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FÖRORD

Föreliggande VTI-Notat redovisar tillståndsutvecklingen för betongvägen vid 
Arlanda. Notatet beskriver vägens uppbyggnad och de resultat som har erhållits 
vid tillståndsuppföljningen av betongbeläggningen. CBI (Cement och Betong 
Institutet) håller på att sammanställa en rapport som behandlar tillståndet för be
tongmaterialet.

De båda rapporterna är skrivna var för sig, men arbetet har samordnats mellan CBI 
och VTI. Tillsammans ger rapporterna en samlad bild av betongvägens vägtekni- 
ska och materialtekniska tillståndsutveckling.

Betongvägens utförande har tidigare beskrivits i VTI Meddelande 653 och CBI- 
Rapport 4:91.

Arbetet vid CBI och VTI har utförts inom FoU-projektet "Cementbundna lager i 
vägöverbyggnad" som samfinansieras av Vägverket, Cementa och SBUF.

Linköping i december 1993 

Bengt-Åke Hultqvist
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Provväg av cementbetong vid Arlanda 1990 
-  Tillståndsuppföljning 1990-1993

av Bengt-Åke Hultqvist och Bo Carlsson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
S - 581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Intresset för betongbeläggningar som alternativ och komplement till asfaltbelägg
ningar har ökat såväl i Europa som i USA. Bidragande orsaker är de ökande trafik- 
belastningarna som ställer krav på allt styvare vägöverbyggnader samt att man har 
löst problemet med låg körkomfort och numera kan bygga betongvägar med minst 
lika god jämnhet som vägar byggda med asfalt.

I Sverige har betongbeläggningens goda resistens mot dubbslitage varit avgörande 
för att Vägverket åter har börjat intressera sig för betongvägar. En annan avgör
ande faktor är att det inte sker någon spårdeformation från tung trafik i betongbe
läggningar. Andra argument för att bygga betongvägar är att man vill skapa kon
kurrens mellan olika vägbyggnadsmaterial samt att cement är en produkt som helt 
tillverkas inom landet.

Våren 1989 beslutade Vägverket att bygga två provvägar av cementbetong. Syftet 
med provvägama var bland annat att taga fram byggnadstekniska regler för 
betongvägar och att verifiera reglerna vid provvägsförsök i full skala.

Internationellt anges att anläggningskostnaden för betongvägar är 10-20 % högre 
än för asfaltvägar. Valet av betongväg kan emellertid motiveras med förväntade 
lägre underhållskostnader. För betongvägen vid Arlanda har anläggningskostna
den varit högre än normalt. Detta beror på objektets begränsade storlek samt att 
vägen är byggd som provväg.

I detta VTI-Notat redovisas resultat från tillståndsuppföljningen av provvägen vid 
Arlanda.

Betongvägens tillstånd har följts av VTI under ca 3 år, dvs sedan vägen öppnades 
för trafik under hösten 1990 fram till våren 1993. Tillståndet har dokumenterats 
med avseende på jämnhet, friktion, buller, yttextur och slitstyrka. Som jämförelse
sträcka har en asfaltkonstruktion använts som ligger i direkt anslutning till betong-
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vägens södra ände. Betong- och asfaltsträckan byggdes samtidigt 1990. Asfalt
sträckan är belagd med HABS 16 som innehåller stenfraktioner av porfyr. Betong
beläggningen är tillverkad av krossad hälleflinta (max stenstorlek 18 mm) med en 
stenhalt på ca 50 %. Betongvägens överyta diamantslipades för att erhålla bästa 
körkomfort.

Betongvägen har hittills klarat sig mycket bra. Efter de tre första vintrarna var be
tongvägen fortfarande mycket jämn i längsled och hade obetydlig spårbildning. 
Efter tre år var mätresultat enligt IRI 1,0 och enligt CHLOE 4,4 vilket innebär att 
vägen har mycket bra körkomfort.

Spårbildningen i tvärled mätt med laserprofilograf och Laser RST, visar på 3- 
4 mm spår efter tre vintrar. Spårbildningen fördelar sig som ca 3 mm initiell spår
bildning efter första vintem, de framslipade räfflorna slits bort, samt ett efterfölj
ande slitage andra och tredje vintem som tillsammans är ca 0,5 mm. Resultaten är 
bättre än förväntat.

Mätningar av friktionen visar att den på framsliten betong är högre än 0,60. Frik
tionen på betongbeläggningen uppfyllde väl de krav som ställdes vid upphand
lingen.

Vid en jämförelse med angränsande asfaltbeläggning hade betongvägen mindre 
total spårbildning än asfaltbeläggningen. Någon skillnad kunde dock ej uppmätas 
mellan beläggningarnas slitstyrka mot dubbslitage. Betongen var något jämnare i 
längsled medan asfalten hade något högre friktion och en något grövre yttextur.
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1 BAKGRUND

Intresset för betongbeläggningar som alternativ och komplement till asfaltbelägg
ningar har ökat såväl i Europa som i USA. Bidragande orsaker är de ökande trafik- 
belastningarna som ställer krav på allt styvare vägöverbyggnader samt att man har 
löst problemet med låg körkomfort och numera kan bygga betongvägar med minst 
lika god jämnhet som vägar byggda med asfalt. Dessutom har förbättrade under- 
hållsmetoder tagits fram för betongvägar.

