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Innledning

Av de cellplasttyper som provats i väg har
styrencellplasten visat sig vara en av de mest

tillförlitliga. Styrencellplasten verkar som värm-

isolering, dvs. den hämmar värmeutbytet mellan

undergrund och vägbana. Tjälning i tjälfarlig

undergrund reduceras eller elimineras helt, var-

vid samtidigt risken för skadande tjällyftning

minskar eller försvinner.

Utvec klingsarbetet med användning av cell-

plaster i väg har nu fortskridit så långt att man i
princip ganska väl vet hur man skall bygga in

dessa material i vägen för att få bästa tjälskydds-
effekt. Därtill har bl.a. de undersökningar bidra-

git, som i vårt land utförts vid provvägarna
Edsvalla i Värmlands län.

Materialkvalitéer

Det förekommer i handeln två skilda typer av
styrencellplast. Den ena, form'ord eller form-

gjuten, uppbygges av expanderade och samman-

svetsade kulor. Den formgjorda tillverkas i stora

block, som uppsågas till skivor av önskat format.

På grund av tillverkningsprocessen genom expan-

dering i stora formar kommer skivornas kvalité

att variera främst vad gäller skrymdensitet och

hållfasthet, beroende på om skivorna uttages

nära blockets sidor eller i dess mitt. Den

formgjutna styrencellplasten är jämnare i kvali-

téen, eftersom den framställes i ett steg till

avsett format. Den andra typen av styrencellplast

är den strängsprutade, som framställes genom att

flytande polystyren bringas att expandera. Slut-

produkten i form av skivor erhålles i ett steg,
vilket medför en jämn kvalité. Den strängsprut-
ade styrencellplasten är uppbygd som ett system

av helt slutna celler, vilka mot skivornas sidoytor

minskar i storlek och där övergår i en tät hud.

Vid provvägarna Edsvalla har provats såväl form-
gjord som strängsprutad styrencellplast av de

här beskrivna typerna.

Materialtester

Användningen av cellplast i väg är i princip
densamma som i hus, men i vägen stöter en del

komplikationer till. Miljön i en väg är helt
annorlunda än i en vägg. Vad som markant

skiljer sig är att i väg tillkommer dels den

mekaniska påfrestningen på grund av trafiken

dels en mycket fuktig omgivning. Den enda

framkomliga metoden att slutgiltigt utreda hur

vägmiljön påverkar plastmaterialen är långtids-
forsök, dvs. provvägar. Accellererade laboratorie-

forsök har man god hjälp av, men de måste

kalibreras mot långtidsforsöken.

Provningar av styrencellplast inleddes i USA

1962 genom en mindre provväg i Michigan (1).
Denna är fortfarande under observation. Bl.a.

bestämmar man fuktupptagningen genom konti-

nuerlig provtagning. Sedan 1962 har en mång-

fald provvägar byggts i USA, Canada, japan,

samt i de nordiska länderna, icke minsti Sverige.

Vid alla dessa provvägar har styrencellplast Visat

en mycket påtaglig tjälsisolerande effekt. Prov-

vägsverksamheten synes ännu ej vara avslutad,

men gäller numera nya varianter på inbyggnads-

metodik.
De i Sverige år 1966 och 1967 i Edsvallai

Värmlands län (2,3) byggda provvägarna med
styrencellplast är så omfattande att resultaten

därifrån kunna _ge goda hållpunkter för dimen-
sjonering av cellplastisolerad väg. Vid Edsvalla-
provvägarna provas sedan 1966 1967 både

formgjord och strängsprutad styrencellplast. De

observationer som under den 5 6 åriga obser-
vationstiden utförts har gällt lufttemperatur,
tjäle, fuktighet, grundvatten och bärighet. Av

det omfattande observationsmaterialet kan här

endast en liten del presenteres.
Tjälisoleringseffekten är främst beroende av

materialets värrneisolerande förmåga, dvs. dess

värmeledningstal, men icke i torrt ursprungligt

tillstånd utan i det fuktiga tillstånd, som gäller
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Fig. 1. Fuktupptagning hos

vägen Edsvalla 1966.

styrencellplast vid prov-

för isoleringsskivorna efter ett antal år. Fuktig-
hetens förändring har därför följts genom prov-
tagning och vattenhaltsbestämning. Resultaten

för 5 år är angivna i fig. 1. Man kan notera att

efter 5 år har vattenhalten (vol %) för dérp

formgjorda styrencellplasten närmat sig 20% och

för den strängsprutade 2%. Fuktupptagningen
hos den strängsprutade varianten har alltså varit

låg.

