år har därför utvecklingen

gått mot allt styvare vägöverbyggnader på det tungt trafikerade vägnätet. Betong-
beläggningar deformeras inte och är dessutom mycket slitstarka med god resistens

mot dubbslitage vilket ger minimal spårbildning. Internationell utveckling har

dessutom gjort att egenskaper som friktion och buller klart har förbättrats under

senare år.
Erfarenheterna av de svenska betongvägarna från 70-talet har visat på låga

underhållskostnader och få trafikstörningar vilket har bidragit till att Vägverket
åter har börjat använda betongvägar för högtrafikerade motorvägar och tunnlar.

Andra argument för att bygga betongvägar är beställarens uppgift att skapa

konkurrens mellan olika vägbyggnadsmaterial. Cement är dessutom en *produkt

som helt tillverkas inom landet med väl dokumenterade möjligheter för åter-

vinning. I
Inom kommunerna används stora mängder betongplattor och marksten på

trottoarer, gågator och öppna platser. Dessutom används marksten och platsgjuten

betong på utsatta trafikytor som industribeläggningar, bussgator, busshållplatser

och körfält framför trafikljus. Främst är det betongens beständighet, styvhet,

ljushet samt inte minst estetik som värdesätts. Även på trafikerade gator finns
stora möjligheter för användning av betongbeläggningar vilket redan är visat-

internationellt.

För flygtrafiken har betongbeläggningarnas kemiska beständighet och avsakna-

den av deformationer fått ökad aktualitet. Intresset för betongbeläggningar beror

också'av de goda erfarenheter som erhållits i Sverige och internationellt.

5.3.3 Aktuell kunskapsnivå
Sedan 1985 har ett samfinansierat forskningsprogram drivits på VTI angående

cementbundna lager i vägar. Forskningsarbetet har sedan 1990 utförts i samarbete

mellan VTI och CBI. Forskningsprogrammet har samfinansierats och styrts av

Vägverket, Cementa och entreprenörerna (SBUF). Under de första åren var arbetet
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inriktat mot att samla in internationell kunskap inom ämnesområdet och ta fram
nya regler för utförande och dimensionering. Under senare år har ett stort antal
egna forskningsprojekt drivits inom programmet. Inom projekten har arbete främst
bedrivits för vägar, dvs. betongvägar och cementbundna bärlager.

Utifrån internationell och inhemsk kunskap har tentativa anvisningar samman-
ställts för betongöverbyggnad. Två provvägar av betong har utförts enligt dessa
anvisningar, anslutning till Arlanda 1990 och förbifart Falkenberg 1993. De tenta-
tiva anvisningarna har numera ersatts av VÄG-94 i vilken betongöverbyggnad

(BÖ) är en etablerad överbyggnadstyp. Fortsättningen av betongvägen vid

Falkenberg, delen Fastarp-Heberg, har upphandlats utifrån VÄG-94.

Vid utförandet av provvägarna har funktionskrav ställts på bland annat över-

ytans egenskaper såsom jämnhet, slitstyrka och friktion samt på betongens drag-

hållfasthet och frostbeständighet. För betongvägen vid Falkenberg provas frilägg-

ning av överytan för att erhålla en betongbeläggning med både god friktion och
låg bullernivå. Kraven på slitstyrka har ställts utifrån erfarenheter från provning i
provvägsmaskin. Omfattande provningar i Norge har visat att betongens hållfast-

het är en viktig parameter för beläggningens slitstyrka. Andra viktiga parametrar

är stenmaterialets slitstyrka, stenhalt och största stenstorlek. Med dagens kunskap

är det möjligt att tillverka betong som är 2-3 gånger slitstarkare än betongbelägg-

ningarna vid Arlanda och Falkenberg. Med tvåskiktsläggning är det möjligt att

optimera betongsammansättningen i olika skikt. För närvarande pågår arbete med

att ta fram en CEN-metod för provning av betongbeläggningars slitstyrka. En

ringanalys har gjorts mellan nordiska provvägsmaskiner.

Separat har utvecklingsarbete bedrivits för utsatta kommunala ytor av
kommunförbundet och VTI gemensamt. Utveckling av marksten och plattor har

hittills främst skett inom branschen, dock via ett omfattande internationellt sam-

arbete. CBIhar tagit fram dimensioneringsanvisningar för marksten. VTI och CBI

har medverkat med artiklar och föredrag vid flera internationella konferenser.

Sverige är också ledande inom CEN-arbetet för funktionella krav på betongvägar.

5.3.4 Syfte
Målsättningen med följande program är att sänka anläggnings- och under-

hållskostnaden för betongväg med minst 20 %, genom att optimera konstruk-

tionens utformning och materialval samt genom att utveckla kostnadseffektiva

produktionsmetoder. Andra syften är att utveckla miljövänliga betongbeläggningar

med låg bullernivå,god slitstyrka (små avnötningsrester) och god friktion samt att
utveckla metoder för cementstabilisering av sekundärt (ej för vägändamål
godkänt) grusmaterial och byggavfall för att bättre hushålla med våra naturgrus-

resurser.
För CBÖ-vägar är målsättningen att ta fram ny dimensionerings- och sprick-

modell samt att via kunskapsspridning påvisa konstruktionens tekniska och

ekonomiska användningsområden. För kommunala gator och tungt trafikerade

ytor är syftet att påvisa användningsområden för betongbeläggningar samt att ta

fram detaljlösningar för konstruktiv utformning.

En viktig del för att uppfylla och bekräfta ovan angivna mål är att verifiera be-

tongbeläggningars funktion och deras långtidsegenskaper vilket kommer att

användas som indata vid beräkning av livstidskostnader. En annan viktig del är en
saklig information samt en målmedveten implementering av framtagna forsk-

ningsresultat.
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Avsikten med ovanstående är att säkerställa en långsiktig teknisk, ekonomisk
samt miljömässig konkurrenskraft hos betongbeläggningar vilket är till gagn både
för samhället och vägbranschen.

5.3.5 Angelägna utvecklingsområden
Motorvägar och tunnlar

För motorvägar och tunnlar är betongöverbyggnad ett klart alternativ till

asfaltöverbyggnad. En ökad användning av betongöverbyggnad förutsätter

emellertid att konkurrenssituationen förbättras. Det viktigaste är att försöka

sänka anläggnings- och underhållskostnaden för betongöverbyggnaden utan att

försämra livslängden. Detta kan göras genom att optimera konstruktionen, ut-

veckla nya betongsammansättningar och nya cementsorter samt att införa effekti-

vare produktionsmetoder.

En vägkonstruktions livslängd beror på vägöverbyggnadens konstruktion och

utförande, trafikbelastning, klimat m.m. Betongvägar byggda på 50- 60-talet

utfördes med obundna bärlager, långa fogavstånd och saknade dymlingar. Denna

typ av betongvägar blev ofta ojämna på grund av fogproblem samt hade dessutom

relatin låg friktion och hög bullernivå. Sedan 1970-talet byggs betongvägar med

bundet bärlager och dymlingar i tvärfogar vilket avsevärt har förbättrat 'jämnheten.

Vid läggning med glidformsläggare är jämnheten numera inget problem. Genom

att frilägga ballasten i överytan förbättras beläggningens friktion och buller-

egenskaper. Dessa ytegenskaper kan ytterligare förbättras om största stenstorleken

minskas i beläggningen. Betongsammansättningen kan därmed behöva förändras
för att inte beläggningens slitstyrka skallförsämras. För svenska förhållanden är

det viktigt att ytterligare optimera betongsammansättning och ytegenskaper

med avseende på friktion, buller och slitstyrka. Detta är ett angeläget forsk-

ningsområde som även i fortsättningen måste prioriteras.

Förbättringarna av slitstyrkan erhålls idag delvis genom ökade kostnader,

speciellt vid 8 mm stenstorlek. Frågan idag är därför inte hur man gör betongbe-
läggningar med ännu bättre slitstyrka utan hur man erhåller en bra slitstyrka till

lägre kostnad. Försök visar på flera sätt att göra detta, genom förbättrad betong-

sammansättning samt med nya cementsorter.

Slitstyrkan hos betong anges utifrån resultat erhållna i provvägsmaskin. Ett ut-

ökat underlag för att verifiera resultat i provvägsmaskin med mätningar i

fält är nödvändigt.

Betongvägar är slitstarka och deformeras inte av tung trafik vilket gör att de har

lång livslängd. Investeringskostnaden är emellertid högre än för en asfaltöver-

byggnad. I de flesta fall är dock underhållskostnaden betydligt lägre för betong-
vägen. Kostnadsutvecklingen skiljer sig därmed för de båda konstruktionstyperna.

Vid jämförelse av kostnaderna är det därför viktigt att man använder den totala

kostnaden under livslängden och inte endast använder investeringskostnaden. För

närvarande saknas statistiskt säkerställda indata för att kunna ställa upp en

livskostnadsmodell för betongvägar.

Samtliga betongvägar i Sverige följs kontinuerligt upp varför en ovärderlig

kunskapsmassa om konstruktion, funktion, underhåll mm. finns. Antalet betong-

vägar i Sverige är dock begränsat och det är därför önskvärt att utöka underlaget

för beräkningarnas indata, genom att även ta del av erfarenheter från Finland och

Norge. En fortsatt uppföljning och utvärdering av betongvägars tillstånd i
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Sverige och tillgång till motsvarande i Finland och Norge är en första del i
arbetet med en livskostnadsmodell för betongvägar.

Teoretisk och praktisk kunskap har gjort det möjligt att utnyttja analytisk
dimensionering för att säkerställa en lång teknisk livslängd i VÄG 94. Underlaget
gör det även möjligt att framöver sänka anläggningskostnaden genom fler-
lager-teknik, dvs. skilda sammansättningar hos över- och underbetong. Detta är
en av de väsentligaste delarna för att sänka anläggningskostnaden för betongvägar.
En fortsatt optimering av konstruktionsdetaljer möjliggörs även genom användan-

det av höghållfast betong och utnyttjande av förfinade dimensioneringsmetoder.

Betongbeläggningar kräver litet underhåll. För underhåll av spår är redan
diamantslipning en verifierad metod och lyckade försök med hjulspårlagning har

utförts. Kostnaden för både spårunderhåll och fogar är små men är dock viktig att

minska eftersom de även minskarde redan låga trafikantstörningarna. Fortsatt

utveckling av tidig trafikering, "fast track paving", och nya cementtyper minskar

eventuella reparationer och trafikstörningar till ett minimum.

Tungt belastade vägar (9-13 m breda)

För tungt belastade vägar krävs styva överbyggnader som kan fördela lasterna och

nedbringa påkänningarna i underliggande materiallager. För denna typ av vägar är

styva cementbundna bärlager ett bra alternativ till asfaltbundna bärlager. Den

Vanligaste typen är cementbundet grus (CG) som verkblandas eller blandas på

platsen med hjälp av stora fräsmaskiner som fräser samman cement, bärlagergrus

och vatten. Cementbundet grusbärlager har en stor användning i andra europeiska

länder såsom Frankrike, Spanien och Finland. I Sverige är konstruktionstypen

dåligt etablerad. Materialet och Överbyggnadstypen, cementbitumenöverbyggnad

(CBÖ), fanns redan tidigare i Vägverkets byggnadstekniska anvisningar, BYA-84,

men användes på grund av mycket höga anläggningskostnader endast på olika

provvägar.

I VÄG-94 har CBÖ-konstruktionen fått en mer kostnadseffektiv utformning.
Dessutom tillåts utifrån finska erfarenheter platsblandning som ytterligare sänker

anläggningskostnaden. CBÖ-konstruktionen har därmed blivit intressant för
användning också i Sverige. En viktig uppgift är att etablera utländsk kunskap i
Sverige och därmed även få CBÖ-konstruktionen mer använd.

Kommunala gator och tungt trafikerade ytor

För kommunalt trafikerade ytor ställs delvis andra funktionskrav än för nationella

och regionala vägar. Många kommunala ytor trafikeras exempelvis både av

gående, cyklister och motorfordon. Detta ställer särskilda krav på estetik och

funktion vilket gör att särskilda beläggningstyper används för att skilja olika trafi-

kantgrupper från varandra. I kommunerna används bland annat stora mängder

plattor och marksten som beläggning på trottoarer, gågator och öppna platser.

Främst är det betongens beständighet och estetiska utseende som värdesätts.

Betong är ett styvt material som med fördel också används som beläggnings-

material på gator och vägar. Bra exempel är utsatta platser som bussgator, buss-

hållplatser och körfält framför trafikljus.
För kommunerna är det önskvärt att optimera användningen av olika belägg-

ningstyper för olika användningsområden. I kommunerna har betongbeläggningar

tidigare använts i liten skala på gator. Under senare år har både användningen och
antalet användningsområden ökat. Detta gör det nödvändigt att förbättra
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kunskapen om konstruktiv utformning och detaljlösningar för kommunala
trafikerade ytor. En viktig del är att från kommunal synpunkt optimera överytans
egenskaper, exempelvis med avseende på ljushet, friktion, estetik, och att utnyttja
de fördelar som ljusa betongbeläggningar har.

På industriplaner, hamnplaner och flygfält förekommer ytor som trafikeras av

mycket tunga fordon. För denna typ av ytor används ofta betongbeläggning som

både är beständig och klarar tunga laster utan att deformeras. Betongbeläggningar
är dessutom resistenta mot bränslespill från flygplan vilket särskilt är intressant för

flygplatser med militär trafik. Konstruktiv utformning och detaljlösningar utveck-

las ytterligare för tungt belastade betongbeläggningar.

Miljöanpassning av betongvägar

Inom miljövården fäster man i dag en allt större uppmärksamhet på varors miljö-

effekter som analyseras under varans hela livscykel. Beställare och utförare av

vägar har ett gemensamt ansvar för att miljövänliga material används i vägbygg-

nader. Betong är sedan tidigare känt som ett miljövänligt material.

Miljöbelastningen från råmaterial via tillverkning, användning till återvinning
beräknas för betongbeläggningar via EPS eller alternativa modeller. I beräk-

ningen ingår även betongvägars inverkan på närmiljön under brukstiden t.ex. med

avseende på trafikbuller, saltning och avnötningsrester. Metoder för åter-

användning och återvinning av gamla betongvägar dokumenteras och provas.

Implementering av forskningsresultat

Att se till att forskningsresultat sprids och används är en av de viktigaste delarna i
ett forskningsprojekt. I föreliggande forskningsprojekt ingår representanter från

både forskningsutförare och användare såsom entreprenörer och beställare vilket

underlättar spridning av forskningsresultat. Genom att användarna ingår i styr-

grupper för olika projekt får de inflytande på forskningen och tidigt tillgång på
forskningsresultat som de kan använda och hjälpa till att sprida. Forsknings-

resultaten kommer kontinuerligt att redovisas i rapporter, vid seminarier och

i tidningsartiklar. Implementering av forskningsresultat kommer att utgöra en

stor del av projektet.

