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SAMMANFATTNING 
 
Gummiklipp från uttjänta bildäck har använts som konstruktionsmaterial i 
anläggningstekniska sammanhang i 30 år, främst i Nordamerika. Gummiklipp har 
intressanta tekniska egenskaper som låg densitet, hög dränerande kapacitet och hög 
tjälisolerande förmåga. I Europa är erfarenheterna få avseende användande av materialet 
vid markbyggande. 
 
I detta projekt har gummiklipp använts som material i skyddslager i en provsträcka vid 
ombyggnation av väg 686 i Bodens kommun. Provsträckan består av tre delsträckor, en 
med bergkross (P1) och en med hyttsten (P2) som förstärkningslager. Den tredje 
delsträckan, referenssträckan, består av bergkross som förstärkningslager utan något 
underliggande skyddslager. I de byggda delsträckorna har utrustning installerats för 
mätning av temperaturer, tjälfronten, sättningar och lakvatten. De övergripande syftena 
med byggandet av provsträckan på väg 686 med gummiklipp som skyddslager är att 
erhålla kunskaper om att bygga med materialet, studera funktionen av materialet ur 
tjälisoleringssynpunkt och att undersöka hur överbyggnaden ska dimensioneras för att 
kompensera för materialets styvhet och elasticitet. 
 
Målen med provsträckan är att: 
 

− Kunna genomföra mätningar och utvärdering av sättningar i gummiklippslagret, 
temperaturer och tjälgränsen i vägkonstruktionen, konstruktionens styvhet 
(bärförmåga) och lakvatten från konstruktionen. 

− Öka kunskapen om gummiklipp som konstruktionsmaterial i en vägkonstruktion. 
 
Rapporten omfattar arbetet och utvärderingen av resultat fram till färdigställandet av 
vägsträckan samt inledande observationer av slitlagret. Utvärderingen av den slutliga 
konstruktionen och dess funktion kommer att redovisas i senare arbete. 
 
Baserat på dimensioneringsarbetet, grundat på de modeller som föreskrivs i ATB VÄG, 
som är genomfört i denna studie kan följande slutsatser dras för aktuell vägkonstruktion: 
 

− Livslängden på beläggningen är dimensionerande. Den nödvändiga tjockleken på 
vägöverbyggnaden för att motverka det mjuka skyddslagret medför en betydligt 
längre livslängd för terrassen än för beläggningen. 

− Resultaten från de använda dimensioneringsprogrammen, PMS OBJEKT 3.0 och 
EVERSTRESS 5.11 vid samma förutsättningar, är till vissa delar olika. 

− Utvärdering av den färdigbyggda konstruktionen rekommenderas för att bestämma 
en representativ styvhetsmodul som kan användas för dimensionering med de 
linjärelastiska materialmodeller som föreskrivs idag i ATB VÄG. 

 
Gummiklipp kan hanteras med konventionell utrustning som används vid vägbyggande. 
Banddrivna fordon är dock att föredra för utläggning och justering av utlagda lager på 
grund av punkteringsrisken. I vissa avseenden är gummiklipp mer lätthanterligt än 
konventionella vägbyggnadsmaterial som bergkross och friktionsjord, exempelvis håller 
materialet ihop bättre. Till nackdelarna hör att när väl materialet har packats är det svårt att 
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justera eftersom omkringliggande gummiklipp följer med som sjok. Det är svårt att i fält 
avgöra hur stor effekt packningsarbetet har på gummiklippet och att exakt bedöma hur 
tjocka de överlagrande materialen blir eftersom gummiklippet komprimeras då det 
belastas. 
 
Baserat på de fallviktsmätningar som utfördes på konstruktionen med 600 mm gummiklipp 
överlagrat av 500 mm förstärkningslager med 26, 38 och 50 kN slaghöjd kan följande 
konstateras: 
 

− Responsen vid belastning av 26 kN, deflektionen på vägytan från 
belastningscentrum och utåt, överensstämde med responsmodellen för utvärdering 
av fallviktsmätning vilket inte var fallet för 38 och 50 kN slaghöjd. De uppmätta 
deflektionerna för 50 kN slaghöjd låg utanför deflektionssensorernas mätområde. 

− Det utvärderade medelstyvhetsmodulerna för gummiklippslagret varierade mellan 
5-10 MPa för slaghöjderna 26, 38 och 50 kN. Medelstyvhetsmodulen är låg, 
jämförbar med lera i en underbyggnad, och variationen mellan högsta och lägsta 
styvhetsmodulen är liten jämfört med konventionella vägöverbyggnadsmaterial. 

− Fallviktsmätningarna visade ingen skillnad i styvhet mellan hyttsten och bergkross 
som förstärkningslager men okulära observationer indikerar att överbyggnaden med 
bergkross var styvare. 

− Styvhetsmodulen för gummiklippet beräknades med en 4-lagers responsmodell. 
Resultaten visar att utifrån de fallviktsdata som är tillgängliga låg styvhetsmodulen 
i gummiklippslagret mellan 2-300 kPa beroende på antagna styvhetsmoduler för de 
övriga lagren i modellen. 

De omedelbara sättningarna (kompressionen) i konstruktionen, orsakade av belastningen 
av 500 mm förstärkningslager, uppgick i genomsnitt till ca. 40 % för P1 med bergkross 
som förstärkningslager och ca. 14 % för P2 med hyttsten som förstärkningslager. 
Långtidssättningarna efter 2 månaders belastning av 500 mm förstärkningslager och trafik, 
uppgick i genomsnitt till 4,5 % för delsträcka P1 och 2,1 % för delsträcka P2 .  
 
Mätningar av temperaturer och tjälfronten i vägkonstruktionen under vinter och 
tjällossning visar att gummiklippslagret, i jämförelse med referenssträckan, har en 
tjälisolerande effekt.  
 
Lakvattenanalyserna visar att vissa grundämnen anrikas i lakvattnet jämfört med 
referenssträckan. De ämnen som anrikas mest i P1 med bergkross som förstärkningslager 
är järn (9 ggr), aluminium (8 ggr) och bly (5 ggr). För P2 med hyttsten som 
förstärkningslager anrikades bl.a. koppar (267 ggr), bly (71 ggr), kalium (52 ggr), zink (36 
ggr) och svavel (17 ggr). Av PAH-föreningar detekterades naftalen, acenaften, fluoren och 
fenantren i lakvattnet. Lakvattnet i referenssträckan räckte inte till för analys av PAH som 
jämförelse. Inga av de detekterade PAH-föreningarna räknas till de cancerogena av de sk. 
16 EPA PAH-föreningarna. Dominerande PAH-förening var naftalen, 17 µg/l i P1 med 
bergkross som förstärkningslager och 12 µg/l i P2 med hyttsten som förstärkningslager. 
Övriga detekterade PAH-föreningar var under 0,5 µg/l. Fler undersökningar behöver göras 
på lakvattensammansättningen för att se om emissionerna är representativa under en längre 
tidsrymd eller om de antar andra nivåer efter det att konstruktionen färdigställts. 
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ABSTRACT 
 
Tyre shreds have been used as construction material in foundation engineering applications 
about 30 years, mainly in North America. Tyre shreds have interesting technical properties 
for foundation engineering applications such as low density, high draining capacity, and 
thermal isolation capability. In Europe the experiences are few in using tyre shreds in 
foundation engineering work.  
 
In this project tyre shreds have been used as capping layer for thermal insulation purposes 
in a test section of the national road 686 outside the city of Boden in northern Sweden. The 
road was reconstructed and paved in order to increase the bearing capacity. A 600 mm 
thick tyre shred layer was used as thermal insulation underlaying the sub-base material. 
The test site is divided into three test sections. In test section P1 crushed rock is used as 
sub-base material and in test section P2 air blast furnace slag as sub-base material. The 
third test section is used as a reference and consists of crushed rock as sub-base material 
without underlaying capping layer. The main objectives of the test site are to gain 
experience in using tyre shreds as a construction material, study the capacity of thermal 
insulation of the material and to study how to design the superstructure when using tyre 
shreds using the Swedish design practise for flexible pavement. 
 
The expected results of the test site are to: 
 

− Be able to monitor and evaluate settlements of the tyre shred layer, the temperature 
distribution and the freezing/thawing front in the road construction, the stiffness of 
the construction and the leachate from the road construction. 

− Increase the knowledge of tyre shreds as a construction material in road 
constructions. 

 
The extent of the report is the work and evaluation of the test road until the end of the 
construction work. The evaluation of the performance of the finished road will be 
published in future publications.  
 
Based on the work applying the Swedish National Road Administrations practice for 
flexible pavement design following conclusions were made: 
 

− The service time of the road is limited by the pavement. The necessary 
thickness of the superstructure of the road in order to prevent the tensile strains 
in the pavement causes a longer service time of the subgrade compared to the 
pavement.  

− The results of the used calculation programs for pavement analysis, PMS 
OBJEKT 3.0 and EVERSTRESS 5.11, differ to some extent when using the 
same input data. 

 
Conventional construction equipment used in the construction work was successful in 
handling the tyre shreds. 
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Based on the stiffness evaluation from Falling Weight Deflectometer (FWD) tests on the 
sub-base material overlaying the tyre shred layer, the following can be concluded: 
 

− The deflection response of the surface using 26 kN load, from the load centre and 
out was according to the response model, but not the case for 38 and 50 kN load. 
All measurements using 50 kN load were out of the range for the deflection 
sensors. 

− The FWD-measurements did not show any differences in stiffness between the 
used sub-base materials crushed rock and air blast furnace slag. 

− The stiffness of the tyre shred layer was estimated using a 4-layer linear elastic 
response model. The range of the stiffness was 2-300 kPa depending on the 
assumed stiffness of the other layers in the model.  

 
The so called primary settlements of the tyre shred layer caused by the 500 mm sub-base 
material were approximately 40 % for test section P1 and approximately 14 % for test 
section P2. The settlements of the tyre shred layer, after 2 months of loading of 500 mm 
sub-base material and traffic, were approximately 4,5 % for P1 and approximately 2,1 % 
for P2.  
 
Measurements of temperatures and freezing front in the road construction showed that the 
tyre shred layer, compared to the reference section, has a thermal insulation effect.  
 
The leachate analyses show an increase in elements mainly in the P2 test section, using air 
blast furnace slag as sub-base material above the tyre shreds. The elements with the highest 
enrichment factor, compared to the reference section were copper (267 times), lead (71 
times), potassium (52 times), zinc (36 times) and sulphur (17 times). The most enrich 
elements in the leachate from P1 test section were iron (9 times), aluminium (8 times) and 
lead (5 times). Of the 16 EPA-PAH compounds mainly naphthalene was detected, 17 µg/l 
in P1 and 12µg/l in P2. Also acenaphten, fluorine and phenanthrene was detected in low 
concentrations, below 0,5 µg/l. None of the detected PAH compounds are considered to be 
carcinogenic referring to the U.S. EPA. 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Allmänt 
I och med EG:s avfallsdirektiv från 1999 är det förbjudet att deponera hela däck från och 
med 2003 och förbjudet att deponera fragmenterade däck från och med 2006, Eurolex 
(2004). Lagstiftningen syftar till ökad återanvändning eller återvinning av uttjänta däck. I 
Nordamerika, där liknande lagstiftning finns, har hela och fragmenterade däck använts i 
vägbyggnadssammanhang som bland annat tjälisolerings- och lättfyllnadsmaterial, Edeskär 
(2004). I föreliggande forskningsprojekt undersöks och utvärderas möjligheter för 
anläggningstekniska tillämpningar av fragmenterade däck i Sverige. I aktuellt fältobjekt 
provas gummiklipp som skyddslager i en belagd väg.  
 

1.1.2 Gummiklipp som skyddslager i vägar 
Humphrey och Nickel (1997) har studerat utformningen av överbyggnader för vägar med 
gummiklipp som skyddslager. De kom fram till, med simuleringar baserade på ett antal 
överbyggnadstjocklekar, att den tunnaste tänkbara överbyggnaden ovan en ren 
gummiklippsfyllning minst bör vara 750 mm tjock för att motverka för stora dragtöjningar 
i underkant av beläggningen. Det är något tunnare än den rekommendation som gäller 
enligt den amerikanska standarden ASTM Standard Practise for Use of Scrap Tires in Civil 
Engineering Applications D6270-98, där överbyggnadstjockleken minst ska vara ca. 900 
mm (3 fot), ASTM (1998). Ur ett ekonomiskt och resurshushållningsperspektiv är en 
tunnare överbyggnad att föredra. 
 
Användning av gummiklipp i vägkonstruktioner har provats i Nordamerika sedan 30 år 
tillbaka. Materialet har testats som skyddslager och lättfyllnad. Försöken kan grovt delas in 
i två typer, dels användning av materialet avskiljt från övriga berg- och jordmaterial och 
dels som uppblandat med berg- och jordmaterial. Används materialet rent utnyttjas 
materialets låga densitet, höga permeabilitet och goda värmeisoleringsförmåga maximalt. 
Nackdelen, ur ett väganvändningsperspektiv, är de elastiska egenskaperna vilka kan orsaka 
oönskat stora töjningar. Uppblandat med jord- och bergmaterial minskar problemen med 
töjningarna och den resulterande materialblandningen får en lägre densitet jämfört med 
motsvarande fyllning av enbart jord- och bergmaterial. Om gummiklipp används avskiljt 
från andra material underlättar det möjligheten att avlägsna materialet för annan 
materialanvändning eller energiåtervinning om så är önskvärt.  
 

1.1.3 Aktuellt vägobjekt 
 
Väg 686 mellan Skogså och Ubbyn 10 km öster om Boden, figur 1.1, har tidigare haft 
obundet slitlager och bärförmågeproblem under tjällossningen och har då helt stängts av. I 
och med det vägprojekt som teststräckan ingår i höjs bärförmågan på vägen från BK 3 till 
BK 1 under hela året och vägen beläggs med ett bundet slitlager. Trafikmängden är låg, 
120 ÅDT, men andelen tung trafik är hög. I området finns slutavverkningsklar skog och 
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upprustningen av vägen är ett led i att trygga virkesförsörjningen till den lokala 
sågverksindustrin. En stor del av vägens livstid uttryckt som standardaxlar kommer att tas 
ut på kort tid.  
 

 

Provsträcka 

 
Figur 1.1 Vägprojektet och teststräckans lokalisering. Provsträckans lokalisering är 
markerad med en cirkel. 
 
 

1.2 Syfte och mål 
 
De övergripande syftena med byggandet av provsträckan på väg 686 med gummiklipp som 
skyddslager är att erhålla kunskaper om att bygga med materialet, studera funktionen av 
materialet ur tjälisoleringssynpunkt och att studera hur överbyggnaden ska dimensioneras 
för att kompensera för elasticiteten och styvheten i materialet.  
 
En sträcka av väg 686 skall byggas med gummiklipp som skyddslager. Sträckan ska bestå 
av tre delsträckor, en med bergkross och en annan med hyttsten som förstärkningslager. 
Den tredje delsträckan, referenssträckan, består av bergkross som förstärkningslager utan 
underliggande skyddslager. I delsträckorna skall mätutrustning installeras för mätning av 
temperaturer, tjälfronten sättningar och lakvatten. Konstruktionens styvhet skall 
bestämmas genom fallviktsmätning. Tekniska egenskaper och erhållet lakvatten skall 
jämföras mellan dessa delsträckor. Med teststräckan undersöks möjligheter att kunna 
använda och bygga med gummiklipp i en vägkonstruktion. Detta görs genom att: 
 

− Använda materialet som skyddslager i tjälisolerande syfte. 

− Genomföra dimensionering av aktuell vägkonstruktion enligt svenska regler och 
undersöka reglernas tillämplighet.  
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Målen med provsträckan är att: 
 

− Kunna genomföra mätningar och utvärdering av sättningar i gummiklippslagret, 
temperaturer och tjälgränsen i vägkonstruktionen, konstruktionens styvhet 
(bärförmåga) och lakvatten från konstruktionen. 

− Öka kunskapen om gummiklipp som konstruktionsmaterial i en vägkonstruktion. 
 
Rapporten omfattar arbetet och utvärderingen av resultat fram till färdigställandet av 
vägsträckan. Utvärderingen av den slutliga konstruktionen och dess funktion kommer att 
redovisas i senare skrifter. 
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2 DIMENSIONERING 
 

2.1 Projektets genomförande 

Dimensioneringsarbetet och godkännandet av verksamheten av miljö- och byggnämnden i 
Bodens kommun pågick under våren 2002. Arbetet i fält med teststräckan påbörjades 
hösten 2002. Teststräckan färdigställdes då t.o.m. förstärkningslagret, där halva sträckan 
hade ett förstärkningslager bestående av 500 mm bergkross och den andra halvan ett 
förstärkningslager av 500 mm hyttsten. Beläggningsarbetet var planerat till juni 2003. På 
grund av förseningar på andra delar av det vägprojekt som teststräckan ingick i och högre 
prioriterade projekt under sommaren återupptogs arbetet först på hösten 2003. Under 
sommaren 2003 utfördes bl.a. mätningar av teststräckans bärförmåga på 
förstärkningslagret och analyser på uppsamlat lakvatten genomfördes. Under hösten byttes 
den delen av teststräckan där förstärkningslagret bestod av hyttsten ut mot bergkross, 
armering lades ned i förstärkningslagret och förstärkningslagrets tjocklek ökades från 500 
till 750 mm. Därefter lades bärlagret ut följt av beläggning. Arbetsgången åskådliggörs 
schematiskt i tidsaxeln i figur 2.1. 
 

 
Figur 2.1 Tidsaxel med de olika momenten vid byggandet av teststräckan. Under 2002 
färdigställdes vägen t.o.m. förstärkningslagret. Under 2003 utvärderades konstruktion och 
bl.a. ökades förstärkningslagret innan beläggning. Utvärderingen av vägen har fortsatt 
under 2004. 
 
 

2.2 Dimensioneringskriterier 

Vägen med teststräckan är dimensionerad enligt de krav som ställs i ATB VÄG, Vägverket 
(2002a). Det innebär att det är dragtöjningar i underkant slitlager, trycktöjningar i terrass, 
total tjällyftning och tjällyftningshastigheten som varit dimensionerade parametrar.  
 
Vägen är dimensionerad i två steg, dels inför byggstart 2003 och dels vid revidering av 
konstruktionen 2003. Dimensioneringsprogrammet PMS OBJEKT 3.0, Vägverket (2002c), 
som är ett hjälpmedel till ATB VÄG, användes vid dimensioneringen inför byggstart. 
Använda materialdata för dimensioneringen var programmets förvalda för konventionellt 
bergmaterial och för gummiklipp från publicerade resultat. Vid fallviktsmätningarna år 
2003 studerades den faktiska deformationen vid dynamisk belastning. Resultaten 
indikerade att konstruktionen behövde förstärkas. Konstruktionen dimensionerades om 

 5



 

genom att studera hur mycket tjockleken på förstärkningslagret behövdes ökas. För att 
kunna studera töjningar i detalj i hela konstruktionen användes vid den reviderande 
dimensioneringen programmet EVERSTRESS 5.11, WSDOT (1999), i tillägg till PMS 
OBJEKT 3.0. Den slutliga konstruktionens livslängd har analyserats för ett intervall av 
styvhetsmoduler för gummiklippet. 
 
Eftersom teststräckan ingår som en del i en ombyggnad av en väg måste hänsyn även tas 
till utformningen av de omgivande vägsträckorna. Beläggningstypen och bärlagrets 
sammansättning och tjocklek skulle vara densamma som för de övriga sträckorna. 
Bärlagret består av 80 mm obundet material av bergkross och beläggningen av MJOG 16. 
Dimensioneringsarbetet har därmed begränsats till att hitta lämpliga materialparametrar för 
gummiklippen till vägdimensionering och att bestämma tjockleken på förstärkningslagret 
och skyddslagret. 
 
 

2.3 Dimensioneringsparametrar 

2.3.1 Trafiklast 
Underlaget för dimensioneringen är hämtat från bygghandlingen för vägprojektet, 
Vägverket (2002b). Data för beräkning av det ekvivalenta antalet standardaxlar för vägen 
presenteras i tabell 2.1. Väg 686 är dimensionerad för 120 ÅDT och ingen förväntad 
ökning av trafikmängden. Andelen tunga fordon på vägen är hög, 5,8 %, och antalet 
standardaxlar per tungt fordon på vägen är satt till 3,0 eftersom den tunga trafiken till stor 
del består av timmerbilar. Referenshastigheten är 70 km/h. Det dimensionerande antalet 
standardaxlar är beräknat till 152424 med programmet PMS OBJEKT 3.0 baserat på ovan 
nämnda uppgifter. En stor del av det totala dimensionerande antalet standardaxlar 
förväntas tas ut under en relativt kort tidsperiod av de 20 år som beläggningen är 
dimensionerad för eftersom vägen kommer att utgöra utkörningsled för omfattande 
slutavverkningar.  
 
Tabell 2.1 Dimensioneringsparametrar för trafikberäkning, Vägverket (2002b), samt 
resulterande antal ekvivalenta standardaxlar för dimensioneringsperioden 20 år. 
Parameter Värde 
Årsdygnstrafik 120 ÅDT 
Andel tunga fordon 5,8 % 
Standardaxlar per tungt fordon 3 
Referenshastighet 70 km/h 
Antal standardaxlar per 20 år 152424 
 
Materialegenskaperna i terrass och vägöverbyggnad samt tjällyftningen påverkas av 
klimatet. Väg 686 är belägen i klimatzon 5 enligt ATB VÄG.  
 

2.3.2 Undergrund 
Enligt TBV/Geo, Vägverket (2002b), består vägsträckningen av moränmark och bitvis 
sediment med en mindre mäktighet ovan morän. Den aktuella platsen för teststräckan har 
sediment med en mäktighet på ca. 1 m med silt som överlagrar en grusig sandig till grusig 
siltig morän. Grundvattenytan är belägen ca. 1-1,5 m under terrassnivån. Vägskärningen 
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ligger i en slänt där vatten noterats tränga ut från den yttre vägslänten innan vägbygget 
påbörjades. Den frilagda jorden i vägens ytterslänt är flytbenägen, se figur 2.2. 
 
Betydande tjälrörelser har tidigare konstaterats för vägsträckningen där teststräckan 
anläggs. I TBV/Geo rekommenderas att den vägsträckningen dimensioneras med hänsyn 
till tjälfarlighetsklass 4 enligt ATB VÄG, d.v.s. Mycket tjällyftande jordarter, Vägverket 
(2002a).  
 

 
Figur 2.2 Bilden visar flytbenägenheten för jorden. Bilden är tagen i maj 2004 på 
vägens ytterslänt. Jorden flyter ut över snön i diket. 
 

2.3.3 Gummiklipp som skyddslager 
Till skyddslagret har 600 mm gummiklipp av storleken 50×50 mm2 valts. Denna storlek är 
en av de mest undersökta i laboratoriestudier och den som använts oftast i tidigare 
fältprojekt. Erfarenheter från andra projekt visar även att denna fraktion är lätthanterad. 
Tjockleken av gummiklippslagret är dels vald efter Vägverkets krav på värmemotstånd och 
dels för att resultaten vid utvärdering av teststräckan ska kunna jämföras med tidigare 
studier. Vägverkets krav är att tjälisolering i en vägkropp ska överstiga 2,85 m2K/W, 
Vägverket (2002a). Minimitjockleken för att använda gummiklipp som skyddslager i 
klimatzon 5 är 500 mm, baserat på ett värmeledningstal på 0,20 W/m,K. I andra försök, 
t.ex. Humphrey och Nickels (1997), har använts en tjocklek på ca. 600 mm då gummiklipp 
har utnyttjats som skyddslager. Eftersom 600 mm skyddslager med gummiklipp uppfyller 
Vägverkets krav på värmemotstånd har denna tjocklek valts i detta projekt. 
 
Dimensioneringsmodellen som dimensionering enligt ATB VÄG baseras på består av ett 
linjärelastiskt materialsamband. Friktionsmaterial uppvisar approximativt ett linjärelastiskt 
spännings-deformationssamband inom det begränsade spänningsintervall som normalt sett 
är aktuellt i en vägkonstruktion. Spännings-deformationssambandet för gummiklipp kan 
inte anses vara linjärelastiskt för de spänningsnivåer som råder i en vägkonstruktion, 
baserat på sammanställda laboratoriestudier, Edeskär (2004). Utan trafiklast utsätts 
gummiklippet som skyddslager för tryck av storleken ca. 12-17 kPa i en normal 
vägöverbyggnad och som mest för ca. 70 kPa under lasten av ett hjul på en 11,5 t axel. 
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Genom att sammanställa tidigare erfarenheter och studier av tekniska egenskaper hos 
gummiklipp, Edeskär (2004), har följande värden valts att representera gummiklipp i e
linjärelastisk dimensioneringsmodell, tabell 2.2. 
 

n 

abell 2.2 Valda dimensioneringsparametrar för gummiklipp som använts för att 
 

 

T
representera gummiklipp som ett linjärelastiskt material. Värden baserade på tidigare
erfarenheter, Edeskär (2004). 
Materialegenskap Värde
Elasticitetsmodul 2 MPa 
Tvärkontraktionstal 

 t/m3

duktivitet /m,K 

adsgrad  

0,28 
Skrymdensitet 0,600
Porositet 50 % 
Värmekon 0,20 W
Vattenkvot 2 % 
Vattenmättn 0,1 %
 
Materialegenskaperna har i dimensioneringen antagits vara konstanta, d.v.s. oberoende av 

2.3.4 Förstärkningslager 
nsioneringsarbetet har beräkningar utförts på två olika material, dels för 

 hyttsten, 

itt 

nsade 

2.3.5 Bärlager 
r v obundet 0-30 mm material av bergkross och tjockleken var fastlagd av 

2.3.6 Beläggning 
jukt oljegrus, MJOG 16, var given på förhand till projektet. De 

enna 

ål 

 på 
essa 

bl. a. årstid. Det stämmer väl överens med de resultat som sammanställts i Edeskär (2004). 
 

I dime
konventionellt förstärkningslager av 0-100 mm bergkross och dels för osorterad
en restprodukt från SSAB:s stålverk i Luleå. Hyttsten är det material som används som 
förstärkningslager i huvuddelen av vägprojektet på väg 686 med undantag för korta avsn
genom känsliga miljöer som t.ex. närhet till grävd brunn. För att resultaten ska vara 
jämförbara med tidigare genomförda projekt, och för att hyttsten används inom begrä
geografiska områden, studeras även ett konventionellt förstärkningslager av bergkross. 
 

Bärlag et består a
Vägverket till 80 mm, densamma som för övriga vägsträckor inom vägprojektet.  
 

Beläggningstypen m
utmattningskriterier som gäller för beläggningen i ATB VÄG är inte anpassade för d
beläggningstyp utan för mjuk asfaltbeläggning (MJAB). Skillnaderna mellan dessa 
beläggningstyper, MJOG och MJAB, är översiktligt att MJOG är mindre styvt men t
därmed töjningar bättre. MJOG används företrädesvis på vägar med relativ låg 
trafikbelastning där tjälproblem är tänkbara. För slitlagret, MJOG 16, har värdet
materialparametrarna diskuterats fram tillsammans med Vägverket Region Norr då d
inte finns tillgängliga i ATB VÄG, Ullberg (2003). 
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2.4 Dimensionering med PMS OBJEKT 3.0 

2.4.1 Förutsättningar 
Datorprogrammet PMS OBJEKT 3.0 är ett stödprogram till ATB VÄG. I programmet 
finns moduler för beräkningar av dimensionerande parametrar som, i programmet, jämförs 
med kraven i ATB VÄG. De beräkningsmoduler i programmet som använts vid 
dimensioneringen i detta projekt är trafikberäkning, bärförmåga och tjällyftning. Indata i 
programmet har varit de i programmet befintliga värdena på materialparametrarna för 
undergrund, bergmaterial och beläggning samt egna inlagda materialparametrar för 
gummiklipp och hyttsten. Temperaturdata för tjälberäkning i PMS OBJEKT 3.0 har tagits 
från den av Vägverket närmast belägna VVIS-stationen, 2511 i Sävast, med uppgifter från 
vintern 1996/1997.  
 
Möjligheten att variera värdena på materialparametrarna i PMS OBJEKT 3.0 är begränsad. 
Styvhetsmodulen begränsas nedåt i storlek till 1 MPa och tvärkontraktionstalet är låst till 
0,35 för alla material.  
 
Beräkningar har utförts dels för ett förstärkningslager med tjockleken 500 mm bestående 
av antingen bergkross eller hyttsten och dels för ett förstärkningslager på 750 mm 
bestående av enbart bergkross. Syftet med beräkningarna var att studera om en 
konstruktion med gummiklipp kan dimensioneras enligt anvisningarna i ATB VÄG. 
 

2.4.2 Dimensionering med 500 mm förstärkningslager 
Resultaten från beräkningarna med programmet PMS OBJEKT 3.0 samt kraven på 
konstruktionen för aktuell trafiklast och klimatzon redovisas i tabell 2.3. Av tabellen 
framgår det att för bitumenlagret uppfyller bergkrossträckan krav enligt ATB VÄG men 
inte hyttstenssträckan. Det tillåtna antalet standardaxlar för terrassytan är 
överdimensionerat med en faktor i storleksordningen 70 000 gånger. Det beror till största 
delen på tjockleken på konstruktionen som innebär att lasten sprids över en stor yta. Detta 
avspeglas även i beräknad maximal trycktöjning i överkant terrass som är i 
storleksordningen 10 gånger mindre än den maximalt tillåtna. Konstruktionerna klarar väl 
kraven för tjällyftning.  
 
Tabell 2.3 Resultat från dimensioneringsberäkningar för 500 mm förstärkningslager 
och jämförelse med kraven i ATB VÄG, Vägverket (2002a). 
Parameter Enhet Bergkross Hyttsten Krav 
Antal axellaster, bitumenlagret [-] 358 377 50 427 ≥ 152 424 
Antal axellaster, terrassytan [-] 2,2·1010 1,2·1010 ≥ 304 848 
Maximal trycktöjning, terrass [-] 0,000151 0,000383 ≤ 0,0021 
Tjällyftning [mm] 73 58 < 120 
Tjäldjup [mm] 1230 1224 - 
 

2.4.3 Dimensionering med 750 mm förstärkningslager 
Beräkningar för en ökning av förstärkningslagret till 750 mm bergkross över hela 
teststräckan har genomförts med programmet PMS OBJEKT 3.0 efter det att 
fallviktsmätningarna utförts. Beräkningar har skett dels med samma styvhetsmodul för 
gummiklippet som tidigare, d.v.s. 2 MPa, och dels med den lägsta som programmet tillåter 
1 MPa. Resultaten från beräkningarna med programmet PMS OBJEKT 3.0 samt kraven på 
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konstruktionen för aktuell trafiklast och klimatzon redovisas i tabell 2.4. Av tabellen 
framgår det att kraven väl uppfylls enligt ATB VÄG med de valda materialparametrarna 
och tjocklekarna. Fallviktsmätningarna indikerar dock att styvhetsmodulen för 
gummiklippet kan vara lägre än 1 MPa vilket innebär att beräkningarna ska tolkas 
försiktigt. I programmet PMS OBJEKT 3.0 är dock 1 MPa den lägsta styvhetsmodulen 
som kan användas vid beräkningar. Beräkningar med lägre styvhetsmodul än 1 MPa har 
genomförts med programmet EVERSTRESS 5.11, se avsnitt. 2.5. Till konstruktionen 
tillkommer dock armering av stålnät i förstärkningslagret, vilket kommer att resultera i en 
styvare konstruktion, vilket inte kan tillgodoräknas i beräkningarna med PMS OBJEKT 
3.0.  
 
Tabell 2.4 Resultat från dimensioneringsberäkningar för 750 mm förstärkningslager av 
bergkross med styvhetsmodulen 2 MPa och 1 MPa för skyddslagret och jämförelse med 
kraven i ATB VÄG, Vägverket (2002a). 
Parameter Enhet 2 MPa 1 MPa Krav 
Antal axellaster, bitumenlagret [-] 317 768 336 031 ≥ 152 424 
Antal axellaster, terrassytan [-] 1,4·1011 6,2·1011 ≥ 304 848 
Maximal trycktöjning, terrass [-] 0,000096 0,000066 ≤ 0,0021 
Tjällyftning [mm] 63 63 < 120 
Tjäldjup [mm] 1475 1475 - 
 
 

2.5 Dimensionering med EVERSTRESS 5.11 

2.5.1 Inledning 
Baserat på resultat från mätning av ytdeflektionerna vid slaghöjderna 26, 38 och 50 kN 
slaghöjd med fallviktsapparat har styvhetsmodulen för gummiklippet itererats fram, se 
avsnitt 5.1.5. De resulterande styvhetsmodulerna för gummiklippet i den responsmodellen 
är betydligt lägre än de tidigare antagna vid dimensionering. Genom att i detalj studera 
töjningarna i konstruktionen med programmet EVERSTRESS 5.11 kan effekterna på 
konstruktionen uppskattas om de faktiska styvhetsmodulerna i den slutliga konstruktionen 
skulle bli så låga som responsmodellen visar. Programmet EVERSTRESS 5.11 är ett 
program i en serie av beräkningsprogram som rekommenderas i Vägverkets 
metodbeskrivning 114:2000, Vägverket (2000), för bearbetning av deflektionsdata och 
analys av töjningar i en vägkonstruktion. EVERSTRESS 5.11 är framtaget av Washington 
State Department of Transportation, WSDOT (1999).  
 

2.5.2 Beräkningar med EVERSTRESS 5.11 
Programmet EVERSTRESS 5.11 bygger liksom PMS OBJEKT 3.0, se avsnitt 2.4, på en 
linjärelastisk materialmodell och används för att studera spänningar, töjningar och 
deflektioner, d.v.s. nedböjningen i vägytan orsakad av en fallviktsmätare, i en lagermodell. 
Till skillnad mot PMS OBJEKT 3.0 är inte intervallet på styvhetsmoduler begränsat och 
tvärkontraktionstalen kan definieras för varje material. EVERSTRESS 5.11 ger fler 
möjligheter att välja belastningspunkter och möjlighet att utvärdera i fler punkter. Det gör 
det möjligt att även studera dimensioneringskriteriet maximal trycktöjning i terrass som 
ATB VÄG föreskriver. Detaljerad beskrivning av dimensioneringsgången med 
programmet EVERSTRESS 5.11 återfinns i bilaga A.  
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Med EVERSTRESS 5.11 har styvhetsmodulerna 0,25 MPa, 0,5 MPa, 1 MPa och 2 MPa 
använts för gummiklippet i en lagermodell som överensstämmer med den som programmet 
PMS OBJEKT 3.0 använder. De lägre styvhetsmodulerna, < 1 MPa, härrör från 
responsmodellen vid utvärderingen av fallviktsdata. Styvhetsmodulerna 1 och 2 MPa är 
tidigare beräknade med programmet PMS OBJEKT 3.0 och är utvärderade med 
EVERSTRESS 5.11 för att jämföra resultaten mellan programmen. Lagermodellerna 
skiljer sig något mellan dessa program. Tvärkontraktionstalet i PMS OBJEKT 3.0 är ansatt 
till 0,35 för alla material, styvheten för ett material kan inte understiga 1 MPa och 
beläggningens styvhet motsvarar en annan beläggningstyp, MJAB. I EVERSTRESS 5.11 
kan alla värden på styvhet och tvärkontraktionstal användas vilket utnyttjats till att ändra 
materialdata för rätt beläggningstyp, MJOG, och för låg styvhet för gummiklippet. Genom 
att studera styvhetsmoduler i intervallet 0,25-2 MPa erhålls en uppfattning av 
konsekvenserna av variationen av värdet i styvhetsmodulen för gummiklippet på vägens 
livslängd. 
 
I den studerade lagermodellen har de dimensionerande töjningarna enligt ATB VÄG 
studerats, d.v.s. dragtöjning i underkant slitlager och trycktöjning i överkant av terrass. 
Utöver trycktöjning i terrass har även trycktöjningen i överkant av skyddslagret med 
gummiklipp studeras eftersom skyddslagret är mindre styvt än terrassen och därmed kan 
orsaka för stora deformationer i förstärkningslagret. 
 
Vid beräkningarna antas plant deformationstillstånd gälla. Den lagermodell som använts 
presenteras i tabell 2.5. 
 
Tabell 2.5 Lagermodell för dimensionering med programmet EVERSTRESS 5.11. 
Styvhetsmodulen E för gummiklipp varieras i lagermodellen mellan 0,25, 0,50, 1,0 och 2,0 
MPa. Värden på materialparametrar på bärlager, förstärkningslager och undergrund är 
tagna från ATB VÄG, Vägverket (2002a) och för MJOG 16 från Ullberg (2003). 
 Tvärkontraktionstal 

[-] 
Tjocklek

[mm] 
Styvhetsmodul 

[MPa] 
   Vinter Tjällossning Sommar Höst 
MJOG 16 0,30 45 11500 10000 2000 6500
Bärlager 0,35 80 1000 300 300 300 
Förstärkningslager 0,35 750 750 750 750 750 
Gummiklipp 0,28 600 E E E E 
Undergrund 0,35 ∞ 1000 30 50 50 
 
Belastningen på vägytan för beräkning av vägens livslängd motsvarar en standardaxel 
enligt ATB VÄG, Vägverket (2002a), se figur 2.3. I beräkningsmodellen har alla 4 
kontaktpunkter på standardaxeln inkluderats. 
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Figur 2.3 Definition av standardaxel enligt ATB VÄG, Vägverket (2002a). 
Centrumavståndet mellan belastningspunkterna för de parmonterade hjulen är 300 mm. 
 
För beräkning av största töjning orsakad av enstaka last föreskriver ATB VÄG, Vägverket 
(2002a), lastfallet i figur 2.4. Töjningen beräknas i terrass rakt under den rektangulära 
belastningsytans mitt. 
 

 
Figur 2.4 Enstaka last för vägöverbyggnad, Vägverket (2002a). Enstaka last om 130 
kN som belastar en yta om 600×200 mm2.  
 
Töjningarna har studerats under alla 4 hjulen. De största töjningarna för beläggningen 
erhölls rakt under det inre hjulet i hjulparet av standardaxeln.  
 
Av störst intresse ur dimensioneringsperspektiv är att studera den punkt i vägen dels där 
dragtöjningarna i underkant slitlager och dels där trycktöjningarna i överkant terrass är som 
störst. En standardaxel belastar vägytan i fyra punkter. Bärförmågan har beräknats för 
sektionerna 0, 850, 1000, respektive 1150 mm relativt en standardaxels mitt i 
längdriktningen, se figur 2 i bilaga A. Resultatet i bärförmåga uttryckt som antalet 
standardaxlar redovisas i figur 2.5 med avseende på beläggningen och i figur 2.6 med 
avseende på terrassytan för en lagermodell där styvhetsmodulen för gummiklippet ansätts 
till 0,50 MPa. I figur 2.5 redovisas även resultatet för en fiktiv terrass, benämnd 
gummiklipp, som representerar gränsskiktet mellan förstärkningslagret och skyddslagret. 
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Figur 2.5 Vägens livslängd uttryckt som standardaxlar för slitlagret på avstånden 0, 
850, 1000 och 1150 mm relativt centrum på en standardaxel i dess längdled då 
styvhetsmodulen för gummiklippet är satt till 0,5 MPa. Livslängden är lägst mitt under det 
inre hjulet på standardaxeln. 
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Figur 2.6 Vägens livslängd uttryckt som standardaxlar för terrassytan på avstånden 0, 
850, 1000 och 1150 mm relativt centrum på en standardaxel i dess längdled. Staplarna 
benämnda gummiklipp är en fiktiv terrassyta representerad av gränsskiktet mellan 
förstärkningslager och gummiklipp. Livslängden är lägst i terrassen i centrum av 
standardaxeln och för gummiklippet mitt emellan hjulparet på standardaxeln. Notera att 
antalet standardaxlar är logaritmerade. 
 
Av figur 2.5 och 2.6 framgår det att det är mitt under innerhjulen på standardaxeln där 
vägens livslängd är som lägst, d.v.s. där är antalet standardaxlar för beläggningen är som 
lägst. För terrassen och gummiklippslagret är det visserligen mellan hjulparet (x=1000 
mm) som livslängden är som lägst. Men skillnaden i livslängd mellan 850 mm från 
centrum av standardaxeln (mitt under innerhjulet) och 1000 mm från standardaxelns 
centrum är så liten, och antalet standardaxlar så stort i jämförelse med beläggningens 
livslängd, att det snitt som är kritiskt ur vägdimensioneringssynpunkt är mitt under 
innerhjulet (x=850 mm). I figur 2.7 redovisas det förväntade antalet standardaxlar baserat 
på dimensioneringsmodell som Vägverket föreskriver i ATB VÄG, Vägverket (2002a) för 
slitlagret och i figur 2.8 med avseende på terrassen och den fiktiva terrassytan, gränsskiktet 
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mellan förstärkningslagret och skyddslagret, benämnd gummiklipp för punkten mitt under 
innerhjulet på standardaxeln. Resultaten gäller mitt under innerhjulen på en standardaxel, 
d.v.s. 850 mm från axelmitt, för de antagna styvhetsmodulerna 0,25 MPa, 0,5 MPa, 1 MPa 
och 2 MPa. 
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Figur 2.7 Beräknat antal standardaxlar för beläggningens livslängd samt det 
dimensionerande antalet standardaxlar enligt ATB VÄG för den aktuella vägsträckan med 
styvhetsmodulerna 0,25, 0,5 1 och 2 MPa. Beräkningarna gäller mitt under innerhjulet på 
standardaxeln. 
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Figur 2.8 Beräknat antal standardaxlar för terrassens livslängd rakt under innerhjulet 
på standardaxeln samt det dimensionerande antalet standardaxlar enligt ATB VÄG för den 
aktuella vägsträckan. Staplarna benämnda gummiklipp är en fiktiv terrassyta 
representerad av gränsskiktet mellan förstärkningslager och gummiklipp. Notera att 
antalet standardaxlar är logaritmerade.  
 
Resultaten som redovisas i figur 2.7 och 2.8 visar att skillnaden i resulterande antal 
standardaxlar inte är stor trots att största skillnaden i styvhetsmodul för gummiklippet är 
åtta gånger. I modellen blir det resulterande antalet standardaxlar större för en lägre 
styvhetsmodul vilket inte borde vara fallet. Det kan bero på att modellen eller 
beräkningsprogrammet har svårt att hantera de stora skillnaderna i styvhet mellan 
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gummiklippet, med i sammanhanget mycket låg styvhet, och förstärknings- respektive 
undergrundsmaterialet. Gummiklipp är heller inte ett linjärelastiskt material som 
materialmodellen för dimensionering bygger på. För terrassen ökar antalet standardaxlar 
med ökad styvhetsmodul.   
 
Maximal trycktöjning av enstaka last har beräknats baserat på att approximera lasten till 12 
cirkulära ytor med radien 50 mm med vardera lasten 10,8 kN, figur 2.3. Trycktöjningen har 
studerats dels i terrass, som är dimensionerande enligt ATB VÄG, och dels i en fiktiv 
terrass, benämnd gummiklipp, som är gränsskiktet mellan förstärkningslagret och 
skyddslagret. Beräkningarna är utförda med programmet EVERSTRESS 5.11 med den 
lagermodell som redovisas i tabell 1 och för styvhetsmodulerna 0,25, 0,50, 1,0 och 2,0 
MPa. Resultaten redovisas i figur 2.9.  
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Figur 2.9 Beräkningsresultat för maximal trycktöjning av enstaka last för 
styvhetsmodulerna 0,25, 0,50, 1,0 och 2,0 MPa för gummiklipp jämte kravet på maximal 
tillåten trycktöjning enligt ATB VÄG.  
 
Kravet på maximal trycktöjning i terrass för en väg i klimatzon 5 är 0,0021. 
Trycktöjningen får inte överstiga detta värde. Resultaten visade att största trycktöjning i 
terrass uppnåddes under klimatperioden sommar. Det kan bero på att slitlagret är det 
styvaste lagret i konstruktionen och att styvheten på slitlagret är så pass mycket lägre under 
sommaren jämfört med de andra klimatperioderna. 
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2.6 Summering av dimensionering 

Dimensioneringen har i största möjliga mån följt Vägverkets anvisningar i ATB VÄG, 
Vägverket (2002a). På följande punkter överensstämmer inte dimensioneringen med ATB 
VÄG: 
 

− Utmattningskriteriet, sambandet mellan töjningar och standardaxlar, i ATB VÄG 
gäller inte för den typ av slitlager som används i detta vägobjekt.  

− Styvheten för beläggningstypen finns inte angivet i ATB VÄG eller PMS OBJEKT 
3.0. 

− Materialegenskaperna för gummiklipp finns inte i ATB VÄG utan är antagna 
utifrån tidigare undersökningar och erfarenheter. 

− Materialegenskaperna för hyttsten var då inte specificerade utan valdes i samråd 
med Vägverket Region Norr. 

 
Resultaten från beräkningar med PMS OBJEKT 3.0 med bergkross som förstärkningslager 
visas i tabell 2.6. Av tabellen framgår av antalet axellaster att en ökning av tjockleken från 
500 mm till 750 mm minskar livslängden på beläggningen men ökar livslängden på 
terrassen. Den totala tjällyftningen och tjäldjupet i terrass minskar. Om styvhetsmodulen 
minskar från 2 MPa till 1 MPa för 750 mm förstärkningslager så minskar beläggningens 
och terrassens livslängd. Resultatet visar att dimensionering med PMS OBJEKT 3.0 bör 
användas med stor försiktighet för gummiklipp eftersom förändringen i livslängd för 
beläggningen inte är den förväntade då styvhetsmodulen för gummiklippet ökar. 
 
Tabell 2.6 Jämförelse mellan dimensioneringsresultat från beräkningar med PMS 
OBJEKT 3.0 med bergkross som förstärkningslager och med kraven i ATB VÄG, 
Vägverket (2002a). 
Förstärkningslager [mm] 500 750 750 Krav 
Styvhetsmodul gummiklipp [MPa] 2 2 1 ATB VÄG 
Axellaster, bitumenlagret [-] 358377 317768 336031 ≥152424 
Axellaster, terrassytan [-] 2,2·1010 1,4·1011 6,2·1011 ≥304848 
Maximal trycktöjning, terrass [-] 0,000151 0,000096 0,000066 ≤0,0021 
Tjällyftning [mm] 73 63 63 <120 
Tjäldjup i terrass [mm] 5 0 0 - 
 
Resultaten för de beräkningar där förutsättningarna varit lika för programmen PMS 
OBJEKT 3.0 och EVERSTRESS 5.11 är sammanställda i figurerna 2.10-2.12. 
EVERSTRESS 5.11 ger en längre livslängd för beläggningen, figur 2.10, men en kortare 
livslängd för terrassen jämfört med PMS OBJEKT 3.0 då styvhetsmodulen för gummiklipp 
är 1 MPa, figur 2.11. Trycktöjningarna i terrassen blir större enligt EVERSTRESS 5.11-
beräkningarna jämfört med PMS OBJEKT 3.0, figur 2.12. Sammantaget innebär det att 
konstruktionen förefaller styvare för beläggningen med EVERSTRESS 5.11 jämfört med 
beräkningarna i PMS OBJEKT 3.0 och tvärt om för terrassen. 
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Figur 2.10 Jämförelse mellan resultat från dimensionering med PMS OBJEKT 3.0 
respektive EVERSTRESS 5.11 och kravet enligt ATB VÄG för beläggningens livslängd. 
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Figur 2.11 Jämförelse mellan resultat från dimensionering med PMS OBJEKT 3.0 
respektive EVERSTRESS 5.11 och kravet enligt ATB VÄG för terrassens livslängd. Notera 
att antalet standardaxlar är logaritmerade. 
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Figur 2.12 Jämförelse mellan resultat från dimensionering med PMS OBJEKT 3.0 
respektive EVERSTRESS 5.11och kravet enligt ATB VÄG för terrassens livslängd.  
 
Gummiklipp är inte ett linjärelastiskt material och det finns idag inga lämpliga 
materialmodeller anpassade till vägdimensionering. Laboratoriestudier visar att 
gummiklipp blir styvare i storleksordningen 2-6 gånger styvare i spänningsintervallet 17-
70 kPa, Humphrey och Nickels (1997) och Ahmed (1993). Det gör det svårt att hitta ett 
representativt, fixt, värde på styvhetsmodulen för gummiklipp vid vägdimensionering. 
 
Trots skillnaderna i resultat mellan beräkningarna med PMS OBJEKT 3.0 och 
EVERSTRESS 5.11 uppfylls kraven för vägen med stor marginal enligt ATB VÄG baserat 
på den materialmodell som föreskrivs.  
 
Baserat på dimensioneringsarbetet som är genomfört i denna studie kan följande slutsatser 
dras: 
 

− Livslängden på beläggningen är dimensionerande. Den nödvändiga tjockleken på 
vägöverbyggnaden för att motverka det mjuka skyddslagret medför en betydligt 
längre livslängd för terrassen än för beläggningen. 

− Den beräknade livslängden varierar beroende på vilket program som används vid 
dimensionering enligt ATB VÄG. Beräkningarna med EVERSTRESS 5.11 gav en 
längre livslängd för beläggningen jämfört med PMS OBJEKT 3.0 vid samma 
förutsättningar. PMS OBJEKT 3.0 gav en längre livslängd för terrassen jämfört 
med EVERSTRESS 5.11. Resultaten för programmen borde givit samma resultat 
eftersom de använder samma beräkningssamband. 

− Utvärdering av den färdigbyggda konstruktionen krävs för att bestämma en 
representativ styvhetsmodul som kan användas för dimensionering med de 
linjärelastiska materialmodeller som föreskrivs idag i ATB VÄG. 
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3 UTFORMNING AV TESTSTRÄCKAN 
 

3.1 Inledning 

Vägen är dimensionerad för att klara kraven i ATB VÄG, se kapitel 2. Den aktuella 
teststräckan ligger inom sektion 2/300-2/580 på väg 686 mellan Skogså-Ubbyn, Bodens 
kommun, se figur 3.1 Vägområdet går genom fastigheten Skatamark 38:4. 
 

 
 

Figur 3.1 Vägområde för teststräckan, sektion 2/300-2/580, väg 686 mellan Skogså och 
Ubbyn, Vägverket (2002b). 
 
 

3.2 Uppbyggnad av vägkropp 

3.2.1 Geometri 
Vägen har följande dimensioner: Vägbredden 6 m, körfältsbredden 3 m, stödremsan 0,25 
m, innerslänten lutningen 1:3 och ytterslänten lutningen 1:4, se figur 3.2. 
 

 
Figur 3.2 Vägkonstruktionens geometri. 
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3.2.2 Terrass 
Terrassen består av en siltig morän. Vid dimensioneringsarbetet (se kapitel 2) har jordens 
egenskaper klassats som en typ 4b jord enligt ATB VÄG, d.v.s. ett jordmaterial med en 
finjordsandel överstigande 30 %. Vägsträckan är belägen i en slänt, se figur 3.3. Vid 
terrassering har dels en skärning in i slänten gjorts för att bredda terrassen och dels massor 
från skärningen återanvänts som fyllnadsmaterial. Även dessa massor har en hög 
finjordsandel.  
 

 
Figur 3.3 Den färdigbyggda vägen. Breddningen av vägen innebar en skärning i 
slänten till vänster. 
 
Eftersom terrassen består av ett finkornigt material ställer ATB VÄG krav på att ett 
materialavskiljande lager ska användas mot terrassen för att förhindra 
materialuppträngning av finmaterial från terrassen upp i vägöverbyggnaden. En ”non-
woven” (icke vävd) geotextil i bruksklass 3 har använts som materialavskiljande lager 
mellan terrass och skyddslager. Samma geotextil har använts som inkapsling av 
skyddslagret. 
 

3.2.3 Skyddslager 
Skyddslagret består av 600 mm gummiklipp av storleken 50×50 mm2, se figur 3.4, 
inkapslat i den materialavskiljande textilen. Minimikravet på tjocklek blir 500 mm för 
gummiklippslagret baserat på värmemotstånd är 500 mm enligt ATB VÄG för klimatzon 5 
och referenshastigheten ≥ 70 km/h, Vägverket (2002a).  
 

 
Figur 3.4 Gummiklipp med storleken 50×50mm2 som använts vid byggandet av 
teststräckan. 
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Utspetsningen i sektion 2/375-2/390 är byggd med en större fraktion av gummiklipp, 
100×300 mm2. 
 

3.2.4 Förstärkningslager 
Förstärkningslagret är 750 mm tjockt och består av bergkross 0-100 mm. I teststräckorna 
P1 och P2 finns det armering placerad i förstärkningslagret, figur 3.5. I provsträcka 1 är 
stålarmering VSP 500 Φ=5 C/C 100 mm, placerad på djupet 370 mm relativt vägytan, 
vilket motsvarar 2/3 av tjockleken upp i förstärkningslagret, och i provsträcka 2 på djupet 
620 mm relativt vägytan, motsvarande 1/3 av tjockleken upp i förstärkningslagret. 
Placeringen av armeringen i konstruktionen beror på att avsikten är att reducera töjningar i 
underkant av slitlagret orsakad av kompressionen i gummiklippslagret. 
 

               
Figur 3.5 Armering placerad i förstärkningslagret. Bilden till vänster armering kring 
mätinstrument och bilden till höger visar överlapp mellan två armeringsnät. 
 
Förstärkningslagret i referenssträckan består av 750 mm bergkross 0-100 mm. I den 
sektion som referenstemperatursonden är placerad i består förstärkningslagret av 900 mm 
hyttsten. 
 

3.2.5 Bärlager 
Bärlagret består av 80 mm obundet bärlager av bergkross 0-30 mm. 
 

3.2.6 Beläggning 
Beläggningen består av MJOG 16, ett mjukt oljegrus. Specifikationer för beläggningen 
framgår av tabell 3.1. 
 
Tabell 3.1  Specifikation av vägens beläggning MJOG 16, Vägverket (2002b). 
Flisighetstal Sprödhetstal Kulkvarnsvärde Andel helt okrossat 
1,25-1,5 ≤ 50 ≤ 18 ≤ 18 
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3.3 Indelning av teststräckan 

Teststräckan är indelad i 2 provsträckor, P1 och P2, samt en referenssträcka. Skillnaden 
mellan P1 och P2 i den färdigställda konstruktionen är placeringen av armeringen i 
förstärkningslagret. Referenssträckan består av en konventionellt byggd vägsträcka med 
bergkross som förstärkningslager. Referenssträckan används huvudsakligen som 
jämförelse vid utvärdering av bärförmåga, nedbrytning av beläggning och uppföljning av 
utlakning av ämnen från konstruktionen. Den temperatursond som används som referens 
är, av byggnadstekniska skäl, placerad i en sektion med 900 mm hyttsten som 
förstärkningslager, d.v.s. utanför den egentliga referenssträckan. 
 
För indelning av teststräckan används samma referenssystem som det övriga sträckorna i 
vägobjektet. En schematisk indelning av teststräckorna presenteras i figur 3.6. 
 

 
Figur 3.6 Principiell placering av mätutrustning i teststräckan. Placeringen av 
utrustningen i figuren är inte skalenlig avseende storlek eller placering.  

 22 



 

 
Indelningen av provområdet, med hela vägobjektets referenssystem presenteras i tabell 3.2. 
 
Tabell 3.2 Indelning av provsträckor enligt vägobjektets referenssystem. 
Sektion Beskrivning 
2/330 Temperatursond placerad i referenssträcka med ett förstärkningslager 

om 900 mm hyttsten. 
2/335-2/375 Referenssträcka med 900 mm förstärkningslager av bergkross. 
2/375-2/390 Utspetsning mellan referenssträcka och P1. 
2/390-2/450 P1 
2/450-2/540 P2 
2/540-2/570 Utspetsning. 
 
 

3.4 Instrumentering 

3.4.1 Temperatursonder 
Temperatursonder är installerade i referenssträckan (sektion 2/330 i mittsektion) och i 
provsträcka P1 (sektion 2/420), i vägmitt respektive 1,5 från vägmitt vilket motsvarar 
mitten på körfältet, se figur 3.7. 
 

 
Figur 3.7  Placering av temperatursonder i vägkonstruktion. I referenssträckan är 
temperatursonden enbart installerad i vägmitt. 
 
Temperaturgivarna består av två olika typer, koppar-konstantan och PT100. Koppar-
konstantan är placerade på nivåerna 120, 620, 870, 885, 900, 915, 930, 940 och 960 mm 
relativt vägytan. PT100 givaren är placerad på nivån 620 mm relativt vägytan i den färdiga 
konstruktionen. Nivån relativt vägytan för temperaturgivarna för etapp 1, under första året 
då vägen inte var belagd, och nuvarande nivåer då vägen är färdigställd framgår av figur 
3.8. 
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Figur 3.8  Placering av temperaturgivare relativt vägytan i sektion 2/420 (P1). Etapp1 
innebär tiden från hösten 2002 till hösten 2003 innan vägen färdigställdes.  
 
Temperatursonden för referenssträckan placerades i sektion 2/330 där vägkroppen är 
uppbyggd av 900 mm hyttsten, 80 mm obundet bärlager och 40 mm beläggning. 
Temperaturgivarna i denna sektion är på nivåerna 120, 960, 975, 990 1005, 1020 (terrass), 
1030 och 1050 mm under beläggningens yta. 
 
Lufttemperaturen loggas kontinuerligt i mätskåpet för temperatursonderna vid provsträcka 
P1, och är placerad 1,5 m över vägytan, figur 3.9. 
 

 
Figur 3.9  Mätskåpet vid sektion 2/420. Avläsning för temperatursonderna i vägmitt 
och 1,5 m från vägmitt (mitt i körbanan). Mätskåpet innehåller även en temperaturlogger 
för utomhustemperaturen. 
 

3.4.2 Tjälgränsmätare 
Tjälgränsmätare används för att studera frys- och tiningsfronten. Tjälgränsmätaren 
utvecklades på 1950-talet av Rune Gandahl vid Statens väginstitut (nuvarande VTI). 
Tjälgränsmätaren består av ett plaströr med diametern 15 mm. I röret finns en gummislang 
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inspänd. Rummet mellan plastslangen och plaströret är fyllt med en indikatorvätska 
bestående av destillerat vatten och 0,04-0,1 % metylenblått. Mätröret i plast skyddas av ett 
ytterhölje av plast. Längden på tjälgränsmätaren är 1350 mm. Tjälgränsmätaren är 
tillverkad på LTU. Tjälgränsmätare finns installerade i sektionerna 2/385, 2/440 och 2/500 
både i vägmitt och mitt i körfältet, figur 3.10. 
 

 
Figur 3.10 Sektion med gandahlsonder (tjälgränsmätare) i vägkonstruktion. 
 

3.4.3 Peglar 
Peglarna består av en kvadratisk platta med längden 180 mm med en stång fastsvetsad i 
mitten på skivan. Den fastsvetsade stången löper i ett foderrör av PVC för att minska 
friktionen mellan stång och vägmaterial. Peglarna placerades på 2 nivåer, i underkant av 
skyddslagret, på den matrialavskiljande geotextilen mot terrassen, och ovanpå geotextilen 
som skiljer skyddslagret från förstärkningslagret, se figur 3.11 och 3.12. 
 

 
Figur 3.11 Peglar i testsektionen. En pegel är placerad under gummiklippet och en står 
ovanpå geotextilen (till vänster) som omsluter gummiklippet.  
 
Peglar är placerade i sektionerna 2/370 (P1) och 2/510 (P2). I varje sektion är ett par, d.v.s. 
en ovanpå och en i underkant skyddslagret, placerade i vägmitt respektive 1,5 m vänster 
om vägmitt, mitt i körfältet. 

 25



 

 

 
Figur 3.12 Sektion med peglar i vägkonstruktion.  
 

3.4.4 Mätslangar 
Mätslangar för slangsättningsmätning är installerade i sektionerna 2/355, 2/375, 2/405, 
2/430, 2/510, och 2/540. Mätslangarna är PE Ø 50 mm innerdiameter. Mätslangarna är i 
teststräckorna P1 och P2 lagda ovanpå den materialavskiljande geotextilen mellan 
gummiklippet och terrassen och ovanpå geotextilen mellan gummiklippet och 
förstärkningslagret, se figur 3.13.  
 

 
Figur 3.13 Placering av mätslangar i vägkonstruktionen. 
 

3.4.5 Lysimetrar 
Lysimetrarna har vardera dimensionen 540×355×200 mm2 och volymen 38,30 dm3 och 
består av polyeten (PE). De är fyllda med tvättad sjösten och täcks med en 
materialavskiljande geotextil. Lysimetrarna installeras så att ena hörnet utgör en lågpunkt. 
Lysimetern täcktes med en materialavskiljande geotextil innan gummiklippet i 
teststräckorna P1 och P2 lades ut, respektive bergkrosset i referenssträckan. Lakvattnet 
pumpas upp ur två av varandra oberoende slangar vars intag är belägna i lysimeterns 
lågpunkt. Installationen av en lysimeter visas i figur 3.14. Lysimetrarna töms med hjälp av 
en peristaltisk pump. 
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Figur 3.14  Lysimeter installerad på terrassen. 
 
Lysimetrarna är installerade på terrassen i sektionerna 2/370 (referens), 2/390 (P1) och 
2/530 (P2). I varje sektion är 2 lysimetrar placerade, en i vägmitt respektive en 1,5 m 
vänster om vägmitt, figur 3.15. 
 

 
Figur 3.15 Placering av lysimetrar i vägkonstruktionen. 
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4 BYGGANDE 
 

4.1 Inledning 

Under våren 2002 genomfördes det teoretiska dimensioneringsarbetet och den planerade 
teststräckans utformning godkändes av miljö- och byggnämnden i Bodens kommun. Själva 
byggandet av teststräckan utfördes i två steg. På hösten 2002, under oktober och en bit in i 
november, grävdes den tidigare vägkroppen bort, terrassen justerades och packades samt 
vägöverbyggnaden färdigställdes upp till och med förstärkningslagret. Vägarbetet avbröts 
på grund av vintern och avsikten var att vägen skulle beläggas under försommaren 2003. 
Eftersom andra delar av byggnationen vägen dröjde och andra vägprojekt var mer 
prioriterade under sommaren 2003 sköts beläggningsarbetet upp till hösten 2003. Beslut 
fattades att förstärkningslagret skulle ändras till att bestå av 750 mm bergkross över hela 
teststräckan och att armering skulle läggas in på två nivåer i förstärkningslagret. Vägen 
färdigställdes under september 2003 då delen av förstärkningslagret som bestod av hyttsten 
byttes ut mot bergkross 0-100 mm, förstärkningslagret ökades till 750 mm och armerades, 
bärlager och beläggning lades ut.  
 
 

4.2 Anmälan enligt miljöbalken  

Eftersom gummiklipp kan anses vara ett avfall med ringa föroreningsrisk anmäldes 
verksamheten till miljö- och byggnämnden i Bodens kommun enligt 9 kap miljöbalken. 
Verksamheten klassades som SNI-kod 90.007-2 C enligt bilagan till förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Uppläggning av inert material för 
anläggningsändamål med ringa risk för förorening för grundvattnet, Rixlex (2002). Miljö- 
och byggnadsnämnden i Bodens kommun ställde sig positiva till projektet. 
 
 

4.3 Justering av väglinje – terrass 

I och med vägprojektet skulle vägprofilen höjas. Det innebar att massorna i den tidigare 
vägkroppen grävdes bort och användes som fyllnadsmaterial där det behövdes i den nya 
väglinjen. I praktiken, för den aktuella teststräckan, innebar det att hela 
vägkroppsmaterialet gick åt till utfyllnad samtidigt som terrassytan breddades in i slänten. 
För terrassen under teststräckan användes inga återfyllningsmassor från vägkroppen. 
 
Terrassen packades med 11,5 tons linjelast. En del av terrassen frös under byggperioden då 
temperaturen föll. Arbetet fortskred genom att avtäcka, justera och packa terrassen allt 
eftersom det var möjligt att få fram gummiklipp.  
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4.4 Hantering av gummiklipp 

4.4.1 Logistik 
Det åtgår stora volymer gummiklipp i ett vägbygge. För att få tag på tillräckliga volymer 
material i rätt dimension kördes materialet upp från Göteborg. Transporten utfördes med 
flisbilar. Eftersom densiteten är låg för gummiklipp så är det volymen som är gränsättade 
för hur mycket material som kan transporteras per lastbil.  
 
Lossning och utläggning av materialet upplevdes av maskinförarna att fungera bra, figur 
4.1. Materialet håller ihop bättre än konventionellt anläggningsmaterial som friktionsjord 
och bergkross. Det är fördelaktigt i kanterna av en fyllning eftersom materialet inte flyter 
ut under belastning men kan utgöra en nackdel när väl materialet är utlagt och 
komprimerats av last, t.ex. överfarter med anläggningsmaskiner. Justering av ytan kan då 
innebära att mindre sjok med materialet följer med skopan.  
 

      
Figur 4.1 Bild till vänster: Lossning och utläggning av materialet. Justeringen av 
materialet är enkel. Bild till höger: Materialet håller ihop väl i kanterna, rasvinkeln är 
hög.  
 
Stålkorden i materialet utgör ett visst hanteringsproblem på grund av punkteringsrisken av 
hjulfordonens däck. Den utstickande stålkorden från gummiklippen innebär att 
gummiklippen sprids i den närliggande omgivningen genom att de fastnar i däcken och 
sedan lossnar vilket kan bidra till nedskräpning. Punkteringsrisken utgörs främst av den 
friliggande, och grova stålkorden. Denna stålkord är ca. 1,5-2,5 mm tjock och cirka 100-
150 mm lång, se figur 4.2. Kontakt bör tas med materialleverantören av gummiklipp för att 
se om mängden av denna friliggande stålkord kan minimeras. 
 

 
Figur 4.2 Friliggande stålkord i det gummiklipp som använts i vägbygget. 
 
Framförallt vid lossning dammade materialet, se figur 4.3. Omfattningen av damningen var 
enligt okulär bedömning i samma storleksordning som när förstärkningslagermaterialet 
lossades. Det är huvudsakligen rost från den utstickande stålkorden som dammar. 
Undersökningar visar att hantering av gummiklipp inte utgör något arbetsmiljöproblem 
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utomhus, Ulfvarson et al. (1998), men dammbekämpning kan vara nödvändigt om 
materialet hanteras i känsliga miljöer, som i tät bebyggelse, för att förhindra nedsmutsning. 
 

 
Figur 4.3 Dammande hantering. Dammet består till stor del av rost från den 
utstickande stålkorden. 
 

4.4.2 Utläggning av gummiklipp 
Gummiklippet lades ut i två ca. 400 mm lager med packning av varje lager. I detta projekt 
har en hjullastare använts för utläggning och justering, figur 4.3. Erfarenheter från andra 
projekt har visat att bandfordon är att föredra då materialet läggs ut. Grävmaskin eller 
bulldozer är de tidigare mest använda maskinerna. Hjulfordon kan köra på de packade 
lagren av däckklipp. 
 
Den slutliga höjden på det totala gummiklippslagret var planerad att vara 600 mm i den 
färdiga konstruktionen. För att kompensera kompressionen av överbyggnaden på 
gummiklippslagret behövde gummiklippslagret vara 630 mm efter packning. Materialet 
lades ut och packades i 2 pallar och varje lager packades var för sig med minst 4 överfarter.  
 
Eftersom gummiklippslagret på stora delar av teststräckan blev något tjockare än beräknat 
behövdes mer material tas fram för att slutföra teststräckorna så långt som möjligt jämfört 
med de ursprungliga planerna. Det kompletterande gummiklippet behövdes processas med 
annan utrustning än den som tidigare använts. De första leveranserna innehöll gummiklipp 
som processats genom fragmenteringsutrustningen en gång. Denna fraktion var mycket 
grov, delvis bestående av nästan intakta däck, se figur 4.4. 
 

 
Figur 4.4  Del av leverans av felaktig och för grov fraktion gummiklipp till vägbygget. 
 
Det felaktiga och för grova materialet grävdes bort och sändes tillbaka för att klippas om i 
ett steg till. Den resulterande fraktionen av detta andra processteg blev grövre än den som 
tidigare använts, ca. 100×300 mm2, se figur 4.5. 
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Figur 4.5  Utläggning av grövre klipp, ca.100×300 mm2. 
 
Delen av teststräckan P1 som byggdes med grövre klipp är från utspetsningens start vid 
sektion 2/375 till sektion 2/390.  
 

4.4.3 Packning 
Packning av det utlagda lagret utfördes med statisk packning med minst fyra överfarter av 
en vält med 11,5 tons linjelast, figur 4.6. Även vibrerande packning provades men utan 
märkbar skillnad. I praktiken har gummiklippen packats med mer arbete eftersom 
transporter med gummiklipp och förstärkningslager gått över de utlagda lagren. Det går 
inte att okulärt i fält se någon skillnad på gummiklippet hur mycket packningsarbete det 
utsatts för. Fältkontroll med en modifierad vattenvolymetermetod visade sig vara svårt att 
genomföra, figur 4.6. Gummiklippen är vassa vilket kräver ett starkt, punkteringssäkert 
membran och porerna kräver ett flexibelt membran för att fylla hålrummen. 
 

        
Figur 4.6 Bilden till vänster visar packning av gummiklipp och bilden till höger 
fältkontroll av densitet med modifierad vattenvolymetermetod. Istället för en 
vattenvolymeter användes plast och vatten ur flaska. 
 
När förstärkningslagret påfördes efter packning av gummiklippet komprimerades detta 
ytterligare. Storleken på denna kompression av gummiklippet visade sig vara svår att 
förutsäga. 
 

4.4.4 Avvägning av gummiklippslagret 
Avvägning av gummiklippslagret visade att medeltjockleken av gummiklippet före 
utläggning av förstärkningslagret blev något tjockare än avsett. Den utlagda tjockleken 
blev i genomsnitt 72 cm med en standardavvikelse på 17 cm. Eftersom utläggningen 
styrdes med s.k. flukt, innebär det att förstärkningslagret blir en aning tunnare som följd av 
ett tjockare skyddslager. 
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4.5 Förstärkningslagret 

4.5.1 Utläggning av förstärkningslager i etapp 1 
Förstärkningslagret lades ut på skyddslagret efter det att gummiklippet packats och den 
materialavskiljande geotextilen vikts över. Under hösten 2002 anlades 500 mm 
förstärkningslager av bergkross 0-100 mm på P1 och 500 mm osorterad hyttsten på P2. 
Utläggningen av dessa förstärkningslager utfördes i 2 pallar, vardera ca. 250 mm för att 
materialet skulle bli ordentligt packat. Antalet överfarter var 6.  
 

 
Figur 4.7  Utläggning av hyttsten som förstärkningslager ovanpå gummiklippslagret. 
Gummiklippet är inkapslat i en geotextil. På bilden syns även en mätslang för 
slangsättningsmätning. 
 

4.5.2 Avvägning av förstärkningslagret 
Avvägningen av förstärkningslagret gav att medeltjockleken var 49 cm med 
standardavvikelsen 11 cm att jämföra med målet 500 mm tjockt förstärkningslager. I dessa 
siffror har inte hänsyn tagits till den kompression som gummiklippet genomgår då det 
belastas med förstärkningslagret. Den faktiska tjockleken på förstärkningslagret är därför 
något tjockare.  
 

4.5.3 Utläggning av förstärkningslager etapp 2 
Efter fallviktsmätningarna i juli beslutades det att byta ut hyttstenen i P2 som 
förstärkningslager mot bergkross 0-100 mm, öka förstärkningslagrets tjocklek från 500 
mm till 750 mm för hela provsträckan samt lägga in armering i förstärkningslagret, figur 
4.8. Armeringen, bestående av stålarmering VSP 500 Φ=5 C/C 100 mm, lades ut på nivån 
250 mm ovanför gummiklippslagret respektive 500 mm ovanför gummiklippslagret i P1. 
Arbetet utfördes i augusti 2003.  
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Figur 4.8 Utläggning av förstärkningslager på armeringsnät. 
 
 

4.6 Installation av mätutrustning 

4.6.1 Lysimetrar 
Lysimetrar installerades i 3 sektioner; 2/370 (referens), 2/390 (P1), 2/530 (P2). I varje 
sektion placerades en lysimeter i vägmitt och en 1,5 m vänster om vägmitt. Lysimetern 
grävdes ner i den packade terrassen och placerades så att den lägsta nivån i lysimetern 
hamnade i det hörn där slangarna avsedda för provtagning mynnade ut. Ovanpå lysimetern 
placerades ett stycke av den materialavskiljande geotextilen och gummiklipp placerades 
ovanpå för att hålla denna på plats, se figur 4.9. Därefter placerades den 
materialavskiljande geotextilvåden som täcker hela terrassen över lysimetern varefter ett 
hål togs upp för lysimetern. Provtagningsslangarna drogs ovanpå geotextilen ut till vägkant 
varefter som skyddslagret med gummiklipp lades ut. 
 

 
Figur4.9 Placering av lysimeter i terrass. Varje lysimeter har två slangar för 
provtagning. Terrasytan var frusen vid den installationen av den aktuella lysimetern och 
på bilden syns aggregat av frusen jord.  
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4.6.2 Tjälgränsmätare och temperatursonder 
Tjälgränsmätarna och temperatursonderna består av rör som placeras vertikalt i 
konstruktionen. Tjälgränsmätarna är 1350 mm långa och är installerade 300 mm under 
terrassen upp till 350 mm i förstärkningslagret, se avsnitt 3.4.2. Temperatursonderna består 
av ett rör som placeras vertikalt i vägkonstruktionen från 300 mm under terrassytan till 
överkant av gummiklippslagret. I förstärkningslagret har separata temperaturgivare 
placerats in, se avsnitt 3.4.1 på nivåerna 120 respektive 620 mm under vägytan. Foderrör 
av stål trycktes ner i terrassen med hjälp av hjullastaren till rätt nivå med större 
gummiklippsbitar som offerspets. Därefter byggdes och packades vägkonstruktionen upp 
till den nivå som sonden når upp till, d.v.s. för tjälgränsmätare upp till och med 
förstärkningslagret och för temperatursonderna upp till gummiklippslagret, figur 4.10. 
 

 
Figur 4.10 Foderrör för placering av tjälgränsmätare eller temperatursond. 
 
Användningen av foderrör fungerade bra fram till placeringen av temperatursonder och 
tjälgränsmätare i referenssträckan. Silt trängde in i botten och frös fast vilket innebar att 
temperatursonden för referenssträckan fick flyttas till utanför bergkrossträckan och 
hamnade i en hyttstenssektion belägen utanför den sträcka som var tänkt som 
referenssträcka. 
 

4.6.3 Peglar 
Peglarna placerades i sektionerna 2/370 (P) och 2/5210 (P2). En pegel är placerad ovanpå 
det materialavskiljande lagret geotextil i underkant gummiklippslagret och en pegel ovanpå 
geotextilen som täcker gummiklippslagret, d.v.s. i underkant av förstärkningslagret. Försök 
att packa gummiklippsmaterialet med en padda runt peglarna misslyckades. Den fastnade i 
gummiklippet. Istället packades gummiklippet ”så gott det gick” med hjullastaren runt 
peglarna, figur 4.11.  
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Figur 4.11 Placering av pegel på geotextil på terrassytan och hantering av gummiklipp 
kring peglar. 
 
Det var svårt att få materialet ordentligt packat kring peglarna. Peglarna i vägmitt utsattes 
för horisontellt tryck på mätstången i vägmitt när vägmaterial transporterades förbi på 
andra körbanan.  
 

4.7 Uppsummering av erfarenheter från byggandet 

Gummiklipp kan hanteras med konventionell utrustning som används vid vägbyggande. 
Banddrivna fordon är dock att föredra för utläggning och justering av de utlagda lagren på 
grund av punkteringsrisken. I vissa avseenden är gummiklipp mer lätthanterligt än 
konventionella vägbyggnadsmaterial som bergkross och friktionsjord. Till exempel så 
håller materialet ihop bättre. Till nackdelarna hör att när väl materialet har packats är det 
svårt att justera eftersom omkringliggande gummiklipp följer med som sjok. 
 
Att justera lagren med fluktar är inte en bra kontrollmetod för tjockleken på lager vid 
arbete med gummiklipp eftersom materialet komprimeras en del. Allt eftersom mer 
material påförs desto mer komprimeras gummiklippet. Det räcker inte med att ta hänsyn 
till den slutliga kompressionen av gummiklippslagret när konstruktionen är färdigställd 
utan hänsyn måste tas till kompressionen av gummiklippslagret för den tillskottslast som 
varje enskilt lager tillför då det läggs ut. Annars kan tjockleken på mellanliggande lager 
underskattas eftersom gummiklippet inte komprimerats för den last den har i den slutliga 
konstruktionen och därmed blir tjockare. 
 
Vid sättningsmätningar är slangar för slangsättning fördelaktigare vid installationen 
jämfört med peglar.  
 
Foderrör för placering av tjälgränsmätare och temperatursonder fungerade bra. Problem 
med inträngning av silt som frös hade sannolikt kunnat undvikas med andra offerspetsar. 
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5 RESULTAT OCH UTVÄRDERING 
 

5.1 Bärförmåga och styvhet 

5.1.1 Inledning 
Bärförmågan utvärderades genom fallviktsmätning med FWD-apparat (Falling Weight 
Deflectometer) enligt Vägverkets metodbeskrivning 114:2000, Vägverket (2000). 
Fallviktsapparaten mäter vägytans deflektion (nedsjunkning) under belastning motsvarande 
en överfart av ett hjul, normalt motsvarande ett tungt fordon. Använda beteckningar och 
storheter följer Vägverkets metodbeskrivning 114:2000 ”Bearbetning av deflektionsdata, 
erhållna vid provbelastning med FWD-apparat”, Vägverket (2000). 
 
Vägens bärförmåga (styvhet) utvärderades under sommaren 2003 direkt på 
förstärkningslagret som vid tidpunkten bestod av 500 mm bergkross (P1) respektive 500 
mm hyttsten (P2). Bärförmågan, d.v.s. hela konstruktionens styvhet (ytmodulen), 
utvärderades för att få ett underlag om tjockleken på förstärkningslagret var tillräcklig inför 
beläggningsarbetet på hösten och för att erhålla deflektionsdata för att iterera fram 
styvheten i gummiklippslagret. De uppmätta deflektionerna, deformationerna vid 
belastning, användes även som underlag för dimensionering med programmet ELSYM 5, 
FHA (1985). Vidare har även utseendet på den s.k. deflektionskurvan studerats.  
 

5.1.2 Mätprogram 
Mätningarna utfördes i två mätserier, på vägens mitt (vägmitt) och mitt i körbanan på 
vänster sida (vägkant), relativt vägprojektets längdriktning, med avståndet 5 m mellan 
slagpunkterna i längdled. Var mätningarna genomförts framgår av figur 5.1. 
Fallviktsmätningar utfördes direkt på dåvarande förstärkningslager för de olika 
teststräckorna den 23 juli 2003. Tre olika slaghöjder användes; 50 kN, 38 kN och 26 kN i 
varje mätpunkt. Totalt utfördes fallviktsmätning i 64 punkter, ca. 20 punkter per 
provsträcka (Ref, P1 och P2). I bilaga B redovisas mätresultaten och beräkningarna. 
 

 
Figur 5.1 Placering av fallviktsmätningspunkterna på vägen. Fallviktsmätningarna 
utfördes var 5:e meter i vägmitt och mitt i vänster körbana (vägkant) relativt vägprojektets 
längdriktning. 
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5.1.3 Beräkningar 
Utifrån mätdata från fallviktsmätningarna har 3 typer av styvhetsmoduler beräknats, 
ytmodulen E0, medelmodulen Er och undergrundsmodulen Eu. Ytmodulen E0 representerar 
hela konstruktionens styvhet då hela konstruktionen betraktas som ett homogent, isotropt 
linjärelastiskt lager under belastningscentrum. Medelmodulen Er beskriver styvheten i 
konstruktionen på avståndet r från belastningscentrum, d.v.s. på det ekvivalenta djupet r. 
Undergrundsmodulen Eu beskriver undergrundens styvhet och är normalt den modul som 
har störst inverkan på de övriga beräknade modulerna, Vägverket (2000). Eftersom 
gummiklipp har en lägre styvhet än terrassen gäller det troligen inte i detta fall. 
Beräkningarna redovisas i bilaga B. 
 

5.1.4 Resultat 
Mätresultaten från 50 kN slaghöjd är inte tillförlitliga för teststräckorna P1 och P2 med 
gummiklipp då deflektionen (nedböjningen av vägytan vid belastningen) överskred 
töjningsgivarnas mätområden. I figur 5 visas beräknade styvhetsmoduler Er för 600 
respektive 900 mm djup, vilket ungefär motsvarar överkant respektive mitten av 
gummiklippslagret, för alla slaghöjderna. Bearbetning av fallviktsdata presenteras i bilaga 
B. 
 

0
2
4
6
8

10
12

600 900 600 900 600 900

26 kN 38 kN 50 kN

Djup [mm] och slaghöjd

St
yv

he
ts

m
od

ul
 E

r [
M

Pa
]

P1 vägmitt
P1 vägkant
P2 vägmitt
P2 vägkant

 
Figur 5.2 Sammanställning av medelvärdet för utvärderade medelstyvhetsmodulerna 
E600 och E900 för slaghöjderna 26, 38 och 50 kN utförda på 500 mm förstärkningslager. 
Förstärkningslagret består av bergkross i P1 och hyttsten i P2, överlagrande 600 mm 
gummiklipp. Resultaten för 50 kN slaghöjd är inte tillförlitliga. 
 
Resultaten i figur 5.2 visar att den utvärderade styvhetsmodulen ökar med ökad slaghöjd 
och ökat djup vilket är förväntat resultat i en fallviktsmätning. De utvärderade 
styvhetsmodulerna är av ungefär samma storleksordning oavsett använd slaghöjd och 
material i förstärkningslagret i jämförelse med andra vägbyggnadsmaterial. Även 
skillnaden i bärförmåga för skyddslagret mellan vägmitt och vägkant är liten.  
 
Resultaten visar att den utvärderade styvhetsmodulen med fallviktsmätning för 
gummiklipp är ungefär dubbelt så hög som den antagna vid dimensioneringen med PMS 
OBJEKT 3.0  samt att det inte tycks finnas någon skillnad i styvhet mellan de överlagrande 
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förstärkningslagren av hyttsten eller bergkross. Visuella observationer av nedböjning av 
ytan på förstärkningslagret då tunga fordon körde över provsträckorna tyder på att ytan 
deformerades mer på hyttstenssträckan än för bergkrossträckan. Baserat på detta kan antas 
att bärförmågan i hyttsten är lägre än för bergkross vilket gör att tillförlitligheten hos 
fallviktsmätning som utvärderingsmetod direkt på förstärkningslagret i detta fall kan 
ifrågasättas. Dock var inte konstruktionen färdigställd vid mättillfället. Den visuellt 
observerade lägre bärförmågan för hyttstenen beror sannolikt på att överlagringstrycket på 
gummiklippet blir lägre med den lättare hyttstenen. Viss effekt kan även tänkas bero på att 
omlagring i materialet sker i större utsträckning för den rundare hyttstenen jämfört med det 
flisigare bergkrosset då fordon passerar.  
 
Utvärderingen av bärförmågan av referenssträckan, vid mättillfället bestående av 900 mm 
hyttsten som förstärkningslager ovanpå terrassytan, visar att bärförmågan är lägre i 
vägkanten, uppmätt mitt i körfältet, jämfört med vägmitt. I figur 5.3 visas 
styvhetsmodulens variation i referenssträckan för 50 kN slaghöjd. Skillnaden i ytmodulen 
E0, d.v.s. konstruktionens totala styvhet, är inte så stor men skillnaden i styvhet i 
förstärkningslagret och undergrunden ökar från ca. 45 MPa vid 200 mm djup till ca. 80 
MPa vid djupet 1200 mm för 50 kN slaghöjd. Mönstret med att skillnaden i styvhet ökar 
med djupet är detsamma för 26 och 38 kN slaghöjd, se bilaga B. 
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Figur 5.3 Medelstyvhetsmodulens, Er, variation för referenssträckan, 2/355-2/375. 
Konstruktionen består av 900 mm hyttsten som förstärkningslager ovanpå terrass. Den 
horisontella heldragna linjen markerar gränsen mellan förstärkningslager och terrass. 
 
Utseendet av nedböjningen på vägytan orsakad av fallviktsmätningen varierar med 
slaghöjden. Deflektionsbassängen, d.v.s. vägytans nedböjning i belastningscentrum och i 
andra punkter på olika avstånd därifrån, i vägmitt för de 3 testade sträckorna ref, P1 och P2 
redovisas i figur 5.4. Punkterna i diagrammen är medelvärdena av den registrerade 
ytdeflektionen för varje mätsond och slaghöjd. Utseendet av deflektionsbassängen är olika 
för de olika slaghöjderna. Typiskt utseende för en deflektionsbassäng för konventionella 
vägbyggnadsmaterial uppvisar referenssträckan. Utseendet för deflektionskurvorna för de 
olika slaghöjderna på provsträckorna jämförs här med utseendet för referenssträckan. För 
26 kN slaghöjd är deflektionen större men kurvan jämn. Vid 38 kN slaghöjd kvarstår den 
maximala deformationen mellan mätpunkterna 0 och 300 mm innan den avtar. För 50 kN 
slaghöjd ökar deflektionen mellan avståndet 0-300 mm från deflektionscentrum. Det 
förefaller som om det bildas en ”våg” vid fallviktsmätningen. Enligt Vägverket (2000) ska 
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värden som ger upphov till ett sådant utseende på deflektionsbassängen diskrimineras 
eftersom de inte överensstämmer med en ideal elastisk modell. Alla mätvärden för 50 kN 
slaghöjd var underkända på grund av för stora uppmätta deflektioner. I bilaga B redovisas 
deflektionskurvor för både vägkant och vägmitt. Av dessa figurer framgår det att 
deflektionen är mindre för P1 än P2 i alla fall utom ett, mätningen av vägkant med 26 kN 
slaghöjd.  
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Figur 5.4 Sammanställning av uppmätt deflektion relativt fallviktscentrum för 
slaghöjderna 26 kN (heldragen tunn linje), 38 kN (streckad linje) och 50 kN (tjock 
heldragen linje). Resultaten i figuren är medelvärden för uppmätt deflektion för 
referenssträckan, P1 och P2 i vägmitt. 
 

5.1.5 Responsmodell 
Utifrån deflektionsdata beräknas styvhetsmodulen för materialet i gummiklippslagret 
genom att använda en 4-lager linjärelastisk responsmodell. Modelleringen har följt 
metodiken i Vägverkets metodbeskrivning för bearbetning av deflektionsdata, Vägverket 
(2000).  
 
Responsmodellen bygger på följande antaganden: Materialen antas homogena och 
isotropa. Varje lager antas ha oändlig utsträckning i horisontalplanet och begränsas i 
vertikalplanet, med undantag för det understa lagret som antas ha oändlig tjocklek. Lasten 
antas statisk, Vägverket (2000). 
 
Eftersom fallviktsmätning är en semi-empirisk metod som är framtagen för konventionella 
vägbyggnadsmaterial används enbart data från referenssträckan och P1 i responsmodellen. 
Lagertjocklekarna är kända för förstärkningslagret och skyddslagret. Tjockleken på 
undergrundsmaterialet ovan fast grund är okänd. Utifrån fallviktsdata kan dock tjockleken 
på undergrundsmaterialet, d.v.s. den siltiga moränen, uppskattas enligt Vägverket (2000). 
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Då mäktigheten för undergrundsmaterialet inte är känd ansätts den tjockleken till 3000 mm 
i enlighet med Vägverkets anvisningar. För beräkningar användes programmet ELSYM 5, 
FHA (1985).  
 
Lagermodellen består av 4 skikt, tabell 5.1. Värden på elasticitetsmodulen och 
tvärkontraktionstalet för förstärkningslagret respektive undergrunden är hämtade från 
Vägverket (2000). Elasticitetsmodulen för förstärkningslager av krossat material ska enligt 
rekommendationerna ligga i intervallet 300-600 MPa. Eftersom det inte är troligt att 
förstärkningslagret kan erhålla maximal styvhet när det överlagrar ett mjukt material har 
värdet 400 och 500 MPa valts. För silt ligger rekommenderat intervall av 
elasticitetsmodulen 15-45 MPa. Undergrunden består inte enbart av silt utan även grövre 
fraktioner. Det rekommenderade intervallet för elacticitetsmodul för finkorniga moräner 
ligger i intervallet 35-150 MPa. Utifrån ovan nämnda rekommendationer är 
elasticitetsmodulen för undergrunden vald till 40 och 50 MPa. Den fasta undergrundens E-
modul ska sättas till 1000 MPa enligt Vägverket (2000). Tvärkontraktionstalet i modellen 
är satt till 0,1 för fasta undergrunden vilket är detsamma som rekommenderas för betong. 
Utifrån laboratoriestudier sammanställda av Edeskär (2004) ansätts tvärkontraktionstalet 
för gummiklipp till 0,28. 
 
Tabell 5.1 Lager och materialparametrar i responsmodellen. Lagren är uppräknade i 
ordning uppifrån och ner. 
Lager Tjocklek 

[mm] 
Elasticitetsmodul 
[MPa] 

Tvärkontraktionstal 
[-] 

Förstärkningslager 500 400 och 500 0,35 
Gummiklipp 600 Itereras 0,28 
Undergrund 3000 40 och 50 0,35 
Fast undergrund ∞ 1000 0,1 
 
Ytdeflektionerna för lagermodellen beräknas utifrån en teoretisk fallviktsbelastning från 
26, 38 och 50 kN slaghöjd i programmet ELSYM 5. Beräknade deflektioner jämförs sedan 
med de i verkligheten uppmätta. Resultaten presenteras i tabell 5.2. 
 
Tabell 5.2 Resulterande styvhetsmodul för gummiklipp för studerade kombinationer av 
styvhetsmoduler för undergrund och förstärkningslager vid slaghöjderna 26 / 38 / 50 kN. 
 Förstärkningslager 
Undergrund 400 MPa 500 MPa 
40 MPa 3 /170 /300 kPa 3 / 140 / 260 kPa 
50 MPa 3 / 170 / 300 kPa 2 / 140/ 260 kPa 
 
De beräknade styvhetsmodulerna är överlag låga. De ökar med ökad belastning. De 
beräknade styvhetsmodulerna är lägre än förväntat jämfört med laboratoriestudier då 
typiskt värde ligger i storleksordningen 0,5 MPa vid ett överlagringstryck motsvarande 
förstärkningslagret, Edeskär (2004). Det är tveksamt om den linjärelastiska 
responsmodellen är giltig. Den parameter som påverkar den resulterande beräknade 
deflektionen mest är styvhetsmodulen för undergrunden, Vägverket (2000). Ett lägre värde 
ger en högre modul för gummiklippet. Styvheten hos förstärkningslagret påverkar också 
men inte lika mycket. 
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5.2 Sättningar 

 

5.2.1 Inledning 
Sättningar har studerats genom avvägning av peglar och ytor. Slangsättningsmätningar 
planeras att genomföras under hösten 2004. 
 
Peglar är installerade i sektionerna 2/390 (P1) och 2/505 (P2). Peglarna är placerade ovan 
och under skyddslagret av gummiklipp i vägens mitt och i körbanans mitt, se figur 5.5. 
 

 
Figur 5.5 Placering av peglar i vägsektion. 
 
Övriga avvägningsdata, relaterade till byggandet av teststräckan presenteras i kapitel 4. 
 

5.2.2 Primär sättning 
Med primära sättningar avses här den kompression av gummiklippsmaterialet som i 
samband med packning och utläggning av förstärkningslagret. Avvägning utfördes på 
terrassen, på gummiklippslagret efter det att gummiklippet lagts ut och packats samt på 
förstärkningslagret efter det att förstärkningslagret lagts ut och packats. Avvägning skedde 
varje 10 meter i vägmitt och 2 m ut från mitten på varje sida. De primära sättningarna 
bestämdes genom att studera förändringen i tjocklek på gummiklippslagret vid peglarna i 
sektion 2/390, P1 (bergkross) och i sektion 2/505 P2 (hyttsten). I figur 5.2 visas tjockleken 
på skyddslagret (gummiklippet) i vägmitt respektive mitt i körbanan. 
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Figur 5.6 Tjocklek på skyddslager i sektion 2/390 och 2/505 före och efter utläggning 
av skyddslagret.  
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Av figur 5.6 framgår det att kompressionen är högre för sektion 2/390 (P1) jämfört med 
2/505 (P2). Den primära kompressionen i P1 uppgår till 32 % vid vägkant respektive 51 % 
i vägmitt att jämföra med 17 % respektive 11 % för P2. Skillnaderna kan förklaras med 
olika material i förstärkningslager, skillnad i storlek på gummiklipp och packningsarbete. 
Densiteten för bergkross som överlagrar P1 är högre än densiteten för hyttsten som 
överlagrar P2. De teoretiska överlagringstrycken för P1 med 0,5 m förstärkningslager av 
bergkross är ungefär 9,5 kPa och för P2 med 0,5 m tjockt förstärkningslager av hyttsten 
ungefär 8 kPa. Men de faktiska överlagringstrycken utifrån mätningarna vid peglarna visar 
en annan bild. Förstärkningslagret vid P1 är tunnare än önskat vilket innebär ett 
överlagringstryck motsvarande ca. 6,5 kPa i vägkant och 6,4 kPa i vägmitt att jämföra med 
P2 där den initiella tjockleken bättre överensstämde med den tänkta resulterande i ett 
överlagringstryck motsvarande 7,2 kPa i vägkant och 7,1 kPa i vägmitt. Därmed är det 
faktiska överlagringstrycket något högre i P2 än i P1 vid peglarna. Vid sektion 2/390 
användes en typ av gummiklipp som var något grövre, ca. 100×300 mm2, vid 
kompletterande leveranser av material. Det är sannolikt att denna grövre fraktion är mer 
svårpackad. Det faktiska packningsarbetet runt peglarna i sektion 2/390 kan ha blivit 
mindre eftersom en mindre mängd maskiner körde över materialet runt omkring jämfört 
med sektion 2/505. Utifrån de rådande förhållandena så borde rimligen de primära 
sättningarna ha varit större i P2 men observationerna visade att de sättningarna var större i 
P1. Peglarna som användes för avvägningen var placerade i vägbrunnar. Det är möjligt att 
det kan ha påverkat överlagringstrycket och avläsningarna. 
 

5.2.3 Sekundär sättning 
Med sekundär sättning avses här den vertikala deformation av skyddslagret som skett efter 
det att förstärkningslagret färdigställdes hösten 2002 och fram till 20021219. Under denna 
tid är gummiklippet belastat med 500 mm bergkross i P1 respektive 500 mm hyttsten i P2 
och trafik har tillåtits att köra över förstärkningslagret. De sekundära sättningarna har mätts 
med peglarna i sektion 2/390 (P1) och i sektion 2/505 (P2). 
 
Tabell 5.3 Sekundär sättning med överlagring av enbart förstärkningslager 
Sektion 2/390 (P1) 2/505 (P2) 
Pegel Vänster Mitt Vänster Mitt 
Sättning [%] 3,8 5,2 2,5 1,7 
 
De sekundära sättningarna i P2 är ungefär hälften så stora som i P1. Det är ungefär samma 
relativa skillnad som för de primära sättningarna. Det tyder sannolikt på att gummiklippet 
packades bättre runt peglarna i P2 jämfört med P1.  
 
 

5.3 Temperatur- och tjälgränsmätningar 

5.3.1 Inledning 
Temperatur- och tjälgränsmätningar har utförts på hösten 2003 samt våren 2004 och 
försommaren för att studera tjälnedträngning och upptining.  
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5.3.2 Lufttemperatur 
Lufttemperaturen har registrerats med en givare placerad 1,5 m ovan markytan vid sektion 
2/420. Givaren har varit kopplad till en logger som registrerat temperaturen var 15:e minut 
och medelvärdesbildat 4 avläsningar till ett timmedelvärde. Under vintern 2003-2004 var 
köldmängden 1577 negativa graddygn. Mätvärdena från vintern 2002-2003 gick förlorade 
vid en datorstöld. 
 
 

5.3.3 Temperaturprofiler 
Temperaturprofiler har avlästs vid 5 tillfällen, 20021209, 20030618, 20030630, 20031024 
och 20040505. Temperaturerna har avlästs med handinstrument, ett för koppar-
konstantangivare och ett för PT100-givare, figur 5.7. 
 

 
Figur5.7  Avläsningsinstrument för registrering av temperaturen i vägprofil med 
koppar-konstantan till vänster och PT 100 till höger. 
 
Vid det sista av dessa tillfällen var apparaturen vid sektion 2/330 i referenssträckan skadad, 
troligen av snöröjningen. Mätskåpet hade ramlat ner och ledningen från temperaturgivaren 
på 120 mm nivå var av, figur 5.8. 
 

                      
Figur 5.8  Skadad mätutrustning våren 2004. Till vänster: Mätskåpet i sektion 2/330. 
Till höger: Mätsonden på nivån 120 mm under vägytan ur funktion.  
 
Trots att terrassen delvis frös under byggandet i oktober och november innebar isoleringen 
av terrassen med gummiklipp att markvärmen kunde tina upp det frusna ytlagret av 
terrassen i P1, se figur 5.9. I vägkanten ligger 0˚C-isotermen strax ovanför terrassytan 
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medan den i vägmitt återfinns ungefär 200 mm under terrassytan. I referenssträckan är 
däremot terrassen frusen ner till en nivå som överstiger 0,9 m under terrassytan, vilket 
motsvarar det maximala djup som kan studeras med installerade temperatursonder.  
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Figur 5.9  Temperaturprofil i sektion 2/420 (P1) och i referenssektionen 2/330 den 19 
december 2003. I figuren är gränsen mellan förstärkningslager och terrass i sektion 2/330 
angiven med streckad linje och mellan skyddslager och terrass i P1 med streckad och 
prickad linje samt 0˚C-isotermen som streckad vertikal linje.  
 
Temperaturprofilen för den färdiga vägkonstruktionen under tjällossningsperioden visas i 
figur 5.10. Av temperaturprofilen går att utläsa att terrassen ca. 2 dm under terrassytan och 
nedåt på referenssträckan är frusen medan den inte är det i P1. Tjälgränsmätningar 
bekräftar att hela profilen i teststräckan ner till 400 mm under terrassnivå är ofrusen.  
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Figur 5.10  Temperaturprofiler den 5 maj 2004. Tjällossning i terrassen pågår i 
referenssträckan medan terrassen i P1 är ofrusen. 
 
 

5.3.4 Tjälgränsmätning 
Tjälgränsmätning har skett i sektionerna 2/385, 2/440 och 2/500. Vid avläsningstillfällena 
har överkant på tjälgränsmätarna först avvägts innan de plockats upp för avläsning. Den 
frusna delen av tjälgränsmätaren har mätts med tumstock, se figur 5.11. 
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Figur 5.11 Avläsning av tjälgränsmätare. Den frusna zonen i tjälgränsmätaren mäts 
med tumstock efter det att tjälgränsmätarens överkant har avvägts. Den frusna zonen är 
den vita delen av tjälgränsmätaren och den ofrusna den blå delen. 
 
Tjägränsmätarna har mätts 4 gånger under höst och vår. Det är dock enbart under 
december 2003 som tjälgränsen gått att avläsa. Det beror på att terrassen vid de tre andra 
tillfällena inte varit frusen och vid mättillfällena, som valts på hösten då tjälen tränger ner 
och på våren då det maximala tjäldjupet uppnås, har vägbanken varit ofrusen. Vid 
avläsningstillfället i december 2003 var tjälgränsmätarna i vägkant sektion 2/385 och 
vägmitt i sektion 2/500 trasiga. De har bytts ut mot hela. Resultaten av 
tjälgränsmätningarna från december 2003 redovisas i tabell 5.4. Eftersom det är 
tjälnedträngning i terrass som är intressant har nollnivån i tabellen satts till terrassnivå. 
 
Tabell 5.4 Resultat av tjälgränsmätningarna december 2003. Positiva avstånd innebär 
att tjälgränsen ligger ovanför terrassytan, i vägens överbyggnad, och negativa att 
tjälgränsen trängt ner i terrassen. 
Sektion 2/385 2/440 2/500 
Sond M V M V 
Tjälgräns relativt terrassytan [mm] 4 105 113 -12 
 
 

5.4 Lakvattenanalyser 

5.4.1 Inledning 
Provtagning på lakvattnet genomfördes den 30 juni 2003. Avsikten var att analysera halten 
grundämnen, främst metaller och svavel, och PAH i lakvattnet från de tre teststräckorna, 
d.v.s. referenssträckan, och provsträckorna P1 med bergkross och P2 med hyttsten. Vägen 
var obelagd vilket innebar att lysimetrarna förväntades vara fyllda med vatten. Lakvattnet 
från lysimetrarna i referenssträckan räckte dock inte till för en PAH-analys som kräver ett 
prov om minst 1 liter, utan enbart till en grundämnesanalys. Det beror troligen på att 
stenmjöl i bergkrossmaterialet satt igen geotextilen som avskiljer 
förstärkningslagermaterialet från lysimetern. Grundämnesanalysen utfördes på uppslutna 
prov (inkluderat partikelfasen) med ICP-MS (atom absorptionspektroskopi) och PAH-
analyserna med HPLC (högtrycksgaskromatograf).  
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5.4.2 Resultat och analys 
Av intresse ur exponeringssynpunkt är det tillskott av ämnen som konstruktionen med 
gummiklipp ger jämfört med att inte använda gummiklipp. Som mått på tillskott av 
grundämnen i lakvattnet används begreppet anrikningsfaktor som definieras enligt 
ekvation 5.4, 
 

f

Pi

C
C

AF
Re

=     Ekvation 5.4 

 
där CPi, är koncentrationen av grundämnet i provsträckorna P1 eller P2 och CRef är 
koncentrationen i referenssträckan. De grundämnen som anrikats i provsträckorna P1 
och/eller P2, d.v.s. där AF>1, redovisas i tabell 5.5.  
 
Tabell 5.5 Grundämnen där koncentrationerna i lakvattnet från teststräckorna P1 
och/eller P2 överstiger de i referenssträckan. Anrikningsfaktorn är kvoten mellan 
koncentrationerna i teststräckan och referenssträckan. 
Ämne Enhet Referens P1 P2 Anrikningsfaktor 
  Bergkross Bergkross Hyttsten P1 P2 
Ca mg/l 506  3560  7,04 
Fe mg/l 0,109 0,943 0,876 8,65 8,04 
K mg/l 48,9  2540  51,94 
Na mg/l 509  1250  2,46 
S mg/l 343  5800  16,91 
Al µg/l 22,2 181 <200 8,15 9,01*

As µg/l <2 4,25 <10 2,13* 5,00*

Ba µg/l 57,4  815  14,20 
Cd µg/l <0,13 0,229 2,06 1,76* 15,85*

Co µg/l 3,15 3,73 21,3 1,18 6,76 
Cu µg/l 8,92 19,8 2380 2,22 266,82 
Hg µg/l <0,02 0,0406 0,276 2,03* 13,80*

Mn µg/l 157 226 4420 1,44 28,15 
Ni µg/l 6,69 7,39 18,7 1,10 2,80 
Pb µg/l <0,6 3,13 42,5 5,22* 70,83*

Zn µg/l 7,66 25,5 272 3,33 35,51 
pH - 5,68 5,71 4,71   
* Kvoten baseras på analysvärde under detektionsgräns i analysen 
 
De uppmätta pH-värdena är relativt låga och är i samma storleksordning som tidigare 
uppmätts i området, Lindqvist (1995). Jämfört med referenssträckan är koncentrationerna 
av grundämnen generellt sett högre där hyttstenen överlagrar gummiklippet jämfört med 
där bergkross gör det. Speciellt gäller detta K, Na, S, Ba, Cd, Cu, Hg, Mn, Pb, och Zn, där 
anrikningsfaktorn är större än 10 jämfört med referenssträckan. Det kan delvis bero på att 
hyttstenen är färsk och därmed mer vittringsbenägen och delvis för att det uppmätta pH-
värdet är lägre jämfört med de övriga teststräckorna. Studier sammanställda av Edeskär 
(2004) visar att sura förhållanden ökar läckaget av metaller från gummiklippen. Anrikning 
av grundämnen i lakvattnet sker även i P1 jämfört med referenssträckan men i mindre 
omfattning än i P2. Grundämnen med en högre anrikningsfaktor än 5 i P1 är Fe, Al och Pb. 
Grundämnen som förekommer i högre koncentrationer i referenssträckan jämfört med P1, 
där bergkross överlagrar gummiklippet, är Ca, K, Mg, Na, S, Ba och Cr. Det är möjligt att 
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några av dessa grundämnen kan fastna i järnhydroxider från stålkorden i gummiklippet 
men det finns inte tillräckligt med data för att dra slutsatser om det.  
 
Resultaten av grundämnesanalysen överensstämmer väl med andra uppföljningsstudier, 
Engstrom och Lamb (1994), Humphrey och Katz (2000) m.fl. Den utstickande stålkorden 
på gummiklippen kommer successivt att oxideras vilket innebär att det på ytan av 
gummiklippen och troligen i botten på geotextilen, beroende på rådande pH- och redox-
förhållanden, kommer att finnas järnhydroxider i kontakt med det perkolerande lakvattnet. 
Om grundämnena i lakvattnet förekommer som joner eller laddade komplex kan dessa 
absorberas till järnhydroxider. Om eventuell interaktion mellan gummiklipp och lakvatten 
försummas så ger gummiklippen ett visst tillskott av Fe, Al och Pb med en 
anrikningsfaktor 5 < AF < 10, och ett mindre tillskott av As, Cd, Co, Cu, Hg, Mn, Ni, och 
Zn med en anrikningsfaktor AF<5, där bergkross överlagrar gummiklippen jämfört med 
referenssträckan. Baserat på endast ett provtagningstillfälle och med analysresultat för As, 
Cd och Hg där koncentrationer förekommit under detektionsgränsen kan man inte dra 
alltför långtgående och generella slutsatser om lakning från detta objekt. 
 
De PAH-föreningar som förekommer över detektionsgränserna för analysen och summa 
parametrarna cancerogena PAH och övriga PAH redovisas i tabell 5.6. Som jämförelse 
används här de Kanadensiska riktvärdena för miljökvalitet i sötvatten, NGSO (2004). De är 
baserade på toxicitetsdata och anger den högsta koncentration av ämnet utan att den 
negativt påverkar någon känd art i Kanada.  
 
Tabell 5.6 Analysresultat på lakvattnet från teststräckorna P1 och P2 där 
koncentrationerna av PAH-föreningen överstiger detektionsgränsen samt summering av 
koncentrationen cancerogena PAH och övriga PAH. Som jämförelse redovisas Kanadas 
riktvärden för sötvatten, NGSO (2004). 
Förening Enhet P1 

Bergkross 
P2 
Hyttsten 

Kanadensiska riktvärden 

naftalen µg/l 17 12 1,1 
acenaften µg/l 0,3 0,24 5,8 
fluoren µg/l 0,074 0,076 3 
fenantren µg/l 0,041 0,057 0,4 
summa 16 EPA-PAH µg/l 17 13  
PAH cancerogena µg/l <0,050 <0,050  
PAH övriga µg/l 17 13  
 
De kanadensiska riktvärdena baseras på toxicitet för vattenlevande organismer i sötvatten 
och avser koncentrationer i recipienten. En kombination av utspädning av lakvattnet med 
fastläggning av PAH på partikelytor kommer att leda till att koncentrationen i vattnet i 
recipienten blir betydligt lägre än den som lakvattnet uppvisar. Av de analyserade PAH-
föreningarna är det naftalen som överstiger de kanadensiska riktvärdena för sötvatten. 
Lakvattnet behöver spädas 10-15 gånger för att nå det kanadensiska riktvärdet för 
sötvatten. Jämförs koncentrationerna med Naturvårdsverkets riktlinjer för 
tillståndsklassning av grundvatten klassas koncentrationen av cancerogena PAH som 
mindre allvarligt och övriga PAH som måttligt allvarlig, SNV (1999). 
 
Koncentrationen av naftalen är något högre än förväntat. Det kan bero på att de initiella 
koncentrationerna är högre då L/S-kvoten är låg. Den dominerande PAH-föreningen m.a.p. 
på koncentration är naftalen. Naftalen är en av de 16-EPA PAH-föreningar som 
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förekommer i lägst koncentrationer, Westerberg och Mácsik (2001) i gummiblandningen 
men är den lättlösligaste i vatten av dessa föreningar, därav de högsta koncentrationerna i 
lakvattnet. Naftalen räknas inte till gruppen cancerogena PAH.  
 
 

5.5 Övriga observationer 

5.5.1 Inledning 
Här rapporteras övriga observationer från provsträckan som inte uppmätts men som är av 
intresse för uppföljningen av provsträckan. 
 
 

5.5.2 Beläggningen 
 
Vid inspektioner utförda i maj och augusti 2004, d.v.s. efter det att vägen byggts färdigt, 
har det inte observerats någon sprickbildning i slitlagret på någon del av själva 
teststräckan, figur 5.12. 
 

 
Figur 5.12 Beläggningen efter en vinter. Det finns inga synliga sprickor i beläggningen 
på teststräckan. 
 
Vid utspetsningen mot referenssträckan finns längsgående sprickor i beläggningen vid den 
vänstra vägkanten relativt vägens längdmätning, figur 5.13, på en sträcka av cirka 5 m. 
Skadan tyder på att kanten har för låg bärförmåga. Det kan dels bero på att konstruktionen 
här av någon anledning är svagare eller att trafiken hamnat långt ut på kanten på grund av 
snöröjningen vilket inneburit att belastningen blivit hög på just denna del av vägrenen. 
Mätresultaten från fallviktsmätningarna, se bilaga B, visar att vägkanten är relativt sett 
svagare än vägmitten för referenssträckan. 
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Figur 5.13 Längsgående sprickor i slitlagret vid utspetsningen mot referenssträckan, 
vid sektion 2/360. 
 
 

5.5.3 Undergrundsmaterial 
Dräneringsfunktionen vid teststräckan är inte tillfredsställande under tjällossningen. 
Slänten sluttar nedåt mot norr och skogens skuggning gör att snösmältningen i det övre 
diket fördröjs. Tecken finns att en del vatten dränerar genom terrassen eller skyddslagret 
istället för genom vägtrummorna. I figur 5.14 ses spår av att vatten har runnit i ytterslänten 
och eroderat terrassmaterialet. På bilden rinner det mer vatten genom denna erosionsfåra 
än genom vägtrumman vars botten är täckt av en isbeläggning. En närmare inspektion vid 
erosionsfårans begynnelsepunkt visade att en del av vattnet härrör från snösmältning vid 
vägkanten och en del rinner ut genom terrassen. Inget vatten i dikena har rostutfällningar 
som skulle kunna tyda på vattengenomströmning genom gummiklippslagret. 
 

 
Figur 5.14 Dränering av vatten genom skyddslager/terrass istället för genom 
vägtrumma. 
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5.6 Kommande utvärdering 

5.6.1 Inledning 
Vägsträckan med gummiklipp planeras att följas upp årligen. Omfattning av uppföljningen 
beror på de successivt erhållna resultaten. 
 

5.6.2 Bärförmåga 
Fallviktsmätningar har genomförts på den färdiga konstruktionen under sommaren 2004 
och planeras att genomföras även under sommaren 2005. Är resultaten liknande mellan år 
2004 och 2005 kommer förslagsvis därefter följande fallviktsmätning att genomföras var 
5:e år relativt färdigställandet av vägen, d.v.s. år 2009. 
 

5.6.3 Sättningar 
De sekundära sättningarna kommer att studeras minst en gång varje år. Från och med 2004 
planeras mätningar även att göras med slangsättningsmätare. 
 

5.6.4 Tjäle 
De första resultaten från mätning av temperaturer och tjälfrontens läge visar att 
gummiklippet har en tydlig tjälisolerande förmåga. I samband med maximalt tjäldjup i 
april-maj månad kommer vägen att följas upp kommande år för att studera den maximala 
tjälnedträngningen.  
 

5.6.5 Lakvatten 
Lakvattenanalyser planeras att genomföras en gång per år. Omfattningen av analyserna 
beror på hur mycket lakvatten som kan samlas upp. Erfarenhetsmässigt är perkolationen 
genom en belagd väg så pass låg att det kan bli svårt att få tillräckliga mängder lakvatten. 
Om möjligt ska även analyser av fenoler genomföras. 
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5.7 Uppsummering av utvärdering 

 
Baserat på de fallviktsmätningar som utfördes på konstruktionen med 600 mm gummiklipp 
överlagrat av 500 mm förstärkningslager med 26, 38 och 50 kN slaghöjd kan följande 
konstateras: 
 

− Responsen vid belastning av 26 kN, deflektionen på vägytan från 
belastningscentrum och utåt, överensstämde med responsmodellen för utvärdering 
av fallviktsmätning vilket inte var fallet för 38 och 50 kN slaghöjd. De uppmätta 
deflektionerna för 50 kN slaghöjd låg utanför deflektionssensorernas mätområde. 

− Det utvärderade medelstyvhetsmodulerna för gummiklippslagret varierade mellan 
5-10 MPa för slaghöjderna 28, 38 och 50 kN. Medelstyvhetsmodulen är låg och 
variationen mellan högsta och lägsta styvhetsmodulen är liten jämfört med 
konventionella vägöverbyggnadsmaterial. 

− Fallviktsmätningarna visade ingen skillnad i styvhet mellan hyttsten och bergkross 
som förstärkningslager men okulära observationer indikerar att överbyggnaden av 
bergkross var styvare. 

− Styvhetsmodulen för gummiklippet beräknades med en 4-lagers responsmodell. 
Resultaten visar att utifrån de fallviktsdata som är tillgängliga låg styvhetsmodulen 
i gummiklippslagret mellan 2-300 kPa beroende på antagna styvhetsmoduler för de 
övriga lagren i modellen. 

 
De s.k. primära sättningarna (kompressionen) i konstruktionen, orsakade av belastningen 
av 500 mm förstärkningslager, uppgick i genomsnitt till ca. 40 % för P1 med bergkross 
som förstärkningslager och ca. 14 % för P2 med hyttsten som förstärkningslager. De s.k. 
sekundära sättningarna, sättningar efter 2 månaders belastning av 500 mm 
förstärkningslager och trafik, uppgick i genomsnitt till 4,5 % för delsträcka P1 och 2,1 % 
för delsträcka P2 med hyttsten som förstärkningslager.  
 
Mätningar av temperaturer och tjälfronten i vägkonstruktionen under vinter och 
tjällossning visar att gummiklippslagret, i jämförelse med referenssträckan, har en 
tjälisolerande effekt.  
 
Lakvattenanalyserna visar att vissa grundämnen anrikas i lakvattnet jämfört med 
referenssträckan. De ämnen som anrikas mest i P1 med bergkross som förstärkningslager 
är järn (9 ggr), aluminium (8 ggr) och bly (5 ggr). För P2 med hyttsten som 
förstärkningslager anrikades bl.a. koppar (267 ggr), bly (71 ggr), kalium (52 ggr), zink (36 
ggr) och svavel (17 ggr). Av PAH-föreningar detekterades naftalen, acenaften, fluoren och 
fenantren i lakvattnet. Lakvattnet i referenssträckan räckte inte till för analys av PAH som 
jämförelse. Inga av de detekterade PAH-föreningarna räknas till de cancerogena av de sk. 
16 EPA PAH-föreningarna. Dominerande PAH-förening var naftalen, 17 µg/l i P1 med 
bergkross som förstärkningslager och 12 µg/l i P2 med hyttsten som förstärkningslager. 
Övriga detekterade PAH-föreningar var under 0,5 µg/l. Fler undersökningar behöver göras 
på lakvattensammansättningen för att se om emissionerna är representativa under en längre 
tidsrymd eller om de antar andra nivåer efter det att konstruktionen färdigställts. 
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BILAGA A - DIMENSIONERING AV BÄRFÖRMÅGA 

 

Dimensioneringsmodell 
 
Dimensionering enligt ATB VÄG för flexibel överbyggnad, avsnitt C 3.4, Vägverket 
(2002a). Dimensionerande kriterier för bärförmåga är baserat på dragtöjningar i underkant 
slitlager och trycktöjningar i överkant terrass. Använda beteckningar följer ATB VÄG. 
 
Vid dimensionering av bärförmågan studeras dels ackumulerad last orsakad av uppskattat 
antal standardaxlar under dimensioneringsperioden på 20 år och dels maximal töjning 
under enstaka last. 
 
 
Belastning av vägyta med standardaxel 
 
Trafiklasten uttrycks som antalet standardaxlar under en dimensioneringsperiod av 20 år. 
En standardaxel är en fiktiv axel med parmonterade hjul, figur 1. En axellast motsvarande 
100 kN är jämt fördelad över hjulen. Varje hjul har en cirkulär kontaktyta med ett konstant 
tryck mot vägbanan på 800 kPa. Hjulen i respektive hjulpar har ett inbördes 
centrumavstånd på 300 mm. 
 

 
Figur 1 Definition av standardaxel enligt ATB VÄG, Vägverket (2002a). 
Centrumavståndet mellan de parmonterade hjulen är 300 mm. 
 
I analyserna har axeln enligt figur 2 använts last för att studera töjningarna. Hjulparet 
representeras av två cirkulära lastytor med radien 100 mm och centrumavstånd 300 mm. 
Avståndet mellan centrum på yttre lastpunkter är 2300 mm. Töjningarna på varje nivå har 
analyserats i sektionerna motsvarande axelns mitt, rakt under lastpunkterna och mitt 
emellan lastpunkterna. I beräkningarna har lasten fördelats ut jämt på de fyra hjulen längs 
med hela axeln medan töjningarna har, beroende på att axeln är symmetrisk, endast 
studerats under ena halvan av axeln. 
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Figur 2 Axellastens placering och utvärderingspunkterna. 
 
 
Dragtöjningar i underkant beläggning 
 
Som utmattningsmått används antalet ekvivalenta standardaxlar för att jämföra den 
ackumulerade dragtöjningen i underkant slitlagret orsakat av trafiken med det antalet 
standardaxlar som vägen är dimensionerad för, Ntillbb, jämfört med det dimensionerande 
antalet, Nekv, ekvation 1. Dimensioneringsperioden är 20 år för slitlagret. 
 

ekvtillbb NN ≥      Ekvation 1 
 
De ackumulerade töjningarna uttryckt som standardaxlar för vardera av årets 
klimatperioder, Nbb,i, beräknas med ekvation 2. Sambandet är empiriskt och gäller för en 
AG-beläggning vilket inte är den som används i detta vägobjekt (MJOG). AG:n är styvare 
men tål töjningar sämre än MJOG. Att använda ekvation 2 bör därför inte överskatta 
livslängden på beläggningen. För nybyggnad är faktorn fs=1,0, Ti är den 
beläggningstemperatur som ATB VÄG föreskriver för aktuell klimatperiod och klimatzon. 
Töjningen i underkant slitlagret för varje klimatperiod, εbbi, beräknas i den här studien med 
programmet EVERSTRESS 5.11, WSDOT (1999). Använda indata för 
töjningsberäkningar är de materialdata som ATB VÄG föreskriver för beräkningar i 
programmet PMS OBJEKT 3.0 samt egendefinierade materialdata för gummiklipp. 
Belastningen är en 50 kN punktlast på en ytan cirkulär yta med radien 150 mm. Det 
motsvarar en belastning av 0,7 MPa i belastningspunkten enligt ATB VÄG.  
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Det beräknade antalet standardaxlar för varje klimatperiod viktas och summeras med 
ekvation 3 . Klimatperiodens längd ni för klimatperioden mi anges i tabell C3.1-1 i ATB 
VÄG. Dragtöjningarna i underkant slitlagret, uttryckt som standardaxlar enligt ekvation 2, 
viktas ihop under årsbasis enligt ekvation 3.  
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Det beräknade antalet standardaxlar i ekvation 3 gäller per år. Ntillbb jämförs med det 
dimensionerande antalet, Nekv i ekvation 1 
 
 
Töjningar i terrass 
 
Dimensioneringskravet för trycktöjning i terrass visas i ekvation 4. 
Dimensioneringsperioden för terrassen är 40 år, dubbelt så lång som för slitlagret. Därför 
ska det beräknade antalet standardaxlar för en 20 års period, Ntill,te, vara minst dubbelt så 
många som för det dimensionerande antalet standardaxlar för dimensioneringsperioden. 
 

ekvtetill NN ⋅≥ 2,      Ekvation 4 
 
Eftersom materialegenskaperna för materialen i vägkroppen och terrassen varierar över 
året delas året upp i klimatperioder. Töjningarna i överkant terrass, εtej, beräknades i denna 
studie med programmet EVERSTRESS 5.11. Det empiriska sambandet mellan töjningar 
för aktuell klimatperiod och antalet standardaxlar som används i ATB VÄG ges i ekvation 
5. 
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Antalet standardaxlar per klimatperiod viktas och summeras över året med sambandet 6.  
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Det resulterande antalet standardaxlar per år jämförs med det dimensionerande antalet i 
ekvation 4. 
 
 
Största tillåtna töjning i terrassytan 
 
Utöver den vertikala töjningen som orsakas av en standardaxel i terrassytan finns det även 
ett krav på den största tillåtna vertikala trycktöjningen orsakad av en enstaka last. Den 
enstaka lasten är 130 kN som verkar jämt över en 600·200 mm2 rektangulär yta. 
Trycktöjningen i terrassen beräknas i centrum av denna yta. Lasten som verkar på den 
rektangulära ytan kan enligt Vägverket (2002a) approximeras med 12 cirkulära ytor med 
radien 50 mm enligt figur 3. Varje yta bär en tolftedel av lasten, d.v.s. 10,8 kN. I 
beräkningarna har lasten approximerats till dessa cirkulära belastningsytor. 
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Figur 3 Enstaka last för vägöverbyggnad, Vägverket (2002a). Enstaka last om 130 
kN som belastar en yta om 600·200 mm2. Töjningen beräknas i terrass rakt under den 
rektangulära belastningsytans mitt.  
 
 
Lagermodell 
 
Töjningsberäkningarna för standardaxel respektive största enstaka last har genomförts med 
programmet EVERSTRESS 5.11. Beräkningarna har baserats på den lagermodell som 
redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1 Lagermodell som har använts i programmet EVERSTRESS 5.11 vid 
beräkning av töjningar av standardaxel respektive töjning vid enstaka last. 
Styvhetsmodulen för gummiklippet E har varierats. 
 Tvärkontraktionstal 

[-] 
Tjocklek

[mm] 
Styvhetsmodul 

[MPa] 
   Vinter Tjällossning Sommar Höst 
MJOG 16 0,30 45 11500 10000 2000 6500
Bärlager 0,35 80 1000 300 300 300 
Förstärkningslager 0,35 750 750 750 750 750 
Gummiklipp 0,28 600 E E E E 
Undergrund 0,35 ∞ 1000 30 50 50 
 
Materialparametrarna för bärlagret, förstärkningslagret och undergrunden är hämtade från 
programmet PMS OBJEKT. Materialparametrarna för slitlagret (MJOG 16) är givna av 
Ullberg (2003). Tvärkontraktionstalet för gummiklipp är hämtat från Edeskär (2004) och 
styvhetsmodulerna har varierats för att jämföra effekten på trycktöjningen i överkant 
terrass. 
 
Kravet på trycktöjningen av enstaka last ställs i tabell 1 i ATB VÄG för flexibel 
överbyggnad, Vägverket (2002a). Kraven för de olika klimatperioderna redovisas i tabell 
2. