
 

 

:a

VT1 meddelande

 

Nr 740 - 1994 2

Dränering med Hydraway Drain

Uppföljningar och utvärderin

Lars Bäckman

 

 

  

Väg- och transport-

forskningsinstitutet

 



VTI meddelande

Nr 740 - 1994

Dränering med Hydraway Drain

Uppföljningar och utvärdering

Lars Bäckman

dv

    

Väg- och transport-

forskningsinstitutet4





 

 

  

  

Utgivare: Publikation:
VTI MEDDELANDE 740

Utgivningsår. Projektnummer:

, 1994 60035

Väg- och transport- 0 Projektnamn:
Åforskningsinstitutet / Försöksverksamhet med Hydraway

581 95 Linköping Drain

Författare: Uppdragsgivare:
Lars Bäckman NCC AB

 
Titel:

Dränering med Hydraway Drain - uppföljningar och utvärdering

 
Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max200 ord:

Hydraway Drain är en prefabricerad s k plastfilterdrän (fin drain) som normalt installeras med

hjälp av fräsmaskin. Hydraway Drain är främst avsett för dränering av vägars överbyggnad men

kan även användas för andra dräneringsändamål. Vid överbyggnadsdränering placeras dränen

strax utanför beläggningskant så att den får kontakt med överbyggnadsmaterialet. Själva dränen

består av en kärna av polyetylen omsluten av en nålstansad fiberduk.

Syftet med de här redovisade försöken har varit att testa och utvärdera Hydraway Drain med

avseende på dels dräneringseffekt, dels påverkan på skadeutveckling.

Under de senaste åren har ett relativt stort antal dräneringar av typ Hydraway installerats vid

vägsträckor där skador/problem konstaterats och där ogynnsamma dräneringsförhållanden be-

dömts ha samband med skadorna. Vid åtta av dessa sträckor har uppföljning av dräneringseffekt

och skadeutveckling gjorts. Uppföljningarna harnormaltomfattat okulär besiktning och dokumen-

tation av dräneringsförhållandena vid sträckorna såväl före som efter dräneringsåtgärderna. Vid ett

flertal sträckor har också grundvattenståndsrör installerats för att möjliggöra en mera noggrann

dokumentation av dräneringsförhållandena. Skadeutvecklingen vid sträckorna har följts genom

skadebesiktningar och höjdavvägningar.

 
Sökord: (Dessa ord är från IRRD:s tesaurus utom de som är markerade med *.)

Drainage, Drain, Evaluation, Damage, Before and after study, Observation, Ground water,

Heaving, Bearing capacity
 

 

ISSN: 0347-6049 Språk Svenska Antal sidor: 31

   
Omslagsbild: L. Bäckman

 





 

 

 

  

  

Publisher: , Publication: VTI MEDDELANDE 740

Published: Project. code:

1994 60035

Swedish Roadand _ 3 Project

ÅTransportResearch Institute . Experiments with the Hydraway Drain
S-581 95 Linköping Sweden

Author: Sponsor:

Lars Bäckman NCC AB

 
Title:

Drainage with the Hydraway Drain - follow-up studies and evaluation

 
Abstract (background,aims, methods, results) max 200 words:

The Hydraway Drain is a prefabricated plastic filter drain (fin drain) normally installed with the aid

of a slot cutting machine. The Hydraway Drain is mainly intented for draining a road pavement, but

can also be used for other drainage purposes. In pavement drainage, the drain is placed just outside

the edge of the paved surface so that it is in contact with the pavement material. The drain itself

consists of a core of polyethene enclosed within a finely perforated geotextile. *

The purposes of the experiments reported here was to test and evaluate the Hydraway Drain in

regard to drainage effect and influence on damage development.

During recent years, a relatively large number ofHydraway Drains have been installed in Sweden

on roads where damage and other problems apparently connected with unfavourable drainage

conditions have been observed. On eight ofthese roads, follow-up observations ofthe drainage effect

and damage development have been conducted. The observations have normally comprised ocular

inspection and documentation of drainage conditions on the roads both before and after the drainage

systems were installed. On several roads, groundwater pipes have also been installed to enable more

precise documentation of the drainage conditions. The damage development on the roads has been

followed up with damage inspections and levelling.

 
Keywords: (All of these terms are from the IRRD Thesaurus except those marked with an *.)
Drainage, Drain, Evaluation, Damage, Before and after study, Observation, Ground water, Heaving,

Bearing capacity

 

  
ISSN: 0347-6049 Language: Swedish No. ofpages: 31

  





FÖRORD

Föreliggande rapport har utarbetats inom projekt "Försöksverksamhet med Hydraway

Drain". Projektet har bekostats av NCC AB. '

Huvuddelen av fältarbetena har utförts av Håkan Arvidsson och Kent Enkell. De har
också svarat för laboratoriearbetet liksom viss bearbetning och sammanställning av
insamlade mätresultat.

Personal vid Vägverkets driftområden i Nälden och Alfta har svarat för avläsning av
grundvattenrör och också lämnat värdefulla uppgifter om förhållandena vid de aktuella
vägsträckorna såväl före som efter dräneringsåtgärderna.

Linköping i maj 1994

Lars Bäckman
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DRÄNERING MED HYDRAWAYDRAIN - UPPFÖLJNINGAR OCH
UTVÄRDERING :

av Lars Bäckman
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTT)
581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Hydraway Drain är en prefabricerad s k plastfilterdrän (fin drain) som normalt
installeras med hjälp av fräsmaskin. Hydraway Drain är främst avsett för dränering av
vägars överbyggnad men kan även användas för andra dräneringsändamål. Vid
överbyggnadsdränering placeras dränen strax utanför beläggningskant så att den får
kontakt med överbyggnadsmaterialet. Själva dränen består av en kärna av polyetylen
omsluten av en nålstansad fiberduk.

Dränering av vägar med Hydraway Drain ger flera fördelar jämfört med konventionella
dräneringsmetoder:

- maskinell läggning och återfyllning med befintligt material ger låg utförandekostnad

- dräneringen kan placeras nära vägkroppen vilket är gynnsamt från
dräneringssynpunkt

- dräneringen fungerar även om den delvis är frusen vilket är gynnsamt vid upptining
och tjällossning

- dränerna har stor kontaktyta mot omgivande material vilket ger hög dränerings-
kapacitet

Syftet med de här redovisade försöken har varit att testa och utvärdera Hydraway Drain
med avseende på dels dräneringseffekt, dels påverkan på skadeutveckling.

