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TJÄLSKYDDSÅTGÄRDER VID LÅNGSELE « SOLLEFTEÅ, VÄG 87, VÄSTER-
NORRLANDS LÄN

På grund av tjällyftning uppkommande Vägskador kan motverkas
eller helt elimineras genom speciella åtgärder antingen vid
vägens byggande eller senare, då den kommit i bruk, dvs genom
reparationer vid lokala skadesträckor.

Vare sig målet är att få en helt tjälskadefri väg eller enbart
en till viss grad tjälsäker väg, måste man kunna bedöma var i
terrängen betingelser finns för tjälskjutning av sådan art att
den kan åstadkomma skador hos den färdigbyggda vägen. Vid väg-
företaget Långsele - Sollefteå är markförhållandena komplexa
och på längre sträckor ej möjliga att utreda med normal arbets-
insats. De utförda markundersökningarna har också visat sig
icke vara nog detaljerade för att alla för skadande tjällyft"
ning betydelsefulla inhomogeniteter i marken skulle kunna upp-
sparas.

Som.bruk1igt åh: utgick man vid bedömning av tjälskyddsåtgärder
från ett tjälskyddskrav, sominnebar ett delvis tjälskydd. Tjäl-
lyftningsskador var alltså förväntade, men blev första vintern
(1968 - 69) så svåra, att rätt omfattande reparationer måste
utföras.

Påföljande vinter hade skadegraden hos vägen väsentligt gått
ned, men på många sträckor kunde fortfarande skador men av
moderatare typ noteras, förutom att vägbanan inom vissa avsnitt
var "orolig".

I det följande skall åtgärderna vid vägföretaget Långsele -
Sollefteå diskuteras.

MARKFÖRHÅLLANDEN VID VÄGFÖRETAGET

Väginstitutets markundersökare har översiktligt beskrivit mark-
förhållandena vid vägföretaget på följande sätt (2).

"Undergrunden är på större delen av sträckan uppbyggd av morän
och sediment i täta växlingar och ofta med tvära öVergångar.
Några längre sammanhängande sträckor av samma jordartstyp före-
kommer endast mellan sektion 2/900 och 4/200, 5/800 och 7/600,
där den förra sträckan i huvudsak bestårav lättlera med tal-
rika större block i ytan och den senare av lerig mmig morän med
inslag av sandig och grusig morän. Dessutom består undergrunden
vid och intill anslutningssträckorna till gamla vägen av lätt-
lera, som vid anslutningssträckan mellan sektion ll/OOO och
11/240 har såplerekonsistens och tjocka skikt av finmo. Större
bergskärningar förekommer vid sektion 0/640 - 0/740, 0/940 -
1/210, 1/920 - 1/990 samt några mindre vid sektion 2/420,
2/850, 4/260, 4/350 och 6/830.
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Vid lokalen Östergranvåg, ca 1 km öster om Bergsjön, förekommer
ett långsträckt myrområde i öst-västlig riktning. På dess syd-
ostsida utbreder sig ett sand-grovmoområde av stor mäktighet.
Vägen skär här igenom detta område vid sektion 7/600 - 7/840
och passerar sedan myrens sydöstra del vid sektion 7/840 "
8/160. Myrområdet dräneras genom betongtrumma ø 800 mm vid
sektion 8/160. Myr förekommer även mellan moränkullarna vid
sektion 8/280 och 8/400, vilka består av sandig-moig morän."

MARKUNDERSÖKNINGAR

Vägföretaget har markundersökts vid tre tillfällen, nämligen
första gången genom konventionell undersökning i samband med
projekteringen, andra gången genom speciell kompletterande
undersökning efter det byggnadsarbetena igångsatts och slut-
ligen en tredje gång genom.en speciell kontrollundersökning
för att bestämma vägens och undergrundens uppbyggnad vid vissa
skadeställen hos den färdigbyggda vägen.

Undersökning under prgjekteringsstadiet (A)

Undersökningen utfördes av vägförvaltningen i länet (kartmate-
rialet är dagtecknat 4.9.1963) enligt gängse undersöknings-
metoder och redovisningssätt. Jordartsangivelserna har sålunda
endast en (horisontell) dimension. Jordmaterialens utsträckning

i depled är angivet endast i vissa punkter. Se A i fig 1-5.

Komplettering under byggnadsskedet (B)

Vid den extra undersökning, som under bygg adsskedets tidigare
del utfördes genom väginstitutet, strävades efter att få fram

underlag för en tvådimensionell beskrivning av jordgrunden.
Härvid insamlades data om jordgrunden genom olika provborr»
ningar och provgrävningar samt genom utsagor från arbetsledning
bl a beträffande material i utfyllda bankar. Alla uppgifter
sammanställdes och tolkades med hjälp av den geologiska mall,
som gäller för trakten.Detta var emellertid inom vissa vägav-

snitt icke någon lätt uppgift, bl a därför att de mycket tjäl-
farliga sedimenten där hade en fläckvis utbredning i morän-
terrängen. Se B i fig 1-5.

Kontroll vid skadeställen (C)

Vid vissa svårare skadeställen togs provgropar upp för att ge
'möjlighet till ett detaljstudium av uppbyggnaden hos väg och
undergrund,dels där skadan var som störst, dels vid en lokal
utanför skadan. Undersökningarna utfördes i maj 1969 av väg-
institutets markundersökare. Ytterligare kontrollundersökningar
utfördes i sept 1969 av samme man i samband med reparationsar-
beten vid de tidigare undersökta skadeställena. Se G i fig l-5.
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Fig. 1
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Fig. 2
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DISKUSSION AV RESULTATEN FRÅN MARKUNDERSÖRNINGARNA

Exempel på resultat från de vid de tre tillfällena utförda
undersökningarna redovisas i fig lw5 och diskuteras i det
följande.

Eig_l. Undersökning B visar att undergrunden består av
mycket tjälfarligt sediment pålagrat sandig morän.
Det tjälfarliga sedimentet framgår ej av undersök-
ning A. Moränens kornstorleksgradering bedömdes
dessutom felaktigt. Vid undersökning C uppdagades
en svacka i moränterrängen, som var fylld med mycket

tjälfarligt sediment och som tidigare ej uppmärk-
sammats. Vid undersökningstillfället C kunde också
en detaljkorrigering av moräntypen göras, genom att
ett mindre parti med moig morän upptäcktes.

Hela denna lokal har en oregelbunden markuppbyggnad
som ej lätt låter sig undersökas.

gig_g. Bedömningen vid undersökning A har här blivit korrekt,
så när som på att i det mycket tjälfarliga sedimentet
ingående sten och block inte noterats. Den underlag-
rande moränen med växlande ytform samt den varierande
tjockleken hos sedimentlagret hade ej heller beskri-
vits vid den första undersökningen. Vid undersökning
B hade visserligen sten och block i sediment noterats,
å andra sidan hade frekvensen av denna grovkorniga
inblandning i finsedimentet inte kunnat beskrivas.
Vid undersökning C kunde man därför vid ett skade-
ställe upptäcka anhopning av sten och block.

