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Tiölskydd av styrencellplast vid gator och vägar

Rune Gandahl*

Styrencellplast är ett tiölskydd
som hindrar eller hämmar
skadande tiölning i undergrunden
Ett tjälskydd är en anordning som för-

hindrar eller mildrar tjälens skadande

verkningar. De skadande verkningarna

hänför sig till tjällyftning vid tjälning

och sänkt bärighet hos marklagren vid

tjällossning. Genom att på lämpligt sätt

anbringa ett skikt av värmeisolerande

styrencellplast, som hämmar värmeut
bytet mellan marklagren och de fria ytor

hos konstruktionen som vetter mot den

kalla luften, kan man minska eller helt

eliminera tjälning i marklagren. Skiktet

av styrencellplast verkar alltså som tjäli

solering.

Genom tjälisolering med styrencellplast
kan tjällyftningen minskas eller helt för-

hindras och bärighetsnedsättningen un

der tjällossningsperioden reduceras

jämfört med oisolerade förhållanden.

Till att börja med fördröjs undergrund

stjälningen. Först sedanöverbyggnaden

genomtjälats börjar undergrunden tjä

la. Om nu undergrundsmaterialen är

tjällyftningsbenägna och grundvatten-

tillförsel kan ske obehindrat sätter

också tjällyftning igång. Den resulte-
rande tjällyftningen under en vinter blir
dock mindre vid en tjälisolerad över-

byggnad än vid en icke tjälisolerad, dels

därför att tjälningen i undergrunden är
fördröjd och dels för att den tjälisolera

de överbyggnaden även i genomtjälat

tillstånd fortfarande har kvar sin värme-
isolerande verkan.

Överbyggnadens motstånd mot genom
tjälning beror av dess köldmagasineran-

de kapacitet, som kan mätas i dygnsgra
der (°C . dygn). Man kan anpassa över

byggnadens köldmagasinerande kapaci-

 

* Overingenjor
Statens vag- och trafikinstitut
Fack

58101 Linköping. Tel 013 115200   

tet till ortens köldmängd. Se karta, fig 1.
När hänsyn skall tas till den varierande

köldmängden på orten har man ledning

av diagrammet i fig 1.

Dimensionering av överbyggnad
med styrencellplast

I en tjälisolerad vägkonstruktion bidrar

och samverkar samtliga materiallager

till tjälisoleringens effekt. Av mer domi-

nerande betydelse är dock själva isole

ringslagret, vars isolerförmåga beror av

lagrets tjocklek och materialets värme

ledningstal. Lagret strax under isoler-

lagret ger också ett stort bidrag som

frysmotståndslager (=hög vattenhalt).
Se Gandahl [11] och [12].
Det dominerande bidraget till tjälisole-

ringen som kommer från isolerlagret

är starkt beroende av isolermaterialets

värmeledningstal, som närmare exemp-

()

lifieras i fig 3 beträffande styrencell

plast. I praktiken är det så att om värme
ledningstalet exempelvis fördubblas,

måste isoleringslagrets tjocklek också

fördubblas för att den ursprungliga

köldmagasinerande kapaciteten skall

kunna behållas. Betydelsen av vatten

halten hos lagret närmast under isoler-

lagret framgår av fig 4, som visar att en

ökning av vattenhalten ger ett bättre
tjälskydd, vilket alltså kan motivera
minskning av isolertjockleken. Tjockle-

ken hos lagret under isolerlagret är

också av stark praktisk betydelse, efter-

som det kan bestå av gammal vägupp-
byggnad, som sålunda kan nyttiggöras

för att öka tjälisoleringseffekten.