Under de senaste åren har ett relativt stort antal dräneringar av typ Hydraway installerats
vid vägsträckor där skador/problem konstaterats och där ogynnsamma dräneringsför-
hållanden bedömts ha samband med skadorna. Vid åtta av dessa sträckor har
uppföljning av dräneringseffekt och skadeutveckling gjorts. Uppföljningarna har
normalt omfattat okulär besiktning och dokumentation av dräneringsförhållandena vid
sträckorna såväl före som efter dräneringsåtgärderna. Vid ett flertal sträckor har också
grundvattenståndsrör installerats för att möjliggöra en mera noggrann dokumentation av
dräneringsförhållandena. Skadeutvecklingen vid sträckorna har följts genom
skadebesiktningar och höjdavvägningar.

Uppföljningarna visar att dräneringar utförda med Hydraway Drain från dränerings-
synpunkt fungerar väl. I flera fall har relativt kraftiga och bestående avsänkningar av
höga grundvattennivåer kunnat dokumenteras. Genomgående har också stora och
varaktiga flöden uppmätts i utloppen från dräneringssystemen. Det finns inte något som
tyder på att dräneringseffekten försämras med tiden till följd av igenslamning
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(ciogging). Även i täta och finkorniga jordar (t ex silt) har flödena varit i stort sett

konstanta under uppföljningsperioder påuppemot 5 år.

Vid de dränerade sträckorna har skadeutvecklingen varit gynnsam och under uppfölj-
ningsperioden har inga andra åtgärder behövt vidtas. I flera fall har minskade
tjällyftningar kunnat dokumenteras och likaså har omdömena från driftansvariga varit
entydigt positiva.

I några fall är resultaten svårtolkade vilket sannolikt beror på att skadorna orsakas av

flera olika faktorer. Såväl bärighetsskador som tjällyftningsskador orsakas ofta av flera
olika, samverkande faktorer som t ex ogynnsamma dräneringsförhållanden, tjälfarliga

undergrundsmaterial och underdimensionerad överbyggnad. En dräneringsåtgärd kan

därför inte ensam förväntas lösa alla problem men är däremot ofta en förutsättning för
att andra iståndsättnings- och förbättringsåtgärder skall lyckas.
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DRAINAGE WITH THE HYDRAWAY DRAIN - FOLLOW-UP STUDIES AND

EVALUATION '

By Lars Bäckman
Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)
S-581 95 Linköping
Sweden

SUMMARY

The Hydraway Drain is a prefabricated plastic filter drain (fin drain) normally installed
with the aid of a slot cutting machine. The Hydraway Drain is mainly intented for
draining a road pavement, but can also be used for other drainage purposes. In pavement
drainage, the drain is placed just outside the edge of the paved surface so that it is in
contact with the pavement material. The drain itself consists of a core of polyethene
enclosed within a finely perforated geotextile.

Drainage with the Hydraway Drain offers several advantages over conventional drainage
methods:

mechanical placing and refilling with existing material, which minimizes installation
cost

- the drain can be placed close to the road structure, which is favourable from the
drainage aspect

- drainage continues to take place even if the drain is partly frozen, an advantage
during thawing conditions

- the drain has a large contact area with surrounding material, which gives high
drainage capacity.

The purposes of the experiments reported here was to test and evaluate the Hydraway
Drain in regard to drainage effect and influence on damage development.

During recent years, a relatively large number of Hydraway Drains have been installed
on roads where damage and other problems apparently connected with unfavourable
drainage conditions have been observed. On eight of these roads, follow-up observations
of the drainage effect and damage development have been conducted. The observations
have normally comprised ocular inspection and documentation of drainage conditions
on the roads both before and after the drainage systems were installed. On several roads,
groundwater pipes have also been installed to enable more precise documentation of the
drainage conditions. The damage development on the roads has been followed up with
damage inspections and levelling.

The obsevations show that drainage with the Hydraway Drain has performed very
satisfactorily. In several cases, relatively large and long-lasting reductions of
groundwater levels have been documented. Large and long-lasting flows have also been
measured in the outflows from all the drainage systems. There is nothing to indicate that
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the drainage effect deteriorates with time as a result of clogging. The flows have been

generally constant for observations periods of up to five years also in dense, fine-grained

soils (e. g. silt).

On the drained roads, damage development has been favourable and no other measures

have been necessary during the observation period. In several cases, reduced frost heave

has been documented and the assessments by maintenance managers have been

unequivocally positive.

In some cases, the results are difficult to interpret, probably because the damage was

caused by several different factors. Both reduced bearing capacity and frost heave

damages are often caused by different interacting factors, such as unfavourable drainage

conditions, frost-susceptible subgrade material and poorly designed pavement. A

drainage measure alone cannot therefore be expected to solve every type of problem,

although it is often a precondition for the success of other rehabilitation and

improvement schemes.
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1. BAKGRUND

Hösten 1988 erhöll VTI ett uppdrag från NCC, Örebro för uppföljning och utvärdering

av ett nytt dräneringssystem speciellt anpassat för vägar, Hydraway Drain. NCC har

under de följande åren installerat ett relativt stort antal Hydraway-dräner över hela

landet. För att utvärdera dessa åtgärder med avseende på främst dräneringseffekt och

skadeutveckling har VTT valt ut ett antal av dessa installationer där mera omfattande

studier och uppföljningar gjorts. Dessutom har översiktliga besiktningar gjorts av ett

relativt stort antal installationer. I föreliggande Meddelande redovisas resultat och

slutsatser som hittills framkommit i samband med utvärderingen av Hydraway Drain.

2, SYFTE

Att testa och utvärdera Hydraway Drain med avseende på dels dräneringseffekt, dels

påverkan på skadeutveckling.

3. METOD

Vid åtta vägsträckor där Hydraway Drain installerats har uppföljningar av dränerings-

effekt och skadeutveckling gjorts. Uppföljningarna har normalt omfattat okulär

besiktning och dokumentation av dräneringsförhållandena vid sträckorna såväl före som

efter dräneringsåtgärderna. Vid ett flertal sträckor har också grundvattenståndsrör

installerats för att möjliggöra en mera noggrann dokumentation av dräneringsför-

hållandena. Dräneringseffekten har bedömts genom mätningar av grundvattennivåer

samt genom mätningar/uppskattningar av flöden i utlopp. Skadeutvecklingen vid

sträckorna har följts genom skadebesiktningar och höjdavvägningar.

4. ALLMÄNT OM DRÄNERING AV VÄGAR

Vid dimensionering av vägkonstruktioner förutsätts normalt att överbyggnaden är

dränerad, dvs att vatten från överbyggnaden fritt kan avrinna till vägdikena. Vid äldre

vägar är det dock vanligt att dräneringen fungerar dåligt på grund av att dikena grundats

upp och att innerslänterna tätats. Vattenöverskott i överbyggnadsmaterialen leder med

tiden till bärighetsskador i form av spårbildning och krackelering.
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I jordskärningar förekommer ofta fritt Qatten (grundvatten) i terrassnivå. Detta medför

att bärigheten i undergrunden reduceras men kan också, i de fall där undergrunds-

materialen är tjälfarliga, ge upphov till stora och ojämna tjällyftningar.