I Sverige har betongbeläggningens goda resistens mot dubbslitage varit avgörande 
för att Vägverket åter har börjat intressera sig för betongvägar. En annan avgör
ande faktor är att det inte sker någon spårdeformation från tung trafik i betongbe
läggningar. Andra argument för att bygga betongvägar är att man vill skapa kon
kurrens mellan olika vägbyggnadsmaterial samt att cement är en produkt som helt 
tillverkas inom landet.

Internationellt anges att anläggningskostnaden för betongvägar är 10-20 % högre 
än för asfaltvägar. Valet av betongväg kan emellertid motiveras med förväntade 
lägre underhållskostnader. De ökade trafikbelastningama ställer högre krav också 
på asfaltvägarna, vilket medför att anläggningskostnaderna för de båda vägtypema 
kommer att närma sig varandra.

Under 1970-talet byggdes två betongvägar i Sverige, delen Väla-Hyllinge på väg 
E4 vid Helsingborg (1978) och delen Malmö-Vellinge på väg E6 (1972). Dessa 
båda vägar har fungerat väl med hög körkomfort och låga underhållskostnader.

Vägverket har nu som målsättning att åter bygga upp svenskt kunnande inom be- 
tongvägsområdet. Våren 1989 beslutade man att bygga två provvägar av cement
betong. Den ena, anslutningen mellan väg E4 och Arlanda flygplats, byggdes 
1990. Den andra, delen Heberg-Långås på väg E6 vid Falkenberg var klar för tra- 
fikpåsläpp hösten 1993.

Syftet med provvägarna var bland annat att taga fram byggnadstekniska regler för 
betongvägar och att verifiera reglerna vid provvägsförsök i full skala.

I detta VTI-Notat redovisas resultat från tillståndsuppföljningen av provvägen vid 
Arlanda under de tre första åren som vägen har trafikerats (1990-1993).

VTI NOT AT V 233



2

2 ALLMÄN BESKRIVNING AV PROVVÄGEN
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Arlandavägen, delen mellan väg E4 och Arlanda flygplats, var tidigare utformad 
som motortrafikled med två körfält. Den ökade trafikmängden till och från flyg
platsen gjorde det nödvändigt att bygga till ytterligare två körfält så att vägen fick 
motorvägsstandard. De nya körfälten som byggdes under 1989 och 1990, utgör 
motorvägens södra körriktning. Huvuddelen av den nya körbanan (1640 m) är 
byggd som oarmerad betongväg. Anslutningar, i söder mot väg E4 och i norr mot 
flygplatsen, är utförda med asfalt.

biasta -------_
I l l  r^ßfavfält

Ensta

/ / .  Stenhagen

i • ^ S te n s t
Gravros&r-^--. y° b__

Figur 1 Läget för betongvägen.

Vägen är uppbyggd som oarmerad betongväg med en betongbredd av 9 m. Yttre 
vägrenen är utförd av asfalt. Osäkerhet om betongvägars förmåga att klara verti
kala rörelser har gjort att höga krav har ställts på små framtida sättningar och tjäl- 
lyftningar. Detta har resulterat i att den totala vägöverbyggnaden har gjorts tjock
are än normalt. Föreslagen överbyggnadstjocklek på 1,0 m utökades därför med ett 
0.4 m tjockt förstärknings-/utspetsningslager, eftersom jordlagren i skärningarna 
till stora delar bestod av tjälfarlig morän. Minsta avstånd mellan vägbana och jord 
sattes till 1,4 m. Detta har påverkat anläggningskostnaden som har blivit högre än 
normalt.
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Figur 2 Normalsektion för betongöverbyggnaden.

Betongbeläggningen är 210 mm tjock och består av korta oarmerade betongplattor 
med fogavstånd 5 m. I tvärfogama sammanlänkas plattorna med 600 mm långa 
dymlingar, 0  25 mm, som har ett inbördes centrumavstånd av 300 mm. I längs- 
gående mittfogen sammanbinds plattorna med 800 mm långa förankringsjäm,
0  16 mm, som har ett inbördes centrumavstånd av 1000 mm. Den längsgående 
mittfogen och de tvärgående fogarna har tätats med fogmassa.

betongbeläggning

I 50 mm CG

förstärkningsJager

vägnen - asfatt

Figur 3 Betongbeläggningens uppbyggnad. 
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Den här använda konstruktionstypen med korta oarmerade plattor som ligger på 
ett bundet bärlager är mycket vanlig i andra europeiska länder. De två svenska be- 
tongvägama, som byggdes på 1970-talet och som fortfarande har hög körkomfort, 
är också byggda på liknande sätt.

Det cementbundna grusbärlagret (CG) förhindrar erosion och pumpning i under
liggande gruslager, vilket var ett vanligt problem för betongvägar byggda på 50- 
och 60-talen. En ytterligare förbättring är dymlingama, som säkerställer kraftöver
föringen mellan plattorna. De korta plattorna gör det möjligt att använda tunna 
fogar som ej påverkar körkomforten. Betongbeläggningens överyta diamantslipa- 
des för att ytterligare förbättra körkomforten. Krav på jämnhet ställdes därför 
endast efter utförd slipning. Betongkvaliten motsvarar K80, stenfraktionen består 
av krossad Hälleflinta X I00.

Som jämförelse har tillståndet mätts på en 300 m lång asfaltsträcka som ansluter 
till betongvägen i söder. Betongsträckan och asfaltsträckan är byggda samtidigt 
1990. Sträckorna ligger efter varandra i södergående körriktning och har således 
samma trafik.

