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Förord 
Detta arbete är ett examensarbete inom ramen för bygg- och anläggningsutbildningens 
Mark/väg inriktning. Omfattningen är 7,5 poäng. Arbetet utfördes på förslag från Sandahls 
platschef Thomas Pallin. 
 
Jag vill tacka Thomas Pallin som gav mig idén till detta examensarbete och min handledare 
Bengt-Arne Söderström som alltid ställt upp och givit mig nya infallsvinklar. Ett stort tack till 
Hans-Jurgen Wagner som med stort intresse och engagemang hjälpte mig med det jag 
behövde, och som tog sig tid att svara på alla mina frågor.



 
 

 
 

Sammanfattning 
 
Detta är ett examensarbete som är en del utav min utbildning, bygg och anläggning vid Luleå 
Tekniska Universitet. Jag gjorde mitt arbete hos Sandahls ÅVT, ett dotterbolag till Sandahls 
AB koncernen med inriktning på mark/asfalt området. Vid min första kontakt med företaget 
informerade platschefen, Thomas Pallin om deras vältar som används för markjusteringar och 
dess teknik som nyligen hade kommit till Sverige. Det kändes spännande och intressant att 
bara Sandahls i hela Sverige hade denna teknik i sina vältar på markdelen. I mitten utav 
augusti presenterades utrustningen under ett ”stormöte” som ägde rum i Enköping där alla 
entreprenörer i Sverige skulle delta. Mötet hade som vision att denna typ av teknik skulle vara 
obligatorisk vid nybyggnad av väg.  
Eftersom att det inte finns några svenska studier inom detta område så har jag fått tagit del 
utav Sandahls erfarenheter, samt varit i kontakt med en av grundarna av detta system, Hans-
Jürgen Wagner som är en tysk ingenjör i företaget BOMAG. Eftersom Hans var en av 
framtagarna till detta system så hade han givetvis information och personliga tester för hur 
detta arbetar och tar upp information som. Med en ständig kontakt och olika sorters tester 
senare kunde jag lämna detta arbete med stolthet. 

Du kommer genom detta arbete få insikter av en ny maskinstyrningstyp som kallas BVC. 
Detta system skall huvudsakligen säkerhetsställa mark/väg arbeten genom vibrationer. 
Systemet tar emot dessa vibrationer och framställer en profil hur lager, bärighet, undergrund 
ser ut som. Används oftast till nybyggnad för att säkerhetsställa att man lämnat ifrån sig rätt 
produkt, men kan även användas före ett bygges start för att få en bild av hur bärigheten 
varierar 
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Packning med BVC‐teknik: Ekonomi och Hållbarhet, Version 3.0, 2011‐09‐28 

 

Bakgrund/Syfte 
 

BOMAG är världsledande inom området packningsteknik och tillverkning av maskiner för 
packning av jord, asfalt och stabilisatorer/återvinnare, det vill säga fräsmaskiner. De har 
ungefär 2000 anställda världen över och generar en omsättning på cirka 600miljoner euro. 
BOMAG har ett väldigt brett sortiment utav packnings och återvinningsmaskiner så jag har 
valt att göra en avgränsning på mitt arbete och enbart ägna mig åt packningsmaskiner inom 
mark. Detta arbete kommer att handla om de två vanligaste vältarna inom mark. Den 
slätrullande BW 226 DH4 BVC-välten samt den mångsidiga BW 226 DI-4 BVC-välten och 
BOMAG´s teknik, VARIOCONTROL (BVC).  BOMAG har även slagits samman med ett 
företag som heter FAYAT och det är den största fristående, privata och nationella grupp i 
Frankrike inom byggsektorn och verkar i 6 kärnverksamheter: byggnad och offentliga 
arbeten, stålverk, el, elektronik och IT, vägutrustning, materialhantering och lyftanordningar 
och slutligen tryckkärl. 

BOMAG´s ingenjörer har gjort vetenskapliga tester hur packningsförmågan hos dessa 
specifika vältar är och sammanställt hur de är gentemot varandra och vilken förutsättning på 
markarbetet som en viss vält passar bättre t.ex. där tunna lager ska läggas passar en 
slätrullande vält bättre. De har även tagit fram intressant statistik som tyder på att arbetet i 
praktiken går mycket snabbare än om du skulle använt en vält utan VARIOCONTROL.  

