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SAMMANFATTNING 
 
Väldimensionerade och underhållna vägar är en viktig del för en effektiv gruvbrytning 
eftersom det leder till en hög kapacitet gällande transporter av berg och gråberg. De laster 
som belastar överbyggnaden är ofta högre de som trafikerar allmänna vägar.  De höga lasterna 
i kombination med den speciella miljön, med brant lutning, problem med inläckage av vatten 
och en fast undergrund i form av berg leder till att vägbyggnation under jord är en stor 
utmaning.  

De i det här examensarbetet utförda fallstudierna gav en bild att en bidragande faktor av 
slitaget av vägar i underjordsgruvor är otillräcklig dränering. Vattnet orsakar skador i form av 
potthål när det tillåts droppa på körbanan och medför en borttransport av finkornigt material. 
Bristen på finare partiklar orsakar följdskador i form av spårbildning och en ökad mängd löst 
grus på vägbanan. Ökat portyck medför minskad skjuvhållfasthet och därmed försämrad 
bärighet.  

Det finns olika metoder för att förbättra vägens motståndskraft mot nötning. Ett alternativ 
är att cementstabilisera särskilt utsatta delar av vägnätet. Stabiliseringen kan därigenom sättas 
in som en punkåtgärd för till exempel vissa kurvor i rampen där det är problem med skador.  
Åtgärder som stabilisering med flygaska och användning av geonät kan också bidra till en 
förbättrad stabilitet men de alternativen bör testas innan de implementeras fullskaligt.  

För att studera effekten av överbyggnadens lagertjocklek och styvheten hos de olika lagren 
skapades ett antal modeller i Sigma/W. Genom att anta ett däcktryck för transportfordonen på 
800 kPa modellerades den vertikala spänningen och töjningen för de olika fallen. Eftersom 
inga mätningar har skett av de aktuella förhållandena vid någon gruva så utfördes analyserna 
generellt. Resultatet från analyserna överensstämmer med den beskrivna teorin. Genom att 
placera det styvaste lagret högst upp i överbyggnaden så tas spänning och töjning omhand på 
ett effektivare sätt. Desto tjockare ett lager är desto mindre töjning fås i de underliggande 
lagren. Eftersom överbyggnadstjockleken är begränsad av den fria höjden i underjordsgruvor 
så kan inte överbyggnaden bli hur djup som helst. Det medför att olika typer av 
stabiliseringsåtgärder kan vara ett alternativ för att öka stabiliteten utan att ökad lagertjocklek 
krävs. 

Bristfälligt skick på överbyggnaden leder till ökade underhållskostnader för 
transportfordonen. Genom att utföra en analys av antagna förhållanden visade det sig att 
genom att förbättra vägarnas jämnhet med 40 % kan underhålls- och däckkostnaden för 
lastbilarna minska med 30 %.  
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ABSTRACT 
 
A well-designed and maintained road is an important part in an effective mining operation. 
The loads that the transportation vehicles exert on the roads are often higher than the axle 
loads on public roads. The high loads in combination with mining conditions; high 
inclinations and water leakage put the roads under stress  

The case studies preformed in this report found that insufficient drainage is the major 
factor that decreases the serviceability of the roads. If water is allowed to drip to the surface it 
may cause damage in form of potholes and a lack of finer particles. The absence of finer 
particles can cause rutting and an increased amount of loose gravel on the surface. An 
increased pore water pressure causes a drop in shear strength and the roads bearing capacity is 
reduced. 

There are a number of methods to increase the stability of the road. The use of an asphalt 
wearing course is suggested to protect the surface from wearing. However to use an asphalt 
wearing course in the road system is a huge investment. A better alternative cost wise is to use 
cement stabilization at exposed parts of the road network. Fly ash and geo-nets could also 
lead to en increase in stability but further test are needed before these methods are used. 

To study the effects of layer thickness and stiffness a number of models are created in 
Sigma/W. The vertical stress and strain are modeled by assuming a tire pressure of 800 kPa. 
Due to lack of field test on the materials used to day the analyses are preformed in a general 
state. The result from the analyses agrees with the described theory. By placing the stiffest 
layer at the surface the strains and stresses are absorbed in an efficient manner. The thicker 
the layer the strains in the underlying are reduced. The limited allowed space for the 
pavement leads to a restriction in layer thickness. Therefore surface stabilization is an 
alternative to increase the stability without a growth in pavement thickness. 

Deficient condition on the pavement causes increased cost to maintain the haul vehicles. 
By preforming an analysis for assumed conditions an improvement of the roads roughness 
with 40 % the tire and maintenance cost for the vehicles can be reduced by 30 %.  
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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 
	  
vct	   	   	   Vattencementtal	  
	  
w	   	   	   Vattenmängd	  	  
	  
c	   	   	   Cementmängd	  
	  
vbt	   	   	   Vattenbindningsmedeltal	  
	  
D	   	   	   Mängd	  tillsatsmedel	  
	  
N10	   	   	   Ekvivalent	  antal	  standardaxlar	  
	  
m	   	   	   last	  
	  
a	   	   	   Kontaktytans	  radie	  
	  
P	   	   	   Däcklast	  
	  
p	  	  	   	   	   Däcktryck	  
	  
ESWL	   	   	   Equivalent	  single	  wheel	  load	  
	  
S	   	   	   Centrumavstånd	  mellan	  däck	  
	  
d	   	   	   Fritt	  avstånd	  i	  ett	  däckpar	  
	  
z	   	   	   Djup	  
	   	  
!!	   	   	   Vertikalspänning	  
	  
!! 	   	   	   Radiell	  spänning	  
	  
!!	   	   	   Ingångsspänning	  
	  
!!	   	   	   Vertikal	  töjning	  
	  
!! 	   	   	   Radiell	  spänning	  
	  
!!"#$#%! 	  	   	   Kritisk	  töjning	  
	  
hn	   	   	   Lagertjocklek	  
	  
ℎ! 	   	   	   Ekvivalent	  lagertjocklek	  
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CBR	   	   	   California	  bearing	  ratio	  
	  
E	   	   	   Elasticitetsmodul	  
	  
!	   	   	   Tvärkontraktionstal	  
	  
N	   	   	   Antal	  last	  repetitioner	  
	  
MMS	   	   	   Maintenance	  Management	  System	  
	  
CTW	   	   	   Kostnad	  för	  däckslitage	  
	  
CN	   	   	   Däckkostnad	  
	  
DISTOT	   	   Total	  transportsträcka	  
	  
TW	   	   	   Däckslitage	  
	  
IRI	   	   	   International	  roughness	  index	  
	  
PC	   	   	   Konsumtion	  av	  reservdelar	  
	  
CKM	   	   	   Kumulativ	  sträcka	  
	  
LH	   	   	   Antalet	  repationstimmar	  
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Tillgång av mineraler och metaller är avgörande för att bygga det moderna samhället. För att 
kunna producera modern energi- och miljöteknik som vindkraft, solceller, lågenergilampor 
och katalysatorer till bilar är en god tillgång till metaller så som järn, koppar, silver och 
högteknologiska metaller en förutsättning. Det är otänkbart med en grön tillväxt utan dessa 
råvaror för att tillverka utrustningen för den gröna teknologin. Sverige är ett av de ledande 
länderna i EU av malm- och metallproduktion. Gruvnäringen är av stor betydelse för 
tillväxten och ekonomin i Sverige. Den skapar arbetstillfällen och tillväxt i en del av landet 
som under en lång tid har varit inne i en negativ befolkningsutveckling. 
(Näringsdepartementet 2013) 

Driften i en underjordsgruva kan generellt beskrivas som följande. Personer och malm 
transporteras från och till underjorden via ett schakt, transporterna inom gruvan sker i 
gruvgångar. Det finns i gruvan en obruten malmkropp och under den ett så kallat 
brytningsrum. Det finns verkstäder för reparationer och underhåll av utrustning samt en ramp 
för att nå malmkroppen. Efter brytning krossas malmen sedan innan den transporteras till 
anrikningsverket. I anrikningsverket mals malmen i flera steg för att separera de olika 
mineralerna. (Aktiespararna 2014) 

I gruvor som använder truckar och lastbilar för att sköta transporterna är gruvans vägnät en 
viktig och vital del av en effektiv produktion. Som en följd av detta kommer en dålig väg 
direkt ett leda till negativa effekter på produktiviteten och kostnaderna. Driftsäkerhet, 
produktivitet och livslängd på transportfordon är alla beroende på hur väl dimensionerad, 
konstruerad och underhållen vägnätet är. (Thompson 2011) 

Gruvorna har ett omfattande vägnät som för att bibehålla en bra vägbana behöver ett 
resurs- och kostnadskrävande underhåll. Den tunga trafiken leder till att vägbanorna i 
gruvornas ramper snabbt bryts ned vilket dels leder till ett ökat underhåll av vägarna men 
även till ett ökat fordonsunderhåll. Dessa kostnader kan minskas genom att öka vägbanans 
kvalitet. Hur detta skulle kunna ske är motivet bakom det här examensarbetet. (Boliden 2014) 
 

1.2 Syfte och mål 
Det övergripande syftet med det här examensarbetet är att genom analyser och fallstudier 
kartlägga konstruktions- och driftsproblem i gruvor med ramper för transport av malm.  

Frågeställningarna som detta arbete berör: 
• Vilka problemområden finns med vägar i underjordsgruvor? 
• Klarar vägarna den belastning som de utsätts för? 
• Vilken typ av åtgärder kan genomföras för att öka vägarnas livslängd? 
• Kan förbättrade vägar minska underhållskostnaden för transportfordonen?  

 
Mål med examensarbetet: 

•  Genomföra tre fallstudier i Bolidens gruvor 
•  Kartlägga och sammanställa problem kopplade till drift av ramper 
•  Analysera effekter av olika åtgärder för att förbättra ramper 
•  Föreslå åtgärder för att förbättra ramper 
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1.3 Avgränsningar 
För att uppnå det beskrivna syftet och målet med det här examensarbetet följande 
avgränsningar gjorts. 

I fallstudierna har insamlingen av data endast utförts i tre av Bolidens underjordsgruvor i 
Skellefteåfälten, Kankberg, Kristineberg och Renström.  
Analysen av spänning- och töjningsnivåer har utförts generellt och inte utifrån den rådande 
situationen vid en specifik gruva. Beräkningar och analyser har genomförts utifrån de 
tekniska specifikationerna för en typisk lastbil som används för materialtransporter i en 
underjordsgruva. Inga analyser eller beräkningar för dynamisk belastning av vägnätet har 
utförts utan endast för statisk last. 

Överbyggnaden som beskrivs i fallstudierna samt i spännings- och töjningsanalyserna är 
för rampen. Övrigt vägnät i gruvorna har uteslutits från den här studien. Genom valet att 
fokusera på ramperna så utfördes analyserna på den belastning som lastbilarna utövade på 
överbyggnaderna. Slitaget av borriggar, lastmaskiner och andra typer av fordon exkluderades 
eftersom den största delen av trafikarbetet sker med lastbilar. 
 

1.4 Disposition 
Rapporten är disponerad enligt följande: 
 

• Det första kapitlet i examensarbetet är en inledning till vilka frågor som arbetet berör 
och en bakgrund till frågeställningen.  

 
• Det andra kapitlet beskriver med vilka metoder som forskningsfrågorna har besvarats. 

 
• Det tredje kapitlet är en sammanställning av den utförda litteraturstudien. Till att börja 

med beskrivs hur en väg generellt är uppbygg och vad de olika lagren i en vägkropp 
har för funktion. Sedan beskrivs vad som är skillnaden mellan en ”vanligt” väg och en 
väg i en undergjordsgruva. Kapitlet berör även olika typer av ytstabilisering samt 
teorier bakom spännings- och töjningsberäkningar och kostnadsanalyser. 

 
• Det fjärde kapitlet är resultatavsnittet i rapporten, det handlar om resultatet från 

fallstudierna, kostnadsanalyserna samt analyserna av spänning och töjning. 
 

• I det femte kapitlet analyseras det uppnådda resultatet. Kapitlet är indelat på samma 
vis som det föregående, efter resultatet från fallstudier, spännings-töjningsanalyser och 
kostnadsanalyser. Från fallstudierna listas olika tänkbara åtgärder för att öka skicket 
på vägarna.  

 
• Det sjätte kapitlet berör vilka slutsatser som kan dras från de tidigare kapitlen, 

forskningsfrågorna besvaras samt förslag på fortsatta studier lämnas. 
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2 METOD 
2.1 Tillvägagångssätt 
En stor del av arbetet med den här rapporten bestod av en litteraturstudie. Syftet med denna 
var att sammanfatta kunskapsläget samt teori för att utföra de olika analyserna. Genom 
litteraturstudien skapades en grundläggande förståelse för vilka problemområden som finns 
gällande vägbyggnation i underjordsgruvor. Arbetet med litteraturstudien har sedan fortsatt 
under hela arbetets gång för att beskriva teori bakom beräkningar och analyser. Fallstudierna 
vid de olika gruvorna var även de en källa till information gällande problematiken.   

För att studera effekterna av kostnad för underhåll av transportbilarna relaterat till vägarnas 
grovhet användes en kostnadsanalys där kostnaden för däckslitage och fordonsunderhåll 
beräknades för olika väg förhållanden. Vid fallstudierna intervjuades underhållspersonal för 
att få en bild av hur underhållet bedrevs vid de olika gruvorna.  

En rad olika analyser har utförts för att undersöka hurvida vägsystemet klarar av den 
belastning som den utsätts för. Analyserna omfattar både rena handberäkningar för att 
undersöka standard- axlar och hjul samt analyser på spänning och töjning i datorprogram som 
Sigma/W och Weslea.  

I litteraturstudien läste författaren in sig på vilka metoder som kan vara aktuella för att öka 
livslängden för transportvägar underjord. Analyser i Sigma/W användes för att se vilka 
effekter som olika typer av stabilisering kan leda till.  

Det här arbetet är till största delen kvalitativ forskningsansats med inslag av kvantitativ 
insamling av data. I en kvalitativ forskning går resultatet på djupet och gäller specifika 
miljöer, omständigheter och tidpunkter. Fallstudierna är ett tydligt exempel på kvalitativ 
forskning eftersom den baseras på subjektiva åsikter hos de personer som intervjuas. 
Frågeställningen är flexibel till viss del eftersom frågor förbereds inför intervju tillfällen men 
följdfrågor ställs och samtalen kan liknas vid en diskussion mellan författaren och personerna 
som intervjuas. Resultat från de olika gruvorna är representativt för dem men slutsats kan inte 
dras att det är representativt för alla världens underjordsgruvor eller ens för alla svenska 
underjordsgruvor. Detta medför att en kvalitativ forskningsansats är bättre lämpad än en 
kvantitativ. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Spännings- och töjningsanalysen har vissa inslag av kvantitativ forskning; det en 
strukturerad frågeställning som har formulerats entydigt i förväg, forskaren är objektiv och 
står ”utanför”, resultaten är generella, valida och reliabla. (Olsson & Sörensen, 2011) 

2.1.1 Litteraturstudie 
I litteraturstudien får läsaren en grundläggande kunskap om en vägs uppbyggnad och hur 
olika typer av ytstabilisering fungerar. Teori bakom töjning och spänning beskrivs samt teori 
för analys av kostnader för underhåll av ramper i gruvor.  

Informationen som ligger till grund för litteraturstudien är hämtad främst från 
engelskspråkigt material. Anledningen till det är eftersom det fanns lite svenskt material om 
vägar i gruvor. Materialet har till stor del samlats in genom sökningar vid LTU:s 
universitetsbibliotek med hjälp av sökmotorer så som Primo och Google Scholar.   

En del av de sökord som har använts är: gravel roads, haul road, haul road design, haul 
road maintenance, fly ash, cement stabilization, surface stabilization 

2.1.2 Fallstudier 
Genom samtal med personer av varierande befattningar, hos gruvföretaget och dess 
underentreprenörer, har en information om underhåll och konstruktion av vägarna samlats in. 
Samtalen har genomförts i dialogform med ett antal förberedda frågor där svaren antecknats.  



	   4	  

Beroende på personen som intervjuades befattning och kunskap om vägbyggnation ställdes 
sedan ett antal följdfrågor. Informationen från samtalen redovisas i resultatavsnittet samt 
Appendix A och har utgjort underlag för diskussions- och slutsatsdelen.  
 

2.1.3 Spännings- och töjningsanalys 
Genom att använda programmen Sigma/W och Weslea analyseras hur spännings- och 
töjningsmängden i en överbyggnad förändras genom att förändra olika parametrar så som 
lagertjocklek och elasticitetsmodul. Syftet med att ändra dessa parametrar är att se hur 
spänningen och töjningen påverkas om tex bärlagret är styvare än slitlagret.  

Analysen utförs för ett enskilt däck i en symmetrisk analys eftersom det är en modell som 
är lämpad för cirkulära laster, vilket ett lasten från en däck kan anses vara.  

Eftersom inga materialprovtagningar har genomförts i den här studien så antas 
materialparametrarna som tvärkontraktionstal och elasticitetsmodul.  

För att se effekterna av en stabilisering med flygaska eller cement utförs liknande analyser 
för tre olika fall av stabiliserade bärlager. 
 

2.1.4 Axelkonfiguration 
För att illustrera effekten på nerbrytningen av vägen görs analyser på standardaxlar och 
ESWL ( Equivalent single wheel load). Genom att beräkna antalet standardaxlar för olika 
typer av axelkonfigurationer studeras effekten av att använda en viss lastbilsmodell för 
materialtransporter.  

Genom att använda ESWL studeras effekten av lastöverlappning för olika däckavstånd på 
en tandemaxel. 
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3 LITTERATURSTUDIE 
 
 

Det är vissa skillnader i uppbyggnad mellan vanliga vägar och vägar i 
underjordsgruvor. För ökad förståelse kommer dock uppbyggnad av en ”vanlig” väg 
att beskrivas först och sedan kommer skillnaden mellan den typen av vägar och vägar 
i gruvor att beskrivas. I huvudsak kommer tyngdpunkten att ligga på att beskriva 
uppbyggnad av grusvägar eftersom det är den typen av vägar som förkommer i 
Bolidens gruvor 

 

3.1 Vägens uppbyggnad 
En vägkropp består av över- och underbyggnad. Gränsen mellan dessa kallas för terrassyta. 
Vad som definieras som underbyggnad beror på om vägen går i bank eller skärning. I bank är 
det den ”ursprungliga” marken som betecknas som terrass. I skärning är underbyggnaden den 
mark som ligger under ett tänkt plan genom dikesbotten (Isacsson 2000). Figur 1 visar hur en 
väg kan vara uppbyggd och dess olika beståndsdelar.  
 

