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VÄGAR BYGGDA MED BARK

 

Sammanfattning

 

Bark har under senare år fått användning vid vissa vägar i de
norrländska länen samt i Kopparbergs och Värmlands län. Vid de
flesta av dessa vägar har barken tjänstgjort som tjälisolerande

medel och sålunda utövat ett skydd mot tjälskador och då främst
tjällyftningsskador, bl a längsgående tjälsprickor. Barklagret
har därvid givits en triangulär tvärsnittsform (= mittkil enligt
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens anvisningar). Bark har använts
i mycket tjälfarliga terränglägen dvs huvudsakligen i skärningar
och där undergrunden uppbygges av mycket tjälfarliga sediment
(finmo, mjäla, lättlera) och där grundvattenståndet är högt.
Barkens tjälskyddande effekt härrör sig från dess stora frysmot-
Stånd. I vissa fall har man utnyttjat dess låga volymvikt genom

att använda den i lättbankar. Bark kan också ha använts enbart
som fyllnadsmaterial.

De "barkbyggda" vägarna, av vilka flera är provvägar, har stude-
rats och nu slutbesiktigas.

Barkbyggda vägars kondition

Övervägande antalet barksträckor, där barktjockleken varit nöj-
aktigt anpassad till vinterkylan på orten (köldmängden), har
varit skadefria till skillnad från angränsande icke barkisole-
rade vägsträckor, som varit mer eller mindre tjälskadade. Väg-

banans jämnhet har varit stor hos de barkbyggda vägarna. Mät-
ningar med CHLOE-profilometer gav vid en Jägsträcka Borlänge -
Ornäs, (byggd 1968, uppmätt 1970), väg 60, T-värdet (trafikvärde)
4,09 för barksträckor och 3,89 för icke barksträckor och vid en

annan vägsträcka Borlänge - Naglarby, (byggd 1969, uppmätt 1970),
väg 70, T-värdet 4,59 för barksträckor och 4,76 för icke bark"

sträckor. Vid barkprovsträckor vid Edsvalla sjönk T-värdet vid
sträckan med 40 cm bark från 3,70 till 2,70 på 2 år, vilket kan
jämföras med T-värdets förändring från 3,50 till 2,90 på 2 år
för en angränsande konventionellt byggd sträcka med grus och sand.

Frånvaron av bärighetsskador på de välbyggda barkvägarna visar
att bärigheten är tillräcklig för den förekommande trafiken. De
genom plattbelastningsförsök (28 cm platta) bestämda E-modulvär-
dena är däremot låga. Vid provvägen Edsvalla 1967 erhölls sålunda
värdena 1000 - 1500 kg/cm. för barktjocklekarna 20 - 40 cm, id
provvägen Nordmaling A 1961 erhölls värdena 365 - 1000 kg/cm
för barktjocklekarna 20 - 50 cm. Påbyggnaden på bark var i bägge
dessa fall 70 cm eller något mer. Vid Kinnared -1?egen, väg 728,
var påbyggnaden inklusive ytlager av oljegrus på 80 cm har en-
dast 40 cm och E-modulvärdena rörde sig om 180 - 390 kg/cm .

Tjälskador har i några fall förekommit även på barkbyggda vägar.
Barken är dock vanligen ej orsak till skadorna.

SVI. Rapport. Nr 110.



Gandahl, R: Vägar byggda av bark

SVI. Rapport. Nr 110.

Sid 3

Följande typer av skador kan ha förekommit.

l. Lokal ojämn tjällyftning. Orsaken är för tunt barklager.

 

2; Kant- och släntsprickor kan uppstå om barklagret avslutas
innanför vägbanekanten.

 

3. I särskilt tjälsprickfarliga lägen kan mittsprigkgr uppstå
även där barkmittkil användes. Sannolikt borde här barkmittkilens
storlek vara större.

4. Iängssprickor med spårbildning kan uppstå såväl vid kant-
sprickor som mittsprickor. Botemedlet är skärpta åtgärder som
motverkar sprickuppkomsten.

 

5. Oregelbunden sättning kan uppkomma på våren - sommaren om
barken lagts på tjälad terrass.

 

6. Allmän jämn sättning kan uppstå vid barkvägar men är vanli-
gen orsakad av att barken kommit till användning vid svaga marker,
som även vid konventionellt byggd väg skulle ha satt sig. I såda-
na lägen kan även längsgående spårbildningar uppstå.

 

Inverkan av barklagrets tjocklek och form

 

Barklagret måste ha en viss tjocklek för attkunna förhindra tjäl*
lyftning. Vid genomtjälning av ett barklager beror den tjällyft"
ning som uppkommer på undergrundens tjällyftningsbenägenhet och
den köldmängd som återstår efter genomtjälning. Om vid en lokal
endast erfordras 50 dygnsgrader för 1 cm tjällyftning, dvs mot-

svarande extremt stor tjällyftningsfarlighet, skulle efter bar-
kens genomtjälning och om 500 dygnsgrader står till förfogande
tjällyftningen kunna uppgå till 500/50 cm = 10 cm. Jfr också speP
ciell rapport /8/. 5

Då det gäller motverkande av längsgående tjälsprickor ochvägarna
är 9 m eller smalare är mittkil att föredra. Vid bredare vägar
skulle en modifiering av mittkilen kunna göras så, att barklagret
i vägbanans centrala delar gjordes i det närmaste planparallellt

och att kilformade delar förlades till väggrensområdena.

Därigenom skulle man kunna vinna att barktjockleken jämfört med
den ursprungliga mittkilen blev tjockare i körbaneområdet och så-
lunda skulle kunna starkare motverka ojämna tjällyftningar, som
kan uppkomma på grund av heterogen undergrund. Även för motver-
kande av tjälsprickor, vilka vid de bredare vägarna utbildas på
vägrenarna är en sådan modifierad mittkil lämpligare. F18- 1
visar schematiska skisser över tjälgränsens utformning och tjäl-

sprickornas lägen vid olika vägbredder. Man kan speciellt lägga

märke till den flacka botten hos tjälgränsen som utbildas vid

en vägbredd av 12 - 13 m. Mätningar vid provvägar visar att tjäl-

gränsens uppåtböjning börjar ca 3 m från vägrenskanten. Schema-

tiskt skulle ett barklager då få den form.som visas i fig. 2.
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Figur 1. Schemariska skisser över tjälgränsens
utfarmning, tjällyftning och tjälspric'ornas
läge vid-tre olika vägbredåer. '
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Figur 2. Schematisk skiss över modifierad mittkil
med bark vid en 13 m bred väg. Heldragen linje
visar begränsning av ett barklager, som avtunnas
inom vägrensområdet (3 m bred vägran). Grovstreckad
linje visar barkmittkilens underkant. Finstreckaâe
linjer visar genom bombering förhöjd vägbaneyta
och förhöjd övre begränsning av barklagret.

Sid 4
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Bestämning av barklagrets slutgiltiga form är en konstruktions-
fråga, som inte skall behandlas här.

Skillnaden i tjälgenomgång av barklagret då vattenhalten växlar
beror på var inom fuktighetsregistret man befinner sig. Olikheter
i vattenhalt torde i praktiken knappast kunna ge mer än 200 dygns-
graders skillnad i isoleringsförmåga. Detta innebär med samma an-
tagande som ovan om tjällyftningsbenägenhet hos undergrunden

en tjällyftning på 200/50 cm = 4 cm.