Denna lokal är svår att i detalj undersöka beträffan-
de frekvens av sten och block.

gigmå. Av undersökning A framgår ej de mycket tjälfarliga
sedimenten. Moränen, som är av två typer, sandig (II)
och moig (III), felbedömdes. Undersökning C gav den
nya uppgiften, att i det mycket tjälfarliga sediment-
lagret förekommer en del sten och block. >

Lokalen är på grund av den ojämna ytformen hos
moränen och sedimentfyllda svackor i denna svår
att undersöka.

Figué. Undersökning B visar att moränen var heltfelbedömd
.- vid undersökning A. Den allenarådande typen var san*

dig i stället för moig och mjälig. Undersökning C
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gav inget nytt beträffande själva undergrunden, som
även nu bedömdes till en sandig morän. Däremot visade
det sig att de angränsande bankmassorna var av moig
moränkaraktär i stället för det antagna, som var
sandig morän.

Lokalen erbjuder bl a på grund av bankläget inga
större problem vid undersökning.

Vid denna lokal visade det sig, att man ej nöjaktigt
lyckades beskriva uppbyggnaden vid undersökning A
och B. Undersökning Ass morän II samt mjäla och grov-

lera visade ungefär vad undergrunden kan innehålla,
men ej fördelningen av dessa jordarter. Det sista
hade man ej heller lyckats med vid undersökning B.
Som synes är denna också schematiskt redovisad med
uteslutande av mer detaljerad moränangivelse.

Eig_â-

Lokalen är ytterst komplex och kan rimligen ej
detaljundersökas.

De anförda exemplen visar att vid vägföretaget finns vägavsnitt,
där markförhållandena är komplexa och ej möjliga att i detalj
beskriva. I sådana lägen skulle det vara ändamålsenligt att anw
bringa en genomgående isoleringför en längre sträcka, varvid

dock en nackdel är att åtgärden samtidigt även kommer att ut"
föras på mellanliggande mer godartade markavsnitt.

TJÄLSKYDDSÄTGÄRDER ENLIGT PROJEKTERING

Några andra tjälskyddsåtgärder än utspetsningar vid övergång
vid berg och rensning av berg samt utspetsningskilar vid trummor
har ej förordats under projekteringsarbetet.

TJÄLSKYDDSÄTGÄRDER VIDTAGNA VID BYGGANDET

Den kompletterande markundersökning, som utfördes under tidig
del av byggnadsskedet gav ett bättre underlag än den tidigare
för att kunna beskriva jordarter och jordlagerföljder. En viss
omprojektering vad gällde tjälskyddsåtgärder kunde därför före"
tas. Det skedde i två steg. Vid det första diskuterades mera
allmänna principer för åtgärder vid företaget, vid det andra
bestämdes de specifika åtgärderna för varje vägavsnitt.

Alternativa åtgärder

 

Med resultat från den markundersökning, som sommaren 1967 ut"
fördes genom väginstitutet som grund, utarbetades vid väginsti-
tutet en preliminär PM angående vissa tjälskyddsåtgärder vid
företaget. Följande synpunkter framfördes i denna PM.
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Tjälskyddsåtgärderna borde i första hand inriktas på att mot-
verka ojämna tjällyftningar. Vid vägföretaget kunde ojämna
tjällyftningar förväntas uppstå huvudsakligen på de sträckor,
där det i terrassen förekom.mycket tjälfarliga sediment och
speciellt där dessa var tunna och ojämntjocka och grundvatten-
tillgången god, samt vid övergångarna till grovkornigare jord*
art och berg.

Principiellt var följande tjälskyddsåtgärder tänkbara vid väg-
företaget.

1. Bortgrävning av tjälfarligt sediment.

2. Bortgrävning av morän i mjälaterräng.

3. Urgrävning till 180 cm under vägbaneytan och återfyllning
med grus-sand.

Urgrävning till 160 cm under vägbaneytan och återfyllning
med morän II.

Utförande av mittkil med bark enligt statens vägverks an-
visningar. En utredning beträffande erforderlig barklager-
tjocklek gav till resultat att om en tjocklek på 40 cm val-
des skulle vid en normal mycket tjälfarlig mark tjällyft-
ningen i 90 X av antalet vintrar enligt ungefärlig uppskatt-
ning normalt ej uppgå till mer än 4 cm. I extremt tjälfar-
liga lägen, såsom i det fall att grundvattenståndet var högt
och grundvattenföringen god, skulle dubbelt så stor tjällyft-
ning kunna inträffa.

Det kan anmärkas att alla här angivna åtgärder icke ansågs ge
ett fullständigt tjälskydd. Enligt intentionerna från vägför-
valtningen i länet skulle endast ett partiellt skydd efter-
strävas, varvid riktpunkten försöksvis skulle vara en 50-

procentig tjälskyddsgrad. Vissa reparationer av uppkomna skador
var alltså förutsedda.

Utförda arbeten

 

Vid ett sammanträde i september 1967 mellan representanter från
vägförvaltningen och väginstitutet diskuterades olika tjälskydds-
åtgärder, varefter Vägförvaltningen bestämde sig för vissa av
*dessa. Väginstitutet lämnade senare, sedan en stor del av
vägen var byggd, i november 1968 ett skriftligt förslag till
tjälskyddsåtgärder.

De av väginstitutet föreslagna åtgärderna var i regel givna
som flera alternativ. Av vägförvaltningen redan utförda tjäl-
skyddsarbeten överensstämde i vissa fall med något av väginsti-
tutets alternativ i andra fall icke. Full överensstämmelse skulle
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heller ej vara möjlig, eftersom åtgärdernas utsträckning i
vägens längdled på grund av undergrundens komplexitet måste
bestämmas med hjälp av vad som.framkom om.markförhållandena
under schaktningsarbetenas gång. I väginstitutets förslag låg
också att vid vissa sträckor med speciell lagerföljd måste
åtgärdernas art bestämmas efter det att denna lagerföljd vid
schaktningsarbetena blev känd. '

Sammanlagt barkisolerades 1 936 m och urgrävdes 780 m.

UNDER FÖRSTA VINTERN, 1968-69, UPPKOMNA TJÄLSKADOR

Eftersom vägföretaget icke byggts helt tjälsäkert skulle en del
tjälskador, ojämna tjällyftningar, uppfrysningar och tjäl-
Sprickor kunna uppkomma, men till olika svårighetsgrad skilda
vintrar. Skadorna blev redan den första vintern vägen var i

bruk, 1968-69, stora, i varje fall så stora att det fanns an-
ledning att reparera dem. I det följande skall den inträffade
skadeutvecklingen diskuteras och försök göras att klarlägga
orsakerna till skadorna.

Som bakgrund lämnas (som.bilaga) en uppställning (avskrift av
markundersökningsprotokoll) över väg" och markuppbyggnaden vid
några olika skadelokaler.

Vid skadeställena l - 4 samt 12 och 13 har barkisolering blivit
utförd. De uppkomna ojämna tjällyftningarna har varit besvärande.
Endast vid ett ställe har de uppmätts (skadeställe 2, 12 cm).