Man ska komma ihåg att BOMAG har inriktat sig enbart på markarbete, grundläggning etc. 
och alltså inte markarbete inom vägbyggen. Sandahls har då tagit nytta utav BOMAG´s teknik 
och försökt överföra det till en ekonomisk vinst inom vägbyggen. 

Innan jag förklarar mer ingående om denna energistyrning skall det nämnas att tanken med att 
använda detta som även de äldre maskinstyrningarna använder sig utav var att ta ut 
koordinaterna på de fyra hörnen av grundläggningen och sedan får man upp en bild på 
områden som koordinaterna omringar. När du börjar välta så kommer det att bli en grön, gul, 
röd eller blå färg på området som välten varit på. Den röda färgen indikerar att det är dåligt 
packat och behöver därför vältas på några gånger så färgen bli grön då den står för att det är 
en godkänd packning. Om det bli blå färg på området betyder det att marken är väldigt bra 
packad, orsak till detta kan vara att det är en stor sten under eller t.o.m. ett berg. Grundtanken 
är då att du som maskinförare kör inom detta utsatta område tills allt är grönt eller blått, för då 
är det packat och klart för t.ex. ett husbygge.   

Men i vägbyggnad är det annorlunda när det skall vara olika lager i en uppbyggnad och har 
endast en viss mängd att röra sig inom, eftersom detta är redan uppskattat och beräknat innan 
byggstart. Du kommer att kunna få läsa hur detta skall hjälpa en nybyggnation av en väg 
ekonomiskt, både för entreprenören och beställaren. Tanken är att efter själva fräsningen, välter 
man och får fram de svagaste områdena på arbetet där pengarna kan spenderas på bästa sätt. Detta 



 
 

 
 

vinner beställaren på då vägen blir rätt åtgärdad och oftast billigare med mindre material, 
entreprenören tjänar på att det tar mindre tid och kan avsluta bygget snabbare.  
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Metod 
 

När min praktik började april månad 2010 ägnade jag mesta tiden med att köra välten och 
förstå dess teknik. Jag lärde mig otroligt mycket under den praktiska delen och förstod mer då 
min dåvarande arbetsledare (Bengt-Arne Söderström) berättade hur Sandahls vision med 
denna teknik skall hjälpa dem i framtida projekt. Ett tidigt problem växte fram den dagen jag 
skulle söka litteratur och information om detta när det visade sig att det inte fanns några 
studier om denna teknik. 

Mitten av maj kommer det en man upp och sätter sig bredvid mig i välten och presenterar sig 
som H-J Wagner och är en tysk ingenjör som har varit med att tagit fram denna teknik. Det 
visade sig att han hade hört och blivit intresserad utav Sandahls sätt att använda deras vältar. 
Vi bytte information med varandra, han visade hur välten egentligen skulle användas medan 
jag berättade hur vi drog nytta av deras teknik. Jag tog tillfället i akt och berättade att detta var 
mitt examensarbete och undrade om de hade gjort några tester och analyser. Det slutade med 
att jag fick hans visitkort och att han skulle skicka alla vetenskapliga studier till mig via mejl. 
Jag fick information om tester de gjort över hela världen, från Afrika till USA´s markbyggen, 
det innehöll även all tänkbar information om vältar, fräsmaskiner, asfaltsläggare m.m. Att ta 
med allt kändes väldigt mycket och bestämde mig för att göra avgränsningar som bara 
inkluderar två sorters markvältar.  

När jag nu hade all tänkbar information var det bara att börja översätta allt till svenska innan 
mitt arbete kunde sätta fart och via mejl hade jag kontakt med Hans-Jurgen Wagner som 
hjälpte mig med mina funderingar och gav mig nödvändiga tips. ”Stormötet” i Enköping i 
mitten av augusti var mest en rolig grej att få vara med på och se hur både beställare och 
entreprenörer höjde på sina ögonbryn.  
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Resultat    
 

Spara kostnader med den nya teknologin 
För att hantera den ständigt ökande mängden trafik, nya vägar, järnvägar och flygplatser 
måste det byggas i hela världen och befintliga trafikleder måste repareras.  
 
I de flesta länder ökar inte den tillgängliga budgeten med det växande projektantalet. 
Resultatet av detta kan ses i det stora antalet anbud och den allt hårdare konkurrenssituationen 
mellan företagen. Just nu kräver en beräkning på jobb väldigt mycket arbete och platschefen 
letar ständigt ny teknologi för att kunna bygga mer kostnadseffektivt. Den senaste tekniken 
med nya "intelligenta" maskiner kan fortfarande spara tid och pengar.  
 

