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FÖRORD

Föreliggande VTI-Meddelande utgör resultatet av ett delprojekt 
inom huvudprojektet "Cementbunden vägöverbyggnad" som samfinan
sieras av Vägverket, Cementa, Svenska Byggbranschens Utveck
lingsfond (SBUF) och VTI.

Huvuddelen av rapporten redovisar utförandet av en prowäg med 
vältbetongbeläggning. I rapporten beskrivs utförandet av vältbe- 
tonglagret samt vilket resultat som har uppnåtts. Rapporten in
leds med en beskrivning av beläggningstypen vältbetong samt en 
redovisning av nordiska erfarenheter av vältbetong på vägar.

Linköping i januari 1992 

Bengt-Åke Hultqvist
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I

SAMMANFATTNING

Vältbetong är en oarmerad cementbetongbeläggning som började 
användas.på 1970-talet. Vältbetong läggs med asfaltutläggare och 
packas med vibrerande vält. Det största användningsområdet har 
hittills varit på industriplaner, hamnplaner och uppställnings- 
planer där man på grund av stora belastningar har ställt höga 
krav på en hårdgjord och resistent yta. I Sverige utfördes de 
första vältbetongbeläggningarna 1984. Under åren har användning
en ökat och för närvarande läggs ca 200.000 m2 per år.

På gator och vägar har vältbetong använts i begränsad omfatt
ning. Anledningen till detta har varit att vältbetongytor tidi
gare har blivit ojämna. Utvecklingen av högpackande skridar har 
medfört att bättre packning kan erhållas direkt efter läggaren. 
Detta ger en jämnare överyta, vilket gör det möjligt att använda 
vältbetong även på vägar.

Föreliggande rapport redovisar utförandet av vältbetongbelägg- 
ning på en lågtrafikerad väg med stor andel tung trafik. Vägen 
som är belägen vid Skånsk Byggbetongs betongfabrik vid Mala, ca 
10 km norr om Hässleholm, byggdes sommaren 1990.

Vältbetongbeläggningen, som är 180 mm tjock, lades med högpack
ande asfaltutläggare. Efterföljande packning utfördes med vibre
rande vält med gummiklädda valsar. Under härdningstiden täcktes 
vältbetongytan med geotextil, som hölls våt genom bevattning. 
För att styra sprickbildningen sågades tunna tvärgående fogar 
med inbördes avstånd ca 6 m. Fogarna var ca 3 mm breda och o- 
fyllda.

Det färdiga resultatet har följts upp med avseende på friktion, 
jämnhet och sprickbildning. Den uppmätta medelfriktionen var 
något över 0,70, vilket är ett bra friktionsvärde. Den goda 
friktionen är en följd av beläggningens goda yttextur, som har 
åstadkommits vid vältning med gummiklädd vals. Mätningar har 
visat att beläggningen blev något ojämn. På lågtrafikerade vägar
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med låg trafikhastighet bör man emellertid kunna ställa något 
lägre krav på jämnheten. Vid inspektion av beläggningen har inga 
större skador noterats. Endast ett fåtal vilda sprickor har bil
dats mellan uppsågade fogar.

Provvägen kommer att följas under ytterligare ett antal år. För
söket visar att vältbetong är ett nytt och intressant alternativ 
för användning på lågtrafikerade vägar med låg trafikhastighet.
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SUMMARY

Roller compacted concrete (RCC) is an unreinforced cement con
crete pavement that came into use during the 70s. Roller compac
ted concrete is laid with an asphalt paver and compacted with a 
vibrating roller. The principal applications so far have consis
ted of industrial platforms, paved areas in harbours and storage 
areas, where high traffic load have necessitated stringent re
quirements on a hard, durable surface. In Sweden the first rol
ler compacted concrete pavement was laid in 1984. Over the 
years, usage has increased and is at present approximately
200,000 m2 per year.

On roads and streets, roller compacted concrete has been used 
only to a limited extent. The reason is that roller compacted 
concrete surfaces have earlier become uneven. The development of 
high-compaction screeds has permitted better compaction immedia
tely after the paver, providing a more even top surface so that 
roller compacted concrete can be used also on roads.

The report describes the construction of a roller compacted con
crete pavement on a low volume road with a large amount of heavy 
vehicles. The road is located at Mala, some 10 km north of 
Hässleholm in the south of Sweden, and was constructed during 
summer 1990.

The roller compacted concrete pavement, which is 180 mm thick, 
was laid with a high-compaction asphalt paver. Final compaction 
was performed with a vibrating roller equipped with rubber-trea
ded rollers. During the curing period, the surface of the con
crete was covered with geotextile, which was kept wet by water 
sprays. To control cracking, narrow transverse joints were sawn 
at every 6 m. The joints were approximately 3 mm wide and were 
left unfilled.

The finished pavemewnt has been observed in regard to friction, 
evenness and cracking. The measured mean friction was somewhat
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over 0.70, which is a good value. The high friction is the re
sult of the pavement's good surface texture, which has been
achieved by rolling with a rubber treaded-roller. Measurements 
have shown that the pavement became somewhat uneven. On the 
other hand it should be possible to set somewhat lower evenness 
specifications on low volume roads with low traffic speeds. No 
major damage has been observed when inspecting the pavement.
Only a few "wild" cracks have occurred between the sawn joints.