Asfaltsträckan är uppbyggd som en grusbitumenöverbyggnad (GBÖ) enligt BYA- 
84, trafikklass 7. Slitlagret består av 35 mm HABS 16 (typ Viacotop) med de 
grova stenfraktionerna bestående av porfyr. Det bundna bärlagret är utfört av 
195 mm AG. Överbyggnadens totala tjocklek är 1,0 m.

SR 0.25 2,75

35 mm HABS 16 
195 mm AG
120 mm Bärlagergrus 
650 mm Förstärkningslager

Figur 4 Normalsektion för asfaltöverbyggnaden.
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3 TRAFIK

Trafiken har mätts kontinuerligt med en automatisk trafikräkneutrustning som 
Vägverket har monterat vid betongvägens södra ände. Vid mätningen registreras 
trafiken dels uppdelad i vänster och höger körfält dels uppdelad i fordonstyper.

Trafiken mättes hösten 1990 under perioden 20/10 -  25/11. I genomsnitt var 
dygnstrafiken i södergående körriktning 11784 personbilar och 1686 tunga fordon, 
dvs ca 13 % av trafiken var tunga fordon.

I bilaga 1 redovisas månadsmedeldygnstrafiken på betongvägen i södergående 
körriktning under tiden 1991-01 till och med 1993-03. Mätningarna visar att må
nadsmedeldygnstrafiken har minskat med ca 2500 fordon under 1991 och 1992. 
Detta kan förklaras av minskad flygtrafik på Arlanda under samma period. Från 
1992 års mätningar framgår att andelen personbilar i högra körfältet (Kl) var 80- 
85 %.

Månadsmedeldygnstafik 1992 
riktning mot Stockholm

Figur 5 Månadsmedeldygnstrafikens variation under 1992. 
Högra körfältet i södergående körriktning.
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Uppgifter om den tunga trafiken används vid bedömning av den struktuella livs
längden hos vägen. Vid beräkning av beläggningens specifika slitage (SPS) an
vänds antalet personbilsöverfarter och andelen dubbade fordon.

I figur 6 visas uppskattad andel dubbade fordon under de tre vintrarna 1990-1991,
1991-1992 och 1992-1993. Ett antal slumpmässigt utvalda mätdagar ligger som 
grund för uppskattningen.

DUBBFREKVENS VINTRARNA 90-91 TOM 92-93

NOV DEC JAN FEB MARS APRIL

Figur 6 Uppskattad andel dubbade fordon under vintrarna 1990-1991, 1991- 
1992 och 1992-1993.
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4 TILLSTÅNDSMÄTNING

4.1 Jämnhet i längsled

Jämnheten i längsled har mätts med två olika typer av mätutrustning, CHLOE- 
mätare och Laser RST-bilen.

Vid mätning med CHLOE-mätare anges jämnhetsvärdet i en skala 0-5 där 5 mot
svarar mycket bra jämnhet och 0 mycket låg jämnhet. Mätningen har utförts i 
höger hjulspår i högra körfältet (Kl).

Jämnheten har mätts med CHLOE-mätare på fyra utvalda uppföljningssträckor, 
vardera 100 m långa, belägna vid följande sektioner:

4. Asfalt
HABS 16 ca 13/260-13/360

Efter ca 2,5 år var genomsnittligt CHLOE-värde 4,4 på betongsträckoma, vilket 
anses som mycket god jämnhet.

I figur 7 redovisas jämnhetsutvecklingen mätt med VTI:s CHLOE-mätare från 
hösten 1990 fram till våren 1993, dvs under ca 2,5 år. Mätningarna är utförda på 
betongbeläggningen efter diamantslipning.
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ningsstr.

1 Betong ca 14/340-14/440 196-216
2 Betong ca 14/135-14/235 155-175
3 Betong ca 13/475-13/575 24- 44
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JAMNHETSMÄTNING ARLANDA 
CHLOE

□ STR1

B STR2

H STR3

■ STR4 ASFALT

Figur 7 Jämnhetsutveckling för uppföljningssträckorna på betongvägen och 
asfaltsträckan.

Av figur 7 framgår att jämnheten i längsled efter ca 2,5 år var något bättre på upp
följningssträckorna av betong än på uppföljningssträckan av asfalt. För asfaltsträc
kan uppmättes CHLOE-värde på ca 3,5.

Ett annat mått på vägens jämnhet i längsled är IRI (International Roughness Index) 
som är ett internationellt ojämnhets värde för körkomforten. Fysikaliskt motsvarar 
IRI-värdet fjädringsarbetet för ett typfordon. IRI-värdet är variationen av fjäd- 
ringsrörelsen per längdenhet väg och uttrycks i mm/m. IRI-skalan har vanligen 
intervallet 0-12 mm/m. Ett lågt IRI-värde eftersträvas.

IRI har mätts längs betongvägen och asfaltsträckan med Laser RST-bilen. Figur 8 
visar uppmätt IRI-värde före slipning, efter slipning och efter ca 2,5 års trafik.
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IR I B E T O N G V AG  AR L AND A

Figur 8 Uppmätt IRI-värde (medelvärde) för betongvägen och asfaltsträckan.

Av figur 8 framgår att IRI-värdet för betongvägen efter 2,5 år var strax under 1,0. 
IRI-värde omkring 1,0 erhålls endast på de mest jämna vägarna i Sverige. För as
faltsträckan uppmättes något högre IRI-värde, ca 1,5. Även IRI-mätningen visar 
att betongvägen är jämnare än asfaltsträckan.

