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Inledning, bakgrund och syfte 

1.1. Examensarbetets innehåll 
Detta arbete utgörs av en jämförelse mellan tre olika kornsorteringar på krossat bergmaterial 
som används i förstärkningslager i vägkonstruktioner. Jämförelsen består främst av 
bärighetsmätningar utförda med särskild mätapparatur, plattbelastning och med en ny vält 
försedd med en ny datoriserad typ av vältmätarutrustning, som kalibrerats mot de 
plattbelastningsprov som tagits. Arbetet är utfört på ett vägobjekt under utförande. Objektet 
på rv. 26 fd. 48 har haft PEAB som entreprenör, beställare är Vägverket Region väst.  

1.2. Beskrivning av objektet rv. 48/26 Borgunda – Skövde 
Vägkonstruktionen är uppbyggd med ett 76 cm tjockt förstärkningslager av sorteringen 
0-150 mm som ligger på en jordterrass av varierande slag, i huvudsak sandiga sediment. 
Ovanpå förstärkningslagret ligger ett 8 cm tjockt obundet bärlager och överst bituminös 
slitlager. Vägen byggs som en motortrafikled med fyra körfält, vajerräcke i mitten och 
planskilda korsningar vid varje trafikplats. I Skövde kommun anses att behovet av förbifarten 
är mycket stort, främst för säkerheten för de boende i Skultorp och kommunen har pga. detta 
förskotterat vägutbyggnaden. 

1.3. Allmän beskrivning av vägkonstruktioner med 
grusbitumenöverbyggnad 

Vägkonstruktioner på det större vägnätet byggs normalt upp enl. fig. 1. 
Material till förstärkningslager består vanligen av grovkrossat berg mångfaldigt sammansatt 
av flera på varandra följande fraktioner från 0 mm till t ex 100 mm. Obundet bärlager består 
av finare krossfraktioner från 0 mm till t ex 40 mm. Packningsresultatet skall redovisas enligt 
Vägverkets regler. 
 

 
Figur 1 Vägkroppens uppbyggnad 

Förstärkningslagret kan, där det utgörs av bergkross, bestå av olika fraktioner, 0-90 mm, 
0-125 mm eller liknande. För detta arbete har fraktionerna 0-90, 0-150 och 0-300 mm valts. 
Dessa två sista sorteringar är förhållandevis grova. 0-150 mm används ofta på grund av att 
den är ekonomiskt fördelaktig. Kännedomen om de olika materialens bärighetsegenskaper är 
däremot liten.  

1.4. Tidigare försök 
Motsvarande undersökningar har utförts av Bo Johansson, NCC, på väg 161 i Bohuslän med 
lös lera som terrassmaterial samt Fredrick Lekarp och Rune Fredriksson, Vägverket 
Produktion på väg E4 i Örkelljunga i Skåne. Johansson har i huvudsak använt plattbelastning 
för utvärderingen, redovisat 2001 i sin doktorsavhandling. Lekarp och Fredriksson har använt 
en fullskalemaskin den s.k. HVS-maskinen för sin utvärdering och redovisat resultaten på en 
föredragsdag om överbyggnader den 30 november 2004 i Göteborg.  
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2. Täktens geologi och bergmaterialets kvalitet 

2.1. Generella överenskommelser 

2.1.1. Företagsförbindelser 

Driften och skötseln av täkten administreras av Swerock AB, ett dotterbolag till Peab AB. 
Hämtning, transport och avlämning sköts av Transwest AB, ett av Sveriges största åkerier. 
Krossningen sker med mobila krossverk som ställs upp efter behov. 

2.1.2. Provtagning 

All provtagning knuten till vägbygget är utförd av entreprenören, Peab. Resterande provning 
är utförd av täktägaren, Swerock t ex provningar av kulkvarnsvärde. 
Provningar där Peab inte tillhandahåller utrustning har utförts av andra, t ex har 
plattbelastning utförts av Per Ljunqvist på Geomiljö Väst och siktanalyser har utförts av 
Evald Öhrnstedt på EÖ Fältservice. 