Observations of the test road will continue over a number of 
years. The test shows that roller compacted concrete is a new 
and interesting alternative for use on low volume roads with low 
traffic speeds.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Vältbetong är en oarmerad cementbetongbeläggning som läggs med 
asfaltutläggare och packas med vibrerande vält. Beläggningstypen 
började användas på 1970-talet på lågtrafikerade vägar i Spani
en. I mitten av 1970-talet började skogsindustrin i Kanada att 
använda vältbetong på tungt trafikerade industriplaner och tim
merupplag. Sedan dess har vältbetong provats och använts i många 
länder.

I Sverige utfördes de första vältbetongbeläggningarna 1984. Un
der åren har användningen ökat och för närvarande läggs ca
200.000 m2 per år. Hittills har vältbetong använts på industri
planer, hamnplaner och uppställningsplaner där man på grund av 
stora belastningar har ställt höga krav på en hårdgjord och re
sistent yta.

I Frankrike, Spanien och Norge utvecklades vältbetong för an
vändning på vägar. Där finns i dag kunskap och erfarenhet om 
vältbetong på alla sorters vägar. Även i Kanada, USA och Austra
lien har vältbetong använts på vägar men då mer på lågtrafike
rade, tungt belastade vägar.

På gator och vägar har vältbetong trots allt endast använts i 
begränsad omfattning. Anledningen till detta har varit svårighe
ter med att få jämna vältbetongytor. Utvecklingen av högpackande 
skridar har medfört att en bättre packning erhålls direkt efter 
läggaren. Detta ger en jämnare överyta, vilket gör det möjligt 
att använda vältbetong i första hand på lågtrafikerade vägar.

Syftet med denna undersökning var att prova vältbetong på en 
lågtrafikerad väg med tung trafik och att under ett antal år 
följa upp resultatet med avseende på jämnhet, friktion och 
sprickbildning.
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2 VÄLTBETONG

2.1 Definition

Vältbetong definieras i Sverige som en oarmerad betongbeläggning 
av torr betong (ca 5 % vattenkvot), som proportioneras för att 
packas med vibrerande vält. Dess tryckhållfasthet skall minst 
motsvara K 40 efter 28 dygn och den skall vara frostbeständig i 
salt miljö samt vara tålig mot nötning.

Vältbetong läggs ut och packas med samma typ av utrustning som 
för asfalt, vilket betyder att all maskinell utrustning redan 
finns tillgänglig hos entreprenörerna.

I Sverige ställer man krav på att packningsgraden skall vara
minst 97%. Packningsgraden definieras som vältbetongens torrden
sitet dividerat med torrdensiteten vid standardiserad packning i 
laboratorium. Packningen kontrolleras lämpligen med en isotopmä
tare alternativt genom densitetsmätning med vattenvolymmeter.

Vältbetong utläggs normalt med en överhöjning av ca 20-25 %. Om 
läggare med högpackande skrid används kan överhöjningen göras 
mindre, vilket ger en jämnare överyta och normalt är ett krav 
för ytor och vägar med hög trafikhastighet.

Vältningen börjar med 1-2 statiska vältöverfarter, varefter 
vältningen utföres med vibrerande vältöverfarter tills en pack- 
ningsgrad av minst 97 % erhållits. Vältningen avslutas med 1-2 
statiska överfarter.

Under härdningstiden skall ytan skyddas mot vattenavgång, vilket 
kan ske på olika sätt. Vanligast är att ytan förseglas med bitu- 
menlösning (BL20RK) 0.6 kg/m2 omedelbart efter packning. Bäst 
resultat för ytans slitstyrka erhålls i regel om man vid efter- 
behandlingen använder en geotextil, som hålls våt genom bevatt
ning under hela härdningsförloppet. Då får man också en ljus 
yta. Andra möjligheter är täckning med plastfolie eller förseg
ling med en effektiv membranhärdare.
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2.2 Egenskaper

Vältbetong används som kombinerat slit- och bärlager. Den styva 
betongbeläggningen har mycket goda lastfördelande egenskaper som 
effektivt sprider fordonslasterna och därmed reducerar påkän- 
ningarna i överbyggnadens olika lager. En väg kan således byggas 
med mindre total överbyggnadstjocklek om den byggs med vältbe
tong i stället för med asfalt. Överbyggnadens tjocklek bestäms 
också av terrassens tjälfärlighet. Vid dimensioneringen används 
antalet tunga fordon, terrassens egenskaper (materialgrupp, drä
nerings förhållande) och det geografiska läget (köldmängd). Di- 
mensioneringstabell finns i "Betong på mark" (2).

25 mm AB 
50 mm AG

225 mm 
Grusbärlager

200 mm
Förstärknings-
lager

Figur 1. Vertikalspänning i överbyggnad med asfalt- respektive 
vältbetongbeläggning (trafikklass 4, undergrundsmate
rial C) .

Vältbetongytan är resistent mot oljor, drivmedel och de flesta 
kemiska ämnen samt är frostbeständig i salt miljö. Eftersom be
läggningen är styv och oberoende av temperaturpåverkan klarar 
den stora punktlaster utan att deformeras.

Vältbetong 5 to n 5 ton GBÖ

Vältbetong 170 mm

VertikalspänningarFörstärknings- 
lager 130 mm
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2.3 Lågtrafikerade vägar

Vältbetong har främst använts på större industriytor, hamnplaner 
och uppställningsplaner. Ett annat användningsområde som knap
past har provats i Sverige är lågtrafikerade vägar med stor an
del tung trafik. Med lågtrafikerade vägar menas här vägar med 
ÅDT<1000 axelpar.

Bild 1. Vältbetongvägen vid Mala.

