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FÖRORD
I föreliggande Notat redovisas skadebesiktningen av väg 671 i Jämtlands län.
VTI har utfört skadebesiktningen på uppdrag av Vägverket avd Väg. Projektledare på Väg
verket har Karin Högström varit.
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1 Bakgrund
På uppdrag av Vägverket förstärktes väg 671 i Jämtland 1995. Olika förstärkningsåtgärder 
jämfördes, detta redovisas i VTI notat 7-99. Väg 671 är belägen mellan Kougsta och Kaxås 
ca 5 mil nordväst om Östersund, figur 1. Vägen följdes upp under 1996 och 1997. Då 
uppföljningstiden var för kort för att utvärdera de olika förstärkningsåtgärdema beslutade 
Vägverket att väg 671 skulle skadebesiktas även 1998. Nedan redovisas resultatet från 
skadebesiktningen 1998.
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Figur 1 Karta med lägesangivelse för väg 671 i Jämtland.

2 Allmänt
Skadebesiktningen utfördes den 11-13 maj av Cathrin Svensson och Kent Enkell. Vädret vid 
besiktningen var klart till halvklart, vägbanan var mestadels torr och fast men det fanns 
avsnitt där vägbanan var fuktig och blöt. Snön hade tinat utom i vägdiken och i norrlägen. 
Vattenflödet i bäckar och vägdiken var rikligt. I körbanan förekom det slaghål, vägen var 
även ojämn på grund av ojämna tjällyft. Inom några avsnitt där vägen går i kurva hade 
innerdiket blivit igensatt av att vägen tryckts ner i diket av trafiken. Grusslitlagret var tunt 
eller helt borta vid de backiga och kurvigare delarna och underliggande bärlager eller det 
inblandade 18-45 mm var i ytan. Källan i körbanan hade återkommit och det strömmade ut 
vatten på vägen. Körbanan hade ej väghyvlats och dammbundits.
Dokumentationen av vägen inleddes med att vägen videofilmades från bil med start vid del
sträcka 0 Kougsta, där beläggningen upphör, och mot Kaxås. Den avslutades där 
beläggningen återkommer igen.

Efter videodokumentation och besiktning av körbanan kontrollerades avrinningen i vägdiken 
och grundvattennivåema uppmättes i grundvattenrören.
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3 Okulär besiktning av vägområdet 
3.1 Vägbanan
Besiktningen av vägen utfördes från bil, skadornas utbredning uppskattades visuellt. 
Lägesbestämningen utfördes med hjälp av de uppsatta åtgärdsskyltama och längdmarkering 
på stakkäppar.

Besiktning / kommentar till provsträckorna 1-7

Provsträcka 1
Dike 80 cm 6/490-6/520 blöt spricka i vägmitt.
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6/585-6/600 mindre tjälskott vänster väghalva och i vägmitt sido- 
väg till vänster.

Provsträcka 2
Dike 80 cm Inga skador.

Provsträcka 3 
Rensat dike-i- 
20cm bärlager

Provsträcka 4 
Rensat dike

Provsträcka 5A 
Dike 80cm +fiberduk 
+10cm bärlager

Provsträcka 5B 
Dike 80cm+ 
10cm bärlager

Källan i vänster väghalva har återkommit och rikligt med vatten 
strömmar ut på körbanan.

7/690-7/710 blöt spricka i vägmitt, och enstaka mindre tjälskott i 
hela körbanan.
7/780-7/820 höger väghalva ojämna tjällyft kantsprickor.

8/050 mindre tjälskott i vägmitt. 
8/055-8/060 ojämna tjällyft.

8/100-8/110 tjällyft hela körbanan, längsgående sprickor vid väg
kanten.
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8/120-8/130 tjällyft hela körbanan, längsgående sprickor vid väg
kanten.
8/197 mindre tjälskott höger körbana.
8/200-8/202 tjällyft hela körbanan.

Provsträcka 6
Rensat dike Inga skador.

Provsträcka 7
Dike 100 cm 8/500-8/530 mindre tjälskott i vägmitt.

Besiktning / kommentar till provsträcka 8

Provsträcka 8
Rensat dike 8/710-8/720 kantsprickor vänster körbana.