2.2. Lokalisering 
Täkten ligger relativt nära vägobjektet, se fig. 2. Det tar ca 1.5 timme för varje bil att lossa 
bergmaterialet, åka och lasta på på nytt för att sedan lossa materialet igen. 
 

 
 

Binneberg bergtäkt norr om Skövde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rv. 48/26 Borgunda – Skövde, förbifart Skultorp 

 
 

 

Figur 2 Karta över arbetsområdet runt Skövde 

 

2.3. Bergmaterialets mekaniska och petrografiska egenskaper 
Täkten innehåller mest gråröd medelkorning gnejsgranit med inslag av andra mindre 
betydande bergmaterial. 
Enligt prov taget i täkten den 7/10-04 är materialets densitet 2,65 g/cm3 och har 
kulkvarnsvärdet 14. 
Prov togs ut på förstärkningslagren med hjälp av hjulgrävare och praktikant efter utläggning 
för att kunna visa hur materialen ser ut när de ligger i vägkroppen. Se fig. 3 – 5. 
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Figur 3 Fraktion 0-300 mm 

 

 
Figur 4 Fraktion 0-150 mm 

 

 
Figur 5 Fraktion 0-90 mm 
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2.4. Allmän beskrivning av förstärkningslager 
Förstärkningslager används överallt där grundläggningen behöver en stabilare konstruktion 
för att få erforderlig bärighet, t ex vägbyggnad men användningsområdet är stort. Det material 
som används för fyllnad mot broar och husgrunder är också förstärkningsmaterial men då är 
utläggningskraven mer styrande eftersom det blir väldigt svårt att komma åt och packa med 
någon större maskin. 
Enligt ”ATB väg 2003” föreskrivs att förstärkningslagret skall passa in mellan gränskurvorna 
enl. fig. 6. Materialet måste då vara av fraktionen 0-90 mm, vilket medför att om man 
använder ett vanligt krossystem med stor intagsöppning i förkrossen, måste 
förstärkningslagret vara tvåstegskrossat. Det är inte heller ekonomiskt försvarbart att använda 
en mindre förkross för att kunna få en enstegskrossad 0-90 mm förstärkning då 
produktionstiden blir avsevärt förlängd. 
 

 
Figur 6  Gränskurvor för förstärkningslager enligt ATB väg 2003 

 

2.5. Syftet med arbetet 
Tvåstegskrossning är tidskrävande och innebär dessutom en större kostnad vid framtagning. 
Syftet är att visa om det finns något som styrker att material som är så pass grova att det 
räcker med ett krossteg skulle vara av bättre eller av samma kvalitet som förstärkningslager 
som bearbetats med fler krossteg än ett. 
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3. Metodik 

3.1. Vägverkets regler och krav 
I detta fall används en metod som heter plattbelastning. Metoden ger en modul kallad Ev2 och 
de värden som bestäms redovisas i Mpa. Godkända resultat skall vara över 150 Mpa utan 
vältmätare och över 120 Mpa med vältmätare. 

3.2. Vägkonstruktion och geoteknisk förutsättning 
Vägsektionerna i detta arbete har valts ut med tanke på störande moment som byggtrafik och 
transporter. Likvärdig kvalitet på terrasserna har också sökts, enbart för att få så få variationer 
som möjligt i provningsresultaten. 
Vägunderbyggnaden består på många ställen av mycket silt och är påverkad av artesiskt 
vatten. Därför har terrassmaterial ned till 60 cm schaktats bort och ersatts med grusig sand för 
att skapa så likvärdiga förhållanden som möjligt. 
Utläggningen av fraktionerna 0-90 mm och 0-150 mm utfördes utan någon förändring av ett 
normalt utförande. Fraktionen 0-300 mm tätades på ytan med 0-90 mm då osäkerhet uppstod 
huruvida kraven på ytjämnheten skulle kunna vidhållas. I övrigt har inga andra förändringar 
utförts. 