 
Figur 1: Principiell uppbyggnad väg (Vägverket 2009) 

Terrassens bärighet är avgörande för vägens bärighet. Den varierar med vilket material som 
terrassen består av, temperatur och klimat. Överbyggnaden består av ett antal lager som 
antingen är bundna eller obundna. Generellt ökar kvaliteten på materialen uppåt i vägkroppen, 
dvs. materialen med högst styvhet är i de översta lagren och längre ner i vägen minskar 
styvheten. Överbyggnaden består förenklat av fyra lager; slit-, bär, förstärknings- och 
skyddslager. Förstärkningslagret är obundet medan slit- och bärlager antingen kan vara 
bundna eller obundna. Obundna slitlager förekommer på grusvägar och nästan alla bundna 
slitlager utgörs av olika typer av asfaltbeläggningar. (Isacsson 2000) 
 
Det huvudsakliga syftet med slitlager är att möjliggöra att trafiken tar sig fram på ett effektivt 
och säkert sätt. För att minimera att horisontella och permanenta deformationer ska ske måste 
slitlagret ha tillräckligt goda egenskaper för att stå emot lasterna orsakade av trafiken. I ett 
grusslitlager är det i huvudsak vatten som binder kornen till varandra. Därför är det av vikt att 
en viss vattenhalt hålls i slitlagret för att minimera materialförluster orsakade av trafiken. 
Krav ställs på att slitlagret håller en god bärighet och hög motståndskraft mot spårbildning. 
Grusvägar får varken bli sliriga av vatten eller damma när vattenmängden sjunker. I allmänhet 
uppfylls dessa krav om kornfördelningen uppfyller den så kallade idealkurvan, d.v.s. en hög 
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halt finkornigt material (ca 15 %). Skador på slitlagret kan dock inte undvikas helt men 
genom att välja material med rätt kornfördelning kan dessa minimeras. Sammansättningen av 
materialet kommer dock att förändras med tiden. Finkornigt material kommer att försvinna på 
grund av damning och transport med vatten. Grovt material kommer att försvinna på grund av 
krossning eller genom att material kastas bort från vägen av passerande fordon. (Isacsson 
2000) 

De drag-, tryck- och skjuvspänningar som tung trafik utövar på en överbyggnad minskar 
med djupet. Det är därför motiverat att använda de material som bäst klarar av höga 
spänningar högst upp i överbyggnaden. Om överbyggnaden som helhet betraktas, ska den 
garantera att spänningarna i terrassen inte överstiger en kritisk nivå. På motsvarande sätt ska 
de övre lagren skydda de underliggande mot för höga spänningar. I första hand finns 
överbyggnadens förmåga att skydda terrassen från att skadas av trafiklaster i slitlagret. 
Slitlagret skall även ge vägen en körbar yta. Eftersom slitlager normalt är ett dyrare material, 
än bär- och förstärkningslager, läggs det i tunna lager och kan därför inte till fullo skydda 
underbyggnaden för de vertikala krafterna. På grund av detta består överbyggnaden normalt 
även av ett bärlager. Den primära uppgiften hos bärlagret är alltså att bära trafiken, dvs. att 
bära upp och sprida ut spänningarna som den tunga trafiken orsakar. Genom att välja lämpliga 
material till bärlagret kan spänningarna reduceras till en så pass låg nivå att det i 
överbyggnadens lägre lager inte behöver ställas lika höga materialkrav på förstärkningslagret. 
Den primära uppgiften hos förstärkningslagret är att skydda bärlagret från terrassen och 
terrassen från bärlagret. Förstärkningslagret fungerar som ett dränerande lager som förhindrar 
att fukt och finmaterial kommer upp i bärlagret från terrassen eller så att kyla inte vandrar ner 
till terrassen. (Isacsson 2000) 

Enligt TRVK Väg så ska dimensioneringen av vägen på en undergrund av materialtyp 2-5, 
dvs. grovkorniga till finkorniga jordarter och mineraljordar, ha ett slitlager med en tjocklek 
mellan 50 och 100 mm och ett bärlager på 100 mm. Tjockleken på förstärknings- och 
skyddslagret varierar med avseende på tjällyft och bärighet. Den sammantagna tjockleken av 
bär- och förstärkningslager ska minst vara 500 mm.( Trafikverket 2011) 
 

3.2 Vägar i underjordsgruvor 
Vid bergunderbyggnad krävs inget förstärkningslager då bärighet och tjällyft inte är ett 
problem. Vid den typen av underbyggnad används minst ett grusslitlager på 50 mm och ett 
bärlager på 150 mm. Vägar i underjordsgruvor har inte den typen av terrass utan de har en 
bergunderbyggnad vilket är materialtyp 1. 
    Syftet med vägarna i underjordsgruvor är att tillhandahålla en körbana som är framkomlig 
för olika fordon genom att täcka ojämnheter i sulan efter sprängning. Syftet är även att avleda 
vatten. (Novikov 2014) 

Det finns en rad problemområden med transportvägar i gruvor. Bergmaterial som 
transporteras kommer att lyda gravitationen oavsett hur försiktig eller skicklig en 
maskinförare är, särskilt när fordonet kör uppför en ramp. Desto brantare lutning på rampen 
desto mer material kommer att falla ur lastbilsflaket. Eftersom ett visst spill är oundvikligt så 
är det en viktig åtgärd att omgående ”städa upp” innan det lösa materialet orsakar problem. 
Underhåll av transportvägar handlar inte enbart om att samla ihop oönskat material utan 
snarare är det behovet av regelbundet underhåll av överbyggnaden som är direkt beroende av 
den ursprungliga vägkonstruktionen. En undermåligt konstruerad vägkropp utan väl 
fungerande dränering och en mjuk körbana kommer att leda till större underhållskostnader i 
jämförelse med en väldimensionerad väg. Drivmedelskostnaderna kommer också att öka med 
en körbana i sämre skick. (Walker 1993) 
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Generellt har gruvor i hård berggrund en stor fördel mot till exempel kolgruvor, där gråberget 
oftast utgörs av skiffer och spröd sandsten. Dels är det större tillgång till högkvalitativa 
konstruktionsmaterial men även den stabilare undergrunden är en fördel.  Skador på slitlagret 
är dock oundvikliga när vägen belastas av upprepade cykler med transportfordon. Om vatten 
tillåts spola över vägbanan kommer nerbrytningen att ske snabbare än om vägbanan hade 
varit torr. Likväl som ytan blir spårig, korrugerad och gropig kommer stenmaterialet längre 
ner i överbyggnaden att vittra sönder. Korrekta materialval är väsentliga för att maximera 
livslängden på vägen. (Walker 1993) 

Problemen med vägbyggnation i gruvor underjord är i vissa hänseenden annorlunda än de i 
dagbrott, men åtgärderna är i grova drag desamma. Vatten orsakar stora problem om det inte 
kan ”fångas in” och ledas om från vägbanan. Om vattnet tillåts spola över vägbanan kommer 
det finare materialet att spolas bort. Det leder till att fordonen får köra över en väldigt ojämn 
yta av större stenar. Ett annat problem är att spill från transport av bergmaterial är svårt att se 
och därmed undvika.  (Walker 1993) 

Det har utvecklats flera olika produkter för förbättra körbanor i gruvor. I en sydafrikansk 
guldgruva, Kinross, har Concor Technicrete ett projekt. De använder sin ”Deckwerk” som är 
en vertikal fastkopplingsbeläggningssystem, Figur 2 visar hur en väg belagd med Deckwerk 
ser ut. Det som är unikt med deras produkt är att blocken ger en hopkoppling i tre riktningar, 
både horisontellt och vertikalt. När plattorna har lagts ut bildar de en mycket stark, samtidigt 
som den är flexibel, vägbana av betong. (Chadwick 1996) 
 

 
Figur 2: Väg sydafrikansk kolgruva belagd med Deckwerk (Technicrate, 2014) 

Vägar med asfaltbeläggning förekommer också i underjordsgruvor. I LKABs underjordsgruva 
i Malmberget finns totalt 60 mil transportvägar, av dessa är 4,5 mil belagd med asfalt (LKAB 
2012).  Förhållanden som råder i gruvan med dels branta lutningar på vägen, väta samt 
tidspress från produktionen för att så snabbt som möjligt få farbara vägar leder till att det i 
princip är omöjligt att lägga beläggning som brukligt ovanjord.  Till hårt belastade vägar 
används en beläggningskonstruktion bestående av två lager. Eftersom det av ovan beskrivna 
skäl in är möjligt att utföra i LKABs gruva pågår arbete med att utveckla en specialmassa som 
är gjord för att läggas i ett enda tjock lager. Stående vatten orsakar problem med vägbanan. 
Om vägarna inte är tillräckligt bomberade så står vatten på körbanan. Vattnet pressas sedan 
ner i beläggningen av däcken på de tungt lastade fordonen vilket leder till att stenarna släpper 
och hål och sprickor uppstår. (Lundberg 2011) 
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Stabiliserad överbyggnad med aska genomförs av företaget Sasol i sydafrikanska 
underjordiska kolgruvor i. Den här typen av konstruktion är relativt kostsam men den har ett 
flertal fördelar, bl.a. hanteringen av dammbindning. Så snart som tillträde till driften har 
gjorts möjlig startar arbetet med att pumpa undan vatten. Därefter hyvlas undergrunden och 
ett 150 mm tjockt lager avfallsaska packas. Sedan sprejas askan med en outspädd 
emulsionslösning med en täckning på 0,5 liter/m3. Ytan packas sedan med envalvsvält. Detta 
resulterar i en mycket slät och hållbar yta som trafikeras av fordon med en vikt upp till 80 ton. 
(Chadwick 1996) 

3.3 Egenskaper hos bergmaterial 

3.3.1 Funktionella egenskaper 
Stenmaterial är den dominerande komponenten i en vägöverbyggnad. De obundna lagren 

består till 100 % av sten men även de bundna lagren består till större delen av bergmaterial. 
Ett asfaltslitlager består till exempel av ca 90 viktprocent av sten. (Isacsson 2000) 

Beroende på var i överbyggnaden som materialet skall användas är betydelsen av 
materialegenskaperna olika. I bär- eller förstärkningslagret är det inte väsentligt hur väl 
materialet kan stå emot nötning från dubbdäcken, material i dessa lager behöver däremot stå 
emot den nötning som uppstår mellan partiklarna på grund av rörelser i överbyggnaden. För 
ett material som ska användas i ett asfaltslitlager är det däremot det en viktig egenskap. En 
viss typ av stenmaterial kan fungera väl i en asfaltbeläggning men vara olämpligt i en 
cementbeläggning eftersom det reagerar kemiskt med bindemedlet. Vice versa kan ett 
material gå att använda i en cementbeläggning men i en asfaltmassa så blir vidhäftningen 
mellan stenmaterialet och bituminet för dålig vilket leder till s.k. stripping. (Isacsson 2000) 

3.3.2 Karakteriserande egenskaper 
Trafikverket hanterar kontrollen av obundna material enligt utifrån två förutsättningar: 

• Inköpt material- menas material som inte tillhandahålls av beställaren. 
• Material i väglinjen- material som tillhandahålls av beställaren. 

Det finns normer för hur inköpt material skall deklarera (SS-EN 13242, SS-EN 13285 och 
tillverkanförsäkran). Detta medför att Trafikverket i TRVKB 10 ställer följande krav på 
materialegenskaper så som: 

• Krossytegrad 
• Nötningsegenskaper 
• Motstånd mot fragmentering 
• Finmaterialkvalitet 
• Kornstorleksfördelning 
• Packningsegenskaper 
• Petrografi (Glimmerhalt) 
• Halt av organiskt material 

Kontrollen sker på färdiga lager med undantag för vissa egenskaper om materialet är 
produktcertifierat. (Loorents 2006) 

Ett bra material till vägbyggnationer skall komma från ett berg av god hållfasthet. 
Generellt är den svenska berggrunden sådan hållfasthet att den kan användas till obundna 
lager i vägar. Nedan beskrivs ett antal egenskaper som bör vara uppfyllda för ett bra 
överbyggnadsmaterial. För partiklar i de bundna lagren närmare körbanan är kraven större 
eftersom den utsätts för stora påfrestningar och inte skall krossas eller slitas ner för mycket. ( 
Granhage 2009) 

De enskilda partiklarnas geometri och kantighet beskrivs av kornformen. Genom att 
studera vilken rasvinkel partiklarna har i en konformad hög kan rundningsgraden hos kornen 
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bestämmas. Desto kantigare de är desto högre rasvinkel. Partiklarnas geometri beskrivs ofta 
av flisighets- och LT-index. Flisigheten är förhållandet mellan medelbredd och medeltjocklek 
hos partiklarna. LT-index anger förhållandet mellan kornens längd och tjocklek samt andelen 
korn vars förhållande är mindre än ett givet värde. (Isacsson 2000) 

För att undersöka ett bergmaterials nötningsegenskaper finns två olika testmetoder 
beroende på hur materialet skall användas. Är det en sten som ska användas i beläggningen så 
testas nötningen med kulkvarnsvärde. 1 kg sten roterar med 7 kg stålkulor och vatten i en 
trumma med skovlar som roterar med 5400 varv/minut under en timme. Kulkvarnsvärdet är 
den viktprocent av materialet som efter provningen passerar en 2 mm sikt.(Granhage 2009) 
Material som används längre ner i överbyggnaden testas med en liknande metod, Micro 
deVal. 500 g stenmaterial roteras i en slät trumma med 5 kg stålkulor och 2,5 l vatten. 
Trumman roterar i 1200 varv. Vattnet mildrar stötarna och ger ett mer nötande slitage.  

Det är en rad egenskaper hos stenmaterialet som påverkas av partikelformen. Större 
flisighetstal och LT-index medför dels sämre partikelhållfasthet, större hålrum i kornskelettet 
jämfört med ett kubiskt material. Desto större hålrumshalt som finns i en kornmängd desto 
större betydelse har partikelhållfastheten. När hålrumshalten är låg stödjer partiklarna 
varandra i ett flertal punkter och därför får hållfastheten hos partiklarna mindre betydelse. 
Den inre friktionen hos materialet ökar med ökad kantighet och flisighet. (Isacsson 2000) 

Ytstrukturen hos ett stenmaterial beskrivs av ojämnheter hos dess yta. Natursten har oftast 
en slät ytstruktur som ett resultat av inlandsisens nötning. Ett krossat material har en rå yta. 
Generellt anses ett rått material ha en bra stabilitet och hållbarhet men råheten försvårar att en 
god packning uppnås. För att beskriva andelen krossade partiklar i en samling korn används 
begreppet krossytegrad. Till exempel betyder krossytegraden 20/45 att provet innehåller 20 
viktprocent helt krossat material och 45 viktprocent helt okrossat material. (Isacsson 2000) 

I princip alla svenska bergarter innehåller mineralen glimmer i varierande halter. Glimmer 
är en mjuk mineral som lätt spaltas upp i tunnare lager vid mekanisk nötning. Många 
glimmermineraler är också mycket känsliga för vittring. Nedbrytningen av mineralen sker 
alltså både genom både mekanisk och kemisk påverkan samt genom frostsprängning. 
Glimmers egenskaper leder till negativa effekter i anläggningsanvändning. 
Högvattenuppsugningsförmåga i finmaterial med hög halt glimmer leder till minskad bärighet 
om glimmerhalten är hög i överbyggnadsmaterialen. Mineralens mjukhet leder till att 
beläggningar som innehåller glimmer får en låg slitstyrka. Försämrade packningsegenskaper 
hos bärlager med hög halt glimmer. (Granhage 2009)   

De enskilda partiklarnas geometriska egenskaper kan inte mätas individuellt. Ett 
partikelindex har utvecklats för att kunna mäta den kombinerade effekten av kornform, 
kantighet och ytstruktur. Alla tre egenskaperna påverkar hålrumshalt och densitet. Ju högre 
kantighet och råhet desto högre partikelindex. Partilkelindex för en fraktion runda, polerade 
aluminiumpartiklar är noll. Högre partikelindex leder till ökad hållfasthet. (Isacsson 2000) 

En kornkurva beskriver kornstorleksfördelningen i en kornsamling. Den bestäms genom att 
materialet siktas genom olika siktar med varierande maskvidd. Det är den vanligast 
förekommande analysen på stenmaterial till vägbyggnad. Graderingen påverkar egenskaper 
såsom materialets stabilitet, dräneringsförmåga och tjälfarlighet. Ett välgraderat material 
resulterar normalt i en högre stabilitet medan ett engraderat material är bättre ut 
dräneringssynpunkt. (Isacsson 2000) 
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3.4 Slitage av grusvägar 
En stor del av vägar i ramper är inte belagda och kan jämföras med grusvägar. 
De främsta orsakerna till nedbrytning av en grusväg är trafik, regn, vind och hyvling 
(Alzubaidi 1999). I en underjordsgruva är regn och vind inte ett problem men däremot 
otillräcklig dränering av vatten (Walker 1993). 
 

3.4.1 Vatten 
Nederbörd kan både ha positiva och negativa effekter på en grusväg. Stora mängder vatten 
orsakar att de finare partiklarna transporteras iväg från vägen genom antingen bortspolning 
eller vattenstänk från fordon. Häftiga regn leder även till att vägbanan blir mjukare när vatten 
samlas i den, vilket leder till en sänkt bärighet. Den försämrade stabiliteten beror på att när 
vattenmängden ökar stiger portrycket vilket i sin tur leder till att skjuvhållfastheten minskar 
och genom detta minskar vägens bärighet. För lite tillförsel av vatten leder å andra sidan till 
en torr vägkropp där de finare partiklarna kommer att försvinna genom damning. Låg halt av 
finkornigt material kan orsaka omfattande förekomst av löst grus på vägen.  Detta leder till att 
det grövre materialet lossnar och strängar av material bildas längs vägens mitt och kanter. 

Brister i dränering leder till att nedbrytningen av vägbana och vägkropp påskyndas. När 
dräneringen in fungerar leder det till en uppmjukning av vägens ytskikt vilket får som följd att 
hjulspår bildas. Även utvecklingen av potthål påskyndas. (Alzubaidi 1999) 
	  

3.4.2 Trafik 
Slitage på en väg orsakad av trafik består av två mekanismer: fartvind och mekanisk påverkan 
från de drivande hjulen. När hjulen rullar på vägen så utsätts vägkroppen för ansenliga krafter. 
Dessa krafter resulterar i en fjädring i vägbanan. Denna rörelse leder till friktion mellan 
gruskorn. När kornen gnids mot varandra så slits de. Genom detta bryts större partiklar ned 
till mindre. När trafiken kör på vägen så blåser en del grus av vägbanan och ner i diket på 
grund av fartvinden, dessutom skickas en del iväg av däcken, stenskott. En ännu allvarligare 
materialförlust orsakad av trafik är dammbildning. Genom en kontinuerlig nötning från däck 
så krossas de grövre kornen och leder till en brist på stenmaterial och ett överskott av sand. 
Detta leder till att vägbanan blir korrugerade som en tvättbräda. (Alzubaidi 1999) 

3.4.3 Hyvling 
Varje gång en väg hyvlas så leder det till ett slitage. Bladet på hyveln nöter, krossar och skär 
sönder stenmaterialet. Desto fuktigare vägbanan är desto mindre nötning. Den förslitning som 
hyvlingen orsakar är dock relativt liten i jämförelse med den från trafik. (Alzubaidi 1999) 
 

3.5 Vägskador som kan uppkomma 
Definitionen för korrugering är ”korta regelbundna ojämnheter som består av en följd av 
vågor med vågtoppar och vågdalar”, se Figur 3. Trafik är den främsta orsaken till korrugering. 
Ojämnheter i vägbanan gör att fordonen kommer i gungning och genom detta belastar 
vägbanan dynamiskt. När fordonet kör på vägen kommer materialet som är i kontakt med 
däcken att rivas upp genom sugkraften mellan däck och vägbana. Eftersom belastningen 
varierar kommer mängden material som rivs upp att variera. På grund av det kommer 
materialet att ansamlas och bilda ryggar, korrugeringar. Topparna består främst av sand 
eftersom det finare materialet dammar bort och det grövre materialet rullar ner i vågdalarna. 
Korrugering uppstår i större omfattning om slitlagret innehåller för höga halter sand, vilket 
inträffar när det fina materialet har dammat bort och det grövre materialet brutits ner. Även 
uttorkning av vägbanan och en dränering som inte fungerar kan också orsaka korrugering. För 
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att åtgärda det här problemet krävs en hyvling av vägbanan ner till botten av vågdalarna samt 
en förändring av kornsammansättningen i slitlagret och förändring i dammbindningsmetod 
samt medel. (K. Johansson 2005) 

	  
Figur	  3:	  Korrugering	  (Johansson	  2005) 

 
Potthål, se Figur 4, orsakas främst av att vägen saknar tillräckligt tvärfall vilket gör att vatten 
blir stående på vägbanan. Andra orsaker kan vara en felaktig kornfördelning i slitlagret, 
otillräckliga diken eller bristande bärighet. När vatten samlas på vägen mjukas vägbanan upp. 
Finmaterialet slammas upp i vattnet och förs bort från hålet när trafiken passerar. Potthål 
förekommer ofta i korrugeringens vågdalar och förekommer därför i regelbundna mönster (K. 
Johansson 2005). Potthål kan även orsakas av att konstruktionen har för låg bärighet eller på 
grund av att slitlagret är så tunt att bärlagret återfinns i körbanan. Åtgärder för att undvika 
dessa hål är att hyla om vägen till ett tvärfall på 5 % uppnås, förbättra kornfördelningen, fylla 
igen befintliga hål med en blandning av vatten och dammbindningsmedel eller fylla på med 
mer slitlager. (Skogsforsk 2013) 
 

	  
Figur	  4:	  Potthål	  på	  en	  grusväg	  (Johansson	  2005) 

Spårbildning uppkommer där; överbyggnaden har för låg bärighet, om vägkroppen är 
underdimensionerad, felaktigt material eller för hög vattenkvot. (K. Johansson 2005) Även en 
underdimensionerad terrass samt vattenerosion i hjulspåren kan orsaka spårbildning. För att 
åtgärda spårbildning kan man hyvla och grusa, förbättra överbyggnadens tjocklek eller 
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förbättra dräneringen, Figur 5 illustrerar hur en skogsväg kan se ut vid tjällossning. 
(Skogsforsk 2013) 
 

	  

	  
Figur	  5:	  Spårbildning	  på	  en	  grusväg	  vid	  tjällossning	  (Johansson	  2005) 

3.6 Åtgärder för att öka bärförmåga och livslängd 

3.6.1 Stabilisering av obundna lager 
Genom att använda ytstabilisering kan egenskaper hos ett material modifieras så att de ställda 
kraven på exempelvis bärighet uppfylls. Stabiliseringen är en tvåstegsprocess. Det första 
steget är en modifiering av materialets egenskaper, bland annat packningsegenskaper.  Sedan 
stabiliseras bergmaterialet vilket innebär att till exempel hållfasthet, permeabilitet och 
erosionsegenskaper förändras. Därefter sprids ett bindemedel ut över ytan. För att blanda 
bergmaterial och bindemedel fräses ytan med en speciell stabiliseringsfräs.  Det finns i 
dagsläget inga svenska rekommendationer utan laboratorieförsök i kombination med provytor 
rekommenderas. Normalt brukar bindemedelshalten variera mellan 1,5 % och 6 %. (Lindh 
2005)Stabilisering av enskilda lager i en vägöverbyggnad kan leda till en optimerad 
konstruktion vid dimensioneringen och därmed kan mängden material som tas i anspråk att 
minska.  (Svedberg, o.a. 2008) Bindemedel som används vid stabilisering kan delas in i 
följande kategorier: 

• Asfalt- emulsioner och liknande produkter 
• Portland cement 
• Kalk 
• Blandningar av ovanstående 

o Asfalt/cement 
o Asfalt/kalk 
o Kalk/flygaska 
o Cement/kalk/flygaska 

• Kemiska bindemedel 
• Salt 
• Övriga- till exempel dräneringar av olika slag, geotextil och mekanisk stabilisering 
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Tabell 1 ger en översikt för när det är lämpligt att använda olika typer av bindemedel 
 
 
 
Tabell 1: Användning av olika typer av stabiliseringsmedel, efter (Hicks 2002) 

Stabiliserings 
medel 

Process Effekter Lämplig jordtyp 

Cement Cementiösa bindningar mellan 
partiklarna bildas 

• Låg halt tillsatser: 
minskad känslighet för 
förändringar i fukthalt, 
resulterar i modifierad 
eller bundet material 

• Hög halt tillsatser: 
• Ökar E-modul och 

draghållfasthet, 
resulterar i ett bundet 
material 

Inte begränsad bortsett för 
skadliga komponenter 
(organiskt sulfider etc. som 
bromsar cementreaktionen. 
Lämplig i korniga jordar 
men ineffektiv i homogena 
material och tunga leror 

Kalk Cementbindningar mellan 
partiklarna bildas men med en 
långsammare hastighet än för 
cement. Reaktionen är 
temperaturberoende och behöver 
puzzolan. 