Markkompaktering till sänkta kostnader 
 
Byggindustrin har blivit alltmer konkurrensutsatt genom åren och företagen är medvetna om 
att det är förvaltningen av enskilda byggprocesser som har störst betydelse för byggets 
genomförande. 

Detta är särskilt relevant för packning i vägkonstruktioner och markarbeten där kostnaderna 
utgörs av följande faktorer: 
 

- Vilken typ och egenskaper den befintliga jorden eller det tillförda materialet har. 
- Vilken teknik som används för markarbeten och vägbyggen. 
- Risker som innehåller oplanerade merkostnader som leder till garantiarbeten. 

 

 

Maskinteknologi på den släta trumman 
En vält med slät trumma som är utrustad med BVC kompakteringssystem har sensorer i 
valsen som justerar energin automatiskt med ett visst utsatt värde på bärförmåga. En 
vägbyggnad skall tex. klara utav en viss bärförmåga som ställs in manuellt i datorn (BOP).  
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BOMAG har alltså tillverkat en manöverpanel (BOP) så föraren kan justera gränssnitt för 
valsen och en vägmätare är integrerad i bakaxeln för att dokumentera resvägen som välten 
gör. Den viktigaste delen som utgör BVC är processorn som använder accelerationen som 
uppmätning på valsen för att beräkna det verkliga värdet av den dynamiska 
elasticitetmodulen. Efter att det förinställda värdet (nominella värdet) i BOP jämförts med det 
verkliga värdet (dynamiska elasticiteten) tillför BVC-sensorn en viss kompakteringsenergi för 
att motsvara det nominella värdet. Alltså, när välten börjar arbeta känner den utav 
bärförmågan i marken och när packningsgraden inte uppnår den förtidsinstallerade 
bärförmågan slår valsen hårdare för att få en bättre packning och vice versa. 

BVC-sensorn består av två koncentriska axlar med tre roterande sensorvikter, där mittvikten 
roterar i motsatt riktning i förhållande till de yttre vikterna. De centrifugala krafter som 
genereras av denna rotation resulterar i riktade vibrationer. Denna rotation kan vridas ifrån 0 
till 90 grader och styr packningsenergin mellan 0 och 6, När sensorn är inställd på 0grader slår 
valsen horisontellt, det blir då främst skjuvkrafter som får en ”svängig mark” och packningen 
blir väldigt mjuk och vice versa. Utöver detta så kan man manuellt eller automatiskt ställa in 
sex stycken sensorpositioner eller nivåer av energi som utgör kraften i slagen. Bilden nedan 
visar hur sensorn rör sig och hur krafterna fördelas vid slagen. 
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BVC-sensorerna ger tre avgörande fördelar för mark- och vägarbeten:  

 

Första fördelen: Större fyllningslager 
Entreprenören har innan start av arbetet bestämda höjder på lager som ska finnas i 
vägkroppen och krav på ett visst antal passager av välten. Det har en direkt inverkan på 
kompakteringsprestanda, packningsutrustning och faktiska kostnaderna i markarbetet. De 
viktigaste parametrarna inom packningsprestanda är den statiskt linjära belastningen och 
amplituden. 

Amplituden kan översättas som komprimeringseffekt och BOMAG´s slätrullande vält som är 
utrustad med BVC kan erbjuda den högsta möjliga komprimeringseffekten. Genomsnittet för 
utslagen är 1,7 till 1,8mm men dessa vältar ger ett utslag på 2,3 till 2,5mm. Utöver detta är 
den statiska linjära belastningen betydligt högre än för konventionella slätrullande vältar. 
Omfattande tester har bekräftat att välten med BVC fick bättre resultat på packningsprestanda 
än den konventionella välten. Testet gjordes som sagt med en konventionell 13tons vält och 
en vält med BVC i samma viktklass, testfältet bestod av en tjocklek på en meter siltigt grus.  
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Första bilden visar resultatet efter en konventionell vält och den andra är välten med BVC-
utrustning. Den visar rätt tydligt att den statiska linjära belastningen och 
komprimeringseffekten är bättre hos välten med BVC. Efter två passager med BVC-välten är 
packningsgraden högre än när den konventionella välten gjort sex passager på en meters djup. 
Det praktiska resultatet är att välten med BVC kan användas för betydligt högre 
fyllningshöjder och kan få likvärdigt resultat med färre överfarter. 
 