I det fall man dimensionerar den isole

rade vägkonstruktionen så att den kom-
mer att genomtjälas, dvs vinterkylan

överskrider den köldmagasinerande ka-
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Fig 2. Koldmangdsspridningen med hansyn till medelkÖ/dmangden.
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Fig 4. Koldmagasinerande kapaciteten hos en cellplastOverbyggnad som
funktion av isolerbaddens tjocklek och vattenhalt 0 The frost resistance
capaCity of a road base With plastic foam for different values of the water
content of the material in the layer just beneath thefoam layer as afunc-
tion ofthe thickness of thefoam layer

Fig 3 . KOIdmagasinerande kapaciteten hos en cellplastoverbyggnad som
funktion av cellplastens varmeledningstal och tjocklek 0 The frost resist-
ance capaCity ofa road base With plastic foam for different values ofthe
thermal conductivity as afunction of the thickness of thefoam layer

Fig 5. Beräknad tja/lyftning i relation till koldmanga'en Enligt S Freden
0 Calculated frost heavmg in relation to freezmg index. According to S
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Tabell 1. Erforderlig cellplasttjocklek for Styrofoam H1 50 enligt VV BYA
 

Isoleringsbäddens tjocklek i cm
 

 

 

Medelköldmängd 100 200 300 400 500 600 700

d°C Cellplastlagrets tjocklek ] mm

< 500 35 30 25 20

500 600 40 35 30 25 20 _

600 700 50 40 35 30 25 20

700 800 60 50 40 35 30 25 20

800 900 70 60 50 40 35 30 25

900 1 000 80 70 60 50 40 35 30

1000 1 100 90 80 70 60 50 40 35

>] 100 90 90 80 70 60 50 40
 

paciteten, kommer tjällyftning att in-
träffa om undergrunden är tjälkänslig

(=tjällyftningsaktiv). Storleken på den-
na lyftning har beräknats (S Fredén) för

tre fall. Se fig 5. Den uppkomna lyft

ningen blir en rätlinjig funktion av den

överskridna köldmängden. Kvoten

köldmängd/lyftning beror av tjällyft

ningsbenägenheten i undergrunden och

den isolerade vägkonstruktionens vär

meisolerande egenskaper.

I vägverkets byggnadstekniska anvis-

ningar har man räknat med det tillskott

till tjälisoleringseffekten som isolerbäd

den ger. Se tabell 1. För bestämning av

cellplasttjocklek utgår man från medel-

köldmängden (=luftens köldmängd i
dygnsgrader) och isolerbäddens tjock
lek. Isolerbädden kan antingen vara till-

fört sandlager (vid nybyggnad) eller be-

fintlig vägöverbyggnad på vilken cell-

plastskivorna appliceras. Isolerbäddens
uppgift är trefaldig. Den verkar som av-

jämningslager, dränering och frysmot-

ståndslager.

För att ge fullständig tjälskyddande

effekt i tvärled måste cellplastlagret ut-
sträckas till minst plogvallsfoten på var

je sida. Det är sålunda inte tillräckligt
att endast isolera under körbanan vid

vägar försedda med gångbanor, om des-
sa snöröjes. Om kraven på jämnhet hos
gångbanorna kan sättas lägre än för kör-

banor, kan man utföra isoleringen vid

gångbanorna som en utspetsning genom

uttunning av cellplastlagret emot an-

gränsande mark.

Vägar cellplastisolerade enligt vägver-

kets anvisningar ger ett fullgott tjäls-

kydd i hela landet. Tjälskyddsgraden är

anpassad till mycket tjälfarliga under

grundsförhållanden och stränga vintrar.

Om tjälskyddskraven kan sättas lägre

än för statsvägarna, som kan vara fallet

för vissa gator inom bostadsområden,
kan tjocklekarna hos cellplastlagret

minskas. För bostadsgator med lättare

trafik kan en reducering av cellplastla-

gertjockleken, i vissa fall med 25 %,

vara möjlig. Det förutsättes då att man
kan tolerera de mindre tjällyftningar

som under särskilt kalla vintrar kan upp-

komma i mycket tjälfarliga lägen.

Utförande av överbyggnad med
styrencellplast

Sett från konventionell vägöverbygg
nadssynpunkt är tjockleken hos ett tjäl

isolerande cellplastlager som tjälskydd

mycket ringa. För att säkerställa en

jämn tjälisolerande effekt över hela

vägbanan måste cellplastlagret utföras
till projekterad tjocklek i vägens tvär

och längdled, och styrencellplasten vara

av jämn och hög kvalitet.

