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Väg och flygfältsarmering
Ett ständigt återkommande problem på våra vägar, terminalplatser, hamnplaner, GCM-vägar, flygfält mm är tjälskador,
som kostar samhället mycket pengar. Förutom att vägen spricker, händer det att den "kalvar" på grund av att vägbanken
ger vika. Krackelering kan uppstå om bärigheten är för dålig, vilket innebär många sprickor, som släpper genom vatten i
vägkroppen och orsakar tjälskott. Orsakerna kan vara många, men inte desto mindre viktiga att åtgärda.
Nu finns det ett sätt att komma åt risken för tjällyftning, att bibehålla vägbredden, öka bärigheten och undvika kalvning
samt minska spår av tung trafik, rörliga reflektionssprickor, diagonalsprickor m m. METODEN HETER
STÅLARMERING.
Vägarnas beskaffenhet utgör en väsentlig del av vårt samhälles välstånd. Det händer att stora industrier får hålla stängt
vissa tider på grund av tjällossning. Våra flygfält har också problem med ständigt återkommande sprickbildning med
allt vad det för med sig.

Stålarmerad asfalt har funnits i Sverige i minst 25 år, men
först 1989 lyckades Fundia utveckla en metod, som inte
hindrar asfaltläggningen, vilket är en förutsättning.
Fördelen med de stålnät som Celsa Steel Service använder
är att kraften som krävs för att dra av en stång om diam 5
mm garanterat är 1000 kg. Detta innebär att ett stålnät tål
en dragkraft per löpmeter på minst 1300-2000 kg beroende
på rutstorlek. Samtidigt är svetsförankringen garanterad
att hålla minst 5 kN (ett vanligt armeringsnät håller 3 kN).
Det är viktigt att nätet också är starkt vid diagonala
kraftpåkänningar. Tjälsprickor uppstår där motståndet är
minst.
Järn är ej miljöpåverkande, eftersom detta grundämne
finns naturligt i marken. Dessutom är det fullt
återanvändningsbart inom stålindustrin, där även våra
bilar hamnar när de tjänat ut.
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Produkthistoria

20 år utan längsgående sprickor i asfalt på vägar.
Tanken på att vidareutveckla armerad asfalt väcktes 1989 av Fundia. Kontakt togs med Chalmers Tekniska Högskola för
laboratorieprov. Proven utföll så väl att det beslöts att mindre försök på väg skulle utföras. Även dessa försök blev
lyckade och fullskaleförsök blev nästa steg.
Under tiden kontaktade Fundia Vägverket, som visade sitt intresse. En grupp bildades tillsammans med Vägverket, som
fortfarande arbetar med information och erfarenhetsutbyte. I denna grupp ingår idag även Luftfartsverket, Fortifikationsförvaltningen, VTI (Väg- & Transportforskningsinstitutet) och kommuner samt det finska Vägverket.
I början av 1990 söktes medel från Industrifonden, som ställde upp med ett villkorslån för fortsatta fältförsök på vägar
och flygfält under 5 år. Proven och fältförsöken är avslutade efter 5 år och lånet till Industrifonden återbetalades.
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Exempel på användningsområden