Ökar hanteringsegenskaperna 
hos kohesions material 

• Låg halt tillsatser: 
minskar känsligheten 
för förändringar i 
fukthalt, ökar 
hållfasthet, resulterar i 
modifierade eller 
bundna material. 

• Hög halt tillsatser: 
ökad E-modul och 
draghållfasthet, 
resulterar i ett bundet 
material. 

Lämplig för kohesions 
jordar. Behöver lerpartiklar 
i jorden för att reagera med 
kalken. Organiskt material 
kommer bromsa reaktionen. 

Blandningar 
 (t.ex. slag/ kalk, 
flygaska/kalk) 

Kalk och puzzolan förändrar 
partikelstorleken och utvecklar 
cementbindningar 

Generellt likt cement men 
ökningen av hållfasthet som 
kalk. Ökar användbarheten. 
Minskad problematik med 
krympningssprickor. 

Samma som för 
cementstabilisering. Kan 
användas i jordar där kalk 
inte är reaktiv. 

Bitumen Agglomeration av finpartiklar Minskar permeabiliteten och 
ökar den kohesiva hållfastheten. 
Minskar känsligheten för fukt 
genom att täcka finpartiklar. 

Lämplig för korniga 
material med låg kohesion 
och låg plasticitet. 

Bitumen/cement 
blandningar 

Agglomeration av finpartiklar och 
en del cement bindningar 

Minskar permeabiliteten och 
ökar hållfastheten. Cementen 
bidrar med en tidig hållfasthet. 

Lämplig för korniga 
material med låg kohesion 
och låg plasticitet. 

Mekanisk 
stabilisering 

Blandning av två eller fler 
material för att uppnå planerad 
kornstorleksfördelning 

Ändringar av hållfasthet, 
permeabilitet, volym stabilitet 
och kompat barhet. Materialet är 
fortsatt korning 

Dåligt sorterade jordar, 
korniga jordar med en brist i 
en del storlekar i 
kornfördelningen 

Diverse 
kemikalier 

Agglomeration av finpartiklar 
och/eller kemiska bindingar 

Öka torrhållfasthet, förändra 
permeabiliteten och 
volymstabiliteten 

Dåligt sorterade jordar. 
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Kornstorleksfördelningskurvor och Atterberg-skalor används ofta för att få en preliminär bild 
av vilken stabiliseringstyp som är lämpad för ett visst material. Den vanligaste skalan för 
lämplighet för olika bindemedel är baserad på en 75 µm sikt och materialets plasticitetsindex. 
Det rådande klimatet har en avsevärd effekt på vilket medel som skall användas. I områden 
med hög fukthalt är det viktigt att känna till hur materialets hållfasthet påverkas av hög 
vattenhalt. Vid den typen av förhållanden är ofta cementbaserade bindemedel att föredra, 
dock kan asfalt och blandningar av asfalt och cement också fungera väl. (Hicks 2002) 

I kallt klimat ger cement ett bättre resultat eftersom reaktioner i cement sker trots låga 
temperaturer medan puzzolan-reaktionerna i kalk bromsas upp. Oftast ger en blandning av 
olika bindemedel ett bättre resultat än när de används separat. (Svedberg, o.a. 2008) 
 

3.6.2 Mekanismer vid stabilisering 
Under en stabilisering är det en rad olika kemiska reaktioner som sker. Dessa bildar i sin tur 
olika reaktionsprodukter. Förhållandet mellan kalciumoxid och kiseloxid, CaO:SiO2, påverkar 
reaktiviteten hos cement (hydraulisk), merit, finmald hyttsand, (latent hydraulisk) och 
flygaska (puzzolan). Om kvoten är högre leder det till en större andel hydrauliska reaktioner, 
dvs. cement. (Svedberg, o.a. 2008) En blandning av cement och bränd kalk har både en snabb 
initial hållfasthet från cementen samt en långsam puzzolan reaktion. Latent hydrologiska 
material måste aktiveras med t ex kalciumhydroxid för att reagera med vatten medan 
puzzolana material måste ha tillgång till kalciumhydroxid under hela reaktionsförloppet. En 
blandning av cement och bränd kalk har alltså både en snabb initial hållfasthet från cementen 
samt en långsam puzzolan reaktion. (Janz och Johansson 2002) 
En blandning av cement och flygaska leder till en snabb hydraulisk reaktion och en 
långsammare puzzolan reaktion från flygaskan. Stabilisering innebär att det skapas en 
monolitisk struktur med förändrade egenskaper som hållfasthet, permeabilitet etc. 
Generellt sett är cement och merit enhetliga produkter medan flygaskan har varierande 
egenskaper beroende på bränsle, panntyp och hantering. 
Vad som är det optimala bindemedlet för stabilisering av en jord eller ett bergmaterial beror 
bland annat på följande faktorer: (Svedberg, o.a. 2008) 
 

• Bindemedlets sammansättning av reaktionsprodukter 
• Jordens egenskaper som: 

o Kornstorlekssammansättning 
o Innehåll av organiskt material 
o Vattenmättnadsgrad 
o Jordens och vattnets surhetsgrad 
o Dränerade eller odränerade förhållanden 

• Krav på funktionella egenskaper hos applikationen och konstruktionsdelar 
o Bärförmåga och beständighet mot tjäle 
o Styvhetsmodul, hållfasthet, frostbeständighet etc. 
o Härdningstid 

 
Gemensamt för hydrauliska, latent hydrauliska och puzzolanareaktioner är att hastigheten på 
reaktionen till stor del beror på hur stor yta av materialet som är i kontakt med vatten. Hos ett 
finkornigt material blir proportionellt sett en större yta exponerat för vatten. Specifik yta är ett 
mått på finkornighet, ju högre specifik yta desto snabbare reaktionsförlopp. Produkten från de 
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olika reaktionstyperna är likartade och består till största delen av kalcium- och kiselföreningar 
med inslag av bl. a. Aluminium och järn. (Janz och Johansson 2002) 

3.6.3 Portlandcement 
Eftersom portlandcement reagerar med vatten och bildar en hård massa så är det ett 
hydrauliskt bindemedel. För att tillverka portlandcement blandas portlandklinker med ca 5 % 
gips och mals sedan till en kornstorlek på 1-100 µm och en specifik yta på ca 300-500 m2/kg. 
Egenskaperna hos cementen kan modifieras genom att olika tillsatsmedel mals in. Enligt 
svensk standard delas cement in i fem olika klasser beroende på mängden tillsatsmedel, 
cement typ I-V. Cement typ I är ren portlandcement utan tillsatser och cement typ V 
innehåller relativt stora mängder tillsatsmedel. (Janz och Johansson 2002) 

Vid tillverkning av cement används vanligen lera eller kalksten. Andra material med 
liknande kemiska samansättningar kan användas. Först mals råmaterialet och sedan bränns det 
i en ugn i ca 1450 °C. Vid bränningen drivs koldioxid ut och materialet sintras, vilket innebär 
att genom upphettning sammanfoga fasta partiklar till större objekt. Därefter kyls materialet 
snabbt, produkten som bildas benämns portlandklinker och är formad som kulor. Då cement 
blandas med vatten startar en hydrationsreaktion. Den resulterar i att en hård cementpasta 
bildas. När den enskilda cementpartikeln hydratiseras bildas en extremt fin porös cementgel 
som omger kornet. Figur 6 visar den strukturella utvecklingen av cementpasta för fem 
cementkorn då de reagerar med vatten. (Janz och Johansson 2002) 
 

 
Figur 6: Utveckling av cementpasta vid reaktion med vatten. a) cementpartiklarna direkt efter blandning. B) efter 
några minuter. C) vid bindning. D) efter några månader (Janz och Johansson 2002) 

Cementgelen som bildas består bland annat av CSH-gel, ettringit och monosulfat. Volymen 
för cementgelen kommer att vara större än volymen av cementkornen som reagerar eftersom 
gelen är porös och innehåller kemiskt bundet vatten. När reaktionen mellan cementkornen och 
vattnet pågår fylls det ursprungliga utrymmet mellan cementkorningen ut av cementgel. Detta 
medför att cementpastan blir tätare och starkare. (Janz och Johansson 2002) 

Porositeten hos cementpastan påverkar i stor grad hållfastheten. En hög porositet medför 
att avstånden mellan kornen ökar och hållfastheten minskar. Vattencementtalet, vct se 
ekvation 1, är ett mått på cementinnehållet och avståndet mellan cementkornen, (Janz och 
Johansson 2002) 
 
!"# = !

!
           (1) 
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där W är mängden vatten, kg, och C är mängden cement, kg. Vattencementtalet är en av de 
viktigaste kvalitetsparametrarna när cement används som bindemedel. Ett högt vct-värde 
indikerar stort avstånd mellan cementkornen, hög porositet och låg hållfasthet. (Janz och 
Johansson 2002) 

Figur 7 beskriver reaktionsförloppet för portlandcement. Den första toppen (1) beror på att 
lättlösliga ämnen löses ur cementen, de första silikaterationerna samt bildningen av ettringit. 
Dessa reaktioner sker under de första minuterna. Då cementen börjar bindas samman sker en 
värmeökning (2). Den når sitt maximum efter 10-20 h och beror på bildning av aluminiat och 
silikatreaktioner. (Janz och Johansson 2002) 

Vattnet får sedan allt svårare att tränga in till cementkornen efter att toppen har passerats. 
Reaktionen och värmeutvecklingen avstannar, processen blir istället diffusionsstyrd. Vid (3) 
bildas fortsatt ettringit och vid (4) omvandlas ettringit till monosulfast. För ett normalt 
portlandcement är värmeutvecklingen vanligtvis 450 kJ/kg. 

 
 
Figur 7: Värmeutveckling för en typisk portlandcement vid 20 °C (Janz och Johansson 2002) 

Efter tre dygn har normalt 50 % av cementkornen reagerat, efter sju dygn 60 % och efter tre 
månader ca 90 %. Reaktionshastigheten och hållfasthetsutvecklingen styrs av förhållandet 
mellan C3S och C2S, finmalingsgrad och temperatur. (Janz och Johansson 2002) 

Ett cementbundet slitlager har en stor böjstyvhet och stabilitet. Detta leder till en god 
lastöverföring till underliggande lager. Däremot är inte det cementbundna lagret eftergivlig 
för större rörelser som orsakas av tjällyftning eller sättningar. Mindre rörelser klarar slitlagret 
av att hantera men större rörelser kan leda till permanenta skador på konstruktionen. (Isacsson 
2000) 
 

3.6.4 Latent hydrauliska samt puzzolana tillsatsmedel 
Det som är avgörande för om ett material är hydrauliskt, latent hydrauliskt eller puzzolanskt 
är kalk- och kisel förhållandet. Ju högre förhållandet är desto mer hydrauliskt är materialet. 
För att en reaktion med vatten ska kunna ske med det egna kalkinnehållet hos latent 
hydrauliska material måste det aktiveras.  (Janz och Johansson 2002) 

Ordet puzzolan kommer från den italienska orten Pozzuoli där italienarna fann en 
kiselhaltig vulkanaska som när den blandades med bränd kalk bildade ett hydrauliskt 
bindemedel 

I puzzolana material finns i princip ingen kalk, däremot är kiselhalten hög. För att ett 
puzzolant material ska reagera krävs därför att kalk tillsätts. Två vanligt förekommande 
puzzolana material är flygaska och kiselstoft. Det som avgör hur reaktiva puzzolana och latent 
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hydrauliska tillsatsmedel är dess finhet och glasighet. Den största skillnaden mellan kiselstoft 
och flygaska är kornstorleken. Kiselaska är ett extremt finkornigt material med en specifik yta 
på 20 000 m2/kg i jämförelse med flygaska som har en specifikyta på 300-500 m2/kg. 
Kiselstoftets extrema finkornighet bidrar till att den i större omfattning leder till en 
hållfasthetsökning än flygaska. (Janz och Johansson 2002) 

Även glasighet är en viktig parameter för puzzolana och latent hydrauliska material. Ett 
glasigt (amorft) material har en större reaktivitet än ett material som är i kristallin form, som 
helt kan sakna reaktionsförmåga. Hög glasighet uppnås genom en snabb avkylning av det 
smälta materialet. (Janz och Johansson 2002) 

Likväl som när ren cementpasta bildas beror hållfastheten hos den pasta som bildas av 
tillsatsmedel till stor del av porositeten. Som ett mått på innehållet av tillsatsmaterial används 
vattenbindningsmedeltalet, vbt, som definieras enligt ekvation 2. (Janz och Johansson 2002) 
 
!"# = !

!!!
           (2) 

 
där W, C och D är mängden vatten, cement respektive tillsatsmedel. Ju högre vbt desto tätare 
pasta och högre hållfasthet. (Janz och Johansson 2002) 

3.6.5 Flygaska 
Flygaska är ett filterdamm som skiljs från rökgaserna från kolpulvereldade kraft- och 
värmeverk. Askans egenskaper varierar kraftigt mellan olika förbränningsprocesser och 
kolsorter. Brunkol ger en aska med högre halt CaO än stenkol. Det förekommer också stora 
variationer inom olika sten- och brunkolssorter. På grund av detta kan ett byte av kol på ett 
kraftverk medföra att flygaskan får andra egenskaper. Vissa kraft- och värmeverk har en 
sådan process att askan helt saknar puzzolana egenskaper och är därför inte är lämpad som 
stabiliseringsmedel. För att en flygaska med hög glasighet och rund kornform ska bildas är 
hög förbränningstemperatur, 1500- 1700 °C och en snabb avkylning viktig. Före ett parti 
flygaska skall användas som stabilisering krävs därför en kvalitetsgranskning. (Janz och 
Johansson 2002) 

De viktigaste egenskaperna för flygaska är finhet, glasighet och glödförlusten, ett mått 
på mängden oförbränd kol. En så hög glashalt som möjligt bör eftersträvas, men halter mellan 
60 och 90 % är normalt. En förutsättning för att flygaska som är puzzolan ska reagera med 
vatten är att kalk tillsätts, antingen i form av portlandcement eller som bränd kalk. När cement 
eller bränd kalk reagerar med vatten bildas kalciumhydroxid, Ca(OH)2 som i sin tur aningen 
bildar CSH-gel eller kalciumaluminatsilikathydrat (CASH) som är likt CSH men även 
innehåller aluminium. Från 100 g puzzolan kan maximal 150 g CSH-gel eller CASH-gel 
bildas. På grund av att hydroxidjoner (OH-) förbrukas sänks pH-värdet i porvattnet. 
Reaktionen med cement kan beskrivas enligt ekvation 3 och 4: . (Janz och Johansson 2002) 
 
 
!"#"$% + !!! → !"# + !" !" !        (3) 
 
!" !" ! + !"##$%&' + !!! → !"#  (!"#$)      (4) 
 
Reaktionen med bränd kalk, CaO, kan beskrivas med ekvation 5 och 6: . (Janz och Johansson 
2002) 
 
 
!"# + !!! → !"(!")!         (5) 
 



	   18	  

!" !" ! + !"##$%&' + !!! → !"#   !"#$                                                                     (6) 
 
Det skal av CSH-gel som bildas runt kornen fördröjer den långsamma puzzolanreaktionen 
ytterligare. Hastigheten på reaktionen och tillväxten av hållfasthet är proportionell mot 
förbrukningen av Ca(OH)2. Därför är hållfasthetstillväxten mycket långsam men 
puzzolanreaktionernas effekt på långtidshållfastheten kan vara avsevärd. Reaktionen är 
temperaturkänslig, en högre temperatur leder till en påskyndad hållfasthetstillväxt. Figur 8 
illustrerar innehållet av kalciumhydroxid vid olika tillfällen i cementpasta med olika halter av 
flygaska. Puzzolanreaktionen medför att halten Ca(OH)2 sänks.  (Janz och Johansson 2002) 
 

 
Figur 8: Kalciumhydroxid innehållet vid olika tidpunkter i olika cementpastor (Janz och Johansson 2002) 

3.6.6 Studier på flygaska 
Kanadensiska kolgruvor har ofta problem med tillgång på bra vägbyggnadsmaterial. För 
gruvor som ligger inom 100 km från ett värmeverk kan flygaska vara ett bra ekonomiskt 
alternativ för att förbättra vägbyggnadsmaterialen.  (Tannant och Regensburg 2001) 

Tannant och Kumar utförde laboratorietester på olika kombinationer av flygaska, kalk och 
aggregat. Efter 14 dagars härdning hade en 24 % blandning (20 % flygaska och 4 % kalk) 
ökat tryckhållfastheten från 0,09 Mpa till 0,9 Mpa. Elasticitetsmodulen ökade från 30 Mpa till 
300 Mpa. En lägre halt av bindemedel och/ eller en kortare härdningstid leder till att en lägre 
tryckhållfasthet och E-modul. (Kumar och Tannant 2001) 

Laboratorietester visar att flygaska både kan öka hållfastheten och styvheten hos 
vägbyggnadsmaterial. Det medför att tunnare lager kan användas. Bär- och förstärkningslager 
som har stabiliserats med flygaska kommer ha minskad nedböjning och därigenom minskat 
rullmotstånd. (Tannant och Regensburg 2001) 

Det finns tre standardmetoder för att blanda kalk, flygaska och aggregat. Ingredienserna 
kan blandas i en rotor på en betongbil och sedan sprida ut materialet med en väghyvel. Den 
här metoden bidrar till den högsta blandningen och därigenom det bästa resultatet. En annan 
metod är att tippa ut kalk och flygaska på vägen och därefter använda en hyvel för att blanda 
in det. Resultatet av den här metoden är inte bra eftersom inblandningen inte blir jämn. En 
förbättring av den metoden är istället att använda en jordfräs för att blanda. Alla metoderna 
kräver att blandningen av kalk och flygaska packas. (Tannant och Regensburg 2001) 

Som tidigare nämnt ska generellt sett det styvaste lagret placeras högst upp i 
överbyggnaden. Flygaska ska dock inte användas i slitlagret eftersom det inte är lika styvt 
som cement. Den är också svårare att underhålla än grus. Tannant and Regensburg 2001 fann 
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att bäst resultat för 360 Mt truckar uppnås av ett 0,5-0,8 m tjockt flygaska- och kalklager 
används som bärlager.  

Vid vilken temperatur flygaskan härdar påverkar vilken tryckhållfasthet som uppnås vid 
stabiliseringen. Vid en temperatur på ca 5°C fördröjs reaktionshastigheten med upp till 80 % 
jämfört med härdning vid 20°C. Om prover som har härdats vid 20°C trycktestas efter 28 
respektive 91 dygn motsvarar det en härdningstid på 140 respektive 455 dygn vid 5°C. 
(Jansing och Lagerlund 2012) 

3.6.7 Geonät 
Som namnet antyder är geonät ett syntetiskt nät av material som polypropen, polyester eller 
polyeten. Storleken på nätmaskorna varierar mellan 10 och 100 mm. Även formen på 
maskorna varierar, de kan vara rektangulära, ovala, fyrkantiga eller nästan rektangulära med 
avrundade hörn. Nätets främsta egenskap är att vid packning kilas jordpartiklarna fast i nätets 
maskor vilket leder till att de inte kan röra sig horisontellt. Fastkilningens armerande effekt 
sker först när konstruktionen utsätts för en last. Denna effekt varierar mycket beroende både 
nätets och massornas egenskaper. Det finns både enaxliga och tvåaxliga nät, och det som är 
skillnaden mellan dessa är nätets styrka. Den vertikala styrkan är större än den horisontella 
hos enaxliga nät. Tvåaxliga nät har lika stor vertikal som horisontell styrka. De goda kraft-
töjningsegenskaperna hos geonät har lett till den breda användningen av dessa som 
jordarmering. (Eriksson och Jernberg 1994) 

Ett stort användningsområde av geonät är som armering i överbyggnader. Detta ger en 
fördel med god lastspridning per hjultryck. Överbyggnadens tjocklek kan därigenom minska 
dessutom uppnås en bättre sammanhållning i banken, se Figur 9. Om tjockleken bibehålls och 
geonätet läggs högt upp i konstruktionen så medför det att de plastiska deformationerna 
orsakade av tunga fordon minskar rejält. (Eriksson och Jernberg 1994) 
 

 
Figur 9: Bättre lastspridning kan leda till en minskad vägöverbyggnads tjocklek genom förbättrad lastspridning, 
(Eriksson och Jernberg 1994) 

 

3.6.8 Bitumenbundna beläggningar 
Den vanligaste beläggningen på våra gator och vägar är en bitumenbunden beläggning eller 
asfaltbeläggning. Asfalt består av aggregat i form av bergmaterial och bindemedlet bitumen 
som är en oljeprodukt. Olika tillsatsmedel, t.ex. vidhäftningsmedel eller färgämnen, kan även 
ingå i beläggningen. Det finns en rad olika typer av beläggningar eftersom vägarna har olika 
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påverkan på miljön och trafikmängd. På vägar med hög trafikbelastning är det tungafordon 
och dubbdäck som orsakar den största mängden slitage, på vägar med mindre trafikmängd 
kan nedbrytningen istället orsakas av solen och nederbörd. På en väg i Norrland kan rörelser i 
överbyggnaden orsakade av tjäle resultera i sprickor i en styvbeläggning medan en beläggning 
med ett mjukare bindemedel klarar av rörelserna utan att spricka eller självläker de eventuella 
sprickor som uppkommer. (Granhage 2009) 

3.7 Dimensionering 

3.7.1 Trafikvolym och trafikbelastning 
För att kunna uppskatta livslängden hos en vägkonstruktion är det nödvändigt att kunna 
beskriva en rad olika trafikrelaterade faktorer och dess inverkan på vägkroppen. I huvudsak är 
det den ackumulerade belastningen från trafiken under vägens livslängd som är intressant att 
känna till. Den parametern påverkas av faktorer som antalet fordon samt vikten på dessa, 
utformning och hastighet. (Isacsson 2000) 

För att väga samman effekten av olika fordonstyper används ofta begreppet standardaxlar. 
Standardaxel innebär den enhetslast som man kvantifierar den nedbrytning som trafiken har 
på en vägöverbyggnad under dess tekniska livslängd. Genom att uppskatta den nerbrytande 
effekten av fordonspassager på en överbyggnad kan man på ett objektivt sätt se sambandet 
mellan olika fordonskonstruktioner, fordonslaster och överbyggnadstyper. I Sverige används 
som utgångspunkt för antalet standardlaster en axellast på 10 ton. Den fiktiva standardaxeln, 
se Figur 10, har fyra parmonterade hjul som har en jämt fördelad last. Belastningsytan från 
varje hjul är cirkulär och har ett ringtryck på 800 kPa. Detta ger en cirkulär belastningsyta 
med radien 100 mm. I många dimensioneringsmetoder för vägöverbyggnad används 
ekvivalent antal standardaxlar. (Isacsson 2000) 

 
 
Figur 10: Bild över standardaxel enligt ABT Väg 2003 

För att bestämma den ekvivalenta standardaxeln kan jämförelser göras mellan den aktuella 
axelns skadeverkan på vägen med den skadeverkan som standardaxeln resulterar i. Ett vanligt 
sätt att göra detta är enligt fyrapotensregeln som är ett resultat av de amerikanska AASAHO-
försöken i slutet på 1950-talet, se ekvation 7. Den aktuella axellasten divideras med 
standardaxeln, i Sverige 10 ton. Kvoten upphöjs sedan vanligtvis till i fyra. (Isacsson 2000) 
 

!!" =
!!
!"