Vid statens provningsanstalt har man på mate-

rial motsvarande den i provvägen Edsvalla ned-

lagda strängsprutade styrencellplasten på labora-

toriet utfört bestämningar av värmeledningstalet

för o1ika vattenhalter. Se fig. 2. Förändringarna i

värmeledningstal för en fuktabsorption på 10

vol % är enligt dessa bestämningar 0,008 kcal/

mh°C. Ett ursprungligt värmeledningstal på
0,022 ökar för 2% fuktabsorption till 0,0236

kcal/mh°C, vilket är en obetydlig ökning eller
7%. Någon laboratoriebestämd kurva på värme-
ledningstalets förändring med vattenhalten finns

ej för den i provvägen Edsvalla använda form-
.orda styrencellplasten. Om samma kurva an-

tages gälla för de två cellplasttyperna erhålles en

ökning av värmeledningstalet på 0,016 kcal/
mh°C för 20% vattenhalt. Om torra värme-
ledningstalet är 0,030 kcal/mh°C betyder detta
en försämring av värmeisoleringsförniågan på

60%, vilket måste kompenseras med motsvar-

ande ökning av isolertjockleken om man vill

behålla den ursprungliga torra isoleringsför-

mågan.
För att verifiera om de värmeledningstal, som

bestämts på i laboratorium tvångsfuktade prov,
överensstämmer med värmeledningstalen för

fuktiga prov som legat i väg ett antal år (6),
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Fig. ]. Water Absorption in Polystyrene Plastic Foam at

the Test Road Edsvalla 1966.

gjordes värmeledningstalsbestämningar på ned-Å

frysna prov från Edsvalla. Resultaten från de
skilda bestämningarna, som utförts vid statens

provningsanstalt redovisas i tabellen. En jämför-

else mellan värmeledningstal utförda på labora-

Q Formgjord styrencellplast, skrymdensitet 16,4 kg/m3

+ Formgjord styrencellplast, skrymdensitet 18,0 kg/m3

O Formgjord styrencellplast, skrymdensitet 32,0 kg/m3
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Fig. 2. Värmeledningstalets förändring med vattenhalten

hos strängsprutad och formgjord styrencellplast. Bestäm-

ningarna är utförda på statens provningsanstalt (Paljak)

på befuktade prov.

Fig. 2. Heat Conductivity as a Function of the Water

Content for the Extruded and the Bead Board Type of

Polystyrene Foam.



torieprov och fältprov visar som synes god
överensstämmelse. Genom att bestämningarna

var utförda på även frusna prov, i vilket fall
värmeledningstalen blir lägre, kunde ytterligare

en intressant information erhållas. Under tjäl-

ningstiden är nämligen även cellplastlagret fru-

set, och det är då riktigast att räkna med det

frusna värmeledningstalet.

Anledningen till att vatten upptages i cell-

plastskivor, som är inbygda i en vägöverbyggnad,

är flera. För det första kan man inte utesluta den

möjligheten att vatten infiltreras i skivorna

ovanifrån. Detta gäller främst de formgjorda

plasterna, där sammanbakningen av de enskilda

cellplastkulorna kan vara ofullständig, så att ett

hålrumssystem finns utbildat. Den andra om'-

ständigheten som bidrar till fuktupptagningen är

den fuktiga atmosfären på ömse sidor skivorna.

Man kan räkna med en nära 100%-ig rel.

luftfuktighet i de minerogena materialen i ski-

vornas omgiVning, medan i skivorna vid nedläg-
gningen icke innehåller någon fukt. En ång-

trycksgradient finns sålunda utbildad med sådan

riktning at fukten går in i skivorna. En av-

görande faktor är dessutom temperaturgra-

dienten som för varje halvår (vinter sommar)
ändrar riktning. På vintern är skivornas överyta

kallare än underytan och på sommaren tvärtom.

