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FÖRORD

Statens vägverk lämnade 1978 till VTI ut ett uppdrag

om utredning av de olika möjligheterna att bemästra

tjälens skadliga verkningar vid vägar. Uppdraget har

utförts som ett planprojekt och har samma år dokumen-

terats i en lägesrapport. I detta meddelande redovisas

för den översiktliga genomgången av olika typer av

skadliga verkningar och de skilda möjligheterna till

motåtgärder.

Linköping i september 1980

Rune Gandahl
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Tjälens skadliga verkningar i vägar

Översikt över skadetyper och motåtgärder

av Rune Gandahl

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Projektet skulle ha en bred uppläggning och behandla

såväl tjälskador som bärighetsreduceringar vid tjäl-

lossningen och mynna ut i förslag om undersöknings-

aktiviteter inom problemområden, där utredningar vi-

sade sig nödvändiga eller lämpliga. Hänsyn skulle ock-

så tas till frågor rörande de grundläggande processer-

na vid tjälning och urtjälning och VTI:s möjligheter

att bidra till att klarlägga dessa.

För att möta målsättningen har arbetet måst utföras

översiktligt, men ansträngningar har också gjorts att

mer i detalj gå in på vissa områden, som uttryckts

vara mer betydelsefulla.

Enligt projektplaneringen omfattar planprojektet ett

antal moment. Tyngden på varje moment skulle bli be-

roende av planprojektets samlade resurser samt på de

praktiska möjligheterna att utföra aktiviteterna i

momenten. Inriktningen vid arbetet har varit att under

kontakt med VV:s representanter utifrån VTI:s erfaren-

heter och utgångspunkter om möjligt ge en komplette-

rande syn på frågan om åtgärder mot tjälskador.

Den rapportering som nu göres av planprojektet täcker

alla moment i projektet, men måste i alla fall be-

traktas som en lägesrapport och utkast i ett fort-

löpande arbete vid planering av forskning inom tjäle-

bärighetsområdet. Som fortsättning föreslås att mellan

VV och VTI överenskommes om planprojekt inom delområden

som bedömes intressanta.
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Utredningen inom planprojektet har i det praktiska ar-

betet kommit att omfatta följande moment.

- Intervjuer vid dels utvalda vägförvaltningar i 

Sverige, dels Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i Fin-

land, dels Veglaboratoriet i Norge, dels TRRL i England

och dels Laboratoire des Ponts et Chaussées i Frankrike.

Anm: De utrikiska kontakterna har skett i samband med

andra arbetsuppgifter. Resultat från intervjuundersök-

ningen rapporteras på annat sätt.

- Litteraturgenomgång. Det är att observera att 

egentliga litteraturstudier ej har inrymts inom plan-

projektets ram. En del av resultatet från litteratur-

genomgången lämnas inbakat i föreliggande rapport, en

övrig del redovisas på annat sätt.

- Rapportering av resultat från utredning om "Åtgär- 

der mot tjälens skadliga verkningar i vägar", där

största arbetsinsatsen lagts på bred disponering av

ämnet, strukturering av problemkomplexen och förslag

till forskningsuppläggning samt på exempel på priori-

tering av undersökningsaktiviteter.

I denna rapportering anges som lämpligt att uppdela

undersökningsaktiviteterna i problemområdena

- Tjälverkan och dess konsekvenser

- Bedömning av tjälmotverkande åtgärder

- Tjälmotverkande åtgärder

- Strategi och taktik för tacklande av tjälens ska-

dande verkan

I och för sig skulle vart och ett av dessa problemom-

råden kunna ge anledning till genomgång i planpro-

jektsform. Beträffande Tjälmotverkande åtgärder har

skilts mellan åtgärder vid existerande väg och nybygg-

nad av väg. I princip skulle man kunna starta med ut-
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redningar som planprojekt för huvudpunkterna inom detta

problemområde. Sådana huvudpunkter är

- Trafikreglering

- Behandling av vägbana

- Påbyggnad på vägbana

- Ingrepp i överbyggnad

-= Ingrepp i undergrund

- Avvattning

- Utspetsningar

önskemålet vad gäller åtgärder mot tjälskador har bl a

uttryckts att gälla reparationsmetoder för tjälloss-

ningsskador, som redan är uppkomna. Tyvärr måste er-

kännas att några nya revolutionerande metoder inte har

kommit fram. Gamla metoder och "militära" metoder för

framkomlighetshöjande av tjälskadad väg kan möjligen

vara aktuella. Det gäller spårgrusning, användning av

rismattor, spångning etc.

Den framgångsväg för uppläggning av kommande undersök-

ningar som föreslås är att titta närmare på de fyra

tidigare nämnda huvudproblemområdena. Man skulle kunna

resonera på följande sätt.

Man har i skilda länder olika strategi och taktik då 

det gäller tacklande av tjälens skadande verkan i vä-

gar. En genomgång av de skilda ländernas metodik kan

därför rekommenderas för att därmed ge underlag för

nyttiggörande av de moment som kan passa vårt land.

Beträffande tjälmotverkande åtgärder av skilda slag 

synes det mest ändamålsenligt att man koncentrerar sig

på en uppföljning av hur de verkar i väg och hur de

bäst kan insättas med hänsyn till tjälskadetyp och väg-

standardkrav. Det kan på sätt och vis vara fråga om en

intrimning .
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IV

De tjälmotverkande åtgärderna måste bedömas utifrån en 

befintlig tjälkänslig vägs kondition eller vad gäller

nybyggnad efter vägundergrundens tjälfarlighet. Detta

i sin tur föder behov att kunna kartera såväl vägkondi-

tionen som undergrunden med hänsyn till tjälfarlighet.

Metodik för dessa karteringar måste tas fram och ut-

vecklas.

De skadande förändringarna i vägen som resultat av 

tjälverkan måste kunna förklaras för att man skall 

kunna sätta in adekvata motåtgärder. I stort sett kän-

ner man sambanden, men vissa såväl detaljstudier som

djupstudier är nödvändiga.

Då det gäller undergrundens tjälfarlighet och de tjäl- 

skadande förändringar som tjälfarlig undergrund kan

ge anledning till är kunskaperna endast översiktliga.

Man kan f n inte utifrån ex jordmaterialens tjällyft-

ningsbenägenhet för en godtycklig undergrundsprofil

uppskatta resulterande tjällyftning. Studier är därför

nödvändiga och måste då omfatta förutom ren tjälfysik

även utredning av påverkan av ex de hydrologiska för-

hållandena, där bl a grundvattenströmningsproblemen

kommer in.

Slutligen måste de tjälmotverkande insatserna ställas

mot konsekvenserna för trafik och väg av tjälens ska- 

dande verkan och dessas ekonomiska betydelse. Här torde 

ett rikt material finnas eller kunna tas fram, som med

fördel skulle kunna bearbetas.
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1 . TJÄLENS SKADANDE VERKAN I VÄGAR

1.1. Skadebilden under tjälnings- och urtjälnings-

perioden

Då under tjälningsperioden tjälen tränger ned i över-

byggnad och undergrund uppstår under vissa förutsätt-

ningar vattenuppsugning till tjälgränsen och tjällyft-

ningar. Dessa kan bli ojämna vid sådana vägavsnitt där

överbyggnad och/eller undergrund är heterogena.

Även vid homogena överbyggnads- undergrundsförhållanden

kan det inträffa att tjällyftningen ger upphov till en

skärpt bombering. I samband med denna skärpta bombering

kan också längsgående sprickor i vägmittsområdet uppstå.

Sådana längsgående sprickor kan också bildas i andra

lägen i vägbananberoende på tjällyftningens storlek i

vägens tvärled.

Under urtjälningsförloppet återgår de ojämnt upplyfta

vägbanepartierna så småningom till en nivå, som ligger

mycket nära höstnivån. Tjälsprickorna slutes och i be-

lagd väg kvarstår de som ärr. Intill de primära tjäl-

sprickorna kan i belagd väg sekundärsprickor av kracke-

leringstyp uppstå. En annan komplikation är nedsjunk-

ningar i form av spårbildningar längs sprickorna.

Krackeleringar kan vid tjällossning (och annan tid)

uppkomma i beläggningen, där materialet strax under

denna är tjäl- och vattenkänsligt.

Sprickor och krackeleringar i beläggning ökar vatten-

infiltrationen till djupare lager, varvid tjälfarlig-

heten ökar. Följden kan bli ett intensifierat kracke-

Leringsförlopp som slutar i uppbrytning av beläggningen.

Vid framför allt grusvägar kommer vid tjällossningen det
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frigjorda överskottsvattnet, som uppsugits under hösten

att åstadkomma vattenövermättnad av jordmaterialen med

sänkt hållfasthet och stabilitet som följd. Först upp-

mjukas därvid slitlagret (ytuppmjukning) sedan under-

liggande lager (djupuppmjukning). Under senare delen

av urtjälningsperioden tränger flytjord upp från dju-

pare delar av undergrunden i form av tjälskott.

Jordflytning kan i urtjälningsskedet förekomma i väg-

slänter och bakslänter om jordmaterialen är tjälkäns-

liga. Jordflytningen kan ha sådan intensitet att öppna

diken igenfylles.

Block som upplyfts under tjälningen kan vid tjälloss-

ningens början åstadkomma försänkningar i vägbanan

eller om de bibehåller sitt upplyfta läge kvarstå som

upphöjningar vid urtjälningens slut.

Under vintern då överbyggnad och undergrund är frusna

är vägens bärighet hög. Den kan vara mycket låg under

själva tjällossningen men är överbyggnaden dimensio-

nerad med hänsyn till denna svaghet behöver inte di-

rekta tjälskador uppkomma. Är överbyggnaden ej helt

tjälsäker måste man emellertid räkna med mindre tjäl-

 

ojämnheter.

1 . 2 Tjälskadetyper

1. 2. 1 Tjällyftningar

1. 2.1. l Stora tjällyftningar

Det är endast i speciella lägen som en med vägytan plan-

parallell tjällyftning kan vara skadande. Ett sådant

läge kan vara en vägport eller i närheten av fast

fundament ex vid bro, trappa eller liknande. Även i

dessa fall måste tjällyftningen uppgå till en viss stor-
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storlek för att vara skadande. Tjällyftningens storlek

kan praktiskt uppskattas utifrån antagandet att 50

dygnsgrader i starkt tjällyftande lägen ger l cm tjäl-

lyftning

L. 2.1.2 Ojämna tjällyftningar

Det är välkänt att ojämna tjällyftningar uppkommer under

kalla vintrar, där jordarter av varierande tjällyft-

ningsbenägenhet växlar i undergrunden och vattentillför-

seln är riklig och växlande. Beroende på heterogenite-

ten hos undergrunden och intensiteten hos vinterkylan

kan den differentiella tjällyftningen innebära mer

eller mindre stora skillnader i tjällyftning mellan

olika partier av Vägbanan, d v s mer eller mindre stora

ojämna tjällyftningar.

Det kan inte anses klarlagt hur stora ojämna tjällyft-

ningar minst skall vara för att klassas som skadande.

1. 2.1.3 Skärpt bombering

På grund av snöisoleringen vid vägkanter och slänter

blir tjälens grepp större i vägens centrala delar än i

dess sidopartier. Härvid kan tjällyftningen bli större

i vägmittsområdet och således föranleda en skärpt bombe-

ring. Den skärpta bomberingen redovisas i bil 1 för en

väg i Norrbotten /2/. Det framgår av detta exempel att

bomberingsskärpningen kan uppgå till ca 10 cm på 7 m

vägbredd.

Överdriven bombering som skada synes inte utredd.
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1. 2. l. 4 Ändrad kurvdosering

Kurvdosering kan förändras genom ensidig tjällyftning

av vägbanan. Detta kan exempelvis inträffa i sidolutande

terräng, då den väghalva som ligger mot bergssidan tjäl-

lyfter mera än den väghalva som ligger mot dalsidan.

Det är inte ovanligt att samtidigt den mest tjällyftande

väghalvan ligger på innerkurvans sida. Exempel på en-

sidig tjällyftning ges i bil 1, som beskriver hur väg-

banan stjälpt över vid en väg i Norrbotten.

Den ensidiga tjällyftningens konsekvenser i fråga om

skadande verkan synes ej undersökt.

1. 2.1.5 Tjällyftning vid trummor etc och tjälisole-

rings slut

Ojämna tjällyftningar kan uppstå invid trummor och mot

berg om särskilda motåtgärder i form av utspetsning av

överbyggnadslagren inte vidtas. Samma är förhållandet

om ett.tjälisoleringslager ej utspetsas mot tjällyf-

tande undergrund.

1. 2.1.6 Tjällyftningar regionalt

I bil 2 redovisas tjällyftningens storlek regionalt i

relation till luftmedelköldmängden (dygnsgrader) /3/.

För högre värden på luftköldmängden, upp till den maxi-

malt möjliga, blir tjällyftningsvärdena motsvarande högre.

Tjällyftningsvärdena är angivna i relation till valda

tjällyftningskvoter, som uttryckes i dimensionen köld-

mängd per cm tjällyftning. Tjällyftningskvoten är ett av

de praktiska mått man skulle kunna använda för att

karakterisera vägundergrundens tjälfarlighet. Man har en

viss översiktlig möjlighet att få en uppfattning om de

förväntade tjällyftningarnas storlek, om man känner till
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undergrundsförhållandena. Går man ut ifrån exempelvis

E Ekströms jordartskarta /4/ kan man uppskatta hur

stora tjällyftningar som kan inträffa genom att över-

sätta hans "matjordtyper" till undergrundstyper med

olika tjällyftningsbenägenhet. Sålunda bör man kunna

räkna med större tjällyftningar i Vännäsområdet med

leringa mjälor än i de inre delarna av Norrland med

morän (moränsand, moränmo) trots att köldmängderna

är desamma. Jfr också karta bil 3.

Någon närmare sammanställning av den regionala bilden

av tjällyftningens storlek har ej gjorts.

1.2.2 Tjälsprickor

1. 2.2.1 Längsgående tjälsprickor

Längsgående tjälsprickor är tämligen väl undersökta i

vårt land. Se bl a /5/. Tjälspricksfarligheten har be-

dömts från praktiska fälterfarenheter. Bil 4 ger en

redovisning av en framtagen metodik för bedömningen av

risken för längsgående tjälsprickor /6/. Som framgår av

bil 4 utgår men från tjälspricksfarlighetsklasser hos

marken=undergrunden och ställer dem emot köldmängden.

En mer djupgående utredning av längsgående tjälsprickors

skadeverkan har ej utförts.

1. 2. 2.2 Tvärgående tjälsprickor

Tvärgående sprickor är i vårt land ej närmare under-

sökta. De förekommer regelbundet i de kallare delarna

av landet. Den typ av tvärgående sprickor, som kan före-

komma vid överbyggnader av vissa typer har dock upp-

märksammats på grund av de tjällyftningar som uppstått

invid sprickan. Se som exempel /7/.
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1 . 2 . 3 Krackeleringar

Krackeleringar kan uppstå i vägbeläggningen om i över-

byggnaden - i första hand de närmast beläggningen liggan-

de lagren - förekommer vatten- och tjälkänsliga material,

och beläggningen ej kan tåla de rörelser som uppkommer

i denna vid trafikering. Spricksystem av krackelerings-

typ kan också uppstå som sekundärfenomen till längs-

gående tjälsprickor. Krackeleringar kan i övrigt uppkomma

där svagheter i överbyggnaden predisponerar till dessa.

Speciellt känsliga delar av vägbanan är yttre hjulspår,

där belastningen på vägen är särskilt stor och slänt-

stödet kan vara relativt ringa. I sådana lägen kan

krackeleringar (av längsgående typ) uppkomma i samband

med spårbildning.

En gång uppkomna krackeleringar erbjuder större möjlig-

heter för vatteninfiltration, speciellt vid krackelerade

spårbildningar.

Krackeleringar, som är föranledda av svagheter i materi-

allager närmast beläggningen, kan framkallas enbart genom

vattentillskott genom beläggningen eller från vägsidorna.

En starkt bidragande orsak är emellertid den försvagning

som kan ske genom tjällyftning och samhörande vattenupp-

sugning. Vid upptining av de tjälade "bärande" lagren på

våren vid tjällossningen kan hållfastheten genom upp-

mjukning ("ytuppmjukning") gå ned språngvis och i svåra

fall orsaka allmän krackelering av beläggningen. En

komplikation är också att vid en redan krackelerad väg

under hösten saltvatten kan tränga ned i överbyggnaden

och åstadkomma försenad tjälning av övre lager och kanske

ett utökat antal frysning-upptingscykler.

Den skadande effekten i form av krackeleringar är helt

klar. Själva orsakssammanhangen torde dock inte vara

kvantitativt beskrivna. Frågor uppstår i hur hög grad

beläggning, material närmast beläggning, vattenförhållan-
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den, saltning etc är bidragande till uppkomsten och ut-

vecklingen av krackeleringsskador.

r Spårbildningar

Som angetts i avsnitt 1.2.3 kan spårbildningar vara en

följd av längsgående sprickbildning. Andra anledningar

till spåruppkomst är svagheter i överbyggnaden, som sär-

skilt i yttre hjulspår kan ge spårbildningar, vilket

också angetts i avsnitt 1.2.3. En helt annan typ av

spårbildningar är de som kan uppstå i grusväg under

tjällossningstiden i en helt uppmjukad överbyggnad.

Till vilken grad man skall bedöma spårbildningar som

skador i vägar synes inte vara utrett.

1. 2.5 Tjällossningsskador i grusväg

Det råder ingen tvekan om att det som man betecknar som

tjällossningsskador i grusväg eller i vissa fall i väg

med uppbruten beläggning är påtagliga skador som erford-

rar direkta motåtgärder. Tjällossningsskador är av föl-

jande typer och förlopp.

1.2.5.1 Ytuppmjukning

Ytuppmjukning har sin grund i att vägens ytlager är tjäl-

och vattenkänsligt, vilket visar sig i förlorad stabili-

tet då lagret tinar upp och blir vattenövermättat sam-

tidigt som underliggande lager fortfarande är frusna

och förhindrar dränering. Vid fortsatt upptining på dju-

pet upptinar ytterligare vattenrika lager, men kan yt-

lagret samtidigt genom upptorkning stabiliseras. Är väder-

leken fuktig och förekommer nederbörd i form av regn eller

snö förlänges perioden med uppmjukat ytlager. Urtjälningen

kan dock i sådant fall gå tämligen hastigt, till skillnad

mot då en upptorkad ytlig skorpa bildats på vägen, som ver-
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kar relativt värmeisolerande och bryter kapillariteten.