4.2 Jämnhet i tvärled/spårbildning

I utvalda tvärsektioner på uppföljningssträckorna har ytans tvärprofil registrerats 
med VTI:s laserprofilograf (PRIMAL). Mätningarna har utförts vår och höst i 
höger körfält (långsamfältet). Vid mätningarna registreras beläggningens totala 
spårdjup. Spårdjupet har beräknats med VTI-metoden (se figur 11).

I figur 9 redovisas spårdjupsutvecklingen från 91-03 fram till 93-04.
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SPÅR UTVECKLING ARLANDA 
PRIMAL, VT l -METODEN

Figur 9 Spårdjupsutveckling för uppföljningssträckorna på betongvägen och 
asfaltsträckan.

Av figur 9 framgår att uppföljningssträckorna av betong har mindre spårdjup än 
uppföljningssträckan av asfalt. Efter 2,5 år var det genomsnittliga spårdjupet för 
betongbeläggningen 3-4 mm. För asfaltsträckan var motsvarande spårdjup ca 
6 mm. Den initiella spårbildningen har hittills utgjort den största delen av spår
bildningen. Under de två följande åren (mars 1991 till april 1993) har spåret i as
faltbeläggningen ökat med ca 2 mm mot ca 0,5 mm för betongbeläggningen. Då 
spårdjupet fortfarande är relativt litet i förhållande till mätnoggrannheten (ca ± 
0,5 mm) är det för tidigt att dra några säkra slutsatser om den fortsatta spårutveck
lingen. Hittills har emellertid spårdjupet varit större på asfaltkonstruktionen.

Spårutvecklingen hos betongvägar beror på slitage orsakat av dubbdäck. Slitaget 
består av initialslitage och ett årligt slitage. Initialslitaget är beroende av överytans 
utförande. Ett traditionellt tvärgående- eller längsgående mönster på överytan 
innebär ett cementbruksskikt som snabbt slits bort. Detta ger ett initialslitage av 
storleksordningen 2-3 mm. På Arlandavägen diamantslipades överytan bland 
annat för att undersöka de erhållna räfflornas inverkan på initialslitaget. En tredje 
metod som troligen minskar initialslitaget är friläggning av ballasten i överytan, en 
metod som användes vid förbifart Falkenberg.
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Figur 10 Spårdjup (medelvärde) uppmätt med Laser RST-bilen på betongvägen 
och asfaltsträckan.

Uppmätt spårdjup var efter 2,5 år ca 4 mm på betongbeläggningen och ca 6 mm på 
asfaltsträckan av HABS. Även med Laser-RST-bilen uppmättes större spårdjup på 
asfaltsträckan.

Spårdjup som har mätts med Laser RST-bilen stämmer ej helt överens med spår
djup som har mätts med PRIMAL-utrustningen. Detta kan till stor del förklaras av 
att PRIMALEN har mätt spårdjupet i ett antal tvärsektioner på uppföljnings- 
sträckoma medan Laser RST-bilen har mätt spårdjupet längs hela betongvägen. 
Dessutom har olika metoder använts vid utvärderingen.
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Det årliga slitaget beror av betongens slitstyrka. Slitstyrkan hos betong förbättras i 
takt med att betongens hållfasthet ökar med tiden.

Spårdjup har också mätts med Laser RST-bilen på betongvägen och asfalt
sträckan. Laser RST-bilen är utrustad med 11 laserkameror som kontinuerligt läser 
av vägytans tvärprofil över en bredd av 3,2 meter. Den uppmätta tvärprofilen är 
sammansatt av 11 mätpunkter som sammanbinds med räta linjer. Spårdjupet har 
beräknats med trådprincipen (se figur 11).

I figur 10 redovisas uppmätt spårdjup efter 1 år, 2 år och 2,5 år (3 vintrar och 2 
somrar).

SPÅR DJUPS UT V EC K LI NG  A R L AN D A  
MÄTT MED LASER RST-BILEN
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För PRIMAL-mätningen har spårdjupet beräknats enligt VTI-metoden (delad 
rätskiva) och för mätningen med Laser RST-bilen har spårdjupet beräknats enligt 
trådprincipen. (Se figur 11).

Tråd

Figur 11 Utvärdering av spårdjup med VTI-metoden respektive trådprincipen.

En annan orsak är att vid mätning med PRIMAL-utrustningen redovisas höger och 
vänster spår separat medan vid mätning med LASER-RST-bilen redovisas största 
spårdjup i varje tvärprofil (vänster eller höger).

4.3 Avnötning

Avnötning från dubbdäck har mätts sedan vägen öppnades för trafik. Storleken på 
dubbslitaget beror till största delen av beläggningens slitstyrka och antalet dubba
de fordonsöverfarter. Genom att mäta verkligt slitage över hela körfältet och an
talet dubbade fordon kan man beräkna beläggningens specifika slitage (SPS), bort
sliten mängd beläggning i ton per km väg och miljon dubbade fordonsöverfarter. 
SPS, mätt ute på vägen, är emellertid ingen materialparameter utan är bland annat 
beroende av klimat (temperatur, våt, torr), fordonshastighet och typen av dubb
däck (dubbvikt, dubbutstick). Man skall därför vara försiktig med att jämföra SPS 
för olika beläggningar om dessa inte ligger efter varandra på samma väg med 
samma yttre förutsättningar. I detta fall är de yttre förutsättningarna lika för asfalt- 
och betongbeläggningama.