3.3. Tillvägagångssätt och utformning av provsträckorna 
Förstärkningslagermaterialen har lossats några meter in på redan utlagt förstärkningslager, på 
det sätt som beskrivs i ”Anläggnings AMA kap. ce.”. Lossning görs 5 – 10 meter bakom 
förstärkningslagerfronten, beroende på kornstorleken. Ett finare material behöver inte lika stor 
utbredningslängd. Lagret planerades ut med en caterpillar D6. Även utjämningslagret av 0-90 
mm ovanpå 0-300 mm lagret planerades på ett liknande sätt men då utan tydlig front. Dessa 
ytor har sedan packats lika många gånger tills erforderlig packningsnivå uppnåtts. 
 
Bärlagret har spridits med lastbil och sedan planerats med väghyvel och packats väl för att 
uppnå en ytjämnhet som dels underlättat inför provtagningen och dels varit erforderlig inför 
asfaltsläggningen.  

3.4. Utrustning 
Mätningarna har utförts med en 22-tons vält av fabrikatet HAMM och med traditionella 
plattbelastningsprov enligt vägverketsföreskrift. Välten har en vältmätare av nyare modell 
monterad till motorerna och vikterna i valsen. Mätaren mäter packningsgraden och tillväxten 
av packningsgraden i marken. Detta värde kallas HMV och registreras i en dator kopplad dels 
till välten dels till en GPS-utrustning, detta för kontinuerlig bestämning av packning och 
position. Välten kalibreras mot underlaget med plattbelastningsmätningar för att omvandla de 
registrerade värdena från HMV till Ev2. Det slutliga resultatet redovisas på det sätt som visas 
enl. fig. 8 – 13. Varje redovisad punkt motsvarar ett Ev2 värde.  
 
Plattbelastningsmetoden är angiven i vägverkets metodbeskrivning VVMB 606, 1993:19. 
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4. Resultat 

4.1. Ekonomiska aspekter 
För att krossa fram fraktionerna 0-150 mm och 0-300 mm räcker det med ett enstegs 
krossystem men för att ta fram en 0-90 mm fraktion med jämn kvalitet krävs det ett tvåstegs 
krossystem. Utläggningsarbetet är lättare ju mindre fraktioner det är, 0-300 mm kan innebära 
väldigt många maskinisttimmar om ojämnheter skulle uppstå. Av detta skäl är 0-150 mm det 
mest optimala materialet ekonomiskt sätt. 

4.2. Variationer i bärighet 

4.2.1. Packningsresultatet på förstärkningslagret  

Fig. 7 visar översiktligt Ev2 värden över vägkroppen på förstärkningslagret. Några tydliga 
skillnader kan inte konstateras. 

 
 

Figur 7 Vältmätarens beskrivning av spridningen av packningsresultatet 

4.2.2. Packningsresultatet på bärlagret 

I det följande redovisas resultaten av packningsarbetena i detalj på motsvarande bärlagerytor. 
Här redovisas varje mätpunkt på bärlagret samt fördelningen av Ev2-värdena för varje yta. 
Enl. fig. 8 – 13. 

Vältmätarvärden på förstärkningslagret 
 
 
 

Man kan tydligt se hur välten rullat över ytan 
 
 

Man kan se att en transportväg korsar vägbygget och man kan 
nästan se upplaget av 0-90 mm där det inte är något registrerat 

 
 

Sifforna i skalan visar markens bärighet i Mpa. 