Här rekommenderas att använda endast

de av Statens vägverk normerade mate-

rialkvaliteter som godkänts efter ingå

ende provningar, nämligen Styrofoam

HI och Styrolit vägskiva. På grund av att

tjockleken hos isolerbädden påverkar

den sammantagna tjälisolerade effekten

mäste lagret utföras med en viss nog-
grannhet. Om isolerbädden uppbygges

av vattenhållande, ej tjälkänsligt mate

rial, hellre sand än grus, synes det möj

ligt att med normal utförandeteknik hål-

la tjockleksmåtten nöjaktiga. Vid isole-
ring av tjälskadad väg genom nedgräv

ning av cellplastskivorna på en viss nivå
eller applicering av dem på vägytan

måste man alltid räkna med att de un
derliggande lager som här motsvarar

isolerbädden kan vara inhomogena till

kvalitet och av växlande tjocklek. I så

dana fall kan man dimensionera cell

plastisoleringen med utgångspunkt från

ett visst genomsnittligt minimimått på
isolerbädden .

Det har diskuterats hur jämn den yta

måste vara på vilken cellplastskivorna
lägges, och hur grovkornigt det material

kan vara som lägges ovanpå cellplastski

vorna för att inte skivorna skall skadas

med följd att den isolerande effekten

går ned. Om isolerbädden utfores av

sand, som avjämnas, kommer skivorna

att förbli intakta om eventuellt grus och

sten bortplockas eller nedtrycks i sand-

lagret. Uppstickande sten kommer all-

tid att ge ett lokalt intryck av skivan,

som är skadande. För att ge en betydan-

depedsättning av isolerförmågan måste

skadeytan dock vara stor. Praktikens

fall kan dock vara varierande och därför

rekommenderas (jfr VV BYA) att till

isolerbädden använda sand, grusig sand

eller sandigt grus, som avjamnas. varvid

eventuellt uppstickande sten oskadlig

göres.

Då det gäller materiallager närmast
ovanpå cellplastlagret, benämnt
skyddslager i VV BYA, kan kraven på
sortering ställas något lägre. Förutom

sand och sandgrusblandningar och grus

ger inte heller även grovkornigt, sam

krossat bärlagergrus några avgörande

skador på cellplastskivorna. Rena

krossprodukter, grovre än bärlagerkva

liteter, ligger dock på farosidan. Steniga

grussandmaterial av rullstenstyp, som

ofta användes i förstärkningslager, ar

mindre farliga och gör normalt lokala,

flacka, harmlösa intryck. Forutsättning

en är då att den avskiljning av de större

stenarna som sker under utläggningen

genom separering och som hamnar di

rekt på cellplastytan bortplockas. En

möjlighet att kompensera för verkan av

större sten i sådant material är att först

lägga ut ett skyddslager av sand eller lik

nande på cellplastlagret.
En förutsättning för att cellplastlagret

skall kunna ge bästa möjliga tjälskydd

är att skivorna läggs ut med omsorg. Ge-

nomgående sprickor mellan skivorna

måste undvikas, eftersom de ger köld-

genomsläpp. Säkrast "ar att utföra cell

plastlagret i två lag med forskjutande
skarvar. Man kan också använda sig av

skivor med fals eller helt enkelt nog-

grant tillse att springorna mellan skivor

na vid utläggningen inte uppgår till mer

än några mm och maximalt 5 mm, var

vid springorna kan förbli luftfyllda och

sålunda ej erbjuda något större köldge

nomsläpp. Vid påläggningen av materi

allager på cellplastlagret är det i fortsätt-
ningen viktigt att se till att skivorna ej

glider isär. Hjälpmedel ar här försiktig

het i utbredningen av materiallagret och

begränsning av byggtrafiken till vad som

är oundgängligen nödvändigt. En förut-

sättning för trafik på cellplastlagret är

att det försetts med ett skyddslager

(=slutligt förstärknings och bärlager)
vars tjocklek anpassas till materialkvali

téen, och som, enligt VV BYA, blir 200

a 300 mm om det är bärlager eller för-

stärkningslager av materialtyp A och

250 ä 350 mm om det är förstärkningsla-

ger av materialtyp B. Vid tendens till

glidning vid utförandet av skyddslager

kan denna förhindras genom fastlåsning

av cellplastlagret i dess kanter genom

spikning. Fig 6 illustrerar momentet när

skivor utlägges och materiallager påfö-

res cellplastlagret. Utbredning av mas-

sorna på cellplastlagret sker lämpligen

med schaktbladstraktor.