I många länder använder man även betongbeläggning på lågtrafi
kerade tungt belastade skogsvägar och vägar inom lantbruket. 
Dessa vägar har ofta mycket liten trafikmängd men trafikeras med 
tunga fordon vår och höst då vägytan är mjuk om den saknar be
läggning .
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3 NORDISKA ERFARENHETER AV VÄLTBETONG SOM VÄG-
BELÄGGNING

Vältbetong började att användas som vägbeläggning på 1970-talet. 
Eftersom man tidigare hade svårt att uppnå tillräcklig ytjämnhet 
lade man i vissa fall ett asfaltslitlager på vältbetongen för 
att förbättra jämnheten. Med moderna högpackande utläggnings- 
maskiner kan vältbetong läggas med förbättrad jämnhet och an
vänds numera också på högtrafikerade vägar utan asfaltslitlager. 
Vältbetong används som vägbeläggning i ett flertal länder.

3.1 Norge

I Norden är det Norge som har varit ledande land och lagt flest 
vägar med vältbetong. Sedan 1981 har ett 20-tal objekt utförts 
på riksvägar och Europavägar, till en total längd av ca 55 km 
(se bilaga 1). Hälften av beläggningarna (ca 38 km) har lagts i 
tunnel. En stor del av objekten ligger i närheten av Mo i Rana 
och Narvik i fylket Nordland. I Nordland började norska Vägver
ket att använda vältbetong 1986 (4). Tunnlar är ett stort an
vändningsområde. Man har som målsättning att lägga vältbetong i 
alla nybyggda tunnlar. Vid de första fältförsöken 1986 tillver
kades vältbetongen i satsblandningsverk. Vid utläggningen använ
des högpackande utläggare av typ ABG Titan 211. Man uppnådde en 
hög packningsgrad och hög hållfasthet. Sämre resultat erhölls 
för jämnhet och slitstyrka.

Det första fullskaleförsöket med kontinuerligt blandarverk (om
byggt oljegrusverk) gjordes 1987. Resultatet blev sämre än för
väntat. Stora variationer erhölls för hållfasthet och jämnhet på 
grund av separation av vältbetongen. Genom att ställa högre krav 
på blandning och följa en given kornkurva kunde man 1988 uppnå 
en högre kvalitetsnivå. De objekt som utfördes 1989 lyckades 
mycket bra med avseende på hållfasthet, jämnhet och yttextur. 
Man klarade att tillverka vältbetong, som hade låg separation 
och tryckhållfasthet på 50 MPa. Jämnhet och körkomfort var lika 
bra som för asfaltbeläggningar. Detta visar hur viktigt det är
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att ställa krav på blandning och att vid tillverkning få ner 
risken för separation.

Erfarenheter sedan 1987 har visat att kvalitetssäkring med kont
roll av vattenhalt, cementhalt och kornkurva är viktigt för att 
uppnå ett bra resultat.

I Moåsen-tunneln gjorde man 1990 en försökssträcka med höghåll- 
fast vältbetong (C65).

För äldre vältbetongbeläggningar har det visat sig att hållfast
het och slitstyrka har förbättrats med tiden. Resultat från 
"vägslitaren" vid Norcem visar att slitaget (SPS-värdet) halve
ras vid provning efter de första två åren och att tryckhållfast
heten ökar med 20-30 %. Mätning av spårslitage ute på vägen har 
visat varierande resultat vid jämförelse mellan asfaltbeläggning 
och beläggning av vältbetong. Vid mätningar på en lågtrafikerad 
väg har asfaltbeläggningen fått lägre slitage än vältbetongen. 
På en väg med större trafikmängd (ÅDT 6500) har asfaltbelägg
ningen fått dubbelt så stort slitage som vältbetongbeläggningen. 
Orsaken till skador på äldre vältbetongvägar är främst separa
tioner som har uppkommit vid läggningen och sprickor som har 
bildats på grund av sättningar i underliggande lager. Man har 
inte haft några problem med frostskador. Frosthalka kan uppkomma 
vid annan tidpunkt på vältbetongvägar än på asfaltvägar.

Vägverket i Nordland planerar att de närmaste åren lägga ca 5 km 
vältbetong i tunnlar varje år. Utvecklingen av billigare och 
bättre vältbetong kommer att fortsätta. Byggnadstekniska regler 
för vältbetong finns i norska Vegverkets "Nye normaler för veg- 
bygging" (5).

3.2 Finland

I Finland har ett mindre antal vägobjekt lagts med vältbetong. 
Ett av de första objekten utfördes på Ilmarigatan i Åbo 1986. I 
vältbetongbeläggningen sågades tvärgående fogar med inbördes
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avstånd ca 10 m, vilket var något för stort och några vilda 
sprickor uppstod. En annan väg som utfördes 1986 i Pargas var ca 
900 m lång, varför ca 40 tvärgående sprickor uppstod eftersom 
ingen fogsågning hade utförts. Ingen vertikalrörelse uppstod i 
sprickorna. På sommaren var sprickorna praktiskt taget slutna. 
Vid några andra projekt i bl a Virkby, Pargas och Åbo hade man 
problem med att packa betongen och att få ytan jämn.

Det senaste projektet utfördes 1990 med bra resultat på en 960 m 
lång väg ner till Parteks kalkstensbrott i Pargas. Beläggningen 
går ca 330 m i tunnel, där tvärgående fogar sågades med avstånd 
ca 7 m. Utanför tunneln sågades tvärgående fogar med avstånd 
4-5 m. Vältbetongen blandades i ett mobilt kontinuerligt verk av 
typ Aran och lades med högpackande asfaltutläggare ABG Titan 
411. Utläggningskapaciteten var som mest ca 100 m3/tim. Vältbe- 
tongbeläggningen blev jämn med uppmätt IRI-värde 3,4.