Avnötningen har mätts över körfältets hela bredd med en vid VTI speciellt utveck
lad laserprofilograf, se figur 12.
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Figur 12 Mätning av dubbslitage med den vid VTI utvecklade laserprofilo- 
grafen.

Beläggningens yta registreras höst och vår. Den uppmätta förändringen under vin
tern utgör slitaget på ytan. Vid mätningen ställs laserprofilografens ben i fixar som 
är förmonterade i beläggningen. Vid jämförelse mellan betong- och asfaltvägen 
bör man beakta att olika stenmaterial, stenfraktioner och stenhalt har använts i be
tongbeläggningen och asfaltbeläggningen. I asfaltbeläggningen användes porfyr 
och i betongbeläggningen hälleflinta X-100. Dessa stenmaterial har liknande slip
värde men olika kulkvamsvärde. I betongbeläggningen används något grövre sten- 
fraktion, upp till 18 mm, men med en lägre stenhalt, ca 50 Stenmaterialet har 
stor betydelse för beläggningens slitstyrka.

Under vägens första vinter uppmättes ungefär lika stort dubbslitage på betong
vägen som på asfaltsträckan (medelslitage ca 0,8 mm över körfältets hela bredd ). 
Även under vägens andra vinter uppmättes ungefär lika slitage på betongvägen 
som på asfaltsträckan. Medelslitaget hade emellertid minskat från ca 0,8 mm till 
ca 0,3 mm. Under vägens tredje vinter hade medelslitaget minskat ytterligare 
något och var mindre än 0,3 mm för både asfaltsträckan och betongvägen.

I figur 13 redovisas avnötningen för uppföljningssträckorna under de tre första 
vintrarna.
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SL IT AGE MÄT NING ARLANDA (K l )

Körbanebredd 3,5 m

Figur 13 Avnötning från dubbdäck på uppföljningssträckorna under de tre 
första vintrarna (medelslitage i höger körfält).

Beläggningens SPS-värde kan beräknas om följande parametrar är kända: medel
slitage i körfält, körfältsbredd, totalt antal dubbade fordonsöverfarter under mätpe
rioden och beläggningens densitet.

En beräkning av SPS-värdet har utförts för högra körfältet (Kl) under vintern
1992-1993 (tredje vintern). Beräkningen visar att SPS-värdet ligger mellan 3 och 
4 för både betongbeläggningen och asfaltbeläggningen av HABS.

Båda beläggningarna har således mycket låga SPS-värden. Hittills har dubbslitaget 
varit lika och det är fortfarande för tidigt att uttala sig om vilken beläggning som 
kommer att klara framtida dubbdäcksslitage bäst. Vid jämförelse med resultaten i 
avsnitt 4.2, Jämnhet i tvärled/spårbildning, framgår samtidigt att spårbildningen 
för asfaltvägen är större än för betongvägen. Framräknade SPS-värden är alltså i 
detta fall inte direkt relaterade till erhållna spår. Mätningar av dubbslitage kommer 
att utföras under ytterligare ett antal år.
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4.4 Friktion

Mätning av friktion har utförts i vägens längdriktning med VTI:s Saab Friction 
Tester. Mätningen har utförts vid en hastighet av 70 km/tim på befuktad vägyta 
(normal mätmetod med 0,5 mm vattenfilm). Friktionen har mätts i höger hjulspår 
och mellan hjulspår i högra körfältet (Kl). Som jämförelse har mätningar utförts 
på asfaltsträckan av HABS 16, som ansluter till betongvägen vid södra änden. Vid 
jämförelsen bör man beakta att olika stenmaterial och stenfraktioner har använts i 
betongbeläggningen och asfaltbeläggningen. I asfaltbeläggningen användes porfyr 
och i betongbeläggningen hälleflinta X-100. Dessa stenmaterial har olika 
microtextur, vilket kan påverka friktionen.

I figur 14 och 15 redovisas resultatet från mätning av friktion.

FRIKTIONS MÄT NING A R L A N D A  
HÖGER HJULSP ÅR

Figur 14 Uppmätt medelfriktion i höger hjulspår under perioden 1990-10 t o m 
1993-05.
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F R IKT IONS MÄT NING AR L ANDA 
MELLAN HJULSPÅR

Figur 15 Uppmätt medelfriktion mellan hjulspår under perioden 1990-10 t o m
1993-05.

Vid upphandlingen av betongvägen ställdes krav på medelfriktion lägst 0,55.

Mätningar av friktionen visar att den på framsliten betong är högre än 0,60. Detta 
är högre än vad som har uppmätts på betongvägama från 1970-talet (3). Förbätt
ringen var väntad och beror på att en annorlunda betongsammansättning har an
vänts.

Mätningarna visar emellertid att asfaltsträckan av HABS 16 hade högre friktion än 
betongvägen. På asfaltsträckan uppmättes friktionen till ca 0,8. En stor del av 
skillnaden kan förklaras av asfaltbeläggningens grövre yttextur, större medel- 
texturdjup (se 4.5).

Genom att utföra en betongyta med frilagd ballast kan man åstadkomma en be
tongbeläggning med mycket god friktion redan vid utförandet. Detta visar mät
ningar på betongvägen vid Falkenberg.