Betydelsen av olika utformning av vägdiken (dikesdjup) har tidigare
behandlats /5/. Trots de varierande dräneringsförhållandena vid de
redan byggda äldre barkvägarna har icke några skador kunnat hän-
föras till dessa. Den ojämna tjällyftning som enligt ovanstående
är möjlig vid olika fuktighetshalt hos barken visar också att
skaderisken är låg vid ojämnt dränerad väg.

Skaderisken är beroende av tjällyftningsfarligheten hos undergrunden.
Risken för tjällyftningsskador kan reduceras förutom av att man väl-
jer lämplig barklagerform, även genom att öka barklagrets tjocklek.
Väljes barklagret till sådan tjocklek att detta ej genomtjälas helt
har barklagerformen ingen betydelse. '

Inverkan av barklagerkvalitet

 

Bark av växlande kvalitet och trädslag har använts vid de skilda
barkbyggena under årens lopp. Vissa svårigheter kan ha uppstått vid
byggande om barken varit övermogen och alltså för eftergivlig för att
klara belastningen av byggnadsmaskiner. Man har då bytt ut denna bark
mot hållfastare eller om byggnadsarbetena skett på hösten inväntat

en köldperiod, som medför en lättfrysning och hållfasthetsökning hos
barken. Sedan barken inbyggts i vägen och trafiken fått utöva sitt
packningsarbete har några tydliga skador på grund av växlande bark-
kvalitet ej kunnat upptäckas.

Pågående och planerade undersökningar

Vissa bärighetsundersökningar vid väg med reducerad överbyggnads-
tjocklek pågår vid Kinnared ° Fegen, väg 728, Hallands län.

Vid vissa av de barkbyggda vägarna finns vissa sträckor, där skador
uppkommit. Planer finns att undersöka dessa sträckor. Vissa'under*
sökningar är också igångsatta för att ta reda på om barkextrakt; w
kan ha infiltrerat i undergrunden hos de redan byggda barkvägarna
och därvid.omvand1at lera till'kvicklera; » y* ' -

På Väglaboratoriet i Oslo har man sedan en tid tillbaka tagit upp

barkfråganrför ingående utredning, där alla aspekter som har sam-

band med användande av bark i väg skall belysas. Det gäller såväl

frågan om tjälisolering och bärighet som barkens eventuella kvali*

tetsförändring med tiden (förmultning).

SVI. Rapport. Nr 110.
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VÄGAR BYGGDA AV BARK

 

Bark har under senare år fått användning vid vissa vägar i de
norrländska länen samt i K0pparbergs och Värmlands län. Vid de
flesta av dessa vägar har barken tjänstgjort som tjälisolerande
medel och sålunda utövar ett skydd mot tjälskador och då främst
tjällyftningsskador, bl a längsgående tjälsprickor. Barklagret
har därvid givits en triangulär tvärsnittsform (= mittkil enligt
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens anvisningar). Bark har använts
i mycket tjälfarliga terränglägen dvs huvudsakligen i skärningar
och där undergrunden uppbygges av mycket tjälfarliga sediment

(finmo, mjäla, lättlera) och där grundvattenståndet är högt. Bar-
kens tjälskyddande effekt härrör sig från dess stora frysmotstånd.

I vissa fall har man utnyttjat dess låga volymvikt genom att en*

vända den i lättbankar. Bark kan också ha använts enbart som fyll-
nadsmaterial.

De barkbyggda vägarna, avvilka flera är provvägar, har studerats
och nu slutbesiktigats.

BARKBYGGDA VÄGARS KONDITION

De under senare år under viss kontroll byggda vägarna med bark har
vid flera tillfällen besiktigats° Vid vissa av vägarna, som byggts
som provvägar, har utförts mer ingående observationer genom.mät-
ningar av tjäldjup, tjällyftning, vägbanans tvärprofil m m. Ett
flertal av de "barkbyggda" vägarna beskrives och kommenteras i
det följande. För att undvika upprepningar tages endast vissa in-
tressanta noteringar fram för varje barkväg. Så omnämnes ej under-
grundstypen, eftersom denna i samtliga fall är mycket tjälfarlig.
Jordartsmässigt rör det sig om finmo-mjäla-lättlera.

Vägar i Norrbottens län

 

År 1957 utfördes vid Ersnäs, väg E 4, ett par kortare barksträckor

genom ombyggnad av den sprickskadade befintliga vägen. Man valde
dels en barklagertjocklek på 20 cm, planparallell form, dels en
lagertyp där mittjockleken var 30 om och tjockleken i körbanekan-
terna var 20 cm. Sprickskador och ojämna tjällyftningar uppstod
redan under första vintern vid dessa barksträckor tydande på att
barklagertjockleken ej var tillräcklig. Året därpå utfördes en
längre barksträcka med plankovext barklager och med mittjockleken
30 cm. Denna barksträcka är undersökt genom provgrävning, se fig. 3
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Figur 3. Tvärsektioner över uppbyggnad med barklager
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De tre tvärsektionerna visar den form som barklagret slutligen
fick. Som synes är den plankonvexa formen en hel del störd. Den

tänkta differentiella tjälbromsande jämna effekten blir därför
ej fullständig. Särskilt betänkligt är att barklagret ej sträckts
ut till vägkant. Som följd därav uppstod längsgående tjälsprickor
vid sektion 3/193 och i anslutning till högra körhanekanten.

I samband med den mer omfattande utredningen av längsgående tjäl-
sprickors orsaker och botemedel mot dessa byggdes år 1960 prov-

vägen Klinten B 1960 på väg E 4 mellan Töre och Kalix /3/. Barken
lades som.mittkil till 8 m bredd motsvarande vägbanebredden och
med en tjocklek i vägmitt på 30 cmm Vid denna väg uppkom redan
första vintern några smärre sprickor i vägbanan, vilka under se-
nare vintrar utökades och koncentrerade sig till vägmitt, först

förekommande inom provsträckan med det mest tjälsprickfarliga
läget för att sedan breda ut sig och hösten 1970 omfatta hela
provvägen. Längs de längsgående sprickorna utvecklades djupa spår-

bidlningar och krackeleringar.

 

Det kan först konstateras att skadorna på provvägen Klinten B

1960 inte kan tillskrivas barklagret. Provvägen är nämligen upp-
byggd med alternerande bark- och grusuppbyggda provsträckor och

skadorna förekommer oberoende av uppbyggnadstyp och utvecklade
sig tidigare på grussträckorna än på barksträckorna. Att barklagren
icke kunnat fullt motverka tjälspricktendensen är dock klart. Genom
den inbyggda gamla vägen på starkt tjällyftande undergrund är lä-
get extremt tjälsprickfarligt. Spårbildningarna längs tjälsprickor-

na jämte krackeleringarna skall inte tolkas som ett tecken på dålig
bärighet hos vägen. Mekaniken vid denna form av spårbildning har
tidigare påvisats /l/. På vintern då vägens överbyggnad är hård-
frusen och sprickan möjligen fylld med is och snö kan denna hålla
sig öppen. Motsatta förhållandet inträffar när överbyggnaden upp-
tinar, och dess hållfasthet markant försämras. Materialrörelser
kan nu ske i överbyggnaden och sprickan f,lles igen. Detta för
emellertid med sig en sättning i Sprickans närhet. Se fig. 4. Se
även fig. 5, som är ett foto av en längsgående tjälspricka, pri-
märspricka, samt de angränsande sekundärsprickorna.
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Figur 4. Uppkomst av spårbildningar i anslutning till
längsgående mittspricka. Materialrörelser sker vid
tjällossningen i den upptinade överbyggnaden. Provväg
Klinten A 1960, väg E 4, Norrbottens län.
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I fig. 6 ges ett par exempel på tvärprofiler över vägbanan, som
visar uppkomna spårbildningar i anslutning till längsgående tjäl-
Sprickor.