Kvalitetskrav på styrencellplast

Statens vägverks dimensioneringstabell

för användning av styrencellplast vid

statsvägar gäller i första hand en viss

materialkvalitet, nämligen Styrofoam

5



 
Fig (J. Ett par moment vzd utförande! av C lea.8'llS()/ rlng 0 Construction with polystyrene foam

HI 50. Beträffande hållfastheten kräver

anvisningarna

en tryckhållfasthet vid proportionali

tetsgränsen på deformationskurvan
>O,25 MPa (2,5 kp/cmz) och vid 5 %
deformation >0,35 MPa (3,5 kg/cmZ)
enligt DIN 53421

och beträffande värmeledningsformå-

gan
värmeledningsförmåga, värde vid
5 °C efter 5 år i vägkonstruktion
<0,035 W/m K (0,030 Kcal/mh oC)

enligt SP modifierad metod VVSI

1964.

Styrencellplast finns i huvudsak som tre

varianter:

l. Strängsprutad (extruderad) tex

Styrofoam HI 50

2. Stränggjuten (expanderad) tex

Styrolit vägskiva

3. Blockgjuten (expanderade block)

tex Frigolit, Sundolit mfl.

Skivor från blockgjuten styrencellplast

framställs genom uppsägning från större

expanderade block, vilket medför väx-
lande egenskaper i fråga om densitet,

hållfasthet och fuktabsorption. Produk
ten (Frigolit) har provats vid provvägar i
Sverige (Edsvalla i Värmlands län) i vo
lymvikter upp till 40 kg/m3 med klart ne-
gativt resultat. Både den stränggjutna
och den strängsprutade styrencellplas-

ten kan framställas till en jämn och hög
kvalitet. Kvalitetsskillnader förekom-

mer emellertid och en av de viktigaste
gäller fuktabsorption och därmed vär-
meledningsförmåga. För att kunna kva-
litetsskilja de två sistnämnda materialk-
valiteterna, stränggjuten=Styrolit vägs-

kiva och strängsprutad=Styrofoam HI

50, har bestämning av värmeledningstal

utförts på likvärdiga prov upptagna ur

en provväg i Västernorrlands län (Lase-
le 1972) efter ca 8 år i vägen. I tabell 2 re-
dovisas resultaten från dessa provning-

ar. Jämföres de två materialkvaliteterna
med avseende på värmeledningstalen

kan man konstatera att Styrolitens vär-

meledningstal ligger över Styrofoamens

med 40 %. Detta betyder att vid val mel-

lan de två cellplastkvaliteterna måste

man välja ett 40 % tjockare Styrolitla

ger jämfört med ett Styrofoamlager om

man skall kunna ernå samma tjälisole

rande effekt.

Det förekommer ett antal expanderade

cellplaster i volymvikter från 15 40 kg/
rn3 i marknaden. I allmänhet har de be-
dömts ha för låg kvalitet för att kunna

användas i vägsammanhang. De styren

cellplaster som fn kan rekommenderas

är de som godkänts av Statens vägverk

och som finns upptagna i VV BYA,

nämligen

Styrofoam HI, tillverkare Dow Che

mical AB

och

Styrolit vägskiva, tillverkare Gullfi-

ber AB

Klimatområden och terränglögen
där styrencellplast är lämpligt
som tiölskydd

Det finns en viss statistik som beskriver

hur stora tjällyftningar som vid oisolera

de vägar kan uppkomma i landet. Kar-

Tabe/12. Bestammng av varmeledmngstalfor styrencellplas!