8/800 trummgupp.
8/805 8/825 vänster vägkant sprickor.
8/990-9/005 höger vägkant sprickor.
9/000-9/005 vänster vägkant sprickor.
9/020-9/025 spricka vägmitt.
9/030 tjälskada höger körbana.
9/200-9/210 hela körbanan längsgående sprickor. 
9/210-9/215 vägmitt blöt spricka.
9/215-9/220 sprickor vänster körbana och vägmitt. 
9/220-9/300 spricka höger hjulspår.
9/300-9/325 sprickor hela körbanan blött i vägmitt. 
9/325-9/400 sprickor hela körbanan blött i vägmitt. 
9/400 mindre tjälskott vänster hjulspår.
9/400-9/420 blöta sprickor hela körbanan. 
9/420-9/450 sprickor hela körbanan.
9/520-9/610 hela körbanan ojämna tjällyft. 
10/390-10/460 hela körbanan ojämna tjällyft. 
10/685-10/700 sprickor hela körbanan ojämna tjällyft.
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Besiktning / kommentar till provsträcka 9-14

Provsträcka 9 
Dike 80+fiberduk
+20cm bärlager Inga skador

Provsträcka 10
Rensat dike 10/915 mindre tjälskott vägmitt.

11/000 sättning höger körbana.
11/020-11/025 sprickor vänster körbana fuktiga.
11/040-11/045 sprickor vägmitt fuktiga.
11/045-11/060 sprickor höger körbana blöta ojämna tjällyft. 
11/070-11/090 ojämna tjällyft.
11/100-11/130 ojämna tjällyft vägmitt spricka.
11/220 2 stycken torkade tjälskott.
11/250 tvärgående spricka vid trumma och ojämna tjällyft.

Provsträcka 11A 
Dike 80cm+
10cm bärlager 11/300-11/350 sprickor vägmitt.

11/360-11/380 tjällyft hela körbanan blöta sprickor i vägmitt. 
11/400-11/470 sprickor vägmitt.
11/475 sprickor hela körbanan.

Provsträcka 11B 
Dike 80+fiberduk
+ 10cm bärlager 11/570-11/575 ojämna tjällyft.

11/575-11/585 sprickor hela körbanan. 
11/590-11/595 ojämna tjällyft.
11/595-11/710 sprickor hela körbanan.

Provsträcka 12
Rensat dike+lOBL 11/710 spricka vägmitt blöt.

11/710-11/740 sprickor hela körbanan.
11/750-11/770 sprickor vänster körbana.
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11/790-11/850 vänster vägkant nedtryckt mot diket.
11/840-11/860 sprickor hela körbanan blöta vägmitt.
11/920-11/940 sprickor vänster körbana.
11/940 sättning vänster körbana.
11/945- 11/950 sprickor vänster körbana.
11/970-11/972 sprickor vägmitt blöta.
11/980-11/990 ojämna tjällyft vänster körbana.
11/990-12/000 blöta sprickor höger körbana och vägmitt. 
12/040-12/060 ojämna tjällyft hela körbanan. 
12/155-12/170 ojämna tjällyft höger körbana.

Provsträcka 13 
Dike 100 cm 12/200 mindre tjälskott vägmitt torrt. 

12/210 mindre tjälskott vägmitt torrt. 
12/225-12/235 ojämna tjällyft. 
12/300 sättning trumma.

Provsträcka 14 
Nybyggnad 12/310-12/640 torrare körbana. 

12/315-12/550 ojämna tjällyft.
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3.2 Okulär besiktning av vägområdet
Vägdiken

Provsträcka 1 
Dike 80 cm

Provsträcka 2 
Dike 80 cm

Provsträcka 3 
Rens dike+20BL

Provsträcka 4 
Rens dike

Provsträcka 5A 
Dike 80 cm+F+10BL

Provsträcka 5B 
Dike 80 cm+10BL

Provsträcka 6 
Rens dike

Provsträcka 7 
Dike 100 cm

Provsträcka 8 
Rens dike

Provsträcka 9 
Dike 80+F+20BL

Inga problem

Inga problem.

Källan i vänster väghalva har återkommit och rikligt med vatten 
strömmar ut på körbanan.
7/440 höger dike stopp vatten ca 4 m långt.

7/460-7/520 dåliga diken vänster 10-40 cm djupa.
7/00-7/050 dåliga diken höger ca 35 cm djupa.
7/750-7/850 vänster dike dåligt fall.

7/950-7/970 höger sida parkeringsficka dike ca 20 cm djupt.

8/120-8/130 Dåligt dike vänster sten / berg i dikesbotten.

Inga problem.

8/490-8/520 dike saknas höger sida mötes plats.