Ytuppmjukningens förlopp, är beroende av det finkorniga

ytmaterialets karaktär och hur höstväderleken under tjäl-

ningen varit och av hur vårväderleken artar sig. Prak-

tikern känner ganska väl till detta för sitt bevaknings-

område, men den närmare allmänt gällande beskrivningen

av orsakssammanhangen synes saknas.

1 . 2.5 . 2 Djupuppmjukning

Som för ytuppmjukningsskador gäller att det är materia-

len i vägen men på större djup, som är tjäl- och vatten-

känsliga. Stabilitetsförlusten sträcker sig alltså läng-

re ned och vid tung trafik kan djupa längsgående spår-

bildningar uppstå. Djupuppmjukningsbilden kan längs en

väg vara växlande beroende på att vägen uppbyggts med

massor av växlande kvalitet, men också beroende på att

omrörning tidigare skett genom trafikering så att tjäl-

känsliga jordmassor trängt upp från undergrunden. Lik-

som i ytuppmjukningsfallet gäller vid djupuppmjukning

att vattenavledningen är spärrad av underliggande ej

upptinade jordlager.

Förloppet hos djupuppmjukningsskador anses grundlagt un-

der tjälningen av de aktuella jordlagren under hösten.

Vid långsam tjälning har större vattenmängder uppsugits

högt upp i jordprofilen, vid snabb tjälning är vattenan-

rikningen fördelad ned till större djup. Vårväderleken

kan emellertid starkt påverka förloppet hos en uppmjuk-

ning. Vid torrt väder kan ytliga lager upptorka och genom

sin värmeisolering hindra snabb urtjälning. Därtill bi-

drar också det torra lagrets kapillaritetsbrytande ver-

kan. Vid fuktigt och nederbördsrikt väder å andra sidan

kan upptiningsförloppet gå fort och tjällossningsperio-

den bli snabb men besvärlig. Detta är sidor hos tjälska-

deförloppet som praktikern väl känner till men det gäl-

ler samtidigt att orsakssammanhangen i detalj ej är så

väl beskrivna.
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1.2.5.3 Tjälskott

Tjälskotten yttrar sig som uppskjutande-uppflytande flyt-

jordsmassor företrädesvis i sprickor i den nu upptorkade

vägen. De är under tjällossningstiden en sen företeelse

och kan i de nordligaste delarna av landet förekomma

långt in på sommaren. Tjälskotten grundläggs genom tjäl-

ning under senare delen av tjälningsperioden i de fin-

kornigare tjälkänsliga jordarna (siltjordar) . Djupet

till tjälskottets botten, d v s till den icke upptinade

tjälen kan därför vara mycket stort.

1.2.5.4 Tjälfall

Inre sprickor i vägen, vertikala, lutande eller horison-

tala, som uppkommit under tjälningen, kan ge upphov till

plötsliga rörelser hos delar av vägen. Bil 5 ger en il-

lustration av håligheter i en äldre smal väg. Det är

lätt att föreställa sig att delar av vägbanan måste

"falla", när vägkroppen tinar upp och förlorar sin höga

frusna hållfasthet. Andra typer av tjälfall kan inträffa

vid tjällossningen där vintertid utbildats kant- eller

släntsprickor, som sträcker sig snett inåt vägen.

Som framgår av ovanstående är under tjällossningen in-

träffande tjälfall uppkomna på grund av sprickor och

andra håligheter, som uppstått under tjälningsperioden.

1. 2.5.5 Släntflytningar

Under tjällossningen pågående släntflytningar är grund-

lagda under tjälningsperioden då vatten anrikats mot

släntytan. Vid upptiningen råkar sedan jordmaterialet i

flyttillstånd och flytning kan komma i gång enbart på

grund av att slänten lutar. Jordflytningen i själva väg-

slänten ökas genom vibrationer och utpressning genom
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trafikeringen.

Släntflytningar grundläggs som ovan sagts genom vatten-

anrikning under tjälningsperioden.

1 . 2.5.5 Tjällossningstider regionalt

Tjällossningstidens längd är en funktion av hur'djupt

väg- och undergrund tjälat, d v s vinterväderleken, och

av väderleken under upptiningsperioden, som för nordliga

delar av landet kan sträcka sig långt in på sommaren.

Kartan bil 6 illustrerar urtjälningsperiodens längd och

förläggning för modernt byggda vägar i landet /5/. Som

framgår är urtjälningsperioden endast en halv månad i

Sydsverige men två och halv månad i nordligaste landet.

1. 2.6 Uppfrysande block

Genom att block icke följer med vid tjälsättningen kommer

i vägbanan att kvarstå en upphöjning efter tjälloss-

ningens slut. Uppfrysningsmekanismen för block är täm-

ligen välkänd /5/. Genom vissa fältundersökningar har

de närmare detaljerna utretts, se bl a /8/ och tidigare

rapporter av samma författare (Å Ekstedt). Bil 7 är ett

diagram, som mot bakgrunden av dessa fältundersöknings-

resultat beskriver erforderliga rivningsdjup för att på-

träffa block, som riskerar att frysa upp.

L. 3 Nedbrytning av tjälkänslig väg 

I en tjälkänslig väg påverkas i överbyggnaden och under-

grunden ingående material av tjälen. Härvid uppstår

under vintern tjällyftningar med vattenanrikning och

under våren sker upptining varvid sättningar och andra

rörelser i överbyggnad och undergrund kan förekomma.
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Detta förlopp kan under vissa klimatbetingelser upprepas

flera gånger under vinter, tjälnings-urtjälningscykler.

En tjälkänslig väg kan samtidigt vara vattenkänslig,

d v s skador av samma typ som tjällossningsskador kan

uppstå under icke tjältid vid fuktiga terrängförhållan-

den eller fuktig nederbördsrik väderlek.

En tjälkänslig väg kan brytas ned på grund av förekom-

mande tjälskador, d v s sådana förändringar i vägen som

bedömes skadliga, men också på grund av sådana mindre

förändringar som inte synes direkt skadande, men i långa

loppet kan utvecklas till påtagliga vägskador. Den typ

av förändringar det kan röra sig om är begynnande sprick-

bildningar och krackeleringar, som förstoras vid varje

tjällossning samt mindre tjälojämnheter, som delvis

kvarstår efter varje tjälsäsong och med tiden förvärras.

Orsakerna till nedbrytningen kan vara svagheter hos be-

läggning , materiallager närmast beläggning eller övriga

lager hos överbyggnaden. Överbyggnadens tjälskyddande

egenskaper är alltså inte tillfyllest.

1 . 4 Nedsatt bärighet vid tjällossning 

Det är allom bekant att bärigheten hos vägen kan starkt

"nedgå vid tjällossningen. Själva bärighetsförloppet

under tjällossningstiden måste bli starkt avhängigt ur-

tjälningsförloppet. Att det kan variera starkt över lan-

det ger bil 6, som beskriver tjällossningstidens längd

i landet besked om. Ett exempel på bärighetens varia-

tion under tjällossningen illustreras med bil 8, som

beskriver förloppen hos bärighet och urtjälning vid en

provväg i Södermanlands län /9/.
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1.5 Orsakerna till den skadande verkan av tjälen, 

tjälskademekanik 

Begreppet tjälskademekanik har många aspekter som bara

ytligt kan beröras här. Först kan nämnas de rent tjäl-

fysikaliska processerna, som är grundläggande. Genom

tjälning uppkommer tjällyftning. Effekten av denna tjäl-

lyftning påverkas emellertid av förutom de villkor som

styr själva tjällyftningen av överbyggnadens geometri

och ingående jordmaterials egenskaper vid frysning-

upptining såsom "frusen" hållfasthet och volymsföränd-

ringar vid frysning. Det är emellertid inte endast de

frusna delarna av överbyggnad och undergrund, som har

betydelse. Den ofrusna undergrundens gensvar på tjälning

av ovanförliggande jordmassor exempelvis genom kompres-

sion kan sålunda reducera nettotjällyftningen vid väg-

baneytan. En annan aspekt är genom tjälning sänkta grund-

vat .

För att kunna sätta in åtgärder för att motverka tjälens

skadliga verkningar måste man känna till hur skadetill-

stånden bygges upp under tjälningen och urtjälningens

gång. Kunskaperna om dessa förhållanden är både teoretiskt

och praktiskt stora, men kanske inte heltäckande. Behov

kan därför finnas för vissa kompletterande undersökningar.

Som bakgrund sammanställes de faktorer, som kan påverka

skadebilden på vägar.

- Jordmaterialens tjälkänslighet

- Jordlageruppbyggnad

- Grundvattenförhållanden

- Temperaturförhållanden

- Klimat och väderlek

- Trafikering
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1.5.1 Jordmaterialens tjälkänslighet _

Ett jordmaterial är tjälkänsligt om det reagerar på

något sätt vid tjälning och urtjälning. De viktigaste

egenskaperna som beskriver tjälkänslighet är tjällyft-

ningsbenägenhet och uppmjukningsbenägenhet. Andra egen-

skaper kan gälla förändring av hållfasthet vid över-

gångar mellan ofruset och fruset tillstånd och inom

det frusna tillståndet i förhållande till temperaturen

eller volymutvidgningar vid frysning, och frysning-

upptining .

1.5.2 Jordlageruppbyggnad

Ett första villkor för att ett tjälkänsligt jordmaterial

skall reagera vid tjälning-urtjälning är att det ligger

inom den markzon, som utsättes för tjälning. Ju djupare

det tjälkänsliga jordmaterialet ligger under ett icke

tjälkänsligt desto mindre blir effekten av tjälningen

i det tjälkänsliga lagret. Även i profiler med relativt

mäktiga, tjälkänsliga jordskikt blir tjällyftningarna

relativt små, till skillnad från om de är tunna i vilket

fall de kan bli mycket stora. Se också avsnitt 1.5.3

Lagerföljder med blandade tjälkänsliga och icke tjäl-

känsliga lager, horisontella eller lutande, predispone-

rar till att tjälkänsligheten ger sig starkt till känna

genom stora tjällyftningar och följande kraftiga upp-

mjukningar. Se avsnitt 1.5.3.

1.5.3 Grundvattenförhållanden

även om förutsättningarna materialmässigt är uppfyllda

för tjällyftning uppstår denna ej om icke samtidigt

grundvatten tillföres tjälgränsen. Möjligheterna till

grundvattentillförsel styrs av grundvattenförhållandena,

inte bara inom vägområdet utan också i omgivande terräng.
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Höga grundvattenstånd eller artesiskt grundvatten borgar

i allmänhet för stora tjällyftningar hos tjällyftnings-

benägna jordmaterial. Stora tjällyftningar kan också upp-

komma vid den i avsnitt 1.5.2 nämnda jordprofilen med

lagerföljd av blandade jordarter, om de icke tjälkäns-

liga och också grovkorniga lagren är grundvattenförande.

1.5.4 Temperaturförhållanden

Tjälnings- och urtjälningsförloppet utvecklar sig olika

beroende på hur vägytans temperatur varierar. Klassiskt

är fenomenet att under milda långa vintrar tjälnedträng-

ningen är ringa men tjällyftningen relativt stor, medan

under kalla, korta vintrar med samma köldmängd tjäl-

ningen går djupt och tjällyftningen blir mindre. Mot-

svarande fenomen kan studeras under vårarna vid urtjäl-

ningen, men är mer komplext.

1.5.5 Klimatochväderlek

Ett inlandsklimat med snabbt inträdande kyla på höstarna

ger snabb tjälnedträngning, maritimt med växlande tempe-

ratur kring 0%c ger långsam tjälnedträngning och kanske

ett flertal tjälnings-urtjälningscykler varje vinter.

Väderleken sammansättes av lufttemperatur, molnighet,

nederbörd etc och har en komplex inverkan särskilt under

våren vid tjällossningen. På grusvägar kan sålunda en

torr vår ge i början lindrig tjällossning, men långvarig.

Här kan emellertid en mängd konstellationer tänkas.

1.5.6 Trafikering

Trafikeringen på vägen påverkar tjältillståndet på vin-

tern exempelvis genom att fordonen hårdpackar snö eller

"blåser" bort lössnö. Under tjällossningen utgör trafike-
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ringen en belastning på vägen som kan bryta ned denna,

så att skador av olika typer kan uppkomma. även trafik

under tjällossningens inledande skede kan vara skadande

genom att upptinande icke vattenrika, men tjälkänsliga

lager packas, så att de i senare skede av tjällossningen

vid vatteninfiltration från underliggande upptinande

lager genom vattenövermättnad ibland plötsligt förlorar

sin hållfasthet. Vid fullständig uppmjukning av över-

byggnaden kan vägen vid fortsatt trafikering fullständigt

sönderköras. Direkta prov genom trafikering på tjälkäns-

liga vägar utfördes under åren 1963-1966 för studium av

framkomligheten på dessa vägar för tung trafik under

tjällossningstiden. Resultaten har sammanfattats i /10/.

Under senare tid har ytterligare körförsök utförts vid

tjällossning för testning av framkomligheten för olika

typer av tunga fordon /11/.

1.5.7 Exempel påtjällyftning vid vägar

Mestadels är det så att ju större tjällyftningen blir

vid ett vägavsnitt desto större är risken för att tjälens

verkan är skadlig. I bilagorna 9-11 ges exempel på tjäl-

lyftningens beroende av köldmängden för några vägavsnitt

med skiljande uppbyggnad hos överbyggnad och undergrund

/Ll1/. Det kan noteras att kombinationerna av överbyggnad

och undergrund var för sig ger en likartad tjällyftnings-

bild varje vinter.

1. 6 Bedömning av tjälmotverkande åtgärder 

Tjälaktiviteten måste motverkas om det bedömes att dess

skadliga verkan icke är acceptabel. För bedömning av åt-

gärder måste man primärt ha klart för sig hur långt man

vill motverka genom tjälen uppkomna skadliga effekter,

d v s om man syftar till ett helt eller endast delvis

eliminerande av dessa effekter. För val av åtgärder bland
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alla möjliga sådana måste man vara införstådd med varje

åtgärds effekt, då det gäller att motverka uppkomsten

av skadande tillstånd hos vägar av olika typ, på skilda

_ undergrunder, i olika klimat och med olika trafikbelast-

ningar. Det är sålunda nödvändigt att känna till de

olika typerna av skadande förlopp hos vägen och hur de

kan påverkas genom förändring i de faktorer, som styr

dessa förlopp. Sammanfattningsvis måste man vid bedöm-

ning av tjälmotverkande åtgärder ställa sig följande

frågor.

- Vilka är skadeverkningarna

- Vad är det som är orsak till skadeverkningarna

- Vilka motåtgärder finns

- Hur dimensionera motåtgärderna med hänsyn till

krav på vägstandard

- Hur välja bland åtgärdsalternativen .

Åtgärderna är av två typer, principiellt sett.

- Förstärkning (ökar bärigheten)

- Tjälskydd (minskar tjällyftningen)

Det bör dock anmärkas att tjälskydd kan verka för-

stärkande genom att svaghetstillståndet på grund av

tjälen reduceras eller elimineras.

En förstärkning innebär att vägens bärighet ökar, så att

den låga bärigheten hos undergrunden vid tjällossningen

kompenseras.

Då det gäller rent tjälskydd är förhållandena mer komp-

licerade. Vid fullständigt tjälskydd, d v s vid helt

eliminerande av tjälning i undergrunden elimineras sam-

tidigt tjällyftning och i bärighetsförloppet ingår ingen

period med sänkt bärighet hos undergrunden liknande den

som eljest normalt brukar inträffa vid tjällossningen.

Vid partiellt tjälskydd däremot uppstår viss tjällyft-

ning och viss bärighetsnedsättning hos undergrunden. Hur

stor tjällyftningen blir för viss tjälskyddsgrad är trots
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ihärdiga forskningar på tjälområdet inte utrett. Det är

att räkna med att om tjälskyddsgraden uttryckes som den

effekt överbyggnaden har i fråga om att "konsumera"

köldmängd, så kommer en grusöverbyggnad resp cellplast-

isolerad överbyggnad vid samma grad att ge olika gen-

svar ifråga om tjällyftning och bärighetsnedsättning vid

samma överskridande av köldmängden utöver tjälskydds-

graden.

2 . EFFEKTEN AV TJÄLSKADOR PÅ TRAFIKEN

Uttrycket "trafiken" användes här i mycket bred be-

märkelse som framgår av nedanstående rubriceringar.

2 . L Trafikerbarhet 

Trafikerbarheten sträcker sig från rena oframkomlighe-

ten på en starkt tjällossningsskadad grusväg över has-

tighetsreducerande tjälgupp till enbart komfortstörande

små ojämnheter. Trafiken på tjälkänsliga vägar regleras

normalt genom att fordon med endast bestämda tillåtna

axellaster får trafikera vägen. I vårt land avstänges

en stor del av vägnätet under tjällossningsperioden på

detta sätt.

Även om trafik av visst slag tillåtes på tjällossnings-

skadade vägar är trafiken hämmad genom att framkomlig-

heten för fordonen på vägen är begränsad, vilket inne-

bär längre restider.

2 , 2 Trafiksäkerhet 

De olika formerna av tjälskador försvårar manövreringen

av fordonet. Så kan krängande rörelser uppkomma vid färd

över väg som är ojämn på grund av ojämna tjällyftningar.
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Vid visst avstånd mellan ojämnheterna kan i vissa fall

krängningarna öka i storlek genom resonans. Vid högre

fart kan också hjulen släppa greppet med vägbanan, vil-

ket ytterligare försvårar framförandet av fordonet spe-

ciellt om halktillstånd råder. Se /12/ och /13/.

Speciellt besvärliga situationer kan uppkömma ikurvor ;

hos väg i sidolutande terräng. Det är inte ovanligt att

tjällyftningen är större på bergsidan, vilket motverkar

kurvans skevning. Förekommer dessutom ojämna tjällyft-

ningar i kurvan och vägbanan är halkig kan svårigheterna

bli stora att hålla fordonet på plats i körfältet.

Inte bara större ojämnheter utan också små ojämnheter av

viss typ kan bl a åstadkomma vibrationer hos fordonet,

som kan verka tröttande på föraren. Den ojämnhet i tvär-

led, som åstadkommes genom skärpt bombering på grund av

tjällyftning drar fordonet mot vägkanten, vilket vid

halkig vägbana gör framförandet av fordonet osäkert

inte minst vid omkörningar.

Tjälsprickor, framför allt längsgående, kan vara trafik-

farliga genom att de kan "styra" fordonet eller genom

att föraren försöker göra undanmanövrar. Spårbildningar

i belagd väg påverkar fordonets manövrerbarhet framför

allt om halka råder genom isbark eller frusna vatten-

ytor. Vattenplaning är en annan nackdel.

