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FÖRORD

Vägverket (TUb) gav hösten 1983 VTI i uppdrag att dels sammanfatta

vad som hittills publicerats om själva blockuppfrysningsprocessen, dels

närmare skärskåda vilka möjligheter och undersökningsmetoder, som

finns för att bedöma blockfrekvens i undergrunden. Under projektets

gång har dessutom studerats åtgärder, vilka kan användas för att

undvika eller begränsa uppkomsten av "vägbulor" som uppkommit på

grund av uppfrysande block.

Kontaktman på VV (VBv) har varit Håkan Thorén. En samrådsgrupp

bestående av Håkan Thorén, Anders Åhrman, Jan Thuresson,

Bernt Lindström, Tore Junes samtliga från Vägverket samt

Lars Bäckman och Kent Enkell VTI har medverkat i projektet.

Linköping, november 1986

Hans G Johansson
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Blockuppfrysning

Fysiska förutsättningar för uppfrysning av block, möjligheter att förut-
säga jordmaterials främst' moräns blockinnehåll samt olika åtgärder för
att hindra block att frysa upp

av Hans G Johansson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I samband med tjälens nedträngning genom en vägs överbyggnad och

vidare ner i undergrunden kan block förflyttas uppåt och åstadkomma

"bulor" i vägytan. Ett samspel mellan köldmängden (tjälen), jordarternas

kornstorlekssammansättning, jordlagerföljden och grundvattenförhållan-

den åstadkommer mer eller mindre besvärande vägdeformationer. De

samverkande fysiska förutsättningarna måste därför undersökas i olika

skeden av vägbyggnadsprocessen så att eventuella blockuppfrysningar

kan elimineras. Kunskap om både blockfrekvens i undergrunden och

övriga verksamma faktorer bör inhämtas i tidigt projekteringsskede.

Uppföljning under byggnadsskedet är nödvändig för att bekräfta eller

förkasta förundersökningarna, så att ändringar av föreslagna åtgärder

kan vidtas.

Provgropar grävda med grävmaskin är fortfarande den bästa metoden

för att bedöma blockinnehåll i jord. Ingen av existerande geofysiska

metoder ger tillräckligt tillförlitliga resultat. Resultat från mätningar

med georadar visar, att varken blockstorlek eller blockläge kan tolkas

med någon större noggrannhet.

Åtgärder mot blockuppfrysning i väg bör sättas in redan i byggnads-

skedet. Åtgärderna kan vara isolering, blockrensning med olika rivred-

skap och dränering. Kostnaderna varierar högst avsevärt mellan åtgär-

derna. I befintlig väg med blockuppfrysningsproblem kan dessa lösas

genom tillfälliga åtgärder såsom fräsning av beläggning och uppgrävning

eller isolering av enstaka block. En större och mer kostnadskrävande

insats utgör blockrensning eller dränering av skärningssträckor.
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BOULDER HEAVE

Physical requirements andpossibilities for predicting
boulder content of soils, primarily till, and various
methods of preventing boulder heave

by Hans G Johansson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

Frost penetration through a road pavement into the subgrade can cause

boulders to move upwards and produce bumps in the road surface. The

combination of low temperatures, grain size distribution of various

soils, soil stratigraphy and ground water conditions commonly leads to

troublesome road deformation. The contributing physical conditions

must be investigated at all phases of road construction so that boulder

heave, if a possibility, can be eliminated. Knowledge of both the

boulder frequency in the subgrade and other influential factors should

be acquired at an early stage of planning. Routine investigations are

necessary during construction to assess the results of pre-construction

studies so that changes in proposed corrective actions can be imple-

mented.

Trial pits dug with an excavator remain the best method of determining

boulder content in soils. None of the existing geophysical methods e.g.

impulse radar gives sufficiently reliable results. The results from

surveys using georadar show that neither boulder size nor boulder

location can be determined with any great accuracy.

Action to reduce boulder heave in a road should be implemented in the

construction phase. This may involve insulation, boulder purging with

various ripping tools, or drainage. The costs of the various methods vary

greatly. Boulder heave problems in an existing road can be solved by

temporary actions such as milling the surface and excavating or

insulating occasional boulders. A larger and more expensive solution is

ripping of boulders or drainage in cuttings.
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Blockuppfrysning

Fysiska förutsättningar för uppfrysning av block,
möjligheter att förutsäga jordmaterials främst
moräns blockinnehåll samt olika åtgärder för att
hindra block att frysa upp

av Hans G Johansson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Runt om i landet förekommer skador på vägar förorsakade av uppfrys-

ande block. Problemet är störst i norrlandslänen men finns även inom

andra regioner. I projektet har bland annat undersökts några skadade

vägsträckor i Kronobergs lån.

Det framgår av den litteratur som behandlar tjäle, att den mekaniska

processen vid uppfrysning av block är väl undersökt och redovisad. De

faktorer som samverkar vid uppfrysningen, dvs köld, jordart och vatten

undersöks nästan alltid i något projekteringsskede. Beklagligtvis görs

inte tillräckligt ingående undersökningar, och bedömningar av de tjäl-

farliga jordarternas större fraktioner, sten och block, sker undantagsvis.

Eftersom framför allt blocken i detta sammanhang har en primär

betydelse fordras i tidigt projekteringsskede god kännedom om frekvens

och storlek hos blocken. Denna kännedom erhålls huvudsakligen genom

grävningar med grävmaskin under terrassnivå och helst i så djupa

provgropar som möjligt. Samtidigt tas prov för övriga jordartsanalyser.

Jordlagerföljd och eventuellt grundvatten dokumenteras.

Alla geofysiska metoder har begränsade möjligheter att identifiera

block. I detta projekt har georadar provats. Resultatet var nedslående.

Block är svåra att tolka i georadardiagrammen. Metoden är ännu inte

tillräckligt tillförlitlig för ändamålet.

Uppfrysande block i väg härrör huvudsakligen från någon moränjordart i

undergrunden. Sedimentlager över moränen hindrar inte block från att

ge sig tillkänna som bulor i vägytan. Sedimentlagrets mäktighet i
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förhållande till tjäldjupet avgör huruvida block verkligen lyfts upp eller

inte från moränunderlaget. Ställvis förekommer även ursprungliga

spridda block i sediment inom tjälfarlighetsgrupperna II och III.

I grovkorniga moräner och moränleror är risken för blockuppfrysning

obetydlig. Block fryser upp när den omgivande moränen ligger inom

intervallet sandig till lerig kornstorlekssammansättning i tjälfarlighets-

grupperna II och III. Finjordshalten (0,074/ 16) i dessa moräner överstiger

ca 25 vikt-%.

Observationer vid uppgrävning och rivning av block, som givit upphov

till bulor, har visat, att blockstorleken varierar högst betydligt. Upp-

frysande block <O,5 m3 (vf) har varit något färre än block med volymen

0,5 - 2 m3. Uppfrysta block med ungefärlig storlek 1 m3 tycks vara

mest frekventa. Några bulor har åstadkommits av ännu större block.

Dessa måste sprängas före borttagning. Om blockuppfrysning i väg skall

förhindras utan alltför stora kostnader (se nedan) bör block >O,l m3 (vf),

(D600 mm, avlägsnas.

För att förhindra eller minska uppfrysning av block i vägar kan olika

åtgärder tillgripas. Vissa av åtgärderna är ganska kostnadskrävande.

Dessa är främst sådana som förhindrar all blockuppfrysning inklusive

ojämna tjällyftningar. En sådan åtgärd är isolering med cellplast och

slagg, om den sistnämnda finns att tillgå på rimligt transportavstånd.

Ett billigare alternativ, vars effekt ännu ej är tillräckligt dokumente-

rad, är rivning och bortplockning av block med ett tretandat rivredskap.

Rivning med entandat rivredskap måste kompletteras med grävmaskin

för upplockning av blocken. Metoderna kan användas både i nybyggnad

och i befintlig väg. I befintlig väg kan bulor över uppfrysande block

åtgärdas med något mindre kostnadskrävande metoder. ñäsning av

beläggningen är inte så dyr men samtidigt ett kortsiktigt alternativ..

Uppgrävning av enstaka block betingar inte heller så stor kostnad.

Justering och ny beläggningstopp över blockbulor skjuter på sätt och vis

problemet framåt i tiden. Användning av slaghammare för att klyva

block i undergrunden är en något tveksam åtgärd för att hindra fortsatt

blockuppfrysning. Isolering av enstaka block, där effekten inte är

tillräckligt verifierad, kan vara ett alternativ. De sistnämnda "mindre"
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kostnadskrävande åtgärderna undanröjer sällan problemen med uppfrys-

ande block på en vägsträcka. De utgör endast tillfälliga lösningar.
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BOULDER HEAVE

Physical requirements and possibilities for predicting
boulder content of soils, primarily till, and various
methods of preventing boulder heave

by Hans G Johansson
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Damage to roads caused by boulder heave occurs throughout Sweden.

The problem is greatest in the northern counties, but it is found also in

other regions. In this project some damaged sections of roads in the

county of Kronoberg have been examined.