Vägar i Västerbottens län

Den.mest omfattande barkprovvägen i Sverige är den 1961 byggda
provvägen Nordmaling A 1961, väg E 4 vid Nordmaling /4/. Vägen
projekterades med barklagertjocklekarna 20, 30, 40 och 50 cm,
men erhöll lokalt större tjocklekar, medan påbyggnadstjockleken
(tjockleken hos lagret ovanpå barklagret) samtidigt reducerades
från 80 cm.mot så låga värden som 60 cm. Barklagren var nästan
planparallella dvs något tjockare i vägmitt. Lagerbredden över*
ensstämde med vägbanebredden, 13 m. Vid denna väg haricke några
anmärkningsvärda skador kunnat noteras. Enda skadan vid en be-
siktning hösten 1970 var en kantspricka vid ena sidan hos den
sträcka, som var uppbyggd med 20 cm bark. Deformationer har
kunnat uppmätas genom tvärprofilering av vägbanan. Dessa har
utförts varje höst under åren 1961 ° 1965. I fig. 7 redovisas
mätresultatet från 2 st provsträckor med skiljande barktjock-
lek, 50 och 20 cm. Man ser av profilerna att den första belägg-
ningen blev ojämn, och en viss sättning skedde, men att efter
teppbeläggningens påförande (sommaren 1963), ytan varit jämn
och endast en obetydlig minskning av vägbanehöjden ägt rum.
De små höjddifferenserna hos vägbaneytan visar att barklagret
ej kan ha orsakat några betydelsefulla sättningar hos vägen.
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111161

Figu57 a. Provvägen Nordmáling A 1961, väg E 4, Väáter*-
bottens län, tvärprofiler. Barktjocklek 50 cm.

 

 

Fig. 7 b. Provvägen Nordmaling A 1961, väg E 4, Väster*
bottens län. Barktjocklek.20 cm. Skalförhållande höjd:
bredd m 25:1. .
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År 1962 byggdes ett flertal barksträckor vid väg 92 mellan
Norrfors och Brattby. Barklagret hade formen av mittkil med 30
cm tjocklek i vägmitt och hade en påbyggnad av 80 cm. Jämfört
med angränsande icke barkisolerade vägavsnitt var barksträckorna
avgjort mindre skadade enligt en besiktning gjord hösten 1970.
Vad som då kunde noteras var lokalt någon enstaka längSSpricka
på något 10-tal m på en enda barksträcka. Där sprickor i vägbanan
kunde förekomma i anmärkningsvärd frekvens gällde det övergångar
mellan isolerad och ej isolerad väg. Vid en barksträcka kunde
noteras en kraftig längsspricka vid den tillhörande P-platsen.
Detta bör icke förvåna eftersom barklagret ej är bredare än
själva vägen och alltså har sin sidobegränsning efter en linje
(sprickläget) längs P-platsen. Vid en högre bank (2 - 3 m) före-
kom på den sida där banken var hög spårbildningar på 1 cm, medan
på andra sidan vägen där banken var låg icke förekom någon spår-
bildning. Man kan alltså ej skylla denna spårbildning på barken
utan fastmera på det höga bankläget, som fört med sig en sättning,
som dock delvis kan ha skett som resultat av en kanttjälspricka.

I Malå samhälle på väg 94 utfördes barkisolering år 1965 enligt
mittkilsmodellen och med en mittjocklek av 30 cm och en påbygg-
nad aV'Eülcm. Barklagret sträcktes ej ut under trottoarerna.
Inom ett lågt liggande vattensjukt parti av terrängen hade man

nyttjat barken som bärande lager under byggnadsskedet. Där hade

senare en spricka på 10 m längd utvecklat sig i trottoaren. I
övrigt var barksträckan vid besiktningstillfället hösten1970
något ojämn i längsled.

Vid vägföretaget Mensträsk - Dragnäs, väg 90 utfördes år 1962
mittkilar på ett flertal sträckor där fyllnadsmaterialet var
torv, sand och bark. Djupet hos kilen i vägmitt var för samt-

liga isolerade sträckor 30 cm, påbyggnaden 80 cm. De två bark-
sträckorna besiktigades hösten 1970, varvid en del skador kunde
noteras. Vid ena sträckan (sektion 0/588 - 0/700), som går i
kurva, fanns längSSprickor i kanterna eller nära dessa, samt
Spårbildningar, som i innerkurvan var 1,5 cm djupa. Vid denna
sträcka kunde även konstateras skada på grund av ett uppfrysande
block. Den andra sträckan (sektion 1/400 - l/500)hade ej jämn
och oskadad vägbana, dock med en längsspricka på en P-plats.

 

Inom Bastuträsk samhälle har drygt 2 km väg och gator barkiso-
lerats. Barktjockleken i vägmitt hos barkkilen hade valts till
40 cm. Barklagret hade dragits ut under samtliga trottoarer.
Det var endast ett begränsat vägavsnitt, som hösten 1970 var
skadat, nämligen på väg 369 vid skolan. På en våglängd av 100
- 150 m kunde Spårbildningar på upp till 1,5 cm noteras. Lokalen
ställde till bekymmer redan under byggnadstiden på grund av den
svaga undergrunden som var mycket vattenrik. Tack vare att man

påförde ett barklager på terrassen kunde man emellertid göra
denna framkomlig. Sträckan representerar således ett svagt bärigt
parti av undergrunden, som samtidigt är extremt tjälfarlig. 0r-
sakerna till spårbildningarna behöver därför ej ligga i bark-
lagret.
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År 1961 utfördes på enkortare sträcka i samband med en försöksr
ombyggnad, provvägen Örträsk 1961, väg 353, en barkkil med mitt-

tjockleken 30 cm. Den differentiella effekten hos en barkmittkil
i fråga om att motverka tjällyftning är särskilt markerad vid
denna provväg. Fig. 8 a ger en god illustration av detta. I
höger beläggningskant har en spricka uppkommit i området in-
vid kantstenen för trottoaren. Dessutom har noterats kraftiga
ojämna lyftningar hos trottoaren. Anledningen till dessa 0-
jämna lyftningar är ganska klar, eftersom trottoaren är helt
oisolerad. I sådana fall vore det lämpligare att sträcka ut
barkisoleringen in under trottoaren. Den ojämna tjällyftningen
vid icke barkisolerad sträcka framgår av fig. 8 b. Som synes
är bomberingsskärpningen mycket stor och har också föranlett
en mittspricka.