5.3.6 Projektplan
Projektet delas in i fem huvudområden (se även figur 1):

0 Motorvägar och tunnlar

Tungt belastade vägar

Kommunala gator och tungt trafikerade ytor

Miljöanpassning av betongvägar

Implementering av forskningsresultat

Motorvägar och tunnlar

Kostnadseffektiv betongöverbyggnad

Syfte:

att sänka anläggnings- och underhållskostnaden för betongväg med minst 20 %

genom att optimera konstruktionens utformning och materialval samt genom att

utveckla kostnadseffektiva produktions- och underhållsmetoder.
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Förfinade dimensioneringsmetoder, billigare betongsammansättningar och nya

produktionsmetoder tas fram för att optimera betongvägskonstruktionen och

minska kostnaden både för anläggning och underhåll.

Föreslagna delprojekt:

l. Optimering av konstruktion (nya konstruktionstyper, samver-

kan/flerlagerteknik, dimensionering av detaljer, statistisk dimensionering,

fogutformning, yttextur och material)

Utveckling av effektivare produktionsmetoder

Fogteknik

Spårunderhåll
Tidig trafikering, "Fast-track paving" (platsgjuten samt prefabricerad).

U
M
-

9
9
5
9

Optimering av betongbeläggningens ytegenskaper

Syfte:

att utveckla miljövänligabetongbeläggningar med låg bullernivå och god friktion

med bibehållen god slitstyrka.
Fortsatt kunskapsuppbyggnad görs av betongbeläggningars funktionella egen-

skaper såsom jämnhet, slitstyrka, friktion och buller. En ökad kunskap om

betongbeläggningars ytegenskaper är nödvändig för att man maximalt skall kunna

reducera trafikbullret.

Föreslagna delprojekt:

6. Utveckling av nya betongsammansättningar

7. Utveckling av spårmodell för betongvägar (CEN-metod för slitstyrka ingår)
8. Utveckling av bullermodell för betongvägar

9. Utveckling av friktionsmodell för betongvägar

Utveckling av livskostnadsmodell för betongvägar (LCC-modell)

Syfte:

att ta fram statistiska indata för användning i livskostnadsmodell för betongvägar

En fortsatt svensk långsiktig uppföljning kompletteras med finska och norska

uppföljningar för att öka kunskapen om betongvägars livslängd och totalkostnader

inkl. anläggnings- underhålls- och driftkostnader. Detta ger erforderliga indata för

förbättrade beräkningar av betongvägars livstidskostnader.

Föreslagna delprojekt:

lO. Teknisk uppföljning, utvärdering och effektsamband för betongvägars till-

stånd
ll. Uppföljning av underhålls- och driftåtgärder (indata för beräkning)

Tungt belastade vägar

Syfte:

att ta fram ny dimensionerings- och Sprickmodell för CBÖ-vägar samt att via

implementering av kunskap påvisa konstruktionens tekniska och ekonomiska an-

vändningsområden.
Föreslagna delprojekt:

12. Ny dimensioneringsmodell för CBÖ
13. Sprickmodell för CB Ö-konstruktion
14. Utveckling av effektivare produktionsmetoder (platsblandad CG)

15. Uppföljning, utvärdering och effektsamband för CBÖ vägars tillstånd

16. Cementbundna material i vägunderbyggnad
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Kommunala gator och tungt trafikerade ytor

Syfte:

att via ekonomiska värderingar av teknisk funktion, trafiksäkerhet, gatumiljö,

ljushet mm. påvisa användningsområden för betongbeläggningar på kommunalt

trafikerade gator samt att särskilt utforma betongbeläggningar för användning på

tungt trafikerade ytor och flygfält.

Föreslagna delprojekt:

17. Optimering av kommunala betongbeläggningars ytegenskaper

18. Konstruktiv utformning och detaljlösningar för kommunala betongbelägg-

ningar

19. Industrigator och uppställningsytor

20. Flygfältsbeläggningar

Miljöanpassning av betongvägar

Syfte:

att miljövärdera betongöverbyggnader i enlighet med EPS eller motsvarande

system samt att med cement stabilisera sekundärt (ej för vägändamål godkänt)

grusmaterial och byggavfall för att hushålla med våra naturgrusresurser.

Föreslagna delprojekt:

21.Betongvägars miljöeffekter (miljövärdering enligt EPS, inverkan på när-

miljön)

22. Cementstabiliserade överskottsmaterial i vägöverbyggnad

23. Återvinning/återanvändning

Implementering av forskningsresultat

Syfte:

att genom information och spridning av forskningsresultat öka kunskapen om

betongbeläggningar och deras användningsområden. Irnplementeringsfasen pågår
under hela projekttiden.

Föreslagna delprojekt:
24. Redovisning och spridning av forskningsresultat

25. Demonstrationsobjekt på vägar, gator och flygfält

5.3.7 Organisation

FoU inom betongbeläggningar borde framöver bedrivas och styras på samma sätt

som övrig forskning, dvs. via kompetenscentra även om detta område är för litet

för att fullt ut etablera resonemanget. Forskning och utveckling samordnas redan i

dag för VTI och CBI projekten i en gemensam styrgrupp och arbetsgrupp med bra

resultat. Den nuvarande strukturen på dessa och övriga grupper inom betongbe-

läggningar föreslås därför kompletteras och utvecklas så att de täcker hela
insatsområdet för betongbeläggningar inom VÄGTEKNIK 2000. För varje del-

projekt utses en projektledare som är ansvarig för att projektet genomförs och

avrapporteras.

5.3.8 Kostnader

Projektet planeras att samfinansieras av flera intressenter. För dendel av projektet

som överensstämmer med EU-projektet "CON-PAV" kommer medel att sökas
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från 4:e Ramprogrammet inom EU. Den största delen av projektet behöver dock

finansieras med egna medel inom Sverige. Tänkbara svenska finansiärer är

Vägverket, KFB, Kommunförbundet, SBUF, Cementa och Entreprenörer samt

inom industriprogrammet.

Projektets budget under genomförandefasen (1996-2001) beräknas uppgå till

ca 25 miljoner kronor beräknat efter kostnadsläget 1995. För år 1996 är budgeten

2,5 miljoner kronor och för åren 1997-2001 4,5 miljoner kronor/år. För

implementeringsfasen ( 1997-2002) tillkommer ca 3 miljoner kronor.

5.3.9 Tidplan

Under hösten 1995 presenteras och diskuteras projektförslaget vid förhandlingar

med intresserade finansiärer. Under våren 1996 detaljplaneras projektet, projekt-

ledare engageras och kontrakt skrivs för olika delar.

5.3.10 Resurser

Inom detta ämnesområde finns kompetens hos forskningsinstituten CBI och VTI,

Vägverket, entreprenadföretagen, materialtillverkare och tekniska högskolorna.

5.3.11 Referenser

Inom ämnesområdet finns omfattande litteratur och tidningsartiklar. Flera inter-

nationella konferenser hålls regelbundet och där presenteras artiklar med senaste

forskningsresultat. När det gäller kunskap och erfarenheter av betongbeläggningar

i nordiska länder är antalet referenser dock begränsat. I Sverige har CBI och VTI

publicerat ett antal rapporter under senare år. CBI och VTI har också publicerat

artiklar vid flera internationella konferenser.

5.3.12 Förväntat resultat

Att i ekonomiska termer kvantifiera det förväntade resultatet för det föreslagna

forskningsprogrammet är inte lätt. Det förväntade resultatet kan dock beskrivas

allmänt. En sänkning av investeringskostnaden kommer att öka konkurrenskraften

och intresset för att bygga betongvägar. Samhällsekonomiskt kommer detta på ett

positivt sätt att påverka prisnivån och kvaliteten för både asfalt- och betongvägar.

Uppföljning och utvärdering av betongvägars tillståndsutveckling kommer att ge

viktiga indata till en livskostnadsmodell. En livskostnadsmodell som använder

den totala kostnaden under livslängden är nödvändig för att ekonomiskt kunna

värdera olika överbyggnadsalternativ. Satsningen på att förbättra betongvägars

funktionella ytegenskaper kommer att förbättra både trafiksäkerhet och miljö samt

minska underhållskostnaderna. Genom att utveckla metoder dels för åter-

vinning/återanvändning samt för cementstabilisering av sekundärt grusmaterial

och byggavfall kommer en bättre hushållning att kunna göras med våra naturgrus-
resurser. Forskningsprogrammet främjar ett nära samarbete mellan olika forskare

samt med beställare och entreprenörer vilket kommer att effektivisera forskningen

och underlätta spridningen och användningen av forskningsresultaten. Forsknings-

resultaten kommer kontinuerligt att redovisas i rapporter, vid seminarier och i

tidningsartiklar. Sammantaget torde nyttan av det föreslagna forsknings-

programmet att bli betydligt större än den sammantagna insatsen från samhället

och vägbranschen.
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Projektplan

Motorvägar Tungt belastade Kommunala gator

och tunnlar väg och tungt trafikerade ytor

1. Optimering konstruktion 12. Ny dimensioneringsmodell 17. Optimering av överytan

2. Produktionsmetoder 13. Sprickmodell för CBÖ 18. Kommunal utformning

3. Fogteknik 14. Produktionsmetoder 19. lndustrigator och

4. Spårunderhåll 15. Uppföljning CBÖ uppställningsytor

5. Tidig trafikering 16. Cement i underbyggnad 20. Flygfältsbeläggning

6. Betongsammansättning

7. Spårmodell

8. Bullermodell

9. Friktionsmodell

10. Uppföljning av tillstånd

11. Uppföljning av underhåll

Miljöanpassning av betongvägar implementering av forskningsresultat

21. Betongvägars miljöeffekter 24. Redovisning och spridning av resultat

22. Cem.bundna överskottsmaterial 25. Demonstrationsobjekt

23. Återvinning/återanvändning

Figur 1. Projektplanför område Beläggningar avcementbetong .
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5.4 Miljöanpassad återvinning
5.4.1 Sammanfattning
Det moderna industrisamhället genererar ett mycket stort antal olika typer av
restprodukter. Med restprodukter avses här överblivet material i process och
konsumtion. Till restprodukter räknas också avfall, dvs. produkter som kasserats
för att omhändertas och som därvid bedömts sakna värde. Avfall kan indelas efter
ursprung i naturavfall (t.ex. grenar och löv), tillverkningsavfall (uppstår vid
industriell eller hantverksmässig tillverkning av produkter), konsumtionsavfall
(uppstår vid användning och förbrukning av varor och i samband med tjänster)
samt reningsavfall (Lex. avloppsslam och stoft). Samtliga nämnda typer av rest-

produkter kan i princip användas i vägar.

Ökat resurs- och miljömedvetande i många länder har lett till starkt Ökade krav

på hushållning med naturresurser och etablering av största möjliga inslag av
kretslopp i materialflödena i samhället.

Återvinning av restprodukter för olika tillämpningar i t.ex. vägar är därför idag

ett mycket aktuellt område och forskning rörande framförallt produkternas

funktionella egenskaper och eventuell miljöpåverkan angelägen.

Syftet med föreslagna projekt är att öka kunskapen om återvunna restprodukter

och deras användning 1 vägar. Såväl materialens funktionella egenskaper som

omgivningseffekter kommer att studeras. Forskningen kommer att bidra till bättre

hushållning av tillgängliga materialresurser och effektivare kretslopp.

Det finns ett mycket stort antal restprodukter som kan vara lämpliga för appli-

cering i vägar. Några av de viktigaste problemområdena rör följande material-

grupper:
0 Restprodukter vid produktion av vägmaterial, t.ex. överskottsmaterial vid

stenmaterialtäkter

0 Asfaltbeläggningar

Överskottsmaterial vid byggande av tunnlar, t.ex. sprängsten och finmaterial

vid fullortsdrivning

Bygg- och rivningsavfall

Olika typer av slagger

Uttjänta gummidäck

Förbränningsprodukter (olika typer av askor)

5.4.2 Bakgrund

Det moderna industrisamhället genererar ett mycket stort antal olika typer av rest-

produkter. Som exempel kan nämnas att produktionen av hushållsavfall i USA

idag är ungefär 2 kg per person och dag (1).

Med restprodukter (2) avses här överblivet material i process och konsumtion.

Till restprodukter räknas också avfall, dvs. produkter som kasserats för att om-

händertas och som därvid bedömts sakna värde. Avfall kan indelas efter ursprung i
naturavfall (Lex. grenar och löv), tillverkningsavfall (uppstår vid industriell eller

hantverksmässig tillverkning av produkter), konsumtionsavfall (uppstår vid

användning och förbrukning av varor och i samband med tjänster) samt renings-

avfall (Lex. avloppsslam och stoft). Samtliga nämnda typer av restprodukter kan i

princip användas i vägar.

VTI Rapport 406



70

Ökat resurs- och miljömedvetande i många länder har lett till starkt Ökade krav

på hushållning med naturresurser och etablering av största möjliga inslag av

kretslopp i materialflödena i samhället.

Återvinning av restprodukter för olika tillämpningar i t.ex. vägar är därför idag

ett mycket aktuellt område och forskning rörande framförallt produkternas

funktionella egenskaper och eventuell miljöpåverkan angelägen.

5.4.3 Aktuell kunskapsnivå
I en nyligen publicerad rapport (1) beskrivs amerikanska erfarenheter av använd-

ning av återvunna restprodukter 1 vägar. Även om rapporten alltså bygger på er-
farenheter från USA är det rimligt att anta att beskrivningen i allt Väsentligt är

representativ även för europeiska förhållanden. Rapporten, ur vilken nedan given

information i huvudsak är hämtad, ger en översikt av de restprodukter, som har

använts, eller i en nära framtid kan komma att användas, vid byggande och/eller

underhåll av vägar. Rapporten ger också en beskrivning av det aktuella läget

rörande utvärdering, praktisk användning och acceptans av dessa material-

produkter liksom lagstiftning, regler och mandat för återanvändning av materialen

i vägar. Rapporten identifierar även tekniska, ekonomiska och miljörelaterade

faktorer av betydelse vid bedömning av möjligheten att återvinna restprodukter i

vägar.