Om en belagd väg är allmänt skadad kommer föraren att

söka upp de bästa partierna och framföra fordonet där,

d v s han kanske väljer vänsterkörning.

Likaså vid tjällossningsskadad grusväg kan föraren ha

svårt att hålla fordonet inom körfältet. Han kan vara

direkt tvungen att välja de mest bäriga partierna

Oberoende om han tar sig fram på höger eller vänster

sida av vägen. Vid ytuppmjukning kan vägbanan hos en

grusväg också vara hal ("såphal"). En annan situation

VTI MEDDELANDE 230



19

på tjällossningsskadad grusväg är stänk av jordblandat

vatten från eget och andras fordon.

2 . 3 Åkkomfort 

Åkkomforten påverkas påtagligt av tjälskador. Här gås

ej närmare in på denna fråga.

2 . 4 -= Skador på fordon 

Förutom direkta skador på fordonen kommer slitaget att

öka. Frågan behandlas här icke närmare.

2 . 5 Skador på gods 

Skador på gods kan tänkas uppkomma genom vibrationer

och skakningar och fordonets krängningar. Frågan be-

handlas ej närmare här.

2 . 6 Yrkesskador 

Skador på fordonstrafikanter, i synnerhet föraren, kan

tänkas uppstå vid färd på tjälskadade vägar i det långa

loppet. På typen av skador och frekvens av dessa gås ej

in på här.

3. EKONOMISKA KONSEKVENSER AV TJÄLENS SKADEVERKAN

De skador som trafiken åsamkas på grund av tjälskador be-

tyder vissa kostnader. Man kan sänka dessa kostnader om

man åtgärdar tjälskadorna, vilket medför kostnader för

vägen. Man kan alltså väga trafikkostnader och vägkostna-

der mot varandra.
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3 . L För trafiken 

Kostnaden för trafiken kan uppdelas på punkterna under

avsnitt 2.

Problem

De totala eller delkostnaderna för varje kostnadsområde

synes inte kända, varför utredningar är nödvändiga på

hela området för att man skall få en fullständig kost-

nadsöverblick.

3 . 2 För vägen 

I allmänhet är kostnaderna för envar av de vanliga tjäl-

skyddsåtgärderna kända. Kostnaderna för mera speciella

tjälskyddsmetoder såsom tjälisolering med bark, styren-

cellplast i förhållande till kostnaderna vid användning

av sand och grus samt krossat berg, har översiktligt

genomgåtts. Se /14/.

Problem

Vad som inte synes så väl bekant är följdkostnaderna av

tjälskyddsåtgärder. D v s hur förändrar sig vägens under-

hållskostnader och trafikkostnader efter åtgärderna. Man

kommer till frågan om till vilken grad man kan tjälskydda

en väg till minikostnad med hänsyn till samtliga kost-

nadsslag.

4 ,. GRUNDLÄGGANDE PROCESSER VID SKADEUPPKOMST

UNDER TJÄLNING OCH URTJÄLNING

4 . L Frysning - upptining 

Även ett från början icke tjälkänsligt jord- eller sten-

material kan efter ett antal frysning-upptiningscykler
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brytas ned så att sammansättningen blir mer finkornig

och materialet mer eller mindre tjälkänsligt.

Vid nedkylning under 0%C av vattenhaltigt jordmaterial

fryser ingående vatten till is och materialets hållfast-

het kan öka betydligt. Denna höga hållfasthet försvinner

vid upptining. Detta fenomen gäller för både icke tjäl-

känsliga och tjälkänsliga material.

Problem

- Materials motstånd mot nedbrytning under frysning-

upptiningscykler

- Materials frusna hållfasthet som funktion av vatten-

halt och temperatur i fruset tillstånd

- Icke tjälkänsliga materials volymförändringar vid

frysning som funktion av temperatur

4 , 2 Tjälning och tj3ällyftning 

När sådan tjälkänslig jord tjälar som vid vattentillgång

tjälar under vattentillförsel till tjälgränsen, uppstår

tjällyftning (egentligen tjälskjutning) och vattenöver-

skott, som vid upptining ger vattenövermättnad till jord-

lagret. Den kritiska processen är sålunda tjällyftningen.

Den beror av

- Material

- Porvatten

- Belastning

- Termiska betingelser

4 . 2. 1 Material

Beträffande materialet är det materialmassans porstruk-

tur som är av avgörande betydelse för tjällyftningen,
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d v s porstorleksfördelningen och porformerna. Dessutom

bidrar materialpartiklarnas ytegenskaper till att på-

verka tjällyftningsprocessen. Att porerna som sådana

har en dominerande betydelse visar de experiment där

man kan åstadkomma tjällyftning i permeabla hinnor, där

porerna = öppningarna är tillräckligt små. En annan

betydelsefull egenskap som är av vikt vid tjällyftnings-

processen är permeabiliteten, som också är beroende

på porstrukturen.

4 . 2 . 2 Porvatten

Porvattnets egenskaper har också sin betydelse bl a be-

träffande lösta ämnen. Man har tidigare försökt att på-

verka tjällyftningen genom att till porvattnet sätta

vissa specifika ämnen. Ett visst resultat har erhållits

i fråga om att minska tjällyftningen. Dominerande är

emellertid porvattentrycket, erkannerligen det vatten-

tryck, som utbildas under tjällyftningsförloppet. Tjäl-

lyftningen minskar vid sänkt porvattentryck. I fält kan

man praktiskt sänka porvattentrycket genom att sänka

grundvattenytan (genom dränering).

4 . 2 . 3 Belastning

Belastning på den tjälande jordmassan är ett mothåll

mot tjällyftning. Ökar man belastningen blir sålunda

tjällyftningen mindre. De redan tjälade jordmassorna,

såsom en tjälad överbyggnad, är en sådan belastning.

4 . 2 , 4 Termiska betingelser

Porvatten och möjligheter till tillförsel av ytterligare

vatten samt viss finkornig typ av jordmaterial är nödvän-

diga villkor för tjällyftning, men ej tillräckliga. Här-

för fordras att jordmassan utsätts för nedkylning under
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0%c. På vägen sker detta genom en nedåtgående nedkylning

från vägbanan och nedåt.

4 . 3 Tjällyftningsbenägenhet och tjällyftning 

Den tjällyftning som inträffar i ett materiallager beror

på ingående materials tjällyftningsbenägenhet. Tjällyft-

ningsbenägenheten är ett uttryck för materialets benägen-

het att tjällyfta när vissa bestämda villkor är uppfyllda.

Det är av intresse att beskriva tjällyftningen hos mate-

rial i vägen och i undergrunden ingående material. En

nyttig egenskap är då materialens tjällyftningsbenägen-

het utifrån vilken man skulle kunna för visst bestämt

köldmängdsförlopp uppskatta materialens tjällyftning.

Förutsättningen härför är emellertid att man inte blott

känner till tjällyftningsbenägenhetens hos varje enskilt

material, utan att man också vet att bedöma hur stor

tjällyftning, som denna benägenhet motsvarar med hänsyn

till förhållandena i (överbyggnad och) undergrund.

Tjällyftningsbenägenheten måste således uttryckas i så-

dana termer att den kan ställas i relation till egenska-

per hos (överbyggnad och) undergrund och därmed tjäl-

lyftningens storlek uppskattas, när köldmängdsförloppet

är känt. Nedan sammanställs vad som bestämmer tjällyft-

ningsbenägenheten och hur (överbyggnad och) undergrund

kan beskrivas i anslutning härtill.

Beroende av

 

 

Tjällyft- Material- Porvatten- . Belast- Temperatur-

ningsbe- typ tryck ning förhållan-

nägenhet den

Tjällyft- Material- Grundvatten- | Material-| Köldmängd

ning i typ stånd, mate- | lagring Uppskattade

undergrund riallagring temperatur-

förhållan-

den
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Om tjällyftningsbenägenheten för ettvart av i (överbygg-

nad och) undergrund ingående material uttrycktes som

funktion av

- Materialtyp

- Porvattentryck

- Belastning

- Köldmängd (Temperaturförhållanden)

skulle det alltså vara möjligt att med en beskrivning

av (överbyggnad och) undergrund som underlag uppskatta

en kommande tjällyftning med ledning av tjällyftnings-

benägenheten.

Problemet kan nu fokuseras på metodiken för bestämning

av tjällyftningsbenägenheten hos enskilda material och

regler för bestämning av till tjällyftningsbenägenheten

relevanta egenskaper hos (överbyggnad och) undergrund.

Därmed har man emellertid kommit till den punkt, där

f n adekvata och säkra kunskaper ej finns. En närmare

genomgång av ovanstående ges i följande två avsnitt.

o Materials tjällyftningsbenägenhet

Det är önskvärt att uttrycka tjällyftningsbenägenheten

som funktion av

- Materialtyp

- Porvattentryck

- Belastning

Termiska betingelser

F n finns ingen heltäckande teori som beskriver sam-

bandet i dessa termer. En möjlighet för att nå en upp-

fattning om tjällyftningsbenägenheten är att utföra la-

boratorieförsök, d v s frysförsök på små prov av materi-

alet. En principiell svårighet vid försök av denna typ

följer med användandet av försöksresultaten i fält. Så

synes kunskaper om modellregler saknas eller vara osäkra

och i varje fall svåra att använda vid denna överföring
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av försöksresultat från modellskala till naturlig skala.

Man är dessutom internationellt sett ej sams om vilka

fysikaliska förlopp som är grundläggande för själva

tjälprocessen i dess detaljer, och uppställda teorier

och matematiska modeller är ej slutgiltigt testade över

hela fältet.

Vissa möjligheter finns dock att testa materialen be-

träffande tjällyftning i laboratorieskala under välbe-

skrivna randvillkor och därmed erhålla ett laboratorie-

värde på tjällyftningsbenägenheten. Man har också prak-

tiska möjligheter att hos vägbanan uppmäta tjällyft-

ningen, vilken lyftning utgör summan av tjällyftningen,

hos varje i överbyggnad och undergrund ingående material-

lager. Steget är emellertid för långt för att kunna

nyttogöra ett laboratorievärde på tjällyftningsbenägen-

heten vid bedömningen av tjällyftningen hos en vägbana

även om överbyggnads- och undergrundsförhållanden är

kända, därför att dessa förhållanden alltid är mer

komplexa än i laboratorium och översättningsnyckel sak-

nas. Ett mellansteg utgörande endimensionella försök

vid provytor, där överbyggnadskonstruklioner och under-

grundstyper i naturlig djupskala provas praktiskt och

teorier och matematiska modeller testas, skulle möjlig-

göra överförandet av laboratorieresultat för tillämpning

i fält. Sammanfattningsvis blir stegen följande

- Laboratorieförsök

- Fullskaleförsök

- Fältförsök

Tjällyftningsbenägenheten kan bestämmas direkt genom

tjälförsök eller indirekt utifrån andra egenskaper hos

jordmaterialet.

Under årens lopp har en mängd modeller av apparatur för

bestämning av tjällyftningsegenskaper hos jordmaterial

tagits fram. Så har på senare tid en utrustning kommit

i bruk i Frankrike. Se /17/. Vid VTI och VV provas en
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apparat, modell Fredén, för bestämning av tjällyftnings-

benägenheten.

4 . 3 . 2 Tjällyftning_imateriallager

När tjällyftningsbenägenheten för ett jordmaterial be-

stämts som funktion av de kritiska parametrarna och

dessa parametrar erhållit sina värden för varje i vägens

överbyggnad och undergrund ingående materiallager skulle

tjällyftningen i hela materialpacken kunna bestämmas för

godtycklig temperaturpåkänning, extra belastning och

porvattentryck (grundvattenstånd) .

Problem

Som under avsnitt 4.3.1 framhållits kommer denna över-

föring av bestämningarna av tjällyftningsbenägenheten

för de enskilda materialen till tjällyftningar i materi-

allagren att erbjuda stora svårigheter. Av den anled-

ningen måste fullskaleförsök utföras. Sådana har bl a

utförts i Caen. Se /18/. Genom att applicera matematiska

modeller på tjälförloppen anser man sig ha kunnat bättre

förklara dessa och underlättat överföringen.

Försöken i Caen gäller emellertid endast vissa enkla

undergrundstyper. För svensk del blir på grund av den

mer djupgående tjälningen antalet typiska undergrunder

större varför ett större testprogram måste till.

4 . 4 Urtjälning och uppmjukning 

Problemet med urtjälning och uppmjukning synes inte

vara så väl omhändertaget, då det gäller att beskriva

och förklara förloppen. Man kan fråga sig om det går

att definiera sådana termer som urtjälningsbenägenhet

och uppmjukningsbenägenhet. Vid tjälning är köldmängden

en viktig faktor som bestämmer tjäldjupet. Bestämmer
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möjligen "värmemängden" urtjälningen (definierad på

samma sätt som vinterns köldmängd) . Vid svenska prov-

vägar i solexponerade lägen och bituminös beläggning

visade det sig att det för urtjälning erfordrades i ge-

nomsnitt endast 35 % "värmemängd" räknat på vinterns

köldmängd. Uppmjukningen av ett tjälat material i en

vägs överbyggnad eller undergrund beror av det porvat-

tenöverskott, eller kanske rättare porvattenövertryck

som uppstår vid upptining. Uppmjukningsgraden är där-

jämte beroende av hur väl jorden kan tåla ett vatten-

överskott.

4 . 4 . L Urtjälningsbenägenhet

Ett materials benägenhet att urtjäla beror i hög grad

på dess vattenhalt och värmeledningstal i fruset och

ofruset tillstånd. Här har bark, som alltid är starkt

vattenhaltigt en intressant egenskap, som kommer till

uttryck vid urtjälning. Den ofrusna barken har nämligen

ett lägre värmeledningstal än den frusna. På så sätt

kan en viss uppbromsning av upptiningen av ett barkla-

ger ske vid den normala upptiningen uppifrån. För övrigt

måste urtjälningsprocessen och urtjälningsbenägenheten

hos varje enskilt material och en packe materiallager

i överbyggnaden eller undergrunden vara ganska komplex

bl a på grund av smältvattnets inverkan.

4 . 4 . 2 Uppmjukningsbenägenhet

Ett materials benägenhet att uppmjukas beror av hur det

kan tåla det vattenöverskott som uppstår vid smältning

av det frusna vattnet i jordmaterialet. Så är jordar så-

som moräner med liten porositet starkt vattenkänsliga

d v s uppmjukas vid endast ringa vattenöverskott. Hos

leror däremot, som även i normalt tillstånd är vatten-

övermättade (sett utifrån tillgänglig porvolym vid
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tätaste kornpackning) , ger de extra vattenöverskotten

vid upptining mindre uppmjukning. I fält blir tjälloss-

ningsbilden olika för dessa material. Moräner kan kraf-

tigt gå ned i hållfasthet vid upptining, men genom vat-

tenavledning (avdunstning) snabbt återvinna sin håll-

fasthet. Vid lerundergrunder blir uppmjukningsförloppet

mer långdraget.

Ett uttryck för uppmjukningsbenägenheten ger exempelvis

flytgränsen enl. Atterberg.

5. VÄGUNDERGRUNDENS TJÄLFARLIGHET OCH BEDÖMNING

AV TJÄLMOTVERKANDE ÅTGÄRDER MED LEDNING DÄRAV

 5. l Vägundergrundens tjälfarlighet

Vägundergrundens tjälfarlighet uttryckes genom den risk

för skadande aktivitet genom tjälen, som kan bli aktuell

då vissa förutsättningar är uppfyllda. Risken kan gälla

risken för tjällyftningar. Den föreligger om undergrunden

är uppbyggd med tjällyftningsbenägna jordar med god vat-

tentillförsel. Så länge inte vinter råder är tjälfarlig-

heten ej utvecklad. Den uppstår först då genom vinter-

kylan tjällyftningen kommer igång. Tjälfarlighetens grad

måste bedömas av hur farlig i nämndaexempel tjällyft-

ningen är för vägen. Om för en viss dimensionerande köld-

mängd tjällyftningen endast blir 2-3 cm kan man bestämma

att undergrunden ej är tjälfarlig, men om den går därut-

över är den tjälfarlig och kanske mycket tjälfarlig om

tjällyftningen för samma köldmängd blir 20 cm. De angivna

tjällyftningsbeloppen skulle gälla för väg med ej tjäl-

skyddad överbyggnad på den givna undergrunden. Deh tjäl-

farlighet som härrör från undergrundens tjällyftnings-

aktivetet kan kallas tjällyftningsfarlighet. I princip

skulle samma resonemang kunna användas vad gäller under-

grundens tjälfarlighet under tjällossningstiden. Tjäl-

farligheten skulle då benämnas tjällossningsfarlighet.
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Problem

- Skala för bedömning av undergrundens tjällyftnings-

farlighet

- Skala för bedömning av undergrundens tjällossnings-

farlighet

5 . 2 Jordmaterialens tjällyftnings- och upp- 

mjukningsbenägenhet 

Se också avsnitt 4. En första förutsättning för att en

undergrund skall kunna vara tjälfarlig är att inom den

zon, som utsättes för tjälning finns jordmateriallager,

som är tjällyftnings- och uppmjukningsbenägna. Vissa

finkorniga jordarter (siltjordar, finkorniga moräner)

har dessa egenskaper. Graden av tjällyftnings- och upp-

mjukningsbenägenhet kan bestämmas på laboratorieprov.

Benägenhet att tjällyfta resp uppmjukas innebär att då

vissa villkor, såsom nedkylning under 0*C och möjlighe-

ter till vattentransport till tjälande yta är uppfyllda,

tjällyfter jordmaterialet, och omvänt när vid uppvärmning

upptining sker förlorar jordmaterialet på grund av vat-

tenövermättnad sin hållfasthet, d v s uppmjukas.

5 . 3 Jordlageruppbyggnad 

Lagringen i undergrunden blir bestämmande för hur stor

tjällyftningen kan bli. Är undergrunden homogent uppbyggd

med relativt täta siltiga material blir tjällyftningen

relativt måttlig till skillnad mot om den är uppbyggd

antingen av ett relativt tunt siltigt materiallager

längst upp och grovkorniga genomsläppliga grundvatten-

förande lager därunder eller av en packe av omväxlande

siltiga och grovkorniga genomsläppliqä och grundvatten-

förande lager, då tjällyftningen kan bli mycket stor.
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Undergrundens tjälfarlighet är sålunda beroende av upp-

byggnaden av denna i olika jordlager.