På grund av de uppkomna växlande temperatur-

fördelningarna i skivorna kommer den fukt, som

indrives i skivan att kondensera, varför fukt-

transporten kan fortsätta. Med anledning av

dessa mekaniSmer för fuktabsor'ptionen har man

vid Veglaboratoriet i Norge (4) utvecklat en
apparatur som i princip är ett tVådelat vattenbad

med skilda temperaturer. Skiljeväggarna i vatten-

Vottentemperotur T1 = 25° C
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Fig. 3. Fuktupptagning hos

ningsmetod, se figuren och (4).
Fig. 3. Water Absorption in Polystyrene Foam. Method

of Analysis, see Picture.

styrencellplast. Bestäm-

badet är de cellplastskivor, på vilka fuktabsorp-
tionen mätas. Fig. 3 visar resultat från mätningar
med denna apparatur, på strängsprutad styren-
cellplast av Samma typ som använts vid Edsvalla-
provvägama samt en typ av formgjord styrencell-

plast, som motsvarar den vid Edsvallaprov-
vägarna använda. Skillnaden i vattenupptagning

framgår klart av vattenabsorptionskurvorna i fig.
3. Efter 110 dygn hade den strängsprutade

plasten upptagit drygt 1 vol-% vatten och den

formgjorda så mycket som drygt 6 till drygt 18
vol-%. Den formgjutna cellplasten har också som
synes tämligen låg vattenabsorption. Denna

plasttyp har emellertid ej provats vid Edsvalla-

Vägarna.

Enligt utförda bestämningar har vattenhalten

starkt ökat med tiden hos den formgjorda

styrencellplasten vid Edsvallaprovvägarna. Vat-

tenhaltsökningen hos den strängsprutade styren-
cellplasten har däremot varit måttlig. Detta bör

ge utslag i skiljande tjäldjup mellan i övrigt lik-

värdiga provsträckor med formgjord resp. sträng-

sprutad styrencellplast.
Från tjälisoleringssynpunkt är sträckorna 11,

12 och 13 (isolerade) och 14 (oisolerade) samt
sträckorna 21, 22, 23 (isolerade) och 26 (oiso-
lerad) vid Edsvallaprovvägarna särskilt intres-
santa. Tjäldjupen för dessa sträckor har special-
införts på längdesektionsritningar i fig. 4. Man

finner följande. Vid de oisolerade sträckorna 14
och 26 ökar tjäldjupen i ordning 1968-69,

1969-70 och 1967-68. Samma gäller för tjäl-

djupen vid de sträckor, som isolerats med

strängsprutad styrencellplast. En viss mindre

avvikelse kan dock noteras för sträcka 12 där

tjäldjupet 1969-70 är det största. Tjäldjupen vid

sträckorna 21 23 med formgjord styrencellplast

varierar på ett annorlunda sätt än vid sträckorna

11 13, nämligen'genom ökande tjäldjup i ord-

ningen 1967-68, 1968-69 och 1969-70, dvs.

tjäldjupet när ett högre värde varje efterföljande

vinter. Detta tyder klart på att isoleringsför-

mågan försämrats med tiden. Orsaken därtill är

den stora vattenupptagningen. Se fig. 1 där man

kan utläsa att vattenhalten på 3 år stigit drygt 12

vol %.
Provvägsförsök är fleråriga försök (3 år eller

längre) och som sådana icke praktiska då det

gäller att få ett snabbt besked om ett nytt

materials användbarhet i väg som tjälisolering. På

grund av de samstämmiga resultaten mellan

laboratoriebestämningar och fältförsök synes

dock möjligheterna goda att kunna utarbeta en

laboratoriemetodik för utvärdering av i varje



Sammanställning av bestämningar på värmeledningstal

erhållna genom olika undersökningar. Bestämningarna

har utförts på tvålagersskikt av i provning I delprov 19V

+ 21K (4 + 4 = 8 cm) och i provning II delprov 20K +

22V (4 + 4 = 8 cm).

 

 

 

 

         
 

 

 
 

 

         
 

 

 

   

 

    

  
   

 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

  

  

Provningl

Skrymdensitet Fuktinnehåll Medel- Temperatur- Värmeledningstal Värmeledningstal

kg/m3 vol % temperatur fall över kcal/m-h-OC uppskattat från
OC provet fig. 2 kcal/m-h'OC