Insikten om vattnets skadliga inverkan har lett till att dräneringsåtgärder rönt ett allt

större intresse i samband med iståndsättning och/eller förstärkning av vägar.

5. BESKRIVNING AV HYDRAWAY DRAIN

Hydraway Drain är en prefabricerad s k plastfilterdrän (fin drain) som normalt

installeras med hjälp av fräsmaskin. Hydraway Drain är främst avsett för dränering av

vägars överbyggnad men kan naturligtvis även användas vid nybyggnad. Vid överbygg-

nadsdränering placeras dränen strax utanför beläggningskant så att den får kontakt med

överbyggnadsmaterialet. Själva dränen består av en kärna av polyetylen omsluten av en

nålstansad fiberduk (figur 1). Kärnan är ca 25 mm tjock och kan fås i flera olika höjder

(15, 30, 45, 60, 75 eller 90 cm). Det är också möjligt att placera en Hydraway-drän

ovanpå en annan för att få en ännu högre dräneringsskärm. Hydraway Drain levereras

normalt på rullar om 100 m.

Hydraway Drain installeras normalt med fräsmaskin. De fyra första dräneringsförsök

som beskrivs i föreliggande meddelande har utförts med hjälp av en mittmonterad

kedjefräs (figur 2). Vid övriga dräneringsförsök har en fräsmaskin med sidoställt

fräshjul använts (figur 3).

Dränering av vägar med Hydraway Drain ger flera fördelar jämfört med konventionella

dräneringsmetoder:

- maskinell läggning och återfyllning med befintligt material ger låg utförandekostnad

- dräneringen kan placeras nära vägkroppen vilket är gynnsamt från dränerings-

synpunkt

- dräneringen fungerar även om den delvis är frusen vilket är gynnsamt vid upptining

och tjällossning

- dränerna har stor kontaktyta mot omgivande material vilket ger hög dränerings-

kapacitet
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HYDRAWAY DRAIN

2,5 cm

15 - 90 cm

 

Kärna

 - Mot vägöverbyggnad

V.

Nålstansad geotextil

Figur 1. Hydraway Drain. Principiell uppbyggnad.
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Figur 2. Kedjefräsmaskin för installation av Hydraway Drain.

 

ottettt

 

 

  

Figur 3. Fräsmaskin med sidoställt fräshjul för installation av Hydraway Drain.
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6. DRÄNERINGSFÖRSÖK

6.1 Rv 60, Borlänge, Kopparbergs län

6.1.1 Lokalbeskrivning

Sträckan ligger på den södra infarten till Borlänge ca 500 m söder om korsning Rv 70

och Rv 60. Vägen är 13 m bred och vägbanan ligger något över omgivande mark

(0,5 - 1,0 m). Den totala överbyggnadstjockleken är 80 cm vilket betyder att terrassen

ligger i plan med eller något under omgivande mark. Området är i stort sett plant och

jordarterna utgörs av siltiga sediment, på vissa ställen överlagrade av organiska

sediment. Stora delar av området är bebyggt och utfyllt med byggnadsmassor.

Grundvattennivåerna inom området ligger högt, ca 0,5 m under markytan. På djupare

nivåer (ca 15 m under mark) finns vattenförande lager som har förbindelse med

näraliggande isälvsavlagringar och står under övertryck dvs. har artesiska egenskaper.

6.1.2 Skador/Problem

Bärighetsskador i form av spårbildning och begynnande sprickbildning/krackelering

endast några få år efter färdigställandet av vägen.

6.1.3 Bedömd skadeorsak

Hög grundvattennivå tillsammans med vattenkänslig undergrund (grovsilt-finsilt).

6.1.4 Projekterad åtgärd

Dubbelsidig dränering på en ca 650 m lång sträcka. Dräneringen utformades med 30 cm

höga Hydraway-dräner placerade mitt i innerslänt och nedförda till ett djup av ca 1,5 m

under beläggningskant. Dränerna skulle därmed ligga på en nivå ca 0,7 m under terrass.

6.1.5 Utförande

Dräneringsarbetet utfördes med en kedjefräsmaskin. Under arbetets gång visade det sig

att denna maskin hade vissa problem med att gå i innerslänt. På grund av att det siltiga

undergrundsmaterialet följde med upp blev innerslänten mycket hal vilket gjorde att
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maskinen gled ned mot dikesbotten. Maskinen måste därför gå relativt högt upp med

ena larven på vägkanten. Detta medförde att dräneringen kom för nära vägen vilket i sin

tur medförde att den kom att ligga för högt, på vissa ställen endast 0,7 - 0,8 m under

beläggningskant, dvs i terrassnivå (figur 4).

Rv 60, Borlänge

Sektion 6/185

Höjd (m)

j 184 Rör 2

Rör 1
I 132 x_f 7 - __u_____

k

07%".-bTTT

T=" tm"H "7 . 7 " p # |77

f 130 T x lGrundvattenyta /

Hydraway Drain 1989-04-18 Hydraway Drain

 

 

 
 

Figur 4. Tvärprofil vid rörsektion 1-3 som visar plastfilterdränernas lägen samt

den uppmätta grundvattennivån 1989-04-18.

6.1.6 Uppföljning

Sträckan instrumenterades med både portrycksmätare och öppna grundvattenrör i två

sektioner. Avläsningar har utförts under flera olika perioder under vintrarna 88/89 och

89/90. Även senare har avläsningar utförts vid ett flertal tillfällen.
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6.1.7 Dräneringseffekt

I den ena av de två instrumenterade sektionerna erhölls en tydlig avsänkning av

grundvattennivåerna i samband med dräneringsarbetena. Avsänkningen var i

storleksordningen 0,3 - 0,4 m. Även vid kontroller vid senare tillfällen har nivåerna

legat nära underkant på dränerna eller strax under (figur 5). Flera förhållandevis milda

och torra vintrar efter dräneringen gör det dock svårt att dra några säkra slutsatser om

dräneringens effekt under mera "normala" klimatförhållanden.

Flödena från dränerna har under hela uppföljningsperioden varit 10-20 /min i vardera

ledningen (okulär bedömning i brunnar). Det finns inte heller något som tyder på att

flödena har minskat med tiden.