From the literature describing frost penetration, it has been found that

the mechanical process of boulder heave is well studied and documen-

ted. The factors contributing to boulder heave, i.e. cold climate, soil

type and water, are almost always investigated at some stage in road

planning. Unfortunately, sufficiently thorough soil investigations and

follow-up studies of the consequence of the larger grain sizes occuring

in frost-susceptible soil types, i.e. cobbles and boulders, are generally

omitted. Because boulders are of primary significance in this context, it

is necessary to be familiar with their frequency and size at an early

stage of planning. This knowledge is mainly acquired by using an

excavator to dig the deepest trial pits possible. At the same time,

samples are taken for other soil analyses. Determination of soil

stratigraphy, and ground water conditions are done as well.

All geophysical methods have limited possibilities in identification of

soils and especially detection of boulders in them. In this project

georadar was tested and the results were disappointing. Boulders are

difficult to assess in radargram. The method is still not reliable for this

purpose.

Boulders subject to heave in roads, originate mainly from till in the

subgrade. Sediment layers above the till do not always prevent the
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boulder from appearing as a bump in the road surface. The thickness of

the sediment layer relative to the frost depth at a particular locality

determines whether or not the boulders heave from the till. In some

places originally dispersed boulders occur in sediments.

In both coarse and very fine tills the risk of boulder heave is not very

pronounced. Boulders heave when the surrounding till has a sandy to a

clayey grain size distribution. The fine soil content (0.07#/ 16 mm) in

these tills exceeds about 25% by weight.

Observations made in excavations of boulders that have caused bumps

in the road surface have shown that boulder sizes vary greatly. Boulders

with a diameter larger than 900 mm have been noted to a somewhat

lesser extent thanboulders with a diameter of 900-1500 mm. Boulders

with a diameter of 1200 mm appear to be most frequent. A number of

bumps have been caused by even larger boulders which have had to be

dynamited. If boulder heave is to be prevented in a road without

incurring excessive cost (see below) boulders larger than 0.1 m3,

diameter 600 mm, should be removed.

Various measures can be applied in order to prevent or reduce boulder

heave in roads. Certain of these are rather expensive, in particular

those involving prevention of all boulder heave. One such method is

insulation with plastic foam or slag, where the latter is available. A less

expensive alternative, whose effect is insufficiently known, is extrac-

ting all boulders with a three-toothed ripper. These methods can be

used both in new construction and in existing roads.

In existing roads, boulder bumps can be eliminated with even less

expensive methods. Milling action of the surface is the least expensive

alternative. Withdrawel of solitary boulders is also relatively inexpen-

sive. Insulation of solitary boulders, the result of which is somewhat

doubtful, may be a further alternative. However, these fairly latter

inexpensive methods seldom eliminate the problems with boulder heave

in a road and they are only a temporary solution.
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1 INLEDNING

Uppfrysande block i vägar och de skador i form av blockbulor, som

uppstår av en sådan "blockvandring", vållar trafikanten en hel del

obehag vid överfarter. Mängden blockbulor, deras höjd och utbredning

på vägbanan ger väghållaren bekymmer om och när åtgärder skall sättas

in. Helst borde bulorna aldrig ha uppkommit! Det erfordras mer eller

mindre kostnadskrävande insatser för att åtgärda problemet.

På grund av bland annat de varierande klimatförhållanden och fysiska

förutsättningar som finns i Sverige, görs betydligt större insatser i

norrlandslänen än i övriga delar av landet för att förebygga eller

åtgärda skador, som uppkommer av uppfrysande block. Att gräva upp

ett block eller på annat sätt förhindra dess fortsatta uppfrysning kan i

vissa fall vara både enkel och billig, men i områden där främst

moränjordarter, köldmängd och vatten samspelar till omfattande block-

uppfrysning, blir åtgärdskostnaderna betydande.

2 MÅLSÄTTNING

- att beskriva de fysiska förutsättningarna för blockuppfrysning dvs

vad skall undersökas och redovisas i projekteringen av en väg,

- att beskriva vilka möjligheter som finns för att prognosticera block i

undergrunden,

- att undersöka och föreslå åtgärder, som förhindrar uppfrysning av

block i vägar,

- att föreslå åtgärder, som eliminerar blockbulor i vägbanan.

3 GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET

3.1 Litteraturstudier

 

Undersökningar av blocks uppfrysning och försök med olika isolerings-

åtgärder har tidigare utförts och beskrivits i flera meddelanden och
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rapporter från VTI (se litteraturlista). Tjälprocessen och uppfrysnings-

mekaniken är även noggrant beskriven i samma litteratur. De fysikali-

ska betingelser som har betydelse vid tjälning är väl undersökta och

samspelet mellan jordart, vatten och köldmängd behöver därför inte

beskrivas ytterligare.

Den utländska litteratur som behandlar uppfrysningsmekaniken (se litte-

raturlista) omfattar precis som den svenska litteraturen inom samma

ämnesområde detaljerade beskrivningar av hur själva tjälprocessen sker

och vilka :fundamentala faktorer, som har betydelse vid tjälens tillkomst

(se ovan). En brevförfrågan våren 1985 till olika utländska institutioner,

vilka är verksamma inom bl a forskning om vägbyggnad i kalla regioner,

visar att antingen blockuppfrysning inte är särskilt vanlig eller dimen-

sioneringen av vägkroppen är så väl tilltagen att eventuella block i

undergrunden inte fryser upp. Två referenser (Kaplar 1965 och Johnsson

m H 1975) återger dock på ett översiktligt, men ändå belysande sätt,

blockförflyttning under tjälning och tjällossning. I båda referenserna

finns en fotoserie som ger en bra information om blockuppfrysningsförf

loppet.

3.2 Kartläggning av uppfrysande block på det svenska vägnätet

 

En inventering av vägar med blockuppfrysning har utförts i början av

1980-talet av BDa 7 i fyra norrlandslän (BD, AC, Y och Z). Mycket

grovt uppskattades blockproblem på ca 1500 km belagd väg. Cirka 6

milj kr beräknades ha förbrukats under åren 1978-82 för att plocka upp

block, som givit upphov till skador på vägbanan. Under 1983 planerades

blockupptagning för ungefär 2.5 milj kr i de fyra länen. Nämnda summor

ansågs dock undervärderade. Problem med blockbulor förmodades bli

större i framtiden.

Kostnaden för upptagning av enstaka block i belagd väg uppgår idag till

1000-3500 kr, vilket inkluderar återfyllning och lagning av beläggning.

Kostnaden kan både överstiga och underskrida denna summa beroende

bl a på blockens storlek. Kostnaden beror också på vägens standard.
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Samtidigt med inventeringen i Norrland gjordes egna observationer i

övriga delar av landet. De visade att uppfrysande block finns i många

vägar. Omfattningen och det akuta problemet i form av bulor varierar

*och det upplevs därmed på olika sätt hos ansvariga inom de regionala

vägförvaltningarna. I södra Sverige föreligger endast undantagsvis be-

hov att plocka upp blocken eller att på annat sätt åtgärda problemen.

Problem med uppfrysande block kan sägas vara störst inom norrlands-

länen, Kopparbergs- och Värmlands län och i viss mån Kronobergs- och

Jönköpings län (sid 15). De hittills ojämförligt största exemplen på

blockbulor (se pärmsida och figur 1) observerades i maj 1981 på väg 234

omedelbart sydväst om Stöllet på västra sidan av Klarälven. Förutom

exemplifierade bulor fanns många flera mindre bulor. Sträckan genom

en moränskärning är numera ombyggd.

 

Fi url Väg 234 i norra Värmland, blockuppfrysning med genom-
slagsspricka i bula.

Figure l Boulder heave and a reflection crack in a bump on road 234
in the northern part of the county of Värmland.

VTI RAPPORT 312



3.3. Exemplifiering av tjäldjup och köldmängd från olika delar av

landet '

Som framgår av kartan (figur 2) stiger köldmängden från söder mot

norr.

  

8' 12' 14' 16' 18' 20' 'ZZ' 24' 26°

MEDELKÖLDMÄNGDKI ej
1901/02- 1975/76' s, N N.

. x .00, S..19Jöuom '581

, å ' " 18°°
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r. ' \ / \ ' M L
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Figur 2 Karta över medelköldmängden i Sverige

Figure 2 Map of freezing index in Sweden

Som en följd därav är tjäldjupet betydligt mindre i söder än i norr. I

figurerna 3-6 ges några exempel på sambandet mellan köldmängd och

tjäldjup vid olika vattenkvoter, olika värmeledningstal och varierande

vägöverbyggnader. Exemplen har valts för att ge så god spridningsbild

över Sverige som möjligt. På samma sätt kan andra vägsträckor väljas

för en uppskattning av sambandet.
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Figur 3 Samband mellan köldmängd, jordart och vattenkvot för väg
98 Kiruna-Riksgränsen.

Figure 3 The relationship between frost index, soil and water ratio
for road 98 Kiruna-Riksgränsen, Lappland.
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Figure 4 The relationship between frost index, soil and water ratio
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Samband mellan köldmängd, jordart och vattenkvot för väg
71 nära Dala-Floda i Dalarna.