Prov 19V Prov 21 K Prov 19V Prov 21 K OC ' Prov 19V Prov 21 K

56,1 58,2 2,07 2,34 + 10,5 8,0 , 0,0235 0,0235 0,0237
_ 7,3 9,8 0,0235

+ 10,3 20,5 0,0265

Provning /I

Skrymdensitet Fuktinnehåll IVIedeI- Temperatur- Värmeledningstal Värmeledningstal

kg/m3 vol % temperatur fall över kcal/m-h'oC uppskattat från _

OC provet fig. 2 kcaI/m°h°°C

Prov 20K Prov 22V Prov 20K Prov 22V °C Prov 20V Prov 22V

49,6 49,8 1,56 1,54 Z- 10,4 8,1 0,0225 0,0230 0,0229

_ 7,8 10,7 0,0225

+ 10,2 20,4 0,0260

Tjollyftning fall cellplastmaterialens användbarhet i väg, var-

för i fortsättningen tiden för undersökning av

- -=-=-" -=- - -= nya sådana material kommer att kunna förkor-

11 12 13 11. tas. . . .
. _ _ 4 _ , .. _ . . _ . _ . . __ . _ _ 0 Vld provvägama Edsvalla har sklvornas kondi-

';; 54.35; 337333»? 3.1'.3.>'_'.'1:.' _1'3'-:35.*,-_'; tion kontinuerligt observerats. På grund av att

' '. '__'_.1_'L°..'__°_'°'I°I-.'°'°I :: Z-I-Z-I-Z-Z-Z påbyggnaden på isoleringsskivorna är så tunn

L L - som 25 _ 30 cm har det inte kunnat undvikas

L _ -_ _ _ i att sammantryckningar'av skivorna skett. Tjock-

1 _ 100 leksminskningen rör sig om 5 mm för den
(Tigåcåch-Z) :::1323123 1__________ strängsprutade cellplasten och 10 mm för den

1959 70 formgjorda. Vanligen är det den översta av två

Cellplast, stfdngsprutOd 150cm skivor som blivit mest påverkad. Hos isoleringen

med formgiord cellplast kunde det dock ofta
10 cm . .

T jöllyftning hända att en undre sklva var mest skadad, Vllket

(? är ett tecken på den varierande hållfastheten hos

denna cellplasttyp.
o Någon nedbrytning av bakteriell typ har ej

kunnat iakttas vid Edsvallaprovvägama. En viss

bevakning är dock befogad eftersom polystyren

_ Fig. 4. Tjäldjup och tjällyftning vid provvägama Eds-
......... ] . _100 valla vid likvärdiga sträckor med formgjord resp. sträng-

_I__ ______ sprutad styrencellplast.
Tjäldjup :f_ jlåågigål --------- Fig. 4. Frost Depth and Frost Heavings at three Identi-

(700 oC'd) ___ 196940 _150 cm cal Test Sections with Polystyrene Bead Board and

Cellplast, forngOF d Extruded Polystyrene Board.   

 



 
Fig. 5. Detalj av utspetsning med perforerade cellplast-

skivor av styrencellplast, väg E 4 'S om Skellefteå.

till skillnad från de konventionella minerogena

vägbyggnadsmaterialen är av organisk typ. Stor

kan emellertid risken för bakteriell nedbrytning

icke vara, eftersom polystyren knappast är ett

bakteriellt substrat (kväve saknas). En rätt om-
fattande testning genom nedgrävning av olika

plaster i naturlig mark med rikt bakterieliv har

utförts vid Skogshögskolan (Nykvist (ö)). Prov
har varit nedgrävda i 5 år och sedan inspekterats,

varvid man funnit att den icke modifierade

formen av polystyren, dvs. den som används vid

vägar, var den mest resistenta av alla plaster mot

bakterieangrepp.

De hittills utförda testningarna av styrencell-

plast har sålunda vad gäller den strängsprutade

typen gett positiva resultat. De fortsatta prov-

ningarna har därför fått en mera praktisk inrikt-
ning. Invid Skellefteå på Väg E 4 har sålunda
provats två alternativ för reparation av tjäl-

skadad väg. Ett tillvägagångssätt innebär att man

lägger isolerskivorna direkt på den befintliga

beläggningen och sedan påför en ny överbyggnad,

på det utlagda isoleringslagret. Förutom att

denna metod har direkt byggnadstekniska för-

delar innebär den också en reducerad isolertjock-

lek, eftersom man kan räkna in den gamla

överbyggnaden under isoleringslagret som tjäl-

skydd. Vid Skellefteå har valts ett lager av

tjockleken 3 cm cellplast vid förläggning av

skivorna ovanpå beläggningen och 6 cm när

skivorna gräves ned 50 cm under den befintliga

vägbaneytan. Fig. 5 visar en detalj av utspets-

ningen av isoleringslagret, här utförd som ett

prov med perforerade skivor. Det är nämligen så
att vid vägavsnitt med stora tjällyftningar är det
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Fig. 5. The End of the Transition Zone with Perforated

Boards of Plastic Foam.

ej tillräckligt att avsluta isoleringssträckan med 2

cm skivor (som är de tunnaste, som fabriceras),
då risk finns att ett tjälgupp kan uppstå i
gränszonen mellan isolerad och ej isolerad väg.