9/250-9/252 höger dike rygg i diket.
9/395-9/400 vänster dike igenrasat.
9/900-10/000 höger dike rikligt med stående vatten. 
10/375-11/390 vänster dike saknas.
10/450-10/495 höger dike dåligt.
10/680-10/710 vänster dike dåligt stående vatten

10/710-10/720 vänster dike dåligt fall stående vatten. 
10/880 bergklack vänster dike.
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Provsträcka 10 
Rens dike 11/050-11/060 vänster vägtrumma igensatt. 

11/100-11/160 höger dike dåligt fall.

Provsträcka 11A 
Dike 80 cm+10BL 11/385-11/405 vägtrumma saknas vid sidoväg till vänster.

Provsträcka 11B 
Dike 80+F+10BL 11/510 bergklack vänster dike.

Provsträcka 12 
Rens dike+10BL

Provsträcka 13 
Dike 100 cm

Provsträcka 14 
Nybyggnad

11/780-11/820 vänster dike dåligt 40 cm djupt.
11/860 bergklack vänster dike.
11/920-12/000 vänster dike dåligt 30-40 cm djupt ( kraftig skev- 
ning)
12/140-12/160 höger dike dåligt fall.

12/160-12/170 höger dike dåligt fall 
12/195 bergklack i vänster dike.

12/310-12/640 vänster och höger dike dåligt fall.

4 Uppföljning av tjäldjup från W iS station vintern 1997- 
1998

W iS  station 2340 är monterad vid slutet av provsträcka 14.Temperaturvärden har inhämtats 
under tjälsäsongen varje fredag mellan 12.00-13.00. Under våren vid mättillfället 1998-03-13 
var två temperaturgivare ur funktion, givarnas läge var vid 7 cm respektive 20 cm. Pågrund 
av att dessa tempgivare var ur funktion saknas början vid urtjälningen. Vid mättillfället 98- 
05-01 var det +0,7° C vid 50 cm och då kunde urtjälningen följas vidare. Det totala tjäldjupet 
under vinterperioden var 147 cm. De trasiga temperaturgivama ersattes av nya 98-05-12 av 
Enator.
Enligt registreringen av temperaturer var vägen helt urtjälad vid mättillfället 1998-05-22. 
Figur 2 tjälförloppet vintem 1997-1998. Vid tidpunkten för skrivandet av denna lägesrapport 
har endast två värden erhållits av tjäldjupet vintem 1998-1999. Tjäldjupet var 125cm 1999- 
01-01.
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NORDBYN- KAXÅS VÄG 671 
WiS 2340

1997-10-02 1 997-11-01 1997-12-01 1997-12-31 1998-01-30 1998-03-01 1998-03-31 1998-04-30 1998-05-30 1 998-06-29

Figur 2 Tjälförloppet vintern 1997-1998.

5 Uppföljning av grundvattennivåer

För registrering av grundvattennivån har fem plaströr borrats ner. De är placerade cirka 1 
meter bakom ytterslänt. Grund vattennivåerna har uppmäts av Vägverket i Krokom avsikten 
var att mätningar skulle genomföras två gånger per månad under våren och hösten med uppe
håll under juli och augusti. På grund av arbetsanhopning och brist på personal har ej några 
mätningar utförts under hösten. I tabell 1 redovisas grundvattenrörens läge m.m.
Resultatet av utförda grundvattennivåer redovisas i figur 3.

Tabell 1
Sektion Provsträcka Rörlängd Håldjup Borrstopp

6/660 1 4.0 m 3.1 m Berg ?
8/060 5 3.5 m 2.9 m Berg ?
10/810 9 4.0 m 3.3 m ?
11/560 11 2.0 m 2.0 m Berg ?
12/560 14 2.0 m 1.2 m Berg

Resultat från mätningar av grundvattennivå redovisas i figur 3. Nivån redovisas från 
markytan vid respektive grundvattenrör.
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GV-fluktuationer

1998-01- 1998-02- 1998-03- 1998-04- 1998-05- 1998-06- 1998-07- 1998-08- 1998-09- 1998-10- 1998-11- 1998-12-
05 05 08 08 09 09 10 10 10 11 11 12

Figur 3 Mätresultat från grundvattenobservationer 1998.
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6 Vägverket Krokom uppföljning och åtgärder
Vägen har följts upp och åtgärdats vid nedanstående tidpunkter av Vägverket i Krokom. 

Tabell 2 Uppföljning skador Vägverket Krokom.

