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Sammanfattning 
Vid byggande av broar och viadukter strävar man efter att undvika sättningar av brofunda-
ment samt jordfyllningen kring fundamentet, detta för att få en bekväm på- och avfart. Man 
har hittat metoder för att minimera sättningar av brofundament men problem med sättningar i 
jordfyllningen kvarstår dock fortfarande. Sättningar i jordfyllningen är vad som kommer att 
undersökas i detta arbete. 
 
Målet med examensarbetet är att beskriva vilka faktorer som påverkar sättningarna samt ge 
åtgärdsförslag för att eliminera/minimera dessa problem. 
 
Arbetet har bedrivits som en kombination av fallstudie, litteraturstudie, intervjuer och erfa-
renhetsåterföring. 
 
I fallstudien har bron över Salmibäcken, Övertorneå studerats. Undersökningar om vad som 
gjorts samt vilka skador som uppstått har utförts. Skadorna vid Salmibäcken har berott på 
felaktigt materialval vid konstruerande av erosionsskydd, hög andel finmaterial i motfyllning-
en, felaktig motfyllnadslutning samt att vattenpackning ej har utförts.  
 
Resultatet från undersökningarna i examensarbetet visar bland annat på att om reglerna i 
ATB-väg efterföljs uppstår inga oacceptabla sättningar. Tyvärr följer man inte detta regelverk 
till fullo. Beställaren överlåter på entreprenören att utföra egenkontroll på sitt utförda arbete. 
Denna kontrollmetod visar sig dock inte fungera enligt förväntan. För att entreprenören inte 
skall kunna avvika från bygghandling bör kontinuerlig kontroll på byggplatsen ske, antingen 
av projektledaren eller av denne utsedd person.  
 
För att slippa problem med sättningar i jordfyllningen vid brolandfästen föreslår vi bland an-
nat följande åtgärder: 
 

• Vid återfyllning bör ett krossmaterial med minsta kornstorlek 50 millimeter användas 
så att vatten kan passera genom fyllningen. 
 

• Ta fram ett tydligt regelverk eller metodbeskrivning över hur erosionsskydd skall ut-
formas och vilken typ av material det skall bestå av. 
 

• Beställaren bör göra en avsyning efter varje avslutat delmoment och godkänna start 
för nästa moment. 
 

Detta är några av de förändringar som vi föreslår för att vi skall få önskad livslängd på våra 
vägar som ansluter till broar.  
 
 

 III



 IV 



Abstract 
When bridges and viaducts are constructed the constructor endeavor to avoid settlements of 
bridge abutment and the soil fill around the foundation, this to get an as comfortable entrance 
and exit of the bridge as possible. There are methods to minimize settlements of bridge foun-
dations but the problem with settlements in the soil fill still remains. Settlements in the soil 
fill around bridge abutments is what we will investigate in this master thesis 
 
The purpose with this master thesis is to describe which elements that influence settlements 
and propose how to eliminate/minimize these problems. 
 
The research has pursued as a combination of a case study, study of thesis, interviews and 
experience feedback. 
 
In the case study the bridge over Salmibäcken, Övertorneå, Sweden has been investigated. 
Researches on which damages that have occurred have been done. The damages at the bridge 
over Salmibäcken depend on misapplication of material at the construction of the erosion pro-
tection, high share of fine fraction in the filling material against the bridge abutment and that 
there were no water added when the soil was compacted.   
 
The result from the investigations in this master thesis tells us that if the rules from ATB-Väg 
are followed no unacceptable settlements will occur. Unfortunately these rules aren’t fol-
lowed. The Swedish Road Administration delegates to the contractor to do the supervision of 
the work. This method of supervision has shown that it doesn’t work as expected. To make 
sure that the contractor can’t deviate from the instructions, continuous supervision on the con-
struction sight should be performed by personal from the Swedish Road Administration. 
 
 
To avoid problem with settlements in the soil fill against bridge abutments we suggest follow-
ing changes: 
 

• When refilling a crushed rock material with minimum fraction of 50 millimeters 
should be used so that water can pass thru the construction. 
 

• Legible rules of how the erosion protection is to be made and what to consist of must 
be constructed.  

 
• The owner of the project must visit the construction sight after each finished moment 

and approve that the work can continue. 
 

This is some of the changes that we suggest should be done, to get a long life time of our 
roads that connect with bridges.  
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer en kortare förklaring till bakgrunden till projektet, dess mål och av-
gränsningar. I kapitlet kommer läsaren att introduceras i sättningar vid brofästen. Diskussio-
ner och analyser senare i rapporten kommer också att bygga på de problemställningar som 
beskrivs i denna inledande del. 
 
 
Detta examensarbete har kommit till genom slumpen och ett för oss okänt flygbolag. Vår 
handledare vid avdelningen geoteknik LTU, Martin Lindmark och vägdirektören vid Vägver-
ket Region Norr, Lena Dahlgren hamnade bredvid varandra vid en flygresa mellan Luleå och 
Stockholm. När de samtalat en stund och kommit underfund med varandras yrken poängtera-
de vägdirektören sin irritation över varför det guppar när man kör på och av broar. Med da-
gens teknik borde man kunna bygga bort detta problem menade Lena Dahlgren. I detta exa-
mensarbete skall vi försöka ge svar på vad guppen beror på och hur man undviker att de upp-
står. 

 

1.1 Bakgrund 
Vid byggande av broar och viadukter strävar man efter att undvika sättningar av brofunda-
ment samt jordfyllningen kring fundamentet, detta för att få en så bekväm på- och avfart som 
möjligt. Man har hittat metoder för att minimera sättningar av brofundament men problem 
med sättningar i jordfyllningen kvarstår dock fortfarande. Sättningar i jordfyllning mot bro-
landfästen är vad som kommer att undersökas i detta arbete. 
 
Sättningar kan uppstå när marken belastas med ett högre tryck än vad den aktuella hållfasthe-
ten i jordprofilen är eller när omgrävning har skett, det vill säga att jorden är störd eller att 
schaktning och återfyllning skett med störda massor och otillräcklig packning utförts. När 
sättning sker vid en ändskärm fås en mer eller mindre besvärande ojämnhet i körbanan. Denna 
ojämnhet skapar kostnader för väghållaren i form av underhållsarbeten, kortare livslängd på 
vägen samt obehag och skador för trafikanter, främst bilister. Skador som uppstår på trafikan-
ternas fordon kan också föranleda i kostnader för väghållaren. 
 

1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att identifiera och beskriva vilka faktorer som påverkar sätt-
ningarna samt ge åtgärdsförslag för att eliminera/minimera dessa problem. 
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1.3 Avgränsningar 
Vi kommer att titta på sättningar och jordlagerföljder i fyllning mot bro samt i överbyggna-
den, se figur 1.1. Vi kommer inte att studera undergrunden eller grundläggningen av brofun-
damenten. Vi kommer att undersöka en befintlig bro belägen i Övertorneå, bron ligger i östra 
delen av Norrbotten.  
 

 
Figur 1.1 Fyllning av krossat förstärkningslagermaterial, krossad sprängsten, lättklinker eller cellplast mot bro. 

Källa: ATB VÄG 

 

1.4 Målgrupp och intressenter 
Arbetet riktar sig i huvudsak till Vägverket men kan även vara intressant för andra väghållare 
samt konsulter och entreprenörer i väg och anläggningsbranschen.  
 
Problemägare är Vägverket med Per Andersson, broingenjör och Gunnar Zweifel, geotekniker 
Vägverket Region Norr som kontaktpersoner och handledare.  
 
Intressenter är Martin Lindmark i egenskap av examinator för Luleå tekniska universitet samt 
slutanvändarna av vägen det vill säga trafikanterna. 
 

1.5 Metod 
Arbetet har bedrivits som en fall-, intervju- och litteraturstudie för att samla in fakta till under-
lag för analys och diskussion. Resultat av analysen och diskussionen återges sedan som slut-
satser och förslag till förbättringar. 
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1.5.1 Fallstudie 
En fallstudie har genomförts där jordfyllningen vid frontmuren på bron över Salmibäcken, 
Övertorneå undersöktes. I fallstudien grävdes delar av jordfyllningen upp. Syftet med fallstu-
dien var att se i vilket eller vilka av de ingående lagren i jordfyllningen som sättningar utveck-
lats och vad det fanns för material i jordfyllningen.  

1.5.2 Intervjuer 
Intervjuer med personal vid Vägverket Region Norr har genomförts. Som intervjuform valdes 
den öppna intervjun och den riktade öppna intervjun. I dessa intervjuformer beskriver respon-
denten sin bild av verkligheten på ett fritt sätt. Syftet med intervjuerna var att samla erfaren-
heter och fakta till diskussionen. 
 

1.5.3 Litteraturstudie 
I litteraturstudien har vi använt av artikeldatabasen Compendix. Den tidigare forskning som 
bedrivits inom problemområdet är från USA, några rapporter och examensarbetet har även 
hittats. Syftet med litteraturstudien var att få fördjupad kunskap inom problemområdet samt 
skapa en plattform att utgå och referera till. 
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2 Sättningar i vägbanan vid brolandfästen 
I detta kapitel går vi igenom sättningar i vägbanan vid brolandfästen. I kapitlet redovisas 
även omfattning, skadetyper, åtgärder och kostnader som sättningarna genererar samt in-
byggda ”fel” som upptäckts vid slutbesiktning. Vi har även gjort en litteraturstudie för att 
undersöka om det bedrivits någon forskning inom ämnet och genomfört samtal med brotekni-
ker, geotekniker, vägbyggare, driftledare, projektledare och underhållspersonal för att se 
vilka erfarenheter och slutsatser de har angående problemet med sättingar. Man kan även 
läsa om vad som orsakar sättningar i vägbanan vid brolandfästen i olika skeden i brons liv, 
det vill säga sättningar som kan uppkomma av naturliga orsaker eller i projekterings- 
och/eller byggskedet. 
 

2.1 Allmänt om sättningar vid brolandfästen 
Sättningar i vägbanan vid brofästen är ett vanligt men komplext problem. Dessa sättningar 
innebär att vägbanan i anslutning till bron har en lägre nivå än själva brobanan och detta gör 
att det blir en icke komfortabel på- och avfart över bron med bil eller annat fordon. Det kom-
plexa i problemet är att sättningarna kan bero på en mängd olika faktorer bland annat brotyp, 
undergrundssättningar, fyllnadsmaterial i vägbanken, typ av brofästen och konstruktionsme-
toder. Det är sällsynt att det bara är en av faktorerna som är inblandad i mekanismen bakom 
sättningen utan oftast är det en kombination av faktorer. 
 
Att inte få någon sättning alls är svårt att åstadkomma då bron är en fast och stabil konstruk-
tion i betong och fyllnadsmaterialet är av lösare karaktär. De olika materialsammansättning-
arna påverkas olika av de påfrestningar som de utsätts för, därför utvecklas ”naturliga” sätt-
ningar i övergången mellan bro och väg. Dessa sättningar är ofta väldigt små och håller sig 
inom de ställda krav som finns. Största godtagbara sättningsskillnad i tvärled mellan brobana 
och vägbana är noll enligt Vägverkets krav i ATB-väg 2005. Största skillnaden i längdled är 
beroende av hastighet och kan därför variera. Men enligt VV brounderhåll 2002 får det inte 
förekomma större ojämnheter än 20 millimeter relativt en 5 meter lång rätskiva utlagd i vä-
gens längdriktning. Sträckan som mäts före och efter bron är 6 meter. För utförligare beskriv-
ning av sättningar se bilaga 1 och för brokonstruktioner bilaga 2. 
 