Barktjocklekarna, ca 2 v 3 m från vägmitt, haruppmätts och
värdena 18, 21, 32, 32, 35, 15, 35, 37, 30 och 27 om har er-

hållits, dvs Variationsvidden är (15) 21 - 37 cm. Detta mot-
svarar enligt /1/ genomsnittligt en luftköldmängd på 400 - 750
dygnsgrader. Den under vintern 1968w69 uppnådda köldmängden
blev i Sollefteå enligt SMHIs mätningar 1 400 dygnsgrader,
vilket motsvarar den köldmängd som statistiskt sett uppnås i
10 Z av antalet vintrar. I en tabell har barklagertjockleken
för medelköldmängden (950 dygnsgrader) angivits till 40 cm
(45 s 34 cm). Där på grund av mittkilsformen eller andra skäl
barklagertjockleken i vägen blivit mindre bör genomtjälning ha
inträffat vid en mindre köldmängd. I tabellen kan utläsas, att
om.barklagertjock1eken (21 v 37 cm) varierar som vid nämnda
tjälskadeställena, 2 * 3 m från vägmitt, vilket motsvarar köld-
mängderna 400 u 750 dygnsgrader, så skulle tjällyftningen vid
en köldmängd av 1 400 dygnsgrader bli 9 - 6 cm. Detta gäller
dock vid en normalt mycket tjälfarlig mark. I extremt tjälfar-
liga lägen såsom i det fall grundvattenståndet är högt och
grundvattenföringen god, torde de uppskattade tjällyftnings-
beloppen kunna uppgå till det dubbla. De vid de barkisolerande
vägavsnitten uppkomna tjällyftningarna kan härigenom få en för-
klaring. Emellertid kompliceras denna bild av visSa förhållan-
den vid barkens utläggning under vintern.
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Tabell

Uppskattad tjällyftning i Sollefteå för vissa köldmängder och
barklagertjocklekar, när överbyggnaden på bark har tjockleken
80 cm.

  

   

Köld- Antal vintrar, Barklager* Tjällyftning cm, vid köldmängden
mängd Z, köldmängden tjocklek, cm

överskrides i normalf.9 950 1100 1400 1750
o vattensjukt
C.d läge °0.d °c.d °c.d °c.d

300 100 8 s 6 6 8 10 11

550 90 27 s 18 4 6 8 10

750 70 37 - 27 2 4 6 8

950 50 45 - 34 0 2 4 6

1100 30 50 s 40 0 0 2 4

1400 10 i60 - 50 0 0 0 2

1750 0 ? °i55 0 0 O 0
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Genom att barken vintertid lades på redan tjälad terrass, och
barken inte påfördes grus och sand i nära anslutning till bark-
utläggningen kunde barklagret tjäla i större omfattning än som
varit fallet om barken utlagts vid varmare väderlek. Påförda
grus och sandmaterial genomtjälades också snabbt vid utlägg-
ningen. På detta sätt inbygges en onormalt stor mängd tjäle i
såväl vägkonstruktion som i undergrunden. Följden blev att
tjälen i undergrunden på grund av barkens värmeisolerande ver-
kan i upptinat tillstånd på våren " försormaren avsmälter lång-
sammare än normalt.

Observationer i juni 1969 visade också tjälzoner under barken
på upp till 70 cm, där tjocka isränder förekom, medan vid icke
barkisolerade sträckor tjälskiktet var tunnare och aldrig över-
skred 50 cm. Den sena avsmältningen av tjälen under sommaren
efter byggnadsvintern hade till följd att fullständig vatten-
avledning ur vägområdet ej hann ske förrän tjälningen kom i
gång på hösten (1968). Att det i undergrunden under byggnads-
tiden och tiden strax därefter förekommer ännu ej dränerat
överskottsvatten är för övrigt regel oberoende av tjälför-
hållandena. Det tar alltid en viss tid innan vägens dränerings-
system.hunnit få full verkan. v

Till stöd för detta resonemang kommer de undersökningar av
tjäldjup och vattenhalter, som gjordes i april 1970 efter en
lika kall vinter som den föregående vid vissa av de under
våren 1969 undersökta lokalerna. De bestämda tjäldjupen var
i allmänhet något mindre? men framför allt var isanriktningen
mycket obetydlig under den senare vintern.
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Övriga icke barkisolerade skadeställen kan uppdelas i två typer.
En där i undergrunden förekommer en skarp skillnad i tjällyft-
ningsförmåga hos två angränsande jordmaterial, en annan där
undergrunden är hetorogen, såsom fallet ofta är med moränmark.
En skärpning avundergrundens tjällyftningsfarlighet kan noteras
för flera av skadeställena, nämligen dels på grund av uppfrysan-
de block, dels på grund av högt grundvattenstånd. Uppfrysning
av block brukar normalt ta avsevärd tid. Sannolikt

har emellertid blockuppfrysning skett redan under byggnadstiden,

vilket fört med sig att blocken fått ett förhöjt läge i under-
grunden med följd att ytterligare uppfrysning lätt kunnat ske
under första vintern vägen var i bruk.

Vid skadeställe 2 låg några block varav ett större block i lätt-
lera så att de tangerade terrassytan. Samma kunde konstateras

vid skadeställe 7, där ett block på lättlera nådde upp till
terrassytan. Ett annat liknande skadeställe är nr 6, där ett
block nära terrassytan låg i moigt moränmaterial med mjäla-
klumpar.

I en moig morän kunde vid skadeställe 2 konstateras ett par
större stenar strax under terrassytan. Ytterligare,exempel
utgör skadeställe 8 och 9, där högt liggande block låg i lätt*
lera - styv mellanlera. Det kan således konstateras att där
lyftningarna varit störst vid två näraliggande vägavsnitt har
blockfrekvensen också varit störst.

Genom undersökning av väg* och markuppbyggnaden vid skadeställe-
na har kunnat konstateras att anledning funnits till ojämna
tjällyftningar. Där detta tidigare förutsatts och barkisolering
använts har denna varit för klent dimensionerad för att kunna
motverka tjällyftningsskador även under kallare vintrar. Vid
de ställen där den skarpt oregelbundna uppbyggnaden hos under-
grunden ej har kunnat beskrivas med ledning av tidigare under-
sökningar och åtgärder sålunda ej vidtagits har tjällyftnings-
skador uppkommit.

En fråga som ej är klar är när en blockig och stenig tjälfarlig
morän skall anses så tjällyftningsfarlig att Speciella motver-
kande åtgärder är lämpliga. Ett exempel är skadeställe 6, där
en del oregelbundna lyftningar har uppstått, även om de inte

är så markerade.

REPARATIONER.OCH REPARATIONSKOSTNADER

Vid 9 st skadeställen valde nedre norra byggnadsdistriktet
(= i samråd med vägförvaltningen) att reparera enligt ett

uppgjort program.till en projekterad kostnad av 164 800 kr.
Slutkostnaden blev i verkligheten 212 860 kr. Under repara-
tionstiden var väginstitutets marktekniker på platsen och
han har sammanställt sina erfarenheter från de inSpekterade
arbetena (5 st) i en rapport /2/, varur nedanstående samman-
ställning är ett utdrag.
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Avsnitt (1), sektion 3/311 " 3/331 (fig 2)

 

Skada: Kraftig uppfrysning i huvudsak höger väghalva vid
sektion 3/320, tvärspricka. Mindre uppfrysning vid sektion
3/340.