The relationship between frost index, soil and water ratio
for road 71 close to Dala-Floda in the county of Dalarna.
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Figur6 Samband mellan köldmängd, jordart och vattenkvot för
väg 23 Växjö-Åseda.

Figure 6 The relationship between frost index, soil and water ratio
for road 23 Växjö-Åseda in the county of Småland.

VTI RAPPORT 312



De redovisade resultaten är på intet sätt okända. Det är emellertid

mycket viktigt att påminna om och understryka vikten av att ännu nog-

grannare beakta den maximala köldmängden och de därav uppkomna

tjäldjupen. Även om de redovisade maximala köldmängdsangivelserna

härrör från den mycket kalla vintern 194142 förekommer då och då

nästan lika kalla vintrar. Om ett djupt beläget block fryser upp under en

vinter med sträng kyla, kan denna lyftning i sig vara tillräcklig för att

blocket når så pass högt upp, att det fortsättningsvis vandrar uppåt

under vintrar med normala temperaturförhållanden.

3.4 Dokumentation av material- och vattenförhållanden i sam-

band med uppgrävning av block i vägar

Under de tre år som projektet pågått har dokumentation utförts av

främst material och grundvatten vid uppgrävning av vägar, där block-

bulor utgjort en fara för trafikanten. Nedan redovisas några vägsträckor

vilkas fysikaliska förhållanden belyser de förutsättningar, som princi-

piellt sett har störst betydelse för uppkomsten av blockbulor.

I väg 746 mellan Månkarbo och Östervåla i norra Uppland grävdes flera

stora block upp i en gammal grusväg, vilken på senare tid förstärkts och

belagts. Ett av blocken var så stort att det måste sprängas före

lastning. Övriga block som togs upp hade storleken 0.5-2 m3 (figur 7).

Alla block låg i grovlera, vilken ställvis hade skikt av mjäla. Lerlagret

hade varierande mäktighet 0.5-1 m. De uppgrävda blocken har ur-

sprungligen antingen varit belägna i eller vilat direkt på den underligg-

ande moränen eller varit spridda i leran. Spridda block i lera före-

kommer allmänt och framför allt där leran bildar ett tunt lager på

morän.

Moränen i väg 746 har sandig, moig kornstorlekssammansättning. I

några av groparna trängde vatten fram.
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Fi ur 7 Block med storlek 1,5 m3 uppgrävt i väg 746 Mânkarbo-
Östervåla i norra Uppland.

Figure 7 Boulder with a volume of 1.5 m3 excavated in road 746

northern Upp-land.

Omedelbart norr om avfarten till samhället Örbyhus upptogs några

block i väg 292 längs sträckan Örbyhus-Gryttjom. Vägen är byggd under

början av 1970-talet och trafiken släpptes på 1975-76. Fastän vägen

inte varit trafikerad särskilt länge har flera farliga blockbulor uppstått

inom en mycket begränsad sträcka genom en hög moränkulle (figur 8).

Vägen har 60 cm överbyggnad på en sandig, moig morän. När uppgräv-

ningen genomfördes i slutet av augusti 1983 stod vatten i dikena trots.

den nederbördsfattiga sommaren. Muntliga uppgifter från vägverks-

personal, som deltog i vägbygget, vittnar om mycket besvärliga förhåll-

anden vid schaktningen av den vattenmättade moränen. Vid uppgräv-

ningstillfället var den vattenmättad från ca 0.8 m djup under vägytan.

De block som togs upp varierade i storlek mellan 0.5 och 2 m3 (figur 9).
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Fi ur 8 Blockbulor nära Örbyhus (väg 292) i nordöstra Uppland.

Fi ure 8 Road bumps on road 292 Close to Örbyhus, northeastern

Uppland.

 

Fi ur 9 Uppgrävda block i väg 292

Fi ure 9 Excavated boulders in road 292
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Blockens övre kant låg på djupet 0.6 m (terrassnivå) till 0.8 m. Ett block

som togs upp nära den ena vägkanten hade en bula som var mer än 1 dm

hög. Blocket hade en spets endast 0.4 m under vägytan. Samtliga

uppgrävda block var mer än till hälften av sin storlek belägna i den

vattenmättade moränen (figur 10). Blockens form tycktes inte ha haft

någon betydelse för dess läge. Ett block stod på högkant medan andra

låg nästan plant.

 

Figur 10 Block 1 vattenmättad moränundergrund (väg 292).

Figure 10 Boulder in saturated subgrade of till (road 292).

Flera mindre blockbulor åtgärdades ej. Vid en besiktning av vägsträckan

under föregående år (maj 1985) hade dessa höjts ytterligare och nya

uppgrävningar måste därför göras relativt snart.

Under början av november 1983 följdes uppgrävningar av block på två

mindre vägar i närheten av Hörnefors i Västerbotten. Väg 507 (Öv.

Bruket-Hörnefors) är belagd och har 50 cm överbyggnad. Denna vilar på

0.2 m sand (svallsediment) och därunder följer en hårt packad sandig

moig - moig morän (figur 11). De uppgrävda blocken var 1-2 m3. När

blocken började lossgöras trängde vatten fram ur moränmaterialet.
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Fi ur ll

 

Fi ure ll Excavated boulder frem subgrade of a thln layer of sand onsaturated till and 50 cm pavement. Road 507 close toHörnefors in the county of Västerbotten.

Grundvattenytan var belägen ca 1.5 m under vägyt'an men lite vattenrann även fram i gränsen mellan sanden och moränen. Blockens övrekant låg ca 1 m under vägytan.

Den andra vägen (väg 518 Öv. Bruket - Nyland), där uppgrävning avblock utfördes, har en Yl-beläggning på ca25 cm överbyggnadsmate-rial, som utgör förstärkning på en förutvarande grusväg. Blockbulornavar mycket framträdande på vägen (figur 12).
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Figur 12 Väg 518 (nära E4) med ca 1 dm hög blockbula.

Figure 12 A 1 dm high bump in road 518 close to E4 in southeastern
Västerbotten.

Underlaget för grusvägen utgörs av en hårt packad sandig morän, vilken

flerstädes har inblandning av linser och lager med sand. Moränen var

vattenmättad och även i sanden sipprade vatten fram. De uppgrävda

blockens storlek var 0.5-1 m3 och deras övre kantlåg ca 1.1 m under

vägytan.

Rakt över ett av de uppgrävda blocken observerades en uppböjning och

isärdragning av ett nästan horisontellt utbrett sandlager. Blockets

lyftning på grund av uppfrysningen är väl exemplifierat tack vare detta

uppböjda sandlager (figur 13).
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Fi ur 13 Up fryst block som åstadkommit uppböjnin och isärdra -J_ P 8 8
ning av ovanliggande sedimentlager (väg 518).

Figure 13 Boulder heave with a raised layer of sediment (road 518).

De redovisade uppgrävningarna visar, att blocken huvudsakligen härrör

från någon moränjordart. Uppfrysande block kan finnas i sediment men

det är vanligt att sedimentmäktigheten i sådana fall är ganska ringa på

ett underlag av morän (se ovan). Förekomst av vatten, både som

grundvatten och framsipprande i lager och skikt med sorterade jord-

arter i moränen, observerades i flera av groparna. Blocken, jordarten

och vattnet tillsammans med köldmängden är ännu en gång faktorer,

som samspelar vid uppfrysningen.

För ytterligare observationer av blockuppgrävningar i bla Väster-

bottens län hänvisas till Stenberg (1983).

3.5 gapfrysande block på vägar i Kronobergs län

Eftersom block fryser upp i många vägar och de verksamma faktorerna

i 'allmänhet är desamma vare sig det är ett eller flera block som fryser

upp, kan ett undersökningsområde för studier av blockuppfrysning
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förläggas i princip till vilken vägsträcka som helst. Bulor i vägytan är

dock en primär förutsättning.

I föreliggande projekt valdes tre vägsträckor med blockbulor nära Växjö

i Kronobergs län. Sträckorna finns längs väg 23, väg 25 och väg 682

(figur 14).
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Figur 14 Översiktskarta för Kronobergs län med de tre undersökta
vägsträckorna.

Figure 14 Map of the county of Kronoberg with the investigated roads.

Vägsträckornas överbyggnad, jordartsförhâllandena både i undergrunden

och vid sidan av vägen samt grundvatten- och klimatförhållandena

undersöktes. Undersökningarna har redovisats av Enkell och Svensson

(1985). Nedan ges endast en sammanfattning av resultaten.

Undergrunden för den undersökta sträckan längs väg 23 genom en

skärning består av morän med huvudsakligen sandig, moig kornstorleks-

sammansättning (D2).

VTI RAPPORT 312



17

Inslag av sorterade jordarter är omfattande i moränen. Förutom en hel

del block i moränen påträffades även några block i förstärkningslagret.