2.2 Innebörden av sättningarna 
Sättningar vid brofästen är ett problem som de flesta broar drabbas av och leder till stora 
kostnader och omfattande underhållsåtgärder. Sveriges vägnät består av cirka 14 000 mil väg 
uppdelat mellan kommuner och staten. Kommunerna äger 4 000 mil väg och staten resterande 
10 000 mil väg. I det statliga vägnätet ingår även 15 000 broar, 37 färjeleder samt ett tjugotal 
tunnlar.  



Sättningar i jordfyllningen mot brolandfästen 
 
 

 6 

För att kunna administrera och hålla reda på alla broar har Vägverket utvecklat en databas 
som de kallar BaTMan, Bro and Tunnel Management hjälpmedel. Med detta hjälpmedel för-
valtas såväl en enskild konstruktion, t ex broar, tunnlar, färjelägen och stödkonstruktioner som 
ett urval av konstruktioner. Systemet är ett hjälpmedel för att organisera och utföra aktivite-
terna inom förvaltningens olika processer. BaTMan innehåller information om alla 15 000 
broar som är i drift. Inom operativ förvaltning finns fakta om den enskilda konstruktionens 
tillstånd, utformning mm samt dokument och ritningar.  
 
Inom Vägverket Region Norr verksamhets område, Norr- och Västerbotten, finns det 2 081 
broar fördelade enligt tabell 2.1.  
 
Tabell 2.1. Antal broar inom Vägverket Region Norr. Källa: BaTMan 

Gång- och cykel 
väg Vägbro Summa 
25 2 056 2 081 

 

2.2.1 Skador, åtgärder och kostnader för Region Norr 
De vanligaste skadorna som uppstår mellan bro och bank är: 
 

• Sättningar 
• Hål och sprickor i beläggningen 
• Erosion 

 
De två sista punkterna kan på sikt förorsaka sättningar i anslutningen mellan bro och väg.  
 
Beroende på hur stora sättningarna är använder man två olika metoder för att reparera skador-
na. Om det är små sättningar justeras dessa med toppning på den befintliga beläggningen, det 
vill säga man lägger ett nytt lager beläggning på den gamla för att jämna av differensnivån 
mellan bro och väg. Vid låg- och medeltrafikerade vägar räcker det oftast med att använda 
kall massa och handläggning vilket gör denna åtgärd relativt billig per bro. Högtrafikerade 
vägar (exempelvis längs E4) har större nötning och vid dessa måste man fräsa ned den gamla 
asfalten för att sedan lägga ut ny varm massa. Om det är stora sättningar, liknande de som vi 
kommer att undersöka i fallstudien, krävs urgrävning. Denna metod innebär att man gräver 
bort materialet ner till ungefär en meters djup närmast bron och längden på urgrävningen be-
ror på hur lång sättningen är. För att undvika nivåskillnader spetsas sedan utgrävningen ut 
med en spets om 20 meter. Orsakerna till att man gräver ut ungefär en meter är att: 
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• TEORETISKT ANTAGANDE, G. Zweifel 
Man räknar med att sättningarna i underbyggnaden är färdiga och att de inte kommer 
att sätta sig mer förutom krypsättningar, dessa ger så små sättningar över tiden att det 
inte ger några skador. Materialet byts för att man tror att viss omlagring och nedkross-
ning skett i överbyggnaden. Dålig packning i ÖB motiverar också utgrävning och ma-
terialbyte. 
 

• PRAKTISKA ORSAKEN, P. Andersson 
Man vill helt enkelt komma bort från asfalt lagningarna och få en mer permanentad 
lösning på problemet. När man gräver ut kan man eventuellt hitta orsaken till sättning-
en, det kan till exempel vara att hålrum bildats på grund av ledningsdragning förbi 
bron. 
 

• DEN VERKLIGA ORSAKEN, P. Andersson 
Frontmuren på gamla balkrambroar är ungefär 80 centimeter. När man upptäckt att 
sättningar troligast har berott på att det varit för lite motfyllnadsmaterial bakom front-
muren vid landfästen till gamla balkrambroar så finns det olika metoder att ”fylla” på 
material. En metod är att schakta ned sig till ungefär en meters djup och ”knuffa” in 
mer motfyllnadsmaterial under frontmuren. Denna metod har visat sig fungera bra och 
därför har schaktdjupet även applicerats till andra brotyper. Det har blivit en praxis att 
använda detta utgrävningsdjup. 

 
Genom hål och sprickor i beläggningen kan vatten från nederbörd ledas ner i överbyggnaden. 
Från överbyggnadsmaterialet kan sedan finmaterialet eroderas ut, enligt samtal med J-O Hök-
fors. För att åtgärda denna skada krävs inga större ingrepp. Hål i beläggningen lagas genom 
att man fyller igen hålen med nytt beläggningsmaterial. Sprickorna lagas genom försegling 
vilket innebär att man lägger ut bitumen/klister över sprickan/sprickorna och applicerar däref-
ter ett finkornigt grusmaterial. 
 
För att motverka erosionsskador måste avledning och dränering av ytvatten utföras på ett så-
dant sätt att ytvattnet inte kan rinna ned mellan beläggning och ändstöd. Om erosion skett får 
man återfylla det material som eroderats bort. 
 
Kostnaderna för att åtgärda de skador som blir vid brolandfästen uppgår till ungefär 4 miljo-
ner kronor per år. Den dyraste åtgärden är när sättningen är så stor att man måste göra en ur-
grävning för att åtgärda sättningen. En annan dyr åtgärd är när erosionsskyddet måste lagas 
till. Bägge dessa åtgärder kostar ungefär 100 000 kronor styck att genomföra enligt Per An-
dersson Vägverket Region Norr.  
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Enligt artikeln Bump at the end of the bridge bedöms 25 procent av alla broar (150 000 styck-
en) i USA vara behäftade med sättningar i vägbanken vid brolandsfästen. Kostnaden för detta 
problem med 1997 års pennigvärde var i form av underhåll $100 miljoner per år. 
 

2.3 Vanliga avvikelser från bygghandlingar 
Vid slutbesiktningar av olika broprojekt finns flera återkommande anmärkningar som direkt 
eller indirekt ger sättningar med tiden. Den vanligast förekommande avvikelsen är att konen 
inte är utförd enligt handling. Enligt Erik Vallin Vägverket Region Norr förekommer detta fel 
vid 62 procent av slutbesiktningarna. Konans överyta skall följa vägens höjd 0,5 meter in från 
vingspetsens slut och inte som bild 2.3 visar. 
 

 
Bild 2.3 Bild över felaktigt utformad kon vid brolandfäste. Foto: Erik Vallin 

 
En relativt vanligt förekommande avvikelse är otillräcklig fyllning mellan ändskärm och skiv-
stöd. Erosionsskyddet är inte alltid utfört enligt handling men även fel fraktion och fel typ av 
material är en annan vanlig avvikelse. Bilderna nedan visar exempel på felaktigt utförande. 
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Bild 2.4-5 Bilderna visar felaktigt utförd fyllning mellan ändskärm och skivstöd.  Foto: Erik Vallin 

 

 
Bild 2.6 Bild över felaktigtmaterial till erosionsskydd. Foto Erik Vallin 
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3 Fallstudie, bron över Salmibäcken, Övertorneå 
I detta kapitel presenteras en fallstudie av de skador som uppkommit vid bron över Salmi-
bäcken. Först redovisas lite historik om bron samt vilka skador som uppkommit och omfatt-
ning på dessa. I kapitlet redovisas även vilka regler och handlingar som gällde när bron 
byggdes . En beskrivning över hur fallstudien gick till visas samt vilka avvikelser som upp-
täcktes vid fallstudien. Kapitlet avslutas med en diskussion över vilka slutsatser som kan dras 
från fallstudien. 
 

 

Bild 3.1 Vy uppströms bron över Salmibäcken. Foto Per Andersson 

 

3.1 Historik 
Vinterhalvåret 2003 byggdes en ny bro över Särkijärvis utlopp, Salmibäcken. Salmibäcken 
mynnar ut i Torneälven strax norr om Övertorneå. Bron är belägen längs riksväg 99. Torneäl-
ven är känd för sina dramatiska islossningar där isen kan dämma upp älven och dess biflöden. 
Vid översvämning kan vattenytan stiga till cirka 2,5 meter över medelvattenytan som är +45,5 
meter över havet. Den tidigare bro som fanns var en rörbro från början av 1960-talet. Orsaken 
till bytet var att den befintliga rörbron hade stora korrosionsskador. Som ny bro valdes en 
plattrambro i betong. Bilder från byggskedet kan ses i Bilaga 9. 
 
Redan under första året uppstod stora sättningar vid anslutningen mellan vägbanan och bro-
banan. Den totala yta som deformerats på grund av sättningar har en area om cirka 200 m2. 
Vid en överblick av området kunde spår på dels den omgivande terrängen men även på be-
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tongkonstruktionerna avslöja att det sedan byggnationen av bron förekommit relativt höga 
vattenflöden. Bild 3.2 visar de olika vattenstånden sedan bron byggdes. Den högsta högvat-
tenyta som uppmätts sedan bron byggdes 2003 är +49 meter över havet. Denna höjd är mätt 
på frontmuren på gränsen mellan den mörkgråa färgskiftningen och den ljusgråa färgskift-
ningen. De två nedersta färgskiftningarna i betongkonstruktionen har uppstått på grund av att 
vattennivån legat där (enligt Martin Nilsson, teknologie doktor vid institutionen Samhälls-
byggnad Luleå tekniska universitet). Den bruna delen av frontmuren har stått under vatten en 
längre tid medan den ljusgråa under en mycket kort tid. Hur länge vattnet stått är okänt men 
troligen har det stått så pass länge att det hunnit vattenfylla vägbanken. Överkant på den bruna 
färgskiftningen mättes till +48 meter över havet.  
 

 
Bild 3.2  Färgskiftningar i betongen av vatten. Foto: Mats Westerlund 

 

3.2 Geotekniska uppgifter från TBb/geo Salmibäcken. 
Detta kapitel är dels ett utdrag från förfrågningsunderlaget TBb GEO dels från sammanställ-
ningsritningen för Salmibäcken. Hela förfrågningsunderlaget och ritningen finns att läsa i 
bilaga 4 och bilaga 5. 
 
Bron är anlagd på siltig sandig morän som är medelfast lagrad. Sättningsmodulen Ek är be-
stämd till 30 MPa. Grundläggningsdjupet är cirka 7 meter under färdig körbana. Detta innebär 
att grundläggningen är belägen ungefär 1,5 meter under lägsta lågvattennivå och cirka 5 meter 
under högsta högvattennivå. Vattennivåerna i Salmibäcken redovisas i tabell 3.3. 
Tabell 3.3 Beräknade vattennivåer vid bron över Salmibäcken. 
Beräknade vattennivåer 
Högsta högvattennivån +48,95 möh 
Lägsta vattennivån +45.10 möh 
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Mot- och återfyllning skall göras med sprängsten enligt de föreskrifter som finns i ATB-Väg. 
Konerna utföres av sprängsten som tätas med erosionsskyddande material. Den totala åter-
fyllningen har en mäktighet på cirka 6,5 meter. Gällande bygghandlingar för denna bro finns i 
Bilaga 6. 
 

