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Tjälisolering av vägar
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De idag praktiserade tjälskyddsmetoderna för vägar är 1. materialutskiftning,

2. isolering med frysmotståndsmaterial och 3. värmeisolering. I artikeln be-

handlas isolering som tjälskydd av vägar

Problempresentation

I samband med att lufttemperaturen

under vintern sjunker under 0 *C av-

kyls de övre marklagren och vattnet

i marken fryser till is, tjäle bildas. I

icke tjälfarlig jord, ex sand och grus,

bildas homogen tjäle genom att endast

det i jordarten befintliga vattnet fryser

till is. Volymförändringen är ringa och

tjällyftningen blir därmed liten. I tjäl-

farlig jord, ex lera och silt, sugs där-

emot vatten upp från grundvattenytan

till tjälgränsen och det bildas en dis-

kontinuerlig israndig tjäle. Vid tjälning

i tjälfarlig jord kan volymutvidgningen

bli betydande och tjällyftningen därmed

stor.

För att tjällyftning av praktisk betydel-

se skall inträffa krävs att följande fak-

torer samverkar:

© tjälfarlig jordart

© tillgång på vatten som kan transpor-

teras upp till tjälgränsen

© tillräcklig köldmängd

De skador som uppkommer på våra vä-

gar genom tjällyftning är av tre typer.

Om undergrunden är uppbyggd av väx-

lande jordarter och jordlagerföljder eller

om grundvattenytans läge varierar i vä-

gens längdled uppkommer ojämnatjäl-

lyftningar. Tjällyftningen kan likaså bli

ojämn vid övergång mellan berg och

tjälfarligt material och då vägen passe-

rar över kulvert, trumma eller liknan-

de.

Tjälsprickor i vägens längdriktning upp-

kommer genom att tjälningen är mer

intensiv i vägens centrala delar än på

sidorna, där snön på slänter och i diken

verkar isolerande.
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Den tredje typen av tjällyftningsskador

är uppfrysning av block. Ett uppfruset

block framträder som en skarp lokal

ojämnhet i vägbanan efter tjällossning-

en.

Vid tjällossningen sker upptiningen av

vägkroppen huvudsakligen uppifrån. Det

vatten som vid tjälningen sugits upp

från grundvattenytan frigörs och pga

att underliggande lager är frusna kom-

mer vattnet att bli kvar i de övre lagren

som därmed blir vattenövermättade. Bä-

righeten, som under vintern varit hög

då vägkroppen varit frusen, minskar

och följden kan bli tjällossningsskador,

ex sättningar i vägen, ytuppmjukning

eller tjälskott.

Den äldsta och fortfarande vanligaste

metoden för tjälskydd av vägar är ma-

terialutskiftning. Det tjälfarliga mate-

rialet utskiftas och ersätts med ett icke

tjälfarligt material, ex sand.

Materialutskiftning innebär, framförallt

i de nordligaste länen, att relativt stora

massor måste ersättas. För att erhålla

ett effektivt tjälskydd krävs, t ex för de

köldmängder som är aktuella i norra

Sveriges inland, ofta ett urgrävnings-

djup på 2,0 m eller mer. Vid material-

utskiftning krävs god tillgång på ersätt-

ningsmassor och att dessa finns inom

rimligt transportavstånd.

Isolering med frysmotstånds-
material

Användning av material med mycket hög

vattenhalt, dvs som har en stor latent

värmekapacitet, är en gammal metod

för isolering mot tjälen. Redan på 1920-

talet byggde man i Norge in buntar av

pressad torv i järnvägar och på 1950-

talet började man i Sverige prov med

barkisolering av vägar.

Material med högt vatteninnehåll, ex

bark och torv, benämnes frysmotstånds-

material. Vattenhalten är vanligtvis ca

60-80 vol-%, och den stora andelen

vatten representerar ett stort frysmot-

stånd. Den värmemängd som frigörs då

vattnet i ett frysmotståndslager fryser

till is medför att tjälens nedträngning

bromsas och isoleringen är ma o verk-

sam så länge som det fortfarande finns

ofruset vatten kvar i det tjälisolerande

lagret. När allt vatten är fruset verkar

lagret inte längre som ett hinder för

tjälens nedträngning eftersom värmeled-

ningsförmågan hos det frusna frysmot-

ståndslagret endast skiljer sig obetyd-

ligt från värmeledningsförmågan hos

minerogent material. Det blir därför

heller inte någon större skillnad i tjäl-

aktivitet i undergrunden efter genom-

tjälning av frysmotståndslagret jämfört

med vad som är fallet vid en oisolerad

väg.

Tjälskydd av bark

Bark är det frysmotståndsmaterial som

fått störst användning som tjälskydd i

vägar. Det är huvudsakligen i Sverige

och i Norge som barkisolerade vägar

byggts sedan början av 1960-talet. Mil-

jö- och prisaspekter har emellertid de

senaste åren medfört att barkens an-

vändning i väg blivit mycket begränsad.

Ett av skälen till barkens begränsade

användning för tjälskydd är problemet

med barksaft. Under vissa förhållanden

bildas barksaft i barklagret och om

detta tränger ut i vägdiken kommer

vattnet i dessa att förorenas. Inom be-

byggda områden och i närheten av

vattendrag och vattentäkter är skade-

risken som mest kritisk.

Byggnadsanvisningar för tjälskydd av

bark fastställdes av Statens vägverk

1973 [1]. För att minimera risken för

att barksaft tränger ut i vägdiken konst-

rueras en överbyggnad med barklager

i enlighet med fig 1. Barken ligger här

i en sk "barklåda" och eventuell bark-

saft kan förhindras att tränga ut åt si-

dorna.



Tjockleken på barklagret bestäms en-

ligt Statens vägverks byggnadstekniska

anvisningar (BYA) för en säkerhet av

ca 70 % mot genomtjälning, dvs under

i genomsnitt 7 av 10 vintrar kommer

tjälen inte att tränga ned under bark-

lagret. Praktiska tjocklekar på barklag-

ret efter sammanpackning kommer att

vara 30-60 cm om den dimensionerade

medelköldmängden för orten är 400-

1 200 d?C.

Vid övergång från isolerad till oisole-

rad vägsträcka utförs utspetsning av

barklagret genom att barklagrets tjock-

lek successivt avtunnas. Den tjälisole-

rande förmågan minskas i vägens längd-

led och en jämn övergång erhålls.

För tjälskydd används bark av gran

eller tall. Krav på barken är att den tas

från vattenlagrat virke eller varit lagrat

i upplag under minst någon månad. Den

har därvid lägre koncentration av för-

oreningsämnen och den låter sig bättre

komprimeras vid inbyggnaden i vägen.

Värmeisolering

Den andra metoden för tjälisolering av

vägar är värmeisolering. Statens väg-

verk och Statens väg- och trafikinstitut

(VTT) har sedan mitten av 1960-talet

bedrivit en omfattande provverksamhet

med högisolerande material för tjäl-

skydd av vägar [2]. Under 1960-talet

provades mineralullsskivor i provvägar.

Resultaten från provningarna har visat

att de hittills använda mineralullskvali-

teterna inte är lämpade för användning

i väg på grund av deras låga hållfasthet

och stora fuktabsorption. Isolermaka-

dam, makadam blandad med riven mi-

neralull, har också provats, likaså med

negativt resultat [3].

Armerad lättbetong har testats i en

provväg i slutet av 1960-talet med re-

sultat som tyder på att materialet ej

med fördel kan användas för vägisole-

ring.

Cellplast av olika kvaliteter har pro-

vats vid bl a provvägen Edsvalla i Värm-

lands län. Resultaten har varit varie-

rande pga de olika cellplasttyperna,

men mestadels har erfarenheterna av

cellplastisolering av vägar varit mycket

goda.

Bitumenstabiliserad lättklinker (Leca)

har provats i Sverige sedan slutet av

1960-talet. Materialet har både tjäliso-

lerande och bärande egenskaper och

positiva resultat har erhållits vid prov-

vägsförsök.

Av de provade materialen är idag tjäl-

skydd med cellplast normerat, och hit-

tills har i Sverige ca 2,5 mil väg iso-

lerats med cellplast, främst i Väster-

norrlands och Västerbottens län (fig 2).

Värmeisolering av en väg innebär att

ett värmeisolerande horisontellt skikt

införs i vägöverbyggnaden. Härigenom

motverkas eller hindras tjälen att tränga

ned i tjälfarlig undergrund. Principen
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Fig 1. Typsektion för tjälskydd av bark med plan horisontell botten [1]

Fig 2. Isolering med

cellplast

Fig 3 (nedan).

Vertikala temperatur-

fördelningen i över-

byggnad och under-

grund vid provvägen

Edsvalla, som isole-

rats med olika tjocka

lager av styrencell-

plast (2,4 och 8 cm)

[4]
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  7
for virmeisolering ir alltsa att med ett
isoleringsskikt som har ligt virmeled-
ningstal bromsa avgivningen avy den
virmemingd som sommartid lagras i
undergrunden si att frysningen av lag-
ren under isoleringen reduceras eller
elimineras helt.
Vid virmeisolering av en vig kommer
temperatursvingningarna i undergrun-
den att minska i jimforelse med oisole-
rade förhållanden. I fig 3 ses uppmätta

vertikala temperaturfordelningar vid
provvigen Edsvalla [4]. Av figuren
framgir att temperatursvingningarna
mellan sommar och vinter blivit mindre
vid isolering av vigen och att de mins-
kar med okande isoleringsgrad, dvs
okande isoleringstjocklek. Det betyder
att marktemperaturerna under isole-
ringslagret blir hogre vintertid i jim-
förelse med oisolerade förhållanden,
och en mindre del av porvattnet i jor-



den kommer därmed att frysa än om

det isolerande skiktet ej funnits. Erfa-

renheter från provvägar har visat att

den tjällyftning som uppkommer efter

genomtjälning av en värmeisolerad över-

byggnad därför i regel är starkt redu-

cerad jämfört med oisolerade förhållan-

den och tjällyftningen blir mindre ju

större överbyggnadens tjälisolerande

förmåga är. I fig 4 visas uppkomna tjäl-

lyftningar och tjäldjup under tre vint-

rar vid provvägen Edsvalla [5]. Man

kan här se att tjällyftning och tjäldjup

reduceras relativt kraftigt även med ett

endast 2 cm tjockt cellplastlager.

Till skillnad från frysmotståndsmate-

rial har värmeisolerande material låg

värmeledningsförmåga även i fruset till-

stånd. Bestämningar av värmelednings-

talet hos styrencellplast har visat att

dessa till och med har ett lägre värme-

ledningstal frusna än i ofruset tillstånd

[4]. Ett värmeisolerande lager i en väg

har m a o kvar sin tjälisolerande effekt

även sedan O-isotermen gått under iso-

leringslagret.

Värmeisolering av en vägöverbyggnad

ger inte enbart en positiv effekt i form

av reducerad tjällyftning utan bärighe-

ten vid tjällossning påverkas också po-

sitivt. Eftersom tjällyftningen vid en

värmeisolerad väg är ringa, är den

till tjälfronten uppsugna vattenmängden

liten och vid tjälens avsmältning kom-

mer risken för vattenövermättnad följ-

aktligen också att vara liten. Bärigheten

hos en värmeisolerad väg kommer där-

med under tjällossningen inte att redu-

ceras lika kraftigt som vid en icke iso-

lerad väg.

Förutom de för trafikanten uppenbara

fördelarna i form av minskad tjällyft-

ning och ökad bärighet under tjälloss-

ningen har värmeisolering av vägar även

fördelar ur anläggningssynpunkt. An-

vändning av värmeisolering medför bl a

att överbyggnadstjocklek och urgräv-

ningsdjup kan reduceras. I jämförelse

med konventionell utskiftning med icke

tjälfarliga material sparas stora mäng-

der sand och grus och framförallt i om-

råden med dåliga grustillgångar är detta

självfallet en mycket stor fördel. Vid

anläggning lav väg i områden med idå.

liga undergrundsförhållanden är -en

minskad överbyggnadstjocklek likaså en

klar fördel. Den inbesparing i grus och

sand som kan göras innebär en avlast-

ning av vägkroppen och risken för sätt-

ningsskador minskar.

En isolerad överbyggnad består i prin-

cip av tre lager, det värmeisolerande

lagret med en påbyggnad av bärlager-

grus samt en isoleringsbädd under iso-

leringen. Isoleringseffekten hos den tjäl-

isolerade överbyggnadskonstruktionen

beror till största delen av isoleringslag-

ret, men även isoleringsbidraget från

isoleringsbädden är nödvändigt att be-

 
 

Tjallyftning

 

otr 10 cm

  

 

* at T e Can-Th P- kd °C

  

   

 

0

- 100

Dees --- 190-98
Fig 4. Tjäldjup och (700 ©C- d) 1969 - 70 Stt-A
tjällyftning vid
plrovg'igengEdsvalla Cellplast, strangsprut ad - 150 cm

 

 

  

  

  
 åren 1967-70 [5]   

akta vid dimensionering. För isolerings-

lagret gäller att värmeledningstalet,

tjockleken och placeringen i överbygg-

naden har inverkan på isoleringsgraden.

Vid värmeisolering av en väg är den

erforderliga isoleringsgraden förutom av

överbyggnadskonstruktionen även bero-

ende av undergrundens tjälfarlighet,

köldmängden på platsen och de krav

man ställer på bl a vägens jämnhet och

bärighet.

Tjälskydd med värmeisolering kan ut-

föras så att frysgrader i praktiken ej

uppkommer i undergrunden. Tillräckligt

tjockt värmeisolerande lager ger ett

100 %-igt skydd mot tjälnedträngning,

men innebär för norra Norrland tjock-

lekar som kan anses orealistiska och ej

ekonomiskt berättigade. Vanligtvis iso-

leras därför endast partiellt och 0-iso-

termen kommer därför under kallare

vintrar att gå under isoleringen. Som

påpekades tidigare kommer den resul-

terande tjälningen dock inte att ge upp-

hov till några betydande tjällyftningar.

Från strängt värmeisolerande synpunkt

har det teoretiskt visats och i praktiken

verifierats att isoleringslagret bör ligga

nära vägytan och att större delen av

överbyggnadskonstruktionen bör förläg-

gas under detta. En placering av isole-

ring i högt läge medför dock vissa nack-

delar. Vid cellplastisolering, med i väg-

sammanhang använda cellplastkvalite-

ter, kommer vägens bärighet att bli

lägre och försämringen accentueras ju

högre upp i överbyggnaden isolerings-

lagret placeras. Till skillnad från cell-

plastisolering ger dock värmeisolering

med stabiliserad lättklinker inte upp-

hov till nedsatt bärighet pga lättklin-

kerns relativt höga hållfasthet. Stabili-

serad lättklinker kan därmed ur bärig-

hetssynpunkt läggas högt i vägöverbygg-

naden.

En annan nackdel med nära placering

av isoleringslagret till beläggningsytan

är den större risk för halka som kan

uppträda på värmeisolerade vägar, främst

under höst och förvinter. Det värmeiso-

lerande skiktet avskärmar jordvärme-

strömningen nerifrån, vilket leder till

att vägens yttemperatur under höst och

vinter vanligtvis blir lägre än på en

oisolerad väg. Erfarenheter från halk-

undersökningar vid svenska provvägar

har visat att den större risken för hal-

ka på värmeisolerade vägar är mest på-

taglig vid vissa väderlekstyper [4, 6].

Vid utstrålningssituationer, exempelvis

kalla och klara nätter, och i samband

med snöfall kan den lägre yttempera-

turen på en värmeisolerad väg medföra

att halka här uppträder tidigare än på

angränsande oisolerade vägavsnitt.

Hur mycket större halkbenägenheten på

en värmeisolerad väg är i jämförelse

med en icke isolerad beror av ett flertal

faktorer, såsom isoleringslagrets place-

ring i överbyggnaden, lagrets tjocklek

och materialet i lagret eller lagren ovan-

för isoleringen. Störst inverkan på halk-

benägenheten har avståndet mellan be-

läggningsytan och isoleringen. I BYA

anges att detta avstånd skall vara minst

50 cm, och vid utförda halkundersök-

ningar har det framkommit att i allmän-

het är skillnaden i halkbenägenhet rela-

tivt liten mellan en på normenligt djup

isolerad väg och en konventionell, oiso-

lerad väg. Vid vissa tillfällen kan dock

differentiell halka uppstå även vid

normenlig placering av cellplastlagret,

men dessa få tillfällen får vägas mot

de positiva effekter som isoleringen

medför.

Isolering med cellplast

Styrencellplast finns i huvudsak av tre

typer: a) blockgjuten, b) stränggjuten

och c) strängsprutad. Den blockgjutna

varianten tillverkas i stora block som

därefter uppsågas i skivor av önskat

format. Genom tillverkningsförfarandet

kommer skivorna att variera ifråga om

skrymdensitet, hållfasthet och fuktupp-

tagning beroende på var i blocket ski-

vorna utsågas. Den blockgjutna varian-

ten har i provvägar provats med nega-

tivt resultat och används idag inte för

vägisolering [4]. Den stränggjutna och

den strängsprutade typen är av jämnare

5



och högre kvalitet. Den förstnämnda till-

verkas i ett steg till avsett format och

den senare framställs som en ändlös

skiva av önskad tjocklek som därefter

delas i längder. Skillnader föreligger

också i de olika cellplasttypernasstruk-

tur. De gjutna varianterna är uppbygg-

da av expanderade och sammansvetsade

kulor medan den strängsprutade varian-

ten är uppbyggd som ett system av slut-

na celler uppkomna genom att flytande

polystyren bringats att expandera.

Vid isolering av väg med styrencellplast

är det tre krav som måste ställas på

cellplasten :

1. Tryckhållfastheten skall vara till-

räckligt hög;

2. Fuktabsorptionen låg;

3. Plasten får inte brytas ned bakte-

riellt.

För den idag mest använda styrencell-

plasten för vägisolering, Styrofoam HI,

uppfylls tryckhållfasthetskraven enligt

BYA väl, och cellplastskivorna står

mycket bra emot den mekaniska påver-

kan som trafikbelastningen utgör. Om

cellplastisoleringen utförs på ett full-

gott sätt är sammantryckningen av cell-

plastskivorna vanligtvis inte av någon

betydelse för isoleringseffekten.

Resultat från fältförsök har visat att

styrencellplast har mycket god bestän-

dighet i jord och inte nedbryts bakteri-

ellt [5].

Den tjälisolerade effekten hos en cell-

plastisolerad överbyggnad beror starkt

av värmeledningstalet hos cellplasten.

Värmeledningstalet är i sin tur beroen-

de av vattenhalten hos materialet. Be-

stämningar av värmeledningstalet hos

några olika cellplaster för olika vatten-

halter har utförts vid Statens Prov-

ningsanstalt och resultaten av bestäm-

ningarna visade att värmeledningstalet

ökar med större vattenhalt [7].

Cellplastskivor som inbygges i en väg-

överbyggnad upptar vatten och det finns

flera anledningar till detta. För det

första kan vatten infiltreras i skivorna

ovanifrån om sammanbakningen av cell-

plastkulorna är något ofullständig eller

om skivorna blivit mekaniskt skadade.

Den andra omständigheten som leder

till fuktabsorption hos cellplast i väg

är den fuktiga atmosfär som omger

skivan. Eftersom skivorna från början

är torra uppstår en ångtrycksgradient

som leder till att fukt går in i skivorna.

Omfattande provningar har utförts för

att bestämma fuktabsorptionen hos cell-

plast i väg. I fig 5 visas en samman-

ställning av några av VTI utförda be-

stämningar av vattenhalten hos styren-

cellplast som varit inbyggd i svenska

provvägar [4]. Den vattenhalt (3,3

volym-%) efter 10 år i väg som visas

för Styrofoam HI motsvarar en endast

marginell försämring av tjälisolerings-

förmågan, och de krav på värmeled-

6

Fig 5. Sammanställning av hittills utförda
bestämningar av vattenhalten hos styren-
cellplast i väg för Frigolit (prov från Eds-
valla), Styrolit vägskiva (fåtal prov från
Vingåker) och Styrofoam HI (Edsvalla)
[4]
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Isolerbaddens tjocklek i mm

Medelåolåmangd 100 | 200 | 300 | 400 | soo | 600 | 700

Cellplastlagrets tjocklek i mm

< 500 35 30 25 20 masse rooms: snö
500- 600 40 35 30 25 20 svara sae:
600- 700 50 40 35 30 25 20 mre
700- 800 60 50 40 35 30 25 20
800-900 70 60 50 40 35 30 25
900-1 000 80 70 60 50 40 35 30

1 000-1 100 90 80 70 60 50 40 35
> 1 100 90 90 80 70 60 50 40     

ningstalet som anges i BYA ir klart
uppfyllda.

Statens vigverk har efter en omfattan-
de provningsverksamhet givit ut bygg-
nadstekniska anvisningar for talskydd
med styrencellplast. I fig 6 återges di-
dimensioneringstabell for cellplastiso-
lerade viagoverbyggnader, och de tjock-
lekar pi isolerlagren som anges avser
stringsprutad styrencellplast av typ
Styrofoam HI. Vid dimensioneringen
utgar man fran vinterkylan pi orten,
dvs medelkoldmingden uttryckt i dygns-
grader, se fig 7, och som framgiar av
tabellen har hinsyn tagits till den tal-
isolerande effekt som representeras av
lagret under cellplasten. Dimensione-
ring av viagisolering efter tabellen i fig
6 ger pia samma sitt som for barkisole-
ring en ca 70 %-ig sikerhet mot genom-
tilning.

Vid isolering av gator och gangvigar i
stider och samhiillen kan tjocklekarna
pi cellplastlagret och pabyggnadslagret
troligtvis reduceras. PA grund av den
pi dessa vigar vanligtvis littare och
langsammare trafiken in pi statsvigar-
na kan storre tjilojpimnheter och storre
halkrisk i allmiinhet tillatas. Hur stora
ojimnheter och hur mycket storre halk-
risk som kan tillåtas är ännu inte helt
utrett men Statens väg. och trafikin-
stitut (VTT) bedriver fn försök med
partiell tjälisolering inom ett bostads-
område i Gammelstad, Luleå.

Isoleringsförmågan hos en cellplastiso-
lering kan drastiskt försämras om
springor uppkommer mellan skivorna.
Springor kan uppkomma exempelvis
pga byggnadstrafik eller genom jord-

Fig 6. Statens vägverks dimensionerings-
tabebell för cellplastisolerade vägöverbygg-
nader

Fig 7. Medelköldmängden uttryckt i dygns-
grader (d *C) för Sverige
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flyttning i terrassen. Springor mellan

skivorna kan fyllas med jordmaterial

och det uppkommer därvid köldbryggor

som nedsätter den värmeisolerande för-

mågan. Ett cellplastlager kan utläggas

antingen i ett eller två lager. Vid två-

lagerssystem läggs skivorna med för-

skjutna skarvar och värmeledningstalets

försämring är obetydlig om springor

skulle uppkomma mellan skivorna. Vid

enlagerssystem är sandfyllda springor

ett vida allvarligare problem. En springa

som är 5 cm bred ger exempelvis en för-

sämrad isoleringsförmåga på mer än

100 % om springan är helt fylld av

sand. Vid cellplastisolering av väg re-

kommenderas därför att tvålagerssys-

tem används där det är möjligt.

Effekten av springor mellan cellplast-

skivorna har illustrerats vid Lasele,

riksväg 90, Västernorrlands län [8].

Under den andra vintern efter isolering-

en uppkom här ojämna tjällyftningar

och tjälsprickor på ena väghalvan. Efter

urgrävning kunde det fastställas att or-

saken till skadorna var de breda spring.

orna i isoleringslagret som uppkommit

på grund av jordflyttning i terrassen.

Vid övergång från isolerad till oisole-

rad vägsträcka krävs att isoleringslag-

ret utspetsas så att skillnaden mellan

tjällyftningen på oisolerat avsnitt och

den ringa eller obefintliga lyftningen

inom isolerat avsnitt blir acceptabel för

trafikanterna. En cellplastutspetsning

kan i praktiken utföras på två sätt. Den

konventionella och i Statens vägverks

byggnadstekniska anvisningar normera-

de utspetsningen utförs genom att iso-

leringslagret avtunnas mot det oisole-

rade avsnittet. Denna utspetsningskonst-

ruktion är numera en beprövad och re-

lativt säker metod, och enda kritiska

partiet är utspetsningens slut. Genom

håltagning och förskjutning av skivorna

kan man emellertid lämpligt reducera

isoleringsförmågan.

En utspetsning kan också konstrueras

genom att sandfyllda springor åstad-

kommes mellan cellplastskivorna och

om springbredden ökar mot det oisole-

rade avsnittet kommer tjällyftningen

därmed att utjämnas. Konstruktionen

har provats vid några svenska prov-

vägar, men effekten av en sådan ut-

spetsning är ännu ej helt undersökt.

Isolering med lättklinker

Vägisolering med bitumenstabiliserad

lättklinker har provats i Sverige under

flera år, dock föreligger ännu inga

byggnadsanvisningar [9]. Lättklinker

har en medelgod isoleringsförmåga och

relativt hög hållfasthet. Värmelednings-

talet varierar mellan 0,1 och 0,2 W/mK

beroende på densitet, och det kan jäm-

föras med ca 0,03 W/mK för styren-

cellplast. Vid de försök med lättklin-

kerisolering som utförts har lättklinker-

lagret stabiliserats med bitumen för att

möjliggöra tunnare konstruktioner. Tjäl-

isolering med lös lättklinker som em-

ballerats i plastsäckar är en annan an-

läggningsmetod som provats i Norge.

En provväg med bitumenstabiliserad

lättklinker (Leca)] byggdes 1973 vid

Lasele, riksväg 90, i Västernorrlands

län. Genom de vid provvägen utförda

undersökningarna, som givit positiva

resultat ur tjälisoleringssynpunkt, har

underlag erhållits för dimensionering

av vägisolering med bitumenstabilise-

rad lättklinker. Vid svenska vägar torde

i praktiken erforderliga tjocklekar hos

lättklinkerlagret komma att variera mel-

lan 12 cm och 50 cm.

På grund av lättklinkerns bättre håll-

fasthet i jämförelse med cellplast kan

man också räkna med att en relativt låg

grad av tjälsäkerhet är tillräcklig vid

partiell isolering. Dvs en större tjäl-

ning i undergrunden kan tillåtas utan

att vägens bärighet vid tjällossningen

äventyras.

Utspetsning med lättklinker utförs på

samma sätt som för barkisolering, dvs

isoleringslagrets tjocklek avtunnas suc-

cessivt i vägens längdled.

Avslutning

Vägisolering med högisolerande mate-

rial har visat sig vara en effektiv metod

för tjälskydd. Isolering med styren.

cellplast är redan en väl utvecklad

tjälskyddsmetod och provningarna med

lättklinker har givit ett visst underlag

för dimensionering av överbyggnader

med detta material. Provningar med

andra värmeisolerande material som

kan bli aktuella för vägisolering pågår

bla i Sverige. I Sjulsmark, Norrbottens

län, har en provväg byggts med tjäliso-

lering av pelletiserad slagg, en avfalls-

produkt från järnverk [10]. Svavel-

skum är en annan produkt med värme-

isolerande egenskaper. Provning av sva-

velskum pågår fn vid Statens väg- och

trafikinstitut (VTT).

Isolering med värmeisolerande material

innebär i anläggningsskedet en mer-

kostnad i jämförelse med konventionellt

tjälskydd och värmeisolering används

därför fn i begränsad omfattning. De

områden idag där värmeisolering, cell-

plastisolering, i vägsammanhang fram-

för allt är aktuella är

© Vid reparation av tjälskador;

© Lokal isolering där ojämna tjällyft-

ningar förekommer, bl a inom städer

och samhällen;

* Vid utspetsning mot berg och exem-

pelvis vid trumma.

Merkostnaden vid värmeisolering måste

dock vägas mot de positiva effekter, i

form av vägstandardförbättring och läg-

re underhålls. och förbättringskostnader

för tjälskadad väg, som isoleringen in-

nebär. {
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