 

Vägar i Jämtlands län

På väg E 75 mellan Åre och Staa gjordes år 1965 försök med en
modifiering av mittkilen, sa att den i ett fall omfattade 9 m
vägbredd (= den konventionella bredden) och i ett andra fall

15 m. Mittjockleken var 40 cm. Tjockleken 3,5 m från vägmitt
blir då ca 10 resp 20 cm. Tjäldjupet har uppmätta några vintrar
i punkter 1 och 3,5 m vänster och höger om.vägmitt, varav bl a
i april 1970 framgick att tjäldjupen 3,5 m från vägmitt vid
15 m barklagerbredd i genomsnitt blev 5,5 cm mindre än vid 9 m
barklagerbredd. Detta betyder att man ökat barklagrets isolerande
förmåga vid denna punkt i tvärsektionen med ett belopp av stor*
leksordningen 100 dygnsgrader. Av skador kunde hösten 1970 på
sträckor med 9 m barklagerbredd lokalt noteras ett par 10 m långa
mindre övergående sprickor samt någon kantspricka eller antydan
till sådan. Inom området med 15 m barklagerbredd kunde konsta-
teras en 20 m lång mittspricka som böjde av mot vägrenen. Längs-
jämnheten hos bägge sträckorna var mycket hög.

Vid ett vägavsnitt på 120 m vid Uppland, väg E 75, mellan Järpen
och Mörsil utfördes en barkkil år 1965 med mittjockleken 40 cm.
Sträckan var hösten 1970 helt skadefri och mycket jämn till
skillnad mot tiden före reparationen, då här mycket svåra ojämn-
heter förekom.

Ett något sämre resultat än vid ovanstående lokal erhölls vid
vägkors i Järpen, väg E 75, där ombyggnad skedde år 1965 på
grund av stora ojämna tjällyftningar. Mittkilskonstruktion an-
vändes med barktjocklek i Vägmitt av 40 cm. Spårbildningar
till ett djup av 1 - 2,5 cm samt en del sprickor hade utveck-
1at sig på den vägdel som ligger mot Östersund, medan den väg"
del som.ligger mot Åre var tämligen skadefri. Anledningen till
att skador uppkommit på denna barksträcka kan inte anges utan
speciell undersökning genom provgrävning.

Strax V om avtagsväg till Undersåker uppstod på väg E 75 efter

vägens färdigställande på envåglängd av några hundra meter
längsgående tjälsprickor, som föranledde en ombyggnad med bark-
kil, tjocklek i vägmitt 40 cm. Man reparerade emellertid ej
hela den sprickskadade sträckan utan nöjde sig med en del, vil-
ken nu, hösten 1970, framträdde som helt oskadad, så när som
på några slänt* och kantsprickor, medan angränsande vägsträckor
var starkt sprickskadade. '
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Fig. 8 a och b. Tjällyftning och tjäldjup vid sträcka isolerad
med barkmittkil och icke isolerad sträcka vid provvägen Örträsk
1961, väg 353, Västerbottens län.
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Vid Bispgården - Bispfors och Bispfors - Fångsjöbacken vid väg
87 och 86 utfördes år 1964 ett flertal sträckor med bark, där
såväl mittjocklek som tjocklek i vägkanterna varierades enligt
nedanstående uppställning.

  

Sektion Vägmitt Tjocklek. cm
V vägbanekant H vägbanekanf

Bispgården -
Bispfors

0/835 - 0/895 30 - 40 20 20
0/895 - 0/920 30 - 40 20 30 - 40
1/260 - 1/380 30 - 40 20 20
3/530 " 3/570 30 - 40 15 20

Bispfors -
Fångsjöbacken

1/280 - 1/320 30 - 40 20 20
1/390 - 1/440 30 - 40 20 20
1/590 - 1/660 30 - 40 20 20
1/730 - 1/820 30 * 40 20 20
3/150 - 3/230 30 - 40 15 30
4/450 - 4/530 30 - 40 15 30

Vissa ojämnheter uppstod vintertid vid ett flertal av dessa
sträckor vid övergångarna mot icke isolerade vägavsnitt. Bark-
kilar hade vid sträckornas ändar utförts i lutning 1:30, dvs
för en 40 cm tjockt barklager blir utspetsningssträckan 12 m.
Detta var tydligen inte tillfredsställande.

Under hösten 1969 byggdes stora delar av vägen Staa - Ånn,
väg 7B 75 om genom inbyggning av bark som.mittki1 och med
tjockleken 40 cm i vägmitt. Arbetet forcerades kraftigt och
beläggning påfördes mycket snabbt, i vissa fall efter endast
några dagar sedan bärlagret packats. Vid denna väg har en del
permanenta sättningar i vägmitt uppkommit i vägbanans centrala
delar, som.gjorde det nödvändigt med kraftiga uppfyllningar
innan toppbeläggningen kunde påföras sommaren 1970. Om orsaken
till sättningarna är den,att barken och övriga överbyggnads*
lager ej gavs tillfälle till packning genom trafiken eller ej
är obekant. Skador av denna typ brukar normalt ej uppstå vid
en barkväg. Man kommer nu att hålla denna väg under observation
för att iaktta den fortsatta skadeutvecklingen och eventuellt
undersöka lagerförhållandena närmare genom provgrävning.

 

Vägar i Västernorrlands län

 

Det är först på senare är man nyttjat bark som tjälisolerande
material i Västernorrlands län. Bl a barkisolerade man sommaren
1969 några sträckor på Valla - Töva, väg E 75 enligt mittkils"
modellen och där barktjockleken i vägmitt var 50 cm. Några skador
har ej utbildats under vintern 1969.
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Året innan ovanstående väg byggdes hade en annan väg Långsele

- Sollefteå, Väg 90, öppnats för trafik, där barkisolering
enligt mittkilsmodellen tillgripits på en våglängd av 2 km.
Vid denna väg uppstod en del tjällyftningsskador, och en stor
del av sådan art att de sommaren, 1969, alltså efter första
vintern vägen var i bruk, måste repareras. Orsaken till skade-
uppkomsten diskuteras i en speciell utredning /7/. Som hypote°

tiska orsaker till de under första vintern inträffade tjäl-
skadorna anges i denna utredning följande.

1. Köldmängden blev 14000 Cdygn. Att döma av erfarenheter från
andra barkvägar borde lyftningen i vägmitt (barktjocklek 40 cm)
vid normaltmycket tjälfarlig mark ej uppgå till mer än 4 cm, i
extremt tjälfarlig mark dock till det dubbla. Vid Långsele*
Sollefteåvägen var också markförhållandena vid vissa vägavsnitt
extremt tjälfarliga.

2. Den mot vägkanterna starkt avtagande tjockleken hos barken
gjorde att barklagrets tjällyftningshämmande förmåga minskade
vid ökade avstånd från vägmitt, ett förhållande som man drar
nytta av vid motverkande av längsgående mittsprickor, men som
är en nackdel, då undergrunden, som här, är heterogen i tvärled
och vägen är bred (13 m).

3. Barken lades på tjälad terrass, genomtjälades under utlägg"
ning, varefter även de senare pålagda grusmassorna frös. På
detta sätt erhölls ett onormalt stort tjäldjup och stor is"
anrikning under byggnadsvintern. Sannolikt var tjälens avsmältning
starkt försenad under påföljande sommar och tjälsmältvattnet av"
leddes ej helt till påföljande höst, då beläggningen pålades. Vill-
koren för en intensiv tjälning med kraftig isanrikning och tjäl"
lyftning blev därför uppfyllda under den första vintern vägen var
i bruk.