3.3 Undersökning av jordfyllning 
För att kunna fastställa vad som orsakat sättningarna vid bron över Salmibäcken grävdes mot-
fyllningen upp på nedströmssidan av bron. Grävningen utfördes i norrgående körfält vid det 
brolandfäste som vetter mot Övertorneå det vill säga södra sidan av bron, där de största sätt-
ningarna utvecklats. Undersökningen gjordes i början av september 2006. Vid detta tillfälle 
var vattenståndet lågt, se bild 3.4. Representanter ur såväl beställarorganisationen som entre-
prenören närvarade. Vägverket Region Norr representerades av Gunnar Zweifel (geotekniker) 
och Per Andersson (brotekniker). Erik Eriksson representerade Vägverket Produktion An-
läggning Nord. 

 

 
Bild 3.4 Rådande vattenstånd september 2006. Foto: Mats Westerlund 

 
Innan grävningen började gjordes en okulär besiktning av de skador som uppkommit vid ko-
ner, slänter och anslutningen mellan brolandfästen och vägbana. En kortare genomgång om 
hur skadorna skulle åtgärdas gjordes också. Området som grävdes upp var 4 meter brett samt 
10 meter långt. För att kunna göra en så bra bedömning som möjligt av vad som hänt i över-
byggnadslagret och motfyllningen tillämpades försiktig grävning. Detta innebär att lager för 
lager grävdes bort för att få en så ostörd jordprofil som möjligt. Urgrävning utfördes till ett 
djup av 2,4 meter under befintlig körbana.  
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Under urgrävningen gjordes mätningar och provtagningar av överbyggnads- och fyllnadsma-
terial samt en okulärbesiktning av fyllningen. Okulärbesiktningen gjordes dels för att se om 
det fanns håligheter i fyllningen men även för att hitta gränsen för motfyllnad. De analyser 
som beställdes på överbyggnadsmaterialets obundna delar är glimmerhalt, kulkvarnsvärde och 
kornkurva. Finmaterialet i motfyllnaden hade bruna färgskiftningar i fuktigt tillstånd varför 
analys beställdes för att se om det innehåller naturgrus, normalt är bergkrossmaterial grått till 
färgen. De grova fraktionerna i motfyllnadsmaterialet kunde okulärt bestämmas till berg-
krossmaterial. Provtagningen illustreras i bild 3.5 
 

 
Bild 3.5 Provtagning av obundet bärlager. Foto: Mats Westerlund 

 

3.4 Avvikelser från bygghandlingar och regelverk 

3.4.1 Fyllning 
När beläggningslagret avlägsnats skrapades det obundna bärlagret försiktigt av. Sedan schak-
tades ungefär halva den teoretiska lagertjockleken i förstärkningslagret bort. När detta var 
gjort upptäcktes ytterligare ett lager obundet bärlager, dock med något grövre fraktion se Bi-
laga 8. Överbyggnadens ingående lagertjocklekar framgår i figuren 3.6 samt bild 3.7. Som det 
framgår av figuren och från provsvaren stämmer varken materialet eller de olika tjocklekarna 
på lagren som föreskrivits. 
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Figur 3.6 Skiss över påträffade jordlager. 

 

 

 
Bild 3.7 Överbyggnadens ingående lager. Foto: Mats Westerlund 

 
Lutningen till gräns för motfyllnad mättes till 1,2:1. Detta mätvärde är nästan dubbla lutning-
en och därmed en alldeles för tvär övergång mellan fyllt material och befintligt material. Av-
ståndet mellan frontmur och motfyllnadsgräns vid underkant överbyggnad mättes till 7,2 me-
ter vilket är 3,8 meter för kort jämfört med handling. 
 

3.4.2 Packning 
Stefan Kero, Vägverket Produktion, upplyste om att man inte vattnat något lager av obundet 
material när man återfyllde och packade mot bron vid nybyggnationen, vilket krävs enligt 
ATB-väg.  
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3.4.3 Överbyggnads-, återfyllnads- och erosionsskyddsmaterial 
Den höga andelen sand och finmaterial i överbyggnads- och återfyllnadsmaterialet har gjort 
att vattnet transporterats kapillärt ända upp till underkant av beläggningen. Bild 3.8 visar hur 
högt vattnet stigit efter frontmuren. Det har förflutit en cirka 2 timmar mellan uppgrävningen 
och fototillfället, därför har vattenmarkeringen hunnit dunsta i mittsektionen men man ser 
tydligt att vattnet har stigit genom förstärkningslagret och upp till beläggningslagret vid den 
högra materialväggen. 
 
Vid grävtillfället var det extremt lågt vatten i bäcken och ändå kunde materialet transportera 
upp vattnet till denna nivå. Det hade inte förkommit någon nederbörd den senaste tiden som 
kunde inverka på vattennivån i fyllningen. Dessutom har det varit en extremt torr sommar i 
trakterna kring Övertorneå. På grund av detta kan slutsatsen att vattnet stigit kapillärt dras. 
Rådande vattenstånd vid utgrävningen kan ses i bild 3.4. 
 

 

 
Bild 3.8 Foto över materialets kapillaritet. Foto: Mats Westerlund 

 
Vid kontroll i resultatpärmen hittades endast tre prover från leverantören, så kallade produk-
tionsprover, som verifierade kornkurva för obundet bärlager och förstärkningslager se bilaga 
7. Några prov som var tagna ute på arbetsplatsen hittades inte i resultatpärmen. Resultat på de 
obundna materialens nötningsegenskaper har heller inte hittats. Kornfördelningskurvan för det 
översta obundna bärlagret låg helt utanför föreskriven kurva, de övriga provresultaten på det 
obundna materialet låg inom föreskriven kurva. Nötningsegenskaperna för de olika lagren låg 
inom acceptabla gränser, ett av proven hade dock för högt värde men enligt G. Zweifel kunde 
värdet accepteras. Resultaten från nötningsegenskaper och kornstorleksfördelning återfinns i 
sin helhet i bilaga 8.  
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3.4.4 Erosionsskydd mot strömmande vatten och vågerosion 
Material har eroderats bort från kringfyllningen vid ändskärmarna och vingarna. Eroderingen 
av material har varit så pass stor att underdelen av vingarna är synliga samt fyllningen mot 
brostöden syns på nedströmssidan av bron, se bild 3.9. Enligt handling uppfyller materialet 
ställda krav. Detta betraktas som allvarligt då erosionskyddets funktion satts ur spel och vatt-
net får fritt tillträde in i jordfyllningen under vägbanan. Enligt broinspektionsprotokollet har 
det höga vattenflödet spolat bort cirka 30 m3 erosionskydd och fyllnadsmaterial. Materialet 
från erosionskyddet har transporterats ned i bäcken på nedströmssidan av bron. 
 

 
Bild 3.9 Detaljbild över bortspolat material vid kona, Salmibäcken Foto: Per Andersson 

 

 
Bild 3.10 Den svarta linjen visar var erosionsskyddet skall ligga. Foto: David Wallin 
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Kontrollmätning visade att det återfyllts för lite material under bron. Det vill säga höjden på 
strandlinjen är för låg i förhållande till föreskriven höjd. 
 

3.4.5 Sättningar 
Sättningar har uppstått dels som hjulspår men även i vägens längdriktning, figur 3.12 visar de 
sättningar som uppkommit i vägens längdriktning. Den största ojämnheten i vägbanan som 
uppmättes var 10 centimeter lägre jämfört med den övriga vägbanan, ojämnheten var i ett 
hjulspår på vänster sida av vägen. 
 

 
Bild 3.11 Visar nedkörda hjulspår. Foto: David Wallin 

 
Längdprofilen har tagits fram genom avvägningar av höger respektive vänster vägkant. Den 
längdprofil som visas är vänstersida sett från längdmätningen. Höger sida är inte representativ 
då vägen ligger i skevning (vänsterkurva) och bron är byggd med bombering (raksträcka). För 
att se exakta mätpunkter och nivåskillnader se Bilaga 3. 
 

 
Figur 3.12 Längdprofil över sättning 2006-06-20 
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3.4.6 Övriga avvikelser 
Vid övergången mellan befintlig vägbank och motfyllnadsmaterialet det vill säga 7-8 meter 
från brolandfästet upptäcktes flera lager beläggningar. Under det översta lagret beläggning var 
det fyllt på med nytt förstärkningslager och obundet bärlager direkt på gammal beläggning, se 
bild 3.13. Den gamla beläggningen vilade på gammal överbyggnad. Mellan de två olika be-
läggningslagren låg alltså ett överbyggnadslager instängt mellan två vattentäta skikt vilket inte 
är tillåtet enligt Gunnar Zweifel. 
 
Bron är konstruerad och byggd för raksträcka men är placerad där vägen är skevad. 
 

 

 
Bild 3.13 Dubbla beläggningar. Foto: David Wallin 

 

3.5 Åtgärder av avvikelser och skador 
De åtgärder som vidtagits efter det att uppgrävningen skett är att erosionsskyddet återställ-
ställts med det material som spolats ned i bäcken. Sättningarna i vägbanan åtgärdades genom 
att det obundna bärlagret schaktades bort och ersattes med nytt obundet bärlager. Det obundna 
bärlagret justerades till rätt nivå samt vattenpackades. Sedan påfördes beläggning så att över-
ytan från den kom i samma nivå som brobana och befintlig vägbana. 
 

3.6 Diskussion från fallstudien 
Alla avvikelser har på ett eller annat sätt bidragit till de skador som uppstått vid bron över 
Salmibäcken. Vissa av skadorna kan bero på att en eller flera avvikelser samverkat oberoende 
av varandra.  
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De sättningar som uppstått beror troligtvis på följande faktorer: 
 

• Det höga vattenstånd som rått någon gång sedan bron blev byggd. Vatten har haft möj-
lighet att mätta fyllningen och sedan när nivån sjunkit undan har omlagring och viss 
transport av finmaterial skett. 
 

• Den höga andelen finkornigt material genom hela underbyggnaden samt överbyggna-
den. Detta har gjort att vatten kunnat stiga kapillärt cirka 4,5 meter, vilket betyder att 
vatten har transporterats ända upp till underkant beläggning vilken ligger ungefär 9 
centimeter under brons farbana.  
 

• Inget vatten har tillförts vid packning. Om vatten inte tillförs vid packning kan man 
inte uppnå rätt packningsgrad. Detta beror på att de olika materialens ingående frak-
tioner inte ges optimal förmåga att omlagra sig, då vattenkvoten inte varit den optima-
la. Omlagringen gör att porvolymen minskar samt att densitet ökar. 
 

• Erosionsskyddet har eroderat på båda sidor vilket i sin tur lett till materialvandring 
som ersättning för det borttransporterade erosionsskyddet. Ersättningsmaterialet 
kommer från fyllningen. 
 

Ovanstående faktorer har gjort att material på ett eller annat sätt flyttats och en omlagring har 
skett gradvis av trafikbelastningen. Den höga andelen av finkornigt material i det översta 
obundna bärlagret har gjort att ”hjulspår” bildats. Kapillariteten i materialet kan göra att det 
blir problem med tjällyftning och kvarstående deformationer som blir kvar när tjälen går ur 
jorden.  
 
Den skarpa sättningskant som uppstått i vägbanan beror troligen på att: 
 

• Det finns dubbla lager med överbyggnad. När vägen höjdes togs inte den gamla be-
läggningen bort utan det påfördes ny överbyggnad direkt på den befintliga belägg-
ningen.  
 

• Gränsen för den utförda motfyllningen låg i samma område som de olika beläggnings-
lagren. Om gränsen för motfyllnad har en brant lutning får man en skarp markering i 
beläggningen när sättningar uppstår, det vill säga en tvär kant och inte en mjuk sjunk-
ning som eftersträvas om sättningar uppstår. 
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Dessa två faktorer tillsammans gör att den tvära sättningen blir än mer påtaglig. De dubbla 
lagren med beläggning är inte vattengenomsläppliga vilket i sin tur leder till problem med 
uppfrysningar och kvarstående deformationer. 
 