Datum Uppföljning och åtgärder
98-05-28 Vägen har bra bundenhet men det återstår några trummgupp och tjällyft. Före

kommer även några serier av potthål.
98-06-05 Hyvling av de värsta ojämnheterna.
98-06-09 Vägen något pottig. Ojämnheterna är på tillbakagång (tjällyft)
98-06-16 Vägen jämn och fin nu enstaka potthålsserier.

98-06-23 Hyvling, vattning dammbindning Ca Cl2 1000-1200 kg / km
98-08-05 Hyvling, vattning dammbindning CaCl2 800 kg / km
98-08-20 Hyvling
98-09-15 Hyvling

Telefonsamtal med personal från vägstation Krokom.
Vid telefonsamtal med Vägverket Produktion i Krokom har det klagats på att vägen saknar 
grusslitlager och att bärlagret är framme, och att vid hyvling rivs sten upp. Synpunkter har 
även framkommit på ursprunglig grusslitlagertjocklek. Allmänt menar de att tjockleken 5 cm 
var för tunt, den borde vara minst 7 cm. System 2000 som vanligtvis används vid hyvling av 
grusväg är ej lämpligt att använda när grusslitlagret är tunt, då bör man istället använda slät
stål. Men det är ej möjligt på grund av produktionsekonomi.
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7 Slutsummering
Vägen är mycket bra om man jämför med besiktningstillfällena under maj och juni 1995, 
innan vägen åtgärdades.

Körbanan är hård och fast, men tvärfallet är ej tillräckligt. Slaghål är vanligt förekommande. 
Vägen är även ojämn på grund av ojämna tjällyft. Avrinningen i vägdikena är relativt god, 
men det finns avsnitt där bergklackar och vägmaterial dämmer i diket. Diken och 
vägtrummor saknas vid senare utförda mötesplatser, vilket förorsakar dämning av vatten och 
skador på körbanan. Innersläntema är oftast branta och på några avsnitt finns kraftiga 
kantsprickor där vägmaterialet har rasat ner i diket. Grusslitlagret är för det mesta tunt och på 
flera avsnitt är underliggande bärlager i ytan. Detta orsakas troligtvis av att för tunt 
grusslitlager valdes vid förbättringen av vägen samt eftersatt barmarksunderhåll.

De flesta skadorna förekommer i skärning och vid övergång mellan skärning och bank. Ska
dor förekommer även vid vägtrummor på grund av uppfrysning. En schematisk sammanställ
ning över skadefrekvensen på delsträckorna före och efter åtgärd redovisas i tabell

Tabell 3 Skadefrekvens på delsträckorna före och efter åtgärd.

Sträcka Åtgärd Bedömning före 
åtgärd, 1995

Bedömning efter 
åtgärd, 1998

Resultat

1 Dike 80 Dålig Enstaka skador + + +
2 Dike 80 Bra Bra 0
3 Rens dike + F-duk + 20 BL Delvis skadad Bra, utom källan + +
4 Rens dike Delvis skadad Delvis skadad +

5A Dike 80 + F-duk + 10 BL Bra Bra 0
5B Dike 80 + 10 BL Dålig Delvis skadad + +
6 Rens dike Bra Bra 0
7 Dike 100 Dålig Bra + + +
8 Rens dike Delvis skadad Delvis skadad 0
9 Dike 80 + F-duk + 20 BL Dålig Bra + + +
10 Rens dike Delvis skadad Delvis skadad 0

11A Dike 80 + 10 BL Delvis skadad Delvis skadad +
11B Dike 80 + F-duk + 10 BL Dålig Dålig +
12 Rens dike +10 BL Delvis skadad Delvis skadad +
13 Dike 100 Delvis skadad Delvis skadad + +
14 14 Nybyggnad Dålig Ojämna tjällyft + + +

0 = oförändrad 

+ = något bättre 

+ + = bättre 

+ + + = mycket bättre

Antalet skador har blivit obetydligt färre på delsträckor med enbart rensade diken. Däremot är 
problemet med ytuppmjukning så gott som obefintligt efter åtgärd.
De delsträckor som är dikade har alla utom sträcka 11 blivit avsevärt bättre. Orsaken till att 
sträcka 11A fortfarande är skadad kan vara att en vägtrumma saknas vid sido väg samtidigt 
som grundvattennivån är hög.
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Delsträckor med fiberduk har inte förbättras mer än andra delsträckor.
Delsträckor med 20 cm bärlager är betydligt mindre skadade än tidigare.
Delsträcka 14, vilken före åtgärd hade omfattande ytuppmjukning är nu fast, men ojämn på 
grund av tjällyftningar.
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