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

Vägar i Kopparbergs län

 

Inom KOpparbergs län har ett av de större barkisoleringsprojek»
ten ägt rum. Man barkisolerade nämligen år 1968 4 km av den
fyrfältiga motorvägen mellan Borlänge och Ornäs, väg 60. På
varje väghalva med två körfält har man utfört en mittkil med mitt-
tjockleken 40 cm. Några skador att notera har ej inträffat. På
ett angränsande vägföretag Borlänge m Naglarby, väg 70, som

under några år varit utsett för kraftiga ojämna tjällyftningar,
utförde man sommaren 1969 omfattande reparationsarbeten, varvid
också metoden med barkisolering användes. Barklagret hade en
tjocklek i vägmitt av 40 cm och vid vägkanter 30 cm, vilket
innebär en modifierad mittkil. I fig. 9 anges ett exempel på effek-
ten av barkisoleringen för en sträcka med de svåraste tjällyft-
ningsskadorna. Som synes har tack vare barken tjällyftningar (se
anmärkning fig. 9) på 10 a 30 cm reducerats ned till några få
centimeter, delvis motsvarande den tjällyftning som kan inträffa
i själva barklagret, men som icke är skadande.
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Fig. 9. Tjällyftning före och efter cmbyggnad med bark vid
Borlänge * Naglarby, väg 70, Køpparbergs län. ggg. Tjäl-
lyftningsbeloppen före ombyggnad har erhållits genom jämr
förelse av vägbanehöjden i mars 196? Och vägbanans ursprung-
liga profilhogd (1961) enligt arbetsplanen. Denna prcfilhöjd
torde avvika något från den reella profilhöjden.
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Vägar i Värmlands län

 

Då det gäller användande av bark inte blott som.tjälisolerande
medel utan även som lättmaterial har aktiviteten i Värmlands
län varit mycket stor. Bland de skilda vägprojekten kan föl-
jande nämnas.

Vid Stenåsbackarna, väg 2409 delen Sandviken - Duvnäs byggdes
år 1966 - 67 en barksträcka på 1,9 km, där barktjockleken i väg-
mitt var 50 cm och i vägkanterna 30 cm. Man hade här grävt bort
den gamla vägkroppen, som tidigare såväl vinter som vår varit
starkt tjälskadad. Ovanpå barklagret påfördes bärlagergrus av
god kvalitet samt oljegrus till en sammanlagd tjocklek av 30
cm. Inga skador har uppstått vidavägen sedan ombyggnaden.

 

En annan starkt skadad väg har ombyggts på samma sätt som ovan-
stående nämligen vid Busjöviken, väg 915. Den ombyggda vågläng-
den är 1,8 km. Man hade på det i mitten 50 cm och i sidorna 30
cm tjocka barklagret först lagt ett sandlager, därefter ett gott
bärlagergrus och slutligen oljegrus till en sammanlagd tjocklek
av 30 cm. Några skador har ej heller uppstått vid denna väg.

 

De två ovan nämnda harkvägarna är anmärkningsvärda av två skäl.
Det ena skälet är att barklagret så väl kunnat motverka de olika
typer av tjälskador som förekom hos den ursprungliga vägen, näm-
ligen ojämna tjällyftningar, tjälsprickor (kantsprickor), ojämna
sättningar och vägbanegenombrott under tjällossningstiden samt
jordflytning. Omgivande ej barkförstärkta vägar utsättes fort-
farande för tjälskador och diken fylles genom jordflytning. Det
andra anmärkningsvärda skälet är att icke någon spårbildning upp-
stått i vägbanan trots den tunna (30 cm) påbyggnaden på barken.

En påbyggnad av endast 30 cm.med grusslitlager eller oljegrus har
använts vid ett flertal andra barkvägar i Värmland. Vid Karlanda,
väg 174, har man på ett barklager av tjockleken drygt 1 m gjort
ett pålägg av 30 till 60 cm med bärlagergrus för att utröna på-
byggnadstjocklekens betydelse, varvid bl a vägbanans tvärprofil
uppmätta vid några tillfällen. Se fig. 10 a och b. Att vissa rörelser
förekommit vid denna barkväg framgår klart. Det synes dock som
om de spårbildningar som uppkom ganska strax efter det trafik
släppts in på vägen icke har förvärrats. Däremot har hela väg-
banan sjunkit några centimeter9'vilket delvis kan ha skett ge-
nom komprimering av barklagret9 men sannolikt mest genom sänk-
ning i undergrunden som är mycket svag och svagast där sätt-
ningen Var störst.
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Pig. 10 a representerar förhållandena med 30 cm.påbyggnad på
barklagret och fig. 10 h med 60 cm påbyggnad.
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TJÄLSKADOR PÅ BARKVÄ"AE

På barkvägar har vintertid uppkommit längsgående tjälsprickor,
ojämna tjällyftningar, spårbildningar och azdra sättningar. Frek-
vensen av dessa skador har dock varit mycket låg. Det är egent-
ligen mera i undantagsfall som man påträffar en skadad bark-
sträcka. De skador som uppkommit har också sina naturliga orsaker.
Mekaniken vid skadeuppkomst kan vara följande.

1. Lokal tjällyftning i undergrunden åstadkommer ojämn tjällyft-
ning. Orsaken till skadan härleder sig till att barklagret är
för tunt. Tjälgränsen kommer därför snabbt att passera barklagret,
varefter detta ej längre verkar tjälisolerande, utan tjällyftning
vidtar i undergrunden. Om barklagret förtjockas kan tjälnedträng-
ningen ytterligare motverkas och möjligheterna till tjällyftning
i undergrunden kommer att minska. Beträffande bestämning av bark-
lagertjocklek se följande avsnitt samt speciell rapport /5/.

2. Kant- och släntsprickor kan uppstå om barklagret i sidled av-
slutas innanför vägbanekanten (vägrenskanten). Botemedlet är ett
barklager som går utanför vägbanekanten eller, vilket ar avgöran-
de, den upplogade snövallens fot.

3. I särskilt tjälsprickfarliga lägen kan längsgående mittsprickor
uppstå även där barkmittkil användes. Dessa särskilt tjälsprick-
farliga lokaler är speciellt sådana där en gammal väg förstärkts
genom breddning och påbyggnad medgrus, utan att den gamla vägen

rörts. Här fordras ofta kraftigare sprickmotverkande metod än in-
förande av ordinarie barkkil, och då närmast en ökning av bark-
lagertjockleken. Jfr också /3/.

 

4. Längssprickor och spårbildningar kan uppstå såväl vid kant-
sprickor som mittsprickor. Dessa spårbildningar kan ge sken av
dålig bärighet hos överbyggnadskonstruktionen. Mekaniken vid
denna typ av skadebildning är antydd under avsnittet Vägar i
Norrbottens län. Jfr också /l/. Spårbildningarna kan undvikas
om sprickorna förhindras, vilket lämpligen sker genom anpass-
ning av barklagrets form, tjocklek och bredd så som angetts
under skadetyp 2 och 3.