0-150 

0-300 

0-90 
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4.2.2.1. Sortering 0-300 mm 

 
Figur 8 Packningsfördelningen på sorteringen 0-300 mm 

 

 
Figur 9 Spridningen av packningen på sorteringen 0-300 mm 
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4.2.2.2. Sortering 0-150 mm 

 
Figur 10 Packningsfördelningen på sorteringen 0-150 mm 

 

 

Figur 11 Spridningen av packningen på sorteringen 0-150 mm 
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4.2.2.3. Sortering 0-90 mm 

 
Figur 12 Packningsfördelningen på sorteringen 0-90 mm 

 

 
Figur 13 Spridningen av packningen på sorteringen 0-90 mm 
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5. Utvärdering 

5.1. Resultaten från provsträckorna i Skultorp 
Resultaten från Skultorp redovisas som medelvärden och standardavvikelser av samtliga 
vältmätarvärden enl. tabell 1. Varje delsträcka representeras med mer än 1000 mätpunkter 
vardera. Standardavvikelsen var dels låg, ca 7, dels lika för samtliga ytor. Fraktionen 0-300 
mm visar på högst bärighet medan 0-150 mm visar lägst. Skillnaden är ca 11 %. 0-90 mm 
ligger mitt emellan. Kalibrering av vältmätaren jämfört med plattbelastning är utförd enl. fig. 
14. 

Tabell 1 Resultat i Ev2 efter mätningar med Hamm-vält 

 

Procent av mätpunkterna som ligger inom intervallen för Ev2 värdena 
Ev2 0-90 mm 0-150 mm 0-300 mm 

128   0,35 0,45 0,10 0,13 

138,5   1,59 2,20 0,31 0,43 

145,5 1,99 2,90 6,55 9,53 0,41 0,60 

152,5 7,22 11,01 13,10 19,98 2,17 3,31 

159,5 9,39 14,98 15,22 24,28 4,76 7,59 

166,5 12,82 21,35 20,00 33,30 10,03 16,70 

173,5 17,15 29,76 17,52 30,40 15,82 27,45 

180,5 20,76 37,47 12,39 22,36 19,75 35,65 

187,5 16,43 30,81 9,03 16,93 19,44 36,45 

194,5 9,57 18,61 3,36 6,54 13,34 25,95 

201,5 3,61 7,27 0,88 1,77 7,55 15,21 

208,5 1,08 2,25   3,62 7,55 

215,5     2,48 5,34 

222,5     0,21 0,47 

 Standardavvikelse Medel Standardavvikelse Medel Standardavvikelse Medel 

 6,74 176,40 7,03 167,73 7,27 182,82 
 

 
Figur 14 Kalibrering av vältmätaren 

y = 0,8183x + 109,59 
R 2  = 0,8517 
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5.2. Jämförelser mot andra undersökningar 
För samtliga försök gäller att alla använder olika konstruktionstjocklekar. Skillnaden med 
detta arbete är att utvärderingen är gjord med en ny, helt yttäckande vältmätare kalibrerad mot 
plattbelastningsprov, vilket inneburit att mängden mätdata ökat avsevärt. 
Med hänsyn till att mätning med plattbelastning ger ca 18 punkter om dagen är välten 
överlägsen då den kan ge ca 720 punkter i timmen. 

5.2.1. Jämförelser av olika bergkrossorteringar mot plattbelastning 

Bo Johansson, har i sin doktorsavhandling från 2001 bl. a. visat på skillnaden i 
bärighetsutveckling på olika bergkrossorteringar. Efter 40 vältpassager har 0-200 mm högsta 
bärighet medan 0-90 mm har de lägsta värdena. Skillnaden i detta fall uppgår till ca 20 %. 
Efter 15 passager, vilket ändå är minst dubbelt så många som vid normalt förfarande, är 0-150 
och 0-300 mm bäst. Se. fig. 15.  