Här skulle blockstenar under barklagret rensas bort och mitt-
kilen justeras, varefter nytt barklager och ny överbyggnad
skulle påföras. Åtgärden gäller höger väghalva. Det visade
sig vid grävning vara omöjligt att rensa ur blockstenar ur
undergrunden, dels på grund av för stor block- och stenhalt
och dels på grund av det ojämntjocka sedimentlagret. Här ut-
fördes därför urgrävning till 2,0 m och återfyllning med
morän II. Vatten rann in från höger schaktvägg och porlade
upp i undergrunden.

Avsnitt (3), sektion 5/726 - 5/758 (fig 3)

 

Skada: Kraftig uppfrysning vid sektion 5/732. Kortare och
högre, på vänster väghalva avtagande och längre åt höger sida.
Tvär- och längdsprickor.

Blocksten och lerkörtel skulle här borttagas på sträckan
5/726 - 5/740. Vid schaktning visade det sig att det lerlager,
som vid markundersökningen 1967 påträffades mellan sektionerna
5/735 - 5/780 (VM) och enligt byggnadsplanen skulle bortschak-
tas och återfyllas med morän II, fortfarande låg kvar, endast
påförd ett tunt lager morän. Lerlagret innehöll ett flertal
större block, en del så stora att de måste sprängas på platsen.
Urgrävning till 2,0 m och återfyllning men morän II. Vatten
rann in från höger schaktvägg ovanpå leran.

Avsnitt (5), sektion 5/926 - 5/944

 

Skada: Kraftig uppfrysning vid sektion 5/938 vänster väghalva.
Kraftig sprickbildning vänster väghalva.

Blocksten och tjälfarliga partier skulle här borttagas på ovan-
nämnda sträcka och återfyllas med morän II. Åtgärden gäller på
en bredd av 8 m räknat från vänster vägrenskant. Vid urgrävningen

påträffades ett lerlager liggande på en storblockig lerig moig
morän. Stora block i leran stickande upp i överbyggnaden. Vatten
rinner in från höger schaktvägg. Urgrävningsdjup på denna sträcka:

5/926 v 5/937 = 2,20 m

5/937 - 5/939 = 1,80 m

5/939 - 5/944 = 1,30 m
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Avsnitt (7), sektion 3/100 " 7/116 (fig 4)

 

Skada: Uppfrysning på båda sidor om mindre moränskärning. Tvär=
sprickor°

Sträckan ändrad från 7/092 - 7/116 till 7/100 - 7/116. Barkiso-
lering med mittkil och 20 m utspetsningar åt båda håll. Hela
vägbredden.

Vid urgrävningen visade det sig att uppfrysningen närmast
Långsele troligen orsakats av en lerig moig morän och uppfrys'
ningen på andra sidan skärningen dels av ett mjälalager med
enstaka block och dels av en lerig moig morän.

Avsnitt (9), sektion 9/696 - 9/758 (fig 5)

 

Skada: Kraftig uppfrysning vänster väghalva vid sektion 9/724
skarpt markerad med Sprickor.

Lerkörtel i terrassen i vänstra väghalvan skulle här bortschak-
tas på sträckan 9/696 - 9/732 och återfyllas med morän II. Vid
schaktningen visade det sig att lerkörteln bestod av ett bredare
lager av skiktad lättlera - mellanlera Som sträckte sig över så
gott som hela vägbredden mellan sektionerna 9/695 - 9/758.
Vatten rann in från vänster schaktvägg. Urgrävningsdjup på denna
sträcka var 2,20 m.

Att de sommaren 1969 utförda reparationerna haft god effekt kunde

konstateras följande lika kalla vinter, som ur skadesynpunkt blev
avsevärt lindrigare än vintern 1968 - 69.

De hittills nedlagda kostnaderna för reparation av vägföretaget
är vad man från vägbyggarens sida ansett motiverade. Tjälskador
av lägre svårighetsgrad har ej åtgärdats och kommer alltså att
upprepa sig i viss omfattning följande vintrar. Dessutom kan
förväntas att skadebilden med åren blir allvarligare att döma
av den vanliga långtidsutvecklingen av tjälskadetillståndet hos
andra vägar med liknande undergrund och i trakter med motsvaran-
de klimat. Särskilt aktuella kan skador i form av uppfrysning
av block och sten bli,

Med de nya isoleringsmaterial som nu är tillgängliga (bark, cell-
plaster etc) har möjligheterna att redan under byggnadsskedet
företa isoleringar av en större del av ett vägföretag förbätt-
rats. För Långse1e°Sollefteåvägen har platschefen för bygget
ingenjör A Westman gjort en ekonomisk utredning9 som visar att
kostnaderna för en barkisolering utförd under byggnadstiden
sett mot de kostnader som efterreparationer drar med sig, inte
är så höga. Westmans utredning är återgiven i det följande.
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PM angående kostnader m'm för tjälskyddsåtgärder på Långsele-
vägen

av A Westman, Nedre norra byggnadsdistriktet, Arbetschefs"
grupp b3.

"Vägföretagets totalkostnad 9 800 000 = 867 kr/m.

Vägföretagets längd 11 300 m.

Följande typer av tjälskyddsåtgärder har vidtagits:

1. Barkisolering

2. Urgrävning till 180 om under vägbaneytan och återfyllning
med morän II

1. Barkisolering

 

Barkisolering har utförts som mittkil med 40 cm tjocklek i

 

 

 

vägmitt.

Kostnader:

Schaktning för mittkil 8 800 12me ä 6:21 54 600 kr

Återfyllning med bark 8 800 tam3 " 11:-- 96 800 kr

âgmma kronor 151 4903:;

Barkisolerad våglängd 1 936 m

Kostnad per m barkisolerad väg 151 400 = 78:20 kr
1 936

Barkisoleringskostnad per m
väg baserad på vägens totala
längd 151 400 = 13:40 kr

11 300

Barkisoleringskostnad per m
väg i procent baserad på vägens
totalkostnad 100 ' 13,4 = 1 5 7

867 ' °

SVI. Rapport. Nr 109
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2. Urgrävning av tjälfarliga sediment ned till morän II men

 

max 180 om under vägbaneytan

 

Kostnader:

Schaktningskostnad sekt 9/980ulO/420

 

6 540 tfm3 51 7:62 = 49 835 kr

Schaktningskostnad sekt 9/420-9/760

3 800 t:me ä 2:69 = 10 222 kr

Äterfyllning har tagits ur väglinjen
utan extra kostnad = - kr

åseggzågsasr 60 057 k.:

Urgrävd våglängd 780 m.

Kostnad per m urgrävd väg .§Q_057 = 77:-" kr

780

Kostnad per m väg baserad på
vägens totala längd 60 057 = 5231 kr

11 300

Kostnad per m.väg i procent

beräknad på vägens totalkostnad 100 ° 5,31 3 0 6 7

 

867

Av ovanstående två alternativ hade det sannolikt varit bättre
att satsa på barkisolering även för alternativ 2. Skillnaden
är i stort sett osynlig här (78:20 för alt 1 och 77:- för alt 2)
men man har i verkligheten uppnått en rationellare drift och
lägre administrationskostnader med barkisolering. Att följa
ett sedimentlagers underyta medför mycket noggrann kontroll
och är ett betydligt vanskligare alternativ att utföra.