3.3 Danmark

I Danmark har man inte använt traditionell vältbetong utan Aal- 
borg Portland har sedan 1986 arbetat med att vidareutveckla 
vältbetong till en ny beläggningstyp, Stabilbeton eller PCC (På
ver Compacted Concrete) (3). Vidareutvecklingen baseras på samma 
typ av partikelteknologi som har använts för betongtypen Densit, 
vilket innebär att man använder en betongsammansättning med par
tikelsprång mellan fin- och grovpartiklar samt ökar kravet på 
packningen. Vid komprimering packas de grova stenarna tätt till
sammans samtidigt som bruksdelen fyller ut hålrummet i det grova 
stenmaterialet. För att bruket skall bli homogent och lättfly
tande tillsätts silicastoft och flyttillsatsmedel. Man vill upp
nå en betong som har liten uttorkning, god slitstyrka, god 
frostbeständighet och god mekanisk stabilitet direkt efter ut
läggning och packning. En annan fördel är lång arbetbarhetstid.

I slutet av 1986 gjordes det första fältförsöket. Vid utlägg
ningen användes en högpackande asfaltutläggare av typ Vögele 
Super 1700. Efter tre års trafik med tunga arbetsfordon finns
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inga skador på beläggningen. Under senare år har man använt en 
högpackande asfaltutläggare med tung skrid, av typ Vögele Super 
2000. Erfarenheterna från ett flertal fullskaleförsök är att 
stabilbetongen både kan läggas och slutkomprimeras med tung hög
packande asfaltutläggare. Helst bör stabilbetong läggas i ett 
lager. Tvärgående fogar bör sågas med inbördes avstånd ca 5 m. 
Stabilbetong är frostbeständig, kan trafikeras tidigt och uppnår 
väsentligt högre tryckhållfasthet än normal vältbetong.

3.4 Sverige

I Sverige har endast ett fåtal vägobjekt utförts med vältbetong- 
beläggning. Ett av de första objekten var en ca 400 m lång prov
sträcka på väg 201 mellan Tibro och Mariestad, som utfördes som
maren 1989. Provsträckan ligger på en 1600 m lång nybyggd väg- 
sträcka förbi Z-Betongs grustäkt vid Hönsa. Vältbetongen lades 
med högpackande asfaltutläggare av typ ABG Titan 311 och packa
des med vibrerande vält Dynapac CC 42. Vid besiktning två år 
efter utförandet fanns inga andra skador än några få sprickor. 
Beläggningen hade en grov yttextur och inget synbart slitage.

VTI MEDDELANDE 672
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4 PROWÄG VID MALA.

4.1 Beskrivning av vägen

Provvägen är belägen vid Skånsk Byggbetongs betongfabrik vid 
Mala, ca 10 km norr om Hässleholm. Vägen, som är 600 m lång och 
6,5 m bred, byggdes 1990 och används som tillfartsväg till be
tongfabriken. Trafiken beräknas uppgå till ca 100 tunga fordon 
per dag.

■{Aggarpa myr dskoQ*
Gammaliot

\Aggatpa ayT

Myrehbi
Mtittcrädl

\runda s/'<

_̂<.pttatorpet
fa/s/ön]

P å is to rp 'fptp.pl
Jjötorpet

'•Skola N v bo da IP®'

tplorröd
Jslpnigard

Luyiadal

\ cfl . .
\  ijömhofm

Figur 2. Provvägens läge

Vältbetongbeläggningen är 180 mm tjock. För att reducera drag
spänningar och styra sprickbildningen har tunna tvärgående fogar 
sagats var 6:e m. Fogarna är ofyllda. Vältbetonglagret ligger på 
ett ca 600 mm tjockt gruslager, vars överyta har tätats och av- 
jamnats med ett tunt lager bärlagergrus. Undergrunden består av 
sandigt grusmaterial.

VTI MEDDELANDE 672
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Vägmitt

Undergrund sandigt grus

180 mm Vältbetong
30 mm Avjämning bärlagergrus

600 mm Fyllning med grus

Figur 3. Vägens uppbyggnad

Vägen kommer att följas upp av VTI med årliga besiktningar, samt 
mätningar av jämnhet, friktion och yttextur. Uppföljningen sker 
på fyra delsträckor om 100 m, som är belägna på en raksträcka ut 
mot gamla riksväg 117.

4.2 Arbetsrecept för vältbetong

Förundersökning av vältbetong utfördes av Euroc Research i Slite 
(se bilaga 2).

Till provvägen valdes följande arbetsrecept:

Cement 340 kg/m3
Ballast 0-8 mm 1104 kg/m3
Ballast 8-16 mm 903 kg/m3
Vatten 112,6 kg/m3
Cementkvot 16,9 %
Vattenkvot 4,8 %
Vet 0,33

VTI MEDDELANDE 672
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4.3 Utläggning av vältbetong

I början av juni 1990 påbörjades utläggningen av vältbetong. 
Vältbetongen tillverkades av Skånsk Byggbetongs betongfabrik i 
Mala, belägen vid ena änden av provvägen. Vid utläggningen an
vändes två asfaltutläggare, en ABG Titan 311 och en Dynapac Hoes 
15000 KT med högpackande Combo skrid.

