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Vettrarblæð
ðingar
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ng áhrifsþá
átta - yfirlit
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Vetrrarblæðingaar hafa af ogg til undanffarin ár kom
mið fyrir á veegum með klæðingu
k
ogg nú
síðaast í lok janúúar á þessu ári. Ástand varð þannig að bik sprrautaðist uppp úr slitlagiinu
en eekkert sást á yfirborði annað
a
en lítiil nálarauguu þar sem biikið kom up
pp. Vegurinnn
var óskemmdurr en það sam
ma var ekkii hægt að segja um öku
utæki sem leeið áttu um
þennnan „gosbruunnagarð“ svo
s ekki sé talað um óþþægindi ökuumanna og kostnað
k
sem
m
og
féll til vegna laagfæringar og
o þrifs á ök
kutækjum. Fjallað var um þetta í fjölmiðlum
f
ítarlleg grein er um vetrarbblæðingar í Framkvæmd
F
dafréttum 2.
2 tbl. 2013.
Í fraamhaldi af vetrarblæðin
v
ngunum sem
m urðu í jannúar var ákvveðið að setjja upp
rannnsóknarverkkefni þar sem
m markmið
ðið væri að ggreina ástæðður þess að vetrarblæðingar eigi sér stað í kllæðingum og
o meta hvoort ekki sé hægt
h
að bætaa verklag ogg
fram
mkvæmd þaannig að kom
ma megi í veg
v fyrir slíkkar blæðing
gar. Einnig skyldi
s
farið yfir
verkklag við efnnisval og hönnun bikbuundinna efnaa í vegagerðð og metið hvort
h
og þá
hverrju megi kooma til betri vegar.
Verrkefninu er skipt
s
í tvo meginflokka
m
a.
Matt á vetrarblæ
æðingum. Tekið
T
skal saaman yfirlitt um þá kaflla þar sem fram
f
hafa
kom
mið vetrarblæðingar. Vaaldir skulu kaflar
k
þar seem fram heefur komið vandamál
v
vegnna blæðingaa og til sam
manburðar kaaflar þar sem
m engra blæ
æðinga hefuur orðið vartt.
Gerra skal samaanburðarrannnsóknir á efnum, aðstæ
æður metnarr og leitast við
v að gera
greiin fyrir orsöökum blæðinnga.
Matt á verklagi.. Tekið skall saman yfirrlit um verkklag við val á biki og biikblöndun,
ölluum íblöndunnarefnum ogg hönnun biikbundinna slit- og burðarlaga. Geerð skal greiin
fyrirr þeim prófu
funum og séérstöku rannnsóknum sem
m gerðar erru í tengslum
m við hönnuun
bikbbundinna sliit- og burðaarlaga í vegaagerð. Verkklag metið og
o gera skal tillögur til
breyytinga og úrrbóta eftir því
þ sem niðuurstöður geffa tilefni til.
þ að Veg
gagerðin væ
æri ekki að skoða
s
eigið verklag varr ákveðið að
ð fá utanað-Til þess
kom
mandi sérfræ
æðinga til þeess að komaa að þessu verkefni.
v
Veegna góðra tengsla
t
Veggagerðarinnar við KTH
H, Konungleega Tæknihááskólann í Stokkhólmi,
S
, þar sem
dr. Björn
B
Birgisson ríkir yfir rannsókn
narsviðinu var
v ákveðiðð að leita til þeirra.
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m þar sem bllæðingar hööfðu komið
Síðaastliðið vor voru tekin sýni úr völddum köflum
fram
m og öðrum
m þar sem enngar blæðinggar höfðu verið.
v
Sýnin og nánari upplýsingar
u
voruu send til KTH
K
þar sem
m unnið var að ítarlegum
m rannsóknnum á efnunnum og áhriffaþætttir metnir, á sama tímaa var unnið hér
h á landi að
a frekari sk
koðun á verrklagi við
unddirbúning ogg framkvæm
mdir.
g munu þau Björn Birgisson og Niiki Kringos
Verrkefnið er laangt komið í vinnslu og
geraa grein fyrirr þeirri vinnnu sem fram
m hefur fariðð hjá KTH á Rannsóknaarráðstefnu
Veggagerðarinnar en erindii þeirra nefnnist:
f
in surf
rface dressing
g and failure
e mechanism
m explained.“
„Forrensic analyssis of winter failure