Vatten har även på grund av att erosionsskyddet eroderat bort, kunnat skölja ur material under 
vingarna eftersom tre av de fyra vingarnas underdel är framme i dagen. På grund av att ero-
sionsskyddet bestått av naturgrus har vattenflöden haft förmågan att spola bort detta material 
eftersom friktionsvinkeln i materialet varit för låg. 
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4 Analys 
I detta kapitel diskuterar vi det som kommit fram i litteraturstudien samt vad som framkommit 
vid samtal med personal från Vägverket Region Norr i Luleå. Vi presenterar även de slutsat-
ser vi kommit fram till i examensarbetet samt lämnar förslag på förändringar. Det har kom-
mit upp en del frågor som vi ansett vara för stora i detta examensarbete och lämnar därför 
dessa som förslag till fortsatta studier. 
 
 

4.1 Diskussion 
Diskussionen har sin grund i det vi tidigare har nämnt i examensarbetet samt kompletterats 
med samtal med personal från Vägverket Region Norr. 
 
Enligt undersökningen som beskrivs i Vägverkets rapport Motfyllning och packning mot bro-
ar visades det att om man bygger enligt ATB-väg uppstår inga otillåtna sättningar i körbanan 
vid broändstöden. Den metod som beskrivs i ATB-väg för anslutningar till broar är således en 
bra metod. 
 

4.1.1 Val av material 
Motfyllnad 
Vid återfyllning i underbyggnaden används material i fraktionen 0-200 millimeter, andel av 
finkornigt material bestäms okulärt. Med detta återfyllnadsmaterial fås en relativt tät kon-
struktion som släpper igenom väldigt små mängder vatten. Konstruktionen kan nästan liknas 
vid en dammbyggnad där vatten hindras från att passera. Vid broar som är belägna där ”torra” 
förhållanden råder exempelvis trafikplatser fungerar detta material bra men vid vattendrag där 
vattennivån har stora variationer är den mindre lyckad. När vattennivån varit hög och vägban-
ken vattenmättats följer det med korn av finfraktionen från återfyllnadsmaterialet när vatten-
nivån sjunker. Om man istället använde sig av ett bergkrossmaterial med fraktionen 50-200 
millimeter tillåts vattnet passera utan att erodera bort något finmaterial från vägbanken. Ris-
ken för kapillär stigning i underbyggnaden elimineras med så grova fraktioner. Med val av 
detta återfyllnadsmaterial torde risken för sättningar minska drastiskt. 
 
I ritningar och bygghandlingar är det vanligt att föreskriva försiktig packning mot frontmur 
samt att betongytorna ej får skadas vid återfyllning. För att undvika skador mot frontmuren är 
det vanligt att entreprenören använder sig av ett finare material än föreskrivet. I ATB-Väg är 
det föreskrivet att material större än 0-200 millimeter inte får fyllas närmare 1 meter från 
frontmuren. Entreprenörerna väljer ofta material i sorteringen mellan förstärkningslager och 
sand. Detta leder ofta till sättningar vid övergången mellan vägkropp och bro. Enligt samtal 
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med Per Andersson har man vid bron över Pessisjåkka efter att motfyllningen spolats bort av 
högvatten återfyllt med sprängsten från LKAB. Denna fyllning innehåller inget finmaterial 
och ingen sättning har heller utvecklats. Översvämningen skedde i slutet av juli 2004. Detta 
indikerar att användandet av finmaterial mot frontmuren ej skall föreskrivas. 
 
Geotextil 
Om material i fraktionen 50-200 millimeter används bör geotextil användas för att material-
vandring från överbyggnaden till underbyggnaden inte skall ske. Förstärkningslagrets fraktion 
gör att det lätt kan blandas med motfyllnadsmaterialet 50-200 millimeter varför materialskil-
jande lager av geotextil är motiverat.  
 
Erosionsskydd 
Som tidigare nämnts har erosionsskyddet utgjorts av naturgrus vid bron över Salmibäcken. 
Eftersom denna bäck har relativt stora skillnader i vattennivåer under maj-juni har erosions-
skyddet eroderat på grund av detta. Att välja denna typ av erosionsskydd vid vattendrag med 
liknande vattenförhållanden är helt förkastligt eftersom stenarna ej kan skapa stenlåsning samt 
att friktionsvinkeln är väldigt låg i jämförelse med sprängsten. Istället skulle man i detta fall 
ha använt sprängsten med en stenstorlek på minst 200 millimeter som har möjlighet att motstå 
vattnets eroderande krafter. Nedanför erosionsskyddet skulle även stora stenblock ha placerats 
för att förhindra eventuellt ras av erosionsskyddet. I våra efterforskningar har vi inte hittat 
något tydligt regelverk som anger hur ett erosionsskydd skall se ut vid broar. 
 

4.1.2 Utförande 
Enligt de undersökningar vi tagit del av är det inget fel på den metod som föreskrivs vid åter-
fyllning av material vid brolandfästen. Orsaken till sättningar som kan härledas till byggfasen 
i brons livslängd beror oftast på felaktigt material och undermålig packning. Trots bra bygg-
beskrivningar och ett tydligt regelverk verkar utföraren inte fästa så stor vikt i att utföra arbe-
tet enligt handling. 
 
När en bro byggs är det ofta två olika yrkeskategorier inblandade, brobyggare och vägbygga-
re. Den som vunnit anbudet är oftast brobyggaren som sedan tar in en vägbyggare som under-
entreprenör (UE). Överlämnandet mellan brobyggare och vägbyggare har enligt det material 
vi tagit del av sett bra ut och vägbyggaren har av brobyggaren fått kompletta handlingar och 
metodbeskrivningar om hur återfyllningen skall utföras. Trots detta blir det fel. 
 
Det har förekommit att entreprenören använt sig av felaktigt material utan att ens försöka döl-
ja det. En av orsakerna kan vara att man vet att kontroll från beställaren sällan utförs.  
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Val av tidpunkt för återfyllning, med det material som idag är föreskrivet, borde vara under de 
månader det är tjälfritt så att vattning vid packning kan ske. Om man istället skulle välja ett 
grövre material, exempelvis ett 50-200 millimeter sprängstensmaterial, till återfyllning, be-
hövs inget vatten till packningen vilket gör att byggtiden inte blir årstidsberoende.  
 
Vattendom krävs vid alla undervattensarbeten. I vattendomen styrs det när man får gräva i 
vattendrag. Beroende på vilken sorts fisk, vår- eller höstvandrande, det finns i vattendraget 
avgörs när vattendraget får grumlas. Vid grävning i vattendrag grumlas vattnet varför byggti-
den styrs av fiskens lekperiod. Under maj månad går det inte att utföra något arbete på grund 
av vårflod, detta gäller för Norrland. Därför är det vanligt att återfyllning sker på vintern. 
 

4.1.3 Kontroll 
Vid olika projekt åläggs entreprenören att utföra och dokumentera kontroll av det egna arbe-
tet. Enligt Vägverket Region Norr:s besiktningsmän fungerar inte denna kontroll på ett till-
fredställande sätt. Det är inte ovanligt att dokumentationen är undermålig samt att provresultat 
saknas vid slutbesiktning. I administrativa föreskrifter framgår det att projektleda-
ren/beställaren snarast skall underrättas när resultat från provning blivit kända, vilket sällan 
sker. Det verkar ha blivit praxis att överlämna resultat från provning vid slutbesiktning eller 
efter påtryckning från beställaren. Det förekommer ändringar i utförandet av konstruktionen 
under byggtiden mellan projektledare och entreprenörens platschef. Dessa ändringar doku-
menteras dåligt eller inte alls vilket försvårar slutbesiktningen då bygghandling och den färdi-
ga produkten inte stämmer överens. Spårbarheten vid haveri eller uppföljning försvåras avse-
värt när överenskommelser mellan beställare och entreprenör inte framgår tydligt i resultat-
pärmen. 
 
Beställaren lägger stort förtroende till entreprenören att själv verifiera att denne har byggt 
enligt handling. Detta är konstigt då det lämnar relativt fritt utrymme för entreprenören att 
frångå bygghandling i bland annat ekonomisk vinning.  
 
Ett exempel på detta kan tas från den fallstudie vi gjorde. När erosionsskyddet spolats bort 
syntes det att entreprenören inte avlägsnat lösformen från underkanten av vingen till bron 
samt att tätningspluggarna från formstagen inte avlägsnats från betongkonstruktionen.  
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Bild 4.1. Bild som visar lämnad lös form samt kvarlämnade tätningspluggar.  Foto: David Wallin 

 
Vid situationer där ett utfört moment kommer att döljas av nästkommande moment borde av-
syning av beställaren göras, alternativt fotodokumentation av entreprenören, innan nästa mo-
ment påbörjas. 
 
Enligt de samtal som vi fört med personal vid Vägverket Region Norr, får vi intrycket att pro-
jektledaren inte bereds möjlighet att sätta sig in i varje projekt så att denne kan följa upp de 
egenkontroller som entreprenören skall utföra. Det är inte ovanligt att projektledaren har an-
svar för uppemot 15 projekt samtidigt.  
 
Eftersom projektledarna inte har tid och möjlighet att kontrollera sina ansvarsområden ordent-
ligt ställer vi oss frågan ”Använder man sig av garantin som en kontrollmetod?” Det vill säga, 
de moment man inte hinner kontrollera under byggtiden borde utvisa sig under garantitiden, 
om de var felaktigt utförda. Enda felet med denna typ av kontroll är att man inte kan veta ex-
akt vilket eller vilka okontrollerade moment som orsakat skadan. Tyvärr kan vi inte få svar på 
om det är på detta sätt, men det är inte helt omöjligt enligt Vägverket Region Norr.  
 
I och med att kontrollen från beställaren och dokumentationen av varje projekt inte fungerar 
till fullo så torde beställaren inte veta vad denne fått för kvalité på den beställda produkten.  

4.1.4 Provtagning 
Kvaliteten på det tillförda obundna materialet verifieras genom analys av provtaget material 
vid ett ackrediterat/certifierat laboratorium. Kvaliteten på material kontrolleras i regel två 
gånger. Första tillfället sker vid tillverkningsplatsen och andra tillfället ges när materialet är 
utlagt, det vill säga lastat, transporterat, justerat och packat. Provtagning vid tillverkningsplat-
sen utförs av leverantören och på det färdigt utlagda lagret av entreprenören. Analysen av 
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materialet görs av personal som arbetar efter ett ackrediterar/certifierat kvalitetssystem som 
beskriver hur prövningen av materialet skall ske. Det finns tydliga metodbeskrivningar och 
regelverk som beskriver när, var och hur provtagning av obundet material skall ske. Däremot 
finns det inget regelverk som nämner något om vem som får utföra provtagning och vilka 
kvalifikationer provtagaren skall ha eller om denne skall vara opartisk. Alltså, analysen av det 
provtagna materialet sker av särskilt utsedd personal som är ackrediterade/certifierade emedan 
provtagaren varken är utbildad eller certifierad för provtagning och dessutom är anställd av 
leverantören/entreprenören. I de provresultat vi tagit del av från byggandet av bron över Sal-
mibäcken är två av de tre produktionsproverna utförda och analyserade av leverantören.  
 
Om beställaren själv tar några prover som kontroll vet vi inte men det vore anmärkningsvärt 
om det inte sker. 
 

4.2 Slutsatser och förslag till förbättringar 
 

4.2.1 Slutsatser 
De slutsatser vi dragit från detta examensarbete är följande: 
 

• Om man bygger enligt ATB-Väg uppstår inga oacceptabla sättningar i vägbanan. 
 