Fasta restprodukter kan härröra från i huvudsak fyra olika källor. I Tabell 1 ges
en produktklassificering inklusive exempel på produkter och deras användning i

vägar. Även uppskattade årliga kvantiteter genererade inom resp. kategori anges i

Tabell 1. För mer detaljerad information hänvisas till (1). Som antyds i tabell 1

kan fasta restprodukters skilja sig avsevärt vad gäller typ av produkt, egenskaper

och lämplighet för användning i vägar. Erfarenheten av restprodukters funktion i

vägar varierar avsevärt med klimat, materialsammansättning och hantering samt

materialets placering i vägkonstruktionen. Av Tabell 1 framgår att lantbruk och
mineralhantering genererar avsevärt större kvantiteter restprodukter än hushåll och
industrier. Det är dock ur de två sistnämnda kategorierna som de hittills intressan-

taste användningsområdena rapporterats.
Omfattande forskning kring restprodukters användning i vägar pågår i USA

idag. Enligt en nyligen genomförd enkät har vägmyndigheter genomfört forskning

kring åtminstone 42 olika tillämpningar. De produkter som rönt största intresset är

återvunnen asfaltbeläggning, uttjänta gummidäck samt flygaska från koleldning.
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Klassificering avfasta restprodukter (efter 1)

 

KATEGORI EXEMPEL PÅ PRODUKTER EXEMPEL PÅ VÄGTEKNISKA

TILLÄMPNINGAR

UPPSKATTAD

ÅRLIG

KVANTITET

I USA

(MILJONER TON)

 

Jordbruk Djurspillnlng, växtavfall (t.ex. halm),

avfall från skogsavverkning, hantering

av skogsprodukter (tex. sågspån)

Bankfyllnad (avfall från skogs-

avverkning)

2100

 

Hushåll Papper, plastprodukter, förbrännings-

produkter (aska), avloppsslam,

kasserade gummidäck, spillolja

Cement- eller asfaltbundna

lager (askor), asfaltbelägg-

ningar (pulver och granulat från

däck, plastprodukter)

200

 

Industrier Återvunnen asfalt- eller cementbe-

tongbeläggning, kolaska, bygg- och

rivningsavfall, masugnsslagg, icke

järnhaltlga slagger, finmaterial vid

kalk- eller cementtillverkning

Asfaltbeläggning (återvunnen

beläggning, masugnsslagg,

icke-järnhaltiga slagger),

obundna bärlager (återvunnen

asfalt- eller cementbetong-

beläggning, bygg- och

rivnings- produkter), stabilise-

rade bärlager och terrasser

(kolaska, finmaterial från kalk-

och cementframställning),

bankfyllnad (kolaska, bygg-

och rivningsprodukter)

400

 

Mineral-

hantering

  

Bergmassor, restprodukter vid

malmanrikning och vid rening av kol,

finmaterial vid tvättning, krossning och

siktning i gruvor, restprodukter inom

fosfat- och aluminiumindustrin,

fosforgips

 

Bankfyllnad (krossat berg,

restprodukter vid malmanrik-

ning, restprodukter från kol-

industrin, finmaterial från

gruvor), bärlager, obundna eller

stablliserade (restprodukter vid

malmanrikning och inom kol-

industrin, fosforgips)

 

1800

 

Forskning kring dessa produkter har hittills utförts i minst 35 stater. Forskning

utförs också vid många universitet. Minst 15 olika typer av restprodukter och

deras lämplighet i Vägar har studerats Vid mer än 30 universitet i USA (1).

I USA är idag de viktigaste Vägrelaterade användningsområdena för rest-

produkter följande (inom parentes anges antalet stater som använder produkten

ifråga i någon tillämpning):

0 Återvunnet asfaltmaterial (49) i ny beläggning
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Flygaska (42) som ersättare för cement i betong

Uttjänta gummidäck (42) i asfaltmassor

Gruvavfall (33) som bank- eller utfyllningsmaterial

Återvunnen asfalt som stenmaterial i bärlager

Masugnsslagg (25) resp. stålverksslagg (13) som stenmaterial

Flygaska som bank- eller utfyllningsmaterial

Uttj änta däck i banker eller som lättfyllnader
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Någon state of the art rapport , som beskriver kunskapsläget i Europa rörande

användning av restprodukter i Vägar, har inte påträffats. Aktiviteten inom detta

område är emellertid hög i flera länder, t.ex. Holland, Tyskland och Danmark. I

Holland var Lex. 1989 återvinningsgraden vad gäller bygg- och rivningsavfall

67 %. Målsättningen är att denna återvinningsgrad skall öka till 90 % år 2000. I
Tyskland var 1990 åter-vinningsgraden för restmaterial från vägar 71 %. Den
höga återvinningsgraden i Holland och Tyskland beror framförallt på att starka

ekonomiska incitament föreligger (höga kostnader för nyuttagna material och

deponering av förbrukade material). Såväl materialtillgångar som utrymme för

deponering är begränsat (3).

I Holland och Tyskland finns stora fasta återvinningsanläggningar, som tar
emot bygg- och rivningsavfall för upparbetning. Även mobila anläggningar före-

kommer. Anläggningar finns för mottagning av mineraliskt avfall (schaktmassor,

tegel, betong mm.) men också anläggningar, som tar emot blandat byggavfall.

Också i Danmark finns numera återvinningsanläggningar för bygg- och rivnings-

avfall (3).

I Sverige är erfarenheten av återvinning av restprodukter för vägar begränsad.

Någon systematisk återvinningsverksamhet på nationell nivå förekommer ej,
sannolikt beroende på frånvaron av ekonomiska incitament. Under årens lopp har

viss forskning kring restprodukters funktion och miljöpåverkan vid användning i

vägar förekommit. Sålunda har Statens Geotekniska Institut (SGI) genomfört

relativt grundläggande studier av sk. energiaskor genererade i värme- och kraft-

värmeverk. Det dominerande användningsområdet för energiaskor i Sverige har

hittills varit som lättfyllningsmaterial. Vissa askor har också använts som bank-

fyllningsmaterial, bl.a. vid utbyggnaden av E 4 vid Norrköping 1994, och som

förstärkningslager. Cementstabiliserad kolflygaska har använts som tätskikt i

deponier, t.ex. över gruvavfallsupplaget i Bersbo. S.k. PCBC-härdade askbland-

ningar har krossats till syntetiskt grus, som använts till bankfyllnad samt bär- och

förstärkningslager i provvägar. SGI konstaterar att ökad askanvändning är för-

delaktigt för samhället ur såväl naturresurs- som miljösynvinkel (4).
Även vid väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har under årens lopp ett

antal projekt rörande Restprodukter för vägar genomförts. Ett viktigt forsk-

ningsområde i detta sammanhang är återvinning av asfaltbeläggningar med sk.

kallteknik (5). Även i praktiken har kall återvinning stor betydelse; ca 30 % av alla

nya oljegrusbeläggningar är gamla beläggningar som återvunnits. Inom området

Varm återvinning av asfaltbeläggningar är dock erfarenheten mycket begränsad.

Under 80-talet genomfördes något sådant projekt (6) där gammal massa blandades
med ny i asfaltverk. Svensk forskning (7, 8) rörande varm återvinning direkt på

vägen startade först 1993 vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).Även under-

sökningar av andra restprodukter har utförts vid VTI i form av laboratorieunder-

sökningar och provvägar (9). Exempel på restprodukter som studerats är

masugnsslagg, flygaska, pappersfibrer, glaskross och karbonatslam. För

närvarande pågår vid VTI bl.a. undersökningar beträffande möjligheten att
använda överskottsmaterial vid täkter, t.ex. 0-4 material, till olika typer av appli-

kationer liksom regionvis inventering av restprodukter inkl. hushålls-, bygg- och

rivningsavfall.

Vad gäller inblandning av restprodukter i asfaltbeläggningar har Sverige i en

speciell tillämpning varit pionjärland. Det gäller inblandning av gummigranulat
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från uttjänta däck. Redan i slutet av 60-talet utvecklades denna idé av gummi-

företaget Skega och entreprenören Vägförbättringar. Beläggningen ifråga lansera-

des under varumärket RUBlT och exporterades senare till USA (varumärke

PLUSRIDE). Svenska erfarenheten av rubitbeläggningar har nyligen dokumen-

terats (10).

Begränsade försök rörande inblandning av plastavfall i form av krymp- och

sträckfilm av LDPE (lågdensitetspolyeten) från industrin i asfalt har nyligen
rapporterats (l 1).

Vid KTH pågår idag också forskning rörande användning av restprodukter,

bl.a. bygg- och rivningsavfall (12). Denna forskning är för närvarande inriktad

mot metoder att undanröja hinder för återvinning i t.ex. vägar (teknisk-ekonomisk

och/eller juridiska aspekter).

5.4.4 Syfte
Syftet med nedan föreslagna projekt är att öka kunskapen om återvunna restpro-

dukter och deras användning i vägar. Såväl materialens funktionella egenskaper

som omgivningseffekter kommer att studeras. Forskningen kommer att bidra till

bättre hushållning av tillgängliga materialresurser och effektivare kretslopp.

5.4.5 Angelägna problemområden

Som framgått av avsnitt 2 finns ett mycket stort antal restprodukter, som kan vara

lämpliga för applicering i vägar. Några av de viktigaste problemområdena rör
följ ande materialgrupper:

0 Restprodukter vid produktion av vägmaterial, t.ex. överskottsmaterial vid

stenmaterialtäkter

0 Asfaltbeläggningar

0 Överskottsmaterial vid byggande av tunnlar, t.ex. sprängsten och finmaterial

vid fullortsdrivning

Bygg- och rivningsavfall

Olika typer av slagger

Uttjänta gummidäck

Förbränningsprodukter (olika typer av askor)

5.4.6 Projektplan

Följande projekt kan bli aktuella inom programmet:

Funktionella och miljörelaterade egenskaper hos asfaltbeläggningar inne-

hållande gummipulver ( våtmetoden )
Transportsektorn genererar varje år avsevärda mängder avfallsprodukter i form av

utslitna gummidäck. I en färsk kunskapssammanställning (13) om återanvändning

av gummidäck i vägar i USA sägs att mer än 242 miljoner utslitna gummidäck,

eller ungefär ett däck per invånare, genereras varje år. Mer än 75 % av dessa däck

läggs på soptippar, i speciella depåer eller dumpas illegalt. Vissa beräkningar

indikerar att mer än 70 % av alla uttjänta däck i USA dumpas illegalt. Även i

Sverige är omhändertagandet av gamla bildäck ett växande problem. Merparten

har hittills gått till soptippar.
Många möjligheter finns för återanvändning av gummidäck i vägbyggnads-

sammanhang. Beroende på tillämpning används däcken direkt eller efter mekanisk

VTI Rapport 406



74

bearbetning. Gummigranulat och -pulver används som tillsatsmedel i asfaltbe-

läggningar. Andra exempel på vägrelaterade användningsområden för utslitna

gummidäck är som fyllningsmaterial i bankar och för stabilisering av vägslänter.

Det aktuella projektet är tänkt som ett doktorandprojekt och skall löpa under 5

år. Under år 1 kommer arbetet att omfatta litteraturstudier samt besök vid ut-

ländska forskningsinstitutioner där forskning pågår inom området ifråga. Under år
1 kommer också den experimentella delen av projektet att detaljplaneras tillsam-

mans med uppdragsgivaren. År 2, 3 och 4 kommer att ägnas åt t.ex. experimen-

tella undersökningar inom följande delprojekt:

0 Gummimodifierade bindemedels reologiska egenskaper

Funktionella egenskaper hos gummimodifierade asfaltbeläggningar

0 Egenskaper hos återanvänd gummimodifierad beläggning

0 Arbetsmiljöundersökningar

Under år 5 kommer det experimentella arbetet att avslutas och dokumenteras i

form av en avhandling.

Kostnaderna för projektet är 700 000 kronor (i 1995 års penningvärde) per år,
dvs. totalt 3,5 miljoner kronor.

Projektet förväntas ge fördjupade kunskaper inom området men även en

väsentligt förbättradhelhetsbild av potentialen för användning av nedmalda

gummidäck i asfaltbeläggningar. Projektet kommer också, genom ökade kunska-

per, att positivt kunna bidra till utvecklingen mot ett kretslopps-samhälle .

Kallåtervinning av asfaltbeläggningar - materialkaraktärisering i labora-

torium och fält
Intresset för forskning kring återanvändning av asfaltbeläggningar startade i

Sverige i mitten av 70-talet som direkt följd av oljekrisen. Såväl varm som kall
återanvändning studerades liksom produktion avmassa i asfaltverk resp. direkt på

vägen. Såväl miljö- som ekonomiska skäl talar för att återanvändning av asfaltbe-
läggningar kommer att öka i omfattning i en nära framtid.

Kall återvinning av asfaltbeläggningar är en resurssnål teknik med tekniska,

ekonomiska och miljömässiga fördelar. Ätervinningsmassor kan användas både

som bär- och slitlager för vägar med låg till medelstor trafikvolym.

Syftet med detta projekt är att utveckla funktionsrelaterade provningsmetoder,

bl.a. proportioneringssystem för kall/halvvarm återvinning. Provningsmetoderna
bör verifieras genom fältförsök. Långsiktigt syftar projektet till framtagning av
underlag för provningsmetoder, byggnadsbeskrivningar och handledningar inom

teknikområdet kall återvinning av asfalt.
Projektet kommer att bedrivas under 3 år med en årlig budget på

800 000 kronor (i 1995 års penningvärde), dvs. totalt 2,4 miljoner kronor.

Följ ande delprojekt kan bli aktuella:

0 System för proportionering av kallmassor

0 Funktionsrelaterade metoder och egenskapskriterier vid kall återvinning av

asfaltbeläggningar.

0 Verifiering av provningsmetoder, receptur och produktionsmetoder genom

uppföljning på vägen.

Projektet förväntas ge fördjupade kunskaper inom området men även en

väsentligt förbättrad helhetsbild av potentialen för återanvändning av asfaltbe-
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läggningar med kall/halvvarm teknik. Projektet kommer också, genom Ökade
kunskaper, att positivt kunna bidra till utvecklingen mot ett kretsloppssamhälle .

Varm återvinning av asfaltbeläggning direkt på vägen - utvärdering av

materialegenskaper och miljöeffekter

Kunskapen rörande material och produktionsprocesser vid varm återanvändning
direkt på vägen ("hot in place recycling") är idag mycket begränsad. Obesvarade

frågor är t.ex.:
0 Är asfaltbeläggningar återvunnna med varmteknik kvalitetsmässigt på

samma nivå som motsvarande nyproducerade beläggningar?

0 Har tillsats av sk. mjukgörare (föryngringsmedel, rejuvinator) någon positiv

effekt på den återvunna beläggningens livslängd. Om så är fallet, hur funge-
rar mjukgöraren (som fluxmedel eller smörjmedel?). Varierar effektiviteten

med olika, kommersiellt tillgängliga mjukgörare?

0 Vilken betydelse har olika maskinkomponenter (uppvärmningsanordning,

fräs, blandare mm.) för beläggningens kvalitet?

0 Är den kemiska arbetsmiljön vid varm återanvändning av asfaltbeläggningar

sämre än vid nyproduktion?

Det aktuella projektet är tänkt som ett doktorandprojekt och skall löpa under

5 år. Under år 1 kommer arbetet att omfatta litteraturstudier samt besök vid ut-

ländska forskningsinstitutioner där forskning pågår inom området ifråga. Under år
1 kommer också den experimentella delen av projektet att detaljplaneras tillsam-

mans med uppdragsgivaren. År 2, 3 och 4 kommer att ägnas åt t.ex. experimen-

tella undersökningar inom följande delprojekt:

0 Kartläggning av mekanismen för olika mjukgörares verkningssätt.

0 Kartläggning av den kemiska arbetsmiljön på vägen och i asfaltverk vid

varm återvinning resp. nyproduktion.
0 Jämförande undersökningar avegenskaper hos beläggningar återvunna med

varmteknik och nyproducerade beläggningar.

Under år 5 kommer det experimentella arbetet att avslutas och dokumenteras i

form av en avhandling.

Kostnaderna för projektet är 700 000 kronor (i 1995 års penningvärde) per år,

dvs. totalt 3,5 miljoner kronor.