 

  

 

 

   
 

       

  

Provnings Datum for Material Provets ] Temperatur Värmeledningstal, kcal/mOCh Anmärk-
institution provtagnlng l medeltem fall over Wing

Typ Densrtet Fuktkvot peratur OC provet Samtliga Medeltal Medeltal Medeltal

* ! kg/m3 vol Z OC/cm bestam for frusna for Ofrusna for samt
l ningar prov prov llga prov

]

IStatens ll980 12 O9 Styren 49 3,1 7,1 6,3/8,0 0,0345 0,0350 Efter

provnlngs cellplast - 5,4 9,5/8,0 0,0355 0,0328 8 år l

anstalt Styrollt + 5,5 9,3/8,0 0,0310 vag
+ 9,8 9,6/8,0 0,0300 0,0305

Statens 1980 12 09 Styren- 49 3,3 10,6 9,9/7,9 0,0345 0,0343 " !

provnrngs cellplast 6,3 8,4/7,9 0,0340 0,0325

anstalt Styrollt + 5,5 9,3/7,9 0,0305 |

+10,1 9,9/7,9 0,0310 0,0308 -

Staten 1980 12-09 Styren 43 1,5 1o,o 10,1/7,1 0,0225 0,0228 " J
provnrngs cellplast - 5,6 9,5/7,l 0,0230 0,0228

anstalt Styrofoam + 6,0 9,9/7,1 0,0230 I

+10,4 10,0/7,1 0,0225 0,0228 '

Statens 1980 12 09 Styren- 43 1,5 40,2 10,1/7,1 0,0230 0,0230 " ,
provnrngs cellplast 5,6 9,2/7,l 0,0230 0,0231
anstalt Styrofoam + 5,2 9,6/7,1 0,0230

+ 9,9 9,9/7,1 0,0235 0,0233 |      



tan, fig 1, är en sammanställning och be-

arbetning av mätvärden över tjällyft-

ning och köldmängd (luften köldmängd
i °C - dygn). Själva kartan visar fördel-
ningen av medelköldmängden i landet.
Tabellen anger möjliga tjällyftningar
för respektive köldmängd och för tre
grader av tjällyftningsbenägenhet hos

marken. Denna tjällyftningsbenägen-

het är uttryckt som en tjällyftningskvot,
köldmängd genom tjällyftning
|°C - dygn/cm , och betecknar sålunda
erforderlig köldmängd för 1 cm tjällyft-
ning. Begreppet är valt på grund av sin
enkelhet och möjligheter till översiktli-
ga uppskattningar av tjällyftningsvär-
den när köldmängden och tjällyftnings-

kvoten är känd för lokalen. Se vidare
[3]. Tabellvärden över tjällyftningarna
gäller en normalkall vinter. Vid största

(möjliga) tjällyftningsbenägenhet hos
marken (50 dygnsgrader/cm tjällyft-

ning) blir vid normalköldmängden 1200
°C - dygn (Luleåtrakten) tjällyftningen
24 cm. Är markens tjällyftningsbenä-

genhet mindre, motsvarande tjällyft-

ningskvoten 100 resp 200 °C - dygn/cm,

blir lyftningarna mindre, vilket tabellen

visar. En kallare vinter än normalvin-

tern ger motsvarande större lyftningar,

en varmare mindre lyftningar. Dock

kan en mild, men lång vinter ge relativt
stora lyftningar. Hur vintrarna kan vari

era i köldmängd framgår av spridningen
i diagrammet i fig 2.
Det är givet att ju kallare vinterklimatet

är desto mer är ett starkt verkande tjäli-

soleringsmaterial motiverat för att häm

ma skadande tjällyftning. Men med
hänsyn till den varierande vinterkylan

på varje ort gör styrencellplasten nytta

även i trakter med relativt milda vintrar.