• De sättningar som uppstår beror bland annat på att material med hög andel finmaterial 
använts vid fyllning, dels i underbyggnaden men även närmast betongytan mot front-
skärmen och vingarna. 
 

• Erosionsskydd vid vattendrag skall utföras med sprängsten. 
 

• Slarv med pallhöjder vid återfyllning och packning orsakar sättningar. 
 

• Beställaren och entreprenörerna är inte inlästa i de handlingar som gäller vid återfyll-
ning mot broar.  
 

• Med det material som idag är föreskrivet vid motfyllning bör återfyllning ske vid tem-
peraturer högre än 0 grader Celsius så att vatten kan tillföras vid packning. 
 

• Kontrollprogrammet fungerar inte på ett tillfredställande sätt. Beställaren vet inte vad 
denne får för produkt då kontrollen under byggtiden ligger hos entreprenören.  
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• Resultatet från analysen av obundet material är inte helt trovärdigt då leveran-
tör/entreprenör själv avgör vad som skickas i provkartongerna för analys. 

 
 

4.2.2 Förslag till förbättringar 
För att slippa problem med sättningar i jordfyllningen vid brolandfästen föreslår vi följande 
åtgärder: 
 

• Vid återfyllning bör ett krossmaterial med minsta kornstorlek 50 millimeter användas 
så att vatten kan passera genom fyllningen. 
 

• Ta fram ett tydligt regelverk eller metodbeskrivning över hur erosionsskydd skall ut-
formas och vilken typ av material det skall bestå av. 
 

• Ställ högre krav på dokumentering av egenkontroll, relationshandlingar, resultatpärm 
och annan nödvändig dokumentation av projektet, och se till att det efterlevs. 
 

• Mer fysisk närvaro på utförandeplatsen av beställaren eller av denne utsedd person 
under projekttiden för att kunna bedriva en kontinuerlig kontroll av de olika momen-
ten under projektet. Alternativt kräva att entreprenören noggrant fotodokumenterar 
och redovisar de olika ingående momenten i projektet. 
 

• Beställaren bör göra en avsyning efter varje avslutat delmoment och godkänna start 
för kommande moment. 
 

• För att analysresultatet av obundet material skall bli mer trovärdigt föreslår vi följande 
alternativ till lösning: 
 
1. Provtagning sker gemensamt av entreprenör och beställare eller av denne utsett om-
bud. 
 
2. Provtagning sker av utbildad provtagare anställd av entreprenör. 
 
3. Provtagning sker av certifierad opartisk provtagare. 

 

4.3 Förslag till fortsatta studier 
I vårt arbete med detta examensarbete har vi varit in på en del stickspår och upptäckt att det 
som verkade vara en liten fråga snabbt växt till en ganska omfattande frågeställning. De frå-
gor som vi lämnar som förslag till fortsatta studier är följande: 
 

• Provningsmetoder för framtagning av kornkurva för grövre material, det vill säga ma-
terial med största kornstorlek större än 100 millimeter. 
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• Provningsmetoder för proctorpackning av material med största kornstorlek större 30 
millimeter. 
 

• Användande av återfyllnadsmaterial med ingen andel finhalt. 
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Bilaga 1 
 

Allmänt om geoteknik 
 
I denna bilaga kommer vi att ge en allmän beskrivning av geoteknik samt en lite djupare be-
skrivning av vad sättningar beror på och hur dessa kan motverkas. I denna bilaga avhandlas 
även packning av jordmaterial samt olika provmetoder inom geoteknik. 
 
 
Jordmekanik 
I geotekniken studeras dels de byggnadstekniska egenskaperna hos de geologiska materialen 
jord och berg och dels metoder för att bygga i, på och med jord och berg. Den geotekniska 
forskningen är inriktad mot jordmekaniken, det vill säga de naturliga jordlagrens hållfasthets- 
och deformationsegenskaper vid belastning, samt mot metoder som beskriver samverkan mel-
lan byggnad och undergrund, bl.a. vid seismisk aktivitet. Geotekniken omfattar även jordens 
beståndsdelar, strukturella uppbyggnad och klassificering. 
 
Sättningar 
Vid anläggning av byggnader, dammar, broar och vägar måste man se till att det finns tillräck-
ligt med bärkraft i marken som byggnadsverket kan vila på. De naturliga jordlager som 
grundkonstruktionen vilar på kallas undergrund. Kravet på undergrunden är att den skall ha 
tillräcklig bärförmåga för att markgenombrott ej skall ske. Samtidigt skall den ha en sådan 
styvhet att oacceptabla sättningar inte uppstår. Om dessa krav inte uppfylls kan man förstärka 
jordlagren för att få ökad bärighet. 
 
När sättningar uppstår under byggnader och anläggningar kan stora problem uppstå. Om sätt-
ningen är jämn, det vill säga att hela konstruktionen sätter sig lika mycket överallt, brukar 
detta inte leda till några större problem. En ojämn sättning kan däremot ge svåra skador. 
 
Sättningar uppstår när marken belastas med ett högre tryck än vad den aktuella hållfastheten 
är. Sättningar kan även uppstå vid omgrävning eftersom massorna då blir störda och hållfast-
heten sjunker för att längre fram i tiden återfå sin hållfasthet. Otillräcklig packning resulterar 
också i sättningar.   
 
Konsolidering 
Konsolidering är också en form av sättning. Denna typ av sättning utvecklas när den aktuella 
jordprofilen belastas med en högre last än vad den tidigare varit utsatt för. Konsolidering är 
den naturliga packningen av jorden, det vill säga jordmassorna blir kompakterade av den 
överliggande jordens egentyngd. Graden av konsolidering ökar med djupet. När en väg byggs 
över ett markavsnitt kommer den att utöva ett högre tryck mot marken än vad som tidigare 
varit, förutsatt att det bortschaktade materialet är lättare än det material som tillförs.  
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Erosion 
Erosion innebär att jord och berg bryts ned och transporteras bort av vatten, is och vind. Det 
eroderade materialet följer med vatten, is och vinden till dess att rörelserna lugnar sig och 
materialet kan sedimentera. Vid vägbyggande är den vanligaste erosionsfaktorn vatten och is. 
När jord eroderar bort vid vägbank eller brostöd kan sättningar eller kollaps i jordfyllningen 
uppstå då det bortspolade materialet underminerat överliggande lager. 
 
Packning av jordmaterial  
Vid alla former av anläggningsarbeten är packning av jord- och stenfyllningar en mycket van-
ligt förekommande jordförstärkningsmetod. Tekniken att packa material med utrustning som 
verkar från ytan kallas ytpackning.  
 
Ytpackning är en lagervis packning av främst jord- och bergmaterial. Ytpackning innebär att 
ett materials densitet ökas genom en reduktion av porvolymen. Jordpartiklarna packas sam-
man med hjälp av statiska eller dynamiska krafter som åstadkoms via mekanisk påverkan. En 
viss krossning av jord- eller bergpartiklar kan medverka till ökningen av densiteten. 
 
Packning med vibrerande vältar utsätter den underliggande jorden för vertikala tryckvågor, 
med hög dynamisk energi. Vibrationerna, bestående av skjuv- och tryckvågor, fortplantar sig 
ned i jordmaterialet och tvingar kornen till tätare konfiguration. Detta leder till minskad por-
volym och ökad torrdensitet hos jordmaterialet.  
 
De faktorer som påverkar packningsresultatet är: 
 

• Typ av jordmaterial 
• Vattenkvot 
• Val av packningsmetod 
• Påförd energi 

 
Syftet med ytpackning av jord kan vara ett eller flera av följande: 
 

• Förbättra jordens hållfasthetsegenskaper.  
• Öka jordens skjuvhållfasthet och bärande förmåga. 
• Reducera kompressabiliteten.  
• En ökad lagringstäthet i jorden medför att kompressionsmodulen ökar, med minskad 

sättningsbenägenhet som följd. 
• Minska permeabiliteten. En ökad lagringstäthet i jorden medför att permeabiliteten 

minskar. 
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• Minska riskerna för framtida omlagring. Reducera jordens potential för jordförvätsk-
ning vid till exempel jordskalv. 

• Kontrollera svällning och krympning. 
• Förlänga åldersbeständigheten. 

 
Bärförmåga kan för en väl packad jord- eller stenfyllning vara fem till tio gånger högre än för 
samma fyllning i opackat tillstånd. 
 
 
Provningsmetoder för obundna material 
 
Materialprovning 
Med obundet material menas det material som använts till fyllning i vägkroppen det vill säga 
allt jord- och bergmaterial som inte är asfalt eller betong. 
 
Vid provtagning av obundet material tas proverna slumpvis längs vägbanan förutom vid till 
exempel skadeutredningar på en befintlig yta/väg där riktade provtagningar kan ske. Provet 
tas på en yta som är cirka 0,25 m2 och hela lagertjockleken, om det är ett tunt lager kan ytan 
ökas. Det är av yttersta vikt att provet inte blandas med material från andra lager eller annat 
material. Den mängd som tas vid varje prov bestäms av största stenstorlek i aktuellt lager. 
Liten andel av största stenstorlek ger mindre prov än ett lager med stor andel av största sten-
storlek. När provet skickas till laboratorium för analys skall det framgå var och när provet är 
taget, vilken sorts material det är, och vilka analyser som skall genomföras. 
 
För att kunna bestämma om materialet är ett acceptabelt bär- eller förstärkningslager måste ett 
flertal testmetoder utföras. Dessa metoder är kornstorleksfördelning, kulkvarnsvärde/micro-
Deval värde, krossytegrad, motstånd mot fragmentering, finmaterialkvalitet, packningsegen-
skaper, petrografi samt organisk halt. Resultaten från de olika testmetoderna jämförs med 
kravspecifikationer för ett bär- eller förstärkningslager.  
 
Kornstorleksfördelning 
Kornstorleksfördelning används för att kontrollera vilken fraktionsindelning materialet har. 
Provet som lämnas in till laboratoriet, torkas och vägs. Därefter siktas provet ned i olika del-
fraktioner som vägs var för sig. Resultatet från vägningarna sammanställs i en kornstorleks-
fördelningskurva. I diagrammet kan man avläsa bland annat andel finmaterial. I figur 1 visas 
ett exempel på en kornfördelningskurva. Kurvan i figur 1 är en specifikation över hur Väg-
verket kräver att kornfördelningen hos ett bärlager skall vara. Den kurva som siktas fram jäm-
förs sedan med kravspecifikation för den typ av obundet material som avses. 
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Figur 2 Krav kurva över bärlager. Källa: ATB Väg. 

 
Kulkvarnsvärde/micro-Deval värde 
Med dessa provmetoder mäter man materialets nötningsegenskaper, det vill säga hur mot-
ståndskraftigt materialet är mot nötning. micro-Deval har ersatt kulkvarnsvärdet för obundna 
material då denna metod anses ge en mer rättvis bild över materialets egenskaper. Provmeto-
derna är dock väldigt lika, endast stålcylindrarnas utformning och mängden stålkulor varierar. 
Materialet (0,5 kg av fraktionen 10-14 millimeter) stoppas in i en stålcylinder tillsammans 
med stålkulor och vatten, provet får sedan rotera under en bestämd tid. När provet har roterat 
färdigt siktas materialet på nytt. Resultatet av testet mäts sedan i andel bortnött material i frak-
tionen <1,6 millimeter i procent. Ett lågt procenttal ger att materialet har goda nötningsegen-
skaper det vill säga materialet har hög hållfasthet. Bild 2 visar den apparatur som behövs för 
att genomföra respektive test, den högra trumman med invändiga räfflor används vid kul-
kvarnsvärde och den blanka som saknar räfflor används vid test av micro-Deval värde. 
 