Bild 2. Utläggning av vältbetong.

Vältbetonglagret lades i riktning från betongfabriken mot gamla 
väg 117. Dynapac-läggaren användes på vänster sida och ABG-läg- 
garen på höger sida. Den främre läggaren (ABG Titan 311) styrdes 
i höjdled av en tråd som var förmonterad på stolpar längs väg
kanten. Dynapac-läggaren gick något efter och styrdes i höjdled 
av nivån på det första vältbetongdraget.

VTI MEDDELANDE 672
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Packningen utfördes med en vält av typ Dynapac CC21. För att ge 
ytan en god yttextur och säkerställa en god friktion var välten 
utrustad med gummiklädda valsar (se bild 4).

Packningen påbörjades direkt efter utläggningen och pågick till 
erforderlig packningsgrad (97 %) hade erhållits. Packningsgraden 
uppmättes med isotopmätare av typ CPN. Packningsgraden uppmättes 
i genomsnitt till 98 %, alltså högre än minimikravet för vältbe
tong i Sverige.

VTI MEDDELANDE 672

Bild 3. Styrtråd för den främre läggaren



Bild 4. Vibrerande vält med gummiklädda valsar.

Under de första två dygnen efter utläggning täcktes vältbetong- 
ytan med geotextil som hölls våt genom bevattning, se bild 5. 
Under följande tre dygn vattnades ytan med vattenbil.

Bild 5. Täckning av vältbetongytan med våt geotextil.

VTI MEDDELANDE 672
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För att förhindra vilda sprickor i beläggningen sågades tunna 
tvärgående fogar med inbördes avstånd ca 6 m, se bild 6. Fogar
na, som var ca 3 mm breda och ofyllda, sågades dagen efter ut
läggning till ett djup av ca 60 mm.

Bild 6. Tunn ofylld tvärfog.

4.4 Fortlöpande provning

Under utläggningen tillverkades provkroppar vid betongfabriken 
enligt Kango-kub-metoden. Personal från Skånsk Byggbetong svara
de för provningsarbetet.

Provkropparna provtrycktes efter 28 dygn. Medelkubhållfastheten 
var 72 MPa med variation mellan 65 och 82 MPa. Betongen uppfyll
de väl hållfasthetskravet K40.

VTI MEDDELANDE 672
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4.5 Jämnhet

Den färdiga vältbetongbeläggningens jämnhet har dokumenterats i 
längdled och tvärled. Jämnheten i längdled har mätts med Chloe- 
-mätare. I tvärled har jämnheten utvärderats från tvärprofiler, 
som har mätts med VTI:s laserprofilograf Primal. Vägens jämn
het sförändring kommer att följas under ett antal år.

I figur 4 visas resultatet från jämnhetsmätning i längdled.

Figur 4. Resultat från jämnhetsmätning.

Av figur 4 framgår att vägens Chloe-värde i genomsnitt ligger 
något under 3,0, vilket är något lågt. I det här fallet då det 
är en lågtrafikerad väg bör man emellertid kunna ställa något 
lägre krav på jämnheten. På en nylagd högtrafikerad beläggning 
bör Chloe-värdet ligga på minst 4. Mätningarna visar att jämnhe
ten ej har förändrats under de första 18 månaderna. Jämnheten är 
något bättre på vägens högra sida. En förklaring kan vara att

VTI MEDDELANDE 672
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utläggningen på denna sida styrdes från en förmonterad tråd.

Bild 7. Mätning av jämnhet i längdled med Chloe-mätare.

Jämnheten i tvärled har utvärderats från uppmätta tvärprofiler, 
Tvärprofilerna visar att ytan har en svag nedsjunkning mitt i 
det högra utläggningsdraget, vilket kan bero på utläggnings- 
maskinens inställning. Ytan är för övrigt jämn i tvärled. I bi
laga 3 visas tvärprofiler som är uppmätta ca 10 dagar (900618) 
efter utförandet.

Bild 8. Mätning av jämnhet i tvärled med laserprofilometer 
(Primal).

VTI MEDDELANDE 672
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4.6 Friktion

I september 1990 och november 1991 har friktionen mätts på vält- 
betongvägen.

Mätningarna utfördes med VTI:s SAAB Friction-Tester vid en mät- 
hastighet av 70 km/tim på befuktad vägyta (normal mätmetod med 
0,5 mm vattenfilm). Däck som användes under mätningen var av 
fabrikat Trelleborg med ett ringtryck av 1,4 kg/cm2.

Friktionsmätningarna utfördes mitt på raksträckan, ungefär på 
delsträcka 2-3. Resterande sträckor användes till att accelerera 
respektive bromsa mätbilen.

Mätningarna har utförts i höger hjulspår.

Mätresultatet redovisas i tabell 1. Av tabellen framgår att me
delfriktionen ligger något över 0,70, vilket är ett bra frik- 
tionsvärde. Max.värdet ligger på 0,82 och min.värdet ligger på 
0,60. Medelfriktionsvärdet kan jämföras med normala medelfrik- 
tionsvärden för asfaltbetong, som brukar ligga i intervallet 
0,6-0,9. Enligt Vägverkets regler för drift och underhåll får 
friktionen på uppmätt sträcka om 20 m ej understiga 0,40. Frik
tionen på vältbetongbeläggningen uppvisar bra resultat och kla
rar väl uppställda krav.

Tabell 1. Friktionsmätning 1990-10-09 och 1991-11-05.

