16.30
Dagen är slut

Klimatlaster

09.15 Kaffe och registrering

16.15
Summering av dagen Avslutning
Se mentimeter

Packning
Norrlandspålning

09.45 Detta är BIG C. Hultén

Forskaren
15

Behöver kvalitetskontrollen

Vetenskaplig artikel

Men är det forskarna som säger detta? Eller alla?

Trafikverket

Om en annan fördelning av deltagare - annat svar?
Väglednngar

Social media

youtube
Paktera resultatet

Annat

Viktigt - vilken är målgruppen - anpassa

16.00
Hur ökar vi
möjligheterna
att resultaten
blir använda?

Branschen
7

BIG Seminarium
2020-01-30
Välkomna!

Piska - Eurokod

Du måste ha kunskap

9

10.00
Markunderbyggnaders
egenskapsförändringar med klimatlaster

Alla
74

Forskaren

11.30 Lunch

12

Trafikverket
5

Branschen
4

14.30
Norrlandspålning, lätt bankpålning
med träpålar – möjligheter till
förbättrad design

Forskaren
23

Trafikverket
Alla

17

41

12.30
Hur ange krav, metod och kontroll för att
säkerställa packning av bank? (HHJV)
14.00 Bensträckare med kaffe

Branschen
9

Alla
43
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Satsa på underhåll av avvattnings anläggningar
Dokumentet kan visa behovet av detta!
Värdera var det inte fick ske "olyckor"

Ekonomi besparingar

Vald vägsträcka - en
värderingsmodell

För dessa områden så identifiera problem
Värderade kostnaderna om det hände

Blue spots
Risker

Nyckelord

Finns - så behöver bara användas!

Värderingen beror på vad vi lägger i
ordet utveckling

Teknikutveckling
Minskad klimatpåverkan
(miljöbelastning)

Användbarhet/nytta?

En omöjlighet att vi kan tillgodoräkna
oss detta, eller?

Kunskapsuppbyggnad

Negativa portryck

utveckling av instrument för att mäta
negativa portryck
Statestiken i sig ett värde

Andra nyttor

Identifierat vad som inte är det som
orsakar skada (har mindre betydelse)

Markunderbyggnader
Diskussion
se även Mentometer

Är data representativt?
Var finns datan - var tydlig med region norr
Använda AI?

Kommunikation
Vattenmättad - negativa portryck

Reactiv and proactive maintenance

I kortvariga arbeten (schakter) där vi
har bra uppföljning, borde vi kunna....

Hur ser nederbörden ut - som
har störst negativ inverkan
Hur långtgående slutsatser
kan vi dra av projektet?

Andra funderingar

Omfattande under lång tid eller kort intensivt?
Avgränsningar viktiga
Slutsatserna är Tillämpbara på fler platser

Koppla till SMHIs information om nederbörd
AI?

Förstå orsaken kanske prio?

Instämmer ej

Koppling till nederbörd

....

Förstå orsaken eller få med data för
andra delar av landet?

Mer kopplat till omgivningen
(permabilitet, avrining, topografi)

För att nå nytta vad
är nästa steg för
projektet?

Fokusera på Sverige

Efter tid, förändras
Sättningar

Hur ser de befintliga
järnvägsbankarna ut,
egentligen?

Varför ser det ut som det gör efter tid?
Kan vi skapa en bild
Hur ser det ut under banken - det är en
annan vattenproblematik

Demonstrationsprojekt
Vägledning/kurs
Resultat införs i regelverk
Mer pengar till underhåll!

Annat vadå
Se mentometer
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Vi dividerar om vilket klimatscenarie vi
ska använda, så kanske vi missar att få
med kunskap
Det tas lite för lätt vindigt
Bluespotskartorna - används!