6.1.8 Skadeutveckling

På den dränerade sträckan har skadorna utvecklats på ungefär samma sätt som på

angränsande, tidigare dränerade sträckor. Vid den senaste skadebesiktningen, jan -92,

förekom krackeleringar på flera ställen inom sträckan. Liknande skador förekom också

på angränsande vägavsnitt vilket mera tyder på att skadorna är en följd av under-

dimensionerad överbyggnad.

Grundvattennivåer våren 1989

Gv.nivå (m) vid Rv 60, Borlänge

Dräneringsarbeten

131,5 - MM L

M

X

x

x

Februari Mars April

 

 
  
 131,0

 

Figur 5. Grundvattennivåer våren 1989 vid Rv 60, Borlänge.

VTI meddelande 740



6.1.9 Kommentarer och slutsatser

Trots att jordarterna inom området består av siltiga och förhållandevis täta sediment

erhölls en tydlig och bestående avsänkning till följd av dräneringen. Detta beror

sannolikt på att det i silten förekommer mera permeabla skikt som är bestämmande för

dräneringseffekten. Om dränerna kunnat föras ned till den projekterade nivån, 0,7 m

under terrass, hade avsänkningen blivit kraftigare och sannolikt hade även

skadeutvecklingen fått en mera gynnsam utveckling.

De konstanta flödena från dränerna och den bestående avsänkningen av grund-

vattenniåerna visar att, trots att undergrundsmaterialet är siltigt, har inte dränerings-

effekten försämrats på något avgörande sätt under uppföljningsperioden (5 år).

6.2 Väg 120, Delary, Kronobergs län

6.2.1 Lokalbeskrivning

Dräneringen har installerats på en ca 500 m lång sträcka strax väster om Delary. Från

väster går vägen genom en liten moränskärning ner på en låg bank i anslutning till Lillån

och vidare upp mot den isälvsavlagring där Delary samhälle ligger. Banken är delvis

utlagd i Lillån. Vägen är relativt gammal och har sannolikt förstärkts vid flera tillfällen.

Vägkroppen har sålunda en mycket varierande sammansättning både vad gäller tjocklek

och materialtyp. I de provgropar som grävts varierar överbyggnadens tjocklek från 44

till ca 80 cm. Sandiga vägbyggnadsmaterial dominerar men såväl makadam som

finkornigare material förekommer.

Även undergrunden uppvisar stora variationer längs sträckan med sandig-moig morän i

väster och sandiga isälvsmaterial i öster. Under den mellanliggande banken förekommer

dessutom organiska sediment.

Det finkorniga och flytbenägna moränmaterialet tillsammans med vägens låga profil gör

att dräneringsförhållandena bedöms vara ogynnsamma.

6.2.2 Skador/Problem

Bärighetsskador med spår och på vissa ställen begynnande krackeleringar.
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6.2.3 Bedömd skadeorsak

Allmänt svag vägöverbyggnad tillsammans med ogynnsamma dräneringsförhållanden.

En bidragande orsak till de ogynnsamma dräneringsförhållanden är att vägens profillinje

ligger mycket lågt.

6.2.4 Projekterad åtgärd

Dubbelsidig överbyggnadsdränering på en ca 500 m lång sträcka. Dräneringen

utformades med 45 cm höga Hydraway-dräner placerade strax utanför beläggningskant

och nedförda till ett djup av 65 cm under beläggningkant. Dränerna bedömdes på så sätt

få god kontakt med överbyggnadsmaterialet (figur 6).

Väg 120, Delary

Sektion 13/835

WH" i %L'X

Hydraway Drain I

 
 

 

 

Hydraway Drain
Överbyggnad

Figur 6. Tvärprofil vid sektion 13/835 som visar Hydrawaydränernas lägen.

6.2.5 Utförande

Dräneringsarbetet utfördes med en kedjefräsmaskin. Under arbetets gång visade det sig
att det fanns en hel del grovsten (200 - 300 mm) i vägens överbyggnad (förstärknings-
lager). Dessa stenar var också rundade vilket gjorde att fräsmaskinen hade mycket svårt
att få upp dem ur schakten. Följden blev att stenarna låg och "rullade" framför kedjan
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vilket så småningom gjorde att schakténv'blev ganska bred. Detta medförde också att

schakten på vissa ställen kom för nära vägbanan och underminerade beläggningskanten.

På grund av dessa problem slutfördes dräneringsarbetet med hjälp av en hjulburen

grävmaskin och manuell nedläggning av dränerna.

6.2.6 Uppföljning

Uppföljningsarbetet har i stort sett endast avsett utförandet. Ingen egentlig uppföljning

av dräneringseffekten har gjorts.

6.2.7 Skadeutveckling

Med ledning av okulära bedömningar har inte skadeutvecklingen förändrats på något

avgörande sätt. Skadeutvecklingen är dock svår att bedöma eftersom ingen ny

beläggning har utförts och den gamla är åldrad med relativt omfattande skador.

(Dräneringen utfördes som ett första steg i en mera omfattande iståndsättningsåtgärd.)

På vissa ställen har deformationer uppkommit i beläggningskanterna till följd av

efterpackning i dräneringsschakterna.

6.2.8 Kommentarer och slutsatser

I samband med dräneringsarbetena konstaterades att stora mängder finkornigt material

täckte innerslänterna och försvårade en effektiv dränering av vägkroppen. Den utförda

dräneringen bedöms därför vara av stort värde och en förutsättning för att andra

iståndsättningsåtgärder skall lyckas.

I äldre vägar är det inte ovanligt att vägkroppen (t ex förstärkningslagret) innehåller

relativt mycket grovsten. Sannolikt är det också så att i samband med byggnadsarbetena

sorteras en hel del grovsten bort och läggs vid sidan av vägen, dvs under innerslänterna

där en ev överbyggnadsdränering bör placeras. En kedjegrävmaskin av den typ som

användes här har mycket svårt att få upp rundade relativt stora stenar. Vid över-

byggnadsdränering där schaktdjupen inte blir så stora är ett alternativ till att använda

fräsmaskin att utnyttja en konventionell grävmaskin och installera dränerna manuellt.
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6.3 E 75, Offnevägskälet, Jämtlands län

6.3.1 Lokalbeskrivning

Den dränerade sträckan är belägen mellan Trångsviken och Mattmar vid avtagsväg mot

Offne (figur 7). Vägen är 9 m bred och går i västlig riktning (mot Mattmar) i ett relativt

kraftigt motlut. Längs sträckan finns ett par mindre skärningar. I de provgropar som

grävdes vid beläggningskant varierade överbyggnadens tjocklek mellan 41 och 75 cm.

