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Sammanfattning 
 
Examensarbetet är ett resultat av min verksamhetsförlagda utbildning VFU hos Skanska 
Asfalt och Betong. Jag valt att undersöka hur det går till vid vältning och packning av 
asfaltbeläggningar. Eftersom packningen är en av de viktigaste delarna för att uppnå en bra 
beläggning som ska hålla i många år är det viktigt att man packar på rätt sätt. Därför har jag 
tagit upp några viktiga punkter på hur man bör utföra packningen på ett bra sätt både ifrån 
teorin samt från praktiken. Det som man bör tänka på som vältförare är de faktorer som 
påverkar packningen och att ha rätt packningsutrustning för rätt arbete. Sen har jag tagit upp 
några problem som kan hända vid packning som man bör vara medveten om, samt vilka viten 
som kan uppstå om man inte håller kvalitén. Det jag kom fram till var framförallt att ett bra 
packningsresultat förutsätter en bra arbetsplanering som resulterar i klara instruktioner till 
vältföraren. 
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1 Bakgrund 
 
I den verksamhetsförlagda utbildningen som jag har gjort på Skanska Asfalt och Betong ingår 
det att göra ett examensarbete. Eftersom jag har varit ute på asfaltbeläggningar så tänkte jag 
fördjupa mig lite mer på vältning och packning som är den viktigaste delen i att lägga asfalt. 
För att få den kvalitet som behövs så har jag tagit fram några frågor som jag tycker är viktiga 
vad gäller packning.  
 

1.1 Frågeställningar 
 

• Packningsförfarandets betydelse för asfaltbeläggning? 
• Vad påverkar packningen? 
• Vilka problem uppstår vid packning? 
• Vilka prover tas på en packad beläggning? 

 
 

1.2 Uppdrag 
 

Jag kommer att studera vältning och packning och hur det går till att få ett så bra resultat som 
möjligt samt att se över vad som kan göras bättre. Knappast något av de övriga 
arbetsmomenten vid utförandet av massabeläggningar har sådan betydelse för den slutliga 
kvalitén som packningen. Packningen påverkar nämligen så gott som alla de egenskaper som 
gör beläggningen hållbar. 

 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att komma fram till varför det är så viktigt att packa asfalten rätt.  
Samt se över vad man kan tänka på som vältförare för att underlätta packningen. 
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2 Packning av varm asfaltbeläggning 
 
Med packning menas att man pressar ihop beläggningen med valsarna på välten. Asfalt består 
av stenmaterial, bitumen och luft. Desto fler överfarter ju mer trycker man ihop asfalten och 
pressar bort luften. Det går bara att trycka ihop beläggningen till en viss gräns då 
hoppressningen minskar med antalet överfarter.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Examensarbete 
Vältning och packning vid asfaltbeläggning 

Tobias Hammarberg 
Luleå Tekniska universitet 

6

3 Packningsförfarandets betydelse för asfaltbeläggning 
 
Eftersom en asfaltbeläggning ska hålla i många år är vältningen ett väldigt viktigt 
arbetsmoment vid utförandet av asfaltbeläggningar. Packningen påverkar nämligen så gott 
som alla egenskaper för en bättre och hållbar beläggning. Vid bättre packning och slutkvalitet 
blir beläggningen motståndskraftigare. Här är några faktorer som inverkar på beläggningens 
kvalitet; 
 

• Utmattning 
• Åldrande 
• Nötning 
• Inverkan av vatten 
• Plastisk deformation 
 

Trots packningens stora betydelse för beläggningen bryts det ofta mot grundläggande 
packningsregler. Även det omvända förhållandet gäller. En otillräcklig packning innebär som 
regel en mycket dålig beläggning. Det kan gälla själva utförandet på packningen, valet av 
massasammansättningen eller lagertjocklek. Ibland begär man att en entreprenör som skall 
utföra en beläggning som knappast ens i teorin och än mindre i praktiken går att packa 
tillfredställande. Detta gäller i synnerhet för tunna beläggningslager där asfalten svalnar 
väldigt snabbt, och välttiden är för kort för att möjliggöra en bra packningsinsats. 
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4 Packningens påverkan 
 
Här är några av de absolut viktigaste faktorerna som påverkar packningen och sätter 
kvaliteten på asfaltbeläggningen. 
 
 

4.1 Temperaturen/Avsvalningsförlopp  
 
Packning av asfalt syftar inte bara till materialet skall få så hög skrymdensitet (eller 
packningsgrad) som möjligt utan även till att kornen ska häfta ihop så att en viss bindning kan 
ske i lagret. Denna effekt ökas med högre temperatur. Det innebär att det bästa resultatet 
erhålls om massorna läggs ut när det är varmt under sommarhalvåret. Några viktiga faktorer 
som har stor betydelse för avsvalningsförloppet är: 
 

• Lagertjockleken på massan, desto tjockare man lägger ju längre håller massan värmen 
och vältföraren har längre tid på sig att välta innan det blir kallt. Om man lägger tunt 
ett lager på 40kg/m2 eller tunnare då kan det bli svårt även i de gynnsamma väder 
förhållanden att uppnå bra packningsresultat. 