Riktning från betongfabriken
1990-10 1991-11

Riktning mot betongfabriken
1990-10 1991-11

Medel 0,71 0,69 0,73 0,74
Max 0,80 0,72 0,82 0,75
Min 0,60 0,67 0,64 0,72

VTI MEDDELANDE 672
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Den goda friktionen är en följd av ytans goda textur, som har 
åstadkommits genom vältning med gummiklädd vals.

Bild 9. Vältbetongbeläggningens yttextur.

4.7 Inspektion av strukturellt tillstånd

Den färdiga beläggningen har inspekterats vid två tillfällen, 
1990-10-09 och 1991-11-05. Inspektionsprotokoll finns i bila
ga 4. Som framgar av bilaga 4 fanns endast ett fåtal vilda 
sprickor som hade bildats mellan uppsågade fogar. På sträcka 2 
fanns några längsgående sprickor i mittskarven mellan de båda 
dragen.

VTI MEDDELANDE 672
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Ve i e r m e d v a l s e b e t o n g d e k k e  i No r g e .

Sted Å r Le n g d e x Br e d d e x Ty k k e l s e Kv a l i t
R i ksvei 36, Mo f l a t e n - 

Br e k k a , Te l e m a r k
1981 600 7 0,17 C65

R i ksv e i 36, Mo f l a t e n - 
El s t r o m , Te l e m a r k

1983 500 10 0,18 C65

R i ksvei 36, Ge i t e r y g g e n , 
Te l e m a r k

1985 300 7 0,18 C65

O lav V's g t ., Bo d o 1986 1.240 12 0,18 C35/55
Riksv e i 17, Ho l a n d s -

f j o r d e n , No r d l a n d
1986 600 6 0,18 C40

Ri ksvei 803,To s e n t u n e l l , 
No r d l a n d

1987 5.900 6,3 0,12 C35

E-6, To m m e r n e s e t ,Ha m a r o y , 1988 
No r d l a n d ,720 m t u n e l l

920 7 0,20 C45

E-6, An k e n e s s t r a n d ,Na r v i k 1988 2.000 8-14 0,18 C50
R iksvei 836, Si l a v å g e n 

No r d l a n d , t u n e l l
1988 2.370 6 0,16 C40

FORTS.(t u n e l l 825 m ) 1989 2.500 6 0,13 C35
Rv 601,Fl e n j a t u n e l l e n ,

Au r l a n d , Sogn & Fj .
1989 5.010 7 0,15 C45

St e i g e n t u n e l l , Ha m a r o y , 
No r d l a n d

1989 3.055 6 0,15 C35

FORTS. TUNELL 1990 5.000 6 0,15 C35
Mo s å s e n t u n e l l , Mo s j o e n , 

No r d l a n d
1990 270 8 0,18 C65

Rv 67, Tu s s e n t u n e l l e n , 
A r e d a l e n - Ma l m e d a l e n , 
Mo re & Ro m s d a l

1990 2.800 6,1 0,16 C45

Rv 571, Da l e - Bo l s t a d
TUNELL, HORDALAND

1991 7.200 7 0,15 C45

E-76, Fj /era - El j a r v i k
TUNELL, HORDALAND

1991 1.600 7 0,15 C45

S/ETRE TUNELL, HORDALAND 
NYTT DEKKE

1991 700 7,5 0,19 C65

E-69, Sk a f o n n a - G r i d s e t , 
t u n e l l , Mo r e & Ro m s d a l

1991 6.600 7,5 0,16 C45

Vei t i l Kj o p s v i k ,No r d l a n d
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1. 1985 - E6 Leirfjord

2. 1986 - Rv 80 Bodo

3. 1986 - Rv 17 Holandsfjord

4. 1987 - Rv 803 Tosen tunnel

5. 1987 - Jemverket Mo

6. 1988 - E6 Toiumemes

7. 1988 - E6 Ankenes

8. 1988-89 - Rv 836 Sila tunnel

9. 1989 - Steigentunnelen



Bilaga 1
Sid 3 (6)

PROSJEKTER I NORDLAND
Da vi startet med de förste forsokene med valsebetong i 
fylket 1985 hadde vi betydelig erfaring med cementstabil
isering. Et av de vesentlige problemene med de cement- 
stabiliserte baerelagene var heften mellom baerelag og dekke. 
Som regel ble det nyttet tynne asfaltdekker av oljegrus 
eller mykasfalt. I svinger og stigninger var heftproblemet 
betydelig.
En av måtene å lose heftproblemet, var å fjerne asfaltdekket 
og så la trafikken gå på en forbedret cementstabilisering, 
dvs. en valsebetong.
Forsokene de forste årene gikk derfor ut på å prove folgende
- Kunne valsebetong legges ut med "asfaltutstyr" vi hadde i 

fylket?
- Kunne valsebetong produseres i mobile, kontinuer1ige 
blandeverk som vi nytter til cementstabilisering?
Dessuten ble det gjort forsok med leveranse av valsebetong 
fra eksisterende betongfabrikker i fylket. Dette har 
imidlertid vist seg å vaere problematisk både pga. kapasitet 
og kvalitet på den ferdig blandede valsebetongen.
De forste forsok viste at vi var på rett veg når vi benyttet 
asfaltutstyr og kontinuerlig, mobilt blandeverk til produk- 
sjon av materialet.
Folgende prosjekter er utfort i Nordland til hosten 1988:

1985 E6 Leirf.jorden
Lengde : 270 m3
Areal : 2 000 m3
Tykkelse : ca 15 cm
Tilsiktet fasthet : C 25
Tilslag : 0-50 ved start