Den småskaliga topografin inom området är mycket oregelbunden. Sannolikt beror detta

på att den underliggande berggrundsytan är ojämn vilket också medför att jorddjupen

varierar en hel del. På vissa ställen går berget i dagen medan det på andra finns djupa

jordfickor. Jordarterna inom området utgörs i huvudsak av skifferrika, finkorniga

moräner (siltiga, leriga).

6.3.2 Skador/problem

Stora och ojämna tjällyftningar med kraftiga tjälsprickor. På vissa ställen begynnande

krackeleringar i anslutning till tjälsprickor.

6.3.3 Bedömd skadeorsak

Förhållandevis tunn överbyggnad på tjälfarlig undergrund (skifferrik och finkornig

morän). Underliggande berggrund bedöms vara mycket oregelbunden vilket bidrar till

att lyftningarna blir ojämna. Den oregelbundna berggrundsytan kan också medföra att

grundvatten däms upp och att grundvattenytan lokalt kommer att ligga mycket ytligt.

6.3.4 Projekterad åtgärd

Dubbelsidig dränering på en ca 450 m lång sträcka. Dräneringen utformades med 30 cm

höga Hydraway-dräner placerade i dikesbotten och nedförda till ett djup av 70 cm

(figur 8).

6.3.5 Utförande

Dräneringsarbetet, som utfördes med en kedjefräsmaskin, genomfördes i stort sett

problemfritt. På en del ställen fanns bergklackar av skiffer men dessa kunde fräsas utan

några större problem.
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Figur 7. Plankarta över dränerad sträcka vid Offnevägskälet.
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Nivå (m) . E 75, Offnevägskälet

Sektion 0/660

1 - Grundvattenrör

/LX
T

0Grundvattenyta vasKöSö

1990-10-09 - * T XT |
- 840 Hydraway Drain Hydraway Drain

10 5 0 5 10 

1 a N a 4 1 & 4. a som L a 4 a a. 1 2. 4 a 2 1 s mode
Avstånd från vägmitt (m)

Figur 8. Tvärprofil vid sektion 0/660 (lokal längdmätning) som visar Hydraway-

dränernas lägen samt den uppmätta grundvattennivån 1990-10-09.

6.3.6 Uppföljning

Uppföljningsarbetet har i stort sett endast omfattat besiktningar och höjdavvägningar av

vägytan på vårvintern när tjällyftningarna bedömts vara störst. Bedömningar av

skadeutvecklingen har också gjorts genom intervjuer av vägmästare.

Strax före dräneringsåtgärden installerade vägverket ett antal grundvattenrör vid

stäckan. Endast ett fåtal avläsningar har dock gjorts (av vägverket) före dränerings-

åtgärden vilket gör det svårt att värdera dräneringseffekten med ledning av dessa. Rören

har dock kunnat användas för att dokumentera grundvattennivåerna efter dränerings-

åtgärden (figur 8).

6.3.7 Dräneringseffekt

I samband med installationen av Hydrawaydränerna uppmättes på flera ställen stora

initialflöden. På andra ställen förekom däremot inga flöden alls. De stora variationerna i

flöden tyder på att det finns bergklackar som dämmer upp och stänger inne vatten.
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Sannolikt är det också så att det föreköinmer dränerande skikt som tappar av flödet i

dräneringsledningen (dvs. vatten i dräneringsledningen rinner ut i omgivande

vattengenomsläppliga skikt). På den sträcka som ligger "uppströms" vägskälet upp-

mättes ett år efter dräneringsåtgärden (hösten -90) ett flöde på ca 20 /min söder om

vägen medan det på norra sidan inte förekom några flöden alls.

6.3.8 Skadeutveckling

Våren -91 uppmättes relativt kraftiga lyftningar vid sträckan (12-15 cm). På vissa ställen

bedömdes också lyftningarna vara relativt ojämna (figur 9 och 10). Trots detta ansåg

vägmästaren att skadorna var mindre omfattande jämfört med tidigare år ("Mycket

bättre än tidigare"). En översiktlig skadekartering visade också att inga nya sprickor

uppkommit.

Under de påföljande åren har den positiva skadeutvecklingen fortsatt och inga andra

åtgärder har behövt vidtas.

6.3.9 Kommentarer och slutsatser

Sannolikt orsakas de ojämna lyftningarna av den ojämna berggrundsytan som gör att

jorddjupen varierar kraftigt och att det lokalt förekommer instängt vatten. Detta gör att

förutsättningarna för tjällyftningar varierar kraftigt inom sträckan.

De stora flöden som förekom i samband med installationen tyder på att åtminstone en

del av dessa "fickor" med instängt vatten har kunnat dräneras. Därmed skulle också

tjällyftningsbenägenheten minska avsevärt vid dessa punkter.
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E 75 "Offnevägskälet"
2 0/480
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Figur 9. Höjdavvägningar av tvärsektion vid Offnevägskälet.

E 75 "Offnevägskälet"

0/480

+ höjd Vänster sida, vänster hjulspår

(m::38 i /

910417

901010

  

   

Vänster sida,
höger hjulspår _

910417 4#     

 336 - 7

  
 T T U T V J T V

- 4 +'4 +'8 +'12 +'16 +'20 +'24 4:28 +'32
0/480 (m)

Figur 10. Höjdavvägningar av längdprofil vid Offnevägskälet.
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6.4 E 75, Mattmar, Jämtlands län

6.4.1 Lokalbeskrivning

På en ca 2 km lång sträcka väster om avtagsväg mot Mattmar har Hydraway-dränering

installerats. En ca 500 m lång delsträcka har valts ut för mera noggranna uppföljningar.

Denna del ligger på ett svagt markerat krön ca 2 km väster om avtagsväg mot Mattmar.

Vägen är 9 m bred och i de provgropar som grävts vid beläggningskant varierar

överbyggnadens tjocklek mellan 40 och 60 cm.

Vid den utvalda sträckan finns en våtmark strax norr om vägen (figur 11). Denna

avvattnas genom vägen via en trumma vid sektion 58/075. Avrinningsförhållandena

verkar dock vara diffusa och sannolikt finns instängda partier utan någon egentlig

ytvattenavrinning. I övrigt utgörs jordarterna av finkorniga (leriga) skiffermoräner.

Jorddjupen varierar kraftigt beroende på en oregelbunden berggrundsyta.

6.4.2 Skador/Problem

Inom den utvalda sträckan fanns (innan dräneringsåtgärden) bärighetsskador med

spårbildning och mycket omfattande krackeleringar. Över stora ytor hade beläggningen

börjat brytas sönder och en hel del "potthål" uppstått. En del blockuppfrysningar

förekom men i övrigt inga egentliga tjällyftningsskador. Detta beror sannolikt inte på att

inga lyftningar förekommer, utan snarare på att lyftningarna är jämna. I samband med

dräneringsåtgärden påfördes en ny beläggning.