4.5 Yttextur

Beläggningens yttextur (medeltexturdjup) har mätts med VTI:s lasertexturmätare 
typ TRRL Mini Texturemeter. Texturen har mätts på fyra uppföljningssträckor

□  BETONG 

■  HABS 16
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(samma platser som vid slitagemätning och tvärprofilmätning) över en längd på ca 
50 m på varje plats.

I figur 16 visas medeltexturdjupet i höger hjulspår under tiden 90-10 till 93-04.

På betongvägen uppmättes medeltexturdjupet till ca 0.5 mm i höger hjulspår. På 
asfaltsträckan uppmättes yttexturen till ca 1.0 mm. I vänster hjulspår och mellan 
hjulspår uppmättes medel texturdjup av samma storleksordning.

TEXTURMATNING ARLANDA 
HÖGER HJULSPÅR

Figur 16 Uppmätt medeltexturdjup i höger hjulspår under perioden 90-10 till 
93-04.

I nästan samtliga fall har ett större medeltexturdjup uppmätts på asfaltsträckan 
vilket delvis kan förklara att denna har bättre friktion än betongbeläggningen (se 
4.4). Medeltexturdjupet på betongbeläggningen har ökat något med tiden, vilket 
kan förklara att friktionen har förbättrats på betongbeläggningen.

4.6 Buller

Buller från motorfordon härrör dels från fordonens kraftpaket (motor, transmis
sion m m) dels från kontakten mellan däck och vägbana. Bullret upplevs både inne 
i fordonet och vid sidan av vägen. I detta fall behandlas enbart buller som upp
kommer vid kontakten mellan däck och vägbana. Vid högre hastigheter dominerar 
denna typ av buller.
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Mätning av däck/vägbanebuller har gjorts med en rullande mättrailer vid olika ha
stigheter (50, 70 och 90 km/tim) och med 5 olika typer av personbilsdäck. I detta 
kapitel redovisas endast mätningar utförda vid 90 km/tim och i hjulspår. Övriga 
resultat redovisas i bilaga 2. I tabell 1 redovisas mätvärden för 90 km/tim mätt i 
hjulspår.

Som jämförelse har en asfaltsträcka använts av HABS 16. Denna är lagd i motstå
ende körriktning (riktning mot Arlanda flygplats). Asfaltbeläggningen och betong
vägen är utförda samma år (1990). Bullermätning utfördes ej på nylagd asfalt
beläggning.

Tabell 1 Bullernivåer uppmätta på betong- och asfaltbeläggning vid Arlanda.

Mätsträcka,
Mätår

Sommardäck
Firestone

Sommardäck
Michelin

Vinterdäck
odubbat
Gislaved

Vinterdäck
dubbat
Gislaved

Betong, ny 1990 
Nyslipad yta

97,9 99,1 101,1 106,1

Betong, 1991 
Trafik 1 år

100,0 101,7 102,2 106,0

Betong, 1992 
Trafik 2 år

100,9 101,5 103,0 106,0

Asfalt, 1991 
Trafik 1 år

99,6 100,7 100,3 104,0

Asfalt, 1992 99,8 100,2 100,1 
Trafik 2 år
Bullernivåerna är uttryckta i dB(A), mäthastighet 90 km/tim

103,7

Av tabell 1 framgår att högre bullernivå har uppmätts på betongvägen. Mätt med 
sommardäck var bullernivån efter ett år 0,4-1,0 dB(A) högre på betongytan än på 
asfaltytan. Efter 2 år hade skillnaden ökat till 1,1-1,3 dB(A). Med odubbade 
vinterdäck var bullernivån efter 1 år ca 1,9 dB(A) högre på betongytan. Efter 2 år 
hade skillnaden ökat till ca 2,9 dB(A). Med dubbade vinterdäck var bullernivån 
efter 1 år 2,0 dB(A) högre på betongytan än på asfaltytan. Efter 2 år hade skillna
den ökat till 2.3 dB (A).

VTI NOT AT V 233



19

De uppmätta bullernivåerna har för båda beläggningstyperna förändrats relativt 
lite mellan 1991 och 1992. Den största förändringen uppmättes under det första 
året (1990-1991) med sommardäck på betongbeläggningen. På den nyslipade be
tongbeläggningen uppmättes relativt låg bullernivå 98-99 dB(A). Efter ett år var 
bullernivån 100-101 dB(A). Under första året förändrades betongbeläggningens 
yttextur av dubbdäcken, vilket förklarar förändringen av bullernivån.
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5 FOGAR

Fogtätning är utförd med en massa av polyuretan. Den är av tvåkomponent-typ 
och är kallapplicerad. Betongytoma penslades med primer innan massan påfördes. 
Fogmassan provades och godkändes enligt Statens Provningsanstalt metod 0759, 
utgåva 2.

Vid inspektion efter första vintern noterades att fogmassa hade släppt i tvärgående 
fogar i långsamfältet. I längsgående fog mellan körfälten och i fogarna i snabbfäl
tet observerades tendens till dålig vidhäftning i fogarnas övre del.

Orsaken till problemet är inte klarlagt. På grund av fogproblemet beslutades att en 
provsträcka skulle utföras med olika fogmassor.

Provsträckan med olika fogmassor anlades under augusti 1991. Fogmassan byttes 
ut i 44 tvärgående fogar samt i längsgående mittfog. I bilaga 3 redovisas vilka pro
dukter som har använts och i vilka fogar som de olika produkterna är utförda.

