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FÖRORD 

 

Examensarbetet har genomförts vid Avdelningen för geoteknik, Luleå tekniska 
universitet (LTU). På uppdrag av Ragn-Sells AB och Svensk Däckåtervinning AB 
(SDAB), har en studie genomförts angående användandet av däckklipp som 
konstruktionsmaterial i anläggningstekniska applikationer. Fördjupning i arbetet 
har utförts genom att studera hur olika packningsenergier och packningsmetoder 
inverkar på erhållen densitet, kompression, porositet och styvhet hos ett lager av 
däckklipp.  

Examensarbetet ingår i civilingenjörsutbildningen i Väg- och Vattenbyggnads-
teknik vid Luleå tekniska universitet. 

Ett stort tack riktas till våra handledare på LTU, Tommy Edeskär och Bo 
Westerberg, som hjälpt till med information, korrekturläsning och som tog sig tid 
att diskutera då så behövdes. Bo Westerberg var examinator för examensarbetet.  

Ett tack riktas till våra finansiärer Ragn-Sells AB och Svensk Däckåtervinning AB. 

Vi vill tacka följande personer som var till stor hjälp under fältförsöken i 
Högbytorp, Stockholm: Sven-Erik ”Svenne” Forslund, Joakim Landström och Ulf 
Håkansson, Ragn-Sells AB; Pelle Svensson, NCC; Hans Huhmarkangas och 
Niklas Rydmark, Vägverket Konsult.  

Tack riktas även till forskningsingenjör Thomas Forsberg och tekniker Ulf 
Stenman på Testlab vid Luleå tekniska universitet. 
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SAMMANFATTNING 

 

Det övergripande syftet med examensarbetet var att genom laboratorie- och 
fältförsök undersöka hur tillförd packningsenergi eller använd packningsmetod 
påverkar erhållen styvhet för ett lager däckklipp. Genom laboratorieförsök med 
fallviktspackning studerades hur olika tillförda mängder packningsenergi inverkar 
på erhållen kompression, densitet, porositet och styvhet vid en efterföljande 
statisk belastning av däckklipp. Vid fältförsöken studerades hur vald 
packningsmetod, för att packa däckklipp, inverkar på erhållen kompression och 
styvhet för en konstruktion bestående av ett lager däckklipp som överlagras av ett 
packat lager bergkross. Jämförelser gjordes såväl i laboratorieförsök som i 
fältförsök med erhållna egenskaper hos ett löst ifyllt, dvs. ej packat, lager 
däckklipp. Avsikten med arbetet var att kunna ge rekommendationer för packning 
av däckklipp i mark- och anläggningstekniska applikationer. 

Arbetet har bedrivits genom litteraturstudier, laboratorieförsök vid Luleå tekniska 
universitet och fältförsök vid Högbytorps avfallsanläggning utanför Stockholm. 
Litteraturstudien koncentrerades på utförda studier i USA och Sverige kopplade 
till packningsegenskaper hos däckklipp. Vid fallviktspackning användes 
modifierad Proctor, standard Proctor eller 60 % standard Proctor. 

Provning i laboratorium av däckklipp 50x50 mm2 gav bl.a. följande resultat: 

• En ökning av packningsenergin från motsvarande lös ifyllning till 
packning med energi motsvarande modifierad Proctor, ger en minskning 
av kompressionen vid en efterföljande statisk belastning på cirka 17 % vid 
tryckspänningen 40 kPa och 22 % vid 160 kPa.  

• Densiteten ökar med packningsarbetet och värdena varierar från 420 
kg/m3 för lös ifyllning till 670 kg/m3 med energi motsvarande modifierad 
Proctor, för obelastat material. 

• Vid tryckspänningen 40 kPa ökar däckklippens styvhet (elasticitetsmodul), 
utvärderat med sekantmodul, med ungefär 140 % från lös ifyllning till 
packning motsvarande modifierad Proctor. För tryck högre än 40 kPa 
uppvisar spännings-töjningskurvorna ett allt mer linjärt beteende 
oberoende av tidigare applicerad packningsenergi.  

• Vid statiska belastningen 0.94 kPa är porositeten för lös ifyllning 62 % och 
för modifierad Proctor 45 %. Vid en maximal statisk belastning på 400 
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kPa uppvisar de olika packningsenergierna i stort sett samma värde på 
porositeten, ungefär 22 %. 

Fältförsöken med däckklipp 50x50 mm2 gav bl.a. följande resultat: 

• Den kvarvarande sättningen för provkroppen efter avlastning var cirka     
120 % större vid lös ifyllning av däckklipp i jämförelse med däckklipp som 
packats med sex överfarter av statisk vält. 

• Vibrerande vältning gav ungefär samma kompression av däckklippen efter 
sex överfarter som statisk vältning gjorde. Detta innebär att däckklippens 
erhållna styvhet blir ungefär densamma för vibrerande och statisk vältning.  

 

Det utförda examensarbetet visar att genom att packa däckklipp erhålls ett styvare 
och mindre kompressionsbenäget material. Baserat på erhållna resultat av 
laboratorie- och fältförsöken rekommenderas att däckklipp skall packas vid 
användning i anläggningstekniska applikationer där hög styvhet eftersträvas. 
Packningsarbetet bör utföras av en vält med hög linjelast då den erhållna 
styvheten för däckklippslagret påverkas av överlasten. Ingen noterbar skillnad i 
packningsresultat av att utföra packningen med vibrerande eller statisk vältning 
med samma linjelast, kunde konstateras under fältförsöken, vilket innebär att 
tillgängligheten får styra val av välttyp. 
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ABSTRACT 

The comprehensive objective of this master thesis work was, through laboratory 
and field tests, to investigate how supplied compaction energy or used 
compaction method affect the achieved stiffness for a layer of tyre shreds. 
Through laboratory tests with Proctor compaction, studies were done concerning 
how different provided amounts of compaction energy will affect achieved 
compression, density, porosity and stiffness at a following static loading of tyre 
shreds. In the field tests, it was investigated how chosen compaction method, for 
compaction of tyre shreds, influence on achieved compression and stiffness for a 
construction consisting of a layer of tyre shreds that overlays a layer of compacted 
rock fill. Comparisons were made both in laboratory tests and in field tests with 
properties obtained for a loosely filled, i.e. not compacted, layer of tyre shreds. 
The intention of this master thesis work was to be able to give recommendations 
for compaction of tire shreds in ground engineering applications.   

 

The work has been conducted through a literature study, laboratory tests at Luleå 
University of Technology, and field tests at Ragn-Sells recycling facility 
Högbytorp outside Stockholm in Sweden. The literature study was focused on 
research conducted in USA and Sweden connected to compaction properties of 
tire shreds. At the compaction tests in the laboratory modified Proctor, standard 
Proctor or 60 % standard Proctor energy were tested. 

 

Laboratory tests of tyre shreds 50x50 mm2 gave e.g. the following results: 

•   Increasing the compaction energy corresponding to loose filling to 
compaction with a energy corresponding to modified Proctor, gave a 
reduction of the compression at a following static loading of 
approximately 17 % at the pressure 40 kPa and 22 % at 160 kPa. 

•   The density increases with the compaction work and the values varies 
from 420 kg/m3 for loose filling to 670 kg/m3 for the energy 
corresponding to modified Proctor, for unloaded material. 

•   At the pressure 40 kPa the stiffness (elastic modulus) of tyre shreds 
increases, evaluated with secant modulus, with approximately 140 % from 
loose filling to compaction corresponding to modified Proctor. For 
pressure higher than 40 kPa the stress-strain curves show a more and 
more linear behaviour, independent of earlier applied compaction energy. 
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•   At the static pressure 0.94 kPa the porosity for loose filling is 62 % and 
for modified Proctor 45 %. At the maximal static load at 400 kPa the 
different compaction energies give approximate the same value of 
porosity, 22 %. 

The field tests of tyre shreds 50x50 mm2 gave e.g. the following results: 

• The remaining settlement of the test construction, after unloading, was 
approximately 120 % higher for loose filling of tyre shreds compared with 
tire shreds that was compacted with six crossings with a smooth drum 
roller with a static weight of 7 tons.  

• The Vibratory rollers yielded approximately the same compression of the 
tyre shreds after six crossings as the static roller did. This implies that the 
obtained stiffness of the tyre shreds is about the same for static and 
vibratory compaction.  

 

This study shows that by compaction of tyre shreds a stiffer and less compressible 
material is obtained. Based on achieved results from the laboratory and field tests 
it is recommended that tyre shreds are compacted when used in ground 
engineering applications when high stiffness is wanted. The compaction work 
should be conducted with a roller with high static load because the achieved 
stiffness depends of the overload. At field tests there was no noticeable difference 
in compaction results using a static or vibratory roller with the same static load,  
which means that availability decides the choice of roller type. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

Svensk Däckåtervinning AB har sedan år 1994 haft ansvaret att organisera 
insamlingen och återvinningen av returdäck, varvid Ragn-Sells AB har fått 
ansvaret som huvudentreprenör. I Sverige uppgår insamlingen till cirka 60 000 ton 
däck årligen och insamlings- och återvinningsgraden för däck ligger på närmare 
100 %, SDAB (2004).  Främst används däcken för energiutvinning medan en 
mindre del återanvänds genom fragmentering eller regummering.  

I och med EU: s avfallsdirektiv från 1999, är det förbjudet att från 2003 deponera 
hela däck och från och med 2006 gäller det även deponering av 
sönderklippta/krossade däck. Dessa krav i samband med ökat kretsloppstänkande 
gör det intressant att finna alternativa användningsområden för returdäck, 
exempelvis som lättfyllnad i vägar, tjälisolering och dränerande material.  

Erfarenheter från bl.a. USA visar på positiva resultat vid användande av däckklipp 
som konstruktionsmaterial i anläggningsapplikationer.  

Fyllnadsmaterial som används i anläggningsapplikationer packas för att öka 
bärförmågan och minska sättningar. Detta innebär att kunskaper om däckklipps 
packningsegenskaper behövs för att kunna veta vilken styvhet en färdig 
konstruktion innehållande däckklipp kan få. Det finns ett behov av att öka 
kunskapen om sambandet mellan använd packningsmetod och erhållna tekniska 
egenskaper hos däckklipp. 
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1.2 Syfte och mål 

 

Examensarbetets övergripande syfte är att genom laboratorie- och fältförsök 
undersöka hur tillförd packningsenergi eller använd packningsmetod påverkar 
erhållen styvhet för ett lager däckklipp. 

Genom laboratorieförsök med fallviktspackning studeras hur olika tillförda 
mängder packningsenergi inverkar på erhållen kompression, densitet, porositet 
och styvhet vid en efterföljande statisk belastning av däckklipp. Jämförelser görs 
med resultat från statisk belastning på prov med lös ifyllning (dvs. ingen tillförd 
packningsenergi).Vid fallviktspackning används modifierad Proctor, standard 
Proctor eller 60 % standard Proctor, där modifierad motsvarar högsta och 60 % 
standard lägsta tillförda energin. 

Vid fältförsöken studeras hur vald packningsmetod, för att packa däckklipp, 
inverkar på erhållen kompression och styvhet för en konstruktion bestående av ett 
lager däckklipp som överlagras av ett packat lager bergkross. De packnings-
metoder som studeras är statisk och vibrerande vältning och jämförelser görs med 
fallet då ingen packning av däckklipp utförs, dvs. lös ifyllning. 

Målet med arbetet är att klarlägga hur de studerade packningsmetoderna och 
tillförda packningsenergierna påverkar erhållen densitet och styvhet för ett lager 
däckklipp. Med detta som underlag är avsikten att kunna ge rekommendationer 
för packning av däckklipp i mark- och anläggningstekniska applikationer. 

 

1.3 Omfattning och avgränsning 

 

I examensarbetet genomförs en inventering av befintliga kunskaper inom området 
packningsegenskaper hos däckklipp. Inventeringen ligger till grund för de 
laboratorie- och fältförsök som skall utfördas vid LTU och Högbytorp. 

Kunskapsinventeringen avgränsas till utförda projekt i Sverige och i USA samt en 
allmän inventering om däckklipps tekniska egenskaper. Däckklippsfraktionen vid 
laboratorie- och fältförsöken begränsas till däckklipp med en största styckestorlek 
av 50x50 mm2. Försök utförs direkt efter packningsarbetet, varför däckklipps 
krypsättningar ej studeras. Endast däckklipps tekniska egenskaperna har studerats, 
de miljötekniska aspekterna behandlas inte i arbetet. 
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2 INVENTERING AV UTFÖRDA PROJEKT 

2.1 Inledning 

 

Inventering av erfarenheter från olika länder avseende studier gjorda på däckklipp 
börjar med en allmän del där däckåtervinningen för Sverige respektive USA 
beskrivs. Försöksobjekten som tas upp behandlar i huvudsak förutsättningar, 
utförande och erhållna erfarenheter. De två försöksobjekt som beskrivs behandlar 
hanteringen och erhållna resultat av däckklipp som vägbyggnadsmaterial. Kapitlet 
avslutas sedan med ett avsnitt med resultat och slutsatser gjorda vid tidigare 
laboratorieundersökningar på däckklipp. 

Inventeringen ger en erfarenhetsutvärdering som underlättar den fortsatta 
utredningen av däckklipps tekniska egenskaper och dess potentiella möjligheter att 
användas som konstruktionsmaterial i anläggningstekniska applikationer. Den 
visar på de möjligheter och problem som identifierats i de olika objekten. De 
skillnader som finns mellan de aktuella länderna såsom lagstiftning, arbetsgång 
och materialkrav, är faktorer som är viktiga att ha i åtanke vid utvärdering av 
objekten. 

 

2.2 Sverige 

 

2.2.1 Allmänt 

 

Regeringen beslutade 1994 att alla uttjänta fordonsdäck skulle återvinnas. Sedan 
1994 har SDAB, Svensk Däckåtervinning AB, haft ansvaret att organisera 
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insamlingen och återvinningen av uttjänta däck. SDAB representerar 
däckbranschen gentemot regeringen och ägs av Däckleverantörernas Förening 
(DF) och Däckspecialisterna Riksförbund (DRF). 