För medelköldmängden 300 dygnsgra

der är 10 0/o-ig köldmängden 600 dygns-
grader enligt diagrammet över köld

mängdsspridningen i fig 2. Klimatområ-

det för användning av styrencellplast för

att motverka skadande tjällyftning bör-

jar därför lämpligen vid medelköld-

mängden 300 dygnsgrader och är sär

skilt motiverat för köldmängden vid me

delköldmängden 600 dygnsgrader och

däröver.
Om syftet i första hand inte ar att häm-

ma tjällyftning men väl att förbättra bä-

righeten under tjällossningstiden kan en

tjälisolering med styrencellplast dimen

sionerad att helt eliminera tjälning i tjäl-

känslig undergrund vara motiverad
även i områden där medelköldmängden

ligger under 300 dygnsgrader.

De terränglägen där styrencellplasten

gör största nytta är där tjällyftningen är

ojämn i vägens tvär och längdled. Av
speciellt intresse är övergången mellan

tjällyftande och inte tjällyftande partier

där cellplastutspetsning kan utföras.

Lokala tjällyftande partier är speciellt

lätta att eliminera genom en dubbel ut-

spetsning. Samma gäller trumlägen. In
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om stadsbebyggda områden med rör-
ledningar och brunnar i gatan kan man

eliminera alla tjälojämnheter genom en

tjälisolering av hela gatan med styren

cellplast. På grund av de mindre kraven

vad gäller ojämnhet och bärighet kan

såväl isolerskiktets tjocklek som på-
byggnadens reduceras jämfört med VV

BYA.

Problemet med tidig frosthalka

Genom värmeutstrålning på hösten av-

kyls vägbaneytan vid värmeisolerade

vägpartier snabbare an vid icke isolera
de på grund av att det värmeisolerade
skiktet bromsar den kompenserade va-

meströmningen från sommarvärmema
gasinet i undergrunden. Härvid kan

temperaturen vid isolerade vägpartier

tidigare gå ned under OC an vid icke iso

lerade och vid vissa tillfällen föranleda

isbeläggning och halka. Denna risk för

halka ökar när cellplastlagret förlägges

närmare vägbaneytan. l VV BYA är för

statsvägarna föreskrivet att cellplastlag-

rets avstånd till vägbaneytan skall vara
minst 50 cm. I VV Ny BYA planeras att

minska detta mått till 40 cm. Det har

också visat sig att skillnaden i halkbena

genhet hos en på normenligt djup isole

rad väg och en konventionell väg är li

ten.

Fig 7 visar resultat från undersökningar

som utförts vid VTI Halkfält (K Gustaf

son [4]). Staplarna i figuren betyder dels
tiden i timmar (h) när vägbanans tempe
ratur under tre försöksvintrar legat un

der 2 OC, dels tidsskillnaden i procent

jämfört med den konventionella upp

byggnaden (längst till vanster i figuren).

Man kan notera att tidsskillnaden är

tämligen liten for tredje och fjärde upp-

byggnaden överbyggnader med cell

plastlager på djupet 35 cm och bergkros
söverbyggnad. VV nomerade cellplas

toverbyggnad (cellplastlagret på 50 cm

djup) har som synes mindre halkrisk an

bergkrossöverbyggnaden. Mer bety-

dande halkrisk har överbyggnaden med

cellplastlagret strax under beläggning

(överbyggnad längst till höger).

Övriga användningsområden där
styrencellplast kan användas som
tiölskydd

Under förutsattmng att styrencellplas-

ten har nöjaktig kvalitet kan den förbli

intakt nedgrävd i mark under en lång

följd av år.

Förutom vissa vagar och gator kan den

också användas vid övriga trafikytor, så

som parkeringsytor. lastytor. torgytor

etc samt vid gång och cykelbanor. Ett
annat användningsområde ar för isole

ring av rörledningar i mark, där ett antal

konstruktioner finns att valja bland. Ett

annat specialområde är vid isolering av

konstfrusna byggnader, såsom isbanor

och fryshus.

Kostnader för tjälisolering med
styrencellplast jämfört med
grus-sandalternativet

Styrencellpläst är ett relativt dyrt mate-

rial räknat per kubikmeter. Å andra si

dan erfordras endast tunna lager för ett

effektivt tjälskydd, vilket reducerar

kostnaderna.