Om vi drar paralleller ifrån ovanstående test till vägbyggnad så har man i 
förfrågningsunderlaget föreskrivit vilken tjocklek förstärkningslager och bärlager har t.ex. Vi 
kommer även här få en positiv effekt på de direkta kostnaderna för detta packningsarbete. Att 
välten skall klara dess tjocklekar utan att dela upp det i etapper är uteslutet men den största 
vinsten gör man med antalet passager, där BVC-välten inte behöver göra så många passager 
för att uppnå rätt packningsprestanda. 
 
För att räkna ut dess vinst behöver man veta en konstant (Hur många minuter det går på en 
timme), arbetsbredden, hastighet m/min dvs. 75 % av arbetshastigheten, antal passager och 
tjockleken på lagret. Vältens bredd är 2,13m och överlappen är ca 0,13m, arbetshastigheten är 
ungefär 3km/h och det blir 50m/min, antalet passager är som vanligast sex stycken och 
tjockleken kan variera. En uträkning för markarbeten kan då se ut såhär: 
 
Konventionell vält: 60*(2,13–0,13)*(0,75*50)*(0,5/6) = 375m3/h 
 
BVC vält: 60*(2,13–0,13)*(0,75*50)*(0,8/6) = 600m3/h 
 
För att BVC-välten skulle komma så nära som möjligt den konventionella välten i 
packningsförmåga på sex stycken passager så blev tjockleken hos BVC-välten 0,8m. 
kostnaden hos den konventionella välten per timme är cirka 303kr/h och hos BVC välten 
kostar den 335kr/h. den totala kostnaden för 10,000m3 grus hos dessa vältar blir 8080kr, 
respektive 5583kr. Det ger en vinst på 30 %, men hur ser det ut för vägbyggnad när tjockleken 
är konstant och passager förändras!? 
 
 
Konventionell vält: 60*(2,13–0,13)*(0,75*50)*(0,3/8) = 169m3/h 
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BVC vält: 60*(2,13–0,13)*(0,75*50)*(0,3/6) = 225m3/h 
 
Även här är kostnaderna densamma som uträkningen ovan och ger alltså på 20,000m3 
förstärkningslager 35,858kr respektive 27,778kr. Resultatet kunde inte vara tydligare, trots 
betydligt högre investeringskostnader för en vält med BVC ger denna teknik en besparing på 
cirka 17 % av denna typ av packningsarbete. Ytterligare kostnadsbesparingar kan också göras 
i båda scenarierna som installationsprestanda som att t.ex. öka till en högre fyllnadsnivå av 
arbetet. 
 

Andra fördelen: homogen bärighet för långvarighet utan skador 
 
Det är inte bara de direkta kostnaderna för byggande av packning som kan påverkas positivt 
med BVC, utan risken för oväntade kostnader kan minimeras kraftigt. Det kan vara att arbete 
behöver göras under garantitiden av byggföretaget.  
 
Orsaken blir att den övre strukturen av vägkroppen, beläggningen får en deformation är ofta 
på grund av ojämn bärighet i vägkroppen. Här kan byggets lönsamhet i entreprenadavtalet 
ofördelaktigt försvinna vid dessa åtgärder, eftersom det normalt ingår att förnya hela 
överbyggnaden vid felaktigheter. 
 
Denna beräkning går inte att förutse när ett bygge börjar men med BVC behöver man inte 
fundera om denna typ av kostnad. Detta förutsätter att föraren använder sig utav den 
automatiska regleringen av packningsenergi. Det föraren behöver göra är att ange ett visst 
målvärde för den dynamiska elasticitetmodulen innan start av packningsarbetet. BVC kommer 
endast att tillåta tillräckligt med energi i jorden som är nödvändigt för att uppnå målvärdet. 
När det faktiska värdet av bärförmåga gradvis börjar närma det nominella värdet minskar 
BVC automatiskt kompakteringenergin och värdena i jordlagret blir mer och mer jämn. Det 
motverkar även överpackning av jorden som framgår i bilden nedan. 
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Tekniken kan även användas för att identifiera dålig bärighet i redan existerade vägbyggen 
och vid vägunderhåll kan den visa exakt vart åtgärderna bör vara. BVC-välten kommer att 
betyda väldigt mycket för underhåll och reparationer av landets vägar i framtiden. 
 