Ragn-Sells AB har fått ansvaret att vara branschens huvudentreprenör för 
insamling, sortering och återvinning av uttjänta däck, SDAB (2004). 

 

2.2.2 Däckåtervinning 

 

I Sverige samlas det varje år in cirka 60 000 ton uttjänta däck som behöver tas 
omhand. I och med EU:s avfallsdirektiv från 1999,  är det förbjudet att från 2003 
deponera hela däck och från och med 2006 även sönderklippta däck, Edeskär & 
Westerberg (2001). Avsättning av insamlade däck i Sverige redovisas i figur 2.1. 

 

 

Figur 2.1. Avsättning av insamlade däck i Sverige under 2001 och 2002, SDAB (2004). 

 

2.2.3 Försöksobjekt: Skogså – Ubbyn 

 

I samband med ombyggnaden av väg 686 utanför Boden under 2002-2003, lades 
däckklipp ut som skyddslager på en teststräcka av 175m. Däckklippens låga 
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densitet ger att skyddslagret sekundärt verkar som ett lättfyllnadslager. 
Utformningen av teststräckan bygger på resultat av Humphrey och Nickels 
(1997). Vägbygget avbröts i november 2002 på grund av tjäle. Skyddslagret och 
förstärkningslagret hade då lagts ut medan beläggningsarbetet sköts upp till hösten 
2003, Edeskär & Westerberg (2004). Under denna tid tilläts trafiken köra på 
förstärkningslagret. Däckklippen som bygger upp skyddslagret har dimensionen 
50x50 mm2, samt en liten del däckklipp av dimensionen 100x300 mm2 användes 
pga. en felleverans.  

Provsträckan (P) byggdes i samband med att vägen åtgärdades från bärighetsklass 
3 till 1. Provsträckan utfördes med två olika överbyggnadsmaterial, P1 består av 
500 mm bergkross och 600 mm däckklipp, P2 av 500 mm hyttsten och 600 mm 
däckklipp, figur 2.2.  

 

 
Figur 2.2. Indelning av provsträckor och referenssträcka samt placering av mätutrustning, 
Edeskär & Westerberg (2004). 

 

Hög nednötning av hyttstenen, cirka 10 % av tjockleken, ledde till att materialet 
senare byttes ut mot bergkross. Under sommaren 2003 utvärderades bärförmågan 
på konstruktionen, mätningar gjordes direkt på förstärkningslagret. Detta ledde till 
att förstärkningslagret justerades efter hela provsträckan till en höjd av 750 mm, 
stålarmering applicerades även längs hela provsträckan, 500 mm djup relativt 
vägytan i P1 och på 700 mm djup i P2. Stålarmeringen användes som extra 
säkerhet mot töjningar i slitlagret, eftersom en hög andel tung trafik förväntades 
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på vägen. Vägen färdigställdes i oktober 2003 genom att 80 mm bärlager lades på 
följt av 45 mm MJOG 16 1 som beläggning, figur 2.3. 

 

 
Figur 2.3. Genomskärning av provsträckan Skogså – Ubbyn efter väg 686, Edeskär & 
Westerberg (2004). 

 

2.2.3.1 Erfarenheter och slutsatser 

 

Däckklippen ansågs lätthanterliga och krävde inga speciella försiktighetsåtgärder 
vid byggandet. Vid dammkänsliga miljöer bör dammet som kommer från den 
korroderande stålkorden uppmärksammas. Utläggningen genomfördes med 
konventionella anläggningsmaskiner. Lös stålkord hade förmågan att fastna i 
maskinernas däck. På grund av däckklippens höga kompression var det svårt att 
bedöma hur tjockt förstärkningslager som lagts ut eftersom däckklippen trycktes 
ihop. Detta ledde till att ett tjockare lager av bergkross än av hyttsten erhölls, 
eftersom bergkross har en betydligt högre densitet än hyttsten. Styvheten hos 
däckklippen beror på förstärkningslagrets densitet och tjocklek, högre last från 
förstärkningslagret leder till större kompression och högre styvhet. 

Kompressionen av däckklippen var cirka 30 % vid pålastning av 500 mm 
bergkross, vilket motsvarar cirka 10 kPa överlagringstryck. Kompression under 

                                                   
1 mjukbitumenbundet grus med oljegrusgradering 
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500 mm hyttsten, vilket motsvarar cirka 7 kPa överlagringstryck, uppmättes till 20 
%. Långtidskompressionen under första året uppgick till i genomsnitt 2.5 %. 

Tjälisoleringsförmågan hos däckklippen bedömdes vara god. Materialet har en 
hög porositet, vilket innebär att det även fungerar som kapillärbrytande och 
dränerande skikt, Edeskär & Westerberg (2004). 

 

2.3 USA 

 

2.3.1 Allmänt 

 

Förbrukade däck är och har varit ett problem i USA under lång tid. För att få 
landets däckhögar att minska har det tagits fram en rad användningsområden för 
att konsumera och utnyttja den stora mängd däck som varje år genereras.  

Inom mark- och anläggningsområdet finns ett stort användningsområde för 
däckklipp, t ex som material i dräneringslager, tjälisolering, bullervallar och 
lättfyllning. Inom återvinning av däck är det denna gren som ökar mest och som 
effektivast reducerar landets däckshögar. Litteraturstudien visar att användningen 
av däckklipp inom väg- och vattenbyggnadsområdet ökade med 100 % mellan år 
1996 och 1998, EPA (2004). Ett stort steg framåt för utökningen av användandet 
av däckklipp inom anläggningsbranschen var godkännandet av ASTM (1998). 
Denna tekniska metodbeskrivning togs fram av STMC ”Scrap Tire Managment 
Council” genom samarbete med Professor Dana Humphrey vid Maine universitet 
i Orono, USA. Metodbeskrivningen anger vilka testmetoder som används för 
bestämning av de fysiska egenskaperna för däckklipp som konstruktionsmaterial 
och ger exempel på hur det kan användas inom mark- och anläggningstekniska 
applikationer. 

 

2.3.2 Däckåtervinning 

 

I USA förbrukas varje år ca 281 miljoner däck, vilket motsvarar ca 3.5 miljoner 
ton. Det fanns 2001 cirka 300 miljoner däck lagda på hög, vilket kan jämföras 
med 1998 då den siffran var närmare 500 miljoner, EPA (2004). I USA har det 
lagts ner stora resurser för att hitta nya marknader för uttjänade däck. År 2003 
fanns det en marknad för 78 % av de däck som förbrukas varje år, vilket kan 
jämföras med 66 % 1998. Däckåtervinningens fördelning i USA år 2001 
åskådliggörs i figur 2.3. 
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Figur 2.3.  Däckåtervinningens fördelning i USA år 2001, EPA (2004). 
 
2.3.3 Försöksobjekt: North Yarmouth  

 

I projektet användes däckklipp som fyllnadsmaterial i en vägbank för en 
lågtrafikerad väg med en årsdygnstrafik på (ÅDT) 1250 fordon/dygn och endast 
10 % tung trafik. Huvudmålet med projektet var att se effekten av hur tjockleken 
på det överliggande förstärkningslager inverkade på svängningar och 
dragspänningar i slitlagret, Humphrey & Nickels (1997). Platsen för projektet är 
beläget i norra Yarmouth i Maine på väg 231. Fältförsöket bestod av fyra, 30 
meter långa teststräckor med ett 610 mm tjock däckklippslager, och en 15 meter 
lång kontrollsträcka bestående enbart av förstärkningslager, figur 2.4. 

 

Figur 2.4. Vägens genomskärning i dess längdriktning vid projektet i Yarmouth, Humphrey & 
Nickels (1997). 
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Varje däckklippslager har en varierad tjocklek på överbyggnadslagret som varierar 
mellan 765 mm till 1375 mm. Alla teststräckor belades med 127 mm beläggning. 
Däckklippslagret inneslöts av en ickevävd geotextil så att den kunde vara 
dränerande men ändå förhindra inträngning av omgivande jord. Genomskärning 
av testkroppen enligt figur 2.5. 

 
Figur 2.5. Vertikal genomskärning av testkroppen vid projeket i Yarmouth, Humphrey & 
Nickels (1997). 

 
Två fraktioner av däckklipp användes. Typ A skulle passera genom en sikt med 
maximal storlek av 76 mm och Typ B 305 mm.  Typ A utlades och 
kompakterades i två 305 mm tjocka lager av en bandtraktor med ett kontakttryck 
på 59 kPa, som höll lagertjockleken inom ± 2.5 mm. Svårigheter inträffade vid 
utläggning av fraktionen Typ B eftersom klippens stålkord hade förmågan att låsas 
fast i varandra. Mätningar som gjordes under packningen visade att statisk slätvält 
och statisk padfotsvält med en statisk vikt på 9 ton var båda lika effektiva som 
bandtraktorn med 59 kPa kontakttryck. 

 

2.3.3.1 Erfarenheter och slutsatser 

• Däckklipp är cirka tre gånger mer kompressibelt än jordfyllning.  

• Mätningar gjordes med statisk plattbelastning ovanpå beläggningen och 
resultaten visade på att deformationerna ökade med minskad tjocklek på 
överbyggnadslagret. 

• Jämförelse av de sektioner där överbyggnadslagret var lika tjockt, för      
Typ A- som Typ B-klippen, visade att Typ B-klippen gav större 
deformationer än Typ A-klippen. Detta vid provning med statisk 
plattbalstning.  

• Den föreslagna konstruktionen med ett 127 mm slitlager, ett 610 mm tjockt 
däckklippslager och ett 457 mm överbyggnadslager anses tillräcklig för att 
begränsa dragspänningar i slitlagret. 
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2.4 Resultat från tidigare undersökningar på däckklipp 

 

Densiteten för däckklipp är låg i jämförelse med jord- och bergmaterial. Denna 
egenskap gör materialet lämpligt i lättfyllnads applikationer. Kompaktdensiteten är 
dock något högre än vattnets densitet, vilket medför att däckklippen inte flyter.  

Maximal densitet erhålls med en liten mängd tillförd packningsenergi och försök 
visar att statisk packning ger bättre packningsresultat än vibrerande packning av 
däckklipp.  

Däckklipp har en hög porositet och således en hög permeabilitet. Trots däckklipps 
höga kompressibilitet visar tester av permeabiliteten att däckklipp fortfarande har 
hög porositet vid höga tryck. 

För jordmaterial har dess vattenkvot stor betydelse för packningsresultatet. 
Undersökningar gjorda på däckklipp visar att vattenkvoten har försumbar 
inverkan på packningsresultatet.  

Tryck- och töjningssambandet hos däckklipp är ickeelastiskt, styvheten ökar med 
pålagt tryck. 

Krypsättningar i fyllningar av däckklipp är att förvänta. De största sättningarna 
uppträder inom tiden av några dagar, men krypsättningar pågår under ett år eller 
mer.  
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3 TEKNISKA EGENSKAPER 

3.1 Inledning 

 

De tekniska egenskaper som presenteras i detta kapitel avser egenskaper hos 
däckklipp. Med däckklipp menas sönderklippta returdäck, främst bildäck. De 
tekniska egenskaper som har valts att beskrivas i detta kapitel, är de som anses 
relevanta inför kommande försök i detta examensarbete, dvs. densitet, porositet, 
elasticitetsmodul och permeabilitet. Elasticitetsmodulen har presenterats och 
utvärderats på två sätt, som ödometermodul och E-modul2. Detta eftersom olika 
definitioner på elasticitetsmodulen används beroende på vald testmetod eller 
applikation.  

Beroende på däckklippens fysiska egenskaper följer inte däckklipp typiska 
samband (vid packning) mellan torrdensitet och vattenkvot för vanliga 
grovkorniga jordmaterial, en möjlig orsak kan vara avsaknaden av porvatten, vilket 
uppges av Huhmarkangas & Lindell (2000). För friktionsmaterial lägger sig 
porvatten som en vätskefilm runt materialet och smörjer på så vis kornen så att en 
högre lagringstäthet uppnås vid packning.  

 

3.2 Densitet 

Vattenkvoten i däckklipp är låg, mellan 2-5 %, Humphrey m fl. (1992). Det 
innebär att skillnaden mellan skrymdensiteten och torrdensitet för däckklipp är 
liten. Faktorer som påverkar erhållen skrymdensitet, ρ , ekvation 3.1, för en 

                                                   
2 Young’s modulus enligt engelsk benämning.   
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volym däckklipp är huvudsakligen packningsmetod/packningsenergi, belastning, 
lagertjocklek, form och storlek på däckklipp.  

 
V

m
=ρ     [t/m3]                                                                           Ekvation 3.1 

Definitionen av densitet i denna rapport avser däckklippens torra vikt dividerat 
med den volym de upptar i den aktuella provkroppen. 

Styckestorlekens inverkan på densiteten för olika packningsmetoder i 
laboratoriemiljö studerades av Ahmed & Lowel (1993). De kom fram till att 
erhållen torrdensitet inte har så stor inverkan av däckklippens storlek förutom när 
vibrerande packning användes. Vibrerande packning resulterade i lägre 
torrdensitet när styckestorleken ökades, figur 3.1 
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Figur 3.1 Uppnådd torrdensitet för olika packningsmetoder, Ahmed & Lowel (1993). 

 

Skillnaden i torrdensitet beroende på styckestorleken studerades även av 
Humphrey & Sandford (1993). De använde sig av 60 % standard Proctor och fick 
små skillnader i resultat, se tabell 3.1. 
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Tabell 3.1 Torrdensitet efter packning av däckklipp med 60 % standard Proctor, Humphrey 
& Sandford (1993). 