!
∗ !!         (7) 

 
där: 
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N10=antal standardaxlar 
Pi= aktuell last för axel eller axelgrupp (ton) 
k1= 1 för enkelaxel 
 
Däcklaster är de fundamentala lasterna i kontaktytan mellan däck och körbana. I de flesta 
dimensioneringsmodeller antas kontaktytan vara cirkulär. Däcktrycket och kontakttrycket 
antas vara detsamma. Ekvation 8 beskriver sambandet mellan radien hos kontaktytan med 
däcktrycket och den totala däcklasten. (WSDOT 2013) 
 

! = !
!"

            (8) 

 
Där: 
a=kontaktytans radie 
P=total däcklast 
p=däcktryck 
 
Kontaktytan mellan väg och däck är en väsentlig parameter vid vägdimensionering men 
antalet kontaktpunkter och avståndet mellan dessa är också kritisk. När däcken kommer 
närmare varandra kommer ytorna som deras laster påverkar att komma närmare varandra och 
även överlappa varandra. Detta leder till att hänsyn inte bara kan tas till lasten från ett enskilt 
däck utan en kombinerad effekt från lasterna som påverkar varandra. På grund av det är hur 
arrangemanget av däck och axlar ser ut av vikt. Figur 11 beskriver hur det generellt ser ut. 
(WSDOT 2013) 

 
Figur 11; Olika typer av axelkonfiguration; singelaxel med enkelmontage, singelaxel med dubbelmontage, tandemaxel 
med enkelmontage, tandemaxel med dubbelmontage (WSDOT 2013) 
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Det är relativt enkelt att bestämma däck- och axellasten för ett enskilt fordon, det blir mer 
problematiskt att bestämma antalet och typen av däck- och axellaster som en körbana kommer 
att vara utsatt för under sin livslängd. Det är inte däcklasten i sig som är av intresse utan 
skadan på vägen orsakad av den specifika lasten. Det är i grova drag två metoder som 
används för att bestämma repetitioner av däcklaster: 
 

• Ekvivalent standardaxel: genom att omvandla trafiklaster av olika magnituder och 
repetitioner till ett antal standardaxlar. 

• Lastspektra: bestämmer lasten direkt från axelkonfigurationer och vikt. Det är en mer 
precis beskrivning av trafiken men den baseras på samma input data som för ESAL. 
Ett typiskt ”load spectrum” input är en tabell som visar den relativa axellastfrekvensen 
för de typiska axelkonfigurationerna över en bestämd tidsperiod. 

 
Det räcker vanligtvis inte med att beräkna ESALs eller trafiklastspektrum vid 
vägdimensionering utan man måste även uppskatta antalet ESALs eller trafiklastspektrum 
som vägen kommer utsättas för under sin livstid. Detta hjälper att bestämma den strukturella 
dimensioneringen. (WSDOT 2013) 

För att kunna transportera tyngre laster används ofta dubbelt hjulmontage. ESWL ( 
Equivalent single wheel load) används för att beskriva ett enskilt hjul som har samma 
kontakttryck och resulterar i samma värde av maximal spänning, nedböjning, dragspänning 
eller kontakttryck på det önskade djupet. För att bestämma ESWL används ekvation 9 och 
Figur 12. Det är en semi-rational metod som är känd som Boyd and Fosters metod. Följande 
antaganden görs: 
 

• Ekvivalenskonceptet förutsätter likvärdiga spänningar 
• Kontaktytan är cirkulär 
• Jorden antas vara elastisk, homogen och isotropisk 

 
Figur 12: Metodik bakom ESWL efter (WSDOT 2013) 

Figur 12 beskriver den förenklade metodiken bakom hur spänningen från ett par 
dubbelmonterade däck sprids i en flexibel överbyggnad. Med ett antagande att det applicerade 
trycket sprids i 45° är ESWL likvärdigt med en hjullast P om överbyggnadens tjocklek är 
mindre eller densamma som d/2, där d är det minsta avståndet mellan hjulen.  I metoden 
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ligger även ett antagande att ESWL är 2P för överbyggnader som är lika tjock som eller 
tjockare än 2S, S motsvarar centrumavståndet mellan däcken. För överbyggnadstjocklekar 
mellan d/2 och S kan ESWL bestämmas ur följande samband. Notera att d är lika med S-2a 
där a är radien på kontaktytan, se ekvation 8. 
 
För att beräkna ESWL används ekvation 9. (WSDOT 2013) 
 

log!" !"#$ = log!" ! +
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! !
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       (9) 

 
där P är hjullasten, S är centrumavståndet mellan däcken, avståndet mellan däcken är d och z 
är det eftersökta djupet. 

En metod för att beräkna spänning, deformation och töjning i en jordmassa är med hjälp av 
en grupp ekvationer utvecklade 1885 av den franska matematikern Boussinesq. Ursprungligen 
var ekvationerna lämpade för punktlaster men genom omarbetningar av Foster och Ahlvin 
1954 och Ahlvin och Ulery 1962 är de även anpassade för laster applicerade på runda flexibla 
plattor. Följande antagande är gjorda i Boussinesqs lösning: (Edeskär 2013) 
 

• Jordvolymen är ett semi-oändligt medel, den är oändligt i det horisontella planet och i 
djupet från ytan 

• Jorden består av ett elastiskt material som karakteriseras av en elasticitetsmodul E och 
poissonstal ν 

• Materialet är homogent och isotropiskt 
Baserat på dessa antaganden kan vertikala (σz) och radiella (σr) spänningar på valfritt djup 

i centrum av en cirkulär lastplatta bestämmas. Ekvation 10 och 11 ekvationer visar dessa 
samband. (Edeskär 2013) 
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där σ0 är spänningen på en platta med radien a på ytan av jordmassan med djupet z. Poissons 
tal varierar vanligtvis mellan 0,15 och 0,45. Den vertikala och radiella töjningen kan beräknas 
med ekvation 12 och 13. (Edeskär 2013) 
 
!! =

!!! !
!

∗ (1− 2ν+ !!!
!!!!! !,! −

!!

!!!!! !,!      (12) 
 
!! =

!!! !
!!

∗ 1− 2ν+ ! !!! !
!!!!! !,! −

!!

!!!!! !,!       (13) 
 
En vägöverbyggnad består sällan av ett lagar med homogena egenskaper. Då används 
Ödemarks lösning för att omvandla två lager med olika materialegenskaper till ett ekvivalent 
lager, se ekvation 14.  (Edeskär 2013) 
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Där he är ekvivalent lagertjocklek, h1 är tjocklek på det övre lagret och E1 och E2 är E-modul 
för de två materialen. (Edeskär 2013) 
 

3.7.2 Metoder för att dimensionera överbyggnaden 
Det finns i huvudsak tre olika typer av metoder för dimensionering av en väg. 
 

• Empirisk dimensionering 
• Analytiskt angreppssätt 
• Analytiskt/empiriskt 

 
Den empiriska dimensioneringen innebär att man utgår från tidigare genomförda 
konstruktioner som har varit lyckade, dessa förs över till belastning och material vid det 
aktuella objektet. Inga beräkningar på belastningar i konstruktionen görs. Vid en empirisk 
dimensionering är förhållandena som rådde vid de tidigare utförda objekten starkt påverkande 
på det aktuella. Dimensioneringen är inte flexibel för förändringar av förutsättningarna, t.ex. 
andra material eller annorlunda belastning. (Vägverket 2007) 

Ett analytiskt synsätt är helt fritt från empiri och är istället avhängt på beräknade 
påkänningar, spänningar, töjningar och deformationer. Genom att använda samband mellan 
påkänningar och utveckling av skador i vägen kan en teknisk livslängd uppskattas. Indata, 
t.ex. materialegenskaper, klimat och belastning är helt fri från subjektiva erfarenheter. Genom 
att det inte finns någon koppling till subjektiva och empiriska samband kan nya material och 
lastfall utvärderas helt objektivt. Det finns i dagsläget mycket få renodlat analytiska 
dimensioneringssystem. (Vägverket 2007) 

I ett analytisk/ empiriskt synsätt kombineras de ovanstående beskrivna synsätten. Den 
tekniska livslängden bestäms genom att påkänningarna beräknas analytiskt och sedan kopplas 
dessa ihop med ett empiriskt kriterium. Kriteriet är vanligen ett som berättar hur många 
standaraxlar, belastningar av en viss typ, som vägen kan belastas med innan den tekniska 
livslängden är uppnådd. (Vägverket 2007) 

Ovanstående är generellt för vägbyggnad av ”vanliga” vägar. Vad används vid 
dimensionering av transportvägar i gruvor? 

Thompson har skrivit en artikel om hur man bör resonera när man konstruerar 
transportvägar till gruvor, han berör främst vägar till dagbrott men tankesättet bör vara 
applicerbart även när det gäller vägar under jord. 

Både i dagbrott och underjordsgruvor är konstruktionen av vägarna en viktig beståndsdel 
för transportverksamheten. De flesta gruvoperatörer håller med om att det är ett starkt 
samband mellan väl konstruerade och underhållna vägar och säker, effektiv gruvdrift. 
Storskalig modern gruvdrift medför generellt sett att dimensionering av vägar är en del av den 
övergripande gruvplanen. Detta leder oftast till en väl konstruerad väg som är lätt att 
underhålla. Situationen kan vara den motsatta i små dagbrott eller underjordsgruvor där 
endast ett fåtal fordon används till materialtransporterna eller där trafikmängderna är avsevärt 
mindre än vid ett stort dagbrott. Storskalig gruvdrift leder ofta till en starkare och mer 
väldefinierad filosofi där konstruktion och drift av vägar ofta får ett särskilt fokus. En mindre 
gruva eller en gruva med mindre materialtransporter har sällan den typen av organisation. 
(Thompson 2009) 

Enligt Thompson är det enda sättet att uppnå en säker och effektiv transportväg genom en 
integrerad designstrategi. Om en komponent i konstruktionen är defekt så kommer inte de 
andra komponenterna att fungera till sin fulla kapacitet. Dessa fall uppträder oftast som 
instabila, underhållskrävande vägar med högt rullmotstånd. Detta leder i sin tur till 
olycksfallstäta vägar med höga driftkostnader och låg transporteffektivitet. Lösningen är inte 
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så enkel att det räcker med att underhålla vägen oftare, bättre körbeteenden hos dem som 
trafikerar vägarna etc. En inkorrekt dimensionerad vägöverbyggnad kan inte bli ”bra” oavsett 
hur mycket underhåll som utförs på den. Alla delar av vägens infrastruktur måste tas i 
beaktning vid konstruktionsfasen. De delmoment som bör övervägas vid konstruktions av 
transportvägar är: (Thompson 2009) 
 

• Den strukturella dimensioneringen tar hänsyn till att vägen ska ha sådan hållfasthet att 
den klarar de laster som den blir utsatt för under sin livslängd utan att överdrivet 
underhåll krävs, oftast orsakat av deformationer i ett eller flera av lagren i vägen. 

• Den funktionella dimensioneringen har tyngdpunkten på att avgöra vilka material som 
är bäst lämpade till slitlagret. Det optimala materialvalet är det som minskar 
rullmotståndet och deformationer på körbanan. 

• Underhållsdimensioneringen identifierar med vilket intervall det är mest optimalt att 
underhålla, gäller främst rutinmässig hyvling, olika sektioner av transportvägsnätet. 
Genom detta kan underhåll planeras, schemaläggas och prioriteras för att uppnå 
optimal prestanda och minimal kostnad för hela vägnätet. Detta är särskilt viktigt där 
vägunderhållsåtgärder är knappa och därför bör maximeras effekten av. 

• Den geometriska konstruktionen är vanligtvis det första steget vid konstruktion av en 
transportväg. Den beror hur vägen ska dra i både horisontell (kurvradier), vertikal 
(lutning upp och ner, gradienter i ramper, avvattning), plan, stoppsträckor, siktsträckor 
och korsningar. Målet är att konstruera en vägdragning som är optimalt effektiv och 
säker med hänseende till geometrin. 

 
 

3.8 Dimensioneringsmetoder 

3.8.1 Design enligt materialkonstant 
En av de mest använda metoderna för att beräkna lagertjocklekar hos vägkonstruktioner är 
California Bearing Ratio (CBR). I metoden karaktäriseras bärförmågan hos en given jord som 
en procentsats av bärförmågan hos ett standardiserat krossat bergmaterial. Empiriska kurvor 
relaterar sedan den eftersökta lagertjockleken och den aktuella hjullasten till ett CBR-värde. 
Dessa kurvor har utvecklats under årens lopp, Figur 13 visar en typisk CBR-kurva. Olika 
typer av kurvor har utvecklats för olika slags användningsområden, vissa typer av kurvor tar 
även hänsyn till antalet lastcykler. I den nedanstående figuren visas lagertjockleken för olika 
hjullaster och korresponderande CBR-värden. För en slutgiltig design bör tester utföras på de 
aktuella vägmaterialen för att bestämma CBR-värdet för dessa. (Tannant och Regensburg 
2001) 

Hjullasterna kan enkelt beräknas för olika fordon utifrån de tekniska specifikationerna. 
Hänsyn bör tas till att transportfordonen oftast lastas tyngre än vad som är angivet från 
tillverkaren. Genom att dividera lasten på varje axel med antalet däck på den kan den 
maximala hjullasten beräknas. Vid dimensioneringen skall alltid den högsta hjullasten 
användas. När en axel har ett dubbelmontage bör hjullasten ökas med 20 %. Ovanstående 
metod kan förbättras genom att använda ESWL istället för lasten från enskilda hjul. (Tannant 
och Regensburg 2001) 
 



	   26	  

 
Figur 13: CBR kurvor (Tannant och Regensburg 2001) 

Följande svagheter har rapporterats gällande användandet av CBR som en 
dimensioneringsmetod för vägar: 
 

• CBR baseras på Boussinesqs teori som antar en konstant E-modul för de olika lagren i 
överbyggnaden 

• CBR tar inte hänsyn till slitlagrets egenskaper 
• Metoden togs ursprungligen fram för belagda vägar och för landningsbanor. Därför är 

den inte helt tillämpbar för grusvägar.  
• De empiriska kurvorna är inte utvecklade för de höga axellaster som 

transportfordonen i gruvor orsakar. Extrapolering av befintliga kurvor kan leda till 
under- eller överdimensionerade vägar.  

 

3.8.2 Design enligt kritisk töjning och resilient modul 
Det viktigaste kriteriet för dimensionering av transportvägar är den kritiska töjningen för varje 
lager, töjningen mäts i µs (micro-strain). En väg kan inte utstå belastningen av 
transportfordon om de vertikala deformationerna överstiger en kritisk gräns. Enligt Tannant 
och Regensburg (2001) så har en studie utförd 1994 visat att den kritiska töjningen är ungefär 
1500 µ -töjningar i de översta skikten av undergrunden. Thompson och Visser (2003) fann att 
den kritiska gränsen var ungefär 2000 µ-töjningar i körytan. Varierande gränsvärden kan 
användas beroende på den tekniska livslängden för vägen. Gränsvärdet är beroende på antalet 
överfarter under vägens livslängd. 1988 presenterades ett empiriskt samband för den kritiska 
deformationen för kajer vid containerhamnar. Modifieringar för transportvägar visar att 
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sambandet är liknande för den kritiska deformationsgränsen, teknisk livslängd och antalet 
lastrepetitioner. Sambandet är enligt ekvation 15. Detta samband är ett resultat från Thompson 
och Vissers studie av transportvägar i ett antal gruvor och det är inte säkerställt att det är 
direkt applicerbart på alla typer av transportvägar. (Thompson och Visser, 2003) 
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där: !!"#$#%!= kritisk töjning, µ-töjning 
        N=antalet lastrepetitioner 
 
Ekvationen har utvecklats för både tillfälliga och permanenta vägar i dagbrottsgruvor. En 
kritisk töjning på 2000 µ-töjningar fås för ca 800 000 lastrepetitioner vilket fås för en 
permanent väg som trafikeras av 400 000 lastade fordon under sin livslängd. Om antalet 
lastrepetitioner ökar till 2,5 miljoner minskar den kritiska töjningsgränsen till 1500 µ-
töjningar. (Tannant och Regensburg 2001) 

Den här dimensioneringsmetodiken bygger på att den vertikala töjningen inte ska överstiga 
den kritiska töjningen i någon punkt av vägen. Resilient modul är en viktig parameter för att 
modellera vertikal töjning. Den kan antingen bestämmas i ett resilientmodultest eller genom 
med en indirekt metod som fallviktstest.  E-modul ger en konservativ uppskattning av 
resilients modulen. Eftersom ett materials resilients modul är känslig för packning och 
vatteninnehåll under packningen bör hänsyn tas till detta. (Tannant och Regensburg 2001) 

När den kritiska töjningen och modulen för de olika lagren har bestämts beräknas de 
vertikala spänningarna under däcken. Olika metoder kan användas men det är enklast att 
använda numeriska analysprogram. Till att börja med väljs en lagertjocklek som har använts 
tidigare. Om töjningen i något lager är större än den kritiska töjningen ska tjockleken på det 
ovanliggande lagret ökas. Motsvarande gäller om töjningen är lägre än den kritiska nivån, då 
kan ovanliggande lager minska i tjocklek. (Tannant och Regensburg 2001) 

Tjockleken på lagren beror på resilients modulen av överbyggnadsmaterialen. En låg 
modul resulterar i ett tjockt lager, vilket kan vara olämpligt ur ekonomiska eller praktiska 
hänseenden. Det kan då bli aktuellt att undersöka om packningen kan förbättras eller tillsatser 
som flygaska är ett alternativ. (Tannant och Regensburg 2001) 
 

3.9 Kostnadsanalys 
Den optimala underhållsstrategin för vägar i gruvor är den som resulterar i den minsta totala 
kostnaden för användningen av vägen. Till skillnad för allmänna grusvägar belastas även 
företaget som är väghållare av driftskostnader. Väghållningen består av två kostnadsposter, 
väg- och fordonsunderhåll. Båda posterna är direkt relaterade till vägens egenskaper eller mer 
korrekt benämnt vägens grovhetsprogression, rullningsmotståndet. Målet för 
underhållsprogrammet bör vara sådant att den totala kostnaden för underhållet av vägar och 
fordon minimeras, se Figur 14. (Thompson och Visser 2003) 
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Figur 14: Totalkostnad för underhåll av vägar och fordon för olika underhållsfrekvenser och rullmotstånd 
(Thompson och Visser 2003) 

 
Det finns lite tillgänglig litteratur gällande styrningen och planering av vägunderhållet i 
gruvor, mycket på grund av den subjektivitet och den lokala operatörens upplevelse och den 
efterfrågade funktionalitetsnivån på vägarna. Dessutom varierar definitionen på vad som är 
underhåll av vägar från gruva till gruva. Rutinunderhåll utförs på gruvvägar dagligen 
beroende på vägens skick samt trafikmängden. Målet med underhållet är: 
 

• Att återställa vägens funktionalitet till en nivå som är tillräcklig för att upprätthålla 
effektiva transporter med målet att öka produktiviteten och minska den totala 
vägkostnaden. 

• Att bevara slitskiktet genom att återföra och omfördela grusmaterialet 
 

Ad hoc eller schemalagd hyvling av vägen är ett ineffektivt medel för vägunderhåll, eftersom 
den medför en risk att orsaka stora kostnader på grund av för lite eller onödigt mycket 
underhåll. För att minska den totala underhållskostnaden har MMS utvecklats (Maintenance 
Management System). (Thompson och Visser 2003) 
 

3.9.1 Däckkostnadsmodell 
Kostnaden för underhåll av däck relaterar till slitage på däcken både abrasiv nötning av 
däckcorden och nedbrytning av däckstommen. Vid analys av däckkostnaden för stora 
transportfordon finns det ett antal problem gällande tillgänglig data. Eftersom en gruva har ett 
begränsat antal vägar av en rad olika kvaliteter kommer ingen modell med avseende på 
kostnad orsakad av vägens grovhet att vara särskilt robust. Andra begränsningar ligger i att 
skador på däcken kan uppstå vid last och lossningsplatser istället för längs själva vägnätet, 
upp till 70 % av däckskadorna uppstår vid last- och lossningsplatser. Detta kan överskugga 
effekterna av vägens grovhet på däcken. (Thompson och Visser 2003) 
Den generella formen för en modell för däckkostnad är ekvation 16. 
 
!"# = !"

!"#$%$
          (16) 
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där CTW är kostnad för däckslitage ($/km), CN är kostnad för nya däck och DISTOT är den 
totala transportsträckan. 
 