Överbyggnaden är 70 cm. Ytan på grundvattnet har vid flera mättill-

fällen varit så hög, att den nått upp i förstärkningslagret. Vägen har

svagt lutande längsprofil genom skärningen och fungerar därmed som

ett dräneringsstråk. Under vintern 1983/84 uppmättes 80-90 cm tjäldjup

i vägen. Den vintern kan emellertid beskrivas som onormalt mild. Under

den betydligt kallare vintersäsongen 1984/85 var det maximala tjäl-

djupet i samma mätpunkter 140-145 cm. En "normal" vintersäsong bör

ge ungefär 100-120 cm tjäldjup i vägarna inom området.

Den andra undersökta sträckan, belägen längs väg 25, började trafikeras

1972. Fram till 1983 hade minst 10 väl synliga blockbulor bildats på

sträckan. Överbyggnaden är 80 cm och undergrunden utgörs av lerig

sandig, moig _ lerig, moig morän (båda D2) med linser och skikt av

sediment. Uppstickande t0ppar av vågformigt berg kan förekomma.

Grundvattenytan har fluktuerat men det har alltid varit så högt

grundvatten, att det nått upp i förstärkningslagret. Innerslänterna som

täckts med de finkorniga moränmassorna från skärningen hindrar effek-

tivt och olämpligt, vägens dränering ut mot dikena. Förstärkningslagret

är bergkross (8/80) och fungerar i stället som ett dräneringslager, vilket

försämrar vägens funktionella tillstånd.

Tjäldjupet var under vintern 1983/84 detsamma som på föregående väg-

sträcka dvs 80-90 cm. Följande vinter var det maximalt 125 cm. Nor-

malt är tjäldjupet antagligen omkring 1 m.

Undersökningarna på väg 682 utfördes främst för att blockbulor fanns

både på bank och i skärning. Vägen byggdes om i mitten på 1960-talet.

Ett fyrtiotal bulor observerades på denundersökta sträckan. Med stor

sannolikhet är dock flera av bulorna på banken resultatet av sättningar

runt block. I skärningen fanns ungefär femton mer eller mindre väl

framträdande bulor (Enkell och Svensson 1985). Undergrunden består av

sandig morän (C) rik på skikt och linser av sorterade, finkorniga

jordarter. Banken korsar en liten torvmark. Bankfyllningen (mäktighet

0-3 m) består av massor från moränskärningen.
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I skärningen når grundvattnet upp till terrassnivå. Från en vattendelare

i skärningens mitt strömmar vattnet åt vardera hållet i vägens längd-

riktning. Inne i banken stod vatten vid mätningstillfället ca 0.3 m över

den ursprungliga marken i sänkan.

Inga tjälgränsmätare placerades ut på sträckan. Tjäldjupet under nor-

mala vinterhalvår bedöms vara omkring 1 m.

Undersökningarna på de tre sträckorna har visat på några gemensamma

faktorer som givit upphov till blockuppfrysning:

l) sandig morän med variation till lerig, moig morän (C- D2) och

olika blockfrekvens,

2) inslag av sorterade jordarter i moränen, vilka har större kapillari-

tet än omgivande morän, kan förhöja lyftningen hos ett ovanliggan-

de block under tjälprocessen,

3) höga grundvattenytor i skärningar,

4) tjäldjup, vilka framför allt under mycket kalla vintrar (1984/85) ger

upphov till blockrörelser från nivåer minst 1 m under vägytan.

4 FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BLOCKUPPFRYS-

NING, VILKA KAN BESTÄMMAS FÖRE VÄGBYGGNAD

4.1 Allmänt

När uppfrysning av block kan befaras i en projekterad väg måste

tjäldjup, jordart och grundvattennivå fastställas. Tjäldjupet kan upp-

skattas från köldmängdsangivelser. Bättre mått på tjäldjupet kan er-

hållas med längre tids uppföljning i tjälgränsmätare applicerade i någon

närbelägen, tidigare byggd väg. Jordart och grundvatten undersöks med

gängse metodik.

4.2 Köldmängd och tjäldjup

 

För att block överhuvudtaget skall frysa upp krävs kyla, som bidrar till

uppkomst av tjäle. Köldmängdsvariationen i Sverige är känd och den
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köldmängd, som ett visst område utsätts för kan utläsas ur köldmängds-

kartan (se figur 1). Från angiven köldmängd kan tjäldjupet förutsägas

relativt noggrant för olika områden med varierande jordartsförhållan-

den. Det måste dock understrykas att lokala variationer både vad gäller

klimat och jordart är mera regel än undantag. Sådana variationer kan

vara av stor betydelse och därför rekommenderas ytterligare observa-

tioner och undersökningar i de fall det råder ovisshet om klimat och

jordarter.

4.3 Jordart och jordlagerföljd

 

Uppfrysande block härrör i huvudsak från någon moränjordart. Vid pro-

jektering är det svårt att utan borrningar eller provgropsgrävningar

ange vilka jordarter som finns i en föreslagen väglinje. Moränytor är

emellertid flerstädes så karakteristiska vad gäller markytan och dess

vegetation att vissa preliminära förutsägelser kan göras i tidigt skede

och utan alltför avancerade undersökningar. Terrängen och i viss mån

ytblockigheten är även goda utgångspunkter för att förutspå om under-

laget består av morän eller inte (figur 15).

Däremot är det inte tillrådligt att avgöra kornstorlekssammansättning-

en hos en eventuell morän utan att först borra eller helst provgräva.

Det måste i sammanhanget kraftigt understrykas, att mängd och storlek

på ytliga block i moränmark definitivt inte är desamma inne i morän-

massan. Ytblockighet anger ej blockinnehåll (se figur 15).

Om morän överlagras av tunna sedimentlager utgör dessa inget hinder

för uppfrysning av block. Är sedimentlagret tillräckligt tjockt dvs om

tjälen ej når ner i underliggande morän uppstår ingen blockuppfrysning.

Ställvis kan dock sedimenten även innehålla ursprungligt spridda block,

som naturligtivs fryser upp om sedimenten ifråga är tjälfarliga.
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Figur 15 Ytligt belägna block på ett underlag av block- och sten-
morän. E4zans nya sträckning norr om Gävle.

Figure 15 Moraine area where the new E4 is constructed north of

Gävle in the county of Gästrikland.

4.4 Grundvatten

Ett mer eller mindre vattenmättat jordm'aterial har observerats runt de

block som grävts upp eller rivits bort. Det tyder på att vatten, vare sig

det är grundvatten eller kapillärvatten, har betydelse för lyftningen av

block under tjälprocessen. När stora tjällyftningar äger rum finns en

direkt kontakt mellan grundvattenyta och tjälgräns. Lyftningen av

själva blocket under entjälperiod kan vara större på grund av kraftigare

islinsbildning under blocket än av omgivande morän (jfr sid 18). Betydel-

sen av sedimentskikt i morän vid tjällyftning är dessvärre dåligt känd

men får inte underskattas. Framför allt har vattnet i sedimentskikten

betydelse för ökad tjällyftning.

När någon åtgärd mot blockuppfrysning skall föreslås är det väsentligt

att ha eller bilda sig en uppfattning om grundvattnets läge i marken.

Mycket sällan kan grundvattenytan bestämmas utan borrning eller gräv-
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ning. En grov uppskattning av grundvattennivån kan ställvis erhållas

genom besiktning av terrängförhållanden och jordarter. Full säkerhet

får man först efter borrning eller grävning av provgrop med efterfölj-

ande nedsättning av grundvattenobservationsrör. Detta kan mycket väl

kompletteras med nedsättning av tjälgränsmätare i en närbelägen väg,

som snöröjs. Eftersom faktorerna grundvatten och tjäle är beroende av

varandra blir kopplingen av dessa observationer naturliga och självklara.

En tids uppföljning (minst 1 år) av grundvattennivån kan rekommen-

deras.

5 METODER FÖR LOKALISERING AV BLOCK

Jord-/bergsondering i en morän ger en mycket grov uppskattning av

blockinnehållet. Det är emellertid ibland svårt att skilja borrstopp på

block från borrstopp på berg. Stora nivåvariationer i borrstopp mellan

näraliggande sonderingar kan vara indikationer på block. En sondering

måste alltid efterföljas av provgropsgrävning, helst med grävmaskin, så

att en tämligen säker bedömning av blockinnehållet kan utföras. Stora

provgropar ger därför den bästa kännedomen om blockinnehâllet. Full-

ständiga fakta kan aldrig erhållas och därför rekommenderas en nog-

grann uppföljning och dokumentation även under pågående schaktar-

beten för en väg, varvid föreslagna åtgärder eventuellt kan ändras.

Seismiska metoder, exempelvis l-kanals hammarseismik eller fler-

kanals, tyngre seismisk utrustning, kan ge många värdefulla upplys-

ningar om bla jordartsförhållanden och jorddjup. Däremot kan inte

enskilda block tolkas med noggrannhet på de seismiska hastighetsdia-

grammen.