Storlek 

[mm] 

Torrdensitet 

[kg/m3] 

< 38 616 

< 51 642 

< 76 619 

 
Packningsförsök gjorda av Manion & Humphrey (1992) med modifierad-, 
standard- och 60 % standard Proctor påvisar att däckklippen får likvärdig 
torrdensitet oberoende av packningsarbetet, tabell 3.2. Dessa resultat 
överrensstämmer även med resultat av Ahmed & Lowell (1993), vilkas slutsats är 
att däckklipp endast behöver lite packningsarbete för att erhålla den maximala 
densiteten. 

 

Tabell 3.2. Packningsresultat erhållna från fallviktspackning med olika packningsenergi, 
Manion & Humphrey (1992). 

Försök 

 

Energi per 
volymsenhet 

[kJ/m3] 

Slag per 
lager 

Torrdensitet 

[kg/m3] 

Modifierad Proctor 2.69 330 656 

Standard Proctor 0.59 73 640 

60 % standard Proctor 0.36 44 640 

 

Packning av däckklipp i laboratoriemiljö med fallviktspackning har genomförts i 
flertalet studier. Resultatet från dessa presenteras i tabell 3.3. Försöken har 
genomförts för material upp till en styckestorlek av ungefär 76 mm. Resultatet av 
försöken visar att torrdensiteten efter standard Proctorpackning varierar mellan 
559–652 kg/m3.  
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Tabell 3.3. Resulterande torrdensitet efter packning med fallviktspackning, vibrering och för 
lös fyllning. 

Maximal 
storlek 

[mm] 

Torrdensitet 

         
[kg/m3] 

Metod Referens 

50.8 482 Lös fyllning Humphrey & Sandford (1993 

25.4 495 Lös fyllning - " - 

50.8 408 Lös fyllning Manion & Humphrey (1992) 

50.8 466 Lös fyllning Ahmed & Lowell (1993) 

12.7 472 Vibrering - " - 

25.4 613 50 % Standard Proctor - " - 

14.7 540 50 % Standard Proctor - " - 

76.2 620 60 % Standard Proctor Humphrey & Sandford (1993) 

50.8 642 60 % Standard Proctor - " - 

25.4 618 60 % Standard Proctor - " - 

50.8 624 60 % Standard Proctor Manion & Humphrey (1992 

50.8 639 Standard Proctor - " - 

50.8 634 Standard Proctor Ahmed & Lowell (1993) 

25.4 652 Standard Proctor - " - 

12.7 632 Standard Proctor - " - 

76.2 594 Standard Proctor Edil & Bossher (1992) 

76.2 559 Standard Proctor - " - 

50.8 660 Modifierad Proctor Manion & Humphrey (1992) 

50.8 668 Modifierad Proctor Ahmed & Lowell (1993) 

25.4 684 Modifierad Proctor - " - 
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I en studie av Westerberg & Màcsik (2001) studerades bl.a. däcklippens densitet 
för olika lagringstillstånd och belastningar i laboratoriemiljö. Den fraktion som 
studerades var 50x50 mm2. Densiteten erhölls genom att ta kvoten mellan 
däckklippens totala vikt och den totala volymen som de upptog i ett cylindriskt 
membran. Densiteten vid lös lagring (Test 1a) bestämdes på däckklipp som 
försiktigt lades ned i provcylindern utan att belastas, tabell 3.4. Därefter utsattes 
cylindern för manuella skakningar/vibreringar (Test 1b) varvid däcklippen 
omlagrades och en högre packningsgrad och densitet erhölls. Under den fortsatta 
provningen fylldes istället däcklippen i provcylindern med hinkar, vilket 
resulterade i högre densitet än vid lös lagring (Test 2). Däckklippen belastades 
därefter med varierande tryck under test 3 och 4 vilket ökade dess densitet. 
Värdena på densiteten vid de olika försöken återfinns i tabell 3.4. 

 

Tabell 3.4. Densitet vid olika lagringstillstånd/belastning för däckklipp med dimensionen 
50x50 mm2, Westerberg & Mácsik (2001). 

Lös lagring 
(försiktigt 
nedlagt)        

Test 1a 
[kg/m3] 

Lagring efter 
manuell 
påverkan 

Test 1b 
[kg/m3] 

Före belastning 
i provcylindern 

               
Test 2   

[kg/m3] 

Vid belastning 
mellan          

30-50kPa 

Test 3    
[kg/m3] 

Vid 
belastning 

400kPa       

Test 4 
[kg/m3] 

440 500 480-570 500-700 810-990 

  

3.3 Porositet 

 

Med porositet menas förhållandet mellan volymen porer och totalvolymen. 
Eftersom däckklipp är ett kompressionsbenäget material är porositeten starkt 
beroende på hur stort tryck som appliceras. Porositeten på däckklipp är relativt 
hög i jämförelse med exempelvis sand och grus, där porositeten ligger inom 
intervallet 15-45 %, Axelsson (1998).  

Vid en vertikal belastning på 40 kPa, vilket ett däckklippslager skulle kunna 
utsättas för som lättfyllnadsmaterial i en vägbank, är porositeten för 50x50 mm2 

däckklipp ungefär 50 %, Huhmarkangas & Lindell (2000). I tabell 3.5 redovisas 
några värden på porositet, alla överlagringstryck är dock inte kända.  
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Tabell 3.5. Porositet för olika storlekar på däckklipp och överlagringstryck. 
Belastning 

[kPa] 

Storlek 

[mm] 

Porositet 

[%] 

Referens 

41.7 50x50 52.3 Huhmarkangas & Lindell (2000) 

42.7 50x50 55.3 - " - 

- 300 79 Drescher & Newcomb (1994) 

- 20-46 55-60 - " - 

- 20-76 53 Humphrey m fl. (1992) 

- 20-76 37 - " - 

 

3.4 Permeabilitet 

 

Däckklippens permeabilitet beror huvudsakligen på överlagringstrycket. En 
ökning av överlagringstrycket leder till en minskning av porositeten och 
permeabiliteten. Studier som utförts i Sverige, Finland och USA visar på att 
däckklipp har en mycket hög permeabilitet, som är av samma storleksordning eller 
högre än den för grusmaterial. I tabell 3.6 redovisas däckklipps permeabilitet och 
även hur den varierar med densitet och styckestorlek. 
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Tabell 3.6. Exempel på uppmätt permeabilitet hos däckklipp i laboratoriestudie. 
Storlek 

[mm] 

Densitet 

[kg/m3] 

Permeabilitet

[cm/s] 

Referens 

25-64 469 2.3-23.5 Bresette (1984) 

25-64 608 2.9-10.9 - " - 

5-51 470 4.9-59.3 - " - 

5-51 610 3.8-22 - " - 

5-51 644 7.7 Humhrey m fl. (1992) 

5-51 833 2.1 - " - 

20-76 601 15.4 - " - 

20-76 803 4.8 - " - 

10-38 622 6.9 - " - 

10-38 808 1.5 - " - 

10-38 - 0.58 Ahmed (1993) 

38 - 1.4-2.6 Humphrey (1996) 

19 - 0.8-2.6 - " - 

25 - 0.54-0.65 Ahmed & Lowell (1993)

38 - 2.07 - " - 

19 - 1.93 - " - 

 
Försök på däckklipps permeabilitet har även genomförts av Westerberg & Mácsik 
(2001). De studerade däckklipp med styckestorleken 50x50 mm2 och försöken 
visade att permeabiliteten är fortsatt hög under hög vertikal belastning. Med ett 
vertikaltryck på 400 kPa avlästes permeabiliteten under sex tester till 3-8 cm/s. 
Även försök med 200 kPa vertikaltryck genomfördes, men permeabiliteten var så 
hög att försöksanordningen begränsade flödet och missvisande resultat erhölls. 
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3.5 Elasticitetsmodul 

 

Elasticitetsmodulen,E, används som ett mått på styvheten för ett material eller en 
konstruktion, dvs. ett mått på den elastiska deformationen under belastning.       
Elasticitetsmodulen för däckklipp är spänningsberoende och betydligt lägre 
jämfört med konventionella jordmaterial såsom sand och grus. För ickelinjära 
material som exempelvis grus, antas elasticitetsmodulen vara linjär inom vissa 
spänningsintervall, varvid modulen allmänt definieras enligt ekvation 3.2.  

 

ε
σ=E         [Pa] Ekvation 3.2. 

 

Beroende på vald testmetod eller applikation används olika definitioner på 
elasticitetsmodulen. E-modulen3, ekvation 3.2, definieras som kvoten mellan den 
totala spänningsändringen och töjningen i samma riktning4. Ödometermodulen, 
M, bestäms med statisk last i vertikalriktningen med förhindrad deformation i 
horisontalled.  

E-modulen, E, har valts att kvantifiera elasticitetsmodulen eftersom den 
tillsammans med tvärkontraktionstalet, ν  och skjuvmodulen, G är grundläggande 
konstanter i den linjärelastiska teorin. Eftersom det i de flesta undersökningar 
utvärderat ödometermodulen, M, har följande samband, ekvation 3.3, använts för 
att överföra M till E, Lambe & Whitman (1979). 

 

ν
νν

−

−+
=

1
)21)(1( M

E         [Pa] Ekvation 3.3  

 

I tabell 3.7. redovisas några publicerade värden för ödometermodulen, M, och 
beräknade värden för elasticitetsmodulen, E, vid några olika styckestorlekar. 

Enskilda däckklipp har en elasticitetsmodul på cirka 7 MPa, vilket uppges av 
Huhmarkangas & Lindell (2000). För en volym däckklipp minskar E-modulen, 
dvs. styvheten, med ökande porvolym medförande att en större styckestorlek på 
däckklippen ger en högre porositet och därmed en lägre elasticitetsmodul. Denna 
                                                   
3 Young’s modulus enligt engelsk benämning.   
4 Här menas vertikal spänning och vertikal töjning. 
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egenskap samt att E-modulen är spänningsberoende, bidrar till att det är svårt att 
rekommendera en generell elasticitetsmodul, Huhmarkangas & Lindell (2000). 

 

Tabell 3.7 Publicerade värden för ödometermodulen M och beräknade värden för E-modulen 
E genom ekvation 3.3, Humphrey & Sandford (1993). 
Storlek Belastning Ödometermodul

[M] 

E-modul 

[E] 

Tvärkontraktionstal 

[ν ] 

[mm] [kPa] [kPa] [kPa] [-] 

38 110 1270 770 0.32 

51 110 1680 1120 0.20 

51 110 1470 1250 0.30 

76 110 1730 1130 0.28 

 

Heimdahl & Drescher (1999) observerade vid undersökning av däckklipp med 
stor styckestorlek (större än ungefär 150 mm) att dessa uppvisade anisotropi. 
Större däckklipp tenderar, när de placerats i ett lager och därefter packats, genom 
omlagring att lägga sig i samma riktning. Klippen lägger sig horisontellt. Detta 
skulle innebära att materialet får anisotropa materialegenskaper, exempelvis att 
hållfastheten varierar med riktningen. 
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4 LABORATORIEPROVNING AV PACKNINGS- 
EGENSKAPER 

4.1 Inledning 

 

I denna studie har i laboratorieförsök de tekniska egenskaperna kompression, 
densitet, styvhet och porositet undersökts efter packning med olika 
packningsenergier på däckklipp med dimensionen 50x50 mm2. Efter 
fallviktspackning påfördes ett vertikalt tryck på däckklippen i packningscylindern 
varvid kompression, densitet, styvhet och porositet provades vid olika 
vertikaltryck. Försöken utfördes även för lös ifyllning av däckklippen i 
packningscylindern. 

4.2 Försöksutrustning 

 

4.2.1 Fallviktspackning 

 

Proctor’s metodik framtagen under 1930-talet för bestämning av 
packningsegenskaper hos korniga material är den vanligaste laboratoriemetoden, 
för att studera packningsegenskaper. Den ursprungliga metoden har modifierats 
något och varianter av denna används idag. I Sverige kallas metoden för 
fallviktspackning, vilket i sin tur förekommer som lätt- eller tung 
laboratoriestampning, SIS (1994). Tung laboratoriestampning är den i huvudsak 
dominerande metoden och den har successivt vuxit fram till följd av de ökande 
bärighetskraven genom ökande trafiklaster, tyngre packningsutrustning i fält, mm. 
Skillnader i metoder åskådliggörs i tabell 4.1. De svenska metoderna är anpassade 
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för att motsvara de amerikanska standard- och modifierad Proctor med avseende 
på packningsenergin, (enhet J/m3).  

Principen för fallviktspackning/laboratoriestampning är att en vikt får falla fritt 
ned mot jordprovet i en packningscylinder. Mellan varje slag roterar cylindern 
vilket medför att slagen fördelas jämnt över ytan. Beroende på metod anpassas 
lagertjockleken och antal slag. 

 

Tabell 4.1. Skillnad mellan lätt- och tung laboratoriestampning, SIS (1994). 
 Lätt stampning Tung stampning 

Fallvikt [kg] 2.5 4.5 

Fallhöjd [mm] 300 450 

Antal lager  3 5 

Slag/Lager 25 25 

Energi [MJ/m3] 0.55 2.50 

 

Packningsenergin beräknas numeriskt enligt ekvation 4.1. 

 

V
nNhgm

EP ××××
=    [J/m3] Ekvation 4.1 

 

där 

 PE = Totala packningsenergin [J/m3] 

 m = fallviktens massa [kg] 

 g = gravitationskonstant [m/s2] 

 h = fallhöjd [m] 

 N = antal lager 

 n = antal nedslag per lager 

 V = cylindervolym [m3] 

 

Den standardiserade metoden begränsas dock till packning av fraktioner 
understigande 20 mm pga. packningscylinderns storlek, SIS (1994). För att 
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möjliggöra packning av större fraktioner, i detta fall däckklipp med dimensionen 
50x50 mm2, användes i försöken en ombyggd fallviktsapparat, figur 4.1. Den 
uppskalade utrustningen byggdes med kriterierna att den skulle klara av att packa 
fraktioner upp till 63 mm på ett effektivt sätt och att packningsenergin per 
volymsandel jord skulle vara densamma som vid modifierad proctorpackning, 
Viklander (1994). I tabell 4.2 redovisas data för den ombyggda respektive 
konventionella fallviktsapparaten för modifierad Proctorpackning.  