 
Bild 2 Provningsapparat för micro-Deval och kulkvarnsvärde. Källa: SBMI. 
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Krossytegrad 
Innebär att man anger förhållandet mellan andelen korn med krossade eller brutna ytor och 
andelen korn med helt rundade ytor. Krossytegraden skall deklareras och skall minst uppfylla 
kraven för kategorin C50/30, det vill säga andelen korn med helt eller delvis krossad eller bru-
ten yta är större än 50 % och andelen korn med rundade ytor är mindre än 30 %. Krossat berg 
skall vara C90/3.  

  

Motstånd mot fragmentering (Los Angeles metoden) 
Påminner mycket om Kulkvarn/micro-Deval förutom att provet skall vara torrt. Provet, 5 kg 
av fraktionen 10-14 millimeter placeras i en betydligt större trumma än kulkvarn/micro-Deval 
med en ribba som kastar om materialet. När provet roterat 500 varv tas det ur och siktas, vikt-
procenten av de fragmenterade/krossade materialet i fraktionen <1,6 millimeter får inte 
överstiga 40 % av den totala vikten för hela provet. En låg viktprocent visar på ett material 
med goda egenskaper mot fragmentering. 
 
Finmaterialkvalitet 
Denna metod bestäms genom sandekvivalentvärde. Av fraktionen 0-2 millimeter tar man ut 
ett prov som läggs i vatten med lösningsmedel så att kornen separerar från varandra. Därefter 
låter man provet sedimentera och mäter sedan sandekvivalentvärdet som är det sedimenterade 
materialets höjd dividerat med den totala höjden på provet. Sandekvivalentvärdet skall vara 
större än 35 %. 
 
Packningsegenskaper 
Materialet skall packas med optimal vattenkvot för att uppnå maximal densitet. 
 
Petrografi 
Petrografisk analys innebär att man studerar ett material under ett polarisationsmikroskop och 
undersöker de ingående mineral som existerar i materialet. Halten fri glimmer är väldigt vik-
tigt att veta eftersom det reducerar hållfastheten i materialet och tung trafik kan därför inte 
trafikera vägen om halten ligger mellan 30 % - 50 %. Denna analys skall genomföras minst en 
gång per år. 
 
Organisk halt 
Förekomsten av organiska föreningar måste bestämmas i vägmaterialen minst en gång per år 
för att hållfastheten inte skall reduceras och skador i vägen kan uppstå. Om det kan fastställas 
att det finns organiska föroreningar i ett vägmaterial får den organiska halten högst uppgå till 
2 viktprocent. 
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Packningskontroll 
Packningskontroll utförs för att försäkra sig om att tillräcklig packning skett. Den metod som 
vi presenterar här är den metod som är den mest använda. 
 
Statisk plattbelastning 
 

 
 

Bild 3 Fältutrustning för statisk plattbelastning. Källa: Klas Hermelin, Vägverket. 

 
Med denna metod bestämmer man jordlagers styvhet och packning. Metoden kan användas på 
grovkorniga och blandkorniga jordar samt på fasta och styva finkorniga jordar. Denna kon-
troll av packning sker lagervis då det inte går att utföra mätningar på stora lagertjocklekar. 
Provningen går till på följande sätt: jorden belastas med en hydraulisk tryckutrustning som 
pressar en rund lastplatta mot jorden. Belastningen sker i två omgångar med avlastning mellan 
omgångarna. Sättningen som bildas till följd av belastningen är dels en kvarstående (plastisk) 
deformation samt en återgående (elastisk) deformation. Resultatet från belastningarna redovi-
sas enligt följande: 
 

• Deformationsmodulerna från den första och andra belastningen 
 

• Kvoten mellan deformationsmodulerna 
 

• Tryck- och sättningsdiagram 
 
Resultatet tolkas sedan genom att deformationsmodulen från andra belastningen och bärig-
hetskvoten mellan deformationsmodulerna jämförs med ställda krav. 
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Den fältutrustning som krävs för denna provmetod visas i bild 1, övrig utrustning som krävs 
är dator eller en funktionsräknande miniräknare. Lämpligt mothåll till provningen är lastbil 
eller traktor. 
 
Slangsättningsmätning 
För att kunna mäta vertikalrörelser (sättningsmätning) i jordprofilen kan man använda sig av 
metoden slangsättningsmätning. Metoden går till enligt följande: vid mätning av sättningar 
under konstruktioner installeras en plastslang i undergrunden före konstruktionens uppbygg-
nad. När mätningen sker för man ner en vattenfylld kabel i plastslangen, i änden på kabeln 
sitter en tryckgivare. I den övre änden av kabeln trycks vattnet till ett stigrör som har atmosfä-
riskt tryck. Vid mätningen förs även en tryckgivare in i slangen till erforderlig längd enligt 
figur 4. Nivåskillnaden mellan avläst värde i stigröret och tryckgivaren avläses och kalibreras. 
Efter kalibrering anges nivån. Sättningar upptäcks genom att mätningar sker på samma ställe 
men vid flera olika tillfällen. 

 

 
Figur 4 Schematisk bild av slangsättningsmätning. Källa: LTU Teknisk rapport 2006:1. 
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Väg- och brokonstruktion 
 
I denna bilaga beskrivs hur en väg byggs med dess ingående delar samt ett antal olika broty-
per som är vanligt förekommande i Sverige och som kommer att nämnas senare i detta exa-
mensarbete. 
 
Vägkonstruktion 
Vägkonstruktionen består vägkropp med undergrund, diken, avvattningsanordningar, slänter 
och andra väganordningar. I vägkroppen ingår även överbyggnad och underbyggnad. Vägens 
olika ingående materiallager skall säkerställa att vägen håller för vad den är dimensionerad för 
samt erbjuda brukaren en säker och komfortabel resa under en lång tid.  
 
 

 
Figur 1 Principbild över vägkroppens olika delnamn beroende på om vägen ligger i bank eller skärning. 

Källa: ATB väg 

 

De olika materiallagren i överbyggnaden och underbyggnaden skall tillsammans föra ned och 
sprida de krafter som trafikbelastningen ger ner till undergrunden.  
 
De olika materiallagren 
 
Undergrund/underbyggnad 
Undergrunden är ett orört jordmaterial medan underbyggnaden är ett material som tillförs för 
att kunna bygga vägkroppen eller en förstärkt undergrund, se figur 1. Gränsytan mellan un-
dergrund/underbyggnad och överbyggnad kallas terrassyta. 
 
Överbyggnad 
Överbyggnaden består av flera olika materiallager, de ingående delarna är; eventuellt skydds-
lager, förstärkningslager, obundet bärlager, eventuellt bundet bärlager, eventuellt bindlager 
samt slitlager. Lagren är nämnda i den ordning som de ligger ovan terrassytan. Vid belagd väg 
kan överbyggnaden delas upp i två delar; dels den obundna delen som består av skyddslager, 
förstärkningslager samt det obundna bärlagret. Den bundna delen består av bundet bärlager, 
bindlager och bundet slitlager. 
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Figur 2 Principskiss över överbyggnadens uppbyggnad. Källa: ATB väg 

Slänter och diken 
Slänter och dikens huvudsakliga uppgift är att dränera och leda bort vatten från vägkroppen. 
Slänterna leder bort vattnet från vägbanan samt dränerar vägkonstruktionen, vattnet transpor-
teras antingen till ett dike eller annat vattentåligt område. Diket leder vattnet från vägkon-
struktionen dels via väg- och sidotrummor till sjöar eller vattendrag. 
 
Skador på vägen 
Direkt efter att en väg är klar för att trafikeras börjar en kontinuerlig nedbrytning av vägkon-
struktionen. Denna process är naturlig samt oundviklig, men det går att påverka nedbryt-
ningshastigheten. Detta genom att göra ett flertal val innan nybyggnad eller renovering, till 
exempel val av nybyggnadsstandard, materialkvalité, utförandekvalité, tidpunkt för åtgärd 
samt typ av åtgärd. Den tunga trafiken bidrar till de största skadorna, men även miljöfaktorer 
har en betydande påverkan på nedbrytningen av vägkonstruktionen. 
 
Följande processer verkar nedbrytande på vägkonstruktionen: 
 
Strukturella förändringar 
De strukturella förändringarna orsakas dels av trafikbelastning, som resulterar i deformationer 
och/eller sprickbildning, dels av klimatet som orsakar tjälskador samt termiska sprickor. De 
termiska sprickorna uppstår när solens UV-strålning bryter asfaltbundna lager. Viss samver-
kan mellan trafikbelastning och klimat sker dessutom. De strukturella förändringar som beror 
av trafikbelastningen kommer huvudsakligen från den tunga trafiken, det vill säga lastbilar 
och bussar. Den värsta perioden under året är under tjällossningen då de flesta och största 
skadorna uppstår. 
 
Spårbildning 
Spårbildning som orsakats av deformation på grund av den tunga trafiken och nötningsskador 
liknar varandra när man tittar på ytbeläggningen. Skillnaden är att den tunga trafiken ger en 
deformation i överbyggnadens obundna lager och i vissa fall även i undergrunden. Belägg-
ningens tjocklek är oftast oförändrad men har en plastiskdeformation som formats efter över-
byggnadens deformation. Användande av dubbdäck ger slitage på beläggningen men ger ing-
en deformation i överbyggnaden utan all spårbildning kommer från nedsliten beläggning. Per-
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sonbilars effekt på deformationerna i vägens obundna lager eller i undergrunden är nästintill 
försumbar på grund av den låga vikten från en personbil. När ett dubbdäck rullar längs vägen 
slår dubben mot beläggningsytan likt en hammare och avverkar/nöter bort beläggningsmateri-
alet så att spår bildas.  
 
Tjäle Under vintersäsongen fryser det vatten som finns i vägkroppen eller undergrunden och 
bildar islinser som ger upphov till tjällyftning. Om det tjälfarliga materialet varierar i sam-
mansättning eller om vattentillgången varierar uppstår ojämna tjällyftningar. För det mesta är 
det just denna typ av tjällyftning som orsakar sprickbildning i vägbanan i norra delarna av 
landet. 
 
När våren kommer tinar vägkroppen upp och stora mängder vatten frigörs. Dessa vatten-
mängder gör att de obundna vägmaterialen tappar avsevärt i hållfasthet. Vägar med dåligt 
dränerad vägkropp eller med tjälfarligt material i undergrunden är nu väldigt känsliga för tung 
trafik och många vägar måste stängas för just denna trafiktyp under tjällossningsperioden. Om 
tung trafik trafikerar dessa vägar under tjällossningen erhålls stora kvarstående deformationer.  
 
Brokonstruktion 
Det finns en mängd olika brotyper som används för att vi trafikanter ska kunna ta oss fram. 
Beroende av vilken sorts trafik som skall transporteras över bron skiljer man på väg- och ga-
tubroar, gång- och cykelbroar, järnvägs- och spårvägsbroar med mera. De brotyper som vi 
skall beröra i detta examensarbete är väg- och gatubroar.  
 
Om brons primära bärverk består av stål benämns bron som en stålbro andra exempel är be-
tongbro, träbro, stenbro och aluminiumbro. När bron består av flera olika material benämns 
dessa som samverkansbroar. En bro som har ett primärt bärverk tillverkat i stål och en broba-
na av betong är ett exempel på samverkansbro. Den vanligaste bron med avseende på material 
i det primära bärverket är betongbron. 
 