Projektet förväntas ge fördjupade kunskaper inom området men även en

väsentligt förbättrad helhetsbild av potentialen för återanvändning av asfalt-

beläggningar med varmteknik. Projektet kommer också, genom ökade kunskaper,

att positivt kunna bidra till utvecklingen mot ett kretsloppssamhälle .

Plastmodifierade asfaltbeläggningar - material- och miljöegenskaper

Under de senaste åren har intresset för modifiering av vägbitumen genom tillsats

av olika typer av kommersiella produkter, t.ex. polymerer, ökat. Syftet med dessa

tillsatser är naturligtvis att, i ett eller annat avseende, förbättra asfaltbeläggningens

funktionella egenskaper, t.ex. resistens mot plastisk deformation vid höga

temperaturer och/eller resistens mot sprickbildning vid låga temperaturer.

Även restprodukter av plast har använts som tillsats i asfaltbeläggningar.

Erfarenheten inom detta område är mycket begränsad i Sverige idag. Däremot är

kunskapsläget bättre inom detta område i t.ex. Finland. I den aktuella under-
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sökningen kommer förutom plastprodukter även en annan restprodukt att
inblandas i bindemedlet, nämligen talloljebeck från cellulosaindustrin.

Syftet med projektet är att få kunskaper om egenskaper hos asfaltbeläggningar
med resp. utan inblandning av restprodukter av plast och tallolja. Speciellt
kommer beläggningarnas lågtemperaturegenskaper genom TSRST (Tensile Stress

Restrained Speciman Test) och resistens mot plastisk deformation vid högre

temperatur (40°C) genom dynamiska krypförsök att undersökas.

Projektet kommer att bestå av såväl laboratorie- som fältförsök och omfatta
proportioneringsstudier samt korrelationsstudier mellan laboratorie- och fält-
resultat. Även undersökningar av den kemiska arbetsmiljön vid nyproduktion och

återanvändning av plastmodifierad asfaltbeläggningar kommer att genomföras.

Projektet kommer att löpa under 3 år med en årlig budget på 800 000 kronor/år,

dvs. totalt 2,4 miljoner kronor.

Projektet förväntas ge fördjupade kunskaper inom området men även en

väsentligt förbättradhelhetsbild av potentialen för återanvändning av restproduk-

ter av plast och talloljebeck i asfaltbeläggningar. Projektet kommer också, genom

ökade kunskaper, att positivt kunna bidra till utvecklingen mot ett
kretsloppssamhälle .

Användning av bygg- och rivningsavfall i vägar

Mineraliska rester från bygg- och anläggningsindustrin, Lex. cementbetong och

tegel, tillhör materialgruppen sekundära ballastmaterial, som inte primärt tagits

fram för att tjäna som ballastmaterial men som ändå används i sådana tillämp-
ningar. Erfarenheten inom detta område är mycket begränsad i Sverige medan

andra länder som Holland har stor erfarenhet. I Holland utgörs 10-15 % av den

totala ballastkonsumtionen av sekundära material.
Inom det aktuella forskningsprojektet kommer sekundära ballastmaterials

användbarhet i olika vägtillämpningar att studeras. Potentiella användnings-

områden är som fyllnads-/bankmaterial, obundet eller cementbundet bärlager

samt asfaltbundet slitlager.
Forskningen kan komma att röra delområden som

0 obundna sekundära ballastmaterials deformationsegenskaper bestämda med

dynamiska triaxialförsök

0 obundna sekundära ballastmaterials tj ällyftningsegenskaper

0 användning av sekundäraballastmaterial i cementbundna bärlager och

asfaltbundna slitlager

Projektet kommer att löpa under 3 år med en årlig budget på 800 000 kronor/år,

dvs. totalt 2,4 miljoner kronor. ,

Projektet förväntas ge fördjupade kunskaper inom området men även en
väsentligt förbättrad helhetsbild av potentialen för återanvändning av bygg- och

rivningsavfall i vägar. Projektet kommer också, genom ökade kunskaper, att

positivt kunna bidra till utvecklingen mot ett kretsloppssamhälle .
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Andraforskningsområden
Ovan givna projektförslag illustrerar endast några tänkbara delområden där be-

hovet av forskning är stort. Andra potentiella delområden kan vara

0 Användning av olika typer av askor som lättfyllnad eller för stabilisering av

material i terrass, bär och/eller förstärkningslager

0 Användning av gummidäck som lättfyllnad

0 Gruvavfall i vägar - material- och miljöeffekter

5.4.7 Ekonomisk nytta

Ur teknisk-ekonomisk synvinkel är nyttan av beskriven forskning, åtminstone på
kort sikt, inte alltid uppenbar. Det är inte självklart att restprodukter i t.ex. asfalt-

beläggningar ökar beläggningens livslängd. Negativa miljöeffekter från använd-

ning av restprodukter i vägar kan inte uteslutas. Inblandning av restprodukter, t.ex.

gummipulver i vägbitumen, höjer ofta materialpriset och kanske även kravet på

vissa maskinkomponenter.

Nyttan av forskningen måste bedömas i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Politiska insatser, som skapar ekonomiska incitament för användning av rest-

produkter i vägar, kommer att möjliggöra snabb teknisk utveckling inom området,

vilket i sin tur kräver forskningsinsatser. Om vi är beredda att betala för ökad hus-

hållning med naturresurser och etablering av kretslopp i materialflödena kommer

nyttan av beskriven forskning med stor sannolikhet att bli påtaglig.
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5.5 Analytisk dimensionering

5.5.1 Sammanfattning

Syftet med insatsområdet analytisk dimensionering av asfaltbelagda vägkonstruk-

tioner är i första hand att vidareutveckla den svenska prototypen för analytiskt

dimensionering till ett komplett system för hela landet. I andra hand är målsätt-

ningen att medverka och påverka den planerade utvecklingen av en gemensam

eur0peisk dimensioneringsmetod genom deltagande i EU-projektet Development

of New Bituminous Pavement Design Method .

De fundamentala problemområdena vid analytisk dimensionering är följande:

0 Teoretisk beräkningsmodell för bestämning av spänningar och töjningar i

vägkroppen orsakade av hj ullaster

0 Kunskaper om undergrunders och överbyggnadsmaterials mekaniska egen-

skaper

0 Dimensioneringskriterier eller tillåtna värden på de spänningar och töjningar

som är kritiska för vägkroppens bärighet.

För ett komplett dimensioneringssystem krävs dessutom metoder eller modeller

för_värdering/karakterisering av trafikbelastningen och för klimatets inverkan på

vägmaterialens egenskaper.

Den förväntade nyttan med ett analytiskt dimensioneringssystem är Ökade

möjligheter till kostnadseffektiv dimensionering. Genom större flexibilitet kan

dimensioneringen anpassas bättre till rådande förhållanden för undvikande av

både under- ochöverdimensionering. En underdimensionering leder till ökade

kostnader för underhållsåtgärder medan en överdimensionering innebär onödigt

ianspråktagande av en begränsad budget.

Förutom bättre anpassning till lokala förhållanden ökar möjligheten att studera

kostnad/nytta-effekten av att använda nya eller alternativa vägbyggnadsmaterial.

5.5.2 Bakgrund
Det är en tendens i de flesta europeiska länderna mot ökad användning av analyti-

ska dimensioneringsmetoder istället för traditionella empiriska metoder. Mycket

beroende på att det blivit lättare att använda analytiska metoder tack vare den

snabba datorutvecklingen samtidigt som de erbjuder en större flexibilitet och kan

anpassas till nyheter och förändringar som ex.vis nya konstruktiva utformningar,

nya material och förändringar i trafikbelastningen.

För närvarande är det relativt stor skillnad mellan olika länders dimensione-

ringsmetoder även om de är grundade på likartade teoretiska modeller. De flesta

metoderna är baserade på flerskiktade linjärelastiska modeller för beräkning av

spänningar och töjningar orsakade av tunga fordons axellaster. Som dimensione-

ringskriterium används dels utmattning i de bundna lagren, vanligen som funktion

av dragspänning eller -töjning i beläggningens underkänt, och dels deformation av

undergrunden som funktion av vertikaltöjningen på terrassnivån.

Även om de teoretiska modellerna är likartade använder man olika provnings-

metoder för att bestämma vägbyggnadsmaterialens deformations- och utmatt-

ningsegenskaper.
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5.5.3 Aktuell kunskapsnivå

För svensk del gäller att VÄG 94, Vägverkets allmänna tekniska beskrivning för
vägkonstruktioner, innehåller en möjlighet till analytisk dimensionering enligt de

förutsättningar som anges där. Parallellt med framtagningen av VÄG 94 har ett 5-

årigt forskningsprojekt bedrivits vid VTI som resulterat i en prototyp till ett an-

vändarvänligt analytiskt/empiriskt dimensioneringssystem på PC anpassat till

svenska förhållanden. Anpassningen till svenska förhållanden avser främst utveck-
lingen av ett fältbaserat dimensioneringskriterium för bitumenbundet bärlager,
undergrundsmoduler för svenska undergrundsjordarter samt en karakterisering av
den tunga trafiken och dess fördelning i tvärled.

På europeisk nivå har vissa ansträngningar genomförts med inriktning mot
gemensam europeisk metodik. Inom ett samarbetsprojekt i EU-programmet

SCIENCE med titeln An European Approach to Road Pavement Design ana-

lyserades resultat från materialprovning med olika utrustningar i olika länder. Del-

tagande länder var Frankrike, Holland, Portugal och England och resultaten pre-

senterades på konferensen Euroflex 1993 i Lissabon. Projektet omfattade dock

bara vissa vägmaterial och inte dimensionering i sin helhet som titeln antyder.

Inom samarbetsorganisationen FEHRL (Forum of European National Highway

Research Laboratories) har man tagit fram förslag till strategiskt program för väg-

forskningen i Europa, SERRP (Strategic European Road Research Programme). I

programmet föreslås forskningsprojekt inom ett brett spektrum, från tunga fordons

påverkan på vägkroppen till obalansen mellan europeiska länder när det gäller
säkerheten på vägarna.

Ett av projekten som föreslås, PAV-DES, har under 1995 godkänts för stöd

från COST vilket innebär att inledande aktiviteter igångsatts. PAV-DES med

underrubriken Development of New Bituminous Pavement Design Method har

som målsättning att utveckla en gemensam europeisk dimensioneringsmetod.

Projektet kommer att samordnas med andra SERRP-initierade projekt som BlT-

MAT, GRAN-MAT och ALT-MAT när det gäller materialegenskaper och PAV-

LIFE när det gäller nedbrytningsmodeller baserade på långtidsuppföljning av

vägar. Samordning med standardiseringsarbetet inom CEN/TC227 är en annan

viktig del i projektarbetet.

5.5.4 Mål

Syftet med insatsområdet är i första hand att vidareutveckla den svenska proto-

typen för analytisk dimensionering till ett komplett system för hela landet. I andra

hand är målsättningen att medverka och påverka utvecklingen av en gemensam

europeisk dimensioneringsmetod genom deltagande i EU-projektet Development

of New Bituminous Pavement Design Method .

5.5.5 Problemområden

Filosofin bakom analytisk dimensionering av vägöverbyggnader är att en vägkon-

struktion skall betraktas som Vilken annan ingenjörskonstruktion som helst. Det

innebär att man vid dimensioneringen beräknar de kritiska påkänningarna i väg-

kroppen som 'orsakas av hjullaster från fordonstrafiken och jämför dessa med

tillåtna påkänningar för undergrunden och för de material man valt att använda i

överbyggnaden. Analytisk dimensionering kan delas upp i tre fundamentala prob-

lemområden:
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0 Teoretisk beräkningsmodell för bestämning av spänningar och töjningar i

vägkroppen orsakade av hjullaster.

0 Kunskaper om undergrunders och överbyggnadsmaterials mekaniska egen-

skaper, främst materialens lastspridande förmåga eller styvhet vid belastning

(elasticitetsmodul).

0 Dimensioneringskriterier eller tillåtna värden på de spänningar och töjningar
som är kritiska för vägkroppens bärighet och som bestämmer vägkonstruk-

tionens tekniska livslängd.

För ett komplett dimensioneringssystem krävs dessutom metoder eller modeller

för värdering/karakterisering av trafikbelastningen och för klimatets inverkan

(temperatur och fukt) på materialens såväl mekaniska egenskaper och förmåga att

motstå belastning som tjällyftande egenskaper. En viktig Övergripande frågeställ-

ning är slutligen med vilken noggrannhet/säkerhet en dimensionering kan göras.

Alla parametrar som ingår i ett dimensioneringssystem är behäftade med olika

grad av osäkerhet. Ökade kunskaper om dessa variationer eller osäkerheter ger

större möjligheter att avgöra olika risknivåer för alternativa vägkonstruktioner.

5.5.6 Projektplan

Föreslagna projekt

Satsningsområdet föreslås uppdelat på följ ande FoU-projekt:

0 Teoretisk beräkningsmodell

Obundna materials mekaniska egenskaper

Bitumenbundna materials mekaniska egenskaper

Dimensioneringskriterier för obundna material

Dimensioneringskriterier för bitumenbundna material

Tunga trafikens sammansättning och skadeverkan

Klimatets inverkan på vägmaterialens egenskaper

Tjälskyddsdimensionering

Statistisk bedömning av säkerheten i dimensioneringsresultatet

Utformning av dimensioneringssystemet

Validering av dimensioneringssystemet

Deltagande i EU-projekt angående gemensam europeisk dimensionerings-

metod

Teoretisk beräkningsmodell

Den helt dominerande modellen hittills för beräkning av påkänningar i en väg-
kropp är den som bygger på linjär elasticitetsteori och lagervis uppbyggnad av

vägkroppen.

Projektet syftar till att klarlägga dagsläget och relevansen i att använda- mer

sofistikerade beräkningsmodeller.

Obundna materials mekaniska egenskaper

Relevanta värden på obundna materials styvhet (E-modul) är av stor vikt vid be-

räkning av påkänningar i vägkroppen, speciellt för undergrundsjordarter. Dyna-
misk treaxiell provning i laboratorium pågår bl.a. vid VTI för framtagning av sam-

band mellan sammansättning, fuktinnehåll och belastning. En fortsatt utveckling
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av metodiken är nödvändig, speciellt för provning av grövre material. I slutänden

krävs att de laboratoriebestämda egenskaperna kan översättas till materialens

egenskaper i fält.

Bitumenbundna materials mekaniska egenskaper

Lika som för obundna material är det av stor vikt att man åsätter relevanta värden

på bitumenbundna materials E-moduler vid beräkning av påkänningar. För dessa

material varierar dessutom E-modulen med temperaturen varför det är viktigtatt

känna till detta samband för olika beläggningstyper. Hittills har forskningen in-

riktats mot typiskt svenskt bitumenbundet bärlager (AG 25). Fortsatt forskning

krävs för att klarlägga sammansättningens och temperaturens betydelse för olika

typer av slitlager och bärlager.

Dimensioneringskriterier för obundna material

När det gäller kritiska påkänningar för obundna material har man allmänt ansett
att det i första hand är vertikalpåkänningen (oftast trycktöjningen) på terrassytan

som är avgörande vid dimensioneringen. Motiveringen är att Övriga obundna lager

(= överbyggnadslager) i regel är mer homogena genom noggrannare kontroll av

sammansättning och utförande.