Figur 4.1. Ombyggd fallviktsapparat med uppskalad inpackningscylinder, Viklander (1994). 

 
Tabell 4.2. Data för ombyggd fallviktsapparat och konventionell för modifierad 
Proctorpackning enligt svensk standard, Viklander (1994). 
 Parameter Ombyggd 

apparat 

Modifierad 

Proctorapparat 

Fallvikt Massa [kg] 21.60 4.54 

 Bottendiameter [mm] 150 50 

 Fallhöjd [mm] 450 450 

Packningscylinder Diameter [mm] 313 101 

 Höjd [mm] 316 118 

 Volym [dm3] 24.310 0.943 

Utförande Antal lager 5 5 

 Slag/Lager 134 25 

 Packningsenergi [MJ/m3] 2.63 2.66 
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Vid packningsarbete på jordmaterial utförs normalt en packningsserie med 6-8 på 
förhand bestämda olika vattenkvoter, där den optimala hamnar inom intervallet. 
Beroende på däckklippens fysiska egenskaper, se kapitel 3, följer inte däckklipp 
typiska samband mellan torrdensitet och vattenkvot för vanliga grovkorniga 
jordmaterial, detta innebar att packningsarbetet genomfördes på torrt material. 

 

4.2.2 Vertikal statisk belastning 

 

Kompressionsförsöken utfördes i den ombyggda cylindern, beskriven i avsnitt 
4.2.1, efter det att däckklippen fallviktspackats. Belastningen genomfördes med en 
hydraulkolv kopplad till en kompressor med vilken ett inställt tryck kunde hållas 
konstant, figur 4.2. Inställning av trycket gjordes med ett vred, vilket medförde att 
de förutbestämda krafterna kunde variera ± 0.15 kN mellan försöken, vilket 
motsvarade ± 2.1 kPa. Ovan däckklippen lades en cirkulär 13 mm tjock platta av 
gjutjärn, motsvarande en belastning av 0.94 kPa, på vilken hydraulkolven verkade 
via ett lager. Lagrets funktion var att få ett vertikalt tryck mot belastningsplattan 
även om plattan skulle luta pga. ojämna sättningar hos däckklippen. Mellan lagret 
och hydraulkolven placerades distanser i metall för att öka kolvens slaglängd.  

 

   
Figur 4.2. Försöksuppställning vid vertikal belastning. Bilden t.v. visar bl.a. kompressor, 
packningscylinder och  hydraulkolv. Bilden t.h. visar en förstoring av packningscylinder och 
hydraulkolv.  
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4.3 Utförande 

 

Syftet med försöken var att studera om olika packningsenergier tillförda genom 
fallviktsförsök påverkade däckklippens densitet, kompression, styvhet och 
porositet under efterföljande belastning. De packningsenergier som studerades var 
60 % standard Proctor, standard Proctor och modifierad Proctor samt lös 
ifyllning. Där modifierad Proctor motsvarar tung laboratoriestampning och 
standard Proctor motsvarar lätt laboratoriestampning. Däckklippen packades i 
lager alternativt lades i den ombyggda cylindern se tabell 4.3. Packningsarbetet 
genomfördes enligt Proctorpackning beskriven i avsnitt 4.2.1. 

 

Tabell 4.3. Skillnad i packningsenergier för packningsmetoderna använda i försöken. 
Metod Energi [MJ/m3] Antal Lager Slag/Lager 

Modifierad Proctor 2.63 5 134 

Standard Proctor 0.59 3 50 

60 % Standard Proctor 0.35 3 30 

Lös ifyllning 0 1 0 

 
I första försöksomgången undersöktes kompression, densitet och styvhet för de 
olika packningsenergierna. Dessa försök upprepades tre gånger för varje 
packningsenergi för att kontrollera eventuella variationer i erhållna resultat. 

I den andra försöksomgången studerades porositet mot belastning vid de tre 
packningsenergierna och vid lös ifyllnad. Dessa försök utfördes i endast ett försök 
vardera eftersom den första testomgången visat att metoden och resultaten var 
repeterbara. 

Arbetsgången bestod i att cylindern smordes in med vaselin för att minska 
friktionen mot väggarna och på så sätt få mindre randeffekter i försöken. Massan 
av däckklippen erhölls genom vägning av cylindern före och efter ifyllnad. Höjden 
på däckklippen mättes relativt cylinders höjd genom att lägga en tunn pappskiva 
över däckklippen och ta medelvärdet av mätningar på tre ställen. De tre första 
”belastningsstegen” bestod av belastningsplattan, lagret respektive distanser innan 
kompressorn och hydraulkolven kopplades in. För varje belastningssteg avlästes 
belastningsplattans läge relativt cylinders topp på samma sätt som tidigare 
beskrivits med pappskivan. Den avlästa nivån korrigerades för höjden av 
belastningsplattan. Det applicerade trycket mättes via en lastcell kopplad till 
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hydraulkolven. Varje laststeg fick verka i cirka 1 minut för att trycket skulle 
utjämnas innan avläsning av höjden utfördes. Lasten stegrades successivt till en 
maximal vertikal belastning av 400 kPa, förutom för den lösa ifyllningen där 
begränsningar i kolvens slaglängd medförde en maximal vertikalbelastning på 160 
kPa.  

Porositeten bestämdes genom att fylla vatten i cylindern efter utförd packning för 
de fyra olika fallen i tabell 4.3. Vattnet fylldes till att dess nivå låg i underkant på 
belastningsplattan, dvs. vid en belastning på 0.94 kPa. Under ifyllnad av vatten 
användes en gummihammare för att slå lätt på cylindern för på så sätt minimera 
volymen luftporer i provkroppen. Under antagande om full vattenmättnad av 
provkroppen och att ingen kompression av enskilda däckklipp sker, utfördes 
försöken på motsvarande sätt som i försöksomgång ett. Vattnet kunde obehindrat 
stiga i provcylindern genom att belastningsplattans area var något mindre än 
provcylinderns. 

 

4.4 Resultat 

 

4.4.1 Fallviktpackning 

 

Under fallviktpackningen observerades att fallvikten studsade vid kontakt med 
däckklippen, vilket inte sker vid packning av korniga jordmaterial, som utrustning 
egentligen är framtagen för. Detta innebar att tidsintervallet mellan nedslagen fick 
förlängas tills fallvikten låg stilla. En annan observation var att däckklippen 
närmast fallviktens nedslag flyttades/studsade.  

 

4.4.2 Vertikal belastning mot kompression 

 

För varje studerad packningsenergi genomfördes tre olika försök. Resultaten från 
de tre försöken sammanställda i diagram finns i bilaga 1. Ur diagrammen ses att 
spridningen mellan de tre försöken är mycket liten för de fyra 
packningsmetoderna. Ett medelvärde av dessa tre försök anses därför bäst 
representera packningsenergin. Genom att plotta kurvorna i samma diagram fås 
en överskådlig bild av packningsenergins betydelse för erhållen kompression vid 
en efterföljande statisk vertikal belastning. Sammanställningen redovisas i figur 
4.3. 
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Figur 4.3. Tryckspänning mot kompression av däckklipp vid statisk vertikal belastning i 
provcylinder inom intervallet 0-400 kPa. Kurvorna visar medelvärdet av tre försök för varje 
packningsmetod. 

 

Genom att studera figur 4.3 kan noteras att ett styvare och mindre 
kompressionsbenäget material fås när packningsenergin ökar. Detta gäller i hela 
belastningsintervallet, dvs. från låga till höga tryck. Största skillnaden mellan de 
olika stegen av tillförd packningsenergi är mellan lös ifyllning och packning med 
energi motsvarande 60 % standard Proctor.  
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Figur 4.4. Tryckspänning mot kompression av däckklipp vid statisk vertikal belastning i 
provcylinder inom intervallet 0-40 kPa. Kurvorna visar medelvärdet av tre försök för varje 
packningsmetod. Notera den lilla skillnaden i resultatet mellan 60 % standars Proctor och 
standard Proctor.   
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Om däremot packningsenergin ökar med 0.24 MJ/m3 från 60 % standard Proctor 
till standard Proctor erhålls endast en marginell minskning av kompressionen, i 
genomsnitt 0.2 % för hela tryckintervallet, vilket åskådliggörs tydligare i figur 4.4.  

 

4.4.3 Vertikal belastning mot densitet 

 

Densiteten beräknades genom att dividera däckklippens vikt med den volym som 
de upptog i provcylindern vid det aktuella laststeget.  I bilaga 2, åskådliggörs hur 
densiteten varierar med tryckspänningen i de tre olika försöken för varje 
packningsenergi. En sammanställning hur medelvärdet av dessa tre försöks 
densitet varierar med tryckspänningen visas i figur 4.5. 
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Figur 4.5. Tryckspänningen mot densiteten av däckklipp vid statisk vertikal belastning i 
provcylinder  inom intervallet 0-400 kPa. Kurvorna visar medelvärdet av tre försök för varje 
packningsenergi. 

 

Innan belastning dvs. vid 0 kPa varierar densiteten från 420 kg/m3 vid lös fyllning 
till 670 kg/m3 för modifierad Proctor, vilket motsvarar en densitetsökning på cirka 
60 % och en ”ökning” i packningsenergi med 2.63 MJ/m3. ”Skillnaden” i 
packningsenergi mellan lös fyllning och 60 % standard Proctor är 0.35 MJ/m3 och 
detta resulterar i en densitetsökning på 40 % till 590 kg/m3. Detta skall ses i 
jämförelse mellan 60 % standard- och modifierad Proctor, där ökningen i 
packningsenergin är 2.28 MJ/m3 och resulterar i en densitetsökning på 14 % till 
670 kg/m3. Densiteten för standard Proctor var 610 kg/m3. Siffrorna ovan avser 
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initiell densitet, dvs. densitet erhållen efter fallviktspackning och innan vertikal 
pålastning. 

Den genomsnittliga densitetsskillnaden i hela belastningsintervallet mellan 
modifierad och 60 % standard Proctor är 54 kg/m3, vilket kan jämföras med 
modifierad och standard Proctor där skillnaden är 41 kg/m3. I figur 4.6 redovisas 
medelvärdet av densitetsändringen för varje packningsenergi i intervallet 0-40 kPa. 
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Figur 4.6. Tryckspänning mot densitet av däckklipp vid statisk vertikal belastning i 
provcylinder inom intervallet 0-40 kPa. Kurvorna visar medelvärdet av tre försök för varje 
packningsenergi. 

 
4.4.4 Vertikal belastning mot styvhet 

 

Styvheten har utvärderats på två sätt, med sekant- och tangentmodul. Dessa har 
beräknats genom att dividera varje laststegs tryckspänning med dess erhållna 
kompression, dvs. E = ∆σ/∆ε, enligt Hookes lag. Sekantmodulen beskriver 
lutningen på styvhetskurvan från origo till det aktuella laststeget. Tangentmodulen 
däremot beskriver styvhetskurvans lutning från det föregående laststeget till det 
aktuella. Styvheten enligt sekant- respektive tangentmodul definieras ES och ET . 

 

4.4.4.1 Utvärdering av styvhet enligt sekantmodul 

 

I bilaga 3 åskådliggörs hur styvheten, ES, varierar med tryckspänningen i de tre 
olika försöken för varje packningsenergi utvärderat med sekantmodul. En 
sammanställning av hur medelvärdet av dessa tre försöks styvhet varierar med 
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tryckspänningen visas i figur 4.7. Vid den maximala belastningen 160 kPa på lös 
fyllning ses att en ökning av packningsenergin till modifierad Proctor ökat 
styvheten från 1.05 MPa till 2.15 MPa vilket är en ökning på mer än 100 %. Vid 
belastningen 160 kPa ger en ökning av packningsenergin med 740 % från 60 % 
standard- till modifierad Proctor endast 21 % ökning av styvheten.  
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Figur 4.7. Tryckspänningen mot styvhet, utvärderad med sekantmodul, av däckklipp vid 
statisk vertikal belastning i provcylinder inom intervallet 0-400 kPa. Kurvorna visar 
medelvärdet av tre försök för varje packningsenergi. 
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Figur 4.8. Tryckspänning mot styvhet, ES, av däckklipp, vid statisk vertikal belastning i 
provcylinder inom intervallet 0-40 kPa. Kurvorna visar medelvärdet av tre försök för varje 
packningsmetod. 

 

Efter att tryckspänningen passerat 40 kPa uppvisar kurvorna ett allt mer linjärt 
beteende. I figur 4.7 visas styvhet upp till 400 kPa dvs. i det spänningsintervall 
som kurvorna går från ett icke-linjärt beteende till nära nog linjärt utseende. Figur 
4.8 visar däckklippens styvhet inom intervallet 0-40 kPa. Notera de små skillnader 
som är mellan 60 % standard Proctor och standard Proctor. I tabell 4.4 
åskådliggörs hur styvheten varierar vid några låga tryckspänningar för de fyra 
packningsmetoderna. Här ses som tidigare att en ökning av packningsenergi ger 
en ökning utav styvheten oberoende av tryckspänningen. 

 

Tabell 4.4. Sammanställning av styvhet, ES, för de fyra olika packningsenergierna vid några 
låga statisk vertikala belastningar. 

Styvhet [MPa] 

Tryck [kPa] Lös ifyllning 60 % Standard 
Proctor 

Standard 
Proctor 

Modifierad 
Proctor 

0.94 0.07 0.10 0.14 0.16 

3 0.11 0.18 0.21 0.26 

6 0.14 0.27 0.28 0.34 

10 0.18 0.35 0.37 0.46 



LABORATORIEPROVNING AV PACKNINGSEGENSKAPER 

 32

 

4.4.4.2 Utvärdering av styvhet enligt tangentmodul 

 

I bilaga 3 åskådliggörs hur styvheten, ET, varierar med tryckspänningen upp till 
400 kPa för medelvärdet av de tre försöken för varje packningsenergi. En 
sammanställning hur medelvärdet av dessa tre försöks styvhet varierar med 
tryckspänningen upp till 100 kPa, visas i figur 4.9.  
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Figur 4.9. Tryckspänning mot styvhet, utvärderat med tangentmodul, av däckklipp vid statisk 
vertikal belastning i provcylinder inom intervallet 0-100 kPa. Kurvorna visar medelvärdet av 
tre försök för varje packningsmetod. 