 
• Regn eller vatten på marken påverkar avsvalningen mycket snabbt och tiden för 

packningen minskar kraftigt. 
 

• Lufttemperaturen och vindhastigheten påverkar också avsvalningsförloppet. Lägre 
temperatur ger snabbare avsvalning. Här är ett exempel på hur snabbt avsvalningen av 
massan sker med luft, vind och lagertjocklek med ett bindemedel på 160/220. 

 
 

 
Luft 

temperatur 
°C 

Vind 
hastighet 

m/s 

Lagertjocklek 
kg/m2 

    40 60 80 100 165 220 
5 0 5 10 17 25 61 83 
5 5 3,5 7,5 13 19 46 63 
5 10 3 7 11 17 41 57 
15 0 5 11 18 28 67 92 
15 5 4 8,5 14 21 50 69 
15 10 3,5 7,5 12 19 45 62 
25 0 6 12 20 30 73 100 
25 5 4,5 9 15 23 54 75 
25 10 4 8 13 20 49 67  
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4.2 Ballastform/Lagertjocklek 
 
Lagertjockleken är i kombination med största stenstorlek en viktig faktor. Desto större 
stenmaterial i förhållandet till massatjockleken ökar packningsmotståndet och risken att man 
krossar stenen ökar. Ju mindre stenen desto lättare blir packningen, det optimala är 1/3 av 
lager tjockleken. Formen på stenmaterialet har en stor betydelse på packningen, krossat 
material måste man vara mer försiktig och kräver en större packningsinsatts. Det är lättare att 
packa sönder stenarna i ett krossat material och uppstår det flisor i stenmaterialet som det inte 
finns något bitumen på då fäster det inte. Beläggningens hållbarhet reduceras avsevärt. 
 
 

4.3 Bindemedel 
 
Val av bindemedel i en massa avgör packningsmotståndet och fungerar som ett smörjmedel 
under packningen beroende på bindemedelshalten. En liten sänkning av bindemedelshalten 
kan göra att man måste öka antalet vältöverfarter eller skaffa en tyngre vält för att uppnå 
kvalitet. När massan svalnar så blir bindemedlet segare och svårare att packa. 
 
 

4.4 Läggarens hastighet 
 
Läggaren ska hålla jämn hastighet så att inte välten behöver öka farten nämnvärt under första 
överfarten. Det för att undvika vältstopp samt sprickbildning. 
 
 

4.5 Underlaget 
 
Det är väldigt viktigt att underlaget är fast så att den utlagda massan kan pressas ihop mellan 
valsen och underlaget. Om underlaget är löst så får man inte den packningsgrad och finish på 
ytan man vill uppnå. När massan läggs på en befintlig asfalterad yta så är det viktigt att det är 
klistrat innan. För lite eller för mycket klister kan bidra till att massan spricker och glider i 
väg. 
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5 Val av packningsutrustning 
 
Beroende på val av packningsutrustning så måste man ta hänsyn till vissa faktorer såsom 
massasammansättning, lagertjocklek, packningsgrad och bredd.  
 

• Vibrationsvält där arbetar valsarna med att slå neråt. 
• Oscillation vibrerar valsarna i sidled. 
• Statisk vält ingen vibration är ofta tre valsad med stor vals diameter med vatten i 

valsarna för bästa statiskt tryck och jämn linjelast. 
 

 
Statisk trevalsvält   Vibrerande tandemvält 

 
 

Vibrationsvälten är den mest vanliga välten eftersom den både kan packa med vibration samt 
avjämna så att packningen kan utföras till ett färdigt resultat. Vibrationsvälten har en högre 
produktionstakt och är då mycket lämplig på större vägbyggen ur ekonomisk synpunkt. 
Den statiska välten används ofta med kombination till en tandemvält när man lägger tjockare 
massa 5-6cm samt när man har kortare avsvalningstider. Principen är att den statiska välten 
går direkt bakom läggaren med korta slag så att packningen ska bli så effektiv som möjligt. 
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6 Problem vid packning 
 
Här är några av de vanligaste problemen som kan uppstå för en vältförare när han packar samt 
vad han bör tänka på för att undvika problemet. 
 

• Tvärsprickor Lägre hastighet, statiska överfarter samt fel på massan hög 
temperatur. 

 
• Valsränder  Slätvälta på kall massa, lite offset på välten. 
 