RJ Thompson presenterade nedanstående modell för däckkostnaden för grusvägar i gruvor 
 
!" = 0,06+ 0,012!"! + 0,002  !"        (17) 
 
där TW är däckslitage ( antal däck per 1000 km), IRI är vägens grovhet 8m/km och GR är ett 
positivt värde på vägklass (%) antas vara 1 (Hamoudeh och Ghodrati 2014). IRI är ett 
summeringsindex över ojämnheter i vägprofilen i hjulbanan. Ojämnheter i vägen kvantifieras 
efter den effekt de har på ett fordon i rörelse. (Thompson 2014) Modellen visar att en 70% 
ökning av vägens grovhet leder till att konsumtionen av däck ökar med 41 %. (Hamoudeh och 
Ghodrati 2014) 
 

3.9.2 Underhållskostnad på fordon 
Kostnaden för fordonsunderhåll består både av kostnaden för reservdelarna och tiden för 
arbetet som har utförts. Dessa kostnader beror på typen av fordon, dess ålder, hur fordonet 
använts och egenskaper på sträckan som det framförs. Den totala kostnaden för att hålla 
fordonen i drift har visat sig få avsevärda fördelar av att vägstandarden förbättras. (Thompson 
och Visser 2003) Konsumtionen av reservdelar som en funktion av vägens grovhet och den 
totala drifttiden för fordonen uttrycks som ekvation 18 (Hamoudeh och Ghodrati 2014). 
 
!" = (!! + !!!"!"#)!"#!"         (18) 
 
där PC är konsumtionen av reservdelar som en del av nypriset per km, a0 och a1 är 
koeficienter, RIadj är justerade grovheten i IRI, CKM är fordonets kumulativa sträcka och kp 
är en ålders exponent. Modellen visar att en 70 % ökning av IRI från IRI= 7 m/km leder till 
en reservdelsökning med 69 %. (Hamoudeh och Ghodrati 2014) 
 
Det kan vara svårt att få reda på användbar information om kostnaden för underhållet av 
maskiner eftersom de flesta gruvorna utför en kombination av ”in-house” reparationer och 
garantijobb. Det upprättas därför inga register över individuella fordon eller fordonstyper. 
Trots bristen på indata kan en grundläggande modell över arbetskostnaden upprättats, se 
ekvation 19. (Hamoudeh och Ghodrati 2014) 
 
!" = !!(!")!!          (19) 
 
där LH är antalet arbetstimmar per 1000 km, a0 och a1 är konstanter som beror på vägens 
grovhet. Modellen visar att en 70 % ökning av IRI från IRI=7 m/km leder till att 
arbetstimmarna ökar med 18%. (Hamoudeh och Ghodrati 2014) 
 

3.9.3 Kostnad för vägunderhåll 
Generellt sett består kostnaden för vägunderhållet av två aktiviteter, vattning och hyvling. 
Eftersom denna kostnad består av dels lönekostnader till förare samt utrustning för att utföra 
underhållet behövs en uppskattning av underhållskostnaden per km för att minimera den 
totala kostnaden. Trots att vattningen inte direkt medför en minskning av vägens grovhet är 
det viktigt att ta med denna kostnad för att spegla ett idealt underhåll där vattning ska utföras 
omgående efter hyvling för att minska damning, erosion samt bidra till packningen av 
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vägbanan.  Modellen för att beräkna underhållskostnaden tar hänsyn till den genomsnittliga 
bredden på hyveln per passering, vägens bredd, ”roughness defect score” före hyvling, 
produktivitet för hyvlingen och kostnad per timme från vilket kostnad per km fås. Denna 
kostnad kombineras sedan med kostnaden per km för vattenbilen och verkstadskostnader för 
att få fram den totala kostnaden per km. (Thompson 2014) 
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4 Resultat 
4.1 Fallstudie 
Tre av Bolidens svenska underjordsgruvor har besökts i syfte att göra jämförelser mellan 
olika underhålls- och konstruktionsstrategier. Informationsinsamlingen har skett genom 
intervjuer med anställda i de olika gruvorna, både anställda av Boliden och 
underentreprenörer, samt genom besök nere i gruvorna. Minnesanteckningar från intervjuerna 
finns i Bilaga A. 

4.1.1 Kankberg 
Kankberg är en återöppnad gruva som togs i drift under 2012. Där bryts tellur och guld. 
Bryningsmetoden är igensättningsbrytning och som återfyllnadsmaterial används gråberg. Där 
arbetar ca 80 personer plus entreprenörer. (Boliden, Gruvor ud) 

I Kankberg sköter samma entreprenör underhållet av vägarna samt transporterna av malm 
och gråberg, entreprenör A. Det underlättar ansvarsfrågan, då entreprenören får upprätthålla 
den vägstandard som de tycker är lämplig för deras maskiner. Från Bolidens sida finns det 
inget kvalitetskrav på vägöverbyggnaden. Överbyggnaden består av två lager, ett lager med 
en grövre fraktion samt ett slitlager med 0-30 mm.  Majoriteten av vägbyggnadsmaterialet 
köps in, planer finns på att eventuellt använda gråberg. Lutningen på rampen är 1:7. 

Alla materialtransporter sker med lastbil upp i dagen, det bryts 12 000 - 13 000 ton per 
vecka, vilket motsvarar ca 400 lastbilar. Den största delen av slitaget på vägarna orsakas av 
lastbilarna. Skador som uppstår i vägbanan är potthål och stora gropar som bl. a kan slå 
sönder oljetråg. Även bladfjädring och axlar på lastbilarna tar stryk av vägskadorna. I 
Kankberg har ingen ytstabilisering använts. Dräneringen sker med diken, det finns inga 
rännor.  Ett stort problemområde med vägarna i Kankberg är det stora inläckaget av vatten 
som leder till borttransport av finmaterial samt skador i vägkroppen. 

Tanken med underhållet av rampen är att den ska hyvlas en gång per dag med traktor. 
Problemet är att underhållstraktorn har andra uppgifter så som snöröjning, det leder till att 
vissa dagar hinner inte rampen hyvlas. (Solanki och Martin 2013) 

Vägbanan är ojämn med stora gupp som känns som vågor, och slitlagret är väldigt löst. På 
vissa ställen är det mycket blött på vägen och det rinner vatten längs körbanan.  En del 
olastade transportbilar har svårigheter att ta sig uppför rampen eftersom den är löst packad. 

4.1.2 Renström 
Sveriges djupaste gruva är Renström med en djupramp på 1340 m djup. Gruvan togs i drift 
1952 och brytningsmetoden är igensättningsbrytning. Malmen är en komplexmalm 
innehållandes zink, koppar, bly, guld och silver. Som återfyllnadsmaterial används dels 
gråberg samt anrikningssand från anrikningsverket i Boliden. I Renström arbetar ca 115 
personer plus ett tiotal entreprenörer. (Boliden, Gruvor ud) 

I Renström ansvarar entreprenör A för underhållet av vägarna medan transporten av 
material sköts av Boliden. Materialtransporterna sker upp till 800-m nivån, där materialet 
krossas, samt upp till dagen genom den nedlagda Petiknäsgruvan. Det finns ingen given 
maximal överbyggnadstjocklek, däremot finns det ett krav på 4,2 m fri höjd för att fordonen 
skall kunna passera under ventilationsdukarna. Den tillåtna hastigheten är 30 km/h under jord, 
uppför rampen färdas lastbilarna med ca 20 km/h. Boliden har testat att använda gruvtruckar 
för materialtransporterna men det var inte lyckat eftersom de höll en alltför låg hastighet. 
Rampen har en lutning på 1:7 och kurvorna en lutning på 1:9. Boliden har inga kvalitetskrav 
på vägbanorna. 
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Vägkroppen består i princip av två lager, ett bärlager samt ett slitlager. Gråberg används som 
vägbyggnadsmaterial. Gråberget krossas ovanjord till vägbyggnadsmaterial av ett företag med 
en transporterbar kross. 

Dräneringen sker genom att vattnet rinner i diken, dessa rensas då och då till exempel 
under planerade driftstopp. Det finns rännor som vattnet korsar vägbanan i. Dessa fungerar 
väl när det är rena. Underhållsföraren spolar rent dessa med vatten vid behov. Problemet är att 
det inte krävs många överfarter så har transportbilarna tryckt ner vägmaterial i rännan och 
vattnet rinner istället längs vägen. Försök med rännor som kontinuerligt genomspolas har 
testats, det fungerade dock inte bra då de pluggades igen av lera och det vatten som var tänkt 
för att rensa rännorna med spolades istället längs vägen. 

Vid tiden för fallstudien sköts transporterna av nio lastbilar men två stycken tas ur drift 
inom kort. Lastbilarna är inte i drift dagligen utan det är tre som körs och resten underhålls. 
De har en last på ca 30 ton. Varje bil hinner olika många varv per dag beroende på om 
transporterna går till krossen eller till dagen, 6-7 varv till krossen och 3-4 varv till dagen. 
Under jord är det en traktor dagtid men ska utökas med en traktor på eftermiddagen som ska 
sköta vägunderhållet. Ovanjord är det en traktor som sköter snöskottning och vägunderhåll. 
De skador som uppkommer på vägbanan är främst korrugering och potthål. Det väl 
fungerande vägunderhållet leder dock till att dessa skador i princip inte orsakar något slitage 
på fordonen. 

I Renström har de prövat att använda flygaska som stabilisering, med 10 och 30 % 
viktprocents blandning. Detta fungerade inte då askan inte stelnade. Anledningen till att det 
inte fungerade anses vara den höga vattenhalten. Det finns ett antal cementstabiliserade 
kurvor i rampen, dessa fungerar bra. (Johansson och Törnberg 2013) 

Det största problemet med stabiliteten hos vägarna är dränering av vattnet. Det leder till 
erosion av det finkorniga materialet samt skador i vägbanan. Ett annat stabilitetsproblem är att 
lastbilarna i kurvorna trycker ut vägmaterialet mot ytterkurvan. Detta leder till att en vall 
bildas som försvårar för vattnet att rinna som det ska i diket.  

4.1.3 Kristineberg 
Kristineberg är den äldsta gruvan som fortfarande är i drift i Bolidenområdet, den togs i drift 
1940. Där bryts dels en komplexmalm innehållande zink, koppar, bly, guld och silver samt en 
koppar- och guldmalm. Som brytningsmetod används till största delen igensättningsbrytning 
men även rill-mining förekommer. Malmkropparna består av många separata linser som 
ligger i två stycken huvudstråk med ett avstånd på 500-800 m och på ett djup av 800-1300 m. 
I gruvan arbetar ca 240 personer inklusive ca 50 entreprenörer.(Boliden, ud) 

I Kristineberg ansvarar entreprenör B för transporten av malm och gråberg samt 
underhållet av vägarna. Det är tre stycken traktorer på ett kontinuerligt tvåskift samt en traktor 
dagtid som sköter underhållet, dvs. två traktorer på förmiddagsskiftet och en traktor på 
eftermiddagen. Underhållet av vägnätet går i grova drag ut på att skrapa vägarna, rensa diken 
och spola slangar och rör för dränering. Det finns inget bestämt underhållsintervall när olika 
aktiviteter ska ske utan de utförs vid behov. Vattning av vägarna för att binda damm sker tre 
dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag. Dikesrensningen utförs med traktor som skevar 
skopan och skrapar rent diket. Problemet är att skopan inte går att vinkla tillräckligt mycket 
och onödigt stor del av vägöverbyggnaden skrapas bort också. 

Vägarna består av två lager, ett med gråberg av varierande partikelstorlek och ett finare 
gruslager som slitlager. Gråberget i Kristineberg är av varierande kvalitet. Gruset kommer 
från olika leverantörer, antingen köps det in från en täkt i området eller krossat gråberg från 
Renström. Boliden har inget formellt krav på vilken standard som vägarna skall hålla. Det 
finns heller ingen given tjocklek för vägöverbyggnader, de varierar mellan 30-50 cm.  För att 
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ta hand om det inläckande vattnet används i första hand diken. På vissa ställen är rampen för 
smal för att rymma diken. Det finns inga rännor likt dem i Renström, men istället används 
avloppsrör och pumpslangar för att leda vattnet kontrollerat genom vägbanan på de ställen där 
det behövs. Detta fungerar mycket bra. För att lösa problemet med vatten som trycks upp i 
vägbanan har u-formade stålbalkar grävts ned i vägbanan. Dessa fungerade som en ränna som 
leder vattnet till diket. Balken täcks av ventilationsduk för att förhindra att bergmaterial fyller 
igen den. Oljefat har grävts ner för att fungera som brunnar, dräneringsrör leder vattnet till 
dessa. 

Materialtransporterna sköts av 12 lastbilar, det finns även en cementbil och en spolbil. 
Beroende på målet för transporten hinner de olika många cykler på en arbetsdag. Till krossen 
ca åtta men om de transportrar gråberg till gråbergstippen hinner de med 4 cykler per dag. 

Cement eller flygaska har inte använts för att stabilisera vägen, dock använts salt och mesa 
från pappersbruket i Piteå för att binda vatten och minska dambildning. Det har fungerat bra 
och resulterar i en stabil yta. De skador som uppkommer i vägen är potthål, spårbildning samt 
korrugeringsskador. Skadorna leder till ett ökat slitage på de redan hårt lastade 
transportbilarna. Det mesta som kan gå sönder i lastbilarna gör det eftersom de slits hårt, 
främst skadas fjäderpaket, chassie och däck av den ojämna vägen. Det är svårt att säga hur 
frekvent varje lastbil behöver åka in på verkstaden men grovt räknat en gång i veckan på 
grund av olika orsaker. Det största problemet med vägarna anses vara vattnet. Det leder till 
bortspolning av finmaterial samt skador i vägbanan. Även varierande kvalitet på vägmaterial 
är en orsak, det förekommer material av sämre kvalitet som lätt krossas till fint material som 
bildar lera. (Johansson och Larsson, 2013) 
 

4.1.4 Sammanfattning av fallstudie och problemformulering 
Tabell 2 visar en sammanställning av fallstudien. Gemensamt för gruvorna är att det inte finns 
några krav på tjocklek av överbyggnaden. Det som styr hur djup överbyggnad som kan 
användas är den fria höjden till ventilationsdukarna. Eftersom undergrunden är ojämn 
kommer inte överbyggnaden att ha en jämn tjocklek utan den är varierande längs rampen. 
Besöken vid gruvorna gav en samstämmig bild, personerna som intervjuades var alla eniga, 
att det främsta problemet med vägarna är den skada som vatten orsakar. Dels leder det till 
potthål i vägbanan men även att pumpar går sönder eftersom de inte är konstruerade för att 
pumpa lera. Dessutom orsakar även vatten problem med korrugering, spårbildning samt att 
vägmaterialet bildar vallar i ytterkurvorna. 
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Tabell 2: Jämförelse av fallstudier 

                                               Gruva 
 Kankberg Renström Kristineberg 
Materialtransport 
och underhåll av 
vägarna. 

Entreprenör A 
transporter samt 
underhåll 

Boliden transporter, 
underhåll entreprenör 
A 

Entreprenör B 
transporter och 
underhåll 

Dränering Diken Diken och rännor Diken, pumpslangar 
och u-balkar 

Antal lager, 
material 

2 lager, ett med en 
grövre fraktion sedan 
0-30 mm som 
slitlager. Materialet 
köps in 

2 lager, slitlager 0-8 
mm och 8-32 
bärlager. Gråberg 
krossas till 
vägmaterial 

2 lager, gråberg av 
varierande storlek 
som bärlager. 
Slitlager antingen 
inköpt från 
närliggande täkt eller 
från Renström 

Underhållsfordon 1 traktor som även 
har andra uppgifter 

1 traktor dagtid, ska 
utökas med 1 traktor 
på eftermiddag 

2 traktorer 
förmiddagar och 1 
eftermiddagar 

Vägskador Potthål och löst grus Korrugering, potthål 
och löst grus 

Spårbildning, potthål, 
korrugering 

Stabilisering Används inte Cementstabilisering 
och flygaska ( ett 
försök) 

Ingen, mesa samt salt 
används för 
dammbindning 

Anses vara problem Vatten Vatten  Vatten samt 
varierande kvalitet på 
vägmaterial 

 
Figur 15 visar en profil för en kurva i rampen. Den streckade ytan är tillgängligt utrymme för 
överbyggnaden.  Vägens bredd styrs av dimensioner på fordon och typ av ort, om det är en 
raksträcka eller kurva samt eventuellt dike och mötesplats. Vägarna dimensioneras empiriskt 
enligt tidigare erfarenheter. Det har inte utförts några beräkningar för att utforma 
överbyggnaden efter de aktuella lasterna. 
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Figur 15: Profil av en rampkurva (Novikov 2014) 

4.2 Kostnadsanalys 
För att avgöra hur vägens skick inverkar på underhållskostnaderna på transportfordonen har 
en kostnadsanalys utförts. Underlaget till analysen är hämtat från en presentation av Nina 
Hjulfors, för presentationen se Bilaga B, som handlar om underjordslogistiken vid 
Renströmsgruva. Kostnadsfördelningen för underhållet av vägar och fordon presenteras i 
Tabell 3. Kostnadsunderlaget är från år 2012. 
 
Tabell 3: Kostnadsfördelning från Renströms gruva (Hjulfors 2013) 

Driftkostnad transportbilar 3 000 000 kr 
Underhållskostnad transportbilar 2 540 000 kr 
Avskrivningar 3 300 000 kr 
Däckkostnad 1 800 000 kr 
Vägunderhåll 2 000 000 kr 
Diesel 762 000 kr 
 
Driftkostnaden för transportbilarna är lönekostnader för egna anställda som kör lastbilarna. 
Kostnaden för underhåll av transportfordonen innefattar kostnaden för reservdelar samt 
underhållstimmarna. Vägunderhåll är en totalkostnad eftersom detta underhåll köps in av en 
entreprenör, det innefattar kostnaden för maskin, förare samt underhåll av maskinen. Den 
ungefärliga vägsträckan som detta underhåll omfattar är 10 km väg. Lastbilarna körs ca 3500 
h/år och kasseras efter 10 000 timmar vilket är efter ungefär tre år. De följande analyserna har 
utförts enligt en modell som Roger Thompson har upprättat för vägar i dagbrott och som har 
beskrivits i korthet i kapitel 3.9.  

Genom att variera vägens grovhet kommer kostnaden för däck att förändras enligt Figur 
16. Grafen visar hur däckslitaget, dvs. antalet däck som behöver bytas per 1000 km, som en 
funktion av vägens ojämnhet mätt i IRI. Det finns ingen tillgänglig data över hur ojämna 
vägarna är i Renström. Därför görs dessa analyser generellt. Om vägarna i dagsläget antas ha 
ett IRI på 5 och genom olika åtgärder förbättras vägkvalitén med ett antaget värde på 40 % 
vad innebär det för kostnaderna för nya däck? 
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Figur16: Däckslitaget som en funktion av vägens grovhet 

 
En minskning med 40 % från IRI 5 kommer leda till att däckslitaget minskar med 20 %. 
Bolidens kostnad i dagsläget för däck är 1,8 miljoner kr per år. Detta är för fem 
transportfordon, det är tre som är i drift per dag de övriga är reserver. Av de 3500 h per år så 
är ca 500 h tomgångskörning. 3000 drifttimmar med en medelhastighet på 18 km/h innebär att 
varje fordon kör ca 54 000 km per år. En minskning av vägens grovhet med 40 % skulle alltså 
innebära en sänkning av kostnaden för däckslitage från 11 kr/km till 8 kr/km. Det skulle leda 
till en total däckkostnad på 1 440 000 kr jämfört med 1 800 000 kr för år 2012. 

Kostnaden för reservdelar beror på vägens grovhet samt antalet drifttimmar på fordonet. 
För dessa modeller används begreppet standardiserad reservdelskostnad. Det är ett 
förhållande mellan reservdelskostnaden, P, och kostnaden för att ersätta fordonet, Vp. Figur 
17 visar reservdelskostnaden som en funktion av grovheten och Figur 18 reservdelskostnaden 
som en funktion av drifttimmarna. 
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Figur 17: Reservdelskostnad som en funktion av IRI 

 
Figur 18: Reservdelskostnad som en funktion av drifttimmarna 

Om grovheten minskar från IRI 5 med 40 % medför det en minskning i reservdelskostnaden 
med 39 %. Underhållskostnaden för Bolidens fordon består även av en kostnad för att utföra 
reparationerna. Den kostnaden beror på hur mycket drifttimmar lastbilen har och 
reservdelskostnaden för de timmarna. För att se hur kostnaden för att utföra reparationerna 
varierar se Figur 19. 
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Figur 19: Kostnad för att utföra reparationer per 1000 km 

I Figur 20 presenteras hur fördelningen av underhållskostnaden av transportfordonen ser ut 
2013. 

Genom förbättra vägstandarden från IRI 5 med 40 % minskar reservdelskostnaden. Denna 
kostnadsminskning medför en minskning i timkostnaden att utföra reparationerna. En 
minskning med 40 % leder till en 20 % minskning för att utföra reparationerna. Det är 
minskning från 541 000 kr till 433 000 kr.  
 
  

 
Figur 20: Kostnadsfördelning av underhållskostnaden för lastbilar (Boliden Mats Johansson) 

Kostnaden för reservdelar uppgick under 2013 till 1 793 170 kr. Om vägens grovhet 
förbättrades med 40 % skulle denna kostnad minska med 39 % vilket innebär en 
kostnadsminskning till 1 093 000 kr.  