 

Jämförelse mellan tangent- och sekantmodulen visar på ett högre värde på 
styvheten vid beräkning med tangentmodul. Exempelvis för modifierad Proctor är 
styvheten vid 80 kPa 1.4 MPa för beräkning med sekantmodul och 4.7 MPa för 
beräkning med tangentmodul.  
 

4.4.5 Vertikalbelastning mot porositet 

 

Porositeten, n, beräknades genom att porvolymen, Vp, dividerades med 
provkroppens aktuella volym, V, ekvation 4.2. 

 

                                                                Ekvation 4.2. 
[%]100×=

V
pV

n
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Porvolymen erhölls genom att subtrahera volymen tillfört vatten med provets 
volymminskning, efter varje lassteg. Volymminskningen motsvarar 
porvolymens minskning, då provet antas vara fullt vattenmättad och ingen 
kompression av enskilda däckklipp sker. Porositeten beräknades för varje 
laststeg. En sammanställning av porositet som funktion av tryckspänning, för 
de olika packningsmetoderna, visas i figur 4.10.  
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Figur 4.10 Tryckspänning mot porositet av däckklipp vid statisk vertikal belastning i 
provcylinder inom intervallet 0-400 kPa. 

 

Som tidigare visat är det stora skillnader i resultat mellan lös ifyllning och 
modifierad Proctor. Vid startbelastningen på 0.94 kPa är porositeten för lös 
ifyllning 62 % och för modifierad Proctor 45 %. Vid maxbelastningen 400 kPa 
uppvisar de tre packade materialen i stort sett samma värde på porositeterna, ± 
0.6 %. En förstoring av porositetens ändring med trycket där de största 
variationerna uppträder, visas i figur 4.11.  
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Figur 4.11 Tryckspänning mot porositet av däckklipp vid statisk vertikal belastning i 
provcylinder inom intervallet 0-40 kPa. 

 

4.4.6 Sammanställning resultat  

 

Sammanställning av resultaten från laboratorieförsöken vid några vertikala tryck 
återfinns i tabell 4.5 och 4.6. I tabellerna förkortas de olika packningsmetoderna 
som Lös fyllnad (LÖS), 60 % Standard Proctor (60 % SP), Standard Proctor (SP), 
Modifierad Proctor (MP). Ur dessa kan utläsas att en ökning av packningsenergin 
ger en ökning av däckklippens densitet och styvhet samt en minskning av dess 
kompression och porositet, oberoende av pålagt vertikalt tryck. Jämförelse med 
resultat från tidigare studier för, tabell 3.3, visar på en något högre densitet för 
däckklippen, i obelastat tillstånd, i dessa försök mot tidigare. Skillnaden kan 
förklaras med att i laboratoriestudien vid LTU används däckklipp med något 
större styckestorlek. Porositeten vid 40 kPa, för lös ifyllnad visar på liknade 
resultat som Huhmarkangas & Lindell (2000). De erhöll porositeten 52.3 % vid 
belastningen 41.7 kPa vilket kan jämföras med 49.5 % vid 40 kPa under 
laboratorieförsöken.  
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Tabell 4.5. Sammanställning av densitet och styvhet för de fyra olika packningsenergierna vid 
olika statisk vertikala belastningar. Värdena är medelvärdet av tre försök för varje 
packninsenergi. 

 Densitet [kg/m3] Styvhet, ES [MPa] 

Tryck 
[kPa] 

LÖS 60 % SP SP MP LÖS 60 % SP SP MP 

0 420 590 608 669 - - - - 

0.94 440 610 628 681 0.07 0.10 0.14 0.16 

10 500 650 670 718 0.18 0.35 0.37 0.46 

20 540 680 697 740 0.26 0.50 0.50 0.64 

40 600 720 732 770 0.39 0.77 0.75 0.94 

160 760 840 844 869 1.05 1.85 1.78 2.15 

400 - 960 962 977 - 3.52 3.37 3.91 

 

 

Tabell 4.6. Sammanställning av kompression och porositet för de fyra olika 
packningenergierna vid olika statisk vertikala belastningar. Värdena är medelvärdet av tre 
försök för varje packninsenergi. 

 Kompression [%] Porositet [%] 

Tryck 
[kPa] 

LÖS 60 % SP SP MP LÖS 60 % SP SP MP 

0 0 0 0 0 - - - - 

0.94 4.6 2.5 3.2 1.9 62.2 50.4 49.7 45.4 

10 16.3 8.7 9.3 6.9 57.2 47.3 45.9 42.5 

20 23.2 12.7 12.7 9.6 53.8 45.3 43.7 40.7 

40 30.4 17.4 16.9 13.2 49.5 42.3 40.8 38.0 

160 45.2 29.2 28.0 23.0 36.0 32.6 31.4 29.9 

400 - 38.0 36.7 31.5  27.8 22.3 21.59 
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5 FÄLTFÖRSÖK 

5.1.1 Inledning 

 

Fältförsöken utfördes på en asfaltbelagd upplagsplats på Ragn-Sells 
avfallsanläggning i Högbytorp, 4 mil väster om Stockholm, under februari månad 
2004. Syftet med försöken var att studera hur olika metoder för att packa 
däckklipp påverkar erhållen styvhet och deformation hos en konstruktion. 
Konstruktionens uppbyggnad bestod av cirka 400 mm däckklipp av typen 50x50 
mm2, en ickevävd geotextil och cirka 600 mm bergkross av dimensionen 0-63 
mm. Kompressionen av däckklippen mättes genom slangsättningsmätning. 
Mätning och utvärdering av konstruktionens styvhet utfördes med statisk 
plattbelastning, enligt metodbeskrivning 606:1993, Vägverket (1993).  

 

5.2 Försöksutrustning 

 

5.2.1 Statisk plattbelastning 

 

Statisk plattbelastning är en metod för bestämning av styvhet och 
packningsegenskaper hos jordmaterial, figur 5.1. Metoden innebär att en cirkulär 
platta av stål, vanligtvis med diametern 300 mm, påförs en belastning i två 
omgångar med en mellanliggande avlastning med hjälp av en hydraulisk domkraft. 
För att kunna använda domkraften krävs ett mothåll på minst 45 kN större än den 
högsta provlasten. Sambandet mellan den applicerande normalspänningen, σ0, 
mitt under plattan och den erhållna deformationen av underlaget, sättningen för 
varje laststeg, beskrivs i form av en tryck-sättningslinje som uppritas i ett diagram. 
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Mätutrustningens noggrannhet är ±0.01 kN respektive ±0.01 mm. Belastningen 
påförs stegvis med trycken 0.08 – 0.16 – 0.24 – 0.32 – 0.40 – 0.45 och 0.50 MPa. 
Därefter sker en avlastningen i tre steg, 0.25 – 0.12 och 0 Mpa. Följt av en ny 
belastningscykel, men bara upp till det näst högsta värdet, 0.45 MPa. Nytt 
belastningssteg påförs då sättningshastigheten på belastningsplattan är noll, eller 
efter en minut, Vägverket (1993). Deformationen vid belastning består normalt av 
en elastisk och en plastisk del. Den elastiska delen av deformationen användas för 
beräkning av jordens deformationsmodul, EV-modul. Deformationsmodulen 
beräknas med utgångspunkt från tryck-sättningslinjen vid det första och andra 
belastningssteget. Tryck-sättningslinjen beräknas genom att en andragradskurva 
anpassas till de uppmätta mätvärdena. Anpassningen genomfördes i en 
förprogrammerad dator där mätvärdena registrerades direkt in i datorn under 
mätning. 
 

 
Figur 5.1. Utrustning för statisk plattbelastning samt mothåll av en hjullastare vid 
fältförsöken. Bilden visar bl.a. tryckpump, mätdator, hydralkolv, belastningsplatta, 
sättningsmätare och monteringsrigg. 
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Genom att jämföra Ev-modulen vid första pålastningen EV1 med Ev-modulen för 
det andra pålastningen EV2, erhålls ett relativt värde på hur välpackat ytlagret är, 
benämnt bärighetskvot. Ett lågt värde på denna kvot innebär god packning. 

 

5.2.2 Slangsättningsmätning 

 

Slangsättningsmätning används för att mäta sättningar under exempelvis en 
vägbank. En polyetenslang med innerdiametern 42 mm läggs ut på den nivå där 
avläsning av sättningarna önskas.  

 

 
Figur 5.2.  Utrustning för slangsättningsmätning av märket Consoil. Mätspetsen matas in i 
polytenslangen från kassetten på stativet. 

 

Mätprincipen är att trycket från en vätskepelare verkar på ett membran i 
mätspetsen. Höjdskillnaden mellan membranet och en referensnivå uppe i 
kassetten visas på avläsarens display. Avläsning genomfördes före och efter 
utläggning av överbyggnadsmaterial, höjdskillnaden visar sättningens storlek med 
ungefär en millimeters noggrannhet. Vid fältförsöken användes mätutrustning 
från Consoil. 
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5.2.3 Statisk-vibrerande vält 

 
Vid packning beter sig jord, då den är relativt löst packad först plastiskt, dvs. den 
trycks relativt lätt ihop utan återfjädring. När jorden sedan blir tätare lagrad 
uppträder den mer och mer elastiskt, Forssblad (2000).  
Packningsverkan hos statiska slätvältar beror främst av den statiska linjelasten som 
valsen utövar mot marken. Valsdiametern inverkar på det sätt att en större 
valsdiameter ger ett lägre kontakttryck mot markytan och vice versa. 
Vid jordpackning med vibrationsvält utsätts jorden för snabba återkommande 
dynamiska belastningar. Via de tryckvågor som utgår från ytan sätts materialet i 
rörelse och upphäver därmed den vilofriktion som finns mellan partiklarna vilket 
underlättar omlagring till en tätare struktur.  
Vibrerande vält har en eller två vibrerande trummor. Vibration åstadkoms 
vanligen med hjälp av en inuti trumman roterande excentervikt. Excentervikten 
roterar med en vibrationsfrekvens på 20-40 Hz och ger valsen en 
vibrationsamplitud på 0.5-2.0 mm. De flesta vibrerande vältar är försedda med två 
amplituder (hög och låg) och varje amplitud har en korresponderande frekvens, 
Forssblad (2000). 
Under ogynnsamma förhållanden, dvs. vid vissa kombinationer av vältens massa, 
frekvens, amplitud och det packade lagrets tillstånd, kan en vibrerande vält råka i 
”vaggsvängning” eller ”dubbelslag”. Vid vaggsvängning eller vid dubbelslag 
ändras vältens beteende markant och kraftiga skakningar och hög bullernivå 
uppkommer. Detta tillstånd är oönskat vid packning i och med att: 

• Packningsresultatet påverkas negativt, genom att materialet kan 
återuppluckras och krossas. 

• Skakningar kan begränsa vältens livslängd. 
• Vibrationerna sprids till omgivningen. 
• Förarens arbetsmiljö försämras. 
 

Vid packning av jord- och stenfyllningar inverkar välthastigheten påtagligt på 
packningsverkan, speciellt när lagertjocklekarna är stora. En ökad välthastighet 
måste i princip kompenseras med en ökning i antalet överfarter för att samma 
packningsenergi skall erhållas. För vibrationsvältar ligger den optimala 
välthastigheten i regel inom området 3-5 km/h, Forssblad (2000). 
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5.3 Utförande  

 

5.3.1 Försöksuppställning 

 

Försöksuppställningen bestod av 2 stycken 10 meter långa och 1 meter höga 
stödmurar i betong, uppställda på en asfaltyta med avståndet 6 meter mot 
varandra, figur 5.3. För att dess läge inte skulle kunna ändras under försöken 
packades bergkross på utsidan av stödmurarna.  

 

.  
Figur 5.3. Försöksuppställningen vid fältförsöken. Stödmurarnas läge stabiliserades med 
packat bergkross på utsidan. Undergrunden utgjordes av asfalt. 
 

5.3.2 Utläggning av material 

 

5.3.2.1 Däckklipp 

 

Däckklippen lades ut med en hjullastare av märket Volvo L90 med totalvikten 17 
500 kg, i en ungefärlig tjocklek av 400 mm över hela provytan. Justering gjordes 
med en stålkratta för att erhålla en jämnare överyta. För att förhindra inblandning 
av ovanliggande stenmaterial lades en ickevävd geotextil över däckklippen, se figur 
5.4. 
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Figur 5.4. Utläggning av bergkross i försökskroppen ovan däckklipp och geotextil. 

 
5.3.2.2 Bergkross 

 

Bergkross med fraktionen 0-63 mm lades ut i 2-3 lager, beroende på försök, med 
en enskild lagertjocklek om cirka 300 mm, se figur 5.4. 

 
5.3.3 Packning av material 

 

Vid försöken studerades hur lös ifyllnad, statisk- eller vibrerande vältning av 
däckklippen påverkade konstruktionens slutliga styvhet. Antalet vältöverfarter 
begränsades till sex stycken per lager på både däckklippen och bergkrossen, vilket 
är rekommenderat minsta antal överfarter med vält på jord-, berg- och 
stenmaterial, enligt Forssblad (2000). Det första lagret med bergkross ovan 
däckklippen packades med statisk vältning efter rådgivning med Huhmarkangas 
(2004). Detta eftersom däckklippens elastiska egenskaper troligtvis skulle uppta 
effekten av vibrerande vältning. De olika försöken utfördes enligt förutsättningar i 
tabell 5.1. 
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Tabell 5.1. Försöksförutsättningar vid fältförsöken i Högbytorp. 