• Höga hål rum Fler överfarter när massan är varm, större vält, rätt amplitud. 
 
• Plockning Kolla dysor och vattentankar samt se till att man har 

maskindiskmedel blandat i vattnet så att man får bort ytspänningen 
i vattnet. 
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7 Provtagning 
 
För packning av asfalt upprättas en specifikation för slutresultat och en metodspecifikation. 
Skillnaden mellan dessa är att slutresultatet anges i hållrumshalt som sedan kontrolleras i 
laboratorium. I Metodspecifikationen anges typen och storleken på vältarna samt hur de ska 
användas.  
 
Den färdiga beläggningen på vägen kontrolleras med hänsyn till följande parametrar 
 

• Packning (hålrumshalt) 
• Jämnhet (tvärfall) 
• Friktion 
• Tjocklek 
 

De vanligaste använda metoderna för fältkontroll är att en provkärna tas med en diamantborr 
och i laboratoriet bestäms sedan provkärnans densitet och hålrumsinnehåll. 
Massa prover tas också innan massan läggs ut de tas i tråget på läggaren samt på asfaltverket 
som sedan tas in för analys på labbet. 
 
 

7.1 Effekterna av att göra fel 
 
Asfaltbeläggningskontrakt innehåller i regel en vitesklausul som gör att visst skadestånd ska 
utgå och belasta kontrakt summan om entreprenören skulle misslyckas med att uppfylla de 
specificerade hålrumshalterna. 
 
 

Massa typ

Hålrumshalt 
Godkänt 

Intervall i %

Hålrumshalt 
Understigande 

Intervall i %
Avdrag i 

%

Hålrumshalt 
Överstigande 
Intervall i %

Avdrag i 
%

AG 3,0-8,0
2,5-2,9       
2,0-2,4

5       
10

8,1-9,0      
9,1-10,0

10      
20

ABB 2,0-6,0
1,5-1,9       
1,0-1,4

10     
20

6,1-7,0      
7,1-8,0

10      
20

ABT som just-
lager 2,0-6,5 1,5-1,9 10

6,6-7,5      
7,6-8,5

10      
20

ABT som 
slitlager 2,0-5,5

1,5-1,9       
1,0-1,4

10     
20

5,6-6,5      
6,6-7,5

10      
20

ABS 2,0-5,5 1,0-1,4 10
5,6-6,5      
6,6-7,5

10      
20 

ABD 14,0-22,0
13,0-13,9     
12,0-12,9    

5       
10

22,1-23,0    
23,1-24,0

5       
10 

MJAB 5,0-10,0
4,0-4,9       
3,0-3,9

10     
20

10,1-11,0    
11,1-12,0

10      
20

Remixing 1,5-6,0 1,0-1,4 5 6,1-6,5 10  
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8 Slutsats 
 

Eftersom packningens kvalitet och finish är en av de viktigaste delarna i asfaltläggning med 
tanke på att beläggningen ska hålla i flera år och att det är en väldigt dyr investering, så har 
jag kommit fram till några förslag som är viktiga i praktiken. 
 
Ett bra packningsresultat förutsätter en bra arbetsplanering, som resulterar i klara instruktioner 
för vältföraren. Att välta inom rätt temperatur intervall! Har valsarna en tendens att skära eller 
att massan fastnar på valsen, trots en fungerande bevattning eller att det uppstår tvärsprickor, 
så kan orsaken vara för varm massa. Därför ska man låta massan avsvalna något innan 
vältningen avslutas på ett parti. Valsarna som är drivande har lättare att rulla fram över 
ovältad massa än valsar som inte är drivande. De drivande valsarna bör alltid gå först närmast 
läggaren. Med andra ord så skall t ex en trevalsvält gå med bakvalsarna först mot läggaren om 
inte också framvalsen är drivande. Tips angående vältöverfarterna är att ta ut referenser i diket 
på så sätt kan vältföraren få en bra överblick på överfarterna så han inte vältar på fel ställe. 
Det är också bra att göra sig ett vältschema i huvudet när man kör och lägga upp vältningen 
beroende på hur vägen lutar och vara vaksam vid skevningövergångar. 
 
Som jag har sett det hela ute i praktiken så är det inte många vältförare som har utbildning och 
verkligen har koll på vad de gör. Det borde kollas upp bättre och ställa krav på att alla förare 
måste ha utbildning annars får de inte köra särskilt ute på de stora vägverksgrupperna. De kan 
vara en bra investering att utbilda förarna med tanke på vilka viten som kan uppkomma när 
man inte uppnår kvaliteten. Sen ska man inte dra vältförarna över en kam heller det kan vara 
många andra faktorer som spelar in så som massakvaliteten, temperaturer, rätt utrustning mm. 
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