Drygt 1,5 år (2 vintrar) efter utförandet fungerade de flesta av de provade fogmas- 
soma tillfredställande. Tendens till dålig vidhäftning fanns emellertid i många 
fogar.

Protokoll från inspektionerna 92-03-31 och 93-04-01 finns redovisat i bilaga 3.

VTI NOT AT V 233



6 TIDIGARE RAPPORTER

1. "Provväg av cementbetong vid Arlanda 1990, Byggnadsrapport". VTI Meddel
ande 653.

2. "Provväg av cementbetong vid Arlanda 1990, Betongmaterial". CBI Rapport 
4:91.

3. "70-talets betongvägar, tillstånd och underhållskostnader". NVF Rapport nr 
5:1989.

21

VTI NOTAT V 233



Bilaga 1

Månadsmedeldygnstrafiken (körriktning mot Stockholm) 1991-1993-03 

Månad Kl+K2tot. Tunga fordon i Kl Personbilar i Kl

1991
Jan 8970
Feb 9348
Mars 9073
April 10340
Maj 10440
Juni 11100
Juli 9074
Aug 11025
Sept 11970
Okt 12116
Nov 10615
Dec 9845
1992
Jan 11324 766 8015
Feb 10412 800 7941
Mars 11141 822 8540
April 12294 775 9003
Maj 12151 804 9143
Juni 12848 875 9462
Juli 10108 783 8077
Aug 11671 844 8892
Sept 12330 960 9415
Okt 11980 952 9187
Nov 10879 919 8238
Dec 9702 748 7551
1993
Jan 9094 712 7029
Feb 9534 807 7478
Mars 9949 835 7875
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Tabell 2 Resultat av bullermätningar 1991-92. Bullernivåer i dB(A ) för de fem provdäcken samt för tre hastigheter. 
Vägar nr 1-16 uppmättes 1991 och vägar nr 17-18 uppmättes 1992

Väg
nr

Väg
typ 50

P (slätt) 
70 90 50

S (sommar)
70 90

1
50

M (sommar)
70 90 50

G (vinter)
70 90 50

GS (dubbat)
70 90

1S HAB16T, skrovlig del 86,8 92 ,6 95,5 _ _ . 90 ,6 95 ,6 99,4 90,3 95,6 100,3 96 ,7 101,1 104,3
IN HAB16T, slät del 86,5 91,2 94 ,0 - - - 89,6 95,1 99,1 90,5 95,9 100,3 96 ,6 101,2 104,4
7A Y 1B 4-8 mm, m.spår 86,4 91,4 96 ,6 89,2 94,5 99,0 89,2 94 ,2 99,2 89,5 94,4 98,8 98,2 101,0 104,1
7B YIB 4-8 mm, i spår 85,2 89,4 92,5 89,5 94,3 98,1 89,7 94,3 98,3 90,9 95,6 99,8 96 ,6 101,0 104,3
12A H A B S 16, lår, i spår 88,6 94 ,0 9 7 ,6 90 ,4 95,7 99,6 92,5 97 ,0 100,7 89,9 95,4 100,3 97,1 101,1 104,0
12B HABS16, lår, m.spår 89,3 93,8 97,1 91 ,0 96,1 99,4 92,0 96,7 101,0 90,2 96,3 100,6 97 ,0 101,3 104,6
5E HABS 16, ny 89,0 94,3 98,7 - - * 91,9 97,2 101,2 90,5 96,0 100,4 9 7 ,0 101,3 104,6
5W HABS16, ny 89,3 94,9 98,7 - - - 92,0 97 ,4 101,6 90,5 96,3 100,1 96,7 101,3 104,4
4 HABS 12, ny 87,1 92,1 95,4 90 ,6 95,8 99,4 91,1 96 ,2 100,2 90,6 95,9 99,9 97,3 101,4 104,6
6 HABS8, ny 83,9 88,6 91,8 - - - 88,9 93 ,5 97 ,4 88,7 94,3 98,2 96,5 100,6 103,7
3 HABS8, ny 83,6 88,1 91 ,4 - - - 88,4 93,3 97,3 88,8 94,1 98,3 96,9 100,9 104,0
1 1A Slp betong, Arlda, lår, i spår 87,9 92 ,6 96,1 90,5 96,1 100,0 92,1 97 ,8 101,7 92,2 98,1 102,2 97 ,6 102,3 106,0
1 IB Slp betong, Arlda, lår, m.spår 86,1 91,5 96 ,0 90,1 95,8 100,0 91,0 96 ,5 100,6 91,4 96,8 101,6 97 ,4 102,5 104,8
I3A Slp betong, Malmö, lår, i spår 84,6 88,5 94,5 90 ,0 - 98,7 89,5 94,3 99,3 91 ,0 95,4 100,4 97,5 101,8 105,4
13B Slp betong, Malmö, lår, m.spår 85,6 92 ,0 93,7 90,5 - - 90,4 95,3 99 ,6 91,2 95,7 99 ,6 97,3 101,2 105,4
14A Slp betong, Malmö, 2år, i spår 86,0 91,5 99 ,0 - 94,1 - 90,4 90 ,8 99,7 90,7 95,8 - 97 ,0 102,0 .

14B Slp betong, Malmö, 2år, m.spår 83,6 90 ,0 92 ,0 - 93,9 98,5 89,3 94 ,3 89,8 95 ,0 98,7 96 ,6 101,3 104,7
15 Slp betong, Malmö, lår, i spår - 96,1 - - 95,5 - - 96 ,4 - - 97 ,0 - - 102,2 .