En sammanfattning av resultatet av dessa beräkningar redovisas i Tabell 4. 
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Tabell 4: Sammanställning av potentiell årlig kostnadsförändring 

Kostnadsställe Kostnad 2012 (SEK) Förändring (SEK) Förväntad årskostnad  
Däck 1 800 000 360 000 1 440 000 
Underhållskostnad 
fordon 

2 540 000 807 612 1 732 388 

Totalt 4 340 000 1 258 000 3 082 000 
 
Kostnaden för däckslitaget kan minskas med 360 000 kr per år om ojämnheterna på körbanan 
minskar med 40 %. Samma procentuella förbättring av körbanan kan leda till en 
kostnadsminskning på ca 800 000 kr per år för fordonsunderhåll. Kostnadsminskningen har 
beräknats för ett antaget värde på 40 % eftersom det inte finns tillgänglig data på vilket 
grovhet vägarna har i dagsläget.   

4.3 Dimensionering av överbyggnad samt beräkningar av bärförmåga och 
vertikala töjningar 

Vid design och dimensionering av en transportväg är det av stor vikt att veta hur 
transportfordonen påverkar ett tvärsnitt av överbyggnaden med avseende på spänning och 
töjning. För att se hur de vertikala töjningarna och spänningar påverkas kommer olika statiska 
analyser att genomföras i finita element programmet Sigma/W. Målet med dessa analyser är 
att undersöka hur töjningarna påverkas av material av varierande styvhet och lagertjocklek. 
Figur 21 visar en schematisk bild över hur tanken bakom dessa analyser är. Det första steget 
är att analysera i Sigma hur töjningsfördelningen förändras beroende på var i överbyggnaden 
det styvaste lagret är placerat. Den modell som resulterade i minst töjning används sedan i C-
analysen. Då analyseras vilken lagertjocklek som är mest lämpad för den här typen av 
belastning.  

I slitlagret kan spänningarna orsakade av fordonets hjul inte att påverka varandra och 
därför kan analysen genomföras för enskilda hjul. Med ökande djup påverkar spänningarna 
från hjulen på bakaxeln varandra. Därför genomförs en analys på hur mycket den påverkan är 
i D-analysen.  
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Figur 21: Layout för analysmodellen 

4.3.1 Analys av vertikala spänningar och töjningar 
För att utföra en analys på spänningar och töjningar används programmet Sigma/W som är ett 
Geostudio program. En asymmetrisk analys valdes eftersom det är lämpad för en cirkulär last 
vilket hjullasten kan anses vara.  

Lastbilarna lastas med ca 30 ton. Anledningen till att analysen utfördes för endast 
transportfordon och inte till exempel borraggregat, lastmaskiner och andra typer av fordon är 
eftersom det är lastbilarna som står för den största delen av trafiken i gruvan och därigenom 
bidrar till det största slitaget. Utifrån de tekniska specifikationerna, se Bilaga C, beräknas det 
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aktuella däcktrycket till 800 kPa. Modellen skalas efter däckbredden som för den här 
lastbilstypen är 0,6 m vilket leder till att radien, a, motsvarar 0,3 m.  

Följande antaganden tas för att skapa modellen: 
 

• Asymmetrisk analys för ett däck, modellen är axelsymmetrisk 
• Linjärelastiska materialmodeller 
• Storleken på modellen, bredden=16*a djupet =7*a 
• Poissons tal=0,35 
• Belastning=800 kPa över en cirkuläryta med radie a 
• Det intakta berget antas ha E-modul=1000 MPa 

4.3.2 Effekt av lagerstyvhet på vertikal spänning och töjning 
För att undersöka hur spänningar och töjningar förändras beroende på var i överbyggnaden 
det styvaste lagret finns skapades tre modeller. Lagertjockleken är densamma i modellerna, 
slitlagret är 0,5*a och bärlagret är 1*a. Tabell 5 visar E-modulen för de olika lagren i 
respektive fall. 
 
Tabell 5: Elasticitetsmodul (MPa) för de olika lagren i de olika fallen 

Lager Enhetligt material (B1) Styvt slitlager (B2) Styvt bärlager 
(B3) 

Slitlager 50 500 350 
Bärlager 50 350 500 
Berg 1000 1000 1000 
 
Figur 22 visar de vertikala spänningarna för de tre modellerna, listade från vänster till höger 
B1, B2 och B3. Det undre svarta strecket på 0,45 m markerar ytan mellan bärlager och berg. 
För B2 och B3 är spänningen 400 kPa vid den linjen, för B1 är spänningen lite högre där ca 
450 kPa. Genom att jämföra spänningarna i slitlagret är det tydligt att modell B2 absorberar 
hjultrycket på ett effektivare sätt. 

 
Figur 22: Vertikal spänning för fall B1, B2 och B3. Enhet för djupet är m och för spänningen kPa. 
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Figur 23 visar hur de vertikala töjningarna varierar för de olika fallen. Modell B1 uppvisar 
jämförelsevis betydligt större töjningar än de andra modellerna. För B2 och B3 är den högsta 
töjningen ungefärligen lika stor men placerad på olika djup och är olika utbredd under däcket.  
 

 
Figur 23: Vertikal töjning för fall B1, B2 och B3 

4.3.3 Effekt av lagertjocklek på vertikal töjning och spänning 
En modell liknande den i föregående avsnitt används även för att studera effekterna av 
lagertjockleken. Eftersom B2 var den mest lämpade placeringen av det styvaste lagret så 
används den i den här analysen, E-modulerna är enligt Tabell 5. Lagertjockleken för de olika 
lagren listas i Tabell 6. 
 
Tabell 6: Lagertjockleken för bär- och slitlager i de olika modellerna 

Lager  Fall  
 C1 (m) C2 (m) C3 (m) C3 (m) 
Slitlager 0,15 0,1 0,15 0,1 
Bär 0,3 0,2 0,2 0,3 
 
Spänningsfördelningen för de olika fallen visas i Figur 24. För fall C1 och C3 har slitlagret 
densamma tjocklek. Spänningen i gränsytan mellan slit- och bärlager är för de ungefär 750 
kPa. Spänningen vid terrassytan är 400 och 500 kPa. Fall C2 och C4 uppvisar viss skillnad i 
spänning i ytan mellan slit- och bärlager, 800 kPa och ca 775 kPa. Spänningen vid terrassytan 
är 600 och 450 kPa. 
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Figur 24: Spänning för fall C1 övre raden till vänster, C2 övre raden till höger, C3 nedre raden till vänster och C4 
nedre raden till höger. Enhet för djupet är m och för spänningen kPa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   44	  

 
De vertikala töjningarna visas i Figur 25. 
 
 

 
Figur 25: Vertikal töjning för fall C1 övre raden till vänster, C2 övre raden till höger, C3 nedre raden till vänster och 
C4 nedre raden till höger 

 

4.3.4 Analys i Sigma/w  av effekten av stabilisering 
För att undersöka effekten av ett stabiliserat bärlager jämförs tre fall. Fall D1 har ett 
cementbundet bärlager, D2 är stabiliserat med flygaska och fall D3 illustrerar en stabilisering 
med ett sämre resultat. För att tydliggöra effekten av de olika stabiliseringarna så används 
samma överbyggnadstjocklek i alla tre fallen, slitlagret 0,08 m och bärlagret 0,2 m. 
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Figur	  26:	  Illustrerar	  en	  tvärsektion	  av	  modellen	  i	  Sigma/w	  

 Det som varierar mellan modellerna är E-modulen för bärlagret. För det cementbundna lagret 
antas E-modulen vara 17 000 MPa (Trafikverket, 2004). Flygaskans elasticitetsmodul antas 
vara 4000 MPa (Svedberg, o.a. 2008) och den mindre lyckade stabiliseringen antas ha E-
modulen 1000 MPa. Slitlagrets och det underliggande bergets E-modul är likvärdig i 
modellerna, 350 MPa respektive 1000 MPa. 
 

 
 
Figur 27: Vertikaltöjning för fall D1, D2 och D3 

Figur 27 visar den vertikala töjningen i de tre fallen. Det är tydligt att det cementbundna 
lagret resulterar i minst töjning i slitlagret, töjningen är likvärdig i bärlagret för fall D1 och 
D2.  Om jämförelse dras mellan fall D2 och D3 är töjningen ungefär lika stor i slitlagren men 
lite högre i bärlagret i D3. Spänningarna i D-analyser är lägre än de från B- och C-analysen.  
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4.3.5  Effekt av däckavstånd och antal axlar 
Lastspridningen av däck på samma axel medför att den verkliga lasten under ett hjulpar kan 
vara större än den från de enskilda däcken på vissa djup. Detta leder till att man inte endast 
kan dimensionera efter belastningen från enskilda hjul. Genom att beräkna ESWL för ett 
hjulpar med varierande avstånd kan Figur 28 ritas upp.  
 

 
Figur 28: ESWL för olika däckavstånd och för varierande djup 

Gemensamt för alla kurvorna är att lasten först minskar för att sedan öka. Det beror på att när 
djupet är mindre än halva avståndet mellan däcken påverkar inte lasterna av däcken varandra. 
Sedan kommer lasterna att påverka varandra desto mer djupet ökar tills djupet är större än två 
gånger centrumavståndet mellan däcken. Vid det djupet är överlappningen fullständig vilket 
leder till att lasten är densamma som för de två hjulen.  

Det minsta avståndet mellan däcken är 0,1 m och det största avståndet är 1 m. Lasten per 
däck fås från Bilaga C genom att dividera lasten på de bakre axlarna med antalet däck, åtta i 
det här fallet. Utifrån Figur 28 är det tydligt att ju större avstånd mellan däcken desto mindre 
ökar lasten med djupet.  Om lasten på 0,5 m djup jämförs för däckavstånd 0,1 m och 0,3 m så 
är skillnaden i last 7,1 kN. 

För att bedöma effekten av axelkonfigurationen på antalet standardaxlar används ekvation 
20. 
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k1=0,0302 för trippelaxel 
 
Utifrån de tekniska specifikationerna fås att en fullastad Volvo Fh480 har en last på framaxeln 
på 12 ton och på tandemaxeln 27 ton. Lastfördelningen antas vara den samma i de tre fallen. 
Den främre axeln antas vara en singelaxel i alla fallen. Totalt antal standardaxlar för fördonen 
beräknas för en singel-, tandem- och trippelaxel. Ekvation 23 ger: 
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Resultatet från ekvation 24-26 visar skillnaden i nedbrytning av överbyggnaden beroende på 
axelkonfigurationen. Det finns även lastbilar som har en främre tandemaxel. Den 
lastbilsmodellen skulle leda till en ytterligare sänkning i antalet standardaxlar. 

För att sätta dessa siffror i ett sammanhang utförs en analys vad skillnaden i antalet 
standardaxlar blir för en lastbil med tandem- eller trippelaxel under ett år. 
 
Resultatet presenteras i nedanstående tabell. 
 
Axelkonfiguration Antal överfarter (8 st/dag, 7 

dagar /vecka, 48 veckor/ år) 
Standardaxlar 

Singelaxel 2688 148 378 
Tandemaxel 2688 19 085 
Trippelaxel 2688 9 946 
Tabell 7: Effekt av olika axel konfiguartion på antalet standardaxlar. 

4.3.6 Dimensionering med CBR  
För att dimensionera överbyggnaden enligt CBR används Figur 29 samt Tabell 8. I figuren 
nedan finns beteckningar för olika jordtyper listade, dessa beteckningar är sedan listade i 
tabellen och ett intervall för CBR-värde för varje jordtyp presenteras.  
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Figur 29: Klassificering och CBR-kurvor för transportvägar (Tannant och Regensburg 2001) 

Tabell 8: CBR-värden för olika typer av jordar (WSDOT 2013) 

Jordtyp CBR-värde 
GW 40-80 
GP 30-60 
GM 20-60 
GC 20-40 
SW 20-40 
SP 10-40 
SM 10-40 
SC 5-20 
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Eftersom inga materialtester har genomförts kommer två dimensioneringar att genomföras. 
En för ett välgraderat grusmaterial, GW i tabellen, och en för ett sämre graderat grusmaterial, 
GP. 

Utifrån de tekniska specifikationerna för en Volvo FH480 fås vikten per axel, beroende på 
tyngdpunkten på lasten är vikten olika på fram- och bakaxel. Lasten per axel divideras sedan 
med antalet hjul för att ta reda på hjullasten. I det här fallet är den största hjullasten ca 6000 
kg.  
 
Tabell 9: Tvärsnitt för en hjullast på 6000 kg för ett grusmaterial av högkvalitet 

Lager CBR (%) Fyllnadstjocklek (m) Lager tjocklek (m) 
Slitlager 80 0,2 0,2  
Bärlager 40 0,33 0,33 
Förstärkningslager 100 0,15 m - 
 
Table 10: Tvärsnitt för en hjullast på 6000 kg för ett sämre grusmaterial 

Lager CBR (%) Fyllnadstjocklek (m) Lager tjocklek (m) 
Slitlager 60 0,23 0,23  
Bärlager 30 0,4 0,4 
Förstärkningslager 100 0,15 m - 
 
Ovanstående tabeller visar som förväntat att underbyggnaden, dvs. det massiva berget, klarar 
av att ta upp hjullasterna med en överbyggnadstjocklek på endast 0,15 m. Denna tjocklek 
räcker dock inte för slit- och bärlagret som behöver ha en tjocklek på 0,5-0,6 m beroende på 
materialegenskaperna.  

4.3.7 Dimensionering enligt kritisk töjning 
För att bestämma den kritiska töjningen för en transportväg kan nedanstående samband 
användas. Där 80 000 och 0,27 är empiriskt framtagna parametrar och N är antalet 
lastrepetitioner under vägens tekniska livslängd. (Thompson och Visser, 2003) 
 
!!"#$#%! = 80  000/!!,!"         (24) 
 
Figur 30 visar hur den kritiska töjningen beror på antalet repetitioner. Det ger ett samband 
som illustrerar hur ökad trafikmängd på en väg leder till att större krav ställs på dess 
konstruktion. Lastrepetitioner är ett mått som beskriver antalet fordonspassager, det tas ingen 
hänsyn till antalet axlar utan det är för fordonet som helhet.  



	   50	  

 
 
Figur 30: Kritiskt töjning som en funktion av antalet lastrepetitioner 

Genom att använda Figur 31 som även har presenterats i kapitel 3 kan spänningen på ett visst 
djup uppskattas. Utifrån den och en kritisk töjning kan sedan E-modulen för det lagret 
beräknas med ekvation 29.  
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Figur 31: Spänningsfördelning under cirkuläryta (Kumar och Tannant 2001) 

Genom att anta att däcktrycket är 0,8 MPa och bredden på däcket är 0,6 m kan 
elasticitetsmodulen som krävs för att töjningen inte ska bli större än den kritiska beräknas. För 
transportvägar i dagbrottsgruvor brukar den kritiska töjningen vara mellan 1500 och 2000 µ-
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töjningar. Kritisk töjning beror på antalet överfarter under överbyggnadens livslängd. I det här 
fallet antas den kritiska töjningen vara 1500 µ-töjningar (Tannant och Regensburg, 2001). 
Genom att använda Figur 31 och ekvation 25 beräknas E-modulen, resultatet av 
beräkningarna presenteras i Tabell 11 . 
 
Tabell 11: Minsta bärförmåga och E-modul för att ett däck med däcktryck 0,8 MPa inte ska resultera i töjningar över 
1500-2000 µs 

Lager Tjocklek (m) Bärförmåga (MPa) E-modul (MPa) 
Slitlager 0,1 0,7 470 MPa 
Bärlager  0,3 0,3-0,6 200-400 MPa 
 
 

4.3.8 Effekt av finkornigt material och vatten i överbyggnaden 
Halten finkornigt material i en vägöverbyggnad påverkar vägens motståndskraft mot nötning. 
Om det är en låg halt finkornigt material ligger de större kornen i kontakt med varandra och 
kan därigenom sprida lasten på ett mer effektivt sätt, de mindre partiklarna fyller upp 
tomrummet mellan de större. Om halten istället är hög kommer inte de större partiklarna att 
ligga i kontakt med varandra. I ett försök i Sievi så reducerade 10 % finkornigt material E-
modulen med 15 % jämfört med en halt finkornigt material på 4 %. (Korkiala-Tanttu, 2008)  
Även hur mycket vatten det finns i överbyggnaden reducerar E-modulen.  
Genom att använda programmet Weslea beräknades töjningen för tre stycken olika fall, 
resultatet presenteras i nedanstående figurer. 

I figurerna finns även grafer inritad för kritisk töjning samt för förhållanden där ingen 
reduktion av E-modulen har skett. Kritisk töjning beror på vägens tekniska livslängd samt 
antalet fordonspassager under det tidsspannen, kritisk töjning är beskrivet i avsnitt 3.9.2. En 
kritisk töjning på 2000 µs motsvarar en väg som under sin livslängd utsätts för ca 800 000 
överfarter. Det motsvarar till exempel 110 lastade överfarter per dag under en tio års period, 
detta är inte en teknisk livsläng som vägarna i gruvornas rampsystem uppnår. 

Figur 32 visar reduktionen av E-modulen på grund av en hög halt finkornigt material, 
Figur 33 illustrerar reduktion på grund av vattenmättade förhållanden och Figur 34 är en 
kombination av mycket vatten och hög halt finkornigt material. Fullständig reduktion, 100 %, 
innebär en minskning i E-modul med 15 %. 50 % reduktion innebär en sänkning med 7,5%.  
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Figur	  32:	  Reduktion	  av	  elasticitetsmodul	  på	  grund	  av	  hög	  halt	  finkornigt	  material	  i	  överbyggnaden.	  Figuren	  
visar	   hur	   töjningen	   i	   vägen	   ökar	   från	   den	   streckade	   grafen,	   som	  beskriver	   en	   väg	   där	   E-‐modulen	   inte	   har	  
minskat,	   till	  graferna	  som	  representerar	  50	  och	  100	  %	  reduktion	  på	  grund	  av	  hög	  halt	   finkornigt	  material.	  
100	  %	  reduktion	  resulterar	  i	  töjningsnivåer	  som	  är	  nästan	  uppe	  på	  den	  kritiska	  töjningen,	  den	  överstigs	  dock	  
ej.	  

	  

	  
Figur	  33:	  Reduktion	  av	  elasticitetsmodulen	  på	  grund	  av	  hög	  vattenhalt	  i	  överbyggnaden	  

Den kritiska töjningen överstigs i figuren ovan, både för 50 och 100 % reduktion. I jämförelse 
med töjningen för oreducerade förhållanden leder 100 % reduktion på grund av vattenhalten 
till mer än dubbelt så hög töjning. 
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Figur	  34:	  Reduktion	  av	  elasticitetsmodulen	  på	  grund	  av	  hög	  halt	  vatten	  och	  finkornigt	  material’	  

Reducering av E-modulen både på grund av hög halt och hög halt finkornigt material medför 
att töjningen i överbyggnaden nästan kommer att bli dubbelt så hög som den i den här 
analysen antagna kritiska töjningen på 2000 µs.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
 

5.1 Analys av töjning, spänning samt dimensionering 
Analyserna som har utförts i Sigma/W indikerar detsamma som informationen som 
presenterades i kapitel 3. Resultatet från analysen gällande var i överbyggnaden det styvaste 
lagret skall vara placerad tyder på att för att spänning och töjning ska minimeras så ska det 
stuvaste lagret vara det översta.  

I analysen av effekten av lagertjockleken undersöks förändring i spänning och töjning vid 
olika kombinationer av överbyggnadstjocklek. Genom att jämföra C2 med C3 där bärlagret 
har samma tjocklek men slitlagret olika tjocklekar kan en slutsats dras att med ökande 
tjocklek på det ovanliggande lagret så minskar spänningen och töjningen i det aktuella lagret. 
Spänningen i bärlagrets underkant minskar från 600 till 500 kPa.   
Desto tjockare lager som används desto mer material behövs vilket leder till ökade kostnader. 
Därför bör den tunnaste överbyggnaden som uppfyller den kritiska töjningen väljas. Enligt 
ovanstående modeller är det fall C3, 0,15 m slitlager och 0,2 m bärlager, som uppnår dessa 
krav. Dock är det viktigt att komma ihåg att de här analyserna har hänsyn endast tagits till 
enskilda hjul, töjningarna kommer att öka i bägge lagren vid dubbelmontage. 
Det råder viss osäkerhet huruvida modellerade spänningar och töjningar överensstämmer med 
verkligheten då materialegenskaper och lagertjockleken är antagna i analysen. 

Det som styr tjockleken på överbyggnaden är den fria höjden till ventilationsdukarna. 
Eftersom sulan inte är jämn efter sprängning varierar överbyggnadstjockleken längs rampen. 
Dimensionering med CBR-kurvor indikerar att det räcker med en överbyggnadstjocklek på 
ungefär 0,5 m för att klara av belastningen. Enligt fallstudierna så uppskattas överbyggnaden 
ha en tjocklek på mellan 0,3 m och 0,5 m och borde därför vara tillräckligt djupa, beroende på 
vilka egenskaper som överbyggnadsmaterialet har. 

Det är svårt att dra en klar slutsats om överbyggnaden klarar av belastningen, dvs har en 
acceptabel livslängd. Modellerna i Sigma/W har belastats med en last som kan anses vara 
representativ för fordonen som används för materialtransporter. Däremot har djupet på 
överbyggnaden och dess materialegenskaper antagits vilket leder till att det är svårt att dra 
slutsatser om belastningsnivån. Genom att jämföra den vertikala töjningen från B-analysen 
med Trafikverkets största tillåtna vertikala töjning från enstaka lasta kan vissa slutsatser dras. 
Om överbyggnaden har en tjocklek på 0,45 m och är byggd av ett homogent material som har 
elasticitetsmodul 50 MPa så är töjningen för stor, enligt Trafikverkets krav. De andra 
modellerna i den analysen visade att genom att använda material med högre E-modul minskar 
töjningen under de tillåtna värdena. Slutsats kan därför dras att om överbyggnaden är 0,45 m 
djup och har ett slitlager med E-modul 500 MPa och ett bärlager med E-modul 350 MPa så 
bör överbyggnaden klara av den statiska belastningen från lastbilarna. Ett cementbunden lager 
har 17 000 MPa och flygaska 4000.  I ATB Väg 2002 kapitel C listas E-modul för olika 
dräneringsfall och årstider. För ett bärlager under våren till hösten, vilket kan anses vara den 
årstid som stämmer överens med klimatet i gruvorna, beräknas bärlager ha en E-modul på 450 
MPa. Sedan tillkommer även dynamiska laster från överfarterna men i den här rapporten har 
ingen hänsyn tagits till dem 
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Analyserna utfördes symmetrisk för ett enskilt hjul vilket innebär att resultatet endast är 
representativt för lastbilarnas framaxlar som har två hjul. Anledningen till att endast effekten 
av en singelaxel studerades i Sigma/W var eftersom en symmetrisk modell valdes för 
analyserna. Eftersom belastningen för lastbilsdäcken kan ses som en cirkulär last är en 
symmetriskmodell att föredra framför en rent tvådimensionell som är bättre lämpad för att 
studera till exempel långsträckta fundament. Med anledning av detta kunde inte modellerna 
användas för att studera boggieaxlar.  