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Ev2-värden i förhållande till vältpassager  
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5.2.2. Jämförelser med HVS-maskinen på olika bergkrossorteringar 

Fredrick Lekarp och Rune Fredriksson har i sin provning med olika bergkrossorteringar med 
HVS-maskinen bl. a. kommit fram till den spårdjupsutveckling som redovisas i fig. 16. 
Mätningarna som görs på asfaltbeläggningen visar att efter 200 000 överfartsbelastningar med 
ett lastbilshjul blir spårdjupet ca 15 mm. Det är i stort sett likadant för 0-90, 0-150 och 
0-300 mm. Vid 125 000 överfartsbelastningar var skillnaden mellan 0-90 och 0-150 mm ca 20 
%. Vid fler överfarter upphör skillnaden nästan helt. 
 

 
Figur 16 Spårdjupsutvecklingen efter mätningar med HVS-maskinen 

5.3. Konstaterade skillnader mellan de tre olika försöken 
Johanssons resultat visar på att sämst värde har 0-90 mm medan 0-200 mm har högst. Lekarp 
och Fredriksson redovisar inte några större skillnader med hänsyn till spårbildningen, 
möjligen att 0-90 mm kan vara sämre. Studierna från Skultorp visar att 0-300 mm ger bäst 
resultat. Skillnaderna mellan provytorna är inte större än 20 % vid något av försöken. Den 
slutsats som kan dras är i så fall att skillnaderna inte beror på kornfördelningen utan på andra 
företeelser som terrassens egenskaper eller packningsarbetet. Variationen mellan de olika 
fraktionerna kan således vara i normalfördelningens spridning, möjligen med undantaget att 
0-90 mm kan vara aningen sämre. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1. Slutsats 
Tre olika förstärkningslagermaterial har lagts ut och packats. Därefter har bärigheten bestämts 
på de olika materialen. Jämförelser med andra försök visar att bästa egenskaperna ges av 
sorteringen 0-150 mm. Denna sortering är dessutom den mest ekonomiskt fördelaktiga 
eftersom den bara behöver bearbetas med ett krossteg.  

6.2. Förslag till långsiktig utvärdering 
Efter beläggning och trafikpåsläpp kommer ytorna att mätas med avseende på spårdjup av 
biltrafik. Detta behandlas dock inte i detta arbete då dessa resultat kommer till kännedom 
långt senare. Den långsiktiga spårutvecklingen kan sägas vara det slutgiltiga beviset på vilken 
krossortering som har bäst bärighet. 

6.3. Kommentarer 
En av idéerna med närmare studier av bärighetsegenskaperna i vägöverbyggnaden är att 
resultaten och erfarenheterna kan användas i sk. funktionsentreprenader. 
Funktionsentreprenad är en form av utförande där entreprenören inte slaviskt följer 
detaljerade utförande beskrivningar utan själv står för teknisk utveckling. Kraven och 
ersättningar baseras på funktionella egenskaper på vägytan såsom jämnhet, beständighet och 
säkerhet vid användning. Garantitiderna kan bli mycket långa. Det har av dessa skäl varit 
mycket stimulerande att få delta i detta utvecklingsarbete.  

6.4. Erkännanden 
Under arbetets gång har tekniker från Wirtgen och leverantören av HAMM-välten deltagit i 
utvecklingsarbetet för anpassningen av välten till svenska förhållanden. Stort tack riktas även 
till de tyska ingenjörer som kom upp för att hjälpa till.  
 
Många har intresserat sig för arbetet. På vägverkets beställarkontor i Skultorp har framstegen 
diskuterats i ett antal teknikmöten. Ett konkret resultat som redan införts i Vägverkets nya 
krav på material till förstärkningslager ”ATB Väg 2004” är att enstegskrossade material med 
grövre sortering än tidigare kan användas. Ett stort tack riktas till alla hjälpsamma 
medarbetare i detta projekt. Särskilt vill jag tacka Lars Kling, VVä b, Ove Johansson, Peab a 
och min handledare Håkan Thorén, VVä sp. 
 
 
 
 
 
 

Magnus Thorén 
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