Under slutet av 1970-talet och framför allt under 1980-talet har

georadar använts för markundersökningar. I detta aktuella projekt har

georadar testats med avseende på lokalisering av block. Eftersom

metoden ännu inte är så väl känd ges nedan en kort beskrivning av

utrustningen, tillvägagångssättet vid mätningar och några begränsande

faktorer som erfarits vid blockidentifiering. De utförda testerna på en

trafikerad väg respektive en terrass redovisas därefter.
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5.1 Georadar

Radarsondering är en elektromagnetisk mätmetod, i vilken radiovågor

sänds ned i marken. Antenner utsänder och mottar den elektromagneti-

ska vågen. Utrustningen kan arbeta med olika frekvenser beroende på

vilken nedträngning som kan antas föreligga i en viss jord. Jordens

vattenhalt spelar härvid stor roll. En lågfrekvent antenn väljs för djup

nedträngning. En högfrekvent antenn ger en kortare våglängd men

bättre upplösning och noggrannare bestämning av objektet som mäts

(lagergränser, block, rörledningar m m).

Den under mätningen mottagna signalen behandlas i en kontrollenhet

och skrivs ut grafiskt på enpappersremsa. Skrivaren har en kapacitet på

upp till 40 svep/sek och därmed erhålls en mycket detaljerad bild över

mätsektionen. Detaljeringsgraden kan ibland vara så hög att bilden blir

svårtolkad. Samma reflexer kan också blandas med störningar från

omgivning och mätfordon. Dessa kan dock helt eller delvis filtreras bort

genom olika ingrepp under själva mätoperationen. Signalerna omvand-

las, förstärks och kontrolleras i kontrollenheten.

Själva mätningen utförs genom att en eller två antenner dras för hand

eller av ett fordon över ett undersökningsområde (figur 16).

Mätningarna kan genomföras på ett mycket snabbt sätt till skillnad mot

de flesta andra geofysiska mätmetoder. Tolkningen av reflexdiagram-

men i en georadarundersökning är emellertid ofta lika svår och osäker

som tolkningen av seismiska gånghastigheter. Kunskap om ett undersök-

ningsområdes allmänna geologiska uppbyggnad är en grundförutsättning

för att en någorlunda tillförlitlig bestämning av exempelvis jordartsför-

hållanden skall kunna utföras.
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Figur 16 Georadarmätning

Figure 16 Impulse radar in a geological subsurface investigation.

Vid mätningar med georadar för lokalisering av block beaktas nedanstå-ende faktorer. Uppgifterna har erhållits från Skanrad (Skandinavisk

i. Mätytan måste vara tämligen jämn. En ojämn yta sätter antennen isvängning och försvårar mätningarna.
2. Om moränen är "homogen" med lågt blockinnehåll framträderblocken tydligare på svepdiagrammen än om moränen har mångablock och är rik på linser och skikt med sediment.3. Markfuktighet och jordarternas vattenkvot påverkar i hög gradmätningarna.
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Som kommentar till detta kan nämnas att i vägbyggnadssammanhang är

exempelvis en terrass sällan riktigt jämn (se nedan). Moräner har ett

mycket varierande blockinnehåll och sedimentinslag förekommer nästan

regelbundet. Vattenhalten kan, framför allt vid vägbyggnad i djupa

skärningar, vara betydande, särskilt när vägen byggts i kontakt med

grundvatten (se sid 10). Schakt- och lastfordon åstadkommer alltid

packning av terrassen. Packning sker ofta under tillförsel av vatten.

Vatten från exempelvis nederbörd ger även varierande vattenmättnads-

grad. Alla dessa vanliga faktorer har således negativ inverkan på

georadarmätningar.

5.2 Mätning med georadar och rivning av block på flygfälts-

 

vägen i Skellefteå, Västerbottens län

 

Mätningar med georadar utfördes i juli 1984 på två delsträckor av den

s k flygfältsvägen i Skellefteå för att lokalisera block, som redan givit

upphov till bulor i vägbanan, och block som förmodades ge upphov till

bulor. Mängden och storleken på blockbulorna hade av vägverket

bedömts vara så besvärande för trafikant och väghållare att någon

åtgärd måste tillgripas för att lösa problemen. Resultaten av georadar-

mätningarna kunde därför jämföras med de verkliga förhållandena i

vägkropp och undergrund, när åtgärder utfördes.

Vägen går genom en småkuperad skogsterräng, där små moränhöjder

omges av lerfält. Vägen är belagd och förstärkt i flera omgångar.

Överbyggnaden är 60-130 cm. Både det gamla grusslitlagret och ett

ställvis blockbemängt förstärkningslager av grus och sand påträffades.

Mätantennerna (300 MHz och 500 MHz; jämför ovan) drogs för hand

längs vägytan på sektionerna (längd 50 m). Den första mätsektionen har

närmast under förstärkningslagret ca 20 cm lerig, mjälig, mo (D2), som

överlagrar drygt 1 m lera (D1). Under leran finns lerig, mjälig morän.

Mätningarna med georadar följdes av uppgrävningar med grävmaskin i

september 1984. Överbyggnadsmaterialet avlägsnades och placerades

intill vägen, varefter rivning utfördes från terrassnivå med tretandad

blockrivare även kallad "spikskopa" (figur 17; se även sid 36).
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Figur 17 Rivning av block i flygfältsvägen (väg 774) nära Skellefteå.Figure l7 Three-toothed ripper used on road 774 at Skellefteå in the
' county of Västerbotten.

Observera att mätningarna med georadar utfördes från vägytan dvsblock i överbyggnaden (0-60/130 cm) har också tolkats. I bilaga 1(mellersta figuren) har de block borttagits, vilka i tolkningen ansettsvara belägna i överbyggnaden. Vid uppgrävningen förekom endast någraspridda block i överbyggnadsmassorna.
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Jämförelsen mellan tolkade och påträffade block i terrassen visar att

endast en bråkdel av de befintliga blocken har tolkats rätt. Det är

särskilt anmärkningsvärt att inte större block ((2) >500 mm) har kunnat

tolkas vid signalbearbetningen.

Samma negativa resultat erhölls även vid georadarmätningen på den

andra sträckan av flygfältsvägen (bilaga 2). Undergrunden utgörs där av

moig morän (D2), som överlagras av ett tunt lager sand och grus.

Överbyggnadstjockleken är ungefär 70 cm.

Slutsatserna av undersökningarna på flygfältsvägen vid Skellefteå blir

att

- georadarn inte gav tillförlitliga bedömningar av blockinnehåll och

blockstorlek,

- moränen i undergrunden är finkornig och mycket tjälfarlig,

- ett sedimenttäcke (mo-lera) med drygt lm mäktighet ej hindrar

block att frysa upp och bilda bulor,

- uppfrysande block ursprungligen härrör från moränunderlaget. Block

kan emellertid ha funnits spridda i sedimenten redan i obruten mark.

Tjäldjupet i områdets vägar kan under en vintersäsong med normalt

klimat bli ungefär 2.5 m. Maximalt kan tjälen tränga ner till mer än 3 m

när marken är snöfri.

5.3 Mätning med georadar och blockrivning av terrass på

 

väg 126 delen Moheda-Lidnäs, Kronobergs län

 

Omedelbart väster om Moheda har del av väg 126 nyligen färdigställts.

Vägen löper genom svagt kuperad terräng med morän och torvmarker

samt sporadiska berghällar. Moränen är blockig, huvudsakligen normal

morän (materialgrupp C). Grundvattenytan varierar och i några väg-

skärningar har den observerats.

Georadarmätningar utfördes av Skanrad i juli 1984 på färdig terrass

(sträckan 5/380 till 5/420). Terrassen var vid mättillfället nästan

vattenmättad och förhållandena gav enligt mätpersonalen en del "sig-
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nalförluster". En 80 MHz och en 300 MHz antenn användes. De tolkade

blocken är återgivna i bilaga 3.

Senare under hösten 1984 revs den undersökta sträckan med tretandad

rivare på grävmaskin Åkerman H 14. Rivningen genomfördes till 1 m

under terrass och varje blocks storlek och läge mättes. Resultatet

framgår av bilaga 3.

Jämförelsen mellan tolkade och verkliga block visar i detta fall liksom i

föregående fall från Skellefteå en mycket dålig överensstämmelse. De

något besvärligare betingelserna vid mätningstillfället på väg 126 kan

inte helt bortförklara feltolkningarna.

Några slutsatser av undersökningarna längs väg 126 blir att

sträckan består av normal morän (C), som är måttligt tjälfarlig,

- grundvattennivån har varit hög alltsedan vägbygget påbörjades,

- georadarmätningarna inte ger någon tillförlitlig bedömning av block-

halten,

- någon åtgärd för att förhindra framtida blockuppfrysning i vägens

skärningar borde utföras. Under hösten 1985 utfördes därför ett

försök med plastfilterdränering i skärningen (Bäckman 1986).

Tjälen når en "normal" vintersäsong ner till ungefär drygt 1 m djup i

snöfri mark. Maximalt blir tjäldjupet ungefär 1.5 m under snöfri mark.