Genom att beräkna ekvivalent hjullast för ett hjulpar på de bakre axlarna studeras hur 
avståndet mellan hjulen påverkar lastöverlappningen. Bredden på däcken medför att 
fullständig överlappning av lasterna inte kommer att ske på vägarna i underjordsgruvor 
eftersom överbyggnadstjockleken inte är tillräckligt stor. Överlappning kommer dock att ske 
men inte fullständig. På 0,5 m djup är skillnaden mellan ett däckavstånd på 0,1 m och ett på 
0,3 m en skillnad i last 13 %, 53 kN och 46 kN. Det innebär att från de bakre axlarna kommer 
spänningsnivåerna att vara högre än de beräknade med Sigma/W. För att minska 
överlappningen av laster är det av betydelse att avståndet mellan däcken på de bakre axlarna 
är så stort som möjligt.  Avståndet mellan tandemaxlar har också betydelse eftersom 
lastöverlappningen även sker i längdled.  

I analysen av antalet standardaxlar för olika lastbilsmodeller antas att avståndet mellan den 
främre axeln och den bakre axeln/axelgruppen är densamma. För att beräkna effekten av 
antalet axlar används samma last på främre och bakre axel. Det är tydligt att effekten av 
singelaxlar fram och bak på lastbilarna leder till en betydligt större nedbrytning än lastbilar 
med en singelaxel och en tandem- eller trippelaxel. Jämförelse vis resulterar en överfart med 
en lastbil med en boggiaxel bak i 7,1 standard axlar och en med trippelaxel 3,7. En lastbil som 
har en singelaxel både som fram och bakaxel leder till 55,2 standardaxlar. Analysen indikerar 
därigenom att hur fordonen ser ut påverkar nedbrytningen av vägar. Vid inköp av nya lastbilar 
bör hänsyn därför tas till axelkonfigurationen för att minimera slitaget. 

Genom att använda CBR-metoden för att dimensionera överbyggnaden för två 
överbyggnader av varierande kvalitet dimensionerades tjockleken till 0,5 m för ett bra 
material och 0,6 m för ett sämre material. På grund av bristande indata gällande antalet 
överfarter under vägens livslängd så användes inte den kritiska töjningsteorin för att 
dimensionera överbyggnaden utan istället beräknades vilka elasticitetsmoduler som krävs. 
Slitlagret bör ha en E-modul på 470 MPa och bärlagret 200-400 MPa för att klara av 
spänningarna.  

Analysen på effekten av halten finkornigt material och vatten stärker bilden av att det är 
höga halter av vatten som försämrar vägarnas hållbarhet. Ett fullständigt vattenmättat material 
kommer att utsättas för 60 % så stora töjningar som den antagna kritiska nivån. Vid 
fallstudierna så var åsikten samstämmig från gruvorna att det är vattnet som är en stor orsak 
till slitaget på vägarna. Dessa påståenden stärks av analysen. Höga halter av finkornigt 
material bidrar också till ökade töjningsnivåer, men inte i samma utsträckning som hög halt 
vatten. Om förhållandena är som sämst med både hög halt vatten och mycket finkornigt 
material kan elasticitets modulen reduceras så pass mycket att töjningen är dubbelt så hög 
som den kritiska nivån.  
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5.2 Kostnadsanalys 
Den utförda analysen gällande effekterna av vägbanans grovhet på däck- och 
underhållskostnaden på fordon indikerar att genom att öka vägens kvalité kan besparingar 
göras.  Enligt analysen kan kostnaden för däckbyten och underhåll av fordonen minska från 4 
340 000 SEK till 3 082 000 vilket är en kostnadsminskning med 29 %. 

Det är viktigt att komma ihåg att dessa beräkningar endast rör den kostnadsminskning som 
kan ske genom att förbättra vägen, de tar inte hänsyn till vägförbättringskostnaden. Innan 
beslut tas om att förbättra vägarna bör därför en jämförande kalkyl upprättas där man ställer 
vägförbättringskostnaden mot underhållskostnaden för fordonen. 

Boliden har i dagsläget inga kvalitetskrav eller gränser gällande rampens skick. Vid två av 
tre gruvor har man ”löst” det genom att det är samma företag som sköter 
materialtransporterna och underhållet. Att det är samma företag som sköter vägunderhållet 
och materialtransporterna är en fördel då det underlättar ansvarsfrågan och det blir mindre 
diskussioner mellan de olika aktörerna. Bristen på kvalitéts krav kan leda till att entreprenören 
saknar incitament till vägförbättringar. Det vore därför en fördel om gruvägaren ställde 
kvalitetskrav som entreprenören sedan ska uppnå.  

Detsamma gäller underhållsstrategin. De tre gruvorna har olika många traktorer som ska 
sköta underhållet av rampen men det finns inget intervall när underhållet ska ske vid någon av 
gruvorna. I Kankberg finns en ansats att rampen ska hyvlas dagligen men eftersom 
underhållsoperatören även har andra uppgifter blir det inte alltid utfört på grund av tidsbrist. 
Genom en tydligare underhållsstrategi är det också enklare att styra över aktiviteterna och 
intervallet som de ska utföras med. En koppling mellan kvalitetskrav och underhållsstrategi är 
viktigt.  
 

5.3 Förslag på åtgärder för att förbättra tillståndet på rampen 
Kankberg har en entreprenör som sköter underhållet av vägarna samt materialtransporter. 
Vägen är uppbyggd av två lager, ett grövre och sedan 0-30 som slitlager. Materialet köps in. 
Underhållet sköts av en traktor som även har andra arbetsuppgifter så som snöröjning. De 
skador som finns i vägen är potthål och löst grus. Ingen stabilisering används. Det som anses 
vara det största problemet är vatten. 

I Renström är det en entreprenör som sköter vägunderhållet och Boliden som har hand om 
transporter av material. Vägen består av två lager, 0-8 som slitlager och ett bärlager 8-32, 
dessa krossas av gråberg. Underhållet utförs av en traktor dagtid, ska utökas till en på 
eftermiddagen också. Skador i vägarna som uppstår är korrugering, potthål och löst grus. 
Cementstabilisering används och flygaska har testats. Det största problemet anses vara vatten.  

I Kristineberg är det en entreprenör som både underhållet vägarna och sköter 
materialtransporterna. Överbyggnaden består av två lager, ett gråbergslager med varierande 
fraktioner och ett slitlager som antingen köps in från närliggande täkt eller kommer från 
Renström. Underhållet utförs av två traktorer dagtid och en på eftermiddagen. Vägskador som 
uppstår är spårbildning, korrugering och potthål. Ingen direkt stabilisering har använts, mesa 
och salt används som dammbindning. Det största problemet med vägarna anses vara vatten 
och varierande kvalitet på bergmaterial. 

Besöken i gruvorna gav en bild av att kvalitén på överbyggnaden varierade mycket. En 
jämförelse mellan rampen i Kankberg och den i Renström är att rampen i Renström var i 
bättre skick. Den var betydligt jämnare och fastare. Om det beror på bättre material, mindre 
vatten eller större mängd underhåll är svårt att säga. Det är mest troligen en kombination av 
alla orsakerna.	  
 



	   57	  

En första åtgärd för att minska skadorna på vägen bör vara att förbättra dräneringen. Besöken 
vid gruvorna belyste att de områden av vägnätet som har stora problem med vägstandarden är 
de där det är blött. Diken bör utföras samt rensas i så stor omfattning som möjligt för att 
vattnet ska kunna ledas till dessa och sedan rinna längs dikesbotten istället för efter vägen. Ett 
annat problem är de sträckor där lutningen på rampen medför att vattnet måste byta sida på 
vägen.  De studerade gruvorna har olika lösningar på detta problem. Det som i den här studien 
verkar vara det bäst fungerande metoden är att låta vattnet rinna genom vägkroppen i 
nergrävda slangar eller rör. Dessa behöver dock rensas med ett visst intervall. Betongrännor 
som läggs ner i körbanan funderar bra så länge de inte är igenfyllda med material, trafiken 
längs rampen leder snabbt till att vägmaterialet trycks ned i rännan. Graderingen av materialet 
som används till överbyggnaden bör också ses över. Ett dränerande material med låg halt 
finkornigt material släpper igenom vattnet bättre en ett med hög halt finkornigt. 

I dag tätas gamla diamantborrhål där vattnet rinner och pluggas igen. Det kan vara en god 
idé att se över vad som kan göras på de platser där stora mängder vatten trycks upp då det är 
ett bättre alternativ att åtgärda vattenproblematiken så nära källan som möjligt innan det 
orsakar större problem längre ner i gruvan. 

Cementstabilisering har använts med lyckat resultat och är därmed ett alternativ som är 
bevisat att det fungerar. Därför bör användningen av cementstabiliseringen fortsätta och 
implementeras i de andra gruvorna. Flygaska bör teoretiskt vara ett alternativ men eftersom 
det inte har lyckats uppfattades en viss skepsis mot den metoden vid Renström. Flygaskan bör 
inte avskrivas helt eftersom ett annat recept och inblandningsmetod kan leda till ett bättre 
resultat. Blandningen bör optimeras för rådande förhållanden och bergmaterial. Klimatet som 
råder i gruvan kan dock ha en negativ effekt på härdningen av flygaskan. 
Reaktionshastigheten fördröjs med upp till 80% vid en temperatur på 5° jämför med 20°. 
Detta leder till att om flygaska används så måste hänsyn tas till en fördröjd härdning. 
Temperaturen i gruvan är närmare 5 än 20 grader varför hänsyn måste tas till att härdningen 
kommer ta längre tid. 

Ett annat alternativ kan också vara att använda en asfaltbeläggning för att på så vis uppnå 
en bunden körbana. LKAB använder det i vissa delar av sitt underjordiska vägnät. Det är en 
metod som fungerar bra dock kan det krävas att en speciell typ av massa används för att klara 
den tunga trafiken och speciella miljö som är i en gruva med stora lutningar på vägen. Vatten 
som blir stående på körbanan kommer orsaka skador genom att aggregatet lossnar från 
bituminet och hål uppstår. Det som kan anses vara en fördel med en belagd väg istället 
grusvägar är att en del av det rutinmässiga och kostsamma underhållet med hyvling och 
dammbindning av vägen inte behöver utföras. Dock kräver även en belagd körbana underhåll 
och vatten orsakar som sagt skador även på en asfalterad köryta.  

Ett alternativ för armering av vägarna är geonät. Det finns lite skriven litteratur om den här 
typen av nät vilket har lett till viss svårighet i datainsamlingen om dessa.  Genom nätets 
armerande egenskap effektiviseras lastöverföringen och därigenom kan 
överbyggnadstjockleken minska. Geonät används i dagsläget främst som en armering vid 
dålig undergrund, vilket inte är ett problem i gruvor. Näten har förmodligen ingen större 
effekt för att minska spårbildning. En annan nackdel med att använda geonät i gruvor är att 
om vägen ska grävas av, för till exempel en dränering, så är geonät inte helt lämplig eftersom 
de är besvärligt att gräva upp. På grund av dessa faktorer anser inte författaren att geonät är 
lämpade för att förbättra livslängden för vägar i underjordsgruvor.   

Utifrån de utförda analyserna i Sigma/W är det tydligt vilken vinning som kan göras 
genom att stabilisera bärlagret med cement eller flygaska. I jämförelse med de övriga 
analyserna är töjningarna betydligt lägre i de stabiliserade modellerna. Det leder till att genom 
att utföra en stabilisering så kan överbyggnadens tjocklek minska för att klara av samma last. 
Cementstabiliseringen resulterade i de minsta töjningarna och analysen som simulerade en 
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sämre utförd stabilisering de största töjningarna. Det är dock inte säkert att vägarna i gruvorna 
behöver bli så pass styva som av en cementstabilisering. Det kanske är fullt tillräckligt att 
uppnå resultatet från den sämre stabiliseringen. 

Ett annat alternativ kan vara att genom att analysera vägmaterialet som används i dagsläget 
undersöka om till exempel ett slitlager med en högre halt finkornigt material leder till 
minskade skador på körbanan.  

Det sista alternativet är att ingenting görs med vägarnas uppbyggnad utan istället fokuserar 
på att underhålla vägarna med ett sådant intervall att underhållet och slitaget på 
transportfordonen minimeras. Det viktigt att vara medveten om att den totala 
underhållskostnaden på väg- och fordon kan springa iväg vid val av detta alternativ. 
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6 SLUTSATSER 
 
I det här avsnittet kommer frågeställningen för den här rapporten att besvaras utifrån svar 
funna i litteraturstudie, fallstudier och utförda beräkningar. Kapitlet avslutas med en 
rekommendation från författaren på lämpliga områden för fortsatta studier. 

6.1 Vilka problemområden finns med vägar i underjordsgruvor? 
Besöken i gruvorna gav en bild av att kvalitén på vägen varierar mycket mellan de olika 
gruvorna och beroende på vem som intervjuas så varierade synen på vägstandarden.  
Beroende på personen som intervjuades vid gruvan varierade svaren gällande problematiken 
med vägarna. Vid en gruva kunde person a säga att det inte är något problem med vatten 
medan person b uttrycker att det är stora problem med att det är så blött i gruvan. Detta leder 
till vissa svårigheter att sammanställa och tolka resultat från intervjuerna. 

Vatten anses generellt vara en stor bov till att vägarna inte fungerar optimalt. Det 
inläckande vattnet bidrar till att det finkorniga materialet spolas bort från vägen. Genom att 
materialet transporteras från vägen vidare till pumpgroparna orsakar det dels problem med att 
pumparna som inte är byggda för att pumpa lera slammar igen, men även stabilitetsproblem i 
överbyggnaden på grund av finmaterialet försvinner. Därför bör en första åtgärd för att 
förbättra vägarna vara att se till att dräneringen fungerar bättre. Om möjligt bör det göras plats 
för ordentliga diken och anordningar för att vattnet under kontrollerade former ska kunna 
korsa vägen. Ytligt placerade rännor fungerar inte optimalt då de snabbt fylls med lera och 
grus. En bättre lösning är att leda vattnet genom vägbanan i rör eller slangar. Dessa behöver 
också spolas rent då och då men fungerar bättre än rännorna. 
 

6.2 Klarar vägarna den belastning som de utsätts för? 
De skador som finns i överbyggnaderna i de besökta gruvorna, t.ex. spårbildning och 
korrugering indikerar att vägarna inte klarar av den aktuella belastningen och därigenom bör 
åtgärder tas för att förbättra vägens motståndskraft.  
 

6.3 Vilken typ av åtgärder kan genomföras för att öka vägarnas livslängd? 
En riktad underhållsstrategi kan vara en åtgärd som leder till att vägarnas hållbarhet 
förbättras. Genom att planera med vilket intervall vissa sträckor av vägnätet ska t ex hyvlas 
bör en effektiviserad underhållsstrategi kunna arbetas fram. Delar av rampen behöver kanske 
en större underhållsinsats för att skador i vägbanan inte ska uppkomma medan andra områden 
klarar sig med mindre underhåll.  

Särskilt utsatta delar av rampsystemet bör stabiliseras för att förbättra deras motståndskraft 
mot nötning. Analysen i Sigma/ W indikerade att den stabiliseringsmetod som minskar 
töjningen i överbyggnaden mest är en cementstabilisering. Det är däremot inte säkert att det 
krävs en så stabil överbyggnad. Det kan räcka med den sämre stabiliseringen för att uppnå 
tillräckligt goda resultat.  

Genom att välja fordon som bryter ned vägen så lite som möjligt kan också 
underhållskostnader på väg och fordon minskas, ett minskat slitage på vägen leder till ett 
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minskat underhåll på lastbilarna. De parametrar som är väsentliga att ta hänsyn till är 
avståndet mellan hjulen och antalet axlar.  
 

6.4 Kan besparingar på underhållskostnader för transportfordonen göras 
genom att förbättra vägarna? 

Beräkningarna som utfördes i kapitel 4 på kostnaderna är efter en kostnadsmodell framtagen 
för dagbrott. Hur tillämpbar den är för underjordsgruvor är svårt att dra någon slutsats om. 
Det är inte säkerställt att de procentuella besparingarna även gäller för underjordsgruvor. 
Vilken grovhet vägarna har idag är inte heller uppmätt i den här studien utan beräkningarna 
har skett genom ett antal antaganden.  

Slutsatsen som kan dras är att skicket på vägarna har ett inflytande på kostnaden för 
underhållet av transportfordonen. Genom att förbättra vägarna kan kostnaden för underhållet 
minska. Hur stor förtjänst som kan göras beror på vilken åtgärd som utförs Åtgärden kan vara 
allt mellan att belägga hela rampsystemet och ett utökat underhållsintervall. Det är därför 
svårt att dra en slutsats hur mycket pengar som kan tjänas i slutändan.  
 

6.5 Förslag på fortsatta studier 
Baserat på resultatet från den här rapporten så listas några förslag på fortsatta studier nedan. 
Dessa förslag bör ge en fördjupad förståelse för uppbyggnad och underhåll av vägar i 
underjordsgruvor. 
 

• Fältprover på överbyggnadens styrka och hur lagertjockleken i de befintliga vägarna 
ser ut. Genom att testa vägarnas utformning kan slutsatser dras om överbyggnaden 
klarar av belastningen. En analytisk/empirisk dimensionering bör göras. 

• Materialprover på bergmaterialet som används idag för att undersöka om en 
förändring i kornstorlek och kornfördelning kan förbättra överbyggnadens skick.  

• Ta fram ett kvalitetskrav på vägarna. Genom att ta fram ett kvalitetskrav är det lättare 
att avgöra vägens status, t.ex. behövs en större underhållsinsats göras eller räcker det 
med mindre punktinsatser. 

• Teststräckor som stabiliseras med cement, flygaska och geonät för att undersöka om 
stabiliteten hos vägen kan förbättras genom att använda dessa metoder. 
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Bilagor 
 

Bilaga A- Minnesanteckningar från fallstudier 
Kankberg:   
Namn: Aaron Solanki och  Martin 
Befattning: Arbetsledare och underhållsförare 

1. Hur ser er vägöverbyggnad ut idag? Det vill säga hur många lager, kornstorleks fördelning, 
typ av material. 
Ett lager främst. Tjockleken varierar väldigt mycket. Mellan 0 och 30 mm. Överst 0-30 mm grus. 

 
2. Hur dränerar ni bort vatten? 

Med diken, problem med avrinning som leder till att finmaterial spolas bort. 
 

3. Vad finns det för restriktioner gällande överbyggnaden? Tjocklek etc. 
Finns ingen direkt restriktion.  

 
4. Vilka hastigheter är ”tillåtna”? 

30 km/h 
 

5. Vad är det för lutningar på vägarna, Gäller väl främst rampen? 
1:7 

 
6. Vad har ni i dagsläget för kvalitetskrav på överbyggnaden? 

Finns inget krav från Boliden. Det är samma entreprenör som sköter underhåll samt transporter så 
de håller den vägstandard som de tycker behövs. 

 
7. Hur fungerar vägunderhållet? Har ni fasta intervaller eller är det behovsstyrt? 

Tanken är att rampen ska hyvlas en gång per dag. Dock är det en traktor som har hand om 
underhållet dagtid men den har även andra uppgifter som att lasta och snöröjning. 
 

8. Vilka typer av material använder ni? Fallande produktion eller köper ni in? Hur kontrollerar 
ni kvaliteten på materialet och vad har ni för krav? 
Det mesta av materialet köps in, gråberget kan eventuellt användas? 
 

9. Vilken typ av skador uppkommer på vägarna? Hur påverkar dessa fordonen? 
Potthål och större gropar där oljetråg kan slås sönder. Bladfjädring och axlar tar också stryk. 
 

10. Har det förekommit någon typ av ytstabilisering hos er, asfalt, cement eller något annat? Om 
hur har det gått? 
-Nej 

11. Vad anser du är det största problemet med era vägar? Och vad anser du skulle kunna öka 
kvalitén? 
 Enligt underhållsförare är det största problemet den bristfälliga dräneringen som ej klarar av att 
leda vattnet från vägbanan. Detta leder till att finkornigt material spolas bort. Slammar igen 
pumpar. Förbättring borde vara att gjuta betongrännor för att ta hand om inläckaget. 
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Renström 
Namn: Ingemar Tornberg och Mats Johansson 
Befattning: Bergmekanisk Tekniker och underhållschef 

1. Hur ser er vägöverbyggnad ut idag? Det vill säga hur många lager, kornstorleksfördelning, 
typ av material. 
Det är i princip två lager, ett grövre bärlager och sen ett tunnare lager som slitlager. 

 
2. Hur dränerar ni bort vatten? 

Vattnet rinner i diken samt rännor. Dikesrensning då och då. Problem med att rännor som korsar 
körbanan slammas igen omgående vilket leder till att vattnet istället rinner längs vägen. 

 
3. Vad finns det för restriktioner gällande överbyggnaden? Tjocklek etc. 

Finns inga direkta restriktioner, svårt att svara på hur tjock överbyggnaden är. Finns ett krav på 
4,2 m fri höjd för att fordonen ska kunna passera under ventilationsdukarna. 