Beroende på konstruktionens verkningssätt klassificeras broarna som plattbroar, balkbroar, 
rörbroar, bågbroar, fackverksbroar samt snedkabel- och hängbroar. Plattbroar och balkbroar 
kallas för rambroar om plattorna eller balkarna är inspända i stöden. De brotyper vi kommer i 
kontakt med i detta projekt är plattrambroar och rörbroar. 

 
Brotyper 
Plattrambro 
En plattrambro består i huvudsak av två element, överbyggnad och underbyggnad. Under-
byggnaden består av två frontmurar som är fastgjutna i bron. Landfästena vilar på en botten-
platta som i sin tur kan vila på pålar eller direkt på berggrunden. Dessa tillsammans skall bära 
de laster som kommer från överbyggnaden samt från den anslutande vägbanken. Överbygg-
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naden som kallas brobaneplattan tar upp de belastningar som orsakas av trafiken och för ned 
dessa via huvudbärverket och sekundärbärverket till underbyggnaden. Brobaneplatta och 
frontmurarna är hopbyggda i denna typ av bro. I frontmuren sitter en vinge monterad på varje 
sida så kallad vingmur. Vingmuren skall hindra fyllnadsmaterial från vägen att rinna ut. Den 
kompenserar även höjdskillnaden vid brons ändstöd, se bild3. 
 
Plattrambron är den vanligaste brotypen när man bygger broar med bara ett spann. Det är en 
billig konstruktion förutsatt att det råder goda grundläggningsförhållanden samt en spännvidd 
upp till 20-25 meter. Om man använder spännarmerad betong kan spännvidden ökas till 35 
meter. 
 

 
Bild 3 Plattrambro med betongbotten Foto: Staffan Gräns.

Rörbro 
En rörbro består av ett rör som kan vara cylindriskt, elliptiskt eller halvbågeformat. Det vanli-
gaste materialet som de är tillverkade av är stål eller betong, det vanligaste utförandet är 
varmförzinkad korrugerad stålplåt.  
 
För att en rörbro skall fungera måste den ges förutsättningar att samverka med omkringlig-
gande jord och grus och få stöd från kringfyllning och grund.  
 
Rörbron används främst vid mindre vattendrag och som gång- och cykeltunnel. 
 

 
Bild 4 Rörbro Foto: Staffan Gräns 
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Avvägningsprotokoll Salmibäcken 
 
HVK HVK VVK Noteringar  
     
Sektion Nivå Nivå   

0/020 49,89 49,69   
0/021 49,89 49,7   
0/022 49,9 49,7   
0/023 49,9 49,7   
0/024 49,9 49,71   

0/025 49,9 49,72 
25,5-26 Beläggnings-
karv  

0/026 49,9 49,73   
0/027 49,9 49,72   
0/028 49,89 49,72   
0/029 49,89 49,73   
0/030 49,88 49,73   
0/031 49,88 49,72   
0/032 49,88 49,72   
0/033 49,88 49,71   
0/034 49,88 49,71   
0/035 49,88 49,73   
0/036 49,9 49,74 Brobana  
0/037  49,74 Brobana  
0/038  49,74 Brobana  
0/039  49,74 Brobana  
0/040  49,74 Brobana  
0/041  49,74 Brobana  
0/042  49,74 Brobana  
0/043  49,74 Brobana  
0/044 49,89 49,74 Brobana  
0/045 49,88 49,72   
0/046 49,88 49,72   
0/047 49,88 49,72   
0/048 49,89 49,71   
0/049 49,9 49,71   
0/050 49,9 49,72 Sättningskant  
0/051 49,93 49,75   
0/052 49,95 49,76   
0/053 49,97 49,77   
0/054 49,98 49,78   
0/055 49,99 49,78   
0/056 49,98 49,79   
0/057 49,99 49,79   
0/058 50,01 49,8   
0/059 50,01 49,81   
0/060 50,01 49,81   
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Längdprofil, Salmibäcken 
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Sammanställningsritning Salmibäcken 
 

 

 1



 

    2 

 



Bilaga 5 

 1

Tekniskbeskrivning bro/geoteknik 
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Gällande bygghandlingar Salmibäcken 
 
När bron över Salmibäcken byggdes gällde ATB-väg 2002 och Bro 2002 samt tekniska be-
skrivningar och åberopade handlingar i förfrågningsunderlag. Utdrag ur dessa handlingar 
kommer att återges i följande underkapitel. 
 
Fyllning 
Vid återfyllning mot bro är fyllningen att betrakta som en del av vägkonstruktionen och skall 
därför uppfylla de krav som är ställda på: 

• Undergrunden 
• Sättningar 
• Erosionsskydd 
• Materialskiljande lager 

 
Innan fyllning mot bro får ske skall återfyllnadsmaterialets jordtrycksegenskaper vara kända, 
materialet får inte ge något tjältryck mot bron. Vid fyllning mot bro får fyllnadsmaterialet inte 
innehålla tjälstycken. Om spontning skett så måste sponten avlägsnas från fyllningen. Fyll-
ningen skall ha en dränering så att ensidigt vattentryck inte kan uppstå. Vid motfyllning får 
material större än 200 mm inte användas närmare än 1,0 m från betongytor för att förhindra 
skador på dessa. I skarven mellan sprängstensfyllning och överbyggnad måste ett tätande ma-
terial användas som membran för att förhindra materialvandring. Återfyllningen skall utföras 
med krossad sprängsten enligt figur 1. Med krossad sprängsten skall lutningen på motfyll-
nadsgränsen vara 1:1,5. Denna lutning ger att det horisontella avståndet från frontmuren på 
bron till gränsen vid överkant fyllning under överbyggnaden skall vara cirka 11 meter. 
 

 
Figur 1 Principskiss över återfyllning vid brolandfäste. Källa ATB-Väg 2002 
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Packning 
Packning av sprängsten skall ske lagervis, hur tjocka lager som får läggas beror på vilket 
packningsredskap som väljs och dess storlek, lagertjocklekarna redovisas i tabell 2. Största 
stenstorlek får inte överstiga två tredjedelar av lagertjockleken. För att uppnå efterfrågad 
packningsgrad bör vattenkvoten vara nära den optimala.  

 

Tabell 2 Maximal lagertjocklek beroende på packnings redskap Källa: ATB-Väg 2002 

 
 
För att fullgod packning i motfyllningen skall uppnås måste även brons koner fyllas som stöd-
fyllning enligt ett visst mönster samt i olika skikt enligt Figur 3. Kontroll att fyllningen mot 
bron uppnått föreskrivet resultat beräknas enligt kapitel E 5.2 i ATB-Väg 2002.  
 
 

 
Figur 3 Principskiss över hur packning skall ske vid ändskärmar Källa: ATB väg 2002 
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Överbyggnads-, återfyllnads- och erosionsskyddsmaterial 
Överbyggnadsmaterial 
Överbyggnadens obundna lagertjocklek skall vara minst 500 millimeter bestå av bärlagerma-
terial och förstärkningslager fördelat på 80 millimeter bärlager och 420 millimeter förstärk-
ning. Provtagning av de ingående obundna materialen i överbyggnaden skall göras på hela 
den aktuella lagertjockleken när lagrets yta är färdigställd. Innehåll av organiska föreningar i 
det obundna materialet skall kontrolleras minst en gång per objekt. Kontroll av andel okrossat 
material skall göras minst en gång per 10 000 m2 för obundet bärlager och minst en gång per 
15 000 m2 för förstärkningslager. Minimikravet för kontroll av andelen helt krossat material 
är två kontroller per objekt och ovan nämnda lager. Nötningsegenskaperna för de obundna 
materialen i överbyggnaden skall kontrolleras minst en gång per objekt. Enligt ATB-Väg 
2002 kan kulkvarnsvärde bestämmas istället för micro-Deval värde, kulkvarnsvärdet kommer 
att utgå under 2003 som provmetod för obundna material, de olika värdena redovisas i tabell 
4. 
 

Tabell 4 Visar nötningsegenskaper för obundna material i överbyggnaden. 

Nötningsegenskaper för: Högsta värde för respektive provmetod 
Obundet bärlager micro-Deval Kulkvarn 
– Trafikerat 17 23 
– Otrafikerat 30 37 
Förstärkningslager  
– Trafikerat 17 23 
– Otrafikerat 30 37 

 
Kornstorleksfördelningen skall kontrolleras lika ofta som innehållet av organisk halt dock 
med tilläget att det förstärkningslagret skall kontrolleras minst en gång per 2 000 m2. För både 
det obundna bärlagret och förstärkningslagret gäller att största stenstorlek d98 inte får översti-
ga halva lager tjockleken. I figurerna nedan visas referens kurvor för de båda lagren. 
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Figur 5 Kornstorleksfördelning för obundet bärlager till belagda vägar. Källa ATB-Väg 2002 

 

 
Figur 6 Kornstorleksfördelning för förstärkningslager. Källa ATB-Väg 2002 

 
Återfyllnadsmaterial 
Vid återfyllning mot bro får endast material av materialtyp 1 användas, det vill säga spräng-
sten. Materialet är oftast enstegs krossat och har en största stenstorlek på 300 millimeter. L/T-
index, för högst hälften av stenar större än 100 millimeter, får inte överskrida värdet 3. Korn-
storleksfördelningen skall se ut enligt figur 7. Kontroll av materialets kornstorleksfördelning 
skall göras genom observation och dokumenteras. Acceptabla observationer är okulär besikt-
ning och stickprovs mätning av d98 som inte får överstiga halva lagertjockleken. 
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Figur 7 Kornstorleksfördelning för krossad sprängsten. Källa ATB-Väg 2002  

 
 
 
Erosionsskyddsmaterial 
Det erosionsskyddande materialet skall bestå av naturgrus i fraktionen 0-150 mm med d50 
>100 millimeter och läggs i ett 0,5 meter mäktigt lager. Materialet skall vara vittringsbestän-
dig kristallin bergart. Kornfördelningskurvan ska ha hängande karaktär och vara utan parti-
kelsprång. L/T-index får ej överstiga värdet 3, de enskilda stenar och block som ingår i ero-
sionsskyddet skall ha så nära kubisk form som möjligt. 
 
Erosionsskydd mot strömmande vatten och vågerosion  
Erosionsskyddet skall skydda mot strömmande vatten och läggs ut på fyllnadsslänt upp till 0,3 
meter över högsta högvattenytan och minst 3 meter utanför släntfot. Den nya framschaktade 
bäckbotten skall också kläs med erosionsskyddande material.  
 
Sättningar 
Vid dimensionering och byggande av vägar skall vägkroppen utföras så att oacceptabla sätt-
ningar inte uppstår under vägens dimensioneringsperiod, normalt 20år. Sättningstoleranserna i 
längdled avser komfort medan de i tvärled tar hänsyn till kravet om trafiksäkerhet. Enligt VV 
brounderhåll 2002 får det inte förekomma större ojämnheter än 20 mm relativt en 5 meter 
lång rätskiva utlagd i vägens längdriktning. Sträckan som mäts före och efter bron är 6 meter. 
Största godtagbara sättningsskillnad i tvärled mellan brobana och vägbana är noll, i direkt 
anslutning till bron. Toleransen ökar dock linjärt till 1,0 % på en övergångssträcka om 50 me-
ter.  
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Produktionsprover från Salmibäcken 
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Provresultat fallstudie, Salmibäcken 
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Bilder från bygget 
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Litteraturstudie 
 
Tidigare forskning/undersökning/erfarenheter 
Det har inte bedrivits några större forskningsinsatser inom detta problemområde, varken i 
Sverige eller utomlands. Vi har dock hittat några artiklar, rapporter samt examensarbeten från 
Sverige och USA som visar på vetenskapliga undersökningar av sättningar vid brolandfästen. 
Vi har även tagit kontakt med personer som genom sitt arbete har erfarenheter av broar och 
dess omedelbara närområde.  
 