Utöver ovanstående åtgärder vidtogs sommaren 1969 ytterligare
tjälskyddsåtgärder i form av urgrävningar i den färdiga vägen.

Summa kronor 212 000:-
u--_--=-_----__-_-_--_
_----.- ___u---___--__-

Kostnader:

Urgrävd våglängd 347 m.

Kostnad per m urgrävd väg 212 000

 

347 = 611 kr

Kostnad per m väg baserad

på vägens totallängd 212 000 ,
-Tiwäöö 18.76 kr

Kostnad 1 procent per m väg
beräknad på vägens total-
kostnad 100 ' 18:76 2 2 7

867 ' °
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Sammanlagda kostnader för samtliga tjälskyddsåtgärder blir:

A. Beräknat på totala längden

 

Barkisolering 13:40

Urgrävning vid byggandet 5:31

Urgrävning efter färdigställandet 18:76

Summa kronor 37:47 peg=m väg

 

B. Beräknat på totalkostnaden i procent

 

 

Barkisolering 1,5 Z

Urgrävning vid byggandet 0,6 2

Urgrävning efter färdigställandet 2,2 Z

Summa 412_§

 

Resultatet avtjälskyddsåtgärderna har blivit en relativt
tjälsäker väg. (Bedömningen gjord efter den extremt ogynn-
samma vintern 1969w70.)

Av ovanstående framgår att tjälskyddsåtgärder i största möj-
liga utsträckning bör utföras under byggnadstiden och inte
efter färdigställandet.

För detta påstående talar skillnaden i kostnaden mellan bark-
isolering under byggnadstiden kronor 78 per m och urgrävning
efter färdigställandet kronor 611 per m.

Kostnaden för tjälskyddsåtgärderna räknat i procent av totala
byggnadskostnaden blev alltså 4,3 Z. Det kan finnas skäl i
att beakta detta när man hävdar att det är bättre att bygga
flera vägmeter än att utföra tjälskyddsåtgärder."

DISKUSSION AV TJÄLSKYDDSÅTGÄRDER

Att tänka sig en helt tjälskadefri väg kanske ännu är alltför

utopiskt. Däremot borde det vara realistiskt att tala om en

tjälsäker väg. Säkerhetsgraden kan nämligen diskuteras. Det

allmänna intrycket man får från vägföretaget Långsele - Sollef-

teå är att säkerhetsgraden där lämpligen kunde ha varit högre.
Att ha valt en högre säkerhetsgrad skulle ha inneburit högre
byggnadskostnader och det blir väghållarens sak att bedöma
om han bör ta dessa. Det är endast denne som kan göra kostnads-
avvägningar för projektering, byggande, efterarbeten och framr
tida underhållsarbeten. För att göra dessa bedömningar måste
han ha tillgång till vissa data, nämligen:
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1. var på företaget tjälskador kan förväntas uppkomma och en
gradering av dessas svårighetsgrad.

2. Vilka alternativa åtgärder, som under byggnadsskedet kan
företas vid resp förväntat skadeställe för ett helt eller
delvis tjälskydd.

3. Alternativa åtgärder för reparation av skador, som upp-
kommit första och andra vintern för helt eller delvis
tjälskydd.

4. Omfattningen av de tjälskador som kan förväntas uppkomma
efter några år.

Den första punkten kan besvaras om.tillräckliga kunskaper
finns om mekaniken för uppkomsten av de lokala skadetyperna,
markförhållandena och beskaffenheten hos planerade bankar vid
vägföretaget är kända. Vanligen är dessa krav inte helt upp*
fyllda. Tjälskademekaniken är visserligen känd till sina prin-
ciper, men inte så i detalj utredd att man kan ha nytta av den
vid mer ingående exakt dimensionering av åtgärder. Vid ett väg-
projekt av i dag känner man heller inte till markuppbyggnaden
så noga att man därav kan dra de slutsatser i fråga om tjäl*
aktiviteten, som skulle vara nödvändig för att man närmare
skulle kunna förutspå uppkomsten av tjälskador. Det är därför
i högsta grad att rekommendera att den mera ingående utreda
ningen beträffande tjälskademekaniken fortsättes samt att mark-
undersökningarna inriktas inte blott på jordartsbestämningar
utan utvidgas till bestämning av jordlagerföljden så att projek-
tören för sina bedömningar får tillgång till beskrivning av
jordgrunden i såväl längd- som djupsektion.

Punkt nummer 2 gäller tjälskyddsmetoder. Det finns härvidlag
ett flertal möjligheter, som på senare tid blivit aktuella
såsom isolering med bark (frysmotståndsmetoden) och cellplast
(värmeisoleringsmetoden), som kan föreslås. Utredningar pågår
för att få dessa och andra liknande metoder så välutvecklade,
att detaljerade byggnadsanvisningar kan ges. Vad som sagts om

denna punkt 2 gäller i princip också för punkt 3.

Frågan som framställs i punkt 4 är inte byggarens bekymmer,
men desto mer underhållarens. För varje nytt vägbygge, som aV*
synas på hösten, hyser man en mer eller mindre svag förhoppning

om att det goda tillstånd som vägen då befinner sig i skall be-
hållas några år. Så är i de nordliga trakterna av landet ty"
värr ofta inte fallet. Det inträffar ej sällan att en nybyggd
väg redan efter 3 år egentligen borde förses med en ny belägg-
ningstopp på grund av söndersprucken och ojämn vägbana. Meka-

niken bakom de skadande långtidiga förändringarna hos vägen
är endast delvis tillräckligt känd. Uppmärksamhet bör sålunda
ägnas åt detta problem, speciellt tjälens roll. Kunde man
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bättre förutspå de framtida skadorna skulle man ha större
möjligheter att väga framtida reparationskostnader mot kost-
nader för tjälskyddsåtgärder vid byggnadsskedet.

Att åstadkomma en helt tjälsäker väg, inte bara för varje väg-
avsnitt utan för hela vägföretaget och dessutom för alla
kommande vintrar, är teoretiskt möjligt men kostsamt då det
innebär ett överskydd under de flesta vintrarna. Väljer man
en så stor säkerhetsgrad som ett fullständigt skydd innebär
kan man,om markförhållandena är välkända, anpassa åtgärderna
till det aktuella behovet utefter vägenoch på så sätt hålla
nere kostnaderna. Om.markförhållandena är för litet kända,
måste man åtgärda hela vägsträckan som.om terrassen uppbyggdes
av det mest tjällyftande materialet i denna, alltså ur tjäl-
skyddssynpunkt ett dyrare alternativ. Det är alltså fråga om
en avvägning mellan undersökningskostnader och tjälskyddsw
kostnader.