5 . 4 Grundvattenförhållanden 

Undergrundens tjälfarlighetsgrad är beroende av hur stor

vattentransporten till tjälgränsen kan vara. Som i av-

snitt 5.3 antytts, underlättas denna vattentransport om

i undergrunden finns grovkorniga grundvattenförande

skikt. Grundvattenförhållandena styrs emellertid inte

enbart av undergrundens uppbyggnad inom själva vägområ-

det, utan även av jordlagerföljderna i omgivande terräng

varifrån grundvattnet matas. Vägens bredd har också be-

tydelse. Vid en smal väg kan tillförsel av grundvatten

till stor del ske från vägens sidor, vilket inte är -

fallet vid breda vägar, där grundvattnet till största

delen suges upp vertikalt.

5. 5 Homogena undergrundsförhållanden

Om undergrunden är homogent uppbyggd i såväl tvär- som

längdled kommer tjällyftningen att bli jämn i vägens

längdled dock icke i tvärled, där tjällyftningen kommer

att bli större i vägens centrala delar än i dess sido-

partier, på grund av snöijisoleringen vid vägkanter och

slänter. Ibland kan längsgående tjälsprickor uppkomma

på grund av denna ojämna tjällyftning i tvärled. Tjäl-

lyftningsfarligheten är beroende av hur högt man värde-

rar dessa typer av skadande förändringar hos vägen.

5. 6 Heterogena undergrundsförhållanden

Om undergrunden är heterogent uppbyggd i tvärled eller

längdled eller bådadera, kommer ojämna tjällyftningar

att uppstå och undergrunden kan betraktas som tjälfarlig
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ofta i hög grad.

Kartering av undergrunden med hänsyn till

dess tjälfarlighet 

som styr tjälfarlighetsgraden hos själva undergrun-

är

Förekomst av tjällyftningsbenägna och uppmjuknings-

benägna jordmaterial

Läget av de tjälkänsliga jordmaterialen och lag-

ringen av dessa med icke tjälkänsliga grovkorniga

och grundvattenförande jordmaterial

Grundvattenförhållandena inom vägområdet och när-

liggande terräng

Undergrundens heterogenitet i tvär- och längdled i

fråga om materialuppbyggnad och grundvattenför-

hållanden

Vägundergrunden är den del av den naturliga jordgrunden

eller berggrunden som vägens överbyggnad vilar på. Vid

nedschaktning av vägen, alltså i skärning, är det givet-

Vis delen under terrassytan som är mest intressant.

Detta kan innebära praktiska svårigheter vid undersök-

ning under projekteringsstadiet av dessa lägen för djupa

skärningar.

Jordgrundens (och berggrundens) uppbyggnad är ett resul-

tat av geologiska processer. Med kännedom om dessa kan

man redan med ledning av ytliga indikationer såsom mar-

kens och terrängens ytformer och markbeskaffenheten upp-

skatta jordgrundens uppbyggnad på större djup. Hur nära

denna uppskattning kan göras beror på hur komplex upp-

byggnaden är och vilka kunskaper man har om de geologiska

förloppen inom aktuellt terrängområde. Även om jord-

grundens uppbyggnad inte kan beskrivas helt utifrån yt-
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liga observationer har man en god ledning av dessa ob-

servationer vid uppläggning av den kommande undersök-

ningen på djupet, exempelvis såsom vid placering av

borrpunkter i terrängen.

Man kan vid kartering av undergrunden utgå ifrån den

geologiska bild som gäller på platsen. Som exempel se

geologisk karta bil 12. Vid fortsatt arbete kommer jord-

grundens (och berggrundens) uppbyggnad längs en zon ut-

efter väglinjen att bli vägledande för den fortsatta

kartering, som då lämpligen utföres med hjälp av djup-

borrning. Exempel på vägzonkarta bil 13.

Den slutliga jordgrundundersökningen, som syftar till

att få fram en sådan beskrivning av jordgrunden att man

därav kan avläsa undergrundens tjälfarlighet, upplägges

med hänsyn till de krav ifråga om tjälskydd, som kan

uppstå, och med ledning av den generella bild av jord-

grunden man skaffat sig.

Har man låga tjälskyddskrav kan undersökningen göras

mera översiktlig, har man mycket höga krav på tjälskyd-

dad överbyggnad kan man gå fram enligt två linjer. De

två linjerna bestämmes av hur komplex jordgrunden är och

av svårigheten att detaljundersöka den.

Om tjälskyddskraven kommer att vara höga för en längre

sträcka (låt säga 10 km) kan man från tjälskyddssynpunkt

avstå från djupgående grundundersökning och i stället

dimensionera överbyggnaden med hänsyn till de mest tjäl-

farliga undergrundsavsnitten. Detta skulle för ett tänkt

fall exempelvis betyda en grusuppbyggd överbyggnad på

170 cm eller en överbyggnad på 80 cm om däri ingick ett

lager av styrencellplast på 4 cm.

Man kommer säkerligen fram till att byggnadskostnaderna

för ovanstående alternativ är oacceptabla. Detta kan vara

fallet även om man tar hänsyn till vinsten ifråga om
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sänkta framtida underhållskostnader.

Den andra linjen man kan ta är att dela in undergrunds-

sträckan i partier, där jordgrundsuppbyggnaden är enk-

lare och lättare bestämbar och i partier där jordgrunden

är mera komplex och därför fordrar mera detaljerade un-

dersökningar för att ge underlag för från tjälfarlig-

hetssynpunkt adekvat beskrivning. En sådan indelning

kan ske glidande beroende på vilken grad av komplexitet

hos undergrunden, som är lämplig som bas.

Förfaringssättet är nu att genom djupborrning undersöka

de delar av undergrundssträckan, som är enkelt uppbyggd

och icke ytterligare undersöka de partier som är mindre

eller mer komplexa. Härigenom kan man starkt reducera

behovet av djupobservationer. Hur komplex en undergrunds-

sträcka skall vara för att man inte skall undersöka den

måste få bero på de aktuella lokala kraven och förhållan-

den i övrigt. I allmänhet torde det komma att röra sig

om en mindre procentdel av väglängden.

Undergrundens tjälfarlighet är beroende av dess hetero-

genitet i längd- och tvärled. Djupborrningarna måste

därför läggas upp så att observationerna i borrhålen

kan sammanbindas och därigenom göra det möjligt att be-

skriva lageruppbyggnaden i längd och i förekommande fall

i tvärled. Exempel på resultat från jordgrundundersökning

utförd på detta sätt ges i bil 13.

Beträffande observationer i borrhål upptagna i tjälfar-

liga undergrunder har de dels ovan angivna syfte att ge

underlag för beskrivning av lageruppbyggnaden, dels

också att bestämma materials tjälegenskaper och grund-

vattenföringsegenskaper. I borrhålen måste också grund-

vattenförhållandena noteras. Vattenhalter bestämmes på

upptagna prov. Sammanfattningsvis gäller att allt bör

observeras som kan observeras okulärt. Jordprov på kri-

tiska eller typiska jordarter bör tas för okulärbedöm-
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ning eller laboratoriebestämningar av tjälegenskaper.

Några exempel, se bil 14.

En anmärkning beträffande grundvattenförhållandena måste

göras. Om man gör en grundvattenobservation i ett borr-

hål måste man vid bedömningen av dess värde ta hänsyn

till den grundvattenståndsfluktuation, som kan gälla

inom terrängavsnittet. Se för exemplifiering bil. 15,

som beskriver brunnsvattenståndsvariationer (kan i

princip sättas lika med grundvattenståndsvariationer) i

tre olika huvudjordslag. Man kan lägga märke till de

stora fluktuationerna i de finkorniga jordarna. En ytter-

ligare komplikation anmäler sig då det gäller tolkning

av grundvattenståndsobservationer i naturlig terräng.

Nämligen den att den grundvattenbild man vill komma fram

till är den som gäller efter utförd byggnation, exempel-

vis i skärningar de sänkta grundvattenytor som med tiden

inställer sig.

Problem

- Metodik för planering av kartering av undergrund

- Metodik för undersökning av undergrunden från tjäl-

farlighetssynpunkt

- Metodik för undersökning av grundvattenförhållanden

- Byggnationens påverkan av de naturliga grundvatten-

förhållandena

5 . 8 Bedömning av tjälmotverkande åtgärder 

Det förutsättes att man har metoder att utifrån uppgif-

ter om undergrundens tjälfarlighet bedöma hur stora

tjällyftningar, som på platsen kan inträffa för den typ

av vintrar det gäller, likaså att bedöma graden av upp-

mjukning (=bärighetsnedsättning vid tjällossning) .
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I så fall förutsättes också att det finns ett antal tek-

niska möjligheter, såsom olika tjälskyddade överbyggnader ,

vattenavledningsmetoder etc att tillgå, och man vet hur

dessa motverkar de tjälskadande förloppen i undergrunden.

Efter att ha dimensionerat de skilda tekniska lösningarna

som kan motarbeta tjälens skadande verkningar med hänsyn

till de krav på vägstandard man ställt upp har man möj-

lighet att välja den lösning som från kostnadssynpunkt

vad gäller byggande, underhåll och trafik, ger de lägsta

kostnaderna.

6 . TJÄLKÄNSLIGA EXISTERANDE VÄGAR OCH BEDÖMNING

AV TJÄLMOTVERKANDE ÅTGÄRDER VID DESSA

6 . 1 Tjälens påverkan på vägkonditionen 

I avsnitt l. har genomgåtts hur tjälen verkar skadande i

vägar och vad orsakerna därtill kan vara. Vägens kondi-

tion vid visst tillfälle är beroende av det aktuella

tjältillståndet, tidigare tjälförlopp och påverkan genom

trafikering. Så blir en under tjällossningsperioden upp-

mjukad väg icke skadad om den ej trafikeras. Ett annat

exempel är en bituminös belagd väg, som krackelerar

under tjällossningstiden, och där krackeleringsskadorna

förvärras under sommaren. En under sommaren ojämn vägs

förhistoria kan vara ojämna tjällyftningar på vintern.

Bärigheten hos vägen har ett mycket nära samband med

tjältillståndet. Tjältillståndet i sin tur är beroende

av väg- och markförhållanden samt klimat och väder.

För att bedöma motåtgärder mot tjälens skadliga verk-

ningar måste man rätt kunna bedöma skadetypen och dess

orsak .
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6 . 2 Kartering av vägkonditionen med hänsyn till 

tjälens påverkan 

Vägkonditionen kan karteras genom

- Ytliga observationer

- In situ provningar och uppmätningar

- Djupobservationer

- Provtagningar

- Materialbestämningar

Redan vägens ytliga utseende röjer mycket av den kondi-

tion vägen befinner sig i. Skadliga förändringar kan

klassificeras och orsakerna härledas. Härigenom kan mot-

åtgärder bestämmas och dimensioneras. Ofta kan dock tvek-

samhet råda om vad som är de avgörande orsakerna till

de iakttagna skadorna. I sådana fall måste ytterligare

undersökningar till för att röja de rätta orsakssamman-

hangen.

Bärighetstillståndet hos vägen kanske inte ger sig till

känna i form av eventuella bärighetsskador. Bärigheten,

d v s bärighetsförloppet, måste därför i allmänhet upp-

mätas.

Man har på många håll i världen intresserat sig för att

göra sådana observationer av vägarna att man därigenom,

på ett ändamålsenligtsätt, skall kunna underhålla

dessa vägar. Så finns i Sverige vid Statens vägverk den

återkommande beläggningsinventeringen. I England, exem-

pelvis, har man utarbetat ett system /20/. På senaste

tid har en större utredning utförts inom OECD /21/.

Tyvärr måste anmärkas att alla system mest rör vägens

"ytliga" kondition. De tar egentligen ej hänsyn till de

mera djupt liggande tjälskadande förloppen.

Som en grundregel måste slås fast att vid kartering av

vägkonditionen sådana observationer och bestämningar

måste göras som bäst förklarar orsakerna till skador och
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låg bärighet hos vägen.

6.2.1 Ytliga observationer

Ytliga observationer kan göras på vägbana, slänter och

diken. Observationerna av vägbanan är primära och om-

fattar sprickor, krackeleringar, spårbildningar och

andra ojämnheter m m. Observationer av slänter och diken

kan säga en del om orsakerna till skadorna i vägbanan

och om otillräcklig vattenavledning. Ytliga observa-

tioner kan utföras som okulärbesiktning av "standard"-

observatörer eller genom exempelvis stereo eller vanlig

fotografering.

6 . 2 . 2 In_situ provningar_ochuppmätningar

Det finns en mängd olika typer av utrustningar för prov-

ningar och uppmätningar på vägen. Provbelastningar för

att bestämma vägens bärighetstillstånd kan sålunda ut-

föras enligt ett flertal metodiker. Spårbildningar och

andra ojämnheter kan uppmätas med profilografer. Frik-

tionen kan uppmätas med bromsvagnar. På senare tid ar-

betar men med att få fram kombinationsmätningsutrust-

ningar såsom Saab-road-surface-tester (SRST) , som mäter

friktion, jämnhet, tvärprofil (inklusive spårdjup och

tvärfall) .

Vad som dock synes saknas är utrustningar där man kan

snabbt mäta upp de större ojämnheterna hos vägbanan som

är orsakade av ojämna tjällyftningar. Dessa större

ojämnheter (men också små ojämnheter i viss grad) är

störande på trafiken och ger genom belastningstillskott

(dynamiska) ökad påkänning på vägen. En mätapparatur,

jämnhetsmätare BVHI fyller ovan angivna krav /22/.
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6 . 2 . 3 Djupobservationer

Observationer på djupet i själva vägens överbyggnad och

undergrund kan göras beträffande tjälnedträngning och

urtjälning, grundvattenståndsförändringar men också

beträffande hållfastheten genom provbelastning på lägre

nivåer än vägbaneytan eller exempelvis genom enkla

penetrationsförsök.

6 . 2 . 4 Provtagningar

Provtagningar i väg och mark nämnes här särskilt efter-

som provuttagningen och observationer av jordlagerpro-

filen är så viktig då det gäller att bedöma orsaksme-

kanismen till skadande förändringar hos vägen.

Skador i vägbanan i form av sprickor, krackeleringar

samt spårbildningar och andra ojämnheter behöver sålunda

inte vara föranledda av svagheter hos exempelvis den

bituminösa beläggningen. Så kan givetvis vara fallet

och motåtgärden är då en förstärkt beläggning. Men ofta

ligger själva skadeorsaken strax under beläggningen hos

därunder befintliga svaga och tjälkänsliga material. I

så fall måste provtagningen och observationerna koncentre-

ras till dessa lager. Spårbildningar kan vara föranledda

av svaga bärlager men också initierade av tjälsprickor.

Tjälsprickorna som sådana är ofta ej orsakade av svag-

heter hos överbyggnaden fastmera en följd av snöijisole-

ringen vid vägkanter och slänter. Både tjälsprickor och

ojämna tjällyftningar kan härledas till en tjälfarlig

undergrund, d v s en sådan som innehåller starkt tjäl-

lyftningsbenägna jordmaterial med god vattentillförsel.

Det är i allmänhet ej nödvändigt att undersöka under-

grunden för att konstatera att denna är orsak till dessa

typer av skador. Däremot kan detta vara nödvändigt av

det skälet att den ger en ledning för att bedöma mot-
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åtgärder mot skadorna.

6 . 2. 5 Materialbestämningar

På ur vägen upptagna prov utföres materialbestämningar

avseende tjältekniska och bärighetstekniska egenskaper.

Med ledning av dessa bestämningar exempelvis tjällyft-

ningsbenägenhet, skall man kunna förklara uppkomsten av

skadande förändringar hos vägen.

6 . 3 Bedömning av tjälmotverkande åtgärder 

Som i avsnitt 1.6 antytts måste man vid bedömning av

Lämpliga tjälmotverkande åtgärder ställa sig följande

frågor.

- Vilka är skadeverkningarna

- Vad är orsaken till skadeverkningarna

- Vilka motåtgärder finns

- Hur dimensionera motåtgärderna

- Hur välja bland åtgärdsalternativen

Genom en kartering av vägkonditionen kan man beskriva de

befintliga skadeverkningarna och utskilja dem som har

tjälaktivitet som primär orsak. Nästa steg är att lista

upp de åtgärder som kan motverka de inkarterade skade-

verkningarna.

Mot bakgrunden av de krav man har på vägstandard och

den totala kostnadsbilden för åtgärd och påverkan på

trafik och framtida underhåll av vägen dimensionerar

man åtgärderna. Om exempelvis man diskuterar förstärk-

ning genom ökning av överbyggnadstjockleken och cell-

plastisolering kan i princip konsekvensen av ökad grus-

mängd och införande av cellplastlager studeras. Man må

då lägga märke till att man måste jämföra dessa åtgär-

der när de ger samma tjälskyddande effekt.
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Vilken åtgärd man väljer sedan man konstaterat till

vilken utsträckning varje åtgärd måste utföras för att

uppnå uppställt krav på tjälskyddande verkan blir sedan

beroende av de lokala förutsättningarna (såsom tillgång

på grus och pris på cellplast).

I ovanstående framställning har förutsatts att direkta

byggnadstekniska åtgärder kommer till användning. I de

fall där det är möjligt att företa trafikregleringsåt

gärder kommer givetvis dessa att ingå som moment i be-

dömningen av åtgärdspaketet.

7. MÖJLIGA ÅTGÄRDER VID EKISTERANDE TJÄL-

KÄNSLIGA VÄGAR '

Åtgärder kan vara förebyggande d v s sättas in på hösten

innan tjälningsperioden börjar eller under senvintern

innan tjällossningen börjar. Direktåtgärder kan antingen

gälla motverkande av tjällyftningsskador (ojämna tjäl-

lyftningar och tjälsprickor) under vintern eller gälla

olika åtgärder under tjällossningstiden. Vissa följdåt-

gärder kan ske under icke tjältid såsom exempelvis upp-

tining av uppfrysande block.

Förstärkningsarbeten av mer omfattande karaktär utföres

lämpligen under icke tjältid, men det kan ibland vara

en fördel att utföra dem under vintern.

Förutom reglering av trafiken gäller åtgärder ingrepp

i överbyggnad och undergrund och då företrädesvis i

första hand de yttligare överbyggnadslagren.
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7 . L Trafikreglering 

7 . L. L Reducering fordonshastigheten

Reducering av fordonshastigheten kan av trafiksäkerhets-

skäl bestämmas för vissa halkutsatta vägavsnitt speciellt

under tidig höst och för vissa vägavsnitt med stora

ojämna tjällyftningar. En viss sådan indirekt minskning

av hastigheten kan antas ske på grund av de varnings-

tavlor för gupp som kontinuerligt sättes upp under vin-

terns lopp. Hastighetsreducering på hela vägavsnitt

under tjällossningen torde ha en positiv effekt men

exempelvis på tjällossningsskadade grusvägar torde has-

tighetsredueringen inte ha någon mening, eftersom has-

tigheten går ned på grund av framkomlighetshindrande

skador .