En del av de orsaker som kommer att beskrivas i nästkommande kapitel Orsaker till sättning-
ar är samstämmiga mellan den litteratur vi tagit del av samt de samtal som förts med brofolk 
medan några bara har lite stöd av varandra. Det finns ingen källa som är helt unik i sin slutsats 
till orsak av sättningar. 
 
Utländska forskningar/undersökningar 
Den artikel från USA som bäst beskriver det problem vi valt att undersöka är Bump at the end 
of the bridge. En annan artikel som vi tittat i är Estimated and observed settlements of bridge 
approaches. 
Denna artikel behandlar observerade och uppskattade sättningar i underbyggnaden men bely-
ser även sättningar i jordfyllningen. 
 
Svenska forskningar/undersökningar 
De svenska källor vi hittat och studerat är två examensarbeten samt en uppföljning av sätt-
ningar vid nybyggda broar. Examensarbetena Sättningar vid övergång mellan bro och bank 
samt Orsaker till ojämnheter vid övergång mellan väg och bro behandlar samma problemom-
råde som vi undersöker i detta examensarbete. Rapporterna från uppföljningarna av sättningar 
vid nybyggda broar Motfyllning och packning mot broar visar på en fallstudie där man främst 
undersökt överbyggnaden i vägkroppen vid broändstöd. 
 
Orsaker till sättningar 
Sättningar uppstår oftast i anslutningen mellan geoteknikerns konstruktion, vägbanken, och 
brokonstruktörens konstruktion, bron. 
  
Varför sättningar vid brolandfästen uppstår finns det många orsaker till, några av dem är rela-
terade till projekteringsskedet andra till byggskedet medan en del beror på bristande underhåll 
eller dåligt material. Förutom de orsaker som är direkt beroende av människan så finns det 
även ”naturliga orsaker” till sättningar.  
 
En god grund- och vägbankskonstruktion inkluderar en noggrann plats- och geoteknisk un-
dersökning. Man bör dessutom i projekteringsskedet även utarbeta ett underhållsprogram för 
konstruktionen. När underhållsingenjören, konstruktören, samhällsplaneraren, beläggningsin-
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genjören och geoteknikern arbetar som ett lag mot ett uppsatt mål är möjligheten till minimala 
sättningar stor. 
 
”Naturliga orsaker” 
Enligt de slutsatser man erhållit i artikeln Estimated and observed settlements of bridge ap-
proaches kan sättningar även bero på konsolidering i jordfyllningen och inte enbart i under-
grunden. Den uppskattade tiden för att konsolidering skall upphöra varierar mellan några da-
gar upp till tre år, detta verifierades av fältförsök. Laboratorietester samt fältundersökningar 
visar att tidsberoende sättningar varierar för olika jordarter. Man kan även få sättningar i jord-
fyllningen trots att tillräcklig packning är utförd vilket kan bero på att materialet fortsätter att 
konsolideras efter att packningsspecifikationer uppnåtts.  
 
Om vattenståndet i vattendraget som bron korsar varierar mycket kan det ge sättningar om det 
är mycket finmaterial i vägbanken, enligt B Sandström Vägverket Produktion. Vattenståndets 
olika nivåer kan bero på att vattendraget är en del i ett magasin till ett vattenkraftverk eller 
stora nivåskillnader vid nederbörd samt höga vårflöden. Vid högt vattenstånd fylls vägbanken 
och vattenmättar fyllnadsmaterialet. Detta gör att porvattentrycket ökar som i sin tur ger ett 
minskat kontaktryck mellan de enskilda jordpartiklarna och som följd fås lägre hållfasthet i 
vägbanken. Om vägbanken under denna tid utsätts för tung trafik kan sättningar uppstå. Sätt-
ningar kan även uppkomma genom erodering då vattennivån minskar, om det är en hastig 
sänkning kan det leda till att mycket finmaterial följer med vattnet ut från fyllningen vid bro 
och i vägbank. 
 
Fyllnadsmaterialets egenskaper har en avgörande roll om det blir sättningar eller inte. Om 
fyllnadsmaterialet har låg hållfasthet mals det ned i mindre fraktioner. 
Det material som malts ned tar mindre plats och fyller ut de luftrum som finns i fyllningen det 
kan även eroderas ut från fyllningen enligt ovan. Om naturgrus används som överbyggnads-
material istället för bergmaterial kan det ge sättningar på grund av att naturgruset har lägre 
friktionsvinkel än bergmaterialet. I bergmaterialet griper de enskilda kornen tag i varandra 
genom deras kantighet. Naturgrus har rundare former då dessa kommer från rullstensåsar och 
har blivit avrundade av inlandsisen. Vid fyllning med naturgrus kan omlagring ske vid belast-
ning av trafik. 
 
Temperaturcykler kan även de ge sättningar. Om banken är byggd med tjälfarligt material 
eller den befintliga vägen har tjälfarligt material i sin underbyggnad kan sättningar utvecklas 
med tiden. Vid återfyllningen till en ny bro på befintlig väg använder man fyllnadsmaterial 
med föreskriven tjälfarlighetsklass men den befintliga vägen har inte alltid material med 
samma tjälfarlighetsklass som den nya fyllningen, vilket gör att när vägen fryser lyfter den 
gamla och den nya delen av vägkroppen olika. När vägen sedan tinar återgår den inte riktigt 
till sitt ursprungliga läge utan det blir en kvarstående deformation. 
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Projekteringsskedet 
Enligt författarna till artikeln Bumps at the end of the bridge bör alla ansträngningar för att 
lösa problemet med sättningar göras i projekteringsskedet.  För att klara den uppgiften menar 
de att varje projekteringsbyrå behöver utse en ingenjör som ansvarar för konstruktionen av 
övergången mellan jordfyllningen och brolandfästet. Deras förslag är att en geotekniker borde 
vara bäst lämpad för detta eftersom problemen med ojämna sättningar, dränering, erosion och 
packning representerar några av huvuddelarna av problemet med sättningar i vägbanan vid 
brolandfästen. I artikeln anger de några faktorer som bör beaktas i projekteringsskedet för att 
undvika framtida sättningar. Faktorerna presenteras enligt nedan.  
 

• Höga vägbankar. Att bygga på bank innebär att man bygger en vägkonstruktion som 
ligger högre än befintlig marknivå och löper därför större risk för sättning eftersom 
man har fyllt upp mer material.   

• Brofundament grundlagda på pålar. Det finns en risk att inte få ett fullständigt pål-
stopp vid pålningen och pålen kan röra sig nedåt efter färdigställande. 

• Hög trafikintensitet av tunga fordon. De tunga fordonens packning av materialet ger 
antingen en nivåskillnad eller att material pressas ut på sidorna, båda fallen resulterar i 
sättningar. 

• Lös lera eller lös silt i undergrunden, tappar avsevärt i hållfasthet om den blir störd till 
exempel av vibrationer eller dylikt.  

• Häftiga regnoväder regnstormar, tar med sig stora materialmängder om materialet är 
vattenabsorberande eller av mindre storlek.  

• Stora temperaturdifferenser. Särskild hänsyn måste tas till fyllnadsmaterialets tjäl-
lyftande egenskaper så att tjällyftningen minimeras. 

• För brant utspetsning leder till för tvär övergång mellan fyllnadsmaterial och orörd 
mark som man bygger mot. 

 
Med integrerade brofästen och ändskärmsbroar verkar man få återkommande sättningar. Des-
sa sättningar uppstår genom att brobanans längd varierar med temperaturen men även med de 
laster den utsätts för. Längdändringen tas upp av brolandsfästena som har direkt kontakt med 
jordfyllningen. Detta problem är vanligast vid broar med lång spännvidd. Integrerade brofäs-
ten är grundlagda på pålar som låter bron röra sig i längdled vilket kan leda till att fyllningen 
mellan väg och frontmur kan rasa ned och ge sättningar i jordfyllningen.  
 
Byggskedet 
Den undersökning som presenteras i artikeln Bump at the end of the bridge visar att de vanli-
gaste orsakerna till sättningar vid brolandsfästen är följande med den mest vanligt förekom-
mande orsaken först:  
 

• Otillräcklig packning av fyllnadsmaterial 
• Sättningar i undergrunden 
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• Undermåliga byggmetoder 
• Hög trafiklast 
• Undermålig dränering 
• Olämpligt fyllnadsmaterial 
• Materialförlust orsakad av erosion 
• Dålig övergång mellan jordfyllning och brolandsfäste 

 
De personer som vi varit i kontakt med har angett ungefär samma orsaker. Erik Vallin har vid 
slutbesiktningar även uppmärksammat ytterligare orsaker som orsakar sättningar vilka är slarv 
vid fyllning vid brofundament. Vid undermålig eller ingen fyllning mellan brostöd och änd-
skärm tenderar material från motfyllningen på framsidan av brostödet att tränga upp bakom 
brostödet på grund av de trafiklaster den utsätts för. När detta sker blir det underskott på ma-
terial i vägbanken med sättningar som följd. Ett annat vanligt förkommande fel är felaktigt 
material vid byggande av erosionsskyddet. När felaktigt material används eroderas det bort 
och vattendragets nötning mot den bärande konstruktionen påbörjas. 
 
Förebyggande av sättningar vid brolandfästen 
En bra geokonstruktion samt brokonstruktion är en mycket viktig del i arbetet för att minska 
risken för sättningar vid brolandfästen. Forskning som bedrivits av författarna till artikeln 
Bump at the end of the bridge i USA visar att följande faktorer är vanliga vid förebyggande av 
sättningar: 
 

• Brofästen och vägbank skall ha goda grundläggningsförhållanden 
• Brolänkplatta (som skall vara tillräckligt lång och hållfast) 
• Väl packad fyllning eller stabiliserad fyllning 
• Lämpligt fyllnadsmaterial 
• God dränering 
• Låga vägbankar 
• Lämplig tidsperiod mellan fyllning och asfaltering 
• Rätt val av byggmetod samt fortlöpande kontroller 

 
Brolänkplattan är en dyr men förekommande lösning på sättningsproblemet. Brolänkplattan 
räknas inte som en förstärkande komponent utan den används för att utjämna väntade sättnings-
differenser vid brolandfästen. Brolänkplattan ingår inte i själva bron utan det är en betongplatta 
som grundläggs i vägbanken, ena änden är upplagd på en klack i brolandfästet den andra änden 
ligger fritt i jordfyllningen. Brolänkplattan i sig motverkar inte sättningen utan den gör att man får 
en mjukare sättning mellan brobana och vägbana. I Vägverket Region Väst är det vanligt för-
kommande med denna lösning på grund av att de har mycket mäktiga lerlager i sin region medan 
det endast är tre-fyra broar i Vägverket Region Norr som har brolänkplatta. 
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Figur 1 Figuren till vänster visar länkplatta bakom landfästet. Länkplattan utjämnar differenssättningarna av 

motfyllningen intill bro. Källa: VV Publikation 1993:34. 

 
Om stora eller långsamma sättningar förväntas och om tiden tillåter, bör man låta jordfyll-
ningen konsolidera och göra en temporär beläggning. Detta för att låta de största sättningarna 
utvecklas med tiden innan den slutgiltiga justeringen av det obundna materialet i överbyggna-
den och beläggningen. Under tiden som de största sättningarna pågår har man ett periodiskt 
underhållsarbete av vägbanan. (Estimated and observed settlements of bridge approaches) 
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