6.4.3 Bedömd skadeorsak

Allmänt svag (underdimensionerad) överbyggnad tillsammans med ogynnsamma

dräneringsförhållanden (skärning, våtmarker). De omfattande krackeleringarna tyder

också på att överbyggnadsmaterialen har för hög finkornhalt. (Detta bekräftas dock inte

av de prov som tagits i provgropar strax utanför beläggningskant.)
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Figur 11. Plankarta över dränerad sträcka vid Mattmar.

6.4.4 Projekterad åtgärd

Dubbelsidig dränering på en ca 500 m lång sträcka. Dräneringen utformades med 30 cm

höga Hydrawaydräner placerade i dikesbotten och nedförda till ett djup av 70 cm under

dikesbotten (figur 12).
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Nivå (m) )

E 75, Mattmar

- 345 sektlonlO/005 Grundvattenrör

1

/

x/Ä

1 e

x ! Grundvattenyta

Hydraway Drain 1990-10-10 ,
- 340 YST Hydraway Drain Organiskt material

10 5 0 o 5 10

4. 1 å d. 4. 1 | 1 A k dl 1

Avstånd från vägmitt (m)

Figur 12. Tvärprofil vid sektion 0/005 (lokal längdmätning) som visar Hydraway-

dränernas lägen samt den uppmätta grundvattennivån 1990-10-10.

6.4.5 Utförande

Dräneringsarbetet utfördes hösten-89 med en kedjefräsmaskin. Dränerna kunde fräsas

ned i stort sett problemfritt. Smärre bergklackar förekom men dessa vållade inga större

problem (skifferberggrund). Norr om vägen vid trumman fanns dock ett mycket

vattensjukt parti. Bärigheten var där så låg att fräsmaskinen inte kunde ta sig fram för

egen maskin utan fick vinschas med hjälp av bärgningsbil.

6.4.6 Uppföljning

Uppföljningsarbetet har i stort sett endast omfattat besiktningar och höjdavvägningar av

vägytan. Avvägningar har utförts på vårvintern (april) när tjällyftningarna bedömts vara

störst. Bedömning av skadeutvecklingen har gjorts genom intervjuer av ansvarig

väghållare.

Liksom vid Offnevägskälet installerade vägverket ett antal grundvattenrör strax före

dräneringsåtgärden. Dessa har dock endast kunnat användas för att dokumentera

grundvattennivåerna efter dräneringsåtgärden (figur 12).
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6.4.7 Dräneringseffekt

På vissa ställen inom den dränerade sträckan har grundvattennivåerna varit relativt höga

efter dräneringsåtgärden. Hösten -90 låg t ex grundvattennivån i överkant av

Hydrawaydränen vid sektion 0/005 (figur 12).

I samband med installationen av Hydraway-dräneringen uppmättes mycket stora

initialflöden. Även efter dräneringen har flödena varit förhållandevis stora.

6.4.8 Skadeutveckling

Våren -91 uppmättes relatvt stora tjällyftningar (ca 12 cm) på den västra delen av den

dränerade sträckan (figur 13). På den östra delen i närheten av trumman uppmättes

däremot mycket små tjällyftningar (2-3 cm) (figur 14). Skillnaden i tjällyftning beror

sannolikt på att det på vissa ställen finns organiskt, icke tjälfarligt material i

undergrunden. De uppmätta tjällyftningarna har varit mycket jämna och har inte vållat

några som helst olägenheter. Detta bekräftas också av att inga sprickor eller spår

uppkommit i den beläggning som påfördes i samband med dräneringen.

Under de påföljande åren har skadeutvecklingen varit fortsatt gynnsam och inga andra

åtgärder har behövt vidtas.

6.4.9 Kommentarer och slutsatser

De förhållandevis höga grundvattennivåerna efter dräneringsåtgärden beror sannolikt på

förekomsten av organiskt material (våtmark). Det organiska materialet innehåller stora

mängder vatten men har en låg permeabilitet (vattengenomsläpplighet). Trots detta har

dräneringsåtgärden gett en tydlig avsänkning av grundvattennivåerna (figur 12).

Skillnaderna i tjällyftning mellan olika delar av den dränerade sträckan förklaras också

av förekomsten av organiskt material.
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6.5 Rv 83, söder Vallsta, Gävleborgs län

6.5.1 Lokalbeskrivning

Vid försökssträckan går vägen över ett mot öster, svagt sidlutande sedimentområde med

i huvudsak siltiga jordarter. På vissa ställen förekommer också skikt och lager av

finsand. Redan vid det första besiktningstillfället (våren -92) konstaterades att dikes-

standarden var mycket dålig, framförallt på den västra sidan av vägen (uppströmssidan).

Det föreföll också som om mycket ytvatten matades fram mot vägen från väster.

6.5.2 Skador/Problem

Kraftig spårbildning med sprickor och delvis omfattande krackeleringar. På de mest

skadade partierna upptryckningar strax utanför beläggningskant till följd av kraftiga

deformationer. Omfattande tjällyftningar över i stort sett hela sträckan.

6.5.3 Bedömd skadeorsak

Såväl bärighets- som tjälproblem på grund av bristfällig dränering och under-

dimensionerad överbyggnad. Ev förekommer också alltför finkorniga (tjälfarliga?)

överbyggnadsmaterial.

6.5.4 Projekterad åtgärd

Dubbelsidig överbyggnadsdränering på en ca 500 m lång sträcka från sektion 4/150 och

norrut (figur 15). Dräneringen utformades med 30 cm höga Hydraway-dräner placerade

strax utanför beläggningskant och nedförda till ett djup av ca 1 m under beläggning.

6.5.5 Utförande

Dräneringsåtgärden utfördes under maj månad 1992 med en fräsmaskin med sidoställt

fräshjul. Schaktningsarbetet var helt problemfritt. Dräneringen kunde dock inte dras från

den projekterade utgångspunkten (sektion 4/150) eftersom det visade sig att det fanns en

telekabel nedgrävd i innerslänt mellan sektion 4/150 och 4/250. Hydaway-dränerna

drogs därför från sektion 4/260 och ca 450 m norrut (figur 15). (Vid ett senare tillfälle

har ytterligare 150 m Hydraway-dräner grävts ned längs med telekabeln).