  

5. Oregelbundna sättningar. Om barken pålägges vintertid på en
tjälad terrass, som bl a skedde vid Långsele - Sollefteåvägen,
/7/, finns risk att ojämna sättningar kan uppstå när tjälen
upptinar. Vid ett alltför forcerat byggnadsarbete kan också
tänkas att överbyggnadslagren, inklusive barken, ej hinner
packa sig slutgiltigt under byggnadstiden, och att en viss efter-
sättning kan äga rum genom trafikens inverkan. Detta kan möjligen
vara fallet vid Staa - Änn. Se avsnittet under Vägar i Jämtlands län.

 

6. Allmän jämn sättning. En nybyggd väg sätter sig i allmänhet
på grund av fortsatt packning av överbyggnadslagren och samman-

tryckning av lager i undergrunden. Ett barklager förhindrar ej
sådan sättning, men torde inte bidraga med något större sättnings-
belopp, såsom påvisats vid provvägen Nordmaling A 1961, som behand-
lats under avsnittet Vägar i Västerbottens län. Att vid barksträckor
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många gånger sker större sättningar kan ofta bero på att
barkisolering tillgripes i vattensjuka terränglägen, där
undergrunden är starkt kompressibel. Så är kanske fallet
förutom vid provvägen Klinten 1960 /1/ också vid en under
avsnittet Vägar i Västerbottens län omnämnd barksträcka i
Bastuträsk. Sannolikt är vid sistnämnda sträcka undergrunden
så svag att den valda överbyggnaden ej är tillräckligt stark,
vilket spårbildningarna skulle tyda på. Hypotetiskt kan här
kant- och släntsprickor ha bidragit till spåruppkomsten.

 

Vägbanans jämnhet hos barkvägarv

Vid färd med bil över barkbyggda vägar kan man icke notera
större ojämnheter vid dessa än vid de konventionellt byggda
vägarna. Det är snarare så att barkvägarna utmärker sig genom
en jämnare vägbana än angränsande vägsträckor, förutom att
skadefrekvensen i övrigt är lägre på de barkbyggda vägarna.
Det s k trafikvärdet (ett jämnhetsmått) hos vägbanan har upp-
imätts vid några barksträckor med en särskild mätapparatur be*
nämnd CHLOE-profilometer.

Vid Edsvallaprovvägarna har barksträckorna visat sig vara några
av de jämnaste. Se fig. 11. De uppmätta trafikvärdena (T-vär-
den = trafikvärden) visar dels att jämnheten från början var
stor hos barksträckorna, dels att nedgången i jämnhet ej varit
särskilt stor. Som jämförelse är i diagrammet inritat T-Värdena
för en jämförelsesträcka utan barklager.

 

De längre vägsträckor, som isolerats med bark i Kepparbergs län,

har på samma sätt jämnhetsmätts med CHLOE-profilometer. Vid dessa
vägföretag Borlänge * Naglarby (Byggt 1969, uppmätning 1970) och
Borlänge - Ornäs (byggt 1969, uppmätning 1970) erhölls genomr
snittsvärdena 4,59 resp 4,09 för barksträckor och 4,76 resp

3,83 för jämförelsesträckor utan bark. Maximalvärdet är 5, vilket
betyder största jämnhet. De inmätta trafikvärdena visar att så*
väl barksträckor som konventionella sträckor varit relativt
jämna. Vid Borlänge " Naglarby var "jämnheten" tämligen lika för
de bägge vägtyperna för Borlänge - Ornäs gäller att de konven*

tionella sträckorna var något.sämre än barksträckorna. Mot bak*
grunden av dessa mätvärden och erfarenheter i övrigt vågar man
påstå att vägar uppbyggda med barklager ej är ojämnare än vägar
som byggts konventionellt och saknar barklager.
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Barkvägars bärighet

 

Barkvägarnas goda bärighet framgår därav att bärighetsskador
icke synes utveckla sig på dessa även om *åbyggnaden endast
är 30 cm tjock. I sådana fall har trafiken dock icke varit
stor, men omfattat åtminstone enstaka timmerbilar. Bärigheten

har på ett flertal vägar uppmätts genom plattbelastningsförsök

och bestämning av E-modul. Vid provvägen Edsvalla 1967 erhölls

i augusti 1968 Eumodulvärdena 1000 - 1500 kg/cmL (28 cm platta)

för de tre barksträckorna med 20 v 40 cm bark och 80 cm påbygg*

nad på barklagren, medan E-modulvärdena vid samma tillfälle gick
upp till över 3000 kg/cm på ennärliggande konventionellt byggd
vägsträcka. E-modulvärdena vid provvägen Nordmaling A 1961 vari-
erade i juni 1964 mel an 365 och 1000 kg/cmh, vilket skall jämföras
med mer än 2000 kg/cm för närliggande konventionellt byggda väg
Vid vägen Kinnared-Fegen, väg 728 i Hallands län, har en 35 cm
påbyggnad inklusive topplagt oljegrus utförts på 80 cm mäktigt
barklager, som lagts på mosse efter bortgrävning av den gamla
vägen. Ombyggnaden utfördes år 1968 /8/. Enmodulvär ena (28 cm

platta) är vid denna väg rätt låga, 180 - 390 kg/cm . Trots att?å

vägen framgår en hel del tung trafik (timmerbilar) så har några
bärighetsskador ej utvecklats.

 
 

 

INVERKAN AV BARKLAGRETS TJOCKLEK OCH FORM

Här skall endast diskuteras barklager av moderat tjocklek, dvs
de tjocklekar, som är motiverade ut tjälisoleringssynpunkt. Sätt-
ningsbeloppen kan där aldrig bli så stora som exempelvis vid de
barkbankar på en eller flera meter som byggts i Värmland.

Tjocklek

Erforderlig tjocklek för tjälisolering i vårt land rör sigom
15 - 60 cm. Mindre tjocklekar än 15 cm är ej att rekommendera,
såvida man inte är ytterst noga med att tillse att lagret blir
jämntjockt i längdled och får den erforderliga jämna avtunningen
mot sidorna.

I en tidigare rapport /5/ har för det fallet att man valt en på-

byggnad på barken av 80 cm angivits hur man med ledning av ortens
köldmängd ochköldmängdsfördelning under olika vintrar kanbe-
stämma den harklagertjocklek9 som erfordras för att tjälning i
undergrunden nätt och jämt skall förhindras. Om barklagret är så
tunt att genomtjälning sker, kan skador uppkomma i det fall att
därmed tjällyftning uppkommer9 dvs lyftning av vägbanan. Det är
då av betydelse att kunna uppskatta denna tjällyftnings storlek

för att kunna bedöma dess skadande verkan. För närvarande har man
ej så stora möjligheter att göra detta. Dock antyder resultat
från dessa tjällyftningsmätningar en möjlighet. Mätningsresultat
från provvägar visar nämligen att i ett stort antal fall är tjäl"
lyftningsmätningar en möjlighet. Mätningsresultat från provvägar
visar nämligen att i ett stort antal fall är tjällyftningen pro-
portionell mot köldmängden. Se speciell rapport härom /8/. I
speciellt tjällyftningsaktiva lägen behövs vid en 80 cm tjock
överbyggnad endast 50 dygnsgrader för att åstadkomma 1 cm tjäl-
lyftning. I övrigt förekommer hela skalan ned till det fall att
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tjällyftning ej uppkommer hur kall vintern än blir. Man kan

lämpligen sätta praktiska gränsen för tjällyftningens bero-
ende av köldmängden när 500 dygnsgrader erfordras för 1 cm

lyftning. Det är genom tjäldjupsmätningar vid barkprovvägar
konstaterat att sedan barklagret genomtjälats detta ej längre
verkar hämmande på tjälens nedträngning. Anledningen därtill
bör vara den goda värmeledningsförmågan som barken har i fruset
tillstånd. Den kan t o m vara bättre än för grus-sandmaterial.
Detta innebär att tjällyftning sätter igång, så snart bark-
lagret genomtjälats, eftersom undergrunden under en barkiso-
lering alltid är tjällyftande.