Material Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök 4 

Däckklipp        

 

Lös ifyllnad Statisk 
vältning 

Vibrerande 
vältning 

___ 

Bergkross lager 1  Statisk 
vältning 

Statisk 
vältning 

Försöket 
avslutat 

Vibrerande 
vältning 

Bergkross lager 2  Vibrerande 
vältning 

Vibrerande 
vältning 

- " - - " - 

Bergkross lager 3 ___ ___ - " - - " - 

 

Under försöken i Högbytorp användes en statisk/vibrerande vält av märket 
Hamm 3307, se figur 5.5, med vikten 7050 kg och linjelasten 24 kN/m. Vid 
vibrerande packning användes frekvensen 25 Hz och amplituden 1.6 mm. 
Välthastigheten varierade mellan 1-2 km/h över provkroppen: Detta eftersom 
provkroppens geometri förhindrade högre hastigheter. En minskad hastighet från 
den optimala på 3-5 km/h, leder till en ökning av packningsenergin som innebär 
att packningsresultatet förväntas bli bättre. 

 

 
Figur 5.5. Välten av modell Hamm 3307 med totalvikten 7050 kg som användes under 
försöken i Högbytorp. 
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5.3.4 Avvägning 

 

Höjdavläsning genomfördes i punkterna X1, SB1, MP, SB2 och X2, före och efter 
varje nytt påfört och packat lager av bergkrossen, se figur 5.6. Höjdavläsning av 
däckklippen genomfördes före och efter packning i samma punkter. Detta gjordes 
för att kunna beräkna lagertjocklekar för bergkrossen och kompressionen av 
däckklippen efter vältning. Punkterna mättes ut med måttband och markerades 
med märkfärg. Vid avvägning av punkterna användes en roterande 
avvägningslaser med mottagare på en millimetergraderad mätstock. För att erhålla 
en representativ höjd för däckklippen, användes en kvadratisk platta av aluminium 
med måtten 300x300 mm2 som mätstocken ställdes på. 

 

 
Figur 5.6. Försöksuppställningens geometri och avläsningspunkter. 

 

5.3.5 Kontroll av däckklippslagrets kompression  

 

Kompression av däckklippen under överbyggnaden av bergkross undersöktes 
med hjälp av slangsättningsmätning. En polyetenslang med ytterdiametern 50 mm 
och innerdiametern 42 mm, lades ovan geotextilen på däckklippen längs efter 
provkroppen genom punkterna i figur 5.6. Slangen kringfylldes sedan med 
blockfritt material bestående av 0-60 mm bergkross. Detta för att hindra slangen 
att pressas ihop samt att stabilisera slangens läge vid mätning av nolläget. 
Mätsonden matades in tills mätspetsen nått slutet av slangen och drogs sedan 
tillbaka mot mätenheten. Avläsning genomfördes efter utläggning och packning 
av bergkrossen, på samma punkter som under avvägningen, dvs. punkterna X1, 
SB1, MP, SP2 och X2. 
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5.3.6 Styvhetsmätning 

 

Styvhetsmätning utfördes med statisk plattbelastning enligt Vägverket (2003). 
Denna metod valdes istället för dynamisk plattbelastning, t ex. fallviktmätare, 
eftersom dess mätutrustning klarar av att mäta större deformationer av markytan. 
Stora deformationer förväntas av konstruktioner med däckklipp pga. dess elastiska 
egenskaper.  

För varje uppbyggd provkropp genomfördes dubbla mätningar med statisk 
plattbelastning, SB1 och SB2 enligt figur 5.6, detta för att få ett bättre statistisk 
underlag för resultaten. Punkterna valdes 1 meter åt vardera hållet i 
längdriktningen från mittpunkten. Som avslutning genomfördes även två 
mätningar på underytan för försökskroppen, vars yta bestod av asfalt. I bilaga 4 
återfinns mätprotokollen från försöken med statisk plattbelastning. I protokollens 
resultat finns två värden på deformationsmodulerna och bärighetskvoten. Dessa 
förklaras med att resultat 2 tagits från fältdatorn och resultat 1 uträknats i 
efterhand av tillhandahållet program från Vägverket Konsult, för att erhålla tryck-
sättningssambandet. Varför mätvärdena skiljer sig mellan resultaten förklaras med 
att i fältdator registreras ”normalspänningen” i enheten kN (kraft), medan det i 
efterhand uträknade värdet användes enheten MN/m2 (tryck). Därför blir 
mätnoggrannheten sämre och något högre värden har erhållits i resultat 1.  

Statisk plattbelastning utfördes på förhand bestämda punkter där höjdavvägning 
skett i alla lager. Som belastningsmotstånd (mothåll) användes en hjullastare. 
Genom att ha skopan nedtryckt ökades motståndet ytterligare. De ojämnheter 
som fanns under belastningsplattan avjämnades med sand.  

 

5.3.7 Densitetsbestämning av bergkross 

 

Skrymdensiteten för det använda bergkrossmaterialet bestämdes i efterhand i 
laboratoriet genom fallviktspackning av materialet med energin som motsvarar 
standard Proctor, tabell 4.3. Den packningsenergi som valdes ansågs bäst 
motsvara det packningsarbete som välten uträttade under fältförsöken.  
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5.4 Resultat 

 

5.4.1 Densitetsbestämning av bergkross 

 

Skrymdensiteten beräknades till 2.44 t/m3 vid vattenkvoten 5.8 % efter packning 
med energi som motsvarar standard Proctor. Detta var den vattenkvot som 
materialet hade efter sex dagars transport, i slutna plastbehållare, från Högbytorp 
till Luleå. 

 

5.4.2 Konstruktion med lös ifyllning av däckklipp 

 

Statisk plattbelastning utfördes på punkterna SB1 och SB2, enligt figur 5.6. De 
aktuella tjocklekarna på däckklippslagret och bergkrosslagren vid dessa punkter 
redovisas i tabell 5.2. 

 

Tabell 5.2. Sammanställning över däckklippens och bergkrossens lagertjocklekar samt 
däckklippens kompression av bergkrossens egentyngd. 

 Mätpunkter  

Tjocklek/Kompression [mm] X1 SB1 MP SB2 X2 Medelvärde 

Tjocklek däckklipp  - 418 385 380 - 394 

Tjocklek bergkross lager 1  328 346 386 395 426 376 

1:a Kompression däckklipp  78 79 76 76 92 80 

Tjocklek bergkross lager 2  353 331 285 257 264 298 

2:a Kompression däckklipp  20.0 20.0 23.0 13.0 21.0 19.4 

Total kompression av däckklipp 
pga. bergkrossens egentyngd  98 99 99 89 113 99 

 

Kompressionen av däckklippslagret som redovisas i tabell 5.2 avser den 
kompression som uppkommer av bergkrosslagrets egentyngd. Ur tabellen kan 
utläsas att ungefär 80 % av den totala kompressionen av däckklippen sker efter 
packning av det första utlagda lagret med bergkross. Vilket motsvarar en överlast 
på ungefär 9 kPa, vilket ges av densitetsbestämningen, se avsnitt 5.4.1. 
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I Figur 5.7 redovisas hur sättningen för hela konstruktionen varierar med pålagd 
tryckspänning för två pålastningar med statisk plattbelastning för lös ifyllning av 
däckklippen.  

Den största sättningen på 26.3 mm uppkommer under den andra pålastningen vid 
0.45 MPa för lös ifyllnad av däckklipp. Medelvärdet av den kvarstående 
deformationen efter avlastning i de två försöken är 20 mm, vilket är cirka 80 % av 
den maximala deformationen av konstruktionen.  

0

5

10

15

20

25

30

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Tryckspänning [MPa]

Sä
ttn

in
g 

[m
m

]

Lös
ifyllning
SB1

Lös
ifyllning
SB2

 

Figur 5.7. Vertikal belastning mot sättning vid plattbelastning av konstruktionen med lös 
ifyllning av däckklippen. 

 

Mätresultatet i figur 5.7 visar sambandet mellan den pålagda belastningen i en 
mätpunkt och den av belastningen orsakade sättningen. Tryck- sättnings- 
sambandet anpassas till en andragradskurva varvid deformationsmodulerna Ev1 
och Ev2 samt bärighetskvoten Ev2/Ev1 beräknas av fältdatorn, Vägverket (2004), 
resultaten redovisas i tabell 5.3. I bilaga 5 återfinns en handberäkning av 
deformationsmodulerna för lös ifyllning SB 1 samt en förklaring på hur 
modulerna beräknas. 

Utvärdering av resultaten görs genom att jämföra erhållna värden på 
deformationsmodulen EV2 och bärighetskvoten EV2/EV1 med kraven som 
återfinns i VÄG 94, Vägverket (1994). Detta innebär att inga krav finns för den 
uppbyggda konstruktionen med däckklipp och bergkross. Utvärdering av de 
enskilda försöken med avseende på deformationsmodulerna och bärighetskvoten 
kommer därmed inte att göras. Däremot i resultatsammanställningen i avsnitt 
5.4.7, kommer en jämförelse mot kraven på bärighet och packningsgrad för ett 
förstärkningslager att kommenteras som ett exempel på acceptansintervallen för 
deformationsmodulerna.  
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Tabell 5.3. Deformationsmoduler erhållna från statisk plattbelastning för konstruktionen med 
lös ifyllnad av däckklipp med medellagertjockleken 295 mm och två lager bergkross med 
medellagertjocklekarna 376 mm respektive 298 mm.  

Modul SB1 SB2

Ev1 4.3 4.4 

Ev2 22.2 13.7

Ev2/Ev1 5.19 3.13

 

Bärighetskvoten 5.19 för SB1 betyder att konstruktionens blivit cirka fem gånger 
så styv efter den första pålastningen, vilket visar på en dåligt packad konstruktion.  

 

5.4.3 Konstruktion med statisk vältning av däckklipp 

 

Statisk plattbelastning utfördes på punkterna SB1 och SB2, enligt figur 5.6. De 
aktuella tjocklekarna på däckklippslagret och bergkrosslagren vid dessa punkter 
redovisas i tabell 5.4. 

Mätning av däckklippens kompression kunde inte utföras efter det första lagret 
med bergkross lagts på, eftersom mätutrustningens display ej fungerade pga. kyla. 
Avläsning av däckklippens kompression gjordes däremot efter det andra lagret 
bergkross var utlagt och packat, vilket visade på en total medelkompression på 51 
mm. Detta skall jämföras med medelkompressionen 99 mm som lös ifyllnad av 
däckklippen i förra försöket visade. En osäkerhet föreligger dock i värdet för 
däckklippens kompression vid statisk vältning av däckklippen, då 
mätutrustningens stativ ändrades då utrustningen togs in för uppvärmning. Ett 
felaktigt värde på de statisk packade däckklippens slutliga kompression av 
bergkrossens egentyngd kan då ha erhållits, vilket även innebär att värdet på 
bergkrosslagrens totala tjocklek är något missvisande. Detta eftersom dess 
tjocklek har beräknats bl.a. genom att veta däckklippens kompression av 
bergkrossens egentygd.  

I figur 5.8 redovisas sambandet mellan sättning och påfört tryck. Även i dessa 
försök sammanfaller kurvorna relativt väl. Den största sättningen på 11.9 mm fås 
vid den andra pålastningen vid belastningen 0.45 MPa 
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Tabell 5.4. Sammanställning av däckklippens och bergkrossens lagertjocklekar samt 
däckklippens kompression före och efter vältning samt av bergkrossens egentyngd. 

 Mätpunkter  

Tjocklek/Kompression X1 SB1 MP SB2 X2 Medelvärde

Tjocklek däckklipp ej packat 
[mm] 411 388 368 401 428 399 

Tjocklek däckklipp packat [mm] 379 365 340 353 368 361 
1:a Kompression av däckklipp 
efter packning [%] 7.79 5.93 7.61 11.97 14.02 9.46 

Tjocklek bergkross lager 1 [mm] 344 328 252 221 216 272 
Tjocklek bergkross lager 2 [mm] 225 234 328 315 252 271 
2:a Kompression av däckklipp av 
bergkrossens egentyngd [mm] 14.0 9.0 16.0 21.0 7.0 13.4 

Total kompression av däckklipp 
av packning och bergkrossens 
egentyngd [mm] 

46 32 44 69 67 51 

 
Medelvärdet av den kvarstående deformationen efter avlastning i de två försöken 
är 9.3 mm, vilket är cirka 80 % av maximal deformation på konstruktionen.  
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Figur 5.8. Vertikal belastning mot sättning vid plattbelastning av konstruktionen vid statisk 
vältning av däckklippen. 
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I tabell 5.5 redovisas deformationsmoduler som erhölls vid statisk plattbelastning 
för konstruktionen.  

 

Tabell 5.5. Deformationsmoduler erhållna från statisk plattbelastning för konstruktionen med 
statisk vältning av däckklipp med medellagertjockleken 361 mm och två lager bergkross med 
medellagertjocklekarna 272 mm respektive 271 mm.  

Modul SB1 SB2

Ev1 10.1 6.4 

Ev2 37.0 24.4

Ev2/Ev1 3.67 3.81

 

Bärighetskvoten 3.67 för SB1 betyder att konstruktionen blivit cirka 3.5 gånger så 
styv efter den första pålastningen, vilket visar på en bättre packad konstruktion i 
jämförelse med förra försöket med lös ifyllning av däckklipp. En god 
överensstämmelse på bärighetskvoten mellan SB1 och SB2 visar på en jämn 
packning av konstruktionen.  

 

5.4.4 Konstruktion med vibrerande vältning av däckklippen 

 

Inventering av utförda projekt i kapitel 2, påtalar att vibrerande packning av 
däckklippen inte ger någon nämnvärd ökning av styvheten gentemot statisk 
vältning. För att kontrollera detta lades ett lager av däckklipp ut med ungefär 
samma höjd som vid statisk vältning och detta packades med vibrerande vältning. 
Resultatet av försöket redovisas i tabell 5.6. 