Problem

- Effekten av sänkning av fordonshastigheten på den

påkänning som fordonet utövar på vägen under tjäl-

ningsperioden då ojämna tjällyftningar uppbygges,

under den inledande tjällossningsperioden då de

ojämna tjällyftningarna skärpes och slutligen under

tjällossningsperioden på belagda vägar resp grus-

vägar

- Påverkan på trafiken av sänkta fordonshastigheten

- Optimal hastighet för olika fordon för att så litet

som möjligt skada vägen

7 . 1 . 2 Reducering av trafikbelastningen

Under den tjälningstiden, när överbyggnaden är frusen,

kan man utan risk väsentligt höja den tillåtna belast-

ningen på vägen. Reducering av belastningen under tjäl-

VTI MEDDELANDE 230



4 2

lossningstiden är till fördel och ofta nödvändig för

vägens hållbarhet.

Problem

- Effekten av sänkning av trafikbelastningen med hän-

syn till sänkningens storlek, frekvens och period

för vägens hållbarhet. Man kan skilja mellan belagda

vägar som genom tjälning-tjällossning blir mer eller

mindre ojämna och grusvägar som blir mer eller mindre

uppmjukade vid tjällossning

- Ett specialproblem är hur man kan reducera det

dynamiska belastningstillskottet vid passage av

fordon över vägojämnheter med hänsyn till dessa

ojämnheters utseende samt fordonshastighet och

belastning. Se /13/ och speciellt /23/

- Påverkan på trafiken av reducerad trafikbelastning.

- Storleken av reduceringen av trafikbelastningen och

förläggningen i tiden för reduceringen under tjäl-

Lossningsperioden

7 . 2 Behandling av vägbana 

Behandlingsmetoderna gäller halkig vägbana, resp skadad

vägbana.

7 . 2 . 1 Halkbekämpning

Under tidig höst och ungefär till den tidpunkt då hela

överbyggnaden genomtjälat kan differentiell halka upp-

komma som kan erfordra specialbehandling. Senare då

ojämna tjällyftningar utvecklats kan en halkig vägbana

vara speciellt besvärlig, varför halkmotverkande åtgär-

der kan vara motiverade. På våren vid snösmältningen kan
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exempelvis återfruset smältvatten också åstadkomma

fläckvis halka, som fordrar uppmärksamhet.

Problem

- Olika halkmotverkande metoders och medels verkan

- Optimalt nyttogörande av halkmotverkande metoder

och medel

7. 2. 2 Snö-_och_isröjning

Snö- och isröjning sker under vintern, samt som ut-

vidgad snöröjning strax före tjällossningen, då övre

delen av vägslänter snöröjes för att underlätta vatten-

avrinning.

Problem

- Effekten av att kvarlämna mer eller mindre tjockt

snö- eller islager på vägbanan på tjälning och ur-

tjälning

7.2.3 Tilljämning avojämna tjällyftningar

Man kan innan tjälningsperiodens början på hösten vid

de vägavsnitt, där man kan förutse ojämna tjällyftningar,

fylla ut i de partier där svackor kommer att uppstå.

Sådana partier kan vara vid trummor. Under vintern kan

svackor utfyllas efter det de uppstått. Utfyllnad kan

ske med exempelvis oljegrus, naturgrus som fryses,

eller snö. Vid tjällossningen och när de ojämnt tjäl-

lyfta partierna sätter sig, bortskaffas fyllnadsmassorna.

Om de består av hårdpackad snö eller is kommer de att

försvinna innan tjälsättningen skett.
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Problem

- Fyllnadsmassor och metodik för fyllningsarbete

- Optimal utfyllnad med hänsyn till förväntad ojämn

tjällyftning

1. 2.4 Igenfyllning_av tjälsprickor

Breda längsgående tjälsprickor måste igenfyllas av tra-

fiksäkerhetstekniska skäl. Om i lager nära beläggningen

förekommer tjälkänsliga material kan det vara nödvändigt

att täta även smalare sprickor och därvid inte minst

tvärgående sprickor. Denna tätning kommer vid ifyllnads-

förfarandet även att omfatta sprickans fortsättning

nedåt i överbyggnaden.

Problem

- Fyllnadsmassor och metodik för igenfyllning av

sprickor

- Effekt hos beläggning med igenfyllda sprickor ifråga

om att förhindra vatteninfiltration och bärighets-

nedsättning

- Effekten på trafiken av igenfyllda sprickor

- Typ av sprickor och överbyggnad, där igenfyllning

av sprickorna har en positiv effekt på vägtillstånd

och trafik

7 . 2 . 5 Lagning av beläggning

De delar av beläggningsytan, som är krackelerande eller

sönderbrutna, kan lappas med bituminösa massor bl a för

att täta beläggningen och därmed hindra skadande vatten-
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infiltration. En annan metod kan vara att endast an-

vända "bindemedel", (slamförsegling) .

Problem

- Lagningsmassor och lagningsmetoder

- Effekten av olika lagningsmassor och -metoder att

förhindra vatteninfiltration och sänkt bärighet,

samt att förhindra utbredning av skadorna.

- Frågan om när och hur ofta beläggningen bör lagas

för att ge bästa ekonomi

7 . 2. 6 Utförande avnytt bituminöst_slitlager

Belagd väg som sommartid är skadad genom krackeleringar

och brott i beläggningen och kvarvarande ojämnheter av-

jämnas och förses med ny "topp". Härigenom tätas väg-

ytan och bärigheten ökas något. Någon effekt på tjäl-

ning och urtjälning har åtgärden däremot inte.

Efter en sådan åtgärd dröjer det ibland kanske bara tre

år innan vägen ånyo uppvisar samma skadebild. Det är där-

för oklart om åtgärden är den mest ändamålsenliga. Här

kommer man ännu en gång in på frågan (jfr avsnitt 7.1.2)

om vad betydelse även relativt små för reskomforten. för-

sumbara ojämnheter hos vägbanan har för de dynamiska be-

lastningstillskott, som de tyngre fordonen orsakar på

grund av dessa ojämnheter. D v s skulle det bättre löna

sig att så bygga om vägen att de ej uppstodo, med resul-

tat att beläggningstoppen ej behövde nyläggas så ofta.
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Problem

- Grad av avjämning av vägojämnheter före påförande

av bituminöst slitlager

- Effekten på vägens hållbarhet av avjämningen och

det nya bituminösa slitlagret

- Skillnaden i kostnad mellan utförande av nya slit-

lager med korta tidsmellanrum och mer genomgripande

förstärkning av vägen ställd i relation till där-

med sänkta underhållskostnader

7. 2.7 Hyvling av och justering av materiali

Genom hyvling av grusvägar kan till skillnad från be-

lagda vägar, som inte kan hyvlas, eventuella efter

tjällossningen kvarvarande ojämnheter utjämnas. Genom

påförande av grusmaterial av naturgrustyp eller av

annan typ såsom slaggprodukter kan slitlagrets samman-

sättning justeras så att det bättre tål påkänningen vid

tjällossningen.

Problem

- Olika grustypers och andra materials såsom slagg-

produkters som slitlager, speciellt ifråga om vatten-

känslighet (vid tjälosssning)

- Optimala slitlagertjocklekar och grusningsperioder

och -metoder för olika typer av slitlagermaterial
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7 . 3 Påbyggnad på vägbana 

Genom att bygga upp vägen med ytterligare materiallager

på den befintliga vägbanan kan man utnyttja den gamla

vägens tjälisolerande kapacitet och bärighet.

7.3.1 Nytt_bituminöst beläggningslager

Vägen förstärkes med nytt bituminöst beläggningslager

på avjämnad befintlig vägbana. Härigenom ökas vägens

totala bärighet. Tjälning och urtjälning påverkas dock

i mycket liten grad.

Problem

- Grad av avjämning av vägojämnheter före påförandet

av det bituminösa beläggningslagret

- Effekten på vägens hållbarhet av avjämningen och

det nya bituminösa beläggningslagret

- Skillnaden i kostnad mellan utförande av det nya

bituminösa beläggningslagret och mer genomgripande

förstärkning av vägen ställd i ralation till där-

med sänkta underhållskostnader

7 . 3 . 2 Nytt bituminöst belaggnlngslager armerat

Genom armeringen tänkes tjälsprickor, krackeleringar,

tjälojämnheter och spårbildningar hämmade, möjligen

förhindrade. Metoden är provad i Finland (Väg- och

Vattenbyggnadsstyrelsen) och i Norge (Veglaboratoriet)

med positivt resultat.
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Problem

- Samspelet mellan armeringsnät och bituminös belägg-

ning och mekaniken vid hämmandet av skadorna

- Effekten av metoden vid olika typer av skador

- Användningsområden för metoden

crimes meget teen menee eken MUS een gene" mee egt

Genom gruslyften ökar vägens bärighet och samtidigt

tjälskyddet. För att väsentligt öka tjälskyddsgraden

i nordliga delar av landet erfordras stora gruslyft.

Problem

- Vilka andra grovkorniga material, exempelvis grov-

korniga moräner, kan användas vid "gruslyft"

- Vilka tjocklekar hos total överbyggnad inklusive

gruslyftlager erfordras för godtycklig grad av

tjälskydd

- Vilka gruslyfter och tjälskydd är mest ekonomiska

för olika slags vägar

7 . 3 . 4 Påbyggnad med icke tjalkansllgt material

Innan "gruslyften" utlägges fiberduk på den befintliga

vägbanan. Fiberduken verkar som isolering, så att flyt-

jordsmassor vid tjällossningen hindras att blanda sig

med de grovkornigare materiallagren ovanför. Fiberduken

torde också bidra till en ökad bärighet hos vägen, så

att vid givet krav på bärighet kan gruslyften göras
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tunnare om fiberduk användes. Fiberduk är bl a använd

på detta sätt i Finland (Väg- och Vattenbyggnadsstyrel-

sen) med gott resultat.

Problem

- Fiberdukens verkan i väguppbyggnaden

- Effekten av fiberduk i olika vägar såsom belagda

vägar, olika typer av grusvägar

- Typ av vägar där fiberduk har en positiv verkan

7 . 3. 5 Förstärkningslager_av finkornigtmaterial

(sandig moig_-_sandig morän) på dränerande

sandbädd

Detta är en gammal konventionell metod, som sannolikt

kan fungera bra på enklare vägar under förutsättning

sandbäddens dränerande funktion hålls intakt.

Problem

Sandbäddens utformning och sandkvalitet

- Effekten på tjälförhållandena och bärigheten

- Typ av vägar där överbyggnadskonstruktionen kan

användas

7.3.6 Påbyggnad avfinkornigt material_ (exempelvis

sandig_moig - sandig_morän) pådränerande

somm enes emmner egen engen Coe ensam

Den dränerande duken tänkes fungera som vattenavledare

under icke tjältid och sedan urtjälningen nått denna vid
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upptiningen uppifrån, varefter de upptinande lagren även

under duken kan dräneras. Om den dessutom kan fungera

som kapillaritetsbrytande lager beror på duktypen. Genom

den åstadkomna vattenavledningen skulle högre bärighet

totalt kunna ernås hos vägen. Dessutom förhindrar en tät

beläggning vatteninfiltration.

Problem

- Dräneringsdukens funktionerande

- Vattenavledningens effekt vid olika vägkonstruk-

tioner

- Typ av vägar där dräneringsduk kan ha en positiv

verkan

Finkornigt material, vilket kan vara det i vägen befint-

liga "bärande" materialet inkapslat i plastduk, varvid

vatteninfiltration i detta material förhindras. Metoden

är prövad vid CRRL /24/.

Problem

- Metodik, plastdukskvalitéer, materialtyper och -kon-

ditioner (ex vattenhalt) vid inkapsling

- Effekt av inkapsling på de inkapslade tjälkänsliga

materialens tjälegenskaper samt inkapslingens verkan

som tjälskydd

- Typ av vägar där inkapsling kan ha en positiv verkan
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7.3.8 Stabilisering avpåbyggnadmed_vattenavstö-

tande medel

Ett vattenavstötande medel är exempelvis hartssyror.

Stabiliseringen genom inblandning (fräsning) kan ske

av påbyggnadslagren. Om vattenavstötningsmekanismen

fungerar skulle vattenuppsugningen förhindras och vat-

tenanrikning ej uppkomma vid tjälningen. Se bl a /25/.

Problem

- Framtagning av vattenavstötande medel, som kan ha

avsedd effekt

- Effekten av olika vattenavstötande medel på olika

typer av jordmaterial i vägen

- Typ av vägar, där vattenavstötande medel kan ha en

god effekt

7.3.9 "Mjuk"-stabilisering_av påbyggnad

Tanken bakom denna idé är att en stabilisering, som

slutprodukt ger en i viss mån mjuk överbyggnad i stället

för en spröd. Överbyggnadsmassorna skulle dessutom för-

bli bearbetningsbara, så att så behandlat grusslitlager

skulle kunna hyvlas. Man skulle som komplement tänka

sig att de behandlade massorna lades på underlag av

fiberduk. Som stabiliseringsmedel skulle möjligen vissa

oljeprodukter kunna tjäna. Med dessa skulle man också

kunna vinna en viss vattenavstötande effekt.

Problem

- Framtagning av ägnade stabiliseringsmedel

- Effekten av olika "mjuk"-stabiliseringsmedel på
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olika typer av jordmaterial i vägen

- Typ av vägar, där vattenavstötande medel kan ha en

god effekt

7 . 3.10 Hårdstabilisering avpåbyggnad

Stabiliseringsmedlen är i första hand portlandcement,

kalk och bitumen men också slaggbindemedel och liknande.

Metodiken vid stabilisering med dessa medel är tämligen

väl utvecklad. Ett stabiliserat lager i vägen ökar

dennas bärighet. Det kan också i viss mån motverka att

tjällyftningarna blir ojämna, men är icke något full-

färdigt tjällyftningsskydd.

Problem

- Olika stabiliseringsmedels stabiliserande verkan i

olika jordmaterial

- Effekten av stabiliseringen på vägens bärighet vid

tjällossning

7.3.1l1 ___ Tjälisolering med frysmotståndsmaterial

Metoden är inom VV normerad för bark. För enklare vägar

skulle man kunna tänka sig att minska påbyggnadstjock-

leken (av lager ovanpå ett barklager) . En annan idé är

att likaså för enkla vägar minska barklagertjockleken

och kanske därmed nyttiggöra vissa barkkvalitéers

"dränerande" egenskaper, i vilket fall ett finkornigt

(=befintligt grusvägsmaterial) skulle kunna nyttjas

som påbyggnad. Bark och liknande material fungerar som

tjälisolering d v s reducerar tjälens verkan i vägen,

men bidrar också till en förhöjd bärighet under den

frusna tiden, vilket har särskilt stor betydelse vid
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tjällossningen, då ett barklager är fruset längre tid

än ett minerogent materiallager i samma läge.

Problem

- Tjälskyddsgrad och bärighet hos barkisolerad väg

med reducerade påbyggnads- och barklagertjocklekar

samt med finkornigt material i påbyggnaden

7 . 3. 12 Tjälisolering med minerogenaÅvärmeisolerangg

material

Metoden är inom VV ej normerad. Den behandlas närmare

under avsnitt 8.5.ll

7.3. 13 Tjälisolering med organiska värmeisolerande

material

Metoden är inom VV normerad vad gäller styrencellplast.

För enklare vägar kan man tänka sig att frångå VV

anvisningar och förtunna såväl isolertjocklek som på-

byggnad. En anledning härtill skulle vara att VV anvis-

ningar gäller de mest tjälfarliga terränglägena. Man

har alltså en möjlighet till bättre ekonomiskt utbyte

om man anpassar tjälisoleringsgraden till väglägets

tjälfarlighet. Tjälisolering med exempelvis styrencell-

plast är en enkel metod eftersom man kan lägga isoler-

lagret direkt på befintlig beläggning.

Problem

- Tjälisoleringsgrad för enklare vägar och på icke

så tjälfarligt underlag
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7.3. 14 Tjälisolering med organiska-minerogena

Metoden är ej normerad inom VV. En nu från fabrikant-

håll presenterad metod är utspridning av uppskummande

svavel (egentligen en komplex blandning, där svavel in-

går) direkt på vägytan varefter ganska omedelbart på-

byggnad kan påföras. Metodiken är provad i Kanada /26/.

Problem

- Tjälisolering med skumsvavel och dess verkan i väg

 7 . 4 Ingrepp i överbyggnad

7.4.1 Fyllning_med_grus-_och_liknande i tjälloss-

ningsskador

Konventionell "ambulans"-metod. Man kan tänka sig andra

material än naturmaterial, såsom exempelvis slaggpro-

dukter.

Problem

- Eftereffekten av åtgärden på kommande tjällyft-

ningar och tjällossningar

7 , 4 , 2 Stabilisering avmaterialmassorna i tjäl-

1ossningsskador

Det antas,dels att konventionella medel såsom Portland-

cement och kalk användes, dels att nyframtagna medel

provas. Genom stabiliseringen tänkes vägen i första

VTI MEDDELANDE 230



55

hand tillfälligt förstärkt för att underlätta framkom-

ligheten. I andra hand är det ett önskemål att vägens

bärighet i tjällossningen förbättras på sikt. Jfr /27/.

Problem

- Framtagning av för stabilisering av tjällossnings-

skador lämpliga medel

- Stabiliseringsmetodik

- Typer av tjällossningsékador som går att stabilisera

7 . 4 . 3 Vattenborttagning fråntjällossningsskador

Det är överskottsvattnet som är boven i tjällossnings-

skadorna. Genom att ta bort detta vatten skulle man

kunna göra jordmassorna bäriga. Man skulle kunna tänka

sig att vid lokala tjällossningsskador (djupuppmjuk-

ning och tjälskott) suga ut överskottsvattnet med

filterrör (något liknande well-pointmetoden) .

Problem

- Framtagning av utrustning för vattenborttagning

- Metodik för vattenborttagning i olika typer av tjäl-

Lossningsskador

- Typer av tjällossningsskador, där vattenborttagning

är möjlig och har en positiv effekt

7 . 4 , 4 Homogenisering

Vägens "överbyggnad" (gäller mest grusvägar) homogeni-

seras till visst djup genom grävning eller fräsning.
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Samtidigt kan block och partier med särskilt tjälkäns-

ligt material bortgrävas. Homogeniseringen ger ett jämnt

lager och med mer likformiga tjälegenskaper till skill-

nad mot den ursprungliga vägen, där finkorniga under-

grundsmassor kan ha trängt upp i överbyggnaden. Ett

komplement vore om man samtidigt kunde tillsätta felande

materialkomponenter och sålunda erhålla ett bärlager av

jämn och eftersträvad kvalitet. Det förutsättes att

efter homogeniseringen påföres nytt slitlager, vars sam-

mansättning anpassas till kraven att motstå uppmjukning

vid tjällossning.