Reducerad tjälsäkerhet genom prutning i förhållande till full

 

säkerhet kan ske på två sätt, antingen genom att utesluta åt-
gärden för de vägavsnitt där tjälskaderisken är mindre eller
dimensionera åtgärden så att den icke gäller de kallare vint-
rarna. Om exempelvis man väljer att dimensionera efter den
köldmängd som enligt statistiken uppnås var 10:e vinter, har
man ett gott tjälskydd 9 vintrar av 10. En osedvanligt kall
vinter kan dock tjälsprickor uppkomma, som.bildar ärr i väg-
banan, vilka ej läkes även ompåföljande vintrar blir milda.
I än högre grad gäller att under en kall vinter Uppfrusna
block kvarlämnar en bestående skada, som på grund av blockets
upplyfta läge kan försvåras under en senare vinter, som inte
behöver vara lika kall som den första.

En isolering med bark för 90 Zrigt skydd vad gäller Sollefteå
skulle betyda en barktjocklek på närmare 60 cm, alltså en be"
tydande tjocklek. Man frågar sig om denna tjocklek inte kan
reduceras.

Den reducering från full tjälsäkerhet som valts för Långsele -
Sollefteå motsvarar 50 Z-ig säkerhet (barktjocklek 40 cm).

Detta innebär att tjälning i undergrunden bör inträffa statis-
tiskt sett varannan vinter och med tjällyftningar som följd.

Isoleringslagrets form kan man välja efter den typ av tjäl-

 

lyftningsskador man avser att motverka. Mittkilsformen är
att föredra vid sådana vägar, där den enda skadetypen är längs-
gående tjälsprickor. Som tidigare /3/ redovisats uppstår längs-
gående tjälsprickor i körbanan i sådana lägen där markupp-
byggnaden är homogen och jordlagren är av en viss tjälfarligr
het och, vilket är viktigt, företrädesvis vid vägar av bredden
7 - 9 m. Vid bredare vägar tenderar sprickorna att söka sig ut
mot vägrenarna och vid smalare vägar börjar kantsprickor upp*
stå.
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Nu har man emellertid vid bedömning av tjälskaderisk för ett
vägföretag, ofta att ta hänsyn till risken inte blott för
längsgående tjälsprickor utan även för ojämna tjällyftningar.
Detta betyder en anpassning av isoleringslagrets form så att
även denna typ av skador motverkas. Detta kan lämpligen ske
genom att mittkilsformen modifieras på så sätt att barklagrets
tjocklek icke avtar så snabbt mot vägkanterna som.hos den
ursprungliga mittkilen. Hur den modifierade mittkilen bör se
ut är ännu ej helt utrett. Som en preliminär rekommendation
har dock väginstitutet bl a beträffande vägföretaget Valla -
Töva9 väg E755 Västernorrlands län angivit följande.

"Framschaktning av therrass på sådant sätt att barklager av
följande tjocklekar kan påföras;

för köldmängden 700 OC ' dygn i vägmitt 25Uâ 35 cmjvid kör
banekant 20 ä 25 cm, för köldmängden 1100 C ° dygn i vägmitt
40 a 50 cm, vid körbanekant 30 á 40 cm.

Anm. Det förutsättes att överbyggnaden på bark har en tjocklek
av minst 80 cm. Barklagertjocklekarna är angivna i komprimerade
måtta "

En modifierad mittkil av detta utseende är att föredra vid

de bredare vägarna.

SAMMANFATTNING

Jordgrunden vid vägföretaget Långsele - Sollefteå är heterogen
med bl a fläckvis utbredning av mycket tjälfarliga sediment.
Vid vägföretaget har förutom undersökning under projekterings-
stadiet kompletterande markundersökningar skett, dels under
byggnadsskedets tidigare del och dels genom kontrollundersök-

ning vid skadeställen hos färdig väg.

Tjälskyddsåtgärderna har bedömts med ledning av vad somfram-
kommit om markförhållandena vid speciellt den kompletterande
undersökningen. De utförda barkisoleringarna har syftat till
en 50 z-ig säkerhet (köldmängd 950 °c ' dygn) vilket innebär
tjällyftningar statistiskt sett varannan vinter. Dessa kan i
vissa marklager bli stora men endast under strängare och alltså
mera sällsynta vintrar.

Redan första vintern uppnåddes köldmängden 1400 0C ' dygn som
motsvarar den köldmängd som infaller i 10 Z av antalet vint-
rar /1/.

Orsakerna till de första vintern inträffade skadorna kan vara

följande.
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Köldmängden var 1400 9C ° dygn och dimensioneringen gällde
950 0C ' dygn. Att döma av erfarenheter från andra barkvägar

borde lyftningen i vägmitt (barktjocklek 40 cm) vid normalt

mycket tjälfarlig mark ej uppgå till mer än 4 cm9 i extremt
tjälfarlig mark dock till det dubbla. Vid Långsele u Sollef-
teåvägen var också markförhållandena vid vissavägavsnitt
extremt tjälfarliga.

Den mot vägkanterna starkt avtagande tjockleken hos barken
gjorde att barklagrets tjällyftningshämmande förmåga min-
skade vid ökande avstånd från vägmitt, ett förhållande som
man drar nytta av vid motverkande av längsgående mitt*
sprickor, men som är en nackdel, då undergrunden, som här,

är heterogen i tvärled och vägen är bred (13 m).

Barken lades på tjälad terrass, genomtjälades under ut*
läggning varefter även de senare pålagda grusmassorna
frös. På detta sätt erhölls ett onormalt stort tjälél^

djup och stor isanrikning under byggnadsvintern. Sannolikt
var tjälens avsmältning starkt. försenad under påföljande
sommar och tjälsmältvattnet avleddes ej helt till påföl*
jande höst, då beläggningen pålades. Villkoren för en djup
tjäle med kraftig isanrikning och tjällyftning blev därför
uppfyllda under den första vintern vägen var i bruk.

Eftersom det tar tid innan vägens dräneringssystem hunnit
få full verkan var vattenhalterna i marken höga under den
första vintern.

De tjällyftningsskadorg som uppkom redan första vintern kunde
till stor del ha undvikits om man kunnat vidta följande åt-
gärder.

l. Modifierat barkens mittkilsform så att avtunningen mot
vägkanterna ej blev så stor. Denna åtgärd skulle ha varit
mer effektiv än en ökning av barklagertjockleken och bin
behållanden av den ursprungliga mittkilsformen.

Ökat barklagertjockleken hos den modifierade mittkilen.

Utfört barkisolering på en längre sammanlagd vägsträcka.

Om barken läggas vintertid med genomfrysning som följd
bortses från de skador som uppstår första vintern vägen
är i trafik. Sannolikt är en stor del av dessa skador en

engångsföreteelse.

Genom att på senare tid nya metoder för tjälskydd kommit fram
såsom isolering med bark och cellplast, har möjligheterna ökat
att redan under byggnadstiden på ett rationellare sätt utföra
tjälskyddsåtgärder. Den uppdelning av kostnaderna i en post
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för tjälskyddsarbeten under byggnadstiden och en post för
reparationsarbeten under brukstiden kan därför numera med
fördel ske genom att låta en ökande andel tillfalla byggnads-
tiden. En utredning som utförts vid vägföretaget och där kost-
naderna för byggnadsåtgärder och reparationsåtgärder jämförs,
visar att det hade varit mer ekonomiskt om man hade lagt ned
större kostnader på arbeten under byggnadstiden. Därmed hade
reparationskostnaderna minskat Starkt. Dessa erfarenheter

borde kunna nyttiggöras vid kommande vägbyggen.
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Protokoll från väg- och markundersökning utförd i juni 1969
vid vägföretaget Långsele » Sollefteå, väg 87, Västernorrlands
län. Marktekniker; forskningsingenjör Å Runeberg.