 
4. Vilka hastigheter är ”tillåtna”? 

Tillåten hastighet är 30 km/h men lastbilarna kör ca 20 km/h uppför rampen. 
 

5. Vad är det för lutningar på vägarna, Gäller väl främst rampen? 
Rampen har en lutning på 1:7 och kurvorna 1:9 

6. Vad har ni i dagsläget för kvalitetskrav på överbyggnaden? 
Det finns inga direkta krav på vägen. 

 
7. Hur fungerar vägunderhållet? Har ni fasta intervaller eller är det behovsstyrt? Har ni någon 

inventeringsmetod? 
Det är en traktor dagtid, skall även bli en på eftermiddagen, som sköter underhållet av rampen. 
Ovanjord är det en annan traktor som sköter vägarna samt skottar snö. 
Boliden sköter transporten och Entreprenör A underhållet.  
 

8. Vilka typer av material använder ni? Fallande produktion eller köper ni in? Hur kontrollerar 
ni kvaliteten på materialet och vad har ni för krav? 
Har tagit in en firma som har krossat gråberg till vägmaterial.  
 

9. Vilken typ av skador uppkommer på vägarna? Hur påverkar skadorna fordonen? 
Det uppkommer korrosion och potthål men tack vara bra löpande underhåll resulterar inte dessa i 
skador på fordonen.  
 

10. Har det förekommit någon typ av ytstabilisering hos er, asfalt, cement eller något annat? Om 
hur har det gått? 
Finns ett antal cementstabiliserade kurvor som fungerar bra! Flygaska har provat användas som ett 
material men det fungerade inte, stelnade ej.  

 
11. Vad anser du är det största problemet med era vägar? Och vad anser du skulle kunna öka 

kvalitén?  
Det är ett problem med vatten som rinner eller droppar ner på vägbanan. Resulterar i potthål samt 
bortspolning av finmaterialet. Problem är även att lastbilarna i kurvorna trycker ut materialet så 
det bildar en vall mot dikeskanten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   3	  

 

Kristineberg 
Namn: Fredrik Larsson och Niklas Johansson 
Befattning: Mekaniker och underhållsförare  

1. Hur ser er vägöverbyggnad ut idag? Det vill säga hur många lager, kornstorleks fördelning, 
typ av material. 
Två lager, ett lager med grovt material, gråberg. Sedan ett gruslager, ungefär 0-60. Var det 
materialet kommer ifrån råder det delade meningar om, grus från närliggande täkt alternativt från 
krossning av gråberg i Renström. 

 
2. Hur dränerar ni bort vatten? 

Vattnet skall främst rinna i diken, på vissa ställen är rampen dock så pass smal att diken inte ryms 
alternativt är för små. För att lösa vattenproblematiken har en rad olika lösningar testats. 
Pumpslangar finns nergrävda i vägbanan för att leda vattnet över vägen från diket på ena sidan till 
pumpgropen som ofta finns på motsatt sida. Dessa spolas då och då, fungerar bra! Brunnar har 
även konstruerats med oljefat. Dräneringsrör finns nedgrävda på vissa ställen. Det finns både 
vatten som rinner längs vägbanan samt som rinner längs berget. För att lösa problematiken med 
källor där vatten trycks upp så har u-formade stålbalkar grävts ner i vägbanan, dessa leder vattnet 
från vägen till diket. Ventilationsduk läggs på ovansidan för att hindra grusmaterialet för att fara 
ner i balken. Fungerar väldigt bra. Har tidigare jobbat en väldigt innovativ traktorförare på 
underhåll som testade olika lösningar.  

 
3. Vad finns det för restriktioner gällande överbyggnaden? Tjocklek etc. 

Den är väldigt varierande i tjocklek men 30-50 cm tjock. 
 

4. Vilka hastigheter är ”tillåtna”? 
Tillåten hastighet är 30 km/h, lastbilarna håller dock max 20 km/h uppför rampen. 

 
5. Vad är det för lutningar på vägarna, Gäller väl främst rampen? 

Max lutningen är 1:7. 
 

6. Vad har ni i dagsläget för kvalitetskrav på överbyggnaden? 
Det finns inga ställda kvalitetskrav på vägen. 

 
7. Hur fungerar vägunderhållet? Har ni fasta intervaller eller är det behovsstyrt? Har ni någon 

inventeringsmetod? 
Underhållet är behovsstyrt, det finns inga fasta intervaller för när det exempelvis ska skrapas eller 
vattnas. På vissa sträckor är det problem med damning. Under vinterhalvåret främst så vattnas 
rampen måndag, torsdag och fredag för att bekämpa dammet. Vägunderhållet sköts av tre traktorer 
som går K2 samt en som går ständig förmiddag. Problem med att dikena fylls med material från 
vägkroppen. Det leder till att traktorn måste rensa dessa med skopan som skevas. Genom detta så 
skrapas en onödigt stor del av vägmaterialet bort. Vore bra med grävmaskin. 
 

8. Vilka typer av material använder ni? Fallande produktion eller köper ni in? Hur kontrollerar 
ni kvaliteten på materialet och vad har ni för krav? 
Blandat, köper in material från externa firmor, gråberg från Renström samt använder viss del eget 
gråberg. Dock är det väldigt varierande kvalité på det egna gråberget. 
 

9. Vilken typ av skador uppkommer på vägarna? Hur påverkar skadorna fordonen? 
Potthål, korrugering samt spårbildning. Det är mycket skador som uppstår på transportmaskinerna 
på grund av de ojämna vägarna. Fjäderpacket, axlar, chassie och däck påverkas och slits snabbt ut 
på grund av vägarna. 

 
 

10. Har det förekommit någon typ av ytstabilisering hos er, asfalt, cement eller något annat? Om 
hur har det gått? 
Cement eller flygaska har inte använts. Däremot har mesa från pappersbruket i Piteå använts för 
att binda dammet. Det har fungerat mycket bra eftersom det har resulterat i en hård yta.  
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11. Vad anser du är det största problemet med era vägar? Och vad anser du skulle kunna öka 
kvalitén? 
Vatten är den största boven. Vägbanan håller betydligt sämre där det finns vatten. Varierade 
vägbyggnadsmaterial är också en stor bov, smulas lätt sönder och blir lerigt.  
Den stora trafikmängden leder till att det är svårt att hinna utföra större jobb på vägarna. Är också 
ett problem då bilar möts i rampen och för att kunna mötas så håller den ena eller bägge ut i diket, 
det blir då ett spår där vattnet rinner längs vägen istället för i diket.  
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Bilaga B- Presentation logistik Renström 

 

 

PROFILE – 
UNDERGROUND LOGISTICS FOR 
RENSTRÖM MINE 
 
Boliden Logistics 
10.12.2013 

1 Profile - Underground logistics Renström mine 

Spend analysis for underground logistics for Renström mine 

2 Profile - Underground logistics Renström mine 

Total spend 2012: approx. xxx 
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Current and estimated production  

3 

Rock handling  
Production  

(2013) 

Production 
estimation  

(2014) 

Production 
estimation 

 (2015) 

Production 
estimation 

 (2016) 

Production 
estimation 

 (2017) 

Production 
estimation 

 (2018) 

Ore 300 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 

Waste rock 230 000 225 000 190 000 245 000 205 000 195 000 

Total 520 000 540 000 505 000 560 000 520 000 510 000 

Profile - Underground logistics Renström mine 

Conclusions: 

!   Renström mine has an intension to increase the production from approx. 500 000 ton/year up to 670 000 ton/year during the 

coming 5-year period – no final decision has yet been made for this increase 

Service specification (scope of supply) 

4 

Boliden scope Supplier scope 

Loading & transporting of ore and waste rock (own vehicals) Main road maintenance (own vehicals) 

Providing and transporting of diesel 

Profile - Underground logistics Renström mine 

Conclusions: 

!  Renström mine handles most of the scope regarding underground logtistics inhouse 

!  Renfors åkeri is responsible for main road maintenance 

!  Renström mine has previously had the main road maintenance insourced but due to varying quality a decision was made to 

outsource the activity 

 

Vehicle specification (2013) 

5 

Type Number 
Taken into 
production 

Comment Cost (SEK) 

Volvo  FH16 540 (16 liter) 1 2013 2 315 000 

Volvo  FH13 540 (13 liter) 1 2013 2 295 000 

Volvo  FMX 500 (13 liter) 1 2013 Will be taken into 
production late 2013 1 950 000 

Volvo FMX12 1 2012 1 950 000 

Volvo FMX12 1 2012 1 950 000 

Volvo FMX12 1 2010 Reserv until holidays 
2014 1 950 000 

Volvo  FH12 1 2009 Reserv until holidays 
2014 

Total 7 

Profile - Underground logistics Renström mine 

Conclusions: 

!   Renström mine has currently 6 road trucks for handling of underground logistics – 1 more has been ordered for delivery 2013 

!  The idea is to have 5 road trucks in operation & 2 road trucks in reserv until  August 2014 – whereafter the need will be reduced to 4 

road trucks in operation & 1 road truck in reserv (due to changed mixture of ore and waste rock) 
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Maintenance set up 

6 Profile - Underground logistics Renström mine 

!  Most of the required maintenance for the road trucks is done inhouse 
 

!  The road truck operators performs easier maintenance – e.g. Oil & tire pressure checks, etc 
 

!  Larger maintenance (e.g. Gear box, etc) is sent to supplier in Skellefteå (Wist Lastbil & Buss) 

!  Consumables/spare parts for the road trucks are held in own warehouse  

!  Previously Renström mine purchased much more of the maintenance for the road trucks 

!  The current goal is to do about 90 % of all maintenance inhouse and to only procure the rest – 

special expert help 

Contractual status 

7 

Supplier Agreement type Duration Expire date Extension Latest date 

Wist Last & Buss Service agreement  2 years 31.12.2015 6 months 30.9.2015 

Profile - Underground logistics Renström mine 

Conclusions: 

!  Renström mine has a service agreement with Wist Last & Buss in Skellefteå for service of the used road trucks 

!  Sites included in the service agreement is Boliden, Renström mine, Kankberg mine & Kristineberg mine 

!  Wist Last & Buss has co-operation with Volvo and is therefore responsible for the service of Volvo trucks in the region 

!  Wist Last & Buss has increased there hourly rates very much during the last years  
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Current supply strategy 

!  Currently Volvo is the only supplier of road trucks chassis to Renström mine 
 
!  Volvo uses mostly wholly-owned or independent dealers and service workshops for distributing, 

selling and servicing the trucks – therefore purchasing of Volvo truck chassis is done from 
distributor Wist Last & Buss in Skellefteå 

!  Two different suppliers are currently used for building of the truck body – Sekå Lastfordon & Släp 
& Lastbilspåbyggnader i Övertorneå 

 
!  Service agreement for the road trucks are done with Wist Last & Buss – the supplier co-operates 

with Volvo regarding service 
 

8 Profile - Underground logistics Renström mine 

Supply chain for road trucks (figures for 2012) 

9 Profile - Underground logistics Renström mine 

Manufacturing ( road truck chassi) Distribution, selling, service Truck body  
construction 

End 
customers 

Parent Truck brands Turnover Main market After market 
location Set up Suppliers near 

Boliden  Current suppliers 

Volvo Volvo Group Volvo SEK 304 
billion Europe 

Locally  

In chosen 
markets 

Wholly owned 
or independent 
dealers & 
service 
workshops 

Wist Last & 
Buss 
(Skellefteå) 

Sekå Lastfordon 
 

Släp & Lastbils-
påbyggnader i 
Övertårneå 

Haulage 
contractors, 

different kinds 
of companies 

performing 
transports 

Scania Volkswagen 
Group Scania, MAN 

SEK 79,5 
billion   

(Scania part) 
Europe 

Norrlands Bil 
Tunga fordon 
(Skellefteå) 

Mercedes 
Benz Daimler Group 

Mercedes-Benz 
trucks, Freightliner 

trucks, Western 
star trucks 

Iveco CNH Industrial 
Group Eurocargo, Stralis 

EUR 10 
billion (Iveco 

part) 

Traktor ekonomi 
Ab (Skellefteå) 

Navistar Navistar Group International trucks $ 13 billion North America No supplier in 
Sweden 

Paccar Paccar Group Kenworth, Peterbilt 
& DAF $ 17,5 billion North America 

& Europe 
Cosmo Truck 
center AB 

Sinotruck 

China National 
Heavy Truck 

Company 
(CNHTC) 

Howo Not available China Not available Not available 

PESTLEE analysis –  Road truck manufacturers 

10 Profile - Underground logistics Renström mine 

POLITICAL 
!  Varying regulations in different 

   areas 

 

ENVIRONMENTAL 
!  High demands for environmental 

   friendly solutions 
 
 

TECHNOLOGICAL 
!  Energy efficient solutions 
!  Overall product offering 

!  R&D efforts 
 
 

LEGAL 
!  Emissions regulations 

!  Safety regulations 
!  Noise standards 

ETHICAL 
!  Large empazise on ethical 
  aspects from customers 

SOCIAL-DEMOGRAPHIC 
!  Development in emerging  

   markets (infrastructure, etc) 
 

ECONOMIC 
!  GDP trends in different regions 

!  Fuel prices 
!  Interest rates 

!  Distribution/service network 
 

Category  
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Boliden cost distribution 

11 Profile - Underground logistics Renström mine 

!  Operator cost:       3 000 000  

!  Maintenance costs:      2 540 000 

!  Depreciation:       3 300 000 

!  Tires:        1 800 000    

!  Road maintenance:         2 000 000 

!  Diesel:            765 000 

Total 
 
 

Conclusions: 

!   x 

Switching costs for change of supplier for road trucks 

12 Profile - Underground logistics Renström mine 

!  Investment – 5 new road trucks:    10 000 000 SEK 

!  Spare parts/consumables:        

!  Education – maintenance:          300 000 SEK 

!  Restvärde road truck     - 2 000 000 SEK  

     

Conclusions: 

!   x 

Current problem areas 

13 Profile - Underground logistics Renström mine 

Problem area Description of problem Proposed solution 

Service agreement Rates for service with Wist Last & Buss has increased very 
much during the last years 

Do most of the maintenance inhouse – Secure own 
competence level 

Service agreement It´s sometimes very difficult to get service technicians to come 
to Renström mine in critical situations – loss of production 

Rent of measurement equipment included in the new 
service agreement 

Replacement of vechicals Maintenance cost increases with age – might be very high 
costs late in lifetime Secure replacement at right time 

Operator competence Not all operators have undergone road truck training, 
maintenance, etc. Education within needed areas 

Self inflicted damage A lot of the maintenance costs is belived to come from self 
inflicted damages, but this is currently not followed Follow up on self inflicted costs 
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Current state – Evaluation of current status for Renström mine 

14 Profile - Underground logistics Renström mine 

CATEGORY MANAGEMENT STATUS 

AREA EVALUATION 

•  SUPPLIER MARKET   
•  Do we have access to a well functioning market that is able to deliver on Bolidens demands  

•  SUPPLIER BASE   
•  Describe and evaluate the current Boliden supply base 

 

•  CONTRACT AND SOURCING STATUS 
•  Share of spend covered by agreements? 
•  When was proper sourcing done? 
•  Procurement involvement 
•  SRM initiatives 

•  PROCESSES 
•  Evaluate  efficiency of current processes 
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Bilaga C- Verifiering av Sigma-W modell 
För att verifiera modellen som har använts i Sigma används Boussinesqs ekvation för vertikal 
spänning, se ekvation 20. 
 
!! = !! ∗ 1− !!

!!!!! !.!                                                                                                       (20) 
 
Ekvation 20 är för homogena material, det är sällan fallet vid vägbyggnationer. Därför 
används Ödemarks lösning för att omvandla två lager med olika materialegenskaper till ett 
ekvivalent lager, se ekvation 21. Faktorn f väljs till 0,8 eftersom det är ett tvålagerssystem.  
 

ℎ! = ! ∗ ℎ! ∗
!!
!!

!           (21) 

 
Insättning av parametrar för fall B2 ger. 
 

ℎ! = ! ∗ ℎ! ∗
!!
!!

! = 0,8 ∗ 0,15 ∗ !""
!"#

= 0,35  !
!

      (22) 

 
Insättning av resultatet från ekvation 22 i ekvation 20 ger att spänningen är 450 kPa, vilket är 
ungefär likvärdigt med resultatet från Sigma och modellen får därför anses vara verifierad. 
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Bilaga D- Tekniska specifikationer Volvo Fh480 
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Bilaga E: Beräkning i Weslea 
 
Ingående data till analys i Weslea presenteras i följande tabeller.  
 
Modellerna består av tre lager; ett 10 cm tjockt slitlager, 40 cm bärlager och sedan intakt 
bergmassa. Töjningen beräknas på 4 punkter; mitt i slitlagrer, ytan mellan slit- och bärlager, 
mitt i bärlagret samt ytan mellan bärlager och berg.  
 
Analyserna har genomförts med ett däcktryck på 800 kPa och en last på 700 kN. 
	  
Ingen reduktion 
 
Lager E-modul Poissontal Djup 

 
(MPa) 

 
(cm) 

1 450.00.00 00.35 10.01 
2 450.00.00 00.35 40.01.00 
3 1000.00.00 00.35 2537.46.00 

 

 
Koordinat (cm) 

 
Normal Microtöjning 

 Layer X Y Z X Y Z 
1 00.00 00.00 05.00 245.90 16.55 1293.40.00 
1 00.00 00.00 10.01 0,548611111 -271.02 1628.02.00 
2 00.00 00.00 30.00.00 -313.22 -540.92 1653.49.00 
3 00.00 00.00 50.01.00 -172.31 -211.45 622.99 

 
50 % reduktion finkornigt material 
	  
Lager	   E-‐modul	   Poisson	   Djup	  

	  
(MPa)	  

	  
(cm)	  

1	   416.20.00	   00.35	   10.01	  
2	   416.30.00	   00.35	   40.01.00	  
3	   1000.00.00	   00.35	   2537.46.00	  

 
Lager	   X	   Y	   Z	   Normal	  Microtöjning	  

	  1	   00.00	   00.00	   05.00	   X	   Y	   Z	  

1	   00.00	   00.00	   10.01	   256.66	  
0,29930555

6	  
1409.50.0

0	  

2	   00.00	   00.00	   30.00.00	  
0,30138888

9	   -‐301.46	  
1769.32.0

0	  

3	   17.15	   00.00	   50.01.00	   -‐339.22	   -‐585.91	  
1794.20.0

0	  
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100 % reduktion finhalt 
	  
Lager	   E-‐modul	   Poisson	   Djup	  

	  
(MPa)	  

	  
(cm)	  

1	   383.00.00	   00.35	   10.01	  
2	   383.00.00	   00.35	   40.01.00	  
3	   1000.00.00	   00.35	   2537.46.00	  

	  
Koordinater	  (cm)	  

	  
Normal	  Microtöjning	  

	  X	   Y	   Z	   X	   Y	   Z	  
00.00	   00.00	   05.00	   268.90	   -‐4.95	   1544.17.00	  
00.00	   00.00	   10.01	   -‐0.36	   -‐337.03	   1933.20.00	  
00.00	   00.00	   30.00.00	   -‐369.52	   -‐638.28	   1957.87	  

	  
	  
50 % reduktion vattenhalt 
	  
Lager	   E-‐modul	   Poisson	   Djup	  

	  
(MPa)	  

	  
(cm)	  

1	   337.50.00	   00.35	   10.01	  
2	   337.50.00	   00.35	   40.01.00	  
3	   1000.00.00	   00.35	   2537.46.00	  

	  

	  
Koordinater	  (cm)	  

	  
Normal	  Microtöjning	  

	  Lager	   X	   Y	   Z	   X	   Y	   Z	  
1	   00.00	   00.00	   05.00	   289.19.00	   -‐25.10	   1771.91	  
1	   00.00	   00.00	   10.01	   -‐12.64	   -‐397.37	   2210.16.00	  
2	   00.00	   00.00	   30.00.00	   -‐420.80	   -‐726.84	   2234.32.00	  

	  
100 % reduktion vattenhalt 
	  
Lager	   E-‐modul	   Poisson	   Djup	  

	  
(MPa)	  

	  
(cm)	  

1	   225.00.00	   00.35	   10.01	  
2	   225.00.00	   00.35	   40.01.00	  
3	   1000.00.00	   00.35	   2537.46.00	  

	  
	  

	  
Koordinater	  (cm)	  

	  
Normal	  Microtöjning	  

	  Lager	   X	   Y	   Z	   X	   Y	   Z	  
1	   00.00	   00.00	   05.00	   371.33.00	   -‐114.06	   2734.54.00	  
1	   00.00	   00.00	   10.01	   -‐67.08	   -‐654.80	   3379.60	  
2	   00.00	   00.00	   30.00.00	   -‐638.63	   -‐1102.17	   3403.11.00	  
3	   17.15	   00.00	   50.01.00	   -‐169.55	   -‐210.32	   652.03.00	  
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100 % reduktion finhalt och vatten 
	  
Lager	   E-‐modul	   Poisson	   Djup	  

	  
(MPa)	  

	  
(cm)	  

1	   191.30.00	   00.35	   10.01	  
2	   191.30.00	   00.35	   40.01.00	  
3	   1000.00.00	   00.35	   2537.46.00	  

	  

	  
Koordinater	  (cm)	  

	  
Normal	  Microtöjning	  

	  Lager	   X	   Y	   Z	   X	   Y	   Z	  
1	   00.00	   00.00	   05.00	   413.64	   -‐162.67	   3245.64	  
1	   00.00	   00.00	   10.01	   -‐96.86	   -‐792.12	   3999.94	  
2	   00.00	   00.00	   30.00.00	   -‐754.57	   -‐1301.58	   4022.83	  
3	   17.15	   00.00	   50.01.00	   -‐168.53	   -‐209.46	   656.41.00	  

	  
 