Problem

- Homogeniseringsmetodik

- Effekten på tjäl- och bärighetsförhållandena efter

homogeniseringen

- Typ av vägar, där tjäl- och bärighetsförhållandena

kan förbättras genom homogenisering

7 . 4.5 Applicering avfiberduk under befintligt

bärlager

Metodiken och problemen blir i princip desamma som i

avsnitt 7.3.4 med den skillnaden att som bärlager an-

vändes det befintliga bärlagermaterialet, som samtidigt

kommer att bli homogeniserat.

1. 4. 6 Applicering avdränerande duk under be-

fintligt_bärlager

Metodiken och problemen blir i princip desamma som i av-

snitt 7.3.5 och 7.4.5. Dock blir det på grund av den

dränerande dukens nedsänkta läge den dränerande funk-
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tionen försvårad.

7 . 4 . 7 Inkapsling_av befintligtbärlager

Metodiken och problemen blir i princip desamma som

i avsnitt 7.4.7

7 . 4 . 8 Stabilisering med vattenavstötande medel

Metodiken och problemen blir i princip desamma som i

avsnitt 7.3.7

7 . 4 . 9 "Mjuk"-stabilisering

Metodiken och problemen blir i princip desamma som i

avsnitt 7.3.8

7 . 4 . 10 Hårdstabilisering

Metodiken och problemen blir i princip desamma som i

avsnitt 7.3.9

7.4 . 11 Tjälisolering med frysmotståndsmaterial

Metodiken och problemen blir desamma som i avsnitt

7.3.10 men med det tillägget att barklagrens nedgräv-

ning samt påfyllning av befintliga bärlagermassor eller

andra massor är det enda alternativet.
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7 . 4 . 12 Tjälisolering med minerogena värmeisole-

7 . 4 . 13 Tjälisolering med organiska värmeisole-

Metoden och problemen blir desamma som i avsnitt 7.3.12.

Dock är nedgrävning av isolerlagret enda alternativet.

Det innebär för samma tjälskyddskrav tjockare cell-

plastlager.

7 . 4 , 14 Tjallsolerlng med organiska-minerogena

Metodiken och problemen blir desamma som i avsnitt

7.3.13 och 8.5.13. Nackdelen med metoden använd på

detta sätt jämfört med applicering av skumsvavel di-

rekt på beläggningen är dels nedgrävningsarbetet, dels

att tjockare skumsvavellager erfordras för bibehållen

tjälskyddsgrad.

7 . 5 Ingrepp i undergrunden 

Dessa ingrepp blir likartade med dem som genomgås i av-

snitt 8.1

7 . 5 . l Homogenisering

Se avsnitt 8.1.3
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7 . 5 . 2 Materialutskiftning

Se avsnitt 8.l1l.l

7 . 5 . 3 Blockborttagning

Se avsnitt 8.1.2. Indikation av uppfrysande block är

underlättad genom att blocken ger sig tillkänna genom

upphöjning av vägbanan. Det syns som att enda möjlig-

heten att eliminera block i befintlig väg är att bort-

skaffa dem. Vissa försök att förhindra uppfrysning ge-

nom lokal tjälisolering vid blocken har försökts, men

med mindre gott resultat. Se /28,/.

Problem

- Indikering av blocken innan de börjar frysa upp.

Se avsnitt 8.1.4

 

Genom att ge vägbanan tillräcklig sidolutning eller

bombering samt att tillse att spårbildningar och andra

vattensamlande nedsjunkningar i vägbanan igenfylles

kan man åstadkomma god avrinning och ringa vattenin-

filtration i överbyggnaden. Väsentlig åtgärd är att

strax före tjällossningens början snöröja vägkanter

och slänter. Profylaktiskt är också att tillse att bitu-
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minös beläggning är tät, så att vatteninfiltration för-

hindras.

Problem

- Lämpliga lutningar och bomberingar för belagda vägar

och grusvägar för att minimera vatteninfiltration

7. 6.2 Frånöverbyggnad

I avsnitt 7.3.5 och 7.4.6 har behandlats metoden med

dränerande duk under bärlager. Andra metoder är möjliga

såsom dränering med dränerande plaströr som monteras

genom tubulering, d v s indrages från vägsidan in i

överbyggnaden. Så finns produkter såsom lättklinker-

plattor och plattor av större kulor av styrencellplast

som i princip kan användas som dränerings- "rör"

7 . 6 . 3 Från_undergrund

Metodiken blir i stort sett densamma som vid nybyggnad.

Se avsnitt 8.3

7.6.3. l Öppna diken

De öppna dikena kan vid befintliga vägar vara delvis

igenfyllda med flytjord eller växtlighet. Diken kan

rensas, men risk finns att de sätter igen ånyo.lDet är

också tveksamt om diken i vissa jordar har någon vä-

sentlig dränerande effekt. Beträffande de diken som

efter rensning och eventuell fördjupning ånyo flyter

igen, kan kompletterande eller andra metoder vara mer

effektiva. Jordflytningen i slänterna är förorsakad av

vattenöverskott på grund av tjälning. Kan man hämma
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denna tjälning kan man också hämma jordflytningen. Goda

resultat på enligt denna metodik har vunnits i Värmland,

där barkisolering har påtagligt förbättrat dikestill-

ståndet.

Problem

Se avsnitt 8.3.2

7 . 6 . 3 . 2 Diken fyllda med genomsläppligt material

Diken som visar tendens att flyta igen skulle kunna

fyllas med genomsläppligt grovkornigt material och

därvid bilda stöd mot de flytande slänterna men bibe- 2

hålla de dränerande funktionerna. Se i övrigt 8.3.3.

7 . 6. 3. 3 Täckdiken

Täckdiken i befintlig väg kan lämpligen praktiskt sett

endast anbringas vid de befintliga öppna dikena. Av-

ståndet mellan dikena blir därför relativt stort och

den dränerande förmågan i vägens centrala delar, särskilt

vid breda vägar, ringa. Se i övrigt 8.3.4.

7 . 6 . 3 . 4 Vertikaldräner

Vertikaldräner kan anbringas exmepelvis där artesiska

förhållanden synes råda och man kan gå ned med dessa

dräner rätt igenom vägen. Se i övrigt avsnitt 8.3.5.
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7 . 6 . 3 . 5 Undertrycksdräner

Jfr 7.4.3. Undertrycksdräner skulle kunna användas 10-

kalt för en eventuell snabb vattenborttagning. Se i öv-

rigt avsnitt 8.3.6.

7 . 6 . 3 . 6 Dränerande duk på terrassen

Jfr 7.3.4 och 7.4.6. Förfarandet innebär här att man

lägger duken på terrassen under samtliga överbyggnads-

lager, som alltså måste avschaktas, varvid man lämnar

möjlighet också för dränering av undergrunden.

7 . 7 Utspetsning vid trummor etc och vid tjäl- 

isolerings slut 

Utspetsningsproblemet har behandlats i ett planprojekt

/29/, där en ansats gjordes att pröva utspetsningskon-

struktioner mot köldmängdspåkänningen längs utspets-

ningen. Problemet är att utjämna den ojämna tjällyft-

ningen så att den ger minsta obehaget för trafiken.

8. MÖJLIGA ÅTGÄRDER VID NYBYGGNAD AV VÄG PÅ

TJÄLFARLIG UNDERGRUND

Man kan reducera eller helt eliminera tjälens skadliga

verkningar genom en lämpligt anpassad överbyggnad eller

genom lämplig behandling av undergrunden. Vid bedömning

av tjälskademotverkande åtgärder är följande förutsätt-

ningar givna.

- Klimat och väderlek

- Undergrund

- Grundvatten

och som valbar förutsättning

- Ööverbyggnadstyp
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Klimat och väderlek kan man inte göra mycket åt, utan

måste ta hänsyn till, som man exempelvis gör vid dimen-

sionering av värmeisolerade överbyggnader genom anpass-

ning av överbyggnadskonstruktionen efter köldmängden.

Undergrundens tjälfarlighet kan radikalt förändras

genom borttagning av tjälkänsliga jordmaterial. Man kan

också på olika sätt behandla tjälkänsliga jordmassor.

Grundvattenförhållandena påverkas främst genom dräne-

ring. Åtgärderna kan grupperas sålunda

- Ingrepp i undergrunden

- Behandling av terrassyta

- Avvattning

- Utförande av underbyggnad

- Utförandet av förstärkt eller tjälskyddad överbygg-

nad

8 . l Ingrepp i undergrunden 

Genom ingrepp i undergrunden kan egenskaperna hos jord-

materialen och jordlageruppbyggnaden förändras.

8. l. l Materialutskiftning

Metodiken innebär att tjälkänsliga jordmaterial bort-

schaktas till en utsträckning som kan motsvaras av det

nya tjäldjupet som uppnås i de icke tjälkänsliga massor

man sedan återfyller med, eller av ett tjäldjup som är

mindre än detta värde, d v s så att tjälning till viss

del kommer att ske i tjälfarlig orörd undergrund. En

annan ansats är att gräva bort icke tjälkänsliga jord-

massor, om dessa befinner sig i minoritet, för att så-

lunda åstadkomma en homogen fast tjälfarlig undergrund.
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Problem

- Tjäldjup i orörd undergrund

- Tjäldjup i återfyllnadsmassor

- Tjällyftning i orörd undergrund under återfyllnads-

massor

- Bärighetsnedsättning under tjällossning i tjälad

orörd undergrund under återfyllnadsmassor

- Utseende hos urgrävningsprofil i vägens tvärled

med hänsyn till tjälnedträngning i vägens tvärled

- Optimalt urgrävningsdjup med hänsyn till krav på

tjälmotverkan med ledning av tjälegenskaper hos

återfyllnadsmassor och undergrund samt klimat

(köldmängd)

8. l. 2 Blockborttagning

Block större än exempelvis 50 cm på ett djup bestämt

av blockets storlek och tjäldjupet i undergrunden bort-

gräves. Annat tillvägagångssätt kan vara sönderspräng-

ning av blocket. Annan möjlighet är att göra den tjäl-

känsliga huvudjordmassan kring blocket icke tjälkäns-

ligt och alltså icke tjällyftande. Se också avsnitt

1. 2.6.

Problem

- Indikering av block (geologiska indikationer, indi-

rekt sökning)

- Storlek och form hos uppfrysande block

- Djup ned till uppfrysande block

- Mekaniken vid blockuppfrysning
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- Blockuppfrysning med hänsyn till klimat och väder-

lek, samt undergrundens uppbyggnad och grundvatten-

förhållandena samt överbyggnadskonstruktionen.

8. 1.3 ing

Den naturliga undergrunden kan vara inhomogen bl a

genom varierande sprickighet och förekomst av lagring,

d v s tjälkänsliga resp icke tjälkänsliga jordmaterial

växlar. Vid homogenisering kan lokalt jordmaterialtyper

i minoritet utbytas mot jordmaterialtyper i majoritet,

vilket även betyder att exempelvis sandpaket kan ut-

bytas mot moigt moränmaterial om detta är dominerande.

I övrigt innebär homogeniseringen att kapillära förbin-

delser och grundvattenkanaler (ex grovkornigt skikt)

brytes och växlingar i jordartsbeskaffenhet utjämnas.

Homogenisering kan ske genom omgrävning eller möjligen

fräsning.

Problem

- Praktiskt homogeniseringsdjup (ex med hänsyn till-

gängliga maskiner) och homogeniseringsteknik

- Tjäldjup i homogeniserade jordmassor

- Tjällyftning i homogeniserade jordmassor

- Bärighet hos homogeniserade jordmassor under tjäl-

lossning och övrig icke tjältid

- Undergrundstyper, som lämpar sig för homogenisering
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Genom speciella kemiska tillsatser tänkes undergrundens

tjällyftningsbenägenhet reducerad och därmed också den

resulterande tjällyftningen. Metoden kunde möjligen bli

framgångsrik vid lokala paket av undergrunden med stor

tjällyftning. Man kan tänka sig medel som har verkan

även under tjällossningen och då i form av en bärig-

hetshöjande effekt. Tyvärr måste sägas att de fåtal

experiment som utförts enligt denna metodik ej varit

särskilt succéfyllda.

Problem

- Framtagning av lämpliga kemiska medel

- De kemiska medlens effekt på olika jordmaterial

ifråga om att reducera tjällyftning

- Metodik för tillsättning av reduceringsmedlen (in-

blandning, injicering)

- Praktiska effekten av tillsats av reduceringsmedel

med hänsyn till främst undergrundens uppbyggnad

och grundvattenförhållandena

- Den reducerande verkans långtidsförändring, d v s

under flera tjälsäsonger (neutralisering av verkan,

urlakning)

- Undergrundstyper, som lämpar sig för behandling

med tjällyftningshindrande medel

8 . 1.5 Stabilisering

Genom inblandning av kalk i vissa finkorniga jordar

och Portland cement i vissa grovkorniga jordar kan man

höja hållfastheten hos dessa, vilket förhållande skulle
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vara förmånligt under tjällossningsperioden, då under-

grundens bärighet normalt är låg. Stabiliseringstek-

niken förutsättes vara väl utvecklad men tages här upp

för fullständighetens skull.

Problem

- Stabiliseringsmedlens påverkan på jordmaterials

tjällyftningsbenägenhet

- Stabiliseringsmedlens stabiliserande verkan på olika

jordmaterial

- Praktiska effekten av stabiliseringen med hänsyn

till undergrundens uppbyggnad och vattenförhållan-

den i vägen (grundvatten, ytvatten)

- Den stabiliserande verkans korttidsförändring

(under tjällossningsperiod) och långtidsförändring

(kommande tjälsäsonger)

- Inblandningsmetodik

- Undergrundstyper, som är lämpliga att stabilisera

med kalk, Portland cement och liknande stabilise-

ringsmedel

8 . 2 Behandling av terrassytan

Med behandling av terrassytan menas endast måttligt

ingrepp som rör endast undergrundens (terrassens) yt-

liga lager.

8.2.1 Upptorkning och stabilisering genom utsprid-

Genom utspridning av ett uttorkande medel kan en blöt

terrassyta torka upp och stabiliseras så att ett mer
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eller mindre hållfast lager bildas i undergrundens övre

del, vilket innebär att man vid starten efter förstärk-

ningslagrets och övriga lagers påläggande får en bäri-

gare väg, vilket är förmånligt vid kommande första tjäl-

lossning .

Problem

- Uttorkningseffekten av olika torkmedel på olika jordar

- Spridningsmetodik

- Bärighetshöjande verkan

- Undergrundstyper, där terrasserna är lämpliga att

stabiliseras med upptorkande medel

8. 2. 2 Försegling_medtätplastfolie

Om terrassen förseglats med plastfolie, som alltså är

vatten- och lufttät kan, även då terrassen under bygg-

nadsskedet ligger öppen, avdunstning ej ske och terras-

sen kommer därför att behålla sin fuktighet. Å andra

sidan kommer under samma skede regnvatten ej att kunna

infiltrera. Isolering med plastfolie har ej provats

särskilt mycket. Ett exempel ges /30/.

Problem

- Plastfoliekvalitéer

Utläggningsförfarande'

Effekten på vatten- och tjälförhållanden

Undergrundstyper, där det är lämpligt att försegla

terrassen med plastfolie

8 . 2. 3 Försegling_ med _semipermeabel plastfilm

Med en sådan semipermeabel plastfilm, som anbringas

efter terrassytans färdigställande, kan man åstadkomma
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avvattning av terrassen genom den avdunstning som äger

rum under torrperioden. Vid regn och fuktigt väder sker

ingen avdunstning. Å andra sidan sker ingen vatteninfilt-

ration genom terrassytan, vilket eljest hade varit fallet

om icke plastfilmen hindrat. Man har med denna metodik

en möjlighet att få en relativ avvattning av terrassen

under byggnadsskedet, så att de vattenhalter och por-

vattentryck, som vägens dräneringssystem åstadkommer

senare (efter påföljande sommar) inställer sig. Om till-

räckligt lång tid förflyter innan överbyggnadsmassorna

påföres så att avvattning skett, kommer inte de eventu-

ella skadorna hos plastfilmen genom söndertrasning etc

av denna att ha menlig inverkan. Den genom avvattning

förhöjda bärigheten påverkar i sin tur genast vägens to-

talbärighet. Möjligen kommer tjällyftningen under den

närmaste tjälningsperioden att bli mindre än eljest och

bärighetsnedsättningen under närmaste tjällossningsperiod

att bli mindre. Eftersom några närmare försök ej utförts

enligt denna metodik är man osäker om dess verkan.

Problem

Plastfilmskvalitéer

- Förfarande vid anbringande av plastfilm

- Plastfilmens effekt ifråga om att ändra vatten- och

tjälförhållandena i vägen

- Undergrundstyper, där terrassen är lämplig att för-

segla med plastfilm

8. 2.4 Applicering av_fiberduk

Jfr avsnitt 7.3.4 och 7.4.5. Skillnaden mellan metodiken

i nämnda avsnitt och detta är att i detta avsnitt skulle

fiberduken kunna läggas direkt på terrassytan innan några

överbyggnadslager påförts och alltså kunna läggas under

hela överbyggnaden. Fiberduken skulle förutom en viss

bärande funktion förhindra blandning av tjälkänsliga fin-

korniga undergrundsmassor med överbyggnadsmassorna.
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8.2. 5 Applicering avdränerande duk

Den dränerande duken kan ha en funktion om det närmaste

överbyggnadslagret är finkornigt och svårgenomsläppligt.

Dräneringsduken skulle alltså verka dränerande på detta

lager och undergrunden, måste tillses att den själv

dränerar mot diket.

8 . 3 Avvattning 

Olika jordar är olika vattenkänsliga med hänsyn till

både tjällyftningsbenägenhet och hållfasthet ("bärighet") .

Så är grus-sand-jordar och liknande jordar egentligen

icke vattenkänsliga och svarar därför knappast på en

dräneringsåtgärd genom förändring av de vägtekniska

egenskaperna. Övriga jordar såsom mojordar, leror,

moräner etc kan förhålla sig på de mest skilda sätt vid

dränering. Slutligen blir en dräneringsåtgärds effekt

avhängig den givna undergrundsuppbyggnaden och de

rådande grundvattenförhållandena. Vattenavledning från

en naturlig vägundergrund kan därför vara rätt så kompli-

cerat.