6 ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA BLOCKUPPFRYSNING

Problemet med uppfrysande block uppmärksammades mer under 1960-

och 1970-talet än tidigare på grund av en allt intensivare beläggning av

våra vägar. På en grusväg kan blockbulor åtgärdas efter varje tjälloss-

ningsperiod genom upprepade hyvlingar av vägbanan. Det är först när

blocket syns i ytan som det grävs bort och kostnaden blir inte särskilt

stor.
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En bula som uppstått av ett uppfrysande block på enbelagd väg kan

tillfälligt åtgärdas på likartat sätt. Det sker exempelvis genom fräsning

av beläggningen (figur 18:1 och 18:2). Justering och påförande av ny

beläggningstopp döljer bulorna men förskjuter en mer genomgripande

åtgärd på framtiden. Med en slaghammare kan möjligen "ytliga", små

block klyvas i befintlig väg. Det är dock mycket tveksamt om block

med den storleken som det här är frågan om och det djup de har i

vägkroppen verkligen kan klyvas. En ogynnsam effekt erhålls även av

omröringen av vägkroppens material med slaghammaren. Resultaten

kan bli sättning eller ojämn tjällyftning.

 

Figur 18:1 Blockbulor på E4 vid Gävle

Figure 18:1 Road bumps on E4 at Gävle in the county of Gästrikland.
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Fi ur 18:2 Fräsning av beläggning på blockbulor (se figur 18:1).
Figure 18:2 Milling on road bumps (see figure 18:1).

kan nämnas isolering med cellplast eller slagg, djupdränering elleruppgrävning av block i befintlig väg. Studierna har utförts i VFAC undersommaren och hösten l984. De har redovisats av BDa 7 (Junes 1985). Ennågorlunda bra men ännu så länge ofullständig uppfattning om åtgärder-nas effekt har erhållits. Några års uppföljning kommer därför att be-drivas av främst Vägverket och i viss mån även av VTI. I följande
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redogörelse beskrivs de väsentligaste resultaten från DDa-rapporten.
Samtliga tabeller härrör från rapporten.

6.1 Blockrensning i terrass under nybyggnad

 

Om alla block skulle tas bort för att undvika blockuppfrysning i en
terrass erfordras bl a omfattande maskinella insatser med höga kostna-
der både för urgrävning och återställning av terrassen. Denna insats kan
till stor del ersättas av rivning och borttagande av block med viss
storlek (>0,1 m3 (1) 600 mm). Arbetet utförs med ett rivredskap med
antingen en rivtand (figur 19), som bl a används för brytning av tjälade
jordmassor, eller tre rivtänder.

\ 'å
,ä w.

 

Figur 19 Grävmaskin med tretandat rivredskap och bandschaktaremed entandad rivare.

Fi ure 19 A digger with a three-toothed ripper and a bulldozer with aripper.

Det tretandade rivredskapet (figur 17) utvecklades i Finland under
slutet av 1970-talet. Rivredskapets kapacitet och kostnaderna för
rensning av block både vid underhåll och nybyggnad har beskrivits
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ingående i en finländsk rapport (Heikkinen 1981). Ett exemplar av det

tretandade rivredskapet inköptes 1984 av Vägverket från Finland.

Blockrensning med en rivtand (180 cm lång) på grävmaskin Åkerman

H16 C utfördes vid nybyggnad av väg 351 förbi Hundtjärnarna norr om

Åsele (BYÖN). Omfattningen av rensningen framgår av tabell 1 (Junes

1985). De skärningar som rensades bestod huvudsakligen av mycket hårt

sammanpressad sandig, moig morän (C; II). Blocken togs bort till 2 m

djup under terrass.

   

Egil

Objekt Sektion Blockrensning Anm.

Djup Längd Bredd Area Antal
från m m m2 block
ter- >O,l m3

rass
m

Skär- 4/280-4/560 2 280 11,3 3163 622
ning I (ter-

rass-
bredd)

Skär- 5/205-5/328 2 123 13,6 1673 821
ning II (dikes-

botten)

Skär- 5/340-5/480 - - - - - Ingen åt-
ning III gärd =

referens-
skärn.

 

Blockrensning med tretandat rivredskap på samma typ av grävmaskin

ägde rum vid ombyggnad av E4 delen Sörmjöle - Ansmark söder om

Umeå (BYÖN). I samband med breddningar i skärningar med tjälfarlig

morän revs terrassen ner till 1.6 m djup. I båda fallen har terrasserna

efter blockrensningen materialkompletterats och vältats.

I tabell 2 jämförs kapacitet och kostnad för det totala arbetet med

blockrensningen i de två fallen. Återställnings- och packningsarbetet är

medtaget i kostnaden.

VTI RAPPORT 312



32

  

Tabell 2

Metod Prov- Riv- Schakt- Lång- Kostnad
yta djup barhets- tids-

klass kapacitet

m2 m 1 -5 m2/h kr/m2

En rivtand l41800 2,0 4-5 54 20

Tre rivtänder 4900 1,6 3-4 235 10

 

Som framgår av tabellen är kostnaden för rivning med tretandad rivare

hälften av kostnaden för rivning med entandat rivredskap. Det måste

dock understrykas att det förelåg vissa olikheter i undersökningarna.

Rivningsdjup, antal block och framför allt moränens hårdhet (schakt-

barhetsklass) var olika i de två fallen. Detta förändrar emellertid inte

det faktum, att rivning och rensning av block med ett tretandat

rivredskap är effektiv och inte särskilt kostnadskrävande (jfr nedan).

I vissa fall kan dock de fysiska förutsättningarna vara så besvärliga att

det krävs samverkan av rivredskapen. Ett exempel på detta utgör

nybyggnationen av E4 norr om Gävle. Vägen byggs i en småkuperad

terräng (se figur 15), som till övervägande del består av morän med en

lerig sandig, moig till moig sammansättning. Den har hög halt block och

sten i en tät mellanmassa. En riktig benämning är block- och stenmorän

med högsta schaktbarhetsklass.

Den tjälfarliga moränen har bedömts ge upphov till uppfrysning av block

på den nya sträckan, ett förhållande som redan har visat sig i

anslutningen av tidigare byggda E4 mot söder (se figur 18). Under

senhösten 1985 rensades därför ungefär 23 000 m3 av dennya sträckans

terrass från block (>0,l m3 vf). Blockrivningen genomfördes i huvudsak i

skärning ner till 1 m djup under terrass i en samordnad insats av både

entandat (på D8 K) och tretandat rivredskap (se figur 19). Kostnaden för

insatsen inklusive packning och komplettering med jordmassor beräkna-

des till ca 10 kronor/m3. Långtidskapacitet och uppföljning av verklig

kostnad har utförts av BDa 6. Materialet är under bearbetning men de

uppgifter, som hittills erhållits visar att kostnaderna inte överskrider de
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beräknade särskilt mycket. Kostnaden blev 14 kronor/m3 och merkost-

naden beror främst på förrivningen med den entandade rivaren i den

mycket svårschaktade moränen (klass 5) samt kostnaden för bortforsling

av lossrivna block.

6.2 Isolering

För att förhindra blockuppfrysning är isolering med cellplast eller slagg

en effektiv metod. I de av BDa 7 genomförda undersökningarna ingår

prov med cellplastisolering och slaggisolering. Dessa undersökningar

redovisas nedan 1 förkortad form. En uppföljning pågår för att studera

effekten av åtgärderna.

Test med cellplastisolering utfördes på befintlig väg (väg 370) ca 2 mil

väster om Malå (VFAC). Undergrunden på det isolerade avsnittet utgörs

av sandig, moig morän (C; II) i en låg och flack skärning.

Överbyggnadstjockleken varierade mellan 65 och 95 cm. Grundvattnets

yta låg mellan 50 och 100 cm under körbanan. Cellplasten lades ut i två

lager, 4+3 cm med utspetsning. 10 cm sand utjämnades bådeöver och

under isoleringen. Förutom beläggningen återanvändes det gamla över-

byggnadsmaterialet kompletterat med 10 cm bärlager och slitlagergrus.

På en delsträcka av väg 364 Skellefteå - Burträsk (VFAC) med ojämn

vägbana förorsakad av bl a uppfrysande block lades 36 cm slagg, 20 cm

bärlager och 5 cm beläggning direkt på befintlig väg. Slaggen från

Rönnskärsverken skall förutom isoleringseffekten förbättra vägens

bärighet.

Långtidskapaciteten och kostnaden (exkl beläggning) för de utförda

isoleringarna (tabell 3) visar att slaggisolering är betydligt billigare än

cellplast.
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Tabell 3

Metod Provlängd, m Långtids- Kostnad kr/m väg
kapacitet

Full Utspets- m väg/skift Full Utspets-
höjd ning höjd ning

CellplaSt- 115 40 15 1050 700
isolering 7 cm

Slaggisole- 400 130 50 480 260
ring 36 cm (va)

 

Effekten är emellertid ej jämförbar. För att ge samma isolering som

den använda cellplasten (styrofoam) erfordras ca 10 gånger så tjockt

slagglager. När cellplast och slagg används för isolering på främst

befintliga vägar måste man vara uppmärksam på den stora andel av

totalkostnaden som utspetsningarna utgör. Slagg är ett alternativ

endast när det finns att tillgå nära byggnadsplatsen (<50 km transport-

längdl

Bland metodstudierna i AC-län ingick även försök med cellplastisole-

ring av enstaka block i befintlig väg. Denna metod och isolering med

bark' för att förhindra dels tjälnedträngning dels blockuppfrysning har

provats tidigare på vägsträckor nära Åsele (Ekstedt 1973-1974). Det

konstaterades vid dessa prov att effekten av isolering av enstaka block

inte var tillfyllest för att rekommendera metoden (muntl. uppgift

R Gandahl).