 

Tabell 5.6. Däckklippens tjocklek och kompression efter vibrerande vältning. 

 Mätpunkter  

Tjocklek/Kompression X1 SB1 MP SB2 X2 Medelvärde 

Tjocklek däckklipp ej packat [mm] 393 393 393 353 359 378 

Kompression av packning [mm] 36.0 35.0 54.0 29.0 30.0 36.8 

Kompression av packning [%] 9.16 8.91 13.74 8.22 8.36 9.68 
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Medelvärdet av den procentuella kompressionen av däckklippen blev 9.68 %. 
Detta kan jämföras med statisk vältning som gav medelkompressionen 9.46 %, 
tabell 5.4. Jämförelse mellan dessa värden ledde till att en uppbyggnad av 
konstruktionen ej genomfördes (dvs. bergkross lades inte ut), eftersom en 
signifikant ökning i styvhet ej var att förvänta. Varför skillnaden i däckklippens 
kompression mellan statisk och vibrerande vältning är så marginell, kan sannolikt 
förklaras av däckklippens elastiska egenskaper. När välten körde upp på 
däckklippen upplevde föraren det som om att ”vibreringen” upphörde.   

 

5.4.5 Kontrollkonstruktion bestående av enbart bergkross 

 

För att kunna jämföra styvhet erhållen från konstruktionerna uppbyggda med 
däckklipp, byggdes en försökskropp upp bestående av tre lager bergkross där 
vibrerande packning användes på alla tre lager. Lagertjocklekarna efter vardera 6 
överfarter med vibrerande packning redovisas i tabell 5.7. 

 

Tabell 5.7. Bergkrossens lagertjocklekar i kontrollbanken efter vibrerande vältning. 

 Mätpunkter  

Tjocklek/Kompression X1 SB1 MP SB2 X2 Medelvärde 

Tjocklek lager 1 [mm] 346 370 350 335 310 342 

Tjocklek lager 2 [mm] 169 181 204 205 225 197 

Tjocklek lager 3 [mm] 317 335 314 302 298 313 

Total tjocklek [mm] 832 886 868 846 833 853 

 

Statisk plattbelastning utfördes som övriga tidigare försök, på punkterna SB1 och 
SB2, resultaten åskådliggörs i figur 5.9.  

 



FÄLTFÖRSÖK 

 52

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50
Tryckspänning [MPa]

Sä
ttn

in
g 

[m
m

]

Bergkross
SB2

Bergkross
SB1

 
Figur 5.9. Vertikal belastning mot sättning vid plattbelastning av konstruktionen bestående av 
tre lager bergkross. 

 

Den stora skillnaden i styvhet mellan SB1 och SB2 kan sannolikt förklaras av att 
mätningen på punkten SB1 gjordes direkt efter vältning medan mätningen på 
punkten SB2 utfördes fyra dagar senare. Under dessa fyra dagar var 
dygnsmedeltemperaturen under noll grader och det regnade under uppbyggnaden 
av konstruktionen. Detta anses vara den förklaring till varför styvheten i SB2 ökat 
markant jämfört med SB1. Eftersom övriga mätningar utförts direkt efter vältning 
kommer inte värden från mätningen av SB2 att tas med i den slutliga 
sammanställningen då dessa värden ej kan anses vara representativa mot tidigare 
mätningar.  

Den största sättningen på 7.5 mm fås vid den andra pålastningen vid belastningen 
0.45 MPa. Värdet av den kvarstående deformationen efter avlastning i försöket är 
5.9 mm, vilket är cirka 80 % av den maximala deformationen på konstruktionen.  

 

Tabell 5.8. Deformationsmoduler erhållna från statisk plattbelastning för konstruktionen 
bestående  av tre  lager bergkross med totala medeltjockleken 853 mm. 

Modul SB1 SB2

Ev1 17.5 26.7 

Ev2 62.9 111.4

Ev2/Ev1 3.59 4.17 
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Deformationsmodulerna visar även här på en dåligt packad konstruktion. Därmed 
kan det konstateras att sex överfarter av en vält med linjelasten 24 kN/m inte 
tillför tillräckligt med packningsenergi för att erhålla en god packning av 
bergkrossen.  

 

5.4.6 Kontroll av undergrundens styvhet i provkroppen 

 

Statisk plattbelastning genomfördes på provkroppens undergrund, som består av 
en upplagsyta belagd med asfalt, för att kontrollera dess styvhet, eftersom denna 
kan ha inverkan på resultat i övriga försök.  
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Figur 5.10. Vertikal belastning mot sättning vid plattbelastning av undergrunden i 
provkroppen. 

 

I figur 5.10 ses att endast obetydliga sättningar uppkommer vid belastning av 
undergrunden i provkroppen. Detta innebär att dess inverkan på övriga försök 
kan anses obetydlig och försumbar. 
 

Tabell 5.9. Deformationsmodulerna för undergrunden i provkroppen. 

Modul SB1 SB2

Ev1 370.7 215.7

Ev2 877.2 434.8

Ev2/Ev1 2.37 2.02 
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Höga värden på deformationsmodulerna och låga bärighetskvoter visar på en hög 
styvhet av undergrunden i provkroppen.  

 

5.4.7 Sammanställning resultat 

 

I figur 5.11 ges en sammanställning av resultaten från statisk plattbelastning. 
Resultaten visar att statisk vältning av däckklippen avsevärt förbättrat 
konstruktionens styvhet i jämförelse med lös ifyllning av däckklippen. Ur 
diagrammet kan utläsas att den största sättningen minskades från cirka 26 mm vid 
lös ifyllning till cirka 12 mm vid statisk vältning, vilket motsvarar en minskning på 
ungefär 55 %. Jämförelse mellan kontrollkonstruktionen bestående av enbart 
bergkross med konstruktionen med lös ifyllning av däckklipp, visar en 
sättningsskillnad på 19 mm. Detta kan jämföras med den konstruktion där 
däckklippen packats med statisk vältning där skillnaden i sättning i jämförelse med 
kontrollkonstruktionen endast blev 4 mm. 
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Figur 5.11 Sammanställning av samtliga försök med plattbelastning. 

 

Genom att studera kurvorna i figur 5.11 mellan lös ifyllnad och statisk vältning av 
däckklippen, framgår att packningen har lett till att konstruktionen blivit styvare. 
Detta åskådliggörs av en mindre skillnad mellan avlastningen och andra 



FÄLTFÖRSÖK 

 55

pålastningen. De kvarstående deformationerna efter det första laststeget kan bero 
på omlagring av däckklippen. Heimdahl och Drescher (1999) observerade att 
däckklipp kan omlagra sig till tätare strukturer. De individuella däckklippen kan 
deformeras elastisk i större utsträckning än konventionellt anläggningsmaterial 
som friktionsjordar. Det innebär att omlagring även kan ske genom att 
däckklippen böjer sig vid belastning vilket möjliggör en tätare struktur än som 
varit fallet om däckklippen varit helt stela. Vid avlastning kan då de individuella 
däckklippen låsa sig i en tätare struktur vilket resulterar i kvarstående vertikala 
deformationer.  

 

Tabell 5.10. Sammanställning av deformationsmodulerna. 

 Lös ifyllnad Statisk vältning Bergkross Asfaltsyta 

Modul SB1 SB2 SB1 SB2 SB1 SB1 SB2 

Ev1 4.3 4.4 10.1 6.4 17.5 370.7 215.7 

Ev2 22.2 13.7 37.0 24.4 62.9 877.2 434.8 

Ev2/Ev1 5.19 3.13 3.67 3.81 3.59 2.37 2.02 

 

Sammanställningen av deformationsmodulerna i tabell 5.10, visar på stor skillnad 
inom försöket mellan EV1- och EV2 värdena, för lös ifyllnad, statisk vältning och 
bergkross. Troligen är det ytan som är dåligt packad, eftersom EV1 är lågt i 
jämförelse med EV2. Detta beror troligtvis på att sex överfarter av en vält med 
linjelasten 24 kN/m inte tillfört tillräckligt med packningsenergi för att erhålla en 
god packning av konstruktionen. 

För att kunna referera resultaten från statisk plattbelastning följer nedan ett 
exempel på krav på bärighetskvot enligt VÄG 94, Vägverket (1994). Exemplet 
gäller för ett förstärkningslager under bärlager med tjockleken större än 100 mm.  

Stickprov utföres på två punkter varvid deformationsmodulerna och 
bärighetskvoten bestäms. Det aritmetiska medelvärdet av de två uppmätta EV2-
värdena, xV2, samt det aritmetiska medelvärdet av de två kvoterna EV2/EV1 och xk, 
beräknas. Dessa värden jämförs sedan med kraven: 

 

Om xV2 ≤ 110 : xk ≤ 4.0 

Om xV2 > 110 : xk ≤1.5 + 0.023 xV2 

Exempelvis om värdet för XV2 är minde än 110 och värdet xk är mindre än 4.0 
uppfyller det packade materialet kraven enligt VÄG 94 för bärighetskvoten. 



FÄLTFÖRSÖK 

 56

5.5 Erfarenheter från fältförsöken  

 

Nedan följer en uppräkning av erfarenheter som erhölls från det praktiska arbetet 
vid fältförsöken. 

 

•  Däckklippen är lätthanterliga vid lastning och utläggning. Skopan på 
hjullastaren fylls lätt pga. däckklippens låga densitet och höga porositet i 
jämförelse med jord- och bergmaterial.  

•  Vid justering av däckklippens nivå har klippen förmågan att haka i varandra 
via den utstickande stålkorden, vilket försvårar justeringsarbetet med 
anläggningsmaskiner. 

•  Under arbete med däckklipp löper anläggningsmaskinerna en stor risk att få 
punktering. Genom att använda punkteringsvätska i däcken kan arbetet 
fortlöpa utan däckbyten. En kompressor vid arbetsplatsen bör finnas för att 
vid behov ersätta den luft som försvinner innan punkteringsvätskan haft 
effekt. Rekommendation för att undvika problem med punkteringar är att 
använda sig av bandfordon vid utläggning. 

•  Stor elastisk deformation av däckklippen kunde okulärt iakttas vid överfart 
med tyngre fordon. 

•  Extern strömkälla till mätenhet för statisk plattbelastning bör användas för att 
data inte skall gå förlorad. Detta gäller speciellt vid lägre temperaturer då 
batteriernas prestanda försämras avsevärt.  

•  Slangsättningsmätning med Consoil bör ej ske vid minustemperaturer eller 
alltför blåsiga förhållanden, för att undvika avbrott och stora variationer utav 
mätvärden. Mätdisplayen slutar att fungera vid minusgrader samt att 
tryckförändringar uppkommer vid blåsigt väder vilket leder till störningar i 
mätutrustningen  

• Under vibrerande packning av däckklippen upplevde vältföraren som att 
”vibreringen upphörde”, vid överfart på däckklippen. 
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6 SLUTSATSER 

De utförda laboratorie- och fältförsöken visar att genom att tillföra 
packningsarbete till däckklipp erhålls ett styvare och mindre deformationsbenäget 
material. Likaså visar fältförsöken att en konstruktion bestående av ett packat 
jordlager ovanför ett lager av däckklipp blir styvare när däckklippslagret packas 
mer. 

Jämförelse mellan kompressionsegenskaper vid lös ifyllning av däckklippen i 
laboratorie- respektive fältförsöken, visar att en överlast som verkar med trycket 
cirka 9 kPa, ger en kompression av däckklippen på cirka 20 % i fält mot 15 % i 
laboratoriet. Skillnaden i kompression mellan laboratorie- och fältförsöken beror 
huvudsakligen på att vid laboratorieförsöken reduceras vertikalkompressionen av 
friktion mot packningscylinderns väggar. 

Den packningsenergi som enligt utförda laboratorieförsök kan rekommenderas 
för däckklipp är 60 % standard Proctor (energi 0.35 MJ/m3). Den ger en klar 
förbättring av de undersökta parametrarna styvhet (ökning), porositet (minskning) 
och densitet (ökning) i jämförelse med lös ifyllning. En ökning av 
packningsarbetet från 60 % standard till modifierad Proctor, motsvarande energi 
ökningen 2.28 MJ/m3, ger endast en marginell förbättring av parametrarna 
styvhet, porositet och densitet. Detta stämmer väl överens med försök utförda av 
Manion & Humphrey (1992), vilka visar att en ökad packningsenergi endast ger en 
liten ökning av densiteten.  

I laboratorieförsöken med statisk belastning där styvheten utvärderats som 
sekantmodul, noterades att när tryckspänningen passerat 40 kPa, uppvisar 
spännings-töjningskurvorna ett nära nog linjärt utseende oberoende av 
packningsmetod. Vid tryckspänningen 20 kPa mer än fördubblas styvheten om lös 
ifyllning av däckklippen jämförs med packningsenergin motsvarande 60 % 
standard Proctor. 
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I packningscylindern i laboratorieförsöken uppvisade däckklippen vid den 
efterföljande statiska belastningen 0.94 kPa, en porositet på 62 % vid lös fyllning 
och 45 % vid modifierad Proctor. Vid statiska maxbelastningen 400 kPa erhölls 
ungefär samma värde på porositeten, cirka 20 %, oberoende av tillförd 
packningsenergi.  

Densiteten på däckklippen i packningscylindern varierar vid belastningen 0 kPa, 
från 420 kg/m3 vid lös ifyllning till 670 kg/m3 för modifierad Proctor, vilket 
motsvarar en densitetsökning på cirka 60 %. Vid den maximala statiska 
belastningen 400 kPa, uppvisar de tre packningsenergierna modifierad, standard 
och 60 % standard Proctor i stort sett samma värde på densiteten, cirka 950 
kg/m3.  

Resultaten från statisk plattbelastning i fält på konstruktionen med däckklipp 
ovanlagrad av bergkross, visar att den totala sättningen av konstruktionen 
minskade från cirka 26 mm vid lös ifyllning av däckklippen, till cirka 12 mm då 
däckklippen packats genom statisk vältning. 