Kan man genom en dräneringsåtgärd i tjälkänsliga jord-

profiler sänka porvattentrycket vid tjälgränsen kan

man hämma, men icke förhindra tjällyftning, såvida

man inte genom dräneringsåtgärden åstadkommer kapillari-

tetsbrytning, i vilket fall tjällyftning kan bli starkt

reducerad. Uppmjukningen vid tjällossning i tjälkäns-

liga jordlager beror på att porvattentrycket är posi-

tivt (jfr artesiska grundvattenförhållanden) . Kan man

genom dränering få porvattentrycket att bli negativt

har man vunnit i förbättrad bärighet. Att grundvatten-

ytans läge även vid ringa sänkning under terrassytan

har en god effekt visar två undersökningar se /1/ och

/31/ .
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Ett problem som reser sig då man skall tackla dränering

av vägar med diken på ömse sidor om vägen är att den

under tjälningsperioden uppsugna vattenmängden centralt

i vägen kan vara stor och tiden för dränering och sänk-

ning av grundvattenytan i dessa delar av vägen kan bli

lång. Uppmärksamhet måste ägnas detta problem.

8.3. l Dränerandedukpå terrassen

Se avsnitt 8.2.5.

8 . 3 . 2 Öppna diken

Ytvattenavledning genom öppna diken kan, beroende på

hydrologiska förhållanden vid terrängavsnittet, vara

en mer eller mindre viktig uppgift. Med de grunda diken

som förekommer vid våra vägar, särskilt de breda, torde

dräneringseffekten genom grundvattensänkning vara mycket

liten. Är vattenavrinningen god i dikena bildar de å

andra sidan inte infiltrationsledningar. Dränerings-

effekten är olika beroende på jordmaterialtyp, skiktning

och eventuella artesiska förhållanden vid vägen. De

breda öppna dikena har under torra perioder på sommaren

en möjlighet att bidra till undergrundens avvattning

genom att de bildar stora avdunstningsytor.

Problem

- Undergrundstyper där öppna diken har en dränerande

effekt

- Öppet dikes utformning i de undergrundstyper, där

det har en dränerande verkan

- Effekten på tjällyftning och bärighet av de möjliga

och genom dränering sänkta grundvattennivåerna
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- Öppet dikes möjlighet att stå intakt i olika jord-

material

- Andra utformningar av diket än de konventionella

- Behandlingsmetoder för flytande slänter (grusfilter

eller liknande)

8.3.3 Diken fylldamedgenomsläppligt material

Dikena utföres till normerat eller större djup. Där-

efter lägges ett dräneringsrör i dikesbotten inbäddat

i isolermaterial av grus-sandtyp. Diket fylles sedan

med grovkornigt material exempelvis sten från glaciflu-

vial avlagring eller krossat berg. Vattenavlednings-

kraven är tillgodosedda med en sådan konstruktion.

I stället för normerad dikessektion skulle man kunna

använda smalare dike. En variant är att som isolering

mot slänterna avvända fiberduk för att förhindra in-

filtration av finkornigt material.

Vattenavledning är icke i princip effektivare med denna

konstruktion än det öppna diket, kanske mindre därför

att upptorkning aldrig kan ske. Däremot kan på sikt

fördelar uppstå genom att diket ej kan flyta igen. En

annan fördel skulle kunna vara att det fyllda diket

erbjuder kantstöd åt överbyggnaden, så att de ordinarie

vägslänterna blir stabilare, vilket är särskilt betydel-

sefullt om längsgående sprickor uppstått.

Problem

Man kan räkna med en hel del problem med denna icke

vanliga dikeskonstruktion

- Nödvändigheten av filterduk

- Dikestvärsnittsform och djup
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- Effekten på grundvattennivå med fullt och ofyllt

dike och konsekvenser för tjällyftning och

bärighet

- Effekten hos det fyllda diket i fråga om att er-

bjuda släntstöd

- Undergrundstyper där fyllda öppna diken är lämpliga

8.3. 4 Täckdiken

Genom täckdiken som i praktiken kan förläggas djupare

och längre in mot själva vägen, har man goda möjligheter

till en effektiv dränering av undergrunden och sänkning

av grundvattenytan. Eftersom olika undergrundstyper är

till olika grad dränerbara, måste dräneringsåtgärderna

för ett gott dräneringsresultat anpassas till de lokala

undergrunderna och grundvattenförhållanden.

Problem

Utformning av täckdikessystem i undergrunden med

olika dränerbarhet

Effekten på tjällyftning och bärighet av de möjliga

och genom dränering sänkta grundvattennivåerna

Underhåll av täckdikessystem

Undergrundstyper, som är lämpliga att dränera med

täckdiken

8.3.5 Vertikaldräner

Jfr 7.6.3.4. Vertikaldräner synes bäst kunna göra nytta

där artesiska förhållanden råder såsom vid lågpunkter

i terrängen och djupa skärningar.
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8 . 3.6 Undertrycksdräner

Undertrycksdräner skulle kunna användas där man önskar

hålla grundvattenytan lågt såsom vid pågående byggnads-

arbeten. Jfr också 7.6.3.5.

8 . 4 Utförande av underbyggnad 

Genom att via en underbyggnad höja vägen och därmed

också isolera den från tjälfarlig undergrund, får över-

byggnaden ett från tjälskadesynpunkt förmånligare läge.

Från denna synpunkt skulle det alltså löna sig med

djupa skärningar och höga bankar.

8.4. 1l Avicke tjälkänsligamaterial

Till denna materialgrupp hör naturliga material såsom

sand, grus och sten samt framställd krossten. Den tjäl-

skyddande effekten hos underbyggnader av dessa material

styrs till övervägande del av tjockleken hos underbygg-

naden, som ger både värmeisolering och belastning.

Problem

Den tjocklek, som erfordras för ett visst tjälskydd är

beroende av bl a materialens vatteninnehåll, värmeled-

ningstal m m. Resulterande effekt i fråga om tjäl l

ning i undergrunden efter genomtjälning av överbygg-

naden är beroende av "värmeisolerande" egenskaper i

fruset tillstånd hos underbyggnaden och den belast-

ning på undergrunden som underbyggnaden utövar. Dessa

frågor är ej helt klarlagda för de olika typerna av

förekommande material.
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påundergrunden

Eftersom den tänkta underbyggnaden ligger i bankläge

är villkoren för god yttre dränering uppfyllda. Dessa

bankmassor kan bestå av i väglinjen tillgängligt material

såsom exempelvis silt, mjälig morän etc.

Problem

Trots den goda yttre dräneringen synes överskottsvatten

kunna stanna kvar längre tid (flera år) i banken om den

utförts som vinterbygge med kanske inbyggda isanrikade

jordstycken. Genom den årliga tjälningen dras vatten

upp till högre nivåer i banken, och risk kan finnas att

detta vatten ej hinner avledas under icke tjältid.

8.4.3 Av_tjälkänsliga material_meddränerande

skikt

Det tjälkänsliga materialet utlägges på ett dränerande

grussandskikt eller annat dränerande skikt som först

anbragts på den tjälfarliga undergrunden. Vid höga ban-

kar kan man bygga in ett flertal dränerande skikt.

Problem

Ett flertal bankar har uppbyggts med dränerande skikt

och har även undersökts. Ett intressant problem, som

inte synes ha studerats närmare är om man kan bygga in

tjälade massor i banken om den försetts med ett dräne-

rande bottenskikt, och att bankens sättningstid däri-

genom blir kortare. Dränerande dukar är en annan metodik,

som bör medföra goda dräneringsförhållanden.
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8.4.4 Avinkapslade tjälkänsligamaterial

Det tjälkänsliga materialet inkapslas vid låg vatten-

halt i plastfolier. Jfr 7.3.6 och 7.4.7.

Problem

Metoden är provad men är ovanlig och erfordrar ganska

ingående undersökningar innan man kan värdera den.

8 . 4.5 Avmaterial med tjälisolerande_egenskaper

Man kan givetvis använda tjälisolerande material även i

underbyggnaden, alltså som ren bankfyllnad. Det blir då

i praktiken sällan fråga om de högisolerande materialen,

eftersom de är relativt dyra. Högisolerande material kan

emellertid vara ekonomiskt acceptabla i sådana marklägen

där man efterfrågar inte bara tjälskydd utan också en

lätt bank. Man kan i övrigt välja mellan ett flertal

material.

Cellplast och liknande 

Förekommer och utläggs som block och skivor. Vissa vari-

anter kan sprutas direkt på platsen, såsom polyuretan

och en något annorlunda produkt, nämligen skumsvavel.

Mineralullsprodukter 

Förekommer och utläggs som skivor eller som inblandning

i grovkornigt, .hållfast material såsom krossmaterial.

Mineralullsprodukter i form av mattor och lösull torde

inte vara att rekommendera i vägbyggnadssammanhang ,

eftersom sättningarna blir stora och icke förutsägbara.
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Porösa slagger och liknande material 

Slaggerna kan utläggas direkt som fyllning. Styckestor-

lek anpassas till krav i övrigt. Dessa slagger har nå-

got lägre värmeledningstal än minerogena, naturliga

material (grus-sand, krossat berg) och är alltså i viss

mån tjälisolerande men måste läggas i större mäktighet

än de högisolerande materialen för att ge fullgott tjäl-

skydd .

Lättklinker 

Lättklinker har låg skrymdensitet och har ett värmeled-

ningstal som är lägre än slaggernas men högre än de hög-

isolerande materialens (cellplasters) . I de lägen där

både tjälskydd och en avlastning av undergrunden behövs

kan materialtypen vara motiverad trots det relativt hö-

gå priset.

Bark, torv och liknande 

Dessa organiska material är relativt lätta och har på

grund av sitt höga vatteninnehåll starkt tjälisolerande

egenskaper. Materialen är billiga i de fall de finns

att tillgå nära byggstället. De är motiverade då starkt

tjälskydd erfordras i kombination med att undergrunden

ej tål större belastning.

Problem

Problemen blir desamma som vid bankar av icke tjälkäns-

ligt material, men med den skillnaden att de tjälisole-

rande egenskaperna är bättre på grund av relativt lågt

värmeledningstal, som dock motverkas av den låga vikten

hos banken. Detta förhållande är å andra sidan till för-
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del på svag undergrund. De praktiska konsekvenserna för

fältförhållanden är inte helt kända.

8 . 4 . 6 Av_icke tjälkänsliga minerogena_materiali

vattenrika lager

Vattenmättade, icke tjälkänsliga minerogena material

som grus, sand och även grovmo erbjuder ett stort frys-

motstånd och kan därvid liknas vid exempelvis bark. För

att få jämn effekt måste materiallagren ligga horison-

tellt och grundvattenytan under hösten vid begynnande

tjälning ligga så högt att beräknat frysmotstånd erhål-

Les.

Problem

Metoden är möjlig att använda endast vid flacka hori-

sontella terrängavsnitt, där man skulle kunna förlägga

"frysmotståndsmaterialen" i låda, som dessutom måste

ha en tätning med exempelvis plastduk. Veterligt är me-

toden ej provad.

8 . 4.7 Genom ökning_av underbyggnadstjockleken

Oberoende av vad slags material som underbyggnaden be-

står av så kan tjälskyddsgraden ökas genom förtjockning

av underbyggnaden .

Problem

- Ökning av tjälskyddsgraden för underbyggnader uppbygg-

då av skilda material.

VTI MEDDELANDE 230



79

8 . 5 Utförande av tjälskyddad överbyggnad 

En överbyggnad är tjälskyddad om den icke kan skadligt

påverkas av tjälen. Genom sin konstruktion skall den så-

Lunda motverka tjällyftning, mildra bärighetsnedsätt-

ningen under tjällossningen (tjälisoleringseffekten)

eller genom sin hållfasthet tåla trafikbelastningen

även under en tjällossning med icke reducerad bärighets-

nedsättning i undergrunden. Ett flertal metoder är möj-

liga (jfr också avnsitt 7.3) .

8.5 . 1 Halksäker beläggning

Vid värmeisolering av överbyggnad föreligger risk att

halkan blir mer frekvent. Det kan därför vara väsentligt

att kompensera denna risk med en beläggning som är mera

halksäker. En möjlighet är t ex att förse beläggningen

med ytlager av skarpkantat, nöthållfast grus. Se /52/.

Problem

-Vinterhalka på beläggningsytor av olika utförande.

Jfr avsnitt 7.3.2.

ems mmm seem ellen eler mee ee ln mee mena ee

emmeen kem een gemener Cees emma ee jeep ee keel kem egne Cee senap een ee

Jfr 7.3.3. Man kan här också tänka sig svagt tjälkäns-

VTI MEDDELANDE 230



80

liga material såsom vissa grovkorniga moräner. Morän-

materialet placeras därvid som bottenlager och ersätter

konventionellt förstärkningslager av sand. Se /33/.

Problem

- Material som är svagt tjälkänsliga men användbara som

förstärkningslager.

Jfr 7.3.4 ,

Jfr 7.3.6.

JFr 7.3.6.

Jfr 7.3.7.

anenem dinge

Förstärkningslagerav finkornigtmaterial

mama kemer annan

Förstärkningslagerav finkornigtmaterial

seemumn sect mej one uses animen ks

kammen enat) gennem eminem emel- Comet emel- Cee Cee knös
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8.5.8 "Mjuk"-stabilisering_av bärlageroch/eller

Jfr 7.3.9.

8.5.9 Hårdstabilisering avbärlager och/eller

förstärkningslager

Jfr 7.3.10

8.5.10 Tjälisolering med frysmotståndsmaterial

Jfr 7.3.l1l

8.5. ll Tjälisolering med frysmotståndsmaterial

Det finns ett flertal material, som efter behandling

kan göras mer eller mindre värmeisolerande. Bl a finns

ett flertal restprodukter, som behandlas på olika sätt

för att bli värmeisolerande. Här nedan nämnes några.

Masugnsslagg 

Masugnsslagg förekommer som bl a hyttsten och hyttsand.

Materialen är f n under provning. Hittills antyder re-

sultaten från undersökningarna att hyttsten kan användas

i förstärkningslager. För att ge tillräcklig tjälisole-

rande effekt måste hyttstenen användas i tjocka lager,

dock ej tjockare än att de någorlunda väl kan inrymmas

i normerad överbyggnad. Sannolikt kan totala överbygg-

nadstjockleken reduceras. Se bl a /34/.
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Problem

Ej andra problem än att pågående utredningar måste slut-

föras, för att därmed ta fram underlag för byggnads-

tekniska anvisningar.

Lättklinker 

Lös lättklinker lägges i stabiliserade lager (bitumini-

serade) på terrassyta. Påbyggnad (=bärlager) utföres med

bärlagergrus. De för god tjälisolering erforderliga

tjocklekarna av bitumenstabiliserad lättklinker inrymmes

väl inom normerad överbyggnad. Överbyggnadstjockleken

kan även minskas.

Problem

Endast vissa funderingar vad gäller andra metoder än

bituminisering har gjorts beträffande behandling av

lättklinker i tjälisolerande lager. Det gäller använd-

ning av lös lättklinker och cementstabilisering av lätt-

klinker. Eftersom dessa två metoder bör bli billigare

än bitumenstabkilisering är det en fördel om de provas.

8.5. 12 Tjälisolering med organiska värmeisole-

Jfr 7.3.13

8.5. 13 Tjälisolering med organiska-minerogena

Jfr 7.3.14. Förutom skumsvavel enbart skulle man kunna

tänka sig blandningar. En sådan kunde vara skumsvavel
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eller ej uppskummat svavel och lättklinker.

Problem

- Tjälisolering med organiska-minerogena kompositer

8 . 6 Utspetsning vid trummor etc och tjälisole- 

rings slut 

Jfr 7.7

9 . STRATEGI OCH TAKTIK FÖR BYGGANDE OCH UNDER-

HÅLL AV VÄGAR MED HÄNSYN TILL TJÄLENS

PÅVERKAN

Man kan tänka sig en generalplan för landet vad gäller

tacklandet av de problem som tjälen för med sig, alltså

något av en strategi. Taktik skulle betyda de aktivi-

teter, som har att göra med regionala problem och med

tidsbundna verksamheter.

9 . l Strategi

Tjälen är aktuell, där vinterkylan är någorlunda sträng,

se karta bil 2 över luftens medelköldmängd. Tjälproblem

uppstår endast om undergrunden är tjälfarlig eller/och

själva vägens överbyggnad är tjälkänslig. Kartan bil 3

ger en regional fördelning av ytliga jordar (egentligen

jordmåner) , varav framgår översiktligt var de mera

tjälkänsliga jordarna har sin utbredning i landet.

En gemensam syn på de två kartorna visar att tjälproble-

men är störst norrut i landet. Eftersom en tjälskydds-

åtgärd på samma typ av undergrund i söder och i norr

måste dimensioneras efter köldmängden, som är större i
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norr följer att i de nordliga landsdelarna blir tjäl-

skyddsåtgärderna kostsammare om man har samma krav på

vägstandard. Samtidigt kanske trafikarbetet är mindre

i norr. I strategin ingår alltså att bestämma vilka

krav på vägstandard man skall ha i olika delar av lan-

det och givetvis för olika typer av vägar ( inberäknat

gator, gångvägar etc).

De krav men kan komma till kan antingen överensstämma

med aktuell standard, eller överskrida eller under-

skrida denna. Vid varje uppsatt kravnivå måste gälla

att vissa vägar ej f n uppfyller kraven och alltså måste

åtgärdas.

Åtgärder mot tjälens skadliga verkningar på ett vägnät

inom en region blir olika kostsamma beroende på till-

gång på byggnadsmaterial samt på möjligheterna att ut-

föra åtgärderna med hänsyn till tekniska hjälpmedel

och klimat. Så måste exempelvis i grusbristområden

åtgärder, som erfordrar grus, bli dyrare än där grus-

överflöd råder. Det kan sålunda tänkas att i områden

där brist på naturliga material föreligger, dyrare men

högklassiga material, såsom värmeisolerande material

kan vara ekonomiskt berättigade alternativ. För lång-

tidsplaneringen kan det därför vara lämpligt att ha in-

venterade materialförekomster.

Man kommer inom åtgärdsstrategin snart till frågan om

man skall åtgärda de tjälsvaga vägarna på kort eller

lång sikt. Sannolikt är det lämpligast att behandla de,

skilda vägklasserna (trafikklasser) olika ungefär en-

ligt nedanstående skiss (Anm. VV torde ha någon lik-

nande mall).

A-Vägar, där endast obetydliga tjälojämnheter kan till-

låtas. Fullständig bärighet vid tjällossning = ej bärig-

hetsskador.
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Dessa vägar ges fullständigt tjälskydd, särskilt med

hänsyn till långtidseffekten. Här kan det vara motiverat

att ta en högre byggnadskostnad mot en sänkt framtida

underhållskostnad. Inga speciella underhållsåtgärder.