BDa 7 provade isolering av enstaka block på E4 genom Byske norr om

Skellefteå (VFAC). I Byske arbetsområde har metoden testats tidigare

med positivt resultat. Undergrunden består av sandig, moig - moig

morän (C, D2). Grundvattenytan når i stort sett upp till blockens

överyta. Bulor över fem block belägna ungefär lm under vägbanan

isolerades, varvid både 3 och 4 cm tjocka styrofoamplattor provades.

Plattorna lades i en täckning på minst 0,5 m radie runt blocket.

Plattorna på avjämnat sandlager placerades ungefär 0,5 m under befint-

lig vägyta. Ett skyddslager av sand utlades på plattorna, innan förstärk-

ningslager och bärlager återfylldes och packades.
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Under förutsättning att metoden fungerar och är tillräckligt tillförlitlig

blir den ett alternativ främst till uppgrävning av enstaka större block i

befintlig väg (jfr nedan). Några års uppföljning får emellertid visa om så

blir fallet.

6.3 Uppgrävning av enstaka block i befintlig VÄ

I de fall där sporadiska men för trafikanten besvärande blockbulor

förekommer grävs vanligtvis varje enskilt block upp (se sid 10). Det är

därvid mycket viktigt att återfyllningen görs med ursprungligt material

exklusive block och att det packas enligt gängse normer. På så sätt kan

framtida sättningar eller ojämna tjällyftningar undvikas. En viss komp-

lettering av material är nödvändig och det skall ha likartad samman-

sättning som materialet i den ursprungliga vägen. Det har framgått av

uppgrävningar av enstaka block, att det är besvärligt att återställa

vägkroppen i ursprungligt skick.

Bortplockning av enstaka block i befintlig väg är en säker men

kortsiktig åtgärd. Mycket ofta måste uppgrävningar av närliggande

block utföras på vägsträckor där en gång blockuppfrysning börjat.

Kostnaderna för åtgärdens genomförande beror på vägens standard.

Eftersom trafikstörande blockbulor förekommer främst på belagda

vägar är kostnaden för åtgärden beräknad på detta. I 1985 års penning-

värde kostar åtgärden lOOO - 3500 kr/block. Däri ingår allt återställ-

ningsarbete. Både VTI och BDa 7 har oberoende av varandra funnit att

kostnadsintervallet är realistiskt (se bl a sid 2). Uppgrävning av små

block kostar mindre än Uppgrävning av stora block.

6.4 Blockrensning i befintlig väg

Vägsträckor med många blockbulor utgör problem som ej kan lösas med

punktinsatser. De måste åtgärdas med ett mer omfattande och genom-

gripande ingrepp. Detta blir i så fall en åtgärd där överbyggnaden tas

bort och rensas från eventuella block (>O.l m3). Därefter blockrensas

terrassen helst till så pass stort djup att ett beräknat tjäldjup från

vägytan överskrids (se exempelvis figurerna 3-6). Det måste beaktas att

denna insats inte är helt genomförbar i mellersta och övre Norrland (se
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figur 3). Dessutom finns troligtvis en nivå, från vilken block inte kan

frysa upp på grund av överliggande jordmassors egenvikt. Denna nivå är

hittills obekant. Vid blockrensningen kan med fördel ett rivredskap med

tre tänder användas på större grävmaskin, typ Åkerman H16C. Om

undergrunden har högsta schaktbarhetsklass dvs många block i en hårt

sammanpressad morän (blockig morän) är entandat rivredskap ett

alternativ. De två rivredskapenkompletterar varandra där besvärliga

undergrundsförhållanden förekommer exempelvis i morän med hög halt

sten och block i finkornig, tät mellanmassa (block- och stenmorän).

BDa 7 har studerat blockrensning med tretandat rivredskap på flyg-

fältsvägen vid Skellefteå (se även sid 24) och i väg 370 väster om Malå

(se även sid 37). Långtidskapacitet och kostnad framgår av tabell 4.

   

Tabell 4

Metod Prov- Riv- Schakt- Lång- Kostnad
längd djup barhets- tids-

klass kapacitet

m m 1-5 m väg/skift kr/m väg

Tre rivtänder 105 1,6 3-4 35 340

Tre rivtänder 162 1,6 3-4 32 450

Medelvärde l , 6 3-4 33 , 5 395

 

Tabellen redovisar det totala arbetet med undantag för asfaltbelägg-

ning, som betingar en ytterligare kostnad på ca 30 kr/m2. Denna

tilläggskostnad måste beaktas i synnerhet vid jämförelse med dräne-

ringsåtgärder (se sid 42).

6.5 Dränering

Dränering avvägar kan utformas alltifrån öppna diken till djupdräne-

ring. Djupdräneringen syftar främst till att sänka den fria grundvatten-

ytan i undergrunden. Dessutom leder dräneringen bort grundvatten, som

annars kan tränga in i själva vägkroppen. Djupdräneringen utförs

antingen med kringfylld rörledning eller någon typ av dränerande slits i
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marken. För närmare information om dränering av vägar hänvisas till

ett annat VV-projekt (Bäckman 1986).

Eftersom porvatten (grundvatten) har stor betydelse för tjälprocessen

och därmed även för uppfrysning av block (se sid 20) kan i vissa fall

dränering vara en åtgärd, som mildrar eller förhindrar uppfrysningen.

Dränering av entät, hårt sammanpressad morän med finkornig mellan-

massa ger inte något effektivt resultat. Om en vattenmättad morän är

någorlunda lucker och inhomogen med skikt och linser av sorterat

material (se sid 18) är en dräneringsinsats ett alternativ till andra

metoder. Sådan morän förekommer ganska allmänt.

Försök med djupdränering för att sänka grundvattenytan har skett på

väg 370 väster om Malå i anslutning till tidigare beskrivna försöks-

sträckor för blockrensning och isolering. Dräneringen utfördes som

djupdränering med fiberduk och makadam runt en rörledning på 1.8 m

djup under befintligt vägdike. Vattnet leddes därefter vidare via mark-

avloppsledning till en bäck. Mer ingående beskrivning av åtgärden har

redovisats i DDa-rapporten (Junes 1985). Konstruktionssättet och upp-

följningen kommer även att redovisas i projektet om dränering

(Bäckman 1986).

Som framgår av tabell 5 var försöket med dränering nära Malå ganska

kostsamt. Anslutningen av markavloppet ökade kostnaden betydligt. När

åtgärder mot blockuppfrysning skall utföras på belagda vägar kostar

emellertid dräneringsalternativen lika mycket oavsett vägbredd, medan

kostnaderna för blockrivning och isolering ökar med vägbredden. Om

vägen dock är så bred och har en svårdränerad undergrund måste en

dräneringsåtgärd kompletteras med exempelvis en grendränering i

själva vägkroppen för att åstadkomma en effektiv verk-an. Därvid blir

kostnaden för dräneringen så pass hög att den åtgärden ej är ekonomiskt

försvarbar jämförd med övriga åtgärder.
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Tabell 5

Arbete Längd Djup Lång- Kostnad
m m tids kr/m

Under Under kapa-
körbana dikes- citet

botten m/skift

 

Läggning av
dränering 250 2 , 7 l, 8 25 345

Läggning av 230 :2,7 :1,8 33 235
markavlopp

"Den provade metoden med stort läggningsdjup, stor andel dränerande

material och fiberduk är ett exklusivt utförande med hög kostnad. En

enklare metod med bibehållen funktion vore önskvärd" (Junes 1985).

7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Uppfrysande block i vägar är ett problem vars omfattning och frekvens

tilltar från söder mot norr. I södra och viss mån mellersta Sverige är

väghållarens kostnader för åtgärder mot blockuppfrysning en bråkdel av

vad framför allt de övre norrlandslänens vägförvaltningar lägger ned för

att lösa blockproblemen. Orsaken till detta är naturligtvis klimatet.

Jordartsförhållandena främst moränens kornstorlekssammansättning

uppvisar liksom grundvattenförhållandena en del regionala variationer

men det är ändå kylan och den därav föranledda tjällyftningen, som får

blocken att röra sig upp mot vägytan.

Blockuppfrysningen inträffar således genom en samverkan mellan kyla

(köldmängd), jordart och grundvatten. Köldmängdsvariationen i landet

är känd och tillgänglig (se bl a BYA 84). Tjäldjupets variation för olika

delar av landet finns redovisad i flera tidigare publikationer. Kännedom

om köldmängd, undergrundsförhållanden och överbyggnadsmaterial

innebär också att ungefärliga tjäldjup enkelt kan beräknas för alterna-

tiva dimensioneringar av vägar med varierande undergrundsförhållan-

den.
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I samband med projektering och byggande av väg är det av största vikt

att känna till jordarts- och grundvattenförhållandena. Eftersom dessa

förhållanden är så vitt skilda både lokalt och regionalt runt om i landet

kan betydelsen av faktaunderlag från fältundersökningar inte nog

poängteras. För att skaffa sig ett underlag om blockuppfrysning kom-

mer att ske eller ej måste kornstorlekssammansättningen fastställas.