I VÄG 94 anges ett dimensioneringskriterium för terrassytan som är en modi-

fiering av SHELL:s kriterium. Detta senare kriterium är framtaget genom teoreti-

ska beräkningar och jämförelser med resultaten från AASHO-provvägen. Syftet

med projektet är att utveckla ett terrasskriterium som är mer anpassat till svenska

förhållanden även om uppgiften är svår. Spårbildning på vägytan, som är den
tänkta effekten av för stora påkänningar på terrassytan, döljs ofta av andra orsaker

till Spårbildning som ex.vis deformation i beläggningen och dubbdäcksavnötning.

Dimensioneringskriterier för bitumenbundna material

Den dimensionerande påkänningen för bitumenbundna lager anses allmänt vara
horisontella dragtöj ningen i beläggningens underkant. Denna påkänning kontrolle-

rar risken för sprickbildning och bestämmer totala tjockleksbehovet för de bitu-
menbundna lagren. För svensk del har studier utförts både i laboratorium och fält

för att fastställa sambandet mellan dragtöjningens storlek och antalet belastningar

till brott. Studierna hittills har främst inriktats mot svenskt AG-bärlager och
syftet med projektet är att utvidga dessa till bitumenbundna bärlager med varier-

ande sammansättning. Temperaturberoendet och kopplingen mellan laboratorie-

resultaten och verkligheten ute i fält är två viktiga ingredienser i dessa studier.

Traditionellt har bärighetsdimensioneringen av beläggningslagren begränsats till

bestämning av total tjocklek för dessa. En förfining av metodiken skulle vara att

införa funktionsanpassade dimensioneringskriterier för respektive lager i belägg-

ningen. En möjlighet skulle då ges att komponera beläggningar med speciell hän-

syn till aktuell temperaturfördelning och till aktuell påkänning i resp. lager.

Tunga trafikens sammansättning och skadeverkan

Syftet med projektet är att utveckla en rationell metod för värdering av aktuell tra-

v fikbelastning. Vid analytisk dimensionering genomförs ofta de teoretiska beräk-

ningarna av kritiska påkänningar för en standardlast (ex.vis lasten 100 kN och an-

liggningstrycket 0,8 MPa). Jämförelsen med verklig trafik görs sedan genom om-

räkning av denna till ekvivalent antal standardbelastningar. Den enklaste varianten
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för denna omräkning är att alla tunga fordon åsätts en genomsnittlig ekvivalens-

faktor som multipliceras med antalet tunga fordon. Mer avancerade metoder som

tar hänsyn till fordonstyp, axel- och hjulkonfiguration, fjädring, ringtryck m.m.

kräver mer detaljerad information om den förväntade verkliga trafiken.
En annan variant kan vara att genomföra de teoretiska beräkningarna för alla

aktuella belastningsfall vilket dock troligen kräver stor datorkapacitet.

En metod för värdering av trafikbelastningen bör innehålla en prognosdel för

framtida trafik samt ett hänsynstagande till den tunga trafikens fördelning i sidled.

Klimatets inverkan på vägmaterialens egenskaper

Syftet med projektet är att genom ökade kunskaper om variationen i vägmateria-

lens egenskaper med hänsyn till fukt och temperatur skapa ett bättre underlag för

anpassning till rådande klimat inklusive årstidsvariation. Frågeställningar som bör
behandlas är dels hur materialegenskaperna varierar med fukt och temperatur och

dels hur fukt och temperatur beror av rådande klimat med tanke på geografiskt
läge och omgivande terräng.

Tjälskyddsdimensionering

En komplett analytisk dimensionering bör omfatta både dimensionering med hän-

syn till bärighet och med hänsyn till tjällyftning. Tjälskyddsdimensionering inne-

bär dimensionering av totala överbyggnadstjockleken eller dimensionering av tjäl-

isolerande lager. En vägs säkerhet beror till stor del på dess jämnhet. Ojämna tjäl-

lyftningar ger upphov till ojämnheter på vägytan och beror främst på typ av jord-

arter i undergrunden, vattentillgång och klimat. Tjällyftningen är en följd av frys-

förIOppet i den tjällyftande jorden som är olika i olika jordarter. Kunskapen om

olika jordarters tjällyftande egenskaper behöver byggas upp.

Syftet med projektet är att utveckla en generell metod för val av tjälskydds-

metod och optimal tjälskyddsdimensionering.

Statistisk bedömning av säkerheten i dimensioneringsresultatet

Noggrannheten i resultatet från en analytisk dimensionering beror på spridningen
eller osäkerheten i de ingångsparametrar som används. Väljer man att använda

medelvärden på alla parametrar innebär det i princip att endast 50 % av vägen

kommer att uppnå den beräknade tekniska livslängden. Syftet med projektet är

dels att försöka kvantifiera osäkerheten i ingångsparametrarna och dels att utveck-

la en metodik för hantering av dessa osäkerheter som leder till en sannolikhetsför-

delning för dimensioneringsresultatet.

Utformning av dimensioneringssystemet

Projektet är ett övergripande projekt med syftet att samordna och sammanfoga re-

sultaten från övriga delprojekt till ett fungerande system. Systemet bör utformas

användarvänligt och sannolikt i PC-miljö. Vidare bör det utformas med stor flexi-

bilitet så att revideringar, kompletteringar och framtida förändringar kan göras på
ett enkelt sätt.

Validering av dimensioneringssystemet

Dimensioneringssystemet testas mot faktiskt utfall hos befintliga vägavsnitt.

Lämpliga objekt väljs ut där ingångsparametrarna till dimensioneringssystemet
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kan bestämmas med nöjaktig noggrannhet. I mån av tillgång till utrustning för

accelererad provning i full skala bör valideringen kompletteras med försök i denna

speciellt med tanke på nya vägkonstruktioner.

Deltagande i EU-projekt angående gemensam europeisk dimensio-
neringsmetod

Under 1995 inleddes med stöd från COST förarbetet till ett europeiskt projekt an-

gående dimensionering av Vägkonstruktioner. Avsikten är att söka delfinansiering
via EU:s 4:e ramprogram hösten 1996. Titeln på projektet är Development of

New Bituminous Pavement Design Method och syftet är att utveckla en gemen-

sam europeisk dimensioneringsmetod.

För bevakning och deltagande i detta EU-projekt krävs kompletterande finan-

siering från svensk sida.

5.5.7 Organisation, tid- och kostnadsplan

En huvudprojektledare utses som ansvarig för insatsområdet och samordning av

delprojekten samt som Sveriges representant i den europeiska projektkommitte'en.

Under första halvåret 1996 utses delprojektledare som utarbetar detaljerade del-

projektbeskrivningar. Verksamheten inom insatsområdet beräknas pågå under

perioden 1996-2001 till en uppskattad kostnad av ca3 miljoner kronor per år eller

ca 20 miljoner kronor totalt.

5.5.8 Förväntat resultat

Dimensionering av envägöverbyggnad innebär att välja material och att bestäm-

ma erforderliga tjocklekar för de olika materiallagren. Att dimensionera en väg-

konstruktion på ett adekvat och ekonomiskt sätt är minst lika viktigt som dimen-

sionering av andra ingenjörskonstruktioner. En underdimensionering leder till

ökade kostnader för underhållsåtgärder medan en överdimensionering innebär

onödigt ianspråktagande av en begränsad budgetför investering. Man bör sträva
efter att minimera totalkostnaden för varje vägobjekt. I totalkostnaden skall då

ingå såväl kostnader för byggande och underhåll som kostnader för trafikanteroch
fordon.

Ett analytiskt dimensioneringssystem ger med dess flexibilitet ökade möjlig-

heter till kostnadseffektiv dimensionering.

En bättre anpassning till lokala förhållanden med tanke på trafik och klimat blir
möjlig samtidigt som kostnad/nytta-effekten av att använda nya eller alternativa

material kan studeras.
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5.6 Bättre och billigare underhåll
5.6.1 Sammanfattning

Under det senaste decenniet har anslagen för underhåll av det svenska gatu- och
vägnätet minskat.Vissa kommuner klarar bara att underhålla några procent av
gatunätet per år. En konsekvens av detta förhållande är ett växande eftersläpande

underhållsbehov. För att bryta denna trend krävs bland annat effektiva verktyg i

form av planeringssystem dels för att motivera medel till underhåll genom

konsekvensbeskrivningar av det framtida scenariot, dels för att fördela under-

hållsinsatserna på ett optimalt sätt. För att ett planeringssystem skall fungera krävs

relevanta prognosmodeller för bedömning av vägkonstruktioners tillstånds-

utveckling och livlängd samt kostnadseffekter vid olika Vägtillstånd. Prognos-

modeller och effektsamband är mycket känsliga för geografiska förhållanden,

klimat, materialegenskaper, trafikbelastning etc. och måste därför utvecklas inom

landet.

Utveckling av kostnadseffektivare beläggningar är också enaktivitet som måste

prioriteras. På det lågtrafikerade gatu- och vägnätet är det framför allt utveckling

av mer åldringsresistenta beläggningar samt bättre metoder för återställning efter
ingrepp i gator som bör prioriteras. På det högtrafikerade vägnätet är det i första
hand utveckling av deformationsresistenta beläggningar som bör prioriteras.

5.6.2 Bakgrund

Under hela efterkrigstiden har mycket stora investeringar gjorts i utbyggnad av det

svenska väg- och gatunätet. Enligt ett riksdagsbeslut 1993 kommer vi i Sverige att

investera ytterligare ca 100 miljarder kronor under en tioårsperiod i utbyggnad av
vägar och järnvägar. Av detta faller ca 70 miljarder på nya vägar. Drift och under-

håll av vägar, gator och flygfält beräknas kosta ca 10 miljarder per år.

Eftersom de vägar som ersätts av nya kapacitetshöj ande vägar i regel inte tas ur

bruk ökar ständigt den vägyta som skall underhållas. I samband med ett omfat-

tande bostadsbyggandet i början på 1970-talet byggdes också många lågtrafike-
rade bostadsgator samt gång- och cykelbanor som nu under 1990-talet kommer

att vara i stort behov av underhåll. Redan idag har man i de flesta kommunerna ett

växande eftersläpande underhållsbehov vilket ställer krav på planering, priori-

tering och utveckling av nya kostnadseffektiva underhållsåtgärder.
Belagda ytor på civila och militära flygfält, både freds- och beredskapsfält, är
också i stort behov av kostnadseffektiva underhållsåtgärder.

5.6.3 Motiv

Det är ofta svårt att motivera och generera medel för underhåll av befintliga gator

och vägar. Medel till investering i nya vägar är ofta politiska beslut som kan fattas

utifrån många bevekelsegrunder. För att motivera medel till underhåll krävs i
regel någon form av konsekvensbeskrivning av det framtida scenariot vid oföränd-

rade, minskade eller uteblivna medel för underhållsåtgärder. Det ställs också höga
krav på prioritering och planering av underhållsåtgärder för att använda tilldelade
medel på ett optimalt sätt.

Det finns därför ett stort behov av väl fungerande planeringssystem för under-

håll av vägar och gator. Ett planeringssystem består i huvudsak av två olika delar:

en administrativ del som hanterar beräkningar, prioriteringar, presentationer m.m.,
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en del som består av prognosmodeller för vägkonstruktioners tillståndsutveckling

och livslängd samt kostnadseffekter av olika vägtillstånd.

Den administrativa delen av planeringssystem är av mer allmän karaktär vilket

innebär att de inte nödvändigtvis behöver utvecklas inom landet, även om det är

att föredra. Prognosmodeller och effektsamband är emellertid mycket känsliga för

faktorer som beror av geografiska förhållanden, klimatet, trafikbelastning, väg-

byggnadsmaterial samt olika typer av vägkonstruktioner. Det är därför inte möjligt

att importera prognosmodeller och effektsamband från andra delar av världen.

Att utveckla prognosmodeller som på ett tillfredsställande sätt beskriver till-

ståndsförändring och förutsäger livslängder hos beläggningsåtgärder och väg-

konstruktioner ställer stora krav, både kvalitativt och kvantitativt, på de data som
bildar underlag till prognosmodellen.

Det finns också ett stort behov av modeller som värderar effekten av under-

hålls- och förstärkningsåtgärder. Detta behov finns framför allt vid projektering

av underhålls- och förstärkningsåtgärder på s.k. icke-byggda vägar.
För att vi skall kunna tillgodogöra oss nyttan av planeringssystem för under-

hållsåtgärder krävs också moderna verktyg för tillståndsbedömning och
åtgärdsprojektering. Vi har idag tillgång till avancerade verktyg för tillstånds-
inventering av vägytan genom Laser-RST. Data från Laser-RST kan även använ-

das vid åtgärdsprojektering genom exempelvis Fyll&fräs . Med fallvikt finns

möjlighet att bedöma det strukturella tillståndet. Dessutom utvecklas för tillfället

Laser-RDT, en utrustning för kontinuerlig bärighetsmätning i 70 km/tim.

Georadar är ytterligare en mätutrustning som inom några år kommer att finnas

tillgänglig vid åtgärdsprojektering. Det finns därför behov av att utveckla ett integ-

rerat verktyg för tillståndsbedömning och åtgärdsprojektering. Detta verktyg skall

kunna hantera och sammanställa data från både okulär tillståndsbedömning och

ovan presenterade mätverktyg.
Det finns också ett behov att fortsätta utveckla kostnadseffektiva underhålls-

åtgärder för det lågtrafikerade gatu- och vägnätet. I Göteborgs Kommun,

exempelvis, utgörs ca 60 % av den totala belagda ytan av gator och vägar med

ÅDT understigande 2000. Dessutom tillkommer GCM-vägar som utgör ca 10 %
av den totala belagda ytan. Flygfältsbeläggningar har underhållsbehov som har

mycket gemensamt med kommunernas lågtrafikerade gator och vägar.

Utveckling av deformationsstabila underhållsåtgärder för det högtrafikerade
vägnätet är ett exempel på ett angeläget problemområde.

Ambitionen bör också vara att utnyttja vägbyggnadsmaterialen bättre genom

hushållning och återvinning, att minska trafikstörningar genom att utveckla

produktionskapaciteten, att anpassa underhållsåtgärden efter objektets förutsätt-
ningar, men ända uppfylla funktionskraven.

Det finns också ett behov av att utveckla underhållsstrategier som säkerställer
vägens funktionsegenskaper framåt i tiden. En underhållsåtgärd får inte ge nega-
tiva konsekvenser för vägens funktionsegenskaper i framtiden. Ett exempel på ett

sådant fall kan vara att bygga in instabila beläggningslager i konstruktionen vilket

kan förorsaka deformationer i hjulspåren. Man skall inte heller använda material

som medför att man i framtiden inte kan återvinna beläggningsmaterialen.