16 Slp betong, Malmö, ny, m.spår 87,0 90,8 94,4 88,0 94,0 98,4 89,6 93 ,4 98,7 88,4 93,3 98,2 97 ,6 101,4 104,3

17A Slp betong, Arlda, 2 år, i spår 88,1 93,3 96,5 91,3 97,1 100,9 92 ,0 97 ,6 101,5 93 ,0 98,5 103,0 97 ,3 102,5 106,0
17B Slp betong, Arlda, 2 år, m. spår 87,3 93 ,4 96,5 90 ,9 96,2 100,3 91,5 97,1 101,3 92 ,6 97,7 102,0 97 ,7 102,6 106,1
18A HABS 16, 2 år, i spår 88,5 93 ,6 97,1 9 1 ,6 96,3 99,8 91,4 96,7 100,2 91,5 96,7 100,1 97,1 101,1 103,7
18B HABS16, 2 år, m. spår 88,4 93,3 96,5 91,1 96,3 9 9 r9 91 ,6 96,7 100,4 92,3 97,5 101,4 9 6 t9 101,8 104,9



Bilaga 3 
sid 1 (2)

PROVREPARATION V.33 1991. FOGKARTERING

FOG NR PRODUKT UTFÖRD AV

0
1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15
16 
17

Gjutasfalt
Expo Seal med primer 
Expo Seal utan primer 
Nitro Seal med primer 
111 mod expanderande bånd 
Illmod expanderande band 
Colpor 200 
Colpor 200 
Colpor 200 
Colpor 200
Si ka Igas K • • •
Sika T 68 
Sika T 68 
Sika T 68 
Sika T 68 
Sika T 68 
Fasadfog colpor 
Fasadfog colpor 
Fasadfog colpor 200

19 Fas;adfog colpor 200 % • 1
20 Co por 200
21 Co por 200
22 Co por 200
23 Co por 200
24 Co por 200 •  • • • •
25 Co por 200 * •  • • •
26 Co" por 200 •  • • • •
27 Co por 200 •  • • •  •
28 Co por 200 «  « « # #
29 Co por 200
30 Co por 200
31 Co por 200
32 Co por 200
33 Co" por 200
34 Co por 200
35 Co por 200
36 Co por 200
37 Co por 200
38 Co por 200
39 Co por 200
40 Co por 200
41 Co por 200
42 Co por 200
43 Co por 200
44 Wac:ker Silicone E l . HW 5

Vägverket 
Svenska fog 
Svenska fog 
Svenska fog 
NCC 
NCC
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Vidar To fsen
Expandite 
Expand i te 
Expandite 
Expandite 
Expandite 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Vidar Tolfsen 
Höganäs Chemic

Mittfog mot platta nr:



Bilaga 3 
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Vägverket, Sektionen för Vägteknik, Sten Pettersson 93 06 09

Betongväg vid Arlanda, besiktning av fogar.

Okulärbesiktning av fogmassor omfattande plattor märkta 1 till 45 enligt plan över provsträckor.

Närvarande vid besiktningarna:
92 03 01 Bengt-Åke Hultqvist VTI och Sten Pettersson VV
93 04 01 Bengt-Åke Hultqvist VTI, Öijan Pettersson CBI och Sten Pettersson W

Fog nr Noterat vid besiktning den
92 03 31 93 04 01

1-2 OK Något hög i höger kant Dålig vidhäftning i vänster spår
2-3 OK Nedtryckt i höger hjulspår
3-4 OK Något hög Ligger an, men ej vidhäftning
4-5 Tät men delvis nedsjunken Ojämnt nedtryckt och smuts i hjulspår
5-6 Tät men delvis nedsjunken 

hjulspår
i Ojämnt nedtryckt

6-7 OK OK
7-8 OK men något djup OK
8-9 OK B ra, men tendens till vidhäftningsproblem
9-10 OK men något djup Sämre och tendens till vidhäftningsproblem
10-11 OK men något djup OK
11-12 OK OK
12-13 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
13-14 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
14-15 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
15-16 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
16-17 OK OK
17-18 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
18-19 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
19-20 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
20-21 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
21-22 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
22-23 OK OK
23-24 OK OK
24-25 Tät men djup OK
25-26 OK OK
26-27 Tät, något djup OK men tendens till dålig vidhäftning
27-28 Tät, något djup OK
28-29 OK OK
29-30 OK OK
30-31 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
31-32 OK OK
32-33 OK Något hög i hjulspår Ligger högt, sämre vidhäfting
33-34 OK OK
34-35 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
35-36 OK OK men tendens till dålig vidhäftning
36-37 OK OK
37-38 OK OK
38-39 OK OK
39-40 OK Ligger högt, tendens till dålig vidhäftning
40-41 OK Något hög i hjulspår Ligger högt, sämre vidhäftning
41-42 OK Ligger högt, tendens till dålig vidhäftning
42-43 OK Ligger högt, tendens till dålig vidhäftning
43-44 OK OK
44-45 Böijar släppa i kant Ligger högt. ingen vidhäftning



Forskar för ett liv i rörelse.

Statens väg- och transportforskmngsinst har
kompetens och laboratorier för kvalificerade forsknings
uppdrag inom transporter och samhällsekonomi, 
trafiksäkerhet, fordon, miljö samt för byggande, drift och 
underhåll av vägar och järnvägar.