Förutom mellanmassans sammansättning bestäms även mängden block

och sten. Bästa sättet att undersöka hela sammansättningen är prov-

gropsgrävning med grävmaskin. Samtidigt utförs noggrann dokumenta-

tion av t ex grundvatten och jordlagerföljd. Mängden block räknas på

5-10 skopvolymer. Den sammanlagda ungefärliga blockvolymen sätts i

förhållande till volymen uppgrävt material. En uppskattning av blockens

vikt erhålls genom att multiplicera med densiteten 2.65. Stenhalten

bestäms genom fältsiktning av ett stort jordprov (ca 200 kg).

Sediment på tjälfarlig morän förhindrar ej blockuppfrysning. Sediment-

lagrets mäktighet i förhållande till tjäldjupet är däremot betydelsefullt.

Överstiger tjäldjupet sedimentlagrets mäktighet fryser eventuella block

upp från underliggande morän.

För närvarande finns ingen bättre metod än provgropar för att under-

söka blockhalten i jord. De geofysiska metoder som provats för lokali-

sering av block har inte givit tillförlitliga resultat. Varken seismik eller

georadar ger den information om storlek och läge på block som är

nödvändig för att metoderna skall kunna rekommenderas för ändamålet.

Svårigheten ligger i tolkningen av diagrammen från mätningarna. Må-

hända kan den fortsatta utvecklingen av georadarinstrumenten och

främst dess reflexionsförmåga, signalbearbetning och distribution av

olika mätvärden, skapa en viss förhoppning, om en framtida rutinmetod

för blocklokalisering.

Block som fryser upp härstammar huvudsakligen från någon moränjord-

art. De moräntyper som ger upphov till tjällyftning av block har

kornstorlekssammansättning som ligger mellan sandig, moig till lerig

(C, Dl och D2) dvs de är måttligt till mycket tjälfarliga. Grusiga

moräner (Beskow 1935) och i viss mån moränleror ger inte upphov till

blockuppfrysning. Moränlerorna finns inom vissa begränsade områden
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och företrädesvis i södra delarna av Sverige, där grunda tjäldjup inte

åstadkommer så omfattande lyftning av block. Moränleror har dessutom

sällan den blockmängden och blockstorlekarna att de ger upphov till

blockUppfrysning. I de flesta sandiga moräner med undantag för dem

som har finkornhalt (0,074 mm/l6 mm) över 25 vikt-% fryser blocken ej

upp (Beskow 1935).

Grundvattnet bidrar genom kapillärvatten till ökad blockuppfrysning.

Morän innehåller dessutom ofta mer eller mindre sammanhängande

skikt 'av sediment med varierande vattenmättnadsgrad. Sannolikheten

för ökad tjälaktivitet i sedimentrik mer vattenförande morän är därför

stor. Ännu är emellertid vattnets betydelse vid blockuppfrysning inte

särskilt väl undersökt.

Storleken på de block som tagits bort vid olika åtgärder för att

förhindra blockuppfrysning varierar från 0,5 till 2 m3. För att helt

säkerställa sig mot blockuppfrysning rekommenderas att alla block

>O,l m3 vf (Q) >6OO mm) 'grävs eller gallras bort (se nedan). Djupet från

terrassytan. till vilket blocken skall avlägsnas bör vara enligt den

rekommendation som föreskrivs i komplement till BYA 84 (BYA Nytt

86). Det är framför allt viktigt att ta bort blocken i skärningsterrasser

men även i bankar föranleder placering av block i tjälfarliga massor

visst omdöme.

Vid projektering och konstruktion av en väg bör det klart framgå i

ritningar och text var eventuell blockuppfrysning kan tänkas äga rum.

Bland de åtgärder som kan tillgripas för att förhindra blockuppfrysning

under byggnationen finns isolering med cellplast eller slagg, rivning med

entandat eller tretandat rivredskap och möjligen urgrävning. Det sist-

nämnda kan endast komma ifråga om det tjälfarliga, blockiga morän-

materialet bedöms ha liten mäktighet men ändå vara tillräckligt för att

blockuppfrysning skall uppkomma. Isolering är en kostnadskrävande

åtgärd men helt effektiv mot både uppfrysning av block och ojämna

tjällyftningar. Tack vare det tretandade rivredskapet kan både rivning

och bortplockning av block utföras med en maskin och i ett arbetsmo-

ment. Entandat rivredskap kräver komplement av grävmaskin. I mycket
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svårschaktat moränmaterial (schaktbarhetsklass 5) kan rivredskapen

komplettera varandra.

Djupdränering är en åtgärd mot uppfrysning av block som kan tillgripas

både vid byggande och underhåll av en väg. Åtgärden är kostnadskräv-

ande men trots allt ett alternativ när antingen grundvatten står högt i

en moränskärning eller många vattenförande sedimentskikt förekommer

i moränen. Dräneringar genomförs även för att öka bärigheten. Dräne-

ringsåtgärden kan utföras med rörledning och vattengenomsläppande

kringfyllningsmaterial (BYA 84). Alternativ utgör antingen s k fiberduk-

paket, dvs fiberduk runt dränerande material, eller plastfiberväv

(Bäckman 1986). Om moränen är homogen, tät och finkornig blir

avsänkningstratten mycket begränsad vid dränering, varvid effekten

inte blir den önskade. Moränen bör således vara ganska lucker och inte

alltför finkornig för en lyckad dräneringsåtgärd.

I de fall en väg har blockbulor kan dessa tas bort genom att blocken

grävs upp. Kostnaden är inte så stor för uppgrävningen av enstaka block

men ofta återkommer problemet oavbrutet på en redan skadad väg-

sträcka. Mycket stora block (>2 m3 vf) kan ej grävas upp förrän de

sprängts och kostnadsökningen blir därmed betydande. Fräsning av

beläggningen på en blockbula är en metod som lindrar men ej botar.

Isolering med cellplastskivor av enstaka block är ännu ett alternativ

men effekten av isoleringen är hittills alltför okänd.

Isolering med cellplast eller slagg tillika med rivning av en trafikerad

vägsträcka med blockbulor är som tidigare nämnts betydligt dyrare.

Åtgärderna är emellertid utan tvekan de mest effektiva.
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Tabell 6. Nybyggnad.

  

Åtgärd Ungefärlig Anmärkning
kostnad (1986)

kr/m2

Isolering, cellplast 4 cm 40 Kostnad för sand och
utspetsning till-
kommer

Isolering, cellplast 7 cm 60 - " -

Isolering, slagg 36 cm 75 Transport ca 20 km.
Utspetsning till-
kommer

Rivning, entandat rivredskap 20 Schaktbarhetsklass
4-5 (ca 2 m djup)

Rivning, tretandat rivredskap lO Schaktbarhetsklass
3-4. Schaktbarhets-

klass 5 fordrar för-

rivning (ca 4 kr/m2)

Djupdränering, plastfiberväv 360/m Utläggning i nybygg-
nad, första försök

 

Tabell 7. Befintlig väg

  

Åtgärd Ungefärlig Anmärkning
kostnad (1986)

kr/m2

Isolering, cellplast 4 cm 90

Isolering, cellplast 7 cm 110

Rivning, tretandat rivredskap 60 Exkl beläggning

Djupdränering, rör 350/m Ev. markavlopp till-
kommer

Djupdränering, plastfiberväv 250/m Utläggning vid be-
fintlig väg, första
försök

Uppgrävning av enstaka block ZOOO/block Kostnaden varierar
beroende bl a på
blockstorlek och
beläggningstyp

 

VTI RAPPORT 312



43'

I en reviderad utgåva av DRIFT-data (86/87 Vägverket) kommer resur-

ser, metoder, långtidskapacitet och kostnader att redovisas mer utför-

ligt för de åtgärder mot uppfrysning av block, som finns i tabellerna på

föregående sida.

Valet av åtgärder för att förhindra eller minska uppfrysning av block

måste lösas från fall till fall vare sig det ingår i byggnads- eller

underhållsskedet. Viktigast är dock att ha ett bra beslutsunderlag för

att kunna välja mellan olika åtgärds- och handlingsalternativ. Besluts-

underlaget måste baseras på redovisning av de fysiska förutsättningar-

na m ao på jordartsundersökningar inklusive block- och stenhaltsbe-

stämningar, bedömning av jordlagerföljd och grundvattenförhållanden

samt köldmängd. Ett förslag till åtgärder för att lösa problem med

uppfrysande block inklusive hur mycket alternativa åtgärder kommer

att kosta måste tas fram så tidigt som möjligt i vägbyggnadsprocessen,

helst i förprojekteringen.
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Blockgrüvning på väg 771.
Flygfüllsvügen Skellefteå (Spikskopul
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Blockgrüvnhg på väg 771
Flygplufsvägen Skellefh
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