0-30 ved avslutning
Prosjektet var et rent eksperiment i tilknytning til et 
cementstabiliseringsarbeid på vegen. Det ble nyttet en 
beltegående asfaltutlegger av type Blow Nox. Raskt ble det 
konstatert at 50 mm materiale var for grovt. Selve eksperi- 
mentet gav ikke noe saerlig vellykket resultat med hensyn til 
overflate, og det er i dag lagt asfalt på hele strekningen.
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1986 RV80 Olav V ‘s gate
Lengde
Areal
Tykkelse
Tilsiktet fasthet

1,5 km 
14 200 m2 
ca 18 cm 
C 55 (850 m) 
C 35 (650 m) 
0 - 2 8  
0 - 2 2

Tilslag

Betong til prosjektet ble levert fra ferdigbetongfabrikk. 
Det ble gjort forsok med bruk av fiber, tilsetningsstoffer, 
silika og forskjellige praktiske problemstillinger i för
bindelse med utleggingen. Til utlegging ble nyttet en 
beltegående utlegger av type ABG-TITAN 280.

1986 RV17 Holandsfjorden
Lengde : 0,5 km
Areal : 3 500 m2
Tykkelse : ca 18 cm
Tilsiktet fasthet : c 30
Dette prosjektet ble i det vesentlige utfort for å utprove 
et forbedret cementstabiliseringsverk til valsebetong.
Ved den offisielle åpning av RV 17 i Meloy sto HM Kong Olav 
V på valsebetong da han åpnet vegstrekningen.

1987 RV 803 Tosen tunnel
Lengde : 5,8 km
Areal : 38 000 m2
Tykkelse : ca 12 cm
Tilsiktet fasthet : C 35

Prosjektet med legging av valsebetong i Tosentunnelen var et 
storskala eksperiment med bruk av kontinuerlig blandeverk og 
asfaltutlegger.
Tosentunnelen har liten trafikk (ADT < 300) derfor ble det 
ikke lagt vesentlig vekt på fasthet i betongen. Gjennom- 
foringen av arbeidene gikk bra, men det var stor spredning 
i proveresultatene, (i den grad det vil påvirke levetid 
m.m?). Forsoket har gitt en rekke erfaringer m.h.t. utstyr 
og produksjonsoppfolging.
På grunn av beliggenheten ble det nyttet cement i storsekk 
på anlegget, uavhengig av tiltransport av cement i bulk.

0 - 3 0
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1967 Jernverket
Areal : 1 000 m2
Tilslag : 0 - 1 8
På et lagerområde på jernverket ble det lagt ut valsebetong 
med to typer jernslagg som tilslag. Slagget som ble nyttet 
var EL-slagg og LD-slagg.
Best resultat ble oppnådd ved bruk av EL-slagg (40 MPA), LD- 
slagget viste blandt annet dårlig frostbestandighet.

1988 E6 Tommerneset
Lengde
Areal
Tykkelse
Tilsiktet fasthet 
Tilslag

1/0 km 
7 000 m2 
ca 18 cm 
C 35 
0 - 2 0

Det prosjektet omfatter legging i Tommerneset tunnel/ og ble 
gjennomfart forsommeren 1988. Utstyr som tidligere/ cement 
i storsekk og Durasplitt som tilslagsmateriale.

1988 E6 Ankenes
Lengde
Areal
Tykkelse
Tilsiktet fasthet 
Tilslag

Ca 2/0 km 
Ca 20 000 m2 
Ca 18 cm 
C 50 
0 - 1 6

Prosjektet omfatter legging på E6 inn mot Narvik. Vegen har 
komplisert geometri. Utstyr og tilslagstype som Tommerneset 
Store trafikkmengder og store krav til jämnhet på dekket. 
Bruk av asfaltutlegger med snorstyring til utlegging av av- 
rettingslag.

1988 RV 836 Sila tunnel
Lengde
Areal
Tykkelse
Tilsiktet fasthet 
Tilslag

Ca 3/5 km 
Ca 19 500 m2 
Ca 18 cm 
C 35 
0 - 1 6

( 14 500 m2 i 1988)
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Dette prosjektet omfatter legging av valsebetong i Sila 
tunnel, (ca 2,7 km) med tilstotende veg. Utfcrelse og 
utstyr som E6 Ankenes.

1989 RV 836 Sila tunnel
Lengde 
Areal 
Tykkelse
Tilsiktet fasthet Vbj 
Tilslag Vb ;

Ca 800 m (gjenstående fra 1988) 
5 092 m2 
10 cm Cg 
10 cm Vb 
C 35 
0 - 1 6

Som et ledd i å oppnå günstigere okonomi. ble en tolags 
konstruksjon bestående av 10 cm valsebetong over 10 cm 
cementstabiliserende grus gjennomfart. Foruten günstigere 
akonomi er også overflatejämnheten blitt bedre.

1989 Steigen tunnel
Lengde
Areal
Tykkelse
Tilsiktet fasthet

Ca 8,1 km
Ca 5 000 m2 (ca 19 000 m2 i 1988) 
15 cm 
C 35

Dette prosjektet omfatter legging av Steigen tunnel. Med 
sin lengde på 8,1 km vil den bli nordeuropas lengste veg- 
tunnel.
Til Vb blir det benyttet spesialprodusert cement, ferdig 
tilsatt silica og p-stoff.
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Uppdragsgivare:

Föremål:

Provning:

Resultat:

Provningsprotokol!