Om man nu väljer en barktjocklek, som motsvarar9 låt säga
medelköldmängden och denna är 600 dygnsgrader, kommer någon tjäl-
ning i undergrunden ej att ske om en medelkall vinter inträffar.
Om däremot en vinter exempelvis köldmängden 1000 dygnsgrader

skulle uppnås, vilket statistiskt sett inträffar var 10:e vin-
ter, kan en uppfattning om tjällyftningens storlek erhållas
under förutsättning att den köldmängd, som erfordras för 1 cm
lyftning är känd. För närvarande är detta ej fallet för god-
tycklig lokal. I svåraste fall är lyftningen 1 cm för 50 dygns-
grader, vilket i det tänkta exemplet skulle betyda 400/50 cm
= 8 cm lyftning.

Vid ett forcerat bygge kandet inträffa att barklagret ej blir
jämntjockt i längdled eller får den jämna erforderliga avtunnngen
mot sidorna. Frågan är vad detta betyder i fråga om ojämn tjäl-
lyftning. Tränger tjälen överhuvudtaget ej igenom barklagret
uppstår givetvis inga ojämna rörelser. Om tjälen får möjlighet
att verka i undergrunden, blir tjällyftningen beroende av den
köldmängd, som ianspråktages. Som praktiskt exempel diskuteras
att barklagertjockleken i längdled varierar mellan 40 och 50

cm och att den avsedda tjockleken var 50 cm, dvs att barklagret

blivit 20% för tunt inom vissa partier av vägen. Nu skyddar ett
barklager på 50 cm för en köldmängd på ca 1100 dygnsgrader och
ett barklager på 40 cm för en köldmängd på ca 800 dygnsgrader.
Skillnaden är alltså ca 300 dygnsgrader, vilket med samma anta-
ganden om tjälaktivitet hos undergrunden som ovan skulle betyda

en tjällyftning på 300 /50 cm.= 6 cm vid barklager med 40 cm
tjocklek innan någon lyftning inträffat vid barklagermed 50 cm
tjocklek. Om nu 3 cm sättes som den ojämna tjällyftning som högst
kan tillåtas skulle en variation kring 50 cm ej få överstiga
10% dvs tjockleksvariationen skulle få vara 47,5 - 52,5 cm, mot-
svarande en köldmängdsskillnad på ca 150 dygnsgrader.

Form

Den barkkilskonstruktion, som för några år sedan utarbetades var
föranledd av att man i första hand ville ha ett skydd mot längs-
gående tjälsprickor. I en tidigare rapport /5/ sades beträffande
denna mittkilskonstruktion följande. "Även då det gäller att mot-
verka ojämna tjällyftningar är den triangulära formen att föredra.
Differentiell tjällyftning, som föranledes av heterogen under-
grund, motverkas på grund av denna lagerform hårdare i vägmitts-

området, där tjälaktiviteten är störst, på grund av barkens större
tjocklek i detta läge".



Gandahl, R: Vägar bygg

SVI. Rapport. Nr 110.

da av bark Sid 26

Mittkilskonstruktionen kan betraktas som en god lösning då det
gäller skydd mot tjällyftningsskador. Frågan är om den kan göras

bättre. I en uppsats /2/ har tidigare anmärkts att tjälgränsen
under en väg är olika utformad vid olika vägbredder. Som prak-
tiska exempel på detta ges i fier° 12 tjäldjupskurvor uppmätta
vid vägar med olika vägöredd (plogad vägbredd). I fig. 12 a,
vägbredd 12 m, kan man utläsa att tjälgränsen är relativt
konform med vägbaneytan inom.ett område av ca 6 m bredd.
symmetriskt kring vägmitt. Nästa figur 12 h, visar tjälgränsens
utseende vid samma väg, när sjöröjning skett endast till en
bredd av 7 m. Vid denna vägbredd (= plogade bredden) framgår
tydligt hur tjälgränsen antar en uppifrån sett konkav form,
när vägbanehredden blir liten. Man kan nu med fog anta att om
vägbredden ytterligare minskas bibehålles eller skärpas tjäl-
gränsens konkava form. Om å andra sidan vägbredden ökas in-
träder snart det förhållandet att en central del av tjälgränsen
blir konform med vägbaneytan och att en uppåtböjning av tjäl-
gränsen sker närmare vägens kanter. Fig. 12 c visar tjälgränsens

utseende vid en 10 m bred väg. De skilda gränslinjernas utseende
är här icke helt konforma med vägbaneytan, en viss konkavitet

kan noteras. Denna vägbredd (10 m) representerar sålunda en över*
gäng mellan bredderna 7 och 12 m.

Betydelsen av plogningsbredden för tjälsprickuppkomsten har in-
gående studerats vid ett försök i Antnäs, Norrbottens län, där
vägbanan alternativt plogades till 7 och 12 m bredd /6/. För-
söket visade klart att bomberingsskärpningen var markant och
tjälsprickbildningen frekvent på 7 m sträckorna. På 12 m sträckor-
na däremot förekom ingen bomberingsskärpning inom körbaneområdet,
och icke heller sprickor inom denna vägbanedel, däremot uppstod
talrika sprickor på vägrenarna.

Ett barklager, som både skall motverka längsgående tjälsprickor
ojämna tjällyftningar och uppfrysningar av block bör svara mot
tjälaktiviteten och dess variation över hela vägbredden. En lämp*
lig ansats synes vara att låta lagertjockleken anpassa sig till
tjäldjupets och tjällyftningens variation i vägens tvärsektion.

Härvid är det säkert praktiskt att genast gå in för enkla lager-
former. Det är sålunda ej realistiskt att utforma konkava terrass*
bottnar, som den angivna principen skulle medföra för en 7 m väg.

Här är givetvis den redan beprövade triangulära formen att före-
dra.

För en väg med 7 m bredd passar således den konventionella mitt"
kilsformen bäst. Däremot skulle en modifiering av denna mittkil
ge ett bättre skydd vid vägar med bredderna 12 - 13 m. Mittkilar
vid vägar med mellanliggande vägbredder skulle kunna modifieras
på motsvarande sätt.
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Fig. 3 12 m, fig. b ? m, fig. a 10 m.

SVI. Rapport. Nr 110.

mn www-'Nam' '0.



Gandahl, R: Vägar byggda av bark

SVI. Rapport. Nr 110.

Sid 28

I fig.1221beskrives tjälgränsens tvärsnittsform vid en plogad
vägbredd av 12 m. Som synes böjer tjälgränsen uppåt ca 3 m
från vägrenskanten. Det synes därför lämpligt att tunna av
barklagret i riktning mot vägslänten ifrån denna punkt.