Fortsatt
forskning

Överför kunskap till Svenska
förhållanden

Har vi med oss den här informationen
när vi planerar idag? När tar vi med oss
det?
Det är sannolikt ett fåtal
projekt som orsakar 95% av
kostnaderna

Hur mycket är kopplat
till bankmaterial
respektive
undergrunden

Bankmaterialet är
huvudorsaken

Diskussion

Vi behöver få fram råd

Detta tar jag med mig

Statiskt appliceras på ett rätt sätt - är viktigt
Eller är det så att många små fel i alla
projekt är det som skapar de stora
kostnaderna

Vi behöver mer kunskap om
hur materialen beter sig
Arbetsformerna gör att vi inte
har möjlighet att ta till oss ny
kunskap

Viktigt att hitta nya arbetsformerna för
att få med viktig kunskap

Underhållsbesparing

Många olika mätmetoder för
att få en bra bild av effekten

Ekonomi - besparingar

Använda en vält mer optimalt

Välja rätt antal överfarter

Teknikutveckling

Mindre slitage

Minskad klimatpåverkan
(miljöbelastning)

Nyckelord

Användbarhet/nytta?

Andra nyttor

Har vi tillräcklig kunskap om
vad som ska mätas och hur?

Packning
Diskussion
Se även mentimeter

Långtids beteende
Generalisering av resultaten
Är EV2 ett tillräckligt resultat för det vi
behöver veta, eller finns det andra saker vi
bör mäta för att hantera de frågor vi har?

Välj rätt mäktighet på skit
Vad mäta - hur mäta?

Kunskapsuppbyggnad
Tillämpning för många områden

Välj rätt frekvens

Kunskap om nedbrytningsprocesserna
Koppla till ett demonstrationsprojekt!

För att nå nytta vad
är nästa steg för
projektet?

Vad ska vi göra nu för att de om 50 år
inte ska klaga på oss?
Resultat införs i regelverk
Demonstrationsprojekt
Vägledning/kurs
Annat vadå

Detta tar jag med mig
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Ev2 ger ett relativt värde

Anders Bodares arbetet något vi kan ta med oss?

...
Fortsatt forskning

Är E-modulen ett rätt värde att mäta?
Beskriver den det vi behöver?

Diskussion

Nedbrytning och "fattigue" är
komplexa problem, där vi
behöver mer kunskap
Emeprin vi har fungerar den
för analys under spårplattan
också?

Det vi har fungerar för väg....

Vad gör tiden med vår bank?

Täcka banken så att inte få in vatten

Vi behöver en provbank som vi kan
mäta långtid på

Osäkerheten är valvverkan
Vi behöver en fullskale försök i fält
Vi bestämmer med vår design
hur konstruktionen ska bete
sig

Diskussion

Vi måste titta på mekaniken
innan vi dimensionerar - så vi
vet vilken funktion vi vill
erhålla

Vad vill vi kontrollera - deformationerna?

Komplext interaktions problem
Norrlandspålning fungerar i
hela landet men inte Skåne

Ekonomi - besparingar

Han sa det!
Vi kan göra det ännu billigare

Teknikutveckling

Användbarhet/nytta?

Träpålar
Diskussion
Se även mentimeter

Minskad klimatpåverkan
(miljöbelastning)

Pålarna plus och geonät minus

Kunskapsuppbyggnad
Öppna landskap
Andra nyttor

Bra för skogindustrin
Uppslag till många forskningsfrågor
Förstå valven

Så att vi kan lita på dom
Då kan vi öka pålavståndet
Livslängd

..

Spelar valet av trä roll?

För att nå nytta vad
är nästa steg för
projektet?

Fortsatt forskning

Transportkostnader
Styvhet

Bindemedel istället för geotextil?
Samverkan med LCA projekt (finns ett
på KTH) hur mycket bättre är träpålar
Hur beter sig en träpåle med tiden
Resultat införs i regelverk
Demonstrationsprojekt
Vägledning/kurs
Annat vadå
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Detta tar jag med mig

Se mentimeter

Mätningar i fält - fullskala - kalibrera

Bärförmåga