Tjällyftningsvärdena har erhållits efter avvägning
i april och jämförelser mellan högre och lägre partier

av vägbanan. Datum för undersökningsdagen är angivet
inom parentes.

Skadeställe 1

Sektion 1/650, V 3 m_(13.6.19§9)

Ingen ojämn lyftning

0 -

10 - 40 "

40 - 82 "

82 - 100 "

100 - 120

120 - 140 "

10 cm bel + indr mak bärlager

förstärkningslager, berg

9 sand

bark

lerig moig morän9 grundvattenyta på 120 cm

sandig moig morän
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§ekEi°n 1/6619 Y-§;@_Ål§;§;lâ§2)

 

Ojämn lyftning, tvärspricka

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 a 47 " förstärkningslager, berg

47 - 85 " " , sand

85 - 106 " bark

106 - 180 " lättlera

180+ " morän

Tjäle 140 160 cm.med cm-tjocka isränder.

Skadeställe 2 (Reparerat)

 

§g§tion 3/320, H 2 m (5.6.1969)

 

ojämn tjällyftning (12 cm) tvärspricka

0 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 50 " förstärkningslager9 berg

50 - 82 " , sand

82 - 114 " bark

114 - 180 " lättlera

180+ " morän

Tjäle 110 m 180 cm med cmrtjccka isränder.

Stort block 115 cm under vägytan.

§g§tion 3/327L H 2 m (5.6.1969)

Svacka mellan uppfrysningar.

0 10 cm bel + indr mak bärlager

10 a 45 " förstärkningslager9 berg

45 _ H 'I 9 Sand

82 - 114 " bark

114 " 175 " lättlera enstaka stenar

175+ " morän

Tjäle 110 - 175 cm isränder.
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§ektion 3/337i H 2 m (5.6.1969)

Ojämn tjällyftning, tvärspricka

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 45 " förstärkningslager, berg

45 - 85 " o , sand

85 " 120 " bark

120 a 180 " lättlera

180+ " morän

Tjäle 110 - 180 cm med cmrtjocka isränder.

Två block omedelbart under terrassytan.

Skadeställe 3

 

§ektion 3/665, H 2 g (1§.6.1969)

Ojämn tjällyftning, bark i kil

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 60 " förstärkningslager, berg

60 * 160 " " 9 sand

160 * 175 " bark

175 - 205 " moig morän, lerig

205 " block

Tjäle 170 - 195 cm.

§e§tion 3/6553 H 2 m (13.6.1969)

Ingen ojämn tjällyftning

O - 10 cm.be1 + indr mak bärlager

10 - 50 " förstärkningslager, berg

50 - 165 " " , sand

165 - 200 bark

200 - 215+" moig morän, lerig, fuktig - blöt

Ingen märkbar tjäle.
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§e§tion 4/070, H 3 m (6.6.1969)

Ojämn tjällyftning, låg bred

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 50 " förstärkningsiager, berg

50 - 83 " " , sand

83 - 120 " bark

120 - 210 " lätt mellanlera

210+ " morän

Tjäle 110 - 180 cm isränder kraftiga mellan 160 - 180 cm.

§ektion 4/0921 H 3 m_g6.6.19§2)

Ingen ojämn lyftning

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10.- 45 " förstärkningslager, berg

45 " 82 " " , sand

82 - 112 " bark

112 " 130 " moig*m0rän, utfylld

130 " stopp, trol block

Ingen märkbar tjäle.

Skadeställe 5

gggtion 4/4211 YM (§;§.1969)

Ingen ojämn lyftning

0 *' 10 cm.be1 + indr mak bärlager

10 - 30 " förstärkningslager, grus

30 - 65 " " , berg

65+ " block, stapp
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§ektion 4/427, VM (6.6.1969)

Ojämn tjällyftning (12 cm) tvärspricka

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 55 " förstärkningslager, grus

55 - 100 " " , berg

100 - 180 " sand

180 - 200 " moig morän, lerig

200 " stepp, block eller berg

Tjäle 180 - 200 cm.ev djupare.

Grundvattenyta på 175 cm.

§ektion 4/4331 VM (6.6.1969)

Ingen lyftning

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 65 " förstärkningslager, grus

65 - 238 " sand

238 " stopp, block eller berg

Grundvattenyta på 160 cm.

Skadeställe 6

 

§ektion 5/260, V 2 m (16.6.1969)

Ingen ojämn lyftning

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 45 " förstärkningslager, berg

45 - 85 " " , sand

85 - 120+" moig - sandig-moig morän
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Sektion 5/275i V 2 m gléåáilgég)

Ojämn tjällyftning (8 cm) tvärspricka

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 w 50 " förstärkningslager, berg

50 - 85 " " , sand

85 - 130+" moig morän, mjälaklumpar

Stort block ca 350 mm på 90 cm.

Ingen tjäle.

ågggign 5/290, V 2 m (16.6.1969)

Ingen ojämn lyftning

0 a 10 cm be1 + indr mak bärlager

10 - 55 " förstärkningslager, berg

55 - 85 " " , sand

85 - 100 " 'moig - sandig-moig morän

100+ " sandig morän

Skadeställe 7 (Reparerat)

§§ktion 5/733, V 2:5 m (9.6.1969)

Ojämn tjällyftning (10 cm) tvärsPricka

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 38 " förstärkningslager, berg

38 - 135 " " , sand

135 - 162 " lättlera

162 " stopp, trol morän

Stort block 400 - 500 mm ø på gränsen mellan sand och lera.

Ingen tjäle.

Grundvattenyta på 100 cm.
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åeätiog â/745 V 2:54? (9-éilâé2>

Ingen ojämn lyftning

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 42 " förstärkningslager, berg

42 n 140 " " , sand

140 - 230 " styv mellanlera - styv lera

230+ " morän

Tjäle 180 - 225 cm cmrtjocka isränder.

§g§tign 5/800, V 2 m (12.6.1969)

Ingen ojämn lyftning

0 - 10 cm bel + indr mek bärlager

10 * 50 " förstärkningslager, berg

50 - 85 " " , sand

85 - 120+" sandig morän

§gktion 5/812, V 2 m (16.6.19§2)

Ojämn tjällyftning (14 cm) tvärspricka

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 50 " förstärkningslager, berg

50 t 85 " " , sand

85 - 125 " moig morän

Ingen tjäle

2 stenar ca 200 mm omedelbart under terrassytan

§ektion 5/832, V 2 m §17.6.1969)

Ingen ojämn lyftning

0 v 10 cm bel + indr mak bärläger
10 - 50 " förstärkningslager, berg

50 a 77 " " , sand

77 - 130+" sandig morän
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Skadeställe 8 (Reparerat)

§ektion_5/9389 V 2,5 m (9.6.1969)

Ojämn tjällyftning (12 cm) tvärspricka och längsgående Spricka

0 m 10 cm be1 + indr mak bärlager

10 a 55 " förstärkningslager, berg

55 - 95 " " , sand

95 - 165 " lättlera » styv mellanlera

165 - 180 " finmoig mjäla

180+ " morän

Ingen tjäle.