 

Tredje fördelen: begränsa skadliga vibrationer 
 
Vem känner inte igen följande scenario: skador uppstår på närliggande konstruktioner eller 
allmänheten störs av vibrationer under packning av ytskikt.  
 
Normalt med en standardvält får man slå med en mindre amplitud om maskinen är utrustad 
med en tvåstegstyp av sensorsystem eller i värsta fall får den inte slå alls och bara rulla över 
gruset. Båda metoderna leder till en avsevärt minskad packningsprestanda av 
entreprenadmaskiner och det leder till en sämre vägkropp. Dessa tvister som kan ske med 
befolkningen skall tas på största allvar, eftersom de ofta hamnar i domstol och kan leda till en 
ekonomisk risk för byggföretaget. BVC är en beprövad metod som kan lösa problem av denna 
typ också. 
 
Som redan nämnts innebär BVC-teknik att du manuellt kan justera packningensenergin eller 
amplitud till marken i sex nivåer. Detta gör det möjligt att optimera packningsprestandan i 
sådana uppbyggnader av situationer utan att överskrida vibrationsgränser för människor och 
byggnader. 
 
Det är givetvis beroende på vad det tillåtna värdet för amplituden är vid känsliga arbeten skall 
det installeras en vibrationsmätare före genomförandet. Med BVC-tekniken finns alltså fler 
möjligheter till att anpassa packningsprestandan och tabellen nedan visar utslagen vid en viss 
lutning av sensorn samt hur många längdmeter ifrån vibrationsmätaren den slår på och testet 
är ifrån en 7tons BVC vält, samt en standard vält med tvåstegs sensorsystem. 
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Mångsidig vals används allt mer på markarbeten 
 

 
 
Vid tyngre markarbeten har BOMAG tagit fram vält som har en mångsidig vals. Den största 
fördelen med denna vält är att den har en exceptionell djupverkan som kan sänka kostnader i 
markarbeten. Här nedan kommer valsens design och funktion att beskrivas 
 
Det finns fyra väsentliga fördelar med denna typ av BVC-vält och de är precis samma som 
den slätrullande valsen: 
 

1. Det högkomprimerande resultatet är baserat på maximala statiska linjära laster och 
amplituder som kan öka tjockleken på fyllningslager och minska antalet passager 
(kostnadsbesparingar på upp till 30% respektive 17% kan uppnås). 

 
2. Automatisk justering av packningensenergin som tillförs i marken. Producerar en 

heltäckande bärighet av de packade lagren för att öka produktionenskvalitet (och 
minskar avhjälpande arbete) 

 

3. Reduktion av potentiellt skadliga vibrationer på byggnader i anslutning till 
byggplatsen med hjälp av manuell första urval av sex olika packningamplituder. 

 
4. Ökar packningsprestandan avsevärt genom ökad kompakteringsenergi i marken. 
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Design på den mångsidiga trumman 
 
Den månghörnigt trumman består av tre åttakantiga delar som är placerade axialt bredvid 
varandra och som är svetsade på ett segment med en överlappning där ”ringarna” sitter på ett 
arrangerat sätt så välten transporteras lättare på svåra terränger på ett mjukare sätt. En annan 
fördel är att valsen är självrengörande till skillnad emot den släta valsen.  
 

 
 
 

Driftform av den mångsidiga trumman 
 
Hemligheten med hög komprimering och djup effekt av den mångsidiga trumman är den 
ständigt förändrar kraftens riktning i samband med byte mellan kilen och platta när rullar över 
markytan. När den platta sidan har marktryck får den en vertikal kraft ner i jordlagret medan 
när kilen har marktryck bildar den skjuvkrafter i lagret och packar markpartiklarna sidledes 
som bilderna nedan visar. 
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Efter BOMAG´s tester ville ett antal erkända institutioner inom byggbranschen också studera 
dess effekt och resultatet av denna typ av packningsutrustning. Deras egna resultat av testerna 
och försök för att optimera denna typ av vält kom de alltid fram till samma resultat som 
BOMAG visade. Resultatet visade att en betydligt högre djupverkan kan uppnås i jämförelse 
till standardmaskinerna.  
 