VTI meddelande 740



22

6.5.6 Uppföljning

Sammanlagt sex grundvattenrör har installerats vid två sektioner inom sträckan. Två rör

placerades vid sektion 4/232 (A) inom den del av sträckan som inte dränerades och fyra

rör vid sektion 4/285 (B) inom den dränerade sträckan (figur 15). Avläsningar har i

huvudsak utförts vår och höst under "blöta" perioder. Under dessa perioder har också

höjdavvägningar av vägbanan utförts.
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Figur 15. Planskiss över dränerad sträcka vid Rv 83, söder Vallsta.

6.5.7 Dräneringseffekt

Grundvattennivåerna har under hela uppföljningsperioden legat relativt djupt på nivåer

mellan 1,6-2,0 m under vägytan. Detta tyder på att dräneringsproblemen i huvudsak

beror på ytvatten som trycker på mot vägen från väster.

6.5.8 Skadeutveckling och kommentarer

De höjdavvägningar som gjorts visar att tjällyftningarna är avsevärt mindre inom den

dränerade sträckan jämfört med den odränerade (figur 16). Noterbart är också att en

dränering normalt når full effekt först efter 2-3 år. Effekten av dräneringen kan alltså

förväntas bli ännu bättre efter ytterligare några vintersäsonger.

VTI meddelande 740



23

Vad gäller spårbildningen beror den sånnolikt på både bristfällig dränering och

underdimensionerad överbyggnad. Den utförda dräneringsåtgärden bör alltså

kompletteras med en förstärkning (påbyggnad) av vägkroppen. Noterbart är dock att

dräneringsåtgärden är en förutsättning för att en förstärkningsåtgärd skall kunna

genomföras på ett meningsfullt sätt.

Rv 83 S Vallsta, söder gårdsinfart

Sektion A, ej dränerat  
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Rv 83 S Vallsta, norr gårdsinfart

Sektion B, dränerat
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Figur 16. Höjdavvägningar av tvärsektioner vid dränerad sträcka söder Vallsta.
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6.6 Väg 301, Alfta, Gävleborgs län

6.6.1 Lokalbeskrivning

Vid försökssträckan, som ligger strax öster om infart till Alfta, går vägen genom en hög

skärning (ca 5 m) i relativt finkornig (sandig-moig) morän. Vid det första besiktnings-

tillfället (våren-92) konstaterades att trots normal dikesstandard stod relativt mycket

vatten i diket på norra sidan av vägen. Det föreföll också som om att grundvatten

trängde fram i den norra ytterslänten. Enligt uppgift från driftansvariga vid vägverket

var det också vanligt att relativt mycket vatten stod i dikena såväl höst som vår.

6.6.2 Skador/Problem

Ojämna tjällyftningar, blockuppfrysningar samt relativt omfattande spårbildning/

krackelering.

6.6.3 Besömd skadeorsak

Finkornig (tjälfarlig) morän tillsammans med höga grundvattennivåer vilket gör att

förutsättningarna för ojämna tjällyftningar bedöms vara stora.

6.6.4 Projekterad åtgärd

Med tanke på skadornas art och omfattning bedömdes det vara nödvändigt att avsänka

de höga grundvattennivåerna. Dräneringen utformades med 45 cm höga Hydraway-

dräner på båda sidor om vägen, placerade under befintligt dike och nedförda till ett djup

av ca 1 m under dikesbotten.

6.6.5 Utförande

Hydraway-dränerna installerades med en fräsmaskin med sidoställt fräshjul under maj

månad 1992. Av praktiska skäl var det dock inte möjligt att placera dränerna under

befintligt dike utan dränerna fick i stället placeras i innerslänt ca 1 m från befintlig

dikesbotten. Detta medförde att dränerna endast kunde föras ned till en nivå ca 0,5 m

under diket, dvs ca 0,5 m över den projekterade nivån (1 m under dikesbotten). Det

högre läget på dränerna ger en sämre dräneringseffekt men kompenseras till en del av att

dränerna kommer närmare vägen. Förutom vissa smärre problem med block kunde
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schaktningsarbetet genomföras utan några egentliga problem. Vid schaktningstillfället

var moränen vattenmättad och schakten därmed mycket instabil. Med tanke på detta

hade det sannolikt varit förenat med mycket stora svårigheter/risker att installera en

dränering av konventionell typ.

6.6.6 Uppföljning

Sträckan instrumenterades med sammanlagt sex grundvattenrör i två tvärsektioner, fyra

rör i sektion 2/000, två i sektion 2/070 (figur 17). Avläsningar av grundvattenrör har i

huvudsak utförts under "blöta" perioder vår och höst. För att kontrollera ev tjällyftningar

har höjdavvägningar av vägbanan utförts höst och vår.

  

   
 

 

  
3/070

X /

Rörse kYiOMSYr

2/00

Figur 17. Planskiss över dränerad sträcka vid väg 301, öster Alfta.
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6.6.7 Dräneringseffekt

Dräneringsåtgärden har resulterat i en tydlig avsänkning av grundvattennivåerna

(figur 18). Nivåerna, som tidigare ofta låg över dikesbotten, har efter dräneringsåtgärden

inte vid något tillfälle legat högre än 0,5 m från dikesbotten. Under hela uppföljnings-

perioden har flödena varit 10-20 /min i vardera ledningen.

Grundvattennivåer, väg 301, km 2/000 (Alfta)

 

  

 

  

6 y

5 Rör 3 Rör 2 Rör 1

L e

13

g 4 Gv-nivå 92-09-16

= S

31 TT TT >.e

Gv-nivå 93-05-05

2 $ 4 i i i

-15 -10 -5 0 5 10

Avstånd från vägmitt (m)

Figur 18. Grundvattennivåer vid dränerad sträcka öster Alfta.

6.6.8 Skadeutveckling

De höjdavvägningar som genomförts visar att tjällyftningar i storleksordningen 3-4 cm

förekommer (figur 19). Lyftningarna är alltså relativt små och framförallt förefaller de

att vara jämnt fördelade över sträckan. Enligt uppgifter från driftansvariga vid vägverket

märks också en klar förbättring. Inga varningsskyltar (ojämn väg ) har således behövt

användas vilket tidigare var vanligt under vinter och vår.
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Väg 301, km 2/000 (Alfta)

4,8 T
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Avstånd från vägmitt (m)

Figur 19. Höjdavvägningar vid dränerad sträcka öster Alfta.

6.7 Väg 301, km 6/265, Gävleborgs län

6.7.1 Lokalbeskrivning

Vid sträckan som är belägen mellan Alfta och Bollnäs går vägen genom en låg morän-

skärning. Moränen bedöms i huvudsak vara sandig med normal blockhalt. Vid det första

besiktningstillfället (våren-92) konstaterades att dikesstandarden var mycket dålig

speciellt i innerkurvan där relativt mycket vatten stod.