B-Vägar, där mindre tjälojämnheter kan tillåtas. Full-

ständig bärighet vid tjällossning = ej bärighetsskador.

Dessa vägar ges ett högt tjälskydd (90 %) . I övrigt som

A-Vägar. Inga speciella underhållsåtgärder.

C-Vägar, där större tjälojämnheter kan tillåtas. Full-

ständig bärighet under tjällossning = ej bärighetsska-

dor. Inga speciella underhållsåtgärder.

Dessa vägar ges ett reducerat tjälskydd (ex 50 %) men

ges fullt bärande överbyggnad vid tjällossning. Under-

hållsåtgärder vid behov.

D-Vägar, där tjälojämnheter kan tillåtas. Obetydligt

nedsatt bärighet vid tjällossning- obetydliga bärig-

hetsskador .

Dessa vägar ges icke speciellt tjälskydd, men ges över-

byggnad som bär nära fullständigt vid tjällossning.

Underhåll ofta efter varje tjällossning.

E-Vägar, där tjälojämnheter kan tillåtas. Mindre ned-

satt bärighet vid tjällossning = mindre bärighetsskador.

Dessa vägar ges icke speciellt tjälskydd och ges en

överbyggnad som bär endast delvis vid tjällossning.

Underhåll efter varje tjällossning.
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9 . 2 Taktik

Strategin kan innebära att inom ett visst vägnät en del

av detta skall stängas av för tung trafik under tjäl-

lossningstiden. Man kan här välja olika taktik, då det

gäller att bestämma avstängningsperiod och reduktion

av axellasten.

- Vägmästaren bestämmer med ledning av sin erfarenhet

- Vägmästaren bestämmer med ledning av observationer

av tjäl- och bärighetstillstånden

Den senare metodiken användes i Frankrike i Nancy-

distrikten där man för varje vägdistrikt, har speciella

mätsektioner vid utvalda vägsträckor, där tjälnedträng-

ning och urtjälning observeras på i vägen monterade

tjälgränsmätare. Från starten av plustemperaturer i

luften provbelastas mätsektionerna dagligen med en

Benkelman-balkutrustning. Avstängningsperiodens början

sammanfaller sammanfaller med urtjälningens början och

avslutningen av avstängningsperioden bestämmes till

den tidpunkt då deflektionsvärdena enligt Benkelman-

balkmätningarna överensstämmer med motsvarande värden

från föregående höstperiod. Se /35/.

Ovanstående exempel får räcka som illustration av tak-

tik vid genomföring av trafikreglering vid tjällossningen.

 

10. PLAN FÖR UNDERSÖKNINGAR

10. 1 Förteckning över undersökningsprojekt

10.1. 1 Tjälens skadandeverkan i vägar
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Skadebilden under tjälnings- och urtjäl-

ningsperioden

Projekt l1.1l-l1 Skadebilden i landet

10.1. 1. 2 Tjälskadetyper

Projekt 1.2-1 Tjälskador och underhåll

Projekt 1.2-2 Tjälskadeförlopp

10.1. 1. 3 Nedbrytning av tjälkänslig väg

Projekt 1.3-1 Förloppet hos nedbrytningen av väg

10.1. 1. 4 Nedsatt bärighet under tjällossning

Projekt 1.4-1 Bärighetsförlopp vid tjällossning

10. 1. 1.5 Orsakerna till den skadande verkan av

tjälen

Projekt 1.5-1 Tjälskademekanik

Projekt 1.5-2 Mekanik vid bärighetsnedsättning vid

10 . 1 . 2

10. 1. 2. 1

tjällossning

oven em e g eevs ne

Trafikerbarhet

Projekt 2.1-1 Trafikerbarhet på tjälkänsliga vägar vid

tjällossning
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10. 1.3 Ekonomiska_konsekvenser avtjälens_skade-

verkanpå vägar

Projekt 3.0-1 Kostnader för trafik och väg

10. 1.4 Grundläggande processer vid skadeuppkomst

vid tjälning_och_urtjälning

10. 1.4 . 1 Frysning - upptining

Projekt 4.1-1 Materials nedbrytning vid frysning-

upptining

Projekt 4.1-2 Materials frusna hållfasthet

Projekt 4.1-3 Materials volymförändringar vid frys-

ning-upptining

10. 1. 4 , 2 Tjälning och tjällyftning

Projekt 4.2-1 Teorier och matematiska modeller för

tjälning-tjällyftning

10. 1. 4.3 .Tjällyftningsbenägenhet och tjällyftning

Projekt 4.1-1 Tjällyftningsbenägenhet hos svenska jord-

arter

Projekt 4.3-2 Tjällyftning i svenska naturliga jord-

artsprofiler

10, 1. 4 . 4 Urtjälning och uppmjukning

Projekt 4.4-1 Begreppet urtjälningsbenägenhet och ur-

tjälning
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Projekt 4.4-2 Begreppet uppmjukningsbenägenhet och

10.1 . 5

10.1.5. 1

uppmjukning

yägugdgrgrgngegs_tiälfgriighgt_ogh_bgdém:

ning_av tjälmotverkande åtgärdermed_led-

Vägundergrundens tjälfarlighet

Projekt 5.1-1 Indelning av undergrund i tjälfarlig-

10. 1.5.7

hetsklass

Kartering av undergrunden med hänsyn till

dess tjälfarlighet

Projekt 5.7-1 Metodik för kartering av undergrund

10. 1.5. 8

med hänsyn till tjälfarlighet

Bedömning av tjälmotverkande åtgärder

Projekt 5.8-1 Metodik för bedömning av tjälmotverkande

10.1. 6

10.1. 6. 2

åtgärder med hänsyn till undergrundens

tjälfarlighet

Kartering av vägkonditionen med hänsyn till

tjälens påverkan

Projekt 6.2-1 Metodik för kartering av vägkonditionen
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Bedömning av tjälmotverkande åtgärder

Projekt 6.3-1 Metodik för bedömning av tjälmotverkande

10. 1. 7

10. 1.7. l

åtgärder med hänsyn till av tjälen på-

verkad vägkondition

Trafikreglering

Projekt 7.l-l Metodik för bestämning av period och

10. 1. 7 . 2

grad av sänkt axellast vid tjällossning

Behandling av vägbana

Projekt 7.2-1 Lagning av bit. beläggning

Projekt 7.2-2 Behandling av grusslitlager

10.1. 7.3 Påbyggnad på vägbana

Projekt 7.3-1 Nytt bärlager på fiberduk

Projekt 7.3-2 Nytt finkornigt bärlager på dränerande duk

Projekt 7.3-3 Tjälisolering med skumsvavel

10. 1. 7 . 4

Projekt 7 .

Ingrepp i överbyggnad

4-1 Förstärkning i tjällossningsskador

Projekt 7.4-2 Stabilisering i tjällossningsskador

Projekt 7.4-3 Homogenisering av bärlager

Projekt 7.4-4 Applicering av fiberduk under befintligt

Projekt 7.

bärlager

4-5 Applicering av därnerande duk under be-

fintligt bärlager
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10. 1. 7.5 Ingrepp i undergrunden

Projekt 7.5-1 Homogenisering

Projekt 7.5-2 Materialutskiftning

Projekt 7.5-3 Blockborttagning

10.1. 7.6 Avvattning

Projekt 7.6-1 Diken fyllda med genomsläppligt material

10. 1. 7.7 Utspetsning vid trummor etc och tjälisole-

rings slut

Projekt 7.7-1 Utspetsningar

10. 1.8 Möjliga åtgärdervidnybyggnadav väg på

tjälfarlig undergrund

10. 1.8.1 Ingrepp i undergrunden

Projekt 8.1-1 Materialutskiftning

Projekt 8.1-2 Blockborttagning

Projekt 8.1-3 Homogenisering

10.1. 8. 2 Behandling av terrassyta

Projekt 8.2-1 Försegling med semipermeabel film

Projekt 8.2-2 Applicering av fiberduk

10.1. 8.3 Avvattning

Projekt 8.3-1 Täckdiken
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10. 1.8. 4 Utförande av underbyggnad

Projekt 8.4-1 Ökning av underbyggnadstjockleken

10.1. 8.5 Utförande av tjälskyddad överbyggnad

Projekt 8.5-1 Halksäker beläggning

10. 1.9 Strategi_ochtaktik för byggandeochunder-

hållav vägar med hänsyntill tjälens på-

verkan '

10. 1.9.1 Strategi

Projekt 9.1-1 Utformning av strategi

10. 1.9. 2 Taktik

Projekt 9.2-1 Utformning av taktik

10 . 2 Prioritering av undersökningsprojekt 

En grundförutsättning för att man rätt skall kunna be-
döma typ och omfattning av tjälmotverkande åtgärder är
att man känner till på vad sätt tjälen kan verka ska-
dande på vägar. Utifrån denna kunskap kan man sedan här-
leda de ekonomiska konsekvenserna av skadeverkan på
förare och passagerare, gods och fordon samt själva
vägen. För att kunna värdera olika åtgärdsalternativ
måste man ställa dem mot uppsatta krav på vägstandard.
Då man inledningsvis inte vet vilken vägstandard men
slutligen kan ha råd med bör kraven under ett utred-
ningsskede betraktas som eftersträvade mål och också
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sättas högre än den praktiska standard som gäller idag.

Mot bakgrunden av vägstandardkraven kan man sedan under-

söka de skilda möjligheterna att bemästra tjälens skad-

liga verkningar på vägarna.

Det är trafiken och vägen sammantaget som påverkas av

tjälaktiviteten. Man kan alltså principiellt gå fram på

två sätt för att tackla tjälen.

- Genom trafikreglering

- Genom åtgärder i vägen

Vilket sätt man än väljer måste man känna till hur tjä-

len verkar och den skadande effekten av denna verkan på

själva vägen och trafiken och hur man skall uppskatta

motåtgärderna. Kunskaperna om dessa sammanhang är stora

och det blir vid ytterligare undersökningar närmast

fråga om en förkjupning och en intrimning av gammal

eller ny metodik. Det kan föreslås att undersökningar

som kan vara behövliga fördelas på följande problemom-

råden.

- Tjälverkan och dess konsekvenser

- Bedömning av tjälmotverkande åtgärder

- Tjälmotverkande åtgärder

- Strategi och taktik för tacklande av tjälens ska-

dande verkan

10.2. 1 Tjälverkan och dess konsekvenser

Prioritet I Projekt 1l.l-l Skadebilden i landet

Projekt 1.2-1 Tjälskador och underhåll

Projekt 3-1 Kostnader för trafik och väg

Prioritet II Projekt 1.2-2 Tjälskadeförlopp

Projekt 1.3-1 Förloppet hos nedbrytning

av väg
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Prioritet III Projekt 5.8-1

10. 2. 3

Prioritet I Projekt

7. 2-1

7. 2-2

7 . 4-3

7 . 7-1

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Prioritet II Projekt 7.

Projekt

Projekt

Prioritet III Projekt

Projekt

Projekt

10. 2. 4 Tjälmotverkande

väg

Prioritet I Projekt 8.1-1

Projekt 8.5-1
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Metodik för bedömning av

tjälmotverkande åtgärder

med ledning av undergrun=-

dens tjälfarlighet

Metodik för bestämning av

period och grad av sänkt

axellast vid tjällossning

Lagning av bit. beläggning

Behandling av grusslitlager

Homogenisering av bärlager

Utspetsningar

Stabilisering i tjälloss-

ningsskador

Applicering av fiberduk

under befintligt bärlager

eller

Nytt bärlager på fiberduk

Diken fyllda med genom-

släppligt material

Nytt finkornigt bärlager

på dränerande duk

Tjälisolering med skumsvavel

åtgärdervid_nybyggnad_av

Blockborttagning

Halksäker beläggning
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Prioritet II Projekt 8.2-2 Applicering av fiberduk

Prioritet III Projekt 8.4.3-1 Täckdiken

10. 2.5 Strategi_och_taktik för tacklande av_tjä-

Prioritet I Projekt 9.1-1 Utformning av strategi

Projekt 9.2-1 Utformning av taktik

10. 3 Uppläggning av undersökningar 

Enligt avsnitt 10.2 kunde man lämpligen hänföra under-

sökningsprojekten till följande problemområden.

- Tjälverkan och dess konsekvenser

- Bedömning av tjälmotverkande åtgärder

- Tjälmotverkande åtgärder

- Strategi och taktik för tacklande av tjälens ska-

dande verkan

Undersökningar kan föreslås startas inom varje av dessa

områden parallellt, varvid vissa undersökningar måste

bli långsiktiga och djupgående, medan andra och då gäl-

lande mera praktiska frågor kan klaras av på kortare

tid.

snitt 10.2.1, Prioritet I, tillhör de projekt som bör

sättas igång genast i första hand genom en inläsning

och planering = planprojekt under 1979. Eventuella på-

började projekt under Prioritet II och III bör fortsätta

men nyplaneras för 1980. Inledande förstudier och för-

försök inom nämnda prioritetsgrupper kan rekommenderas

under 1979.
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Projekten under Bedömning avtjälmotverkandeåtgärder

föreslås begrundas i form av planprojekt för upplägg-

ning av projekt för 1980.

utredas närmare i form av planprojekt, dels påbörjas

(fortsättas) som projekt under 1979. Som planprojekt

föreslås Projekt 7.1l-l Metodik för bestämning av period

och grad av sänkt axellast vid tjällossning. Som pro-

jekt att påbörjas (fortsättas) föreslås projekten till-

hörande Prioritet II.

tjälens skadandeverkan föreslås startas under 1979.

som planprojekt.
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Bil 2
©STÄTENS VZÅDG OCH TRAFIKINSTITUT

 
Tjällyftning (cm)

då 1 cm erfordrar:
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Medelköldmängden (*C+-d) i landet och motsva-

rande tjällyftningar föå tjällyftningskvo-
terna 50, 100 och 200 ("C*-d/cm) .
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Bil 3

STYV ELLER MYCKET STYV LERA, MULLRIK.

Alv: mycket styv lera.

t. Vadsboslätten (Vadsboleran), Västergötland.

2. Östgötaslättens styva lera (Dungleran).

Q
t
a

S
r

-
a
)

_STYV MELLANLERA. Alv: styv eller mycket styv let:

. Mälarslätten.

. Varaslätten.

. Östgötaslätten.

. Ängelholmsslätten.

MELLÄNLERA, FINMOLERA OCH STYV LERA.

Alv: styv lera, mellanlera eller finmolera.

. De mellansvenska, heterogena Ierjordsområdena.

MJÄLLERA, även i alven.

. Dalslandsslätten.

9. Kåkindsslätten, Västergötland.

10.

I 1.

12.

13.

14.

I 5.

16.

17.

18.

- 19.

20.

21.

22.

23.

24.

2 5.

26.

27.

28.

MJÄLLERA OCH MOJORDAR, även i alven.

Norrländska kustbygden och Bergslagen.

Mellersta och sydvästra Värmland, Dalsland och Bohus!:

skogsbygd.

FINMOLERA OCH MELLAÄNLERA. Alv: styv lera, in

landera eller finmolera.

Västernärkes jordbruksbygd.

FINMOLERA. .
Värmländska slättbygden. Alv: styv mellanlera eller finm
lera.
Kållandsområdet, Västergötland. Alv: finmolera.
GROVMOLERA. Alv: styv lera.
Västsvenska kustbygden (Bohuslän och Halland).
MO- JÄMTE SANDjJORDAR, även i alven.
Sydostsvenska moområdet. I
Sydsvenska inlandets moområden.
Laholmsslätten.

MORÄNLEROR, även i alven.
Skånes baltiska moränleror. :
Skånes nordostmoränlera.
Öland och Gotland.
Vadstenaslätten, Östergötland.
Roslagens moränlerområde.
Dalarnas D

Jämtlands »

SVAGT LERIG ELLER LERIG MORÄN, även i alver

Falbygden, Västergötland.

URBERGSMORÄN (moränsand, moränmo), även i alve

Sydsvenska inlandet. /

Nordsvenska inlandet.

Sveriges indelning i åkerjordsområden efter matjordstypen

The division of Sweden into regions of cultivated soils according to surface - soil types

Beteckningarnas mörkhetsgrader följa i stort sett lerhalten; svart = hög lerhalt, vitt = låg lerhalt
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Bil 4

Sammanställning för bedömningav risk för tjälsprickbiläning

Uppkomsten av tjälsprickor är beroende av vägtyp, marktyp och köld.

mängd. Om vägtypen får representeras av en 7 - 9 m bred väg med 60

em överbyggnad kan man för bedömning av tjälspricksrisk sammanställ:

data om marktyp och köldmängd sålunda. =

 

 

 

 

 

 

 

bXQåtena medel. i I

| köldmängd 300 300 - 600 > 600
- hll [o] M A e .
i XX_ C +-dygna i

i "Xl

| Harkens vv |

tjälspricka. i

farlighets-Xxx i

klass k i

I ' Ingen Ingen i. Ingen

II Ingen Ringa i Måttlig
i

III - Ingen=- Måttlig=- Stor -

Ringa stor - mycket stor

    

Tjälsprickrisken är i princip lika stor för vägar med andra bredder,

men eftersom sprickorna där normalt ej utvecklar sig i körbanan, är

risken för tjälsprickor just i denna vägbanedel mindre än för ovan

antagna normalväg. =
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Bil 5
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Exempel på hålrum, som uppstått i väg i samband med tjälning.

På grund av den inhomogena uppbyggnaden och vägens smalhet

(se text till fig. 4 a) har tjälskjutningen åstadkommit upplyft-

ning av hårdfrusna jordlager, varvid släppor uppstått, som

under den fortsatta tjälskjutningen vuxit ut till hålrum.

Vattenhalterna är markerat större centralt i vägen, vilket

tyder på att tjälskjutningen varit dominerande i denna vägdel.

Tjällyftningen däremot har varit planparallell. På våren vid

tjällossning då taken till håligheterna upptinar kommer dessa

att falla ned och stora gropar uppkommer i vägbanan.
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Ansats till uppskattning av tjällosshingstidens längd i

Sverige för solexponerade belagda vägar. Tiden har uppskat-

tats med ledning av urtjälningsförlopp vid vissa norrbott-

niska vägar och normala vårväderleken. Månadsangivelserna

avser den månad inom vilken tjällossningen är helt avslutad.
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Brunnsvattenståndens årsvariation i brunnar tillhörande de tre marktyps-

grupperna jämte älvkurvor vid Stornorrfors. Marktyp I finkorniga sediment=

finmo och finkornigare, marktyp III grovkorniga sediment = grovmo och grovkorni-

gare samt marktyp II uppbyggnad med finkorniga och grovkorniga sediment.
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