5.6.4 Aktuell kunskapsnivå
Vi har idag relativt goda kunskaper om Vägarnas ytliga tillstånd (spår, längs-

ojämnheter, textur etc.) genom de årliga inventeringsmätningar som genomförts
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med Laser-RST under det senaste decenniet. Vi har inte samma goda information
om Vägarnas strukturella tillstånd. Förhoppningsvis kan utvecklandet av Laser-

RDT (Road Deflection Tester) ge oss en möjlighet att i framtiden genomföra

inventeringsmätningar av det strukturella tillståndet på vägnätsnivån.
Beträffande prognosmodeller för Vägarnas tillståndsförändring är vi en bit på

väg genom ett uppdragsprojekt som Vägverket lagt hos VTI. Huvuddelen av

arbetet under de första tio åren har bestått i att dokumentera tillståndsförändringen

genom att samla in högkvalitativa tillståndsdata på väldefinierade vägavsnitt. Mål-
sättningen är att utveckla prognosmodeller för sprickbildning, spårbildning,

längsoj ämnheter mm. Vi har idag tagit fram den första generationen modeller för

sprickbildning och spårbildning med en begränsad del av insamlade data.

Parallellt bedrivs ett KFB-projekt vars målsättning är att utveckla en prognos-

modell för den spårbildning som orsakas av dubbade personbilar. En första modell

för beräkning av förstärkningsbehovet utifrån fallviktsdata har också tagits fram.

Beträffande skadeinventering och åtgärdsprojektering finns det på VTI lång

erfarenhet till grund för utveckling av ett avancerat hjälpmedel. Även på

Vägverket finns erfarenhet om insamling av subjektiva data.

Det pågår ett kontinuerligt arbete att ta fram kostnadseffektiva underhålls-
åtgärder. De senaste fem åren har arbetet med att ta fram kostnadseffektiva slit-

starka slitlagerbeläggningar för det högtrafikerade vägnätet nått framgång. De

- närmaste åren bör enmotsvarande satsning göras på kostnadseffektiva under-

hållsåtgärder på lågtrafikerade belagda gator och vägar.

5.6.5 Angelägna problemområden
Med utgångspunkt från ovan beskrivna motiv och aktuellt kunskapsläge' har
forskningsbehovet organiserats i ett antal problemområden. Utifrån problem-
områden upprättas en projektplan som innehåller olika projektförslag.

Prognosmodeller för vägkonstruktioners tillståndsförändring och
livslängd

Prognosmodeller för svenska förhållanden måste byggas upp av delmodeller som i

första hand beskriver utvecklingen av spår, sprickor samt ojämnheten i vägens

längdriktning.

Spårmodellen måste ta hänsyn till spår orsakade av dubbdäckstrafik respektive
belastningsbetingade spår från den tunga trafiken.

Prognosmodellen för sprickor bör dels omfatta tidpunkten för den första

sprickan, dels hur sprickorna därefter fortsätter att utvecklas.

En utvärdering av ett för svenska förhållanden relevant mått för ojämnheten i

längdled bör göras. Relevansen av nuvarande ojämnhetsmått både som komfort-

mått och tekniskt mått i samband med exempelvis funktionsentreprenad bör

undersökas.

Eftersom en stor del av det svenska vägnätet inte har byggts efter normer

behövs en modell för att, utifrån fallviktsdata och andra undersökningar, kunna

dimensionera en förstärkningsåtgärd på en vägkonstruktion som inte är väldefi-
nierad med avseende på lagertjocklekar och materialegenskaper.

Planeringssystem för beläggningsunderhåll

Ett planeringssystem för beläggningsunderhåll är ett verktyg för att prioritera,

optimera och planera det framtida beläggningsunderhållet. Det skall också kunna
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användas för att göra konsekvensbeskrivningar av olika nivåer på underhålls-
insatserna. Konsekvensbeskrivningen bör omfatta kostnadsprognoser för
samhället i stort men även för väghållare och väganvändare.

Prognosmodeller som beskriver en vägkonstruktions tillståndsförändring utgör
en viktig del i ett planeringssystem för beläggningsunderhåll men det krävs även

fördjupad kunskap om samband mellan vägens tillstånd och kostnader för sam-
hälle, väganvändare och väghållare för att skapa ett väl fungerande planerings-
system.

Integrerat hjälpmedel för tillståndsbedömning och åtgärds-
projektering

Det Ökande underhållsbehovet på våra vägar ställer allt högre krav på insamling av
olika typer av data för underlag till beslut om underhålls- och rehabiliterings-
åtgärder. Det finns idag ett flertal avancerade mätutrustningar till förfogande för

effektiv insamling av data som beskriver en vägs tillstånd:

0 RST-bilen kan idag användas för att samla in en mängd uppgifter om

vägens ytkarakteristika (exempelvis spårdjup, längsojämnheter, texturmått)

samt geometriska data (exempelvis tvärfall, kurvighet, backighet, vatten-

fyllnad). Vidare arbetas det på ett effektivt hybridsystem (videobild+laser)

för sprickinventering. Med Fyll&Fräs och data från Laser-RST kan en

projektering för återställande av vägytansgeometri utföras.

0 Med fallviktsutrustning kan vi bilda oss en uppfattning om en vägkonstruk-

tions strukturella tillstånd. Det pågår också ett projekt på VTI med syfte att
utveckla en mätbil för insamling av deflektionsdata i hög hastighet. En

sådan mätbil har så hög mätkapacitet att deflektionsmätningar kan genom-

föras som inventeringsmätningar över stora delar av vårt vägnät.

0 Geo-Radar, för kontinuerlig icke-förstörande mätning av olika lagertjock-

lekar i en vägkonstruktion, är ett mätförfarande som utvecklats mycket

snabbt under senare år. Uppgifter om lagertjocklekar är en mycket viktig

information vid projektering av underhålls- och rehabiliteringsåtgärder. Det

är bl.a. mycket viktigt att känna till lagertjocklekarna för att kunna använda

deflektionsdata på ett optimalt sätt.

Det finns idag också en provtagningsutrustning, "Underlättaren", som har

utvecklats för rationell provtagning av material i vägens överbyggnad och

undergrund. Information om de befintliga materialen är mycket väsentliga
vid projektering av en underhålls- eller rehabiliteringsåtgärd.

För att ställa samman, bearbeta och presentera data från manuell tillstånds-

bedömning och ovan beskrivna mätmetoder krävs ett integrerat hjälpmedel som'

stöd vid åtgärdsprojektering. Ett hjälpmedel av denna typ är en förutsättning för

att en projektör skall kunna tillgodogöra sig all information om det aktuella väg-

avsnittet. Ett integrerat hjälpmedel av denna typ kan med fördel även användas för

att presentera data från vägobjekt som skall upphandlas som funktionsentreprenad.

Metoder och strategier för kostnadseffektivt underhåll

För att bemöta det ökande behovet av underhållsåtgärder krävs utveckling av mer
kostnadseffektiva åtgärder både för det hög- och lågtrafikerade vägnätet. Detta
kan ske genom utveckling av nya metoder ochgenom anpassning av utländska

metoder till svenska förhållanden.
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Underhållsåtgärder som gör att förbrukningen av vägbyggnadsmaterial kan be-

gränsas genom effektivare utnyttjande av processat eller förädlat material och

framför allt genom ökad återvinning av gamla vägbyggnadsmaterial behöver

utvecklas. Högkvalitativa stenmaterial bör återföras till det högtrafikerade väg-

nätet genom varm återvinning, antingen i verk eller på vägen.
Strategier för underhåll och förstärkning genom att mer uttalat tillämpa

lifecycle-cost beräkningar, avseende hela kostnadsbilden inklusive miljökost-

nader, bör utvecklas.

Det finns också behov av underhållsstrategier som säkerställer vägens framtida

funktionsegenskaper.

Kostnadseffektivt underhåll av lågtrafikerade beläggningsytor

Med lågtrafikerade beläggningsytor avses här GCM-vägar, bostadsgator, lands-

bygdsvägar, flygplatsbeläggningar, uppställningsytor mm. Gemensamt för denna

typ av ytor är att åldringsresistensen är prioriterad. Slitageresistensen är däremot

inte en prioriterad funktion. Normalt utgör inte heller den tunga trafiken något

problem. Flygplatsbeläggning och uppställningsytor utgör dock ett undantag i

detta avseende.

Åldring är en långsam och klimatkänslig process vilket medför att utvecklings-

arbetet blir alltför långsamt och okontrollerat om det skall bedrivas genom full-

skaleförsök. För att öka takten i utvecklingsarbetet krävs utveckling av labora-

toriemetoder dels för simulering av bitumenets förändring i samband med till-

verkningen, dels för accelererad långtidsåldring av beläggningsprov.

Med väl fungerande laboratoriemetoder för att simulera och accelerera bitu-

menets förändring skapas möjligheter att snabbt prova och utvärdera nya material-

komponenters effekt på beläggningars åldringsegenskaper.

Funktionskrav samt metoder för dimensionering av ytbehandling och ut-

värdering av ytbehandlingars egenskaper bör också utvecklas. Samma utveck-

lingsbehov finns för slamförseglingar.

Återställning efter ingrepp i gata eller väg förkortar livslängden avsevärt.

Problemet är speciellt stort inom tätort. Behovet av nya, mer kostnadseffektiva

metoder för återställning är högt prioriterat i tätortskommuner.

Kostnadseffektivt underhåll av högtrafikerade beläggningsytor

De senaste fem till tio åren harhela branschen tillsammans bidragit till att slitage-

resistenta beläggningar utvecklats och implementerats på det högtrafikerade väg-

nätet. Nästa stora uppgift är att utveckla funktionskrav avseende beläggningars

stabilitet. Det måste eventuellt ställas olika funktionskrav beroende på belägg-

ningens roll i vägkonstruktionen. Det kan innebära att funktionskrav på ett och

samma beläggningslager kan variera med tiden beroende på var i vägkonstruktio-

nen lagret finns. Alternativt utvecklas en underhållsstrategi som tar hänsyn till

kraven på funktionen. På det högtrafikerade vägnätet kan det.ex.empelvis medföra

att respektive beläggningslagers roll blir mer definierad: ett homogent, vatten-

resistent bärlager med god stabilitet och lastfördelande förmåga, ett bindlager med

god stabilitet samt ett tunt slitstarkt och stabilt slitlager med goda ytegenskaper.
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5.6.6 Projektplan
Föreslagna projekt och projektaktiviteter

Prognosmodeller för vägkonstruktioners tillståndsförändring och livslängd.

Utveckling av prognosmodell för belastningsbetingade sprickor

Prognosmodellför första sprickans uppkomst

Progsnosmodell för denfortsatta sprickutveckling

Utveckling av prognosmodeller för spårutveckling
Prognosmodellför belastningsbetingade spår

Prognosmodellför spår orsakadeav dubbdäckstrafik

Utveckling av prognosmodell för oj ämnhetsutveckling

Utveckling av relevanta ojämnhetsmått

Prognosmodellför ojämnhetsutveckling

Utveckling av dimensioneringsmodell för förstärkning av s.k. icke-byggda vägar

Prognos- och dimensioneringsmodellerna utvecklas från data som samlas in
från mätningar på väldefinierade observationssträckor. Datainsamlingen påbörja-
des i liten skala 1984 och har sedan utbyggts till ett relativt omfattande uppfölj-
ningsprogram

Vid utveckling av prognosmodell för spår som orsakas av dubbdäckstrafik
hämtas data från VTI:s forskningsprojekt om dubbslitageegenskaper.

Planeringssystem för beläggningsunderhåll.
Utvärdering och komplettering av befintliga modeller för samband mellan

vägtillstånd och kostnader.
Förutom prognosmodeller för tillståndsutveckling och livslängd behöver ett

planeringssystem även indata som beskriver relevanta kostnadssamband mellan
vägens tillstånd och kostnader för samhälle, trafikant, väghållare mm.

Utveckling av ett integrerat hjälpmedel för tillståndsbedömning och åtgärds-

projektering.
Målsättningen inom detta problemområde är att utveckla en produkt som kan

fungera som ett avancerat integrerat hjälpmedel, såväl i fält som i kontorsmiljö,
för tillståndsbedömning och projektering av underhålls- respektive rehabiliter-

ingsåtgärder. Mjukvaran skall kunna importera, bearbeta, och presentera data från
manuell tillståndsbedömning, integrerad vägytemätning, avancerade projekte-
ringsverktyg, fallvikt, kontinuerlig bärighetsmätning, georadar mm. Systemet bör
också anpassas till Vägverkets PMS-system som är under utveckling. Det finns i
huvudsak tre olika tillämpningar som behöver utvecklas:

1. Detaljerad tillståndsbedömning till fots
2. Översiktlig tillståndsbedömning från bil
3. Projektering av underhålls- eller rehabiliteringsåtgärd i fält eller på kontor

Metoder och strategier för kostnadseffeÅtivt underhåll.
Kostnadseffektivt underhåll av lågtrafikerade beläggningsytor

Utveckling av kriterierför åldringsbesta'ndiga beläggningar

Bättre metoderför återställning efter ingrepp i gator

Designmetodför ytbehandlingar

Utvärderingsmetodför ytbehandlingar

Kostnadseffektivt underhåll av högtrafikerade beläggningsytor
Stabila underhållsåtgärder

Underhållsstrategi med utgångspunkt frånfunktionskrav
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Organisation

Arbetet bedrivs i projektform med en ansvarig projektledare för varje projekt (se
kursiv text ovan). I övrigt anpassas verksamheten till den övergripande organisa-

tionen för Vägteknik 2000.

Kostnader

Kostnadsramen för insatsområdet Bättre och billigare underhåll blir 25 miljoner
kronor fördelade på åren 1996-2002. Kostnadsfördelningen inom insatsområdet
görs då mer detaljerade projektförslag föreligger.

Tidplan

Under hösten 1995 förs förhandlingar med finansiärer för forskningsprogrammet.
Projektledare utses för de ingående projekten. I januari 1996 formuleras detalje-
rade projektbeskrivningar och projektledare övertar det operativa ansvaret för

respektive projekt.

Resurser

Branschens kompetenser för forskning och utveckling inom vägteknikområdet tas

i anspråk. Det kan vara väghållare, entreprenörer, konsulter, forskningsinriktade

institut och myndigheter som VTI, högskolor etc.

5.6.7 Förväntad nytta

Väl underbyggda och fungerande prognosmodeller och planeringssystem ger stora

vinster genom förbättrad prioritering, optimering och planering utifrån de resurser
som är tillgängliga. Det är också möjligt att med hjälp av ett planeringssystem

beskriva konsekvenserna av nedskärningar respektive satsningar på upprustning

av ett vägnät. Eftersom det är mycket stora belopp som anslås till underhåll och
rehabilitering av vägnätet täcker en besparing på någon procent mer än väl kost-
naderna för det föreslagna FoU-programmet.