6.7.2 Skador/Problem

Kraftiga tjällyftningsskador inklusive blockuppfrysningar samt spår och krackeleringar.

Särskilt omfattande skador i anslutning till infart (skogsbilväg) vid km 6/270.

6.7.3 Bedömd skadeorsak

Ogynnsamma dräneringsförhållanden och tjälfarliga undergrundsmaterial gör att

förutsättningarna för stora och ojämna tjällyftningar bedöms vara stora.
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6.7.4 Projekterad åtgärd

Dubbelsidig dränering med 30 cm höga Hydraway-dräner placerade under befintligt

dike och nedförda till ett djup av ca 1 m under dikesbotten.

6.7.5 Utförande

Dräneringsarbetet utfördes under maj månad 1992 med en fräsmaskin med sidoställt

fräshjul. Av praktiska skäl var det inte möjligt att placera dränerna under befintligt dike.

Dränerna fick i stället placeras ungefär mitt i innerslänt vilket gjorde att de jämfört med

den projekterade nivån hamnade ca en halv meter för högt. Detta kompenseras till en del

av att dränerna kommer närmare vägen vilket är gynnsamt från dräneringssynpunkt.

Frånsett vissa smärre problem med block genomfördes schaktningsarbetet utan några

egentliga problem.

6.7.6 Uppföljning

Efter dräneringsåtgärden har sträckan följts upp genom besiktningar och höjd-

avvägningar av vägbanan. Inga grundvattenrör monterades vid sträckan.

6.7.7 Dräneringseffekt

Eftersom inga grundvattenrör har monterats vidsträckan har dräneringseffekten inte

kunnat dokumenteras.

6.7.8 Skadeutveckling och kommentarer

Höjdavvägningar efter dräneringsåtgärden hösten -92 och våren -93 visar på

förhållandevis små tjällyftningar, max ca 3cm (figur 20). Sträckan ger dock ett "oroligt"

intryck och den längdprofil som uppmätts längs med vänster kantmarkering

(innerkurva) visar också att en hel del ojämnheter fortfarande fanns kvar våren-93

(figur 21). Orsaken till detta är sannolikt kvarstående ojämnheter (blockbulor) från

tidigare blockuppfrysningar. Dessa ojämnheter måste åtgärdas genom uppgrävning av

blocken alternativt fräsning av blockbulorna. Dräneringsåtgärden bedöms, med tanke på

de små tjällyftningarna, kunna förhindra eller i varje fall starkt reducera uppkomsten av

nya blockuppfrysningar.
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Tvärprofiler, väg 301, km 6/265
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Figur 20. Höjdavvägning av tvärsektion vid väg 301, km 6/265.

Väg 301, Längdprofil km 6/244,5 - 6/300
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Figur 21. Höjdavvägning av längdprofil, väg 301, km 6/265.
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6.8 Väg 301, Söräng, Gävleborgs län

Vid Söräng mellan Alfta och Bollnäs utfördes överbyggnadsdränering med Hydraway

Drain våren -92. Vid sträckan går vägen genom en oregelbunden moränskärning där

skador framförallt i form av blockuppfrysningar har förekommit under de senaste åren.

Relativt djupa öppna diken finns men innerslänterna förefaller att åtminstone delvis vara

tätade med finkornigt moränmaterial.

För att kontrollera blockuppfrysningarna efter dräneringsåtgärden har höjdavvägningar

gjorts av fyra punkter där blockuppfrysningar tidigare ägt rum. Resultaten av dessa

avvägningar (tabell 1) visar att efter dräneringsåtgärden har tjällyftningar endast ägt rum

i en av de fyra punkterna. För att säkert kunna bedöma vilken effekt dräneringsåtgärden

har på blockuppfrysningarna måste dock uppföljningen utsträckas till en betydligt längre

tidsperiod (ytterligare 2-3 vintersäsonger).

Tabell 1. Avvägning av punkter där blockuppfrysningar tidigare ägt rum (Avvägda

nivåer anges i relation till lokalt höjdsystem).

 

 

 

 

 

   

Avvägda nivåer (m) Avvägda nivåer (m)

Aug-92 Apr-93

Punkt 1 8,33 8,33

Punkt 2 8,50 8,52

Punkt 3 8,69 8,69

Punkt 4 8,63 8,63
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7. ALLMÄNNA KOMMENTARER OCH SLUTSATSER

De dräneringsförsök som redovisas här visar att dräneringar med Hydraway Drain från

dräneringssynpunkt fungerar väl. I flera fall har relativt kraftiga och bestående

avsänkningar av höga grundvattennivåer kunnat dokumenteras. Genomgående har också

stora och varaktiga flöden uppmätts i utloppen från dräneringssystemen. Det finns inte

något som tyder på att dräneringseffekten försämras med tiden till följd av igenslamning

(ciogging). Även i täta och finkorniga jordar (t ex silt) har flödena varit i stort sett

konstanta under uppföljningsperioden (5 år).

Vid de dränerade sträckorna har skadeutvecklingen varit gynnsam. I flera fall har

minskade tjällyftningar kunnat dokumenteras och likaså har omdömena från

driftansvariga varit entydigt positiva. Inga andra åtgärder har behövt vidtas under

uppföljningsperioden och i flera fall har skadeutvecklingen varit så gynnsam, att

varningsskyltar (ojämn väg) och hastighetsnedsättningar, som tidigare användes varje

år, inte alls behövt utnyttjas efter dräneringsåtgärden.

I några fall är resultaten svårtolkade vilket sannolikt beror på att skadorna orsakas av

flera olika faktorer. Såväl bärighetsskador som tjällyftningsskador orsakas ofta av flera

olika, samverkande faktorer som t ex ogynnsamma dräneringsförhållanden, tjälfarliga

undergrundsmaterial och underdimensionerad överbyggnad. En dräneringsåtgärd kan

därför inte ensam förväntas lösa alla problem men är däremot ofta en förutsättning för

att andra iståndsättnings- och förbättringsåtgärder skall lyckas.

Observera också att vid projektering av iståndsättnings- och förstärkningsåtgärder är det

viktigt att dräneringsåtgärder kommer in i ett så tidigt skede som möjligt eftersom en

dräneringsåtgärd normalt får full effekt först efter några år.

Flera av dräneringarna har utförts under mycket svåra förhållanden med finkorniga och

vattenmättade undergrundsmaterial. Schakterna har i dessa fall varit mycket instabila

och det hade sannolikt varit mycket svårt att genomföra dessa åtgärder med

konventionella dräneringsmetoder. Av säkerhetsskäl skulle mycket vida schakter behöva

utformas vilket i sin tur skulle leda till att stora mängder vattenmättade massor måste

hanteras.
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