För en detaljbestämning av barklagerformen anpassad till den
differentiella tjälaktiviteten i vägens tvärled skulle erfordras
vissa värmetekniska beräkningar, Vilka ännu saknas. För till-
fället väljes därför att schematiskt rita upp de principformer
som barklagret bör ha vid olika vägbredder för att ovanstående
förutsättningar skall vara uppfyllda. Detta innebär då att

tjällyftningen blir planparallell i vägens tvärsektion för
samtliga dessa vägbredder.

En avvikelse från principformen betyder en ojämn tjällyftning.
Som synes är skillnaden mellan den konventionella mittkilsreformen
och principformen ej så stor för vägbredderna 6 - 9 m. Dock är
barktjockleken 3 m från vägrenskant vidmittkilen märkbart
reducerad i förhållande till tjockleken vid principformen. Om
vald tjocklek i vägmitt är 50 cm ger principformen 3 m.från
vägrenskant samma tjocklek, men mittkilen endast 37,5 cm, vil-
ket i extrema fall skulle betyda en tjällyftringsdifferens på
ca 6 cm, som dock på grund av mittkilsformen starkt utjämnas.
Motsvarande siffra för mittkilen vid en 13 m väg är 28 cm, vil-
ket på samma sätt skulle betyda en tjällyftningsdifferens på ca
12 om, som även den på grund av mittkilsformen starkt utjämnas.

Ovan angivna tjällyftningsdifferenser som dock utjämnas i vägens
tvärled måste betraktas som gränsvärden. Om marken inte är extremt

tjälfarlig utan endast är normalt mycket tjälfarlig uppskattnings-
vis till den graden att så mycket som 100 dygnsgrader erfordras
för 1 cm tjällyftning i stället för tidigare antagna 50 går tjäl-
lyftningsdifferenserna ned med hälften. De uppritade principfor-
merna hos barklagret är schematiska. Så å: brytningen i den undre
gränslinjen av barklagret vid punkten 3 m från vägens kant för
skarp. Avrundas detta hörn får man också en mindre tjällyftnings-
differens.

Sannolikt är egentligen faran för ojämna tjällyftningar i vägens
tvärled ej så stor om undergrunden ur tjällyftningssynpunkt är
homogen. Barklagerformen får därför, under förutsättning att be-
gränsningsytorna är jämna, mindre betydelse. Det är egentligen i
de fall där undergrunden ur tjällyftningssynpunkt är heterogen9

som risk för tjällyftningsskador kan förekomma. Principformens
barklager är vid bredare vägar tjockare inom körbaneområdet än
barkmittkilen och ger sålunda inom dessa vägbanedelar ett bättre
tjälskydd än denna. Se fig. 13.



Gandahl, R: Vägar byggda av bark

SVI. Rapport. Nr 110.

Sid 29

 

' ?f Vägbredd En *- . ,.

   

 
 

,IL i

500m Bark

áñqL ,.w

f \\\ \\5_ ?m

    
   

 

.
I

 

    

l
. i \ am

*I Bark ,,
. 500m 41cn ,W ,, wø

MM

 

                       

Fig. 13. Schematiska skisser över modifierad mittkil med bark
vid Vägbredderna 6 * 13 m. Heldragen linje visar begränsningen
av ett barklager som avtunnas inom ett område 3 m från vägbane"
kanten. Grovstreckad linje visar barkmittkilens underkant. Fin*
streckade linjer visar genom.bcmbering förhogd vägbaneyta och
förhöjd övre begränsning av barklagret;
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Av denna anledning torde den ursprungliga barkmittkilen behöva
modifieras. Att därvid helt anamma principformen torde ej vara
helt riktigt. En viss nackdel har alltid den helt planparallella
formen inom vägens centrala delar eftersom risk kan finnas att

vid byggandet barklagret råkar bli för tunt i vägmitt, vilket
är tjälsprickframkallande. Likaså är den skarpa brytningen 3 m
från vägrenskant ej den lämpligaste, då detta innebär en skarp
övergång mellan olika grad av isolering. En viss avjämning i
denna punkt skulle ge en jämnare övergång. För att säkerställa att
tjockleken hos barklagret är störst i vägmitt skulle man kunna
ge barklagrets överyta samma bombering som vägbaneytan och vinner
därmed också att påbyggnaden på barklagret blir jämntjockt.

INVERKAN AV BARKKVALITET

I en tidigare rapport om bark /5/ sades följande. "Gran- och
tallbark är, även om.där ingår en viss mindre mängd träflis
ifråga om överlägsna isolerande egenskaper så vitt skilda från
de konventionella grususand och moränmaterialen att kvalitets-
variationer har mindre betydelse. En anledning därtill är att
barkens tjälhämmande egenskaper är en funktion av icke enbart
själva barktypen utan även barklagrets vatteninnehåll, som
beror av fuktighetsförhållandena vid vägen".

Vid provvägen Nordmaling A 1961 har såväl gran* som tallbark
använts. Granbarken var starkt uppblandad med barkade timmerbitar
o dyl, som måste sorteras från, varför den endast kom att läggas
vid två av de sju provsträckorna. Vid resten av provvägen an*
vändes tallbark. Någon skillnad i fråga om vägens tillstånd
mellan de med skilda barksorter isolerade vägavsnitten har inte
kunnat konstateras. Att hålla en jämn barkkvalitet har ofta
varit svårt särskilt när bark tagits från fleråriga upplag,
där barken har varierande mognadsgrad. Att mogen bark användes
till en viss del av en vägsträcka och färsk bark till en annan

del av vägsträckan är icke ovanligt. Även i sådana fall har
icke några märkbara skillnader kunnat konstateras i vägens kon-
dition.

 

PÅGÅENDE OCH PLANERADE BARKUNDERSÖKNINGAR

Barken är ur tjälisoleringssynpunkt tämligen väl undersökt. Där-
emot är den för viss trafik lämpliga påbyggnaden endast upp-
skattad. Att anta barken vara ett så svagt material som motsva"
rande materialtyp D i statens vägverks dimensioneringstabell torde
innebära fullt tillfredsställande bärighet. Den intressanta
frågan är om överbyggnadstjockleken kan minskas. Vissa försök
i Värmlands län där man gått ned så långt som till 30 cm påbygg-
nad tyder på detta. Regelrätta provningar som gäller bärigheten
pågår vid Kinnared - Fegen, väg 728, Hallands län, där plattbe-
lastningsförsök utföres och Enmodulen bestämmas /110/.
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Vid vissa barkbyggda vägarhar skador uppkommit. Ofta kan ganska
snabbt konstateras att barken ej är orsak till dessa skador. Vid
några vägsträckor är dock skadeorsakerna något dunklare och ford-
rar en speciell utredning för att kunna klarläggas. Det är bekant
att en viss risk kan finnas att barkextrakt kan omvandla vissa
leror till kvickleror /9/. Även om skador som skulle kunna vara

en följd av sådana omvandlingar ej kunnat upptäckas vid de byggda
barkvägarna har undersökningar igångsatts vid dessa för att be-
stämma om i de jordlager, som är i kontakt med barken förändring"
ar inträtt, som kan tyda på en övergång till kvicklertillstånd.

På Veglaboratoriet i Oslo har man sedan en tid tillbaka tagit
upp barkfrågan för ingående utredning9 där alla aspekter som har
samband med användande av bark i väg skall belysas. Det gäller
såväl frågan om tjälisolering och bärighet som barkens eventuella
kvalitetsförändring med tiden (förmultning).
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