Se fig. 4. Man kan komma tillrätta med pro-

blemet om man förlänger utspetsningen med

perforerade skivor, vars isoleringsförmåga så-
lunda har reducerats.

Dimensionering

Ett värmisolerande lager måste byggas in ivägen

så att det ger bästa tjälskydd men också bidrar

till en nöjaktig bärighet hos vägen. Bästa tjäliso

leringseffekten nås om det Värmeisolerande lag-

ret lägges högt i överbyggnaden. Det innebär

emellertid Vissa nackdelar. Bl.a. uppstår på grund

av att värmeströmmen från undergrunden är

strypt risk för tidig halka på hösten under vissa
väderlekssituationer.

Man kan få en ledning i bedömningen av

erforderlig tjocklek hos påbyggnaden på isoler-

ingslagren från Edsvallaprovvägarna. Resultaten

från dessa provvägar tyder nämligen på att om

påbyggnaden består av tunn bituminös beläg-

gning, bärlager av grus och förstärkningslager av

sand kan som riktvärde på påbyggnadstjockleken

för en medeltrafik anges 50 cm. I sådant fall

är den redan provade strängsprutade styrencell-
plasten tillräckligt hållfast och risken för halka

ringa. ,

'Vid bedömningen av isolertjocklek måste man

bestämma sig för vilken grad av tjälskydd man

önskar. Ett 100%-igt tjälskydd innebär att iso-
leringslagret måste ha en sådan tjocklek att
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Fig. 6. Tjocklek hos isoleringslager av cellplast för tre

skilda tjäldjup i relation till köldmängden. Beräkningar

utförda enligt Skaven-Haug (6).

tjälning i den tjälfarliga undergrunden helt för-

hindras. I trakter med någorlunda milt vinter-
klimat kan detta synas realistiskt, eftersom

isolertjocklekama blir relativt små. I kallare

trakter blir emellertid tjocklekarna så stora att

man av ekonomisk skäl tvingas tillgripa en lägre

grad av tjälskydd.

Som illustration av "vad en lägre grad av

tjälskydd kan betyda har för en tänkt över-

byggnad på 80 cm, där ett isoleringslager in-

byggts 50 cm under vägbaneytan, isolertjock-

lekar bestämts enligt av Skaven-Haug (6) anvisad

metodik. Tre fall har genomräknats, där olika

sluttjäldup förutsatts, nämligen genomtjälning av

enbart överbyggnaden (tjäldjup 80 cm), tjälning
av dessutom 10 cm av undergrunden (tjäldjup 90
cm) och tjälning av ytterligare ett 10 cm lager av
undergrunden (tjäldjup 100 cm). De erforderliga

isolertjocklekama för de tre fallen i relation till

köldmängden framgår av fig. 6. Så blir för

köldmängden 1200°C dygn (Luleå) isolertjock-
leken 9 cm för 100%-igt tjälskydd, 6 cm om 10

cm av undergrunden får tjäla och 4 cm för 20

cm tjälning av undergrunden. Det är alltså fråga

om rätt betydande reduceringar av isolertjock-

leken om kravet på 100%-igt tjäldjup frångås.
Frågan är nu vad tjälning i undergrunden har

för verkan, då överbyggnaden innehåller ett

värmeisolerande skikt. Detta skikt åstadkommer

Fig. 6. Thickness of Insulating Layer of Plastic Foam

for three Different Frost Depth in Relation to Freezing

Index.

högre temperatur i undergrunden vintertid, vil-

ket betyder att en mindre mängd av porvattnet

är fruset än i det fall skiktet ej funnes. Tempera-

turgradienten förändras också. Den betydelse

dessa nya temperaturförhållandena kan ha för

tjälnings-, tjällyftnings- och tjällossningsför-

loppen är ännu ej helt utrett, men bör bli den
fråga som närmast står i tur att mer ingående tas

upp.
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Road Construction with a Layer of
Polystyrene Foam

For some years polystyrene foam has been used

and tested in roads. It has turned out that this

special kind of plastic foam is an efficient and

reliable material for frost insulation. In this

paper some of the results of testing polystyrene

foam in the test roads at Edsvalla are presented.