Byggnadskostnadernä för cellplastalter-

nativet och grusalternativet har beräk

nats för en typisk ort i Västerbottensre

gionen. Se fig 8. Förutsättningarna har

varit att styrencellplast levereras till ett

fixt pris på platsen och att transportav

ståndet för grusmaterialet är 5 km.

Byggnationen gäller reparation av be

fintlig väg genom urgrävning. Det har

också antagits att en 200 cm grusupp
byggnad är likvärdig med en ca 85 cm

överbyggnad med 4,5 cm styrencell
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plast. Resultaten av beräkningarna som

utförts av L Landström, Vägförvaltning

en i Västerbottens län, visar att med de

antagna förutsättningarna ställer sig sty

rencellplastalternativet billigare. Kost

nadsbilden för andra regioner kommer

att vara beroende av de lokala förhål-

landena, bla tillgången på andra isole-
rande material. Kostnadsutredningar

måste därför göras från fall till fall.

Några viktiga regler vid isolering
med styrencellplast

För att en isolering med styrencellplast

skall fungera tillfredsställande måste
vissa specifika krav vara uppfyllda.

Ett första krav gäller själva styrencell

plastens kvalitet. Här nedan ges en sam-

manställning av förekommande typer

och den rekommendation man fn kan

göra.

Ett andra krav är att vid enlagsförlägg-

ning sprickorna mellan skivorna ej får

överstiga 5 mm eller att det eljest är sa-

kerställt att jordmaterial inte tränger

ned i springorna. Detta kan åstadkom
mas genom att tejpa springorna eller

att utföra isolerlagret i två lag med för
skjutna skarvar. Köldgenomsläppen

blir därigenom avsevärt reducerade.

För att kunna utnyttja den högisoleran

de förmågan hos styrencellplasterna är

det sålunda nödvändigt att arbeta med
omsorg vid utläggningen.

Fig 8. Beräknade byggnadskostnader för re-
paration av vägar i norra Sverige genom ur-
grävning av dåligt material och återfyllning
med rent sand-grusmaterial och styrencell
plast (Styrofoam HI 50); L Landström 1980
0 Calculated construction costs for repairing
roads in the north of Sweden when excavating
the poor material in situ and re lling it with
pure sand gravel material and polystyrene
foam (Styrofoam HI 50)

 

 

Tabell 3

Rekommenderas för
Typ av styren- Fabrikat Stats Bostads-
cellplast Densitet vägar gator

Strängsprutad Styrofoam HI 50
38/kg/m3 ja ja

Strängsprutad Styrofoam HI 30
32/kg/m3 Ja ja

Stränggjuten Styrolit vägskiva
50/kg/m3 ja ja

Blockgjuten Flera fabrikat varierande
densitet nej nej

 

Ett tredje krav föranledes av den påver-
kan som isolerlagret kan utsättas för un-

der byggnadstiden. Trafikering bor

undvikas, men då den är nödvändig
skall den gå fram på normerat skyddsla-
ger (jfr VV BYA). Trafikering kan
åstadkomma skador av två slag. Den
ena innebär att skivorna glider isär, vil

ket i viss mån kan motverkas genom att
pinna skivorna. Det andra slaget av

skada är lokala sammantryckningar av

skadorna, som kan föra med sig en sänkt

hållfasthet. Vid användning av de hög
kvalitativa skivtyperna är dock risken

för denna typ av skador ringa.

Slutligen kommer ett fjärde krav, som

gäller hela vägkonstruktionen. Visserli

gen kan denna reduceras styrkegrad-

mässigt jämfört med en icke isolerad

konstruktion på grund av att tjälskyddet

med cellplast skapar förmånligare bä

Mälartryckeriet AB, Sthlm 1983

righetsförhållanden i undergrunden,
men i vissa terränglägen med tjälkänsli-

ga jordar och högt grundvattenstånd har

undergrunden även under icke tjältid en

låg bärighet, som det är nödvändigt att
ta hänsyn till genom från bärighetssyn

punkt lämpligt dimensionerad över

byggnad. D
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