En dimensioneringsmetod för gamla s.k. icke-byggda vägar som tillsammans

med ett modernt hjälpverktyg för åtgärdsprojektering kan tillgodogöra sig den

stora mängd beskrivande data (vägytedata, bärighet, georadar, materialprov mm)

som kan samlas in ger möjlighet till bättre precision vid beräkning av förstärk-
ningsbehovet. Detta leder till en, ur bärighetssynpunkt, mer homogen väg efter

förstärkningen. Ett rehabiliterat vägavsnitt utan över- eller underdimensionerade
partier medför stora besparingar, vid förstärkningsarbetet och framför allt i framti-

den.
Åldring och undermåliga återställningsarbeten efter ingrepp i gatan är de vanli-

gaste orsakerna till underhållsåtgärder på lågtrafikerade kommunala gator. Mindre
åldersbenägna beläggningar och bättre återställningsmetoder kan förlänga livs-

längden avsevärt på lågtrafikerade ytor. /
Vägbyggnadsmaterial som sten och bitumen är ändliga resurser. Sverige är

visserligen lyckligt lottat vad gäller tillgång på stenmaterial av god kvalitet men

såren i naturen efter verksamheten är djupa och kostnaderna för återställande av
täkter är stora. Tillgången på naturgrus är också mycket begränsad i många om-
råden. Vi bör därför spara framför allt på våra högkvalitativa stenmaterial genom
bättre hushållning och återvinning. Slitlagerbeläggningar på gator och vägar som
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kräver användning av högkvalitativt stenmaterial bör därför göras så tunna som
möjligt. Ytbehandling är ett exempel på en, ur materialsynpunkt, effektiv slit-

lagerbeläggning. Med bättre design- och utvärderingsmetoder kan ytbehand-

lingens egenskaper förbättras avsevärt.
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5.7 Vinterväghållning
5.7.1 Sammanfattning

Syftet med programområdet är att genom forskning och utveckling säkerställa att

väghållarna får det stöd och underlag som behövs för att fullt ut genomföra en
förbättring av vinterväghållningen och kundkommunikationen. Vinterväghåll-

ningen ska förbättras så att den med minst bibehållen framkomlighet och trafik-

säkerhet motsvarar trafikanternas och samhällets önskemål. Dessutom ska den

vara förenlig med väghållarens ambition att vara en miljömedveten och effektiv

väghållare med kunden i centrum. Programmet syftar till åtgärder som utvecklar:

0 Effektmodeller för samhällsekonomisk utvärdering av alternativa strategier

och standarder som kan utnyttjas såväl vid långsiktig planering som vid ut-

veckling av Allmänna Tekniska Beskrivningar (ATB'er).

0 Kunskapen om Vinterväghållningens primära och sekundära miljöeffekter.

0 Informationssystem (IS) som underlag för beställning, uppföljning och veri-

fiering.

0 Erforderlig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte dels inom Vägverket

och dels inom branschen.

Angelägna problemområden där forskning föreslås är

0 Produktionsteknik avseende kemisk och mekanisk halkbekämpning samt

snöröjning.

Effektmodeller

Betalningsviljestudier

Miljöeffekter av salt

Informationssystem

5.7.2 Bakgrund
MINSALT-projektet som avslutades 1991 gav förslag på en ny strategi som i alla

delar ej överensstämmer med det nya arbetssättet som upphandling av Vinterväg-

hållningen innebär. MINSALT-strategin gav förslag på organisatoriska och pro-

duktionstekniska förändringar som inte var förenliga med de funktionella krav

som ska ställas vid upphandling av väglagstjänsterna snö- och halkfri väg och

snövägbana.

Vägverkets förändrade organisation och de senaste vintrarnas ökade salt-
förbrukning och därmed även missnöjda trafikanter har påkallat behov av en för-

bättrad vinterväghållningsstrategi där effekterna av trafiksäkerhet, framkomlighet,

miljö och informationsteknik beaktas.

Upphandling av väglagstjänsterna snö- och halkfri väg och snövägbana har,

med den allmänna tekniska beskrivningen DRIFT-94 som underlag, fungerat bra

men behöver utvecklas. En parameter som friktion har ännu inte kunnat beskrivas

i funktionella termer. Beskrivningen av funktioner och optimala standarder

behöver utvecklas så att restriktioner och utförandebeskrivningar används i mindre

omfattning. Ersättningsmodellerna ger i dag inte alltid den balans mellan insats

och ersättning som fordras. Dessutom ska ersättningsmodellerna uppmuntra till

minskad saltförbrukning utan att framkomlighet och trafiksäkerhet äventyras.

Efter vintersäsongen 1993/94 som innebar en ny "all time high" förbrukning av

vintersalt upptäcktes också fler vegetationsskador än normalt utmed de större
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vägarna i mellersta och södra Sverige. De mest omfattande skadorna fanns på
lövträd och detta gav anledning till att göra akuta uppföljningar och analyser, även

ett antal brunnar i vägens närhet påstods ha höjda kloridhalter. Samtliga regioner

gjorde en inventering av skadeutbredningen efter huvudvägnätet. En mer

omfattande analys av saltskador på växtlighet, jord och vatten genomfördes utmed

E 20 i Skaraborgs län i Region Väst. Den visar att mer kunskap fordras om vinter-

saltets primära och framförallt sekundära effekter.
Kundernas önskemål, värderingar och beteenden har delvis undersökts, ofta i

samband med marknadsanalyser som berört Vägverkets totala verksamhet. För att

få ett bättre underlag hur våra kunder värderar de väglagsstandarder vi har på olika
vägtyper behövs både traditionella trafikantundersökningar och betalnings-

viljestudier.

Jämförelse mellan väglagsinventeringar från 1973, 1977 och vintern 1993/94

har visat att väglagsfördelningen mellan barmarksväglag och snö- och isväglag

knappast har påverkats av de olika strategiska och produktionstekniska föränd-

ringar och förbättringar som gjorts under åren. Detta gäller både saltad och osaltad

väg och därför fordras mer ingående analyser av åtgärderna för att kunna konsta-

tera varför inte förändringarna givit större skillnader i väglagsfördelningen.

Vid en jämförelse av olyckor på det statliga vägnätet vintertid visar resultaten

på mycket små förändringar över åren oavsett hur vintrarna varit, milda eller kalla.

Användningen av Vintersalt har dock varierat mycket. Under vintrarna 1992/93

och 1993/94 har förbrukningen ökat med 100 % utan mätbara effekter på fram-
komlighet och trafiksäkerhet. Detta gör att vi måste söka fler effektsamband uti-

från andra värderingar.

5.7.3 Syfte
Att genom forskning och utveckling säkerställa att väghållarna får det stöd och
underlag som behövs för att fullt ut genomföra en förbättring av vinterväghåll-
ningen och kundkommunikationen. Vinterväghållningen ska förbättras så att den

med minst bibehållen framkomlighet och trafiksäkerhet motsvarar trafikanternas

och samhällets önskemål. Dessutom ska den vara förenlig med väghållarens

ambition att vara en miljömedveten och effektiv väghållare med kunden i

centrum. Programmet syftar till åtgärder som utvecklar:

0 Effektmodeller för samhällsekonomisk utvärdering av alternativa strategier

och standarder som kan utnyttjas såväl vid långsiktig planering som vid

utveckling av Allmänna Tekniska Beskrivningar (ATB'er).

0 Kunskapen om vinterväghållningens primära och sekundära miljöeffekter.

0 Informationssystem (IS) som underlag för beställning, uppföljning och veri-

fiering.

0 Erforderlig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte dels inom Vägverket

och dels inom branschen.

5.7.4 Aktuell kunskapsnivå

Inom vinterväghållningsområdet har vi relativt goda kunskaper om effekterna av

olika produktionstekniker, halkbekämpningsmaterial, primära miljöeffekterna och

framkomligheten på olika väglag. Vägverket har också internationellt ett mycket

gott anseende inom området som föregångare när det gäller forskning och utveck-
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ling. Vägverket har också tillsammans med VTI bevakning av vad som händer i
världen inom vinterväghållningsområdet.

Kemisk halkbekämpning

Halkbekämpningstekniken har utvecklats från användning av torrt salt till befuktat
och mättad saltlösning under 80-talet. Under senaste vintersäsongen provades

slurrymetoden som ett alternativ till befuktat salt och saltlösning. Natriumkloriden

har sedan saltningen infördes på 60-talet varit i princip det enda material som an-

vänds vid kemisk halkbekämpning. De senaste två vintrarna har Kalium Magne-

sium Acetat (CMA) provats på E4 vid Nyköping, 20 % CMA har blandats med

80 % Natriumklorid med gott resultat. Korrosionsminskningen blev ca 40 % och

åtgärdstillfällena minskade med ca 15 % på provsträckan.

Mekanisk halkbekämpning

Effekterna av olika mekaniska halkbekämpningsmedel, som används på det låg-
trafikerade vägnätet, är väl undersökta och dokumenterade. Försöken visar att salt-
fria alternativ ger en väl så god friktionsförbättring jämfört med saltinblandad

sand på snövägbanor. Saltfria material som krossat berg och framför allt krossad

sedimentär kalksten i fraktionerna 2-4 eller 2-5 mm borde komma till större

användning. Dessa material har vid prov visat goda resultat i form av friktions-

förbättring och varaktighet. Ett saltfritt material påverkar dessutom inte naturen i

vägens omedelbara närhet negativt. Krossad sedimentär kalksten har en pH-
höjande effekt i vägens närmiljö även om denna pH-höjning inte går att kvantifi-

era i dag. Saltfria material skulle också bidraga till minskad korrosion på fordon
och anläggningar i vägmiljön. Rivning av packad snö och is med olika typer av

slitstål ger också varierande friktionstillskott.

Snöröjning

Olika typer av snöröjningsutrustningar och deras kapacitet under skilda väglags-

förhållanden har provats och testats under 80-talet och är väl kända inom
Vägverket. De mest effektiva utrustningarna används dock inte i den utsträckning
som borde vara fallet, troligtvis på grund av höga investeringskostnader. Prov med

kombinationsutrustning inklusive borstaggregat har studerats men tyvärr går det
inte att framföra en sådan utrustning i tillräcklig hastighet.

Effektmodeller

För att beskriva olika kvalitetsnivåer på det statliga vägnätet används idag sam-
hällsekonomiska beräkningar, kunskapen är ganska god men många samband

saknas fortfarande. De senaste årens väglagsuppföljningar har bearbetats så att

väglagsfördelningar av olika typer tagits fram och som kan användas i modell-

arbetet

Betalningsviljestudier

Vissa studier har gjorts med Stated Preference metoden så en viss kunskap finns.

Men för att få reda på trafikanternas värderingar och åsikter fordras fler mer

specifika betalningsviljestudier och även konventionella marknadsanalyser.
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Miljöeffekter av vintersalt

De primära miljöeffekterna av vintersalt som korrosion, påverkan på vegetation,
salt i grundvatten och förändrade markförhållanden är relativt väl kända. Primära
miljöeffekter har i Sverige studerats under lång tid och även internationellt finns

goda kunskaper. Däremot saknas mycket kunskap om vintersaltets sekundära

miljöeffekter som t.ex. om salt påverkar oljeavskiljare i tvätthallar, hur ökad an-

vändning av avfettningsmedel påverkar reningsverken. Över huvudtaget behöver

effekterna från användningen av tvättmedel och avfettningsmedel vintertid

studeras mer.

Informationssystem (IS)

När det gäller vinterväghållning har det gjorts försök med att VViS-data

(Vägväderinformationssystemet) har lagrats i ett expertsystem. Data från VViS-

systemet används i dag för att ta beslut om åtgärd men med hjälp av expert-

systemet kunde beslutsfattaren få stöd för att bestämma vilken saltmängd som

skulle spridas. Kunskapen om expertsystem finns inom Vägverket och borde

kunna användas för att säkerställa en högre kvalité på åtgärderna.
VVHS (Vinterväghållningssystem) är ett system för planering, styrning/ledning

och uppföljning av snöröjning och halkbekämpningsåtgärder. Systemet provas i

dag hos Produktion Öst i Västerås och hos Produktion Väst i Varberg där totalt 22

fordon är utrustade med GPS för positionering och mobil datakommunikation för

kommunikation med en ledningscentral. Huvudsyftet med systemet är att höja

kvalité'n och öka resursutnyttj andet för entrepenören genom en optimal planering.

Informationen från systemet skapar förutsättningar för optimering av insatserna

och förbättrad uppföljning. Systemet kan också tillgodose beställarens krav på

redovisning av olika uppgifter som t.ex. saltredovisning. VVHS är ett realtids-

system och kan också användas som en del i trafikantinformationen samt som en

parameter i ett kvalitetssystem.

Funktionskrav

De krav som ställs i Allmänna Tekniska Beskrivningar (ATB'er) skall så långt det

är möjligt vara beskrivna i funktioner. I DRIFT 94 beskrivs väglagstjänsterna

Snö- och Halkfri väg ochSnövägbana till största del med funktionella krav. Krav

på friktionsvärden finns ej med men här pågår utvecklingsarbete. För att minska
trafikanternas uppoffringar måste vi kunna ställa mätbara och uppföljningsbara

funktionella krav på utförarna.

Mätmetoder

För att mäta att fastlagd standard uppnås används den manuella metod som är

beskriven i Metodbeskrivning 105 (MB 105). Resultatet av väglagsuppföljningen

enligt MB 105 ger mer en beskrivning av genomsnittet på vinterns karaktär.

Resultatet speglar inte om utföraren varit bra eller dålig på att uppnå de krav som
ställs i DRIFT-94. Det beror på att observationerna görs under alla tider på dygnet

vilket även innebär barmarksobservationer under vinterperioden. Utveckling pågår

för att kunna mäta mobilt automatiskt i realtid, vilket kommer att innebära att

mätunderlaget blir av högre kvalité och lättare att analysera. Uppföljningen av

vinterväglaget enligt MB 105 ger dock en god bild av väglagsfördelningen inom

regionerna.
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Utbildning

För att ge samtliga entrepenörer den kunskap som erfordras för att planera och

genomföra en god vinterväghållningsåtgärd erbjuder Vägsektorns Utbildnings

Centrum (VUC) utbildningar inom samtliga verksamheter inom vinterväghåll-

ningen. Den kompetens och erfarenhet som idag finns inom Väg och Trafik-

divisionen och Produktionsdivisionen nyttjas för att ge utbildningarna den kvalité

som fordras.

5.7.5 Angelägna problemområden

Inom vinterväghållningen har inga större revolutionerande inovationer kommit till
användning under desenaste 15-20 åren. Verksamheten har varit relativt statisk

och de förändringar eller förbättringar som gjorts har mer varit av karaktären

variationer på redan kända teman. Produktionstekniska förändringar har gjorts

men i ganska ringa omfattning. Materialen för halkbekämpning är samma i dag

som för trettio år sedan. Miljömedvetenheten har förändrats inom organisationen

och hos trafikanterna, så behovet av alternativa strategier för kemisk halkbe-

kämpning är uppenbar. Metoderna har förbättrats men inte så mycket att väglags-

fördelningarna är annorlunda i dag än de var för tjugo år sedan. Organisatoriska

förändringar av övervakning har provats men de har tyvärr inte varit framgångs-

rika. Detta sammantaget låter kanske pessimistiskt men de förbättringar som gjorts
under åren har trots allt påverkat trafiksäkerheten positivt och troligtvis även

framkomligheten. Inom området finns en stor potential till förbättring för trafikan-

terna avseende vägytestandard framförallt på gång- och cykelvägar. Ett stort
problem, helt övergripande avseende vinterväghållningen, är att förutsättningarna

för att klara sin uppgift i form av en vägbana fri från snö och is ständigt förändras.