De var ingen noterbar skillnad i erhållen kompression av att utföra packningen av 
däckklippen med vibrerande eller statiskt vältning under fältförsöken. 
Däckklippens elastiska egenskaper upptar och reducerar effekten av den 
vibrerande packningen. Detta ”upplevdes” och noterades också okulärt vid 
överfart med välten. Detta stämmer överens med erfarenheter av utförda försök i 
USA, där skillnader i packningsresultat vid användandet av vibrerande eller statisk 
vältning sågs som marginell.  

Vid försöken vid Högbytorp användes en vält med linjelasten 24 kN/m och sex 
överfarter per lager, vilket inte var tillräckligt för att erhålla en god packningsgrad 
för den överlagrande bergkrossen. Detta verifieras av de stora kvarstående 
deformationerna och de stora skillnaderna i styvhet mellan första och andra 
belastningscykeln som erhölls vid statisk plattbelastning.  En tyngre vält med 
större linjelast är att rekommendera istället för att öka antalet överfarter. För 
framtida studier rekommenderas att undersöka hur packning av material 
ovanlagrade däckklipp skall utföras för att erhålla en styvare konstruktion.  

Vid användning av däckklipp, exempelvis som skyddslager i en vägkropp, kan det 
bli svårigheter att kontrollera höjden på förstärkningslagret som läggs ut, eftersom 
förstärkningslagrets egentyngd komprimerar däckklippen under utläggning. Om 
inte hänsyn tas till däckklippens kompression kan tjockleken på 
förstärkningslagret bli större än den avsedda. För att dokumentera kompression 
av däckklipp och tjocklek av förstärkningslagret kan exempelvis polyetenslangar 
för slangsättningsmätning installeras mellan de olika lagren.  

Baserat på erhållna resultat av laboratorie- och fältförsöken, rekommenderas att 
däckklipp skall packas vid användning i anläggningstekniska applikationer där hög 
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styvhet eftersträvas. Packningsarbetet bör utföras av en vält med hög linjelast då 
den erhållna styvheten för däckklippslagret påverkas av överlasten. Ingen noterbar 
skillnad i packningsresultat, av packning med vibrerande eller statisk vältning med 
samma linjelast, kunde konstateras under fältförsöken, vilket innebär att 
tillgängligheten får styra val av välttyp. 
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Packningsenergi enligt standard Proctor, tryckspänning mot kompression av 
däckklippen i provcylindern. 
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Packningsenergi enligt 60 % standard Proctor, tryckspänning mot 
kompression av däckklippen i provcylindern. 
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Lös ifyllnad, tryckspänning mot kompression av däckklippen i provcylindern. 
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Packningsenergi enligt standard Proctor, tryckspänning mot densiteten av 
däckklippen i provcylindern. 
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Packningsenergi enligt 60 % standard Proctor, tryckspänning mot densiteten 
av däckklippen i provcylindern. 
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Lös ifyllnad,  tryckspänning mot densiteten av däckklippen i provcylindern. 
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Packningsenergi enligt modifierad Proctor, tryckspänning mot densiteten av 
däckklippen i provcylindern. 
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Packningsenergi enligt standard Proctor, tryckspänning mot styvheten av 
däckklippen i provcylindern, utvärderad enligt sekantmetoden. 
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Packningsenergi enligt 60 % Standard Proctor, tryckspänning mot styvheten 
av däckklippen i provcylindern, utvärderad enligt sekantmetoden. 
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Lös ifyllnad, tryckspänning mot styvheten av däckklippen i provcylindern, 
utvärderad enligt sekantmetoden. 
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Packningsenergi enligt modifierad Proctor, tryckspänning mot styvheten av 
däckklippen i provcylinder, utvärderad enligt sekantmetoden.
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Styvheten för de olika packningsmetoderna utvärderade enligt 
tangentmetoden. 
 
 
 
 



BILAGA 4 – SPÄNNING - SÄTTNINGSDIAGRAM 
 

 

BERÄKNING AV E-MODUL 
 

Mätpunkt: SB1  

Uppbyggnad: Statisk vältning av däckklippen + 2 lager bergkross 

 

 
 
 
Mätvärden   

 
   Spänning-
sättningsdiagram   

Laststeg Normalspänning Sättning    
  [kg] [MN/m2] [0,01mm]    
1   0,080 19    
2  0,160 146    
3  0,240 300    
4  0,320 475    
5  0,400 669    
6  0,450 857    
7  0,500 1033    
8  0,250 1047    
9  0,120 1023    
10  0,000 936    
11  0,080 936    
12  0,160 953    
13  0,240 981    
14  0,320 1031    
15  0,400 1096    
16   0,450 1181    

0,5       
       
Resultat 1 Resultat 2     
Ev1 10,49 10,1     
Ev2 39,65 37     

Ev2/Ev1 3,78 3,67     
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BERÄKNING AV E-MODUL 
 

Mätpunkt: SB2  

Uppbyggnad: Statisk vältning av däckklippen + 2 lager bergkross 

 

Mätvärden  

  
   Spänning-
sättningsdiagram    

Laststeg Normalspänning Sättning     
  [kg] [MN/m2] [0,01mm]     
1   0,080 70     
2  0,160 161     
3  0,240 289     
4  0,320 455     
5  0,400 647     
6  0,450 822     
7  0,500 987     
8  0,240 1005     
9  0,120 990     
10  0,000 922     
11  0,080 922     
12  0,160 933     
13  0,240 960     
14  0,320 1005     
15  0,400 1064     
16   0,480 1190     

0,5        
        
Resultat 1 Resultat 2      

Ev1 11,80 11,8      
Ev2 43,49 40,8      

Ev2/Ev1 3,69 3,46      
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BERÄKNING AV E-MODUL 
 

Mätpunkt: SB1  

Uppbyggnad: 3 lager bergkross 

 

Mätvärden   

 
   Spänning-
sättningsdiagram   

Laststeg Normalspänning Sättning    
  [kg] [MN/m2] [0,01mm]    
1   0,080 0    
2  0,160 69    
3  0,240 164    
4  0,320 264    
5  0,400 378    
6  0,440 478    
7  0,500 659    
8  0,240 659    
9  0,100 636    
10  0,010 589    
11  0,080 608    
12  0,160 626    
13  0,240 646    
14  0,320 667    
15  0,400 706    
16   0,450 751    

0,5       
       
Resultat 1 Resultat 2    
Ev1 17,50 17,5     
Ev2 67,36 62,9     

Ev2/Ev1 3,85 3,59     
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BERÄKNING AV E-MODUL 
 

Mätpunkt: SB2  

Uppbyggnad: 3 lager bergkross 

 

Mätvärden  

  
   Spänning-
sättningsdiagram    

Laststeg Normalspänning Sättning     
  [kg] [MN/m2] [0,01mm]     
1   0,080 0     
2  0,160 51     
3  0,240 129     
4  0,320 198     
5  0,400 264     
6  0,450 309     
7  0,490 350     
8  0,250 344     
9  0,130 325     

10  0,010 291     
11  0,080 297     
12  0,160 311     
13  0,240 321     
14  0,320 336     
15  0,400 361     
16   0,450 378     

0,5        
        
Resultat 1 Resultat 2    
Ev1 26,69 26,7      
Ev2 113,82 111,4      

Ev2/Ev1 4,26 4.17      
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BERÄKNING AV E-MODUL 
 

Mätpunkt: SB1  

Uppbyggnad: Undergrund, asfalt 

 

Mätvärden   

 
   Spänning-
sättningsdiagram   

Laststeg Normalspänning Sättning    
  [kg] [MN/m2] [0,01mm]    
1   0,080 4    
2  0,160 7    
3  0,240 11    
4  0,320 17    
5  0,400 22    
6  0,450 27    
7  0,500 32    
8  0,250 33    
9  0,120 31    

10  0,000 26    
11  0,080 26    
12  0,160 29    
13  0,240 29    
14  0,320 32    
15  0,400 34    
16   0,450 37    

0,5       
       
Resultat 1 Resultat 2    
Ev1 376,42 370,7     
Ev2 865,56 877,2     

Ev2/Ev1 2,30 2,37     
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BERÄKNING AV E-MODUL 
 

Mätpunkt: SB2  

Uppbyggnad: Undergrund, asfalt 

 

Mätvärden  

  
   Spänning-
sättningsdiagram    

Laststeg Normalspänning Sättning     
  [kg] [MN/m2] [0,01mm]     
1   0,080 15     
2  0,160 23     
3  0,240 30     
4  0,320 38     
5  0,400 48     
6  0,450 56     
7  0,500 63     
8  0,200 60     
9  0,120 57     

10  0,000 44     
11  0,080 50     
12  0,160 52     
13  0,240 56     
14  0,320 60     
15  0,400 65     
16   0,450 68     

0,5        
        
Resultat 1 Resultat 2     
Ev1 213,97 215,7      
Ev2 468,52 434,8      

Ev2/Ev1 2,19 2,02      
 



BILAGA 4 – SPÄNNING - SÄTTNINGSDIAGRAM 
 

 

BERÄKNING AV E-MODUL 
 

Mätpunkt: SB1  

Uppbyggnad: Lös ifyllnad av däckklipp + 2 lager bergkross 

 

Mätvärden   

 
   Spänning-
sättningsdiagram   

Laststeg Normalspänning Sättning    
  [kg] [MN/m2] [0,01mm]    
1   0,080 276    
2  0,160 632    
3  0,250 1109    
4  0,320 1475    
5  0,400 1907    
6  0,440 2258    
7  0,500 2473    
8  0,250 2473    
9  0,130 2387    
10  0,020 2079    
11  0,080 2112    
12  0,160 2206    
13  0,240 2327    
14  0,320 2470    
15  0,400 2473    
16   0,450 2473    

0,5       
       
Resultat 1 Resultat 2    
Ev1 4,28 4,3     
Ev2 19,75 22.2     

Ev2/Ev1 4,62 5.19     
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BERÄKNING AV E-MODUL 
 

Mätpunkt: SB2  

Uppbyggnad: Lös ifyllnad av däckklipp + 2 lager bergkross 

 

Mätvärden  

  
   Spänning-
sättningsdiagram   

Laststeg Normalspänning Sättning    
  [kg] [MN/m2] [0,01mm]    
1   0,080 289    
2  0,160 583    
3  0,240 979    
4  0,320 1384    
5  0,400 1862    
6  0,450 2220    
7  0,500 2588    
8  0,250 2501    
9  0,120 2323    
10  0,000 1981    
11  0,080 2045    
12  0,160 2163    
13  0,240 2304    
14  0,320 2451    
15  0,400 2632    
16   0,450 2633    

0,5       
       
Resultat 1 Resultat 2    
Ev1 4,44 4.4     
Ev2 13,11 13.7     

Ev2/Ev1 2,95 3.13     
 

 



BILAGA 5 – BERÄKNING AV DEFORMATIONSMODUL 
 

1 

Beräkning av deformationsmodul Ev 
 

Bestämning av deformationsmodulen Ev och bärighetskvoten (Ev2/Ev1) av 
modulen från den andra och första belastningen grundas på den utjämnade 
trycksättningslinjen från belastningsprovningen. 

Tryck-sättningslinjen beskrivs genom nedanstående andragradspolynom enligt 
formel 2: 

 

s = ao+ a1
.s0 + a2

.s0
2 (2) 

 

varvid konstanterna bestäms enligt minsta kvadratmetoden. 

 

s = sättning i belastningsplattans centrum i mm 

s0 = medelnormalspänningen under plattan i MN/m2 

ao, a1, a2 = konstanter i andragradspolynomet 

 

För att erhålla konstanten från förbelastningen tas ingen hänsyn till punkten s=0 

Anm. 1. 

Utjämning av resultaten genom andragradspolynom ger en objektiv bedömning 

Anm. 2. 

För beräkning av konstanter till ekvationen ur resultaten från ett belastningsprov 
är normalekvationerna i bilaga B uppställda. Som räknehjälp rekommenderas en 
dator, som kan programmeras för uppställning och lösning av ekvationerna. 

Ev - modulen beräknas enligt formel 3: 

 

 

 

 

  

(3)



BILAGA 5 – BERÄKNING AV DEFORMATIONSMODUL 
 

2 

r = belastningsplattans radie i mm 

slmax = maximal medelnormalspänning vid den första belastningen i MN/m2 

Deformationsmodulen vid den första belastningen betecknas med index 1 och 
den andra belastningen med index 2. 

 

Beräkning av deformationsmodul Ev1 och Ev2 för lös ifyllning av däckklipp. 
 

s = ao+ a1
.s0 + a2

.s0
2 

 

Första pålastningen 

 

Taylorutveckling ger av följande värden. 

 
Normalspänning

MN/m2 

Sättning 

mm 

0,08 2.76 

0,16 6.32 

0,25 11.09 

0,32 14.75 

0,4 19.07 

0,44 22.58 

0,5 24.73 

 

s = ao+ a1
.s0 + a2

.s0
2 

a2= 15.05818057 

a1= 45.05859577 

a0= -1.09000778 



BILAGA 5 – BERÄKNING AV DEFORMATIONSMODUL 
 

3 

Andra pålastningen 

 

Taylorutveckling ger av följande värden. 

 

Normalspänning 

MN/m2 

Sättning 

mm 

0,080 21.12 
0,160 22.06 
0,240 23.27 
0,320 24.70 
0,400 24.73 
0,450 24.73 

 

s = ao+ a1
.s0 + a2

.s0
2 

a2= -23.25258998 

a1= 22.96764845 

a0= 19.24853374 

EV beräknas enligt formel 3. 

 

 Första belastningen Andra belastningen 

σ1 max [MN/m] 0.50 0.50 

a1  [mm/(MN/m
2)] 45.0586 22.9676 

a2  [mm/(MN/m
2)] 15.0582 -23.2526 

EV 4.28 19.84 

EV2/EV1 4.64 

 