Testet utfördes på en sträcka som var fylld med 3meter siltigt grus och mätningarna 
koncentrerades främst inom täthet, penetration och tryckspänningar. Som bilderna visar här 
nedan, har de fastställt tryckspänningarna i procent när de gjort två, samt 8 passager över 
fältet. De vältar som användes var en slätrullande vält och en mångsidig vält. 
 
 

 
 
 
Av detta exempel kan man tydligt se att den mångsidiga välten utgör en större 
packningsförmåga vid tre meters djup, detta ger exempel på en högprestandakapacitet. Testet 
visade även att den slätrullande välten har en högre packningsgrad vid ytan. 
 
Detta visar kostnadsbesparingskapaciteten hos den nya tekniken. Ett av alla exempel var när 
en motorväg skulle byggas och det skulle uppnå 1,5 meter packat granulärt material. Efter 
byggets slut kunde de dra slutsatsen att när den mångsidiga välten hade sådan djupverkan 
kunde entreprenören göra betydande besparingar på projektet och kostnaden slutade på 30 % 
lägre än anbudspriset. 
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Satelliter stöder automatisk packning och kontroll för markarbeten och 
motorvägar 
 

Kvalitetskrav 
Vid motorvägar och jordvallar höjs kvalitetskraven ständigt, samtidigt som tidpress för läggning och 
kostnad ökar för entreprenörerna. Med detta i åtanke har packningsresultat uppnått en allt viktigare roll 
i dagens byggnation.  

BOMAG´s mätteknik skall då vara grunden för att kunna optimera den ekonomiska biten med en 
bättre komprimering av deras utrustning. Bland annat har de tagit fram en terrameter som heter BTM 
plus/ BTM prof eller som det kallas, Evib mätaren. Med hjälp av denna typ av teknik kan den 
dynamiska styvheten i marken få ett mer direkt värde på hur relaterad deformation marken har, 
samtidigt som belastningsprov uträttas och får en modell hur bärighet och packningsnivån är. 

Under själva komprimeringen kan du med hjälp av Evib mätaren ta fram t.ex. Hur många överfarter 
föraren gjort, amplituden, frekvensen, hastigheten och driftstatus inom byggplatsens koordinater. 

 

BOMAG´s packningsförvaltning 
BOMAG´s ledningssystem BCM 05 (display, BMC mobil, BCM 05 kontor och BCM 
mjukvarumodul) erbjuder ett omfattande stöd med GPS. Vältar som är 8ton eller tyngre kan installeras 
med denna GPS-positioneringssystem eftersom det behövs den tyngd för att det ska ge utslag på de 
olika lagren i marken. Med denna teknik behöver inte föraren ställa in något manuellt utan bara köra 
automatiskt så sköter GPS-systemet allt ifrån tillräckligt med överfarter till hur hårt valsen skall slå. 
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Satellit som stöds av SCCC 
SCCC = Surface Covering dynamic Compaction Control som översätts till svenska som yttäckande 
dynamisk packningskontroll. 

Det finns moduler som är skyldiga att använda satellit som stöds utav SCCC, och de är: 

1. BCM05 display med BCM 05 mobil och kontorsprogram.  
2. BCM 05 positionerings programvara.  
3. GPS-systemet med fäste och kablage.  
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Dataöverföring 
överföringen ifrån Evib´s resultat till datorn sker lätt med ett USB-minne. Dessa data kan utvärderas 
med hjälp av BCM 05 modulen, Office program. 

BCM 05 har följande funktioner:  

1. Projektledning med tydlig bild över byggplatsen, skift och fältorganisation. 
2. Kortfattade individuella och kombinerande data ifrån Evib som passager, amplitud, frekvens, 

hastighet osv. 
3. Lätt att använda Print Manager.  
4. Kalibreringsprogram.  
5. CAD-anslutning. 

 

 

DGPS-systemet Starfire iTC 
BOMAG arbetar med en satellit vars referenstjänster uppnår en noggrannhet på 20cm som heter 
DGPS Starfire iTC. Detta system kan snabbt och enkelt monteras så någon expertis behövs alltså inte 
till systemet.  

 

Packningsprocessen 
Om man kombinerar data ifrån GPS‐systemet med mätdata från valsen innebär det att en modell 

över bygget kan skapas när som helst under arbetet, och valsens användning kan ekonomiskt 

optimeras på ett målinriktat sätt. 