Genom att vi använder olika överbyggnadstyper och beläggningar kan det vara

svårt att uppnå ställda krav på grund av olika termiska förhållanden och olika be-
läggningstypers förmåga att binda snö och is.
Med utgångspunkt från vad ovan beskrivits har behovet av forskning och ut-

veckling formulerats i problemområden som refererar till de beskrivna områdena
under 3. Aktuell kunskapsnivå.

Kemisk halkbekämpning

De alternativa halkbekämpningsmedel som finns på marknaden i dag har till viss

del andra negativa effekter som inte Natriumkloriden (NaCl) har, som t.ex. pris-

bild, miljöpåverkan, tillgänglighet mm. I framtiden kommer standardkraven på

huvudvägnätet inte nämnvärt att förändras, god friktion, bra framkomlighet och en

hög trafiksäkerhet innebär att barmarksstandard måste eftersträvas så långt det är
möjligt. Om dessa krav skall nås med kemikalier, värmelagring i vägbanken eller

annan typ av skydd mot snö och is på vägbanan är i dag osäkert. Tillsatser av

miljövänliga smältpreparat i beläggningar kanske kan vara ett sätt att minska

bindningen mellan is- och snölagren.

Mekanisk halkbekämpning

På åttio (80) % av det statliga vägnätet används i dag olika typer av friktions-
höjande material som saltinblandad sand och krossade produkter av skilda slag. På

detta vägnät går ca trettio (30) % av det totala trafikarbetet men vi måste kunna
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erbjuda en tillfredställande friktion även på dessa vägar. Slitstålen på plogutrust-
ningen borde kunna förbättras så de ger god friktion efter plogning av snövägbana

vilket skulle minska behovet av andra friktionshöjande åtgärder. Olika material

som värms till rätt temperatur skulle kunna ge en betydligt bättre långtidseffekt.

Halkhämmande beläggningar borde kunna konstrueras för att fungera på det låg-
trafikerade vägnätet. Alternativa eventuellt återvunna material borde undersökas

och utvärderas.

Snöröjning

Alternativa sätt att ploga bort snön genom att borsta eller blåsa används på flyg-
platser och en sådan metod skulle kunna motverka problemen med snörök då
endast små rester av snö finns kvar på vägen efter en sådan åtgärd. Problemet är

att komma tillrätta med den stora effektförbrukning som metoden innebär.

Behovet av snöröjningsutrustning som har kapacitet att avverka packad snö och is
i hög fart är stort liksom kombinationsplogar med gummiskär eller annat material
som kan framföras i hög hastighet. Gummiskär, stål- eller hårdmetallskär eller
skär av andra material borde kunna utvecklas eller kombineras för att förbättra

resultatet av plogningen

Effektmodeller

Beräkningsunderlaget för de samhällsekonomiska modeller som används för att
beräkna driftstandard måste kontinuerligt förnyas och förbättras. Effekterna av

olika kvalitetsnivåer måste kunna uppskattas. Detta innebär att flera modeller

måste byggas som,

0 väglagsmodell som beräknar väglag utifrån väder, produktionsinsats mm.

0 effektmodell som beräknar samband väglag-effekt

0 Värderings-/optimeringsmodell som värderar effekterna och väger samman
dessa med väghållarkostnader och som resulterar i samhällsekonomisk

optimal vinterväghållning.

Betalningsviljestudier

Klagomål och irritation om hur man sköter det statliga vägnätet kommer troligtvis

alltid att finnas hos olika trafikantgrupperna. Det är därför av vikt att Vägverket

gör olika typer av marknadsanalyser för att fånga trafikantens syn och även viljan
att betala för en viss vägytestandard. Genom Stated Preference studier ges också
en bättre monetär bedömning av trafikantens sätt att bedöma och värdera standard
utifrån kostnaden för både väghållaren och trafikanten.

Miljöeffekter av vintersalt

Främst de sekundära miljöeffekterna av vintersalt måste studeras närmare. Den i

förhållande till sommartid stora användningen av bilvårdsprodukter under vintern

som avfettningsmedel och andra starka tvättmedel och deras miljöpåverkan

behöver studeras, med avseende på bl.a. reningsverkens hårda belastning vintertid.

Överhuvudtaget bör användningen av miljöpåverkande rengöringsmedel mini-

meras inom vägområdet som t.ex. för tvätt av kantstolpar och vägmärken. Här
borde smutsavvisande material användas så att antalet tvättar reduceras kraftigt.
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Informationssystem (IS)

Genom att utnyttja VViS, Vägverkets Vägväder informations System's ca 600
mätplatser som kommunikationslänk skulle detta system kunna nyttjas bättre.
Friktionsmätning, restsalt, hastighet, typ av åtgärd mm. är mätparametrar som är

möjliga att mäta vid varje station. Stationerna borde kunna ge information till de

produktionsenheter som passerar som t.ex. temperaturer, luftfuktighet och

rekommenderad saltgiva utifrån en klimatologisk modell.
Transportledningssystem som VVHS (Vinterväghållningssystem) bör kunna

fungera som en länk mellan beställare och utförare då uppgifter och information
skall utbytas. Kvalitén på uppgifterna skulle troligtvis öka och VVHS skulle

kunna vara en viktig del i ett kvalitetssystem.

Funktionskrav

För att få acceptans och förståelse för vinterväghållningen måste trafikanterna
också känna igen de funktionella standardkrav som väghållaren ställer på verk-
samheten. Kan de funktionella kraven formuleras på ett mer tillgängligt sätt skulle

trafikanterna på ett mer objektivt sätt kunna bedöma olika väglags risker. Detta

skulle kunna innebära en bättre hastighetsanpassning och en förmodad minskning

av olyckorna vintertid.

Mätmetoder

Den automatiska mobila mätutrustning som nämndes tidigare kommer förhopp-
ningsvis att ge en objektiv bild av den vägytestandard som förekommer vintertid.

Med mobil mätning kommer GC-vägar att bli svårare att mäta vilket inte är till-

fredsställande. För GC-vägar måste en alternativ metod utvecklas för att säker-

ställa att funktionskraven uppnås.

5.7.6 Projektplan

Områden där projekt bör genomföras är följ ande:

Produktionsteknik

Tekniker, material och metoder bör undersökas och utvecklas vidare så att resul-

tatet av verksamheten ger trafikanten en bra miljö på ett trafiksäkert Vägnät.

Effektmodeller

För att kunna konsekvensbeskriva en vald standard utifrån ett samhällsekonomiskt

perspektiv måste beräkningsunderlaget kontinuerligt förbättras. Många samband

är okända och här måste alternativa lösningar övervägas för att komma till rätta

med detta. Resultaten ska användas för att standardkraven skall kunna beskrivas

så optimalt som möjligt. Effekterna av vald standardklass ska kunna beskrivas

med hänsyn till bl.a. budgetrestriktioner. "

Betalningsviljestudier

Det är viktigt att ge trafikanterna möjlighet att monetärt värdera de krav som ställs

på vägytestandard vintertid. För att få svar på om den samhällsekonomiska nyttan
är optimal fordras ett bättre underlag av trafikanternas åsikter vilket Vi kan erhålla
genom dessa studier.
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Miljöeffekter av vintersalt

En bättre kunskap om de sekundära miljöeffekterna inom vinterväghållningen är

nödvändig. Effekterna av nedsmutsning och rengöring i vägnära miljö, kemikalie-

användning i trafiken m.m. behöver studeras. Utveckla en metod för att i naturen

kunna särskilja vintervägsalt från salt av annat ursprung.

Informationssystem

Vägverkets Vägvädersystem VViS borde kunna utvecklas mer till att också vara

ett primärt bassystem för kommunikation och realtidsinformation mellan
kunskapskällor och produktionsenheter för att optimera åtgärderna. Andra infor-

mationssystem borde på sikt kopplas till VViS. Genom att kunna erbjuda bättre

information till beställaren/entrepenören och trafikanten borde resultatet och för-

ståelsen av vinterväghållningsåtgärden bli bättre och trafikanten nöjdare.

Organisation

För varje delprojekt utses en projektledare som ansvarar för att arbetet genomförs
på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Delprojektens arbete rapporteras enligt

godkända tidplaner till projektledaren som svarar mot beställaren. En

branschsammansatt referensgrupp föreslås bildas med följande sammansättning:

Ulf Olsson Luleå TH
Tomas Järnström Skanska
Gudrun Öberg VTI

Hardy Wickström Vägverket VoT-divisionen

Gunnar Henrysson Vägverket P-divisionen

Kommunrepresentant ?
Lennart Axelson Vägverket VoT-divisionen, ordf.

Kostnader

Genomsnittliga årskostnader totalt för delprojekten beräknas uppgå till 4 miljoner

kronor. En mer detaljerad kostnadsberäkning och kostnadsplan för varje

delprojekt kommer att tas fram efter dialog med beställarna.

Tidplan

Efter diskussion med beställarna kommer respektive projektledare att formulera

detaljerade projektbeskrivningar med tidplaner.

5.7.7 Förväntat resultat

Genom forskning och utveckling av material och metoder inom vinterväghåll- -

ningen kommer trafikanternas uppoffringar att minska. Positiva effekter i form av

ökad trafiksäkerhet, bättre framkomlighet, mindre miljöpåverkan, renare vägmiljö

och därigenom nöjdare trafikanter är den nytta man kan förvänta sig. Nya strate-

gier utifrån olika klimatologiska förutsättningar skulle kunna ge väghållaren andra
möjligheter att beställa verksamheten utifrån en regionsanpassade optimal

standardbeskrivning. En förbättring av effektmodellerna där effekten av vald

standard kan beräknas skulle ge väghållningsansvariga ett mycket bättre underlag

vid val av standard inom vinterväghållningen i jämförelse med andra områden.

Ökad kunskap om miljöeffekter av olika vinterväghållningsstrategier är nöd-

vändig. Dessa kunskaper är mycket viktiga att få fram för att användas som under-

VTI Rapport 406



101

lag till effektmodellerna. Kostnad/nytta av olika strategier kommer härigenom att

kunna beräknas med stor noggrannhet.

Nyttan avförbättrad kommunikation och information med hjälp av IS borde ge

både beställare, utförare kvalitetsförbättringar i verksamheten. Trafikantnyttan av

saklig vederhäftig information om åtgärder och väglag m.m. skulle kunna ge

effekter i form av ändrat beteende och därigenom minskning av olyckor.
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6 Implementering
Av de totala resurserna inom VÄGTEKNIK 2000 föreslås att 25 % avsättes till ett

särskilt program för implementering, dvs arbete med att överföra FoU-resultat till

produktionen. Här ingår t.ex. utformning av informationsmaterial, videos, manu-

aler och handböcker samt genomförande av kurser, seminarier och annan ut-

bildning. Även utförande av försökssträckor för att proVa ny teknik ingår i

implementeringen. Genom att redan i planeringsstadiet avsätta resurser för att föra

ut forskningsresultaten i produktion kommer forskningsresultat att snabbt kunna
tillämpas av väghållare, entreprenörer mfl

7 Tidplan
Följ ande tidplan föreslås för genomförande av VÄGTEKNIK 2000:

Detaljerat programarbete Hösten 1994 -juni 1995.

Genomförande FoU-program Januari 1996 - December 2001.
Implementering 1997 - 2002

Under hösten/vintern 1995/96 förankras VÄGTEKNIK 2000 inom branschen
och finansiering av programmet söks hos forskningsfinansiärer, i första hand hos

Vägverket och KFB, men dessutom hos Kommunförbundet, BFR, SBUF,

entreprenörer och övrig industri.

8 Kostnader och finansiering
Genomförandet av det detaljerade programarbetet under 1994/95 har finansierats

av Vägverket, VTI, Svenska Kommunförbundet, Skanska, NCC, Nynäs, Cementa,

Fortifikationsverket och Dynapac.

Kostnaderna för genomförande av VÄGTEKNIK 2000 har beräknats uppgå

enligt följande. Viss variation finns mellan de olika delprogrammen och mellan
olika år.

FoU-program: 25 mkr per år i sex år 150 mkr

Implementering 50 mkr
Summa 200 mkr

Kostnaderna för genomförande av VÄGTEKNIK 2000 föreslås betalas av

branschen, dvs. Staten (KFB, BFR), väghållare (Vägverket, Kommunförbundet),

entreprenörer (SBUF, NCC, Skanska, VV Produktion m.fl.) och industri (Nynäs,

Cementa m.fl.). Finansiering med EU-medel kan också bli aktuell. Några av de
beskrivna projekten har föreslagits, eller kommer vid senare ansökningstillfälle att
föreslås, till EUs 4e Ramprogram. Utsikterna till finansiering via EU synes goda i
vissa fall.

Fördelningen av kostnaderna på olika finansiärer för genomförandet av
VÄGTEKNIK 2000 ingår som en del i program- och förankringsarbetet under

hösten/vintern 1995/96. Finansiering kommer i första hand att sökas per område,
och projekt, eftersom intresset för olika områden säkerligen kommer att variera

från forskningsfinansiärernas sida.
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9 Genomförande och organisation
Genomförandet av VÄGTEKNIK 2000 så som det föreslås i föreliggande rapport
kräver en speciell organisation för att uppnå de syften och vinster som beskrivits.

Enskilda projekt och programområden bör hållas samman i en gemensam organi-
sationsstruktur för att bl.a. uppnå synergieffekter. Programmet är för svenska för-

hållanden av sådan storleksordning, ca 25-30 miljoner kronor per år, att en
organisation sammansatt från branschen bör skapas. Nedan i figur 2 beskrivs

schematiskt förslaget till organisation och genomförande av programmet.

VÄGTEKNIK 2000 föreslås ledas av en referensgrupp med en ordförande, som

även är projektledare och operativt ansvarig för det sammanhållna programmet.

Gruppen sammansätts av representanter för forskningsfinansiärer och forsknings-

utförare. Antalet ledamöter föreslås vara 8-10.

Varje delområde av de sju (7) leds av en teknikgrupp med en ordförande som

tillika är ansvarig för programområdet. Ordförande ansvarar för verksamheten

inom sitt delområde och rapporterar till referensgruppen.

Det direkta projektarbetet sker i ett antal projekt inom varje område och med en

projektledare för respektive projekt.

         

 

    

   

Referensgrupp

Ordförande/
projektledare

r : 1 l __ i 1 i 1 l :

Asfalt Kallprod.AsfaIt Cement Återvinning Dimensionering Underhåll ;Vinterväghållningg
Teknikgrupp Teknikgrupp Teknikgrupp Teknikgrupp Teknikgrupp Teknikgrupp i Teknikgrupp

Ordförande/ Ordiörande/ Ordförande/ Ordlörande/ Ordlörande/ Ordiörande/ ; Ordiörande/
projektledare projektledare projektledare projektledare projektledare projektledare ä projektledare

, ...... .,_ . .. . . . . . . . . . . . . . ..( ....... ..
A1; K1j U1j v1j

Fzgur 2 Förslag till orgamsatzon av VAGTEKNIK 2000.
Inom varje område bedrivs arbetet i ett antal projekt.
Här exemplifieerat med två stycken (A1, A2, KI, KZ etc.)

inom resp område.
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