Markbetong, Ronny Andersson

För provning av vältbetongrecept , med ballast 
från Skånsk Byggbetong.
Ballasten 0-8 mm och 8-16 mm, torkades, 
siktades och sattes samman till 55 vikt%
0-8 mm och 45 vikt% 8-16 mm.
Förprovningen med kanjo 900x gjordes i två 
serier:
Serie 1: med 340 kg cement per m3 och 
tillverkning av 3 provkroppar per fuktkvot vid 
fuktkvoterna 4,4 4,8 5,2 och 5,7%
Serie 2: som serie 1, men med 325 kg cement och 
15 kg silica per m3.
För varje blandning testades konsistensen med 
RA-metoden 2 ggr/blandning.
De 3 provkroppama med den optimala fuktkvoten i 
varje serie togs ut till 28 dygns tryckhåll
fasthet.
Vid den optimala fuktkvoten gjordes ytterligare 
1 blandning/serie för tillverkning av 4 st 
frostprovkroppar, men då hade receptet beräknats 
efter den uppnådda maximala torrskrymdensiteten 
i varje serie.
Här gjordes också 2 RA-bestämningar per 
blandning.
Se bilaga.

Pentti Piiparinen 
Slite 1990-03-21 
CEMENTA AB
powl aV»

CEMENTA AB Cemlab
Bo Nitz

POSTADRESS POSTAL ADDRESS GATUADRESS 
O fFCL  ADDRESS Skeppargalan ̂

TElFPOntelephone
Ma: CW98-81DOO Int 4 46-496-810 00

TELEGRAM
TELEGRAM S
oemlab

P0STGR0 * ankG * 0
POSlAi ACCOUNT G awk ACCOUNT

23131-6 *34-8112So* 104S-620 30 SUTE SWEDEN PAX
0496-813 61

4136 CEM SLI S 23131-6
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Våltbetong Uppdrag:90115
serie 2

Blandning
Nr

Cement
kg/m3

Silika
kg/m3

Ballast 
0-8 mm

Ballast
8-16 mm

vatten
kg/m3 fukt 

kvot %
RA 1

mm
RA 2

mm
kub

nr Torrskr. 
dens kg/m3 Medel

6 325 15 1122 918 1 0 4 . 7 4 . 4 62 61 17 2305 2313ff tf tf n tf w tt 18 2318n tf tf tt ff tf tt 19 2317

7 3 25 15 1122 918 1 1 4 .2 4 . 8 57 56 20 2349 2357ff ff tf tt ft n tt 21 2367tf tf w tt tf n tt 22 2356

8 325 15 1122 918 1 2 3 . 7 5 . 2 54 55 23 2367 2361»t tf tt ff ff tt tt 24 2364ff ff tt ff ff tt tt 25 2352

9 3 2 5 15 1122 918 1 3 5 . 7 5 . 7 51 49 26 2336 2336ff w tt ff ft tt tt 27 2334ff ff ff ff n N tt 28 2338

10 3 25 15 1112 909 1 2 2 . 8 5 . 2 56 55 29 2374 2354
ft tf Vf ff tt n n 30 2349w tf ff ff ff tt tt 31 2338tt tf ff ff ff tt tt 32 2354

blandning 10 ■» firostprovar

ro
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VKltbetong 
Ballastaaterial uppdrag:90115

Nr Saaaancatt 0-8 an 6-16 ac
1 0.125 9.90 6.6 0.6
2 0.250 10.06 17.6 0.69 0.500 21.61 88.6 0.64 1.000 94.04 61.4 0.6
5 2.000 43.72 79.0 0.6
6 4.000 49.44 69.4 0.6
7 e.ooo 58.50 69.0 6.0
6 16.000 100.00 100.0 100.0
9 82.000
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Vältbetong Uppdrag:90115
serie l

Blandning
Nr

Cement
kg/m3

Ballast 
0-8 mm

Ballast 
8-16 mm

vatten
kg/m3

fukt 
kvot %

RA 1 
mm

RA 2 
mm

kub
nr

Torrskr. 
dens kg/m3

Torr skr. 
medelv.

1 340 1122 918 104.7 4.4 61 61 1 2330 2329ft ff ff ff ft fi 2 2324ff ff ff ff ff tf 3 2332
2 340 1122 918 114.2 4.8 57 58 4 2353 2347tt ff ff ff ft ft 5 2355ff ff ff ff ff ff 6 2333
3 340 1122 918 123.7 5.2 54 55 7 2334 2342tt ff w tf tt t» 8 2342ff tf tf ff ff « 9 2349
4 340 1122 918 135.7 5.7 51 50 10 2333 2319tf ff tt ff tt n 11 2316ff ff ff ff ff N 12 2309
5 340 1104 903 112.8 4.8 58 60 13 2341 2322tt ff tf ff ft n 14 2315ff
w
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Blandning 5 ■ frostprovsblandning



Frostprovning uppdragîBOI15
Kr nr 13 nr 14 nr 15 nr 16 ■adelvXrde
1 7 0.031 0.080 0.013 0.013 0.0342 14 0.093 0.220 0.040 0.070 0.110S 26 0.258 0.484 0.044 0.147 0.233
4 42
5 S6
e

Frostprovning
uppdrag:90115

" r 1 nr 29 nr 30 nr 31 nr 32 ■edeivkrde. 7 0.031 0.027 0.035 0.044 0.034
2 14 0.120 0.080 0.110 0.130 0.110
3 28 0.320 0.213 0.262 0.302 0.274
4 42
5 56
6
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