En vält som är utrustad med BOMAG´s mätteknik och satellitstöd kan tillämpa dokumentation av 

bygget genom dynamiskt packningskontroll som:  

1. SCCC med kalibrering.  
2. Bevis om överensbestämmelse med specifikationer.  
3. Bevis av överfarts program.  
4. Bevis på den högsta möjliga nivån på kompaktering.  
5. Packningskontroll.  

 

Systemen bidrar till en effektivare och högre kvalitet i alla markarbeten och motorvägsprojekt samt 

på ytor av konstruktioner och i deponi verksamheten. föraren kan orientera sig i dokumentet, Evib 

värden och passerar utan någon extra överfart. Systemet garanterar tidigare en erkänd klarhet för 

komprimeringen och alltså säkerställer bättre kompaktering kvalitet och optimal användning av 

utrustning. 
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Fördelar i korthet 
 

1. Förbättrar packningkvalitet.  
2. Undviker onödiga passager med valsen.  
3. Automatiska system.  
4. kan anslutas till alla GPS-system med GGA / PJK protokoll som traditionellt används vid 

byggnation.  
5. Tydlig, färg visualisering av information för förare och ingenjör.  
6. Kortfattade protokoll.  
7. Mycket användarvänlig och enkel drift.  
8. Kan även användas utan GPS. 
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Diskussion 
Fördelen med att använda BVC har under resultatet framträtt som överlägsen metod. Varför 
kan då inte detta alternativ av redskap registrerats som ett alternativ av de svenska 
entreprenörerna inom mark och asfalt är en fråga. Kostnadsbesparingar kan göra en stor 
skillnad på anbudspriset och samtidigt få en dokumentation hur bygget har gått till väga. Vid 
vidare forskning inom detta område vore det därför intressant att studera skillnaden mellan de 
som använder BOMAG och de som arbetar traditionellt och där titta på ekonomi kontra 
väghållbarhet.  
 
Som beställare menar jag att man kan begära denna teknik vid specifika jobb som kräver mer 
noggrannhet. Det blir inte bara ett bättre arbete, utan som beställare tjänar du också på att inte 
behöva en kontrollant eftersom vid byggets olika moment är klart t.ex. förstärkningslager, får 
du som beställare ett CAD-dokument på datorn som visar byggets hållbarhet, hur många 
gånger det är vältat m.m. 

Beställaren får en helt annan inblick hur bygget har gått och entreprenören kan redovisa 
exakta frekvenser. Vi säger att 5000m3 förstärkningslager skall spridas ut på ett vägbygge och 
på ett traditionellt sätt räknar man hur tjockt lagret skall vara och lägger denna tjocklek över 
hela bygget. Om du skulle haft en BOMAG vält med BVC-utrustning hade du kunnat välta 
över området en gång för att se vart det är sämre bärighet och kan därför lägga mer pengar på 
de ställena och som följd får du en jämn bärighet över hela väglinjen. 

Jag har arbetat med CAD-dokument av ett färdigt bygge och alla moment lägger sig som lager 
på varandra som man kan både ”släcka” och ”tända”. Jag kunde alltså ”släcka” lager ifrån 
bärlager osv. för att endast ha förstärkningslagret kvar och i sin tur är detta lager fullt med 
information, vart på väglinjen entreprenören lagt mest tid och pengar, hur hårt välten slagit 
och hur fort välten rullat osv. Eftersom att jag har praktiserat och förhoppningsvis arbetar 
inom vägbyggnad så är den slätrullande valsen mer attraktiv och jag tycker att den har 
enastående resultat av packning.  

Den mångsidiga välten har betydligt större djupverkan, men den slätrullande välten har bättre 
packning vid ytan. Efter 2 passager har den bättre packning ner till ett djup på 20cm och efter 
8 passager är marginalen nere vid 60cm. Detta gör att den är mer användbar vid vägbyggen. 

Jag hoppas att ”stormötet”, som gick av stapeln i augusti månad har påverkat entreprenörer 
samt beställare. Att kunna se de alla fördelarna med denna teknik, att det inte enbart handlar 
om att vinna tid och tjäna pengar.  
 
Enligt studien som används i resultatet visar den på ökande mängd trafik som genererar i mer 
vägreparationer. Ser man långsiktigt som beställare kan en större summapengar initialt bli en 
ekonomisk vinning långsiktigt, mindre reparationer av vissa vägavsnitt.  
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