Vägarmering
Av erfarenhet vet vi nu att hela vägbredden bör armeras utan skarv på
mitten. Näten skall ligga ca 5 cm från vägkant.
Om rätt utrustning och metod används kan 500 lm väg 8 m bred läggas
med stålnät på mindre än 1,5 timme. Asfaltens tjocklek bör vara 5 cm, men i
vissa fall kan 4 cm räcka.
Det ligger idag över en miljon kvadratmeter stålnät i vägarna och inte på
något ställe har det visat sig att tjälen har dragit av något nät, så att det
uppstått en längsgående spricka.
Taxibanor
Taxibanor för flyget är ett område, där stålarmering lämpar sig väl.
Beprövad på många fält. Liknar armering av vägar.
Flygfält
Här har stålnäten till uppgift att förhindra sprickbildning, något som kan
vara förödande för flyget. Två metoder finns: Helarmering från bankant till
bankant eller sprickarmering i fräst låda, ca 2 m bred. Båda metoderna är
väl beprövade med gott resultat.
Upplagsplatser, terminalplatser
Här handlar det om stora ytor med tung trafik. Har ett fullgott arbete
utförts med fullgod vägkonstruktion, uppstår oftast inga problem. Ytor
med sämre grundförhållanden, med sprickor och krackeleringar som följd,
bör kunna åtgärdas med STÅLARMERING.
Hamnplaner
Ställen som ofta frekventeras av tunga fordon, som hanterar containrar m
m. Inte sällan blir kajkanter utsatta för stora påkänningar. Här gör näten
även den nyttan att krafterna fördelas över hela dess bredd och längd,
vilket gör att asfalten ligger kvar och tryck ut mot kajkanten minskas.
Järnvägsövergångar, spårvagnsspår
Här är det oftast rälsen som rör sig och orsakar att asfalten krackelerar.
Laboratorieprover med vibrationer i asfalt visar att stålarmeringen håller
ihop asfalten betydligt bättre än oarmerad. METODEN ÄR BEPRÖVAD.
Gång-, cykel- och mopedväg
GCM -vägar har många gånger av kostnadsskäl byggts med alltför
otillräcklig undergrund, eftersom vägtypen är avsedd endast för fotgängare
och cyklister. Vid snöröjning och sopning har dock allt tyngre fordon
använts, vilket fått till följd att vägbanan brutits sönder och att längsgående
sprickor ofta uppstått vid tjällossning. Detta kan i sin tur orsaka olyckor
genom att cykel-, moped- eller rollerbladehjul kör ned i sprickorna. LÄTT
ATT STÅLARMERA.
Busshållplatser
Fördelen med stålarmering här är att stenen i asfalten stannar upp i
nätmaskorna. På så vis får asfalten svårare att förflytta sig i sidled, vilket
delvis förhindrar spårbildning.
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Teknisk information

Tekniken för utläggning av armeringsnät är mycket enkel och snabb. Näten kan läggas med överlappning eller kant i kant
beroende på vilken teknik som används (här finns det två skolor).
Celsa Steel Service kan stå till förfogande med information om hantering av armeringsnäten och hur fordon skall bete
sig, så att inga problem uppstår vid asfaltläggningen. Celsa Steel Services personal kan även på arbetsplatsen medverka
vid nätutläggningen eller fungera som instruktör och rådgivare.
Celsa Steel Services armeringsspecialister kan deltaga vid utmärkning av sprickarmering på flygfält.

x

x

x

x

x

6

Trafik begränsas mer än vid normal utl

x

Avjämning erfordras (vid större def)

x

Kap > läggarens kap utl nät

Diagonalsprickor

x

Bärighetssökning

Refl sprickor, rörliga

x

Bärighetssänkning

Spår av lugn trafik

x

Övrigt

Extra klistring erfordras

Kalvning

x

Materialegenskaper

Åldersbeständighet

Låg bärighet

x

Dubbdäcksslitage

Tjälskador

Asfaltbetong 50 mm
Isolering (frigolit)
Plastnät
Plastmattor
Stålnät NPS500
VSP Ø 5 mm cc 75
Nytt bärlager

Bibehållen vägbredd

Skadeorsaker som kan förhindras

Tål värmen vid utläggning

Nedanstående kalkylmodell kan användas för jämförelse mellan stålarmering och andra förstärkningsmetoder:

Kostnad
Kr/m
Utläggning

EU-projekt

Fundia har initierat ett EU-projekt i en fördjupad forskning runt stålarmeringens påverkan på bärigheten tillsammans
med nedanstående europeiska partners:
Vägverket, Sverige
VTT, Finland
Fundia Armering
Stålinstitutet ISB, Tyskland
VTI, Sverige
Ferriere Nord SpA, Italien
Vägverket, Finland
Autovie Venete SpA, Italien
För närmare studier av redan utförda undersökningar hänvisar vi dig till våra referenser.

EU-projekt - referenser

Prov med stålarmering av tjälsprickor på belagda vägar
och cykelbanor
Vägverket, PNpi, Tore Junes, delrapport sammandrag,
1994

Stålarmering av asfaltbeläggningar
Metod att minska sprickbildning och spårbildning
Lars Erik Nilsson, NVF:s utskottsmöte i Borlänge, 1994
Heltäckande sprickarmering av flygplatser med
armeringsspecifikation inkl tillämpningsexempel för
vägar och cykelbanor
Principskisser, fabriksdata
Lars Erik Nilsson 1993

Stålarmerad asfalt och stålarmerat oljegrus
Laboratorieförsök i Skandinavian åren 1988-1993
Lars Erik Nilsson, Chalmers Tekniska Högskola, 1994
Utformning av stålnät för armering av tjälsprickor på
vägar och GCM-banor med asfaltslitlager
Lars Erik Nilsson, chalmers Tekniska Högskola,
arbetsmaterial, 1995

Rapport 1997/5
Stålarmering av asfaltbeläggningar på flygfält
Fältförsök och erfarenheter 1996 Fortifikationsverket

Stålarmerad asfalt
Fyra detaljförsök åren 1993-1995
Lars Erik Nilsson, Chalmers Tekniska Högskola, 1995

Rätt och slätt
Stålarmering mot tjälsprickor
Svenska Kommunförbundet, 1996
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Användaromdömen

Bengt Carlsson
Beläggningskontrollant
Halmstad Kommun

Åke Sandin
Svenska Kommunförbundet/Gatubolaget
Göteborg

"Halmstad Kommun har sedan 1988 varje år lagt
förstärkning med stålarmering i asfalt.

"Armering med stålnät har genom 90-talets
teknikutveckling givit kommunerna nya möjligheter att
klara olika underhållsproblem. Genom Borlänges
lyckade försök med stålnätsarmering mot tjälsprickor
och viljan att informera andra kommuner tillkom
Svenska Kommunförbundets skrift "Rätt och slätt" 1996.
Denna visar i detalj hur stålnätsarmering skall utföras.

Våra erfarenheter är enbart goda. Vi har förstärkt vägar,
busshållplatser och järnvägsövergångar.
Inte på något ställe har sprickorna kommit tillbaka."

Busshållplatser, industriplaner, GC-vägar,
järnvägsövergångar etc är exempel på områden där
stålnätsarmering har blivit ett alternativ för landets
kommuner, hittills med mycket gott resultat."

Nils-Erik Nyqvist
Luftfartsverket Teknik
Chef för teknikområde mark/fält
"Vi har goda erfarenheter av stålarmering på flygfält.
Redan 1976 gjordes de första försöken på civila flygfält.

Hans Erik Fredbäck
Civiling Fortifikationsverket
Specialist i flygfältsteknik

Sedan slutet av 80-talet används tekniken i ökande
omfattning för armering av vilda sprickor och fogar, där
risk för reflektionssprickor finns."

"En väl dimensionerad och rätt utförd stålnätsarmering
anses idag ha goda möjligheter att eliminera/fördröja
reflektionssprickor i asfaltbeläggningar. De militära
flygplatsernas hårdgjorda areor uppgår till ca 13 milj
m2, vilket motsvarar en tvåfältsväg Stockholm-Paris."
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Celsa Steel Service AB
Box 119
301 04 Halmstad
Tel. 035-15 40 00
Fax. 035-10 29 26
Celsa Steel Service AB
Halvtumsgatan 4
421 36 Västra Frölunda
Tel. 031-45 96 20
Fax. 031-45 96 21
Celsa Steel ServiceAB
Box 127
781 22 Borlänge
Tel. 0243-668 60
Fax. 0243-668 69
Celsa Steel Service AB
Norra Obbolavägen 89
904 22 Umeå
Tel. 090-12 43 70
Fax. 090-12 43 71

Löften är heliga

Armera med hjärnkraft

Kärleken förstärker

Oändliga möjligheter

Värna om enkelheten

Släpp tanken fri