1 större block på 105 cm.

Blött mellan 140 och 150 cm.

Vattnet rinner cid 100 cm.

§ektion 5/950, V 2,5 m (9.6.1969)

Ingen ojämn lyftning

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 45 " förstärkningslager, berg

45 - 95" " , sand

95 - 125+" grusig sandig morän, blöt

Skadeställe 9

 

§ektion 6/0532 V 2 m (9.6.1969)

Ingen ojämn lyftning

0 - 10 cm.be1 + indr mak bärlager

10 - 50 " förstärkningslager, berg

50 - 80 " H , sand

80 - 120+" lerig sandig-moig morän
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§g§2222-§19§1 v 2.5 m (10.6-1962

 

Ojämn tjällyftning (14 cm) diagonalspricka

0 - 10 cm.be1 + indr mak bärlager

10 e 50 förstärkningslager, berg

50 - 75 " " , sand

75 - 190 lättlera - styv mellanlera

190 m 200 "

200+ " morän

Tjäle 140 * 190 cm, isränder 1 - 2,5 cm.

1 block ca 220 mm i terrassytan.

Sektion 6/0703 V 2,5 m (10.6.1969)

Ingen ojämn lyftning

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 50 förstärkningslager, berg

50 * 80 " " , sand

80 * 110+" lerig sandig-moig morän

Blött 70 - 110 cm.

Skadeställe 10 (Reparerat)

 

§g§tion 7/100i V 2 m (10.6.1969)

 

Ingen ojämn lyftning

0 10 cm bel + indr mak bärlager

10 t 35 " förstärkningslager, berg

35 - 106 " " , sand

106 - 130+" sandig morän

åskäige 7/ 1201 V 2 m (19:.é-_l?.§.2>
Ojämn tjällyftning (10 cm) tvärSpricka, bank

 

0 * 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 27 " förstärkningslager, berg

27 - 100 " " , sand

100 - 120 " sandig morän

120 " 155+" lerig moig morän

Ingen tjäle
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Skadeställe 11

 

§ektion 7/488, H 3 m (10.6.19§g)

Ingen ojämn lyftning

0

10 -

40 -

85

10 cm bêl + indr mak bärlager

40 "
85 H

110+"

förstärkningslager, grus

, sand

sandig-moig morän

gggtion 7/512, H.3 m (10.6.1969)

 

Ojämn tjällyftning (13 cm) tvärSpricka
. 0 _

10 -

45 -

100 -

110 *

10

45 H

100 "

110 "

180+"

cm be1 + indr mak bärlager

förstärkningslager, grus

, grOVmo

sandig morän

styv lera

Tjäle 150 - 180 cm, isränder.

Skadeställe 12

 

§§ktion 8/6421 g 3L3 m_g;1.6.1969)

 

Ojämn tjällyftning

0 _

10 -

38 -

60 -

85 -

110 -

125

Tjäle

10 cm bel + indr mak bärlager

38 "
60 H

85 H

110 "

125 "

110

förstärkningslager, berg

" , grus

" , grovmo

bark

lerig moig morän

stopp, block

125 cm + inga isränder.
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§g§tion 8/654, H 3,3 m (11.6.1969)

 

Ingen ojämn lyftning

O - 10 cm.be1 + indr mak bärlager

10 m 32 " förstärkningslager, berg

32 - 40 " " , grus

40- 90 " " , sand

90 * 115 " bark

115 - 150+" lerig moig morän

Tjäle 115 m 150 cm.

Skadeställe 13

 

gggggon 9/154, v §_g (11.6.1969)

 

Ingen ojämn lyftning

0 * 10 cm.be1 + indr mak bärlager

10 - 35 " förstärkningslager, berg
35 __ 'E H 5

47 - 90 " " , sand

90 - 120 " bark

120 - 210 " styv mellanlera, lättlera mot djupet

210+ " morän

Tjäle 160 190 cm, cmwtjocka isränder.

gggtion 9/163,_v 4_§ (11.6.1969)

 

Ojämn tjällyftning

0 " 10 cm.be1 + indr mak bärlager

10 - 35 " förstärkningslager, berg

35 - 45 " " , grus

45 - 88 " N , sand

88 - 115 bark

115 - 210 " styv mellanlera

210 - 232 " lerig mjäla

232+ " morän

Tjäle 145 175 cm, tjocka iáränder (3,5 cm)
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Skadeställe 14

 

Sektion 9/290, H 3 m (17.6.1969)

 

Ingen ojämn lyftning

O - 10 cm be1 + indr mak bärlager

10 - 45 " förstärkningslager, berg

45 - 90 " " , sand

90 " 120+" sandig mnrän

§gktion 9/309, H 5 9.(17.6.1969)

 

ojämn tjällyftning (10 cm) tvärspricka

0 m 10 cm be1 + indr mak bärlager

10 - 50 " förstärkningslager, berg

50 " 85 " " , sand

85 - 140 " sandig morän

140 " 200+" lerig sandig-moig morän, blöt

Grundvatten på 170 cm, sipprar ur H-väg slänt.

Ingen tjäle.

Släntflytning.

Skadeställe 15

 

gggtion 9/g39å v 2,5 m (11.6.1969)

 

Bank, lång spricka (sättning ?)

O - 10 cm be1 + indr mak bärlager

10 - 40 " förstärkningslager, berg

40 - 50 " " , grus

50 - 75 " , sand

75 - 120 " sandig morän

120 " stopp block
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§ektion 9/457, V 2 m (12.6.1969)

 

Skärning V, bank H

0

10

45

80

115

10 cm be1 + indr mak bärlager

45

80

115

N

N

N

förstärkningslager, berg

" , sand-grovmo

sandiggmorän

stopp block

§gktign 9/473, VM (12.6.1969)

 

Skärning V, bank H

0 - 10 cm bel + indr mak bärlager

10 - 45 " förstärkningslager, berg

45 m 85 " , sand

85 - 130 sandig morän

Sektion 9/473, H 4,5 m (12.6.1969)

 

Bank

0

10

50

93

120

9 vägren, spricka H 2,5 m

10 cm be1 + indr mak bärlager

50

93

120

'I

H

U

förstärkningslager, berg

" , sand

sandig morän

stopp block

Skadeställe 16 (Reparerat)

 

§ektion 9/722, v 4 m (12.6.1969)

 

Tjällyftning (16 cm) hög, bred

10 cm.be1 + indr mak bärlager0 _

10 - 40

40 - 120

120 - 165

165 a 215

215 " 255

255 - 300

300+

Tjäle 165

N

H

9'

N

1'

H

förstärkningslager, berg

, sand

lätt-styv mellanlera

styv lera

lättastyv mellanlera

lätt mellanlera

morän

185 cm tjocka isränder.

Grundvattenyta på 135 cm.
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§§ktion 9/735i v 4:5 m (12.6.1969)

Ingen ojämn lyftning

O - 10 cm be1 + indr mak bärlager

10 - 45 " förstärkningslager, berg

45 - 85 " " , sand

85 115 " lättlera, fuktig - torr

115 130+" sandig morän (I)
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