Materials

There are two main types of polystyrene foam.

One is made of beads and is called bead board.

The other is built up of small cells with no

connection between them, and is called

extruded, because it is manufactured by

extruding. The quality of the extruded type is

uniform in comparison to the bead board with

its varying volume weight and compressive

strength.

Testing _

The first test road was built in 1962 in the USA.

(1). This test road was followed by more test

roads in the USA, Canada, _ Japan and in

Scandinavia including Sweden. The most

comprehensive test road in Sweden was built in

1966 and 1967 at Edsvalla in West Sweden.

As the heat conductivity of the insulating

material is of the greatest importance for the

effect of frost insulation, this property has been

the subject of a special study. These

investigations have been concentrated on the.)

water absorption of the plastic foams buried in
the road base. According to these tests the water

absorption after 5 years was 20% by volume in
the bead board layers and 2% by volume in the
extruded type, Fig. 1. '

In order to discover how this water

absorption will effect the heat conductivity,

samples have been artificially wettened and

tested for heat conductivity in laboratory

apparatus. As can be seen from Fig. 2, which

describes the results from the heat conductivity

determinations, 20% water absorption means an

increase in heat conductivity of 0,016

kcal/mhoC. Assuming the heat conductivity of
the bead board is initially 0,030 kcal/mhoC, this
increase of the heat conductivity for 20% water
absorption will be as high as 60%, which must be
compensated by appropriate thicknening of the

insulation layer.

In order to verify whether the heat

conductivity values of fresh samples and 5 year

samples could be reliably compared, laboratory

investigations were also performed on samples
taken from the road. In the Table the results are

listed. As can be seen, there is good coincidence

between field samples and laboratory

samples . The factors causing water to be

absorbed in plastic materials are environmental.

In a road base seepage water can infiltrate into

the boards, and because of the 100% rel.

humidity of the air in the pore of the surround-
ing soils there will be a vapor gradient directed

towards the boards, which can be increased by

the different temperatures of the two sides of

the boards. The Norwegian method of testing

the boards for water absorption (4), takes these
factors into account, and is described in Fig. 3,

which also shows the results of water absorption

tests. It can be seen that water absorption by the

extruded type of foam is low.

The manner in which an increased heat

conductivity for the plastic foam influences the

frost depth is described in Fig. 4. Comparing test

section 13 with section 14 (uninsulated) it will
be found that the picture of frost depth is the
same for all three winters. However, this is not

the case with test sections 23 and 26

(uninsulated). At section 23 the frost depth was
greater for each successive winter, which can be

explaned by the growing amount of water

being absorbed in the board, creating a higher

heat conductivity. At test section 23 the type of

plastic foam was bead board, the kind of plastic

foam which, after three years Fig. 1 had

absorbed 12% of water by volume. The

consistency of the frost depth at section 13 with
extruded plastic foam, is a consequence of the

low water content of that foam type.

An ordinary road at Skellefteå in North

Sweden has been repaired by insulating with
extruded polystyrene foam. At one section the



boards were placed on the road surface and at

another section built in at a depth of 50 cm.

Some details of the transition zone, which is not

only staggered but also contains perforated
boards, can be seen in Fig. 5.

Thickness of the insulation layer

To design a road for 100 per cent insulation

would be too expensive in the northern part of

Sweden. In order to get an idea of the

consequences of partial insulation, calculations

according to the Skaven-Haug (6) method have

been made. See Fig. 6, where the frost depth in
an assumed road base and subgrade is plotted in
relation to freezing index. From the Figure it

will be found that for a freezing index of

1200°C. day and if no freezing of the subgrade
is allowed, one 9 cm layer of insulation will be

needed. In addition it will be noticed that 6 and

4 cm of insulation will give a frost penetration in

the subgrade of 10 and 20 cm respectively. How
this penetration of the frost in the subgrade will
influence the frost heaving. and the bearing

capacity of the subgrade is not fully known but

ought to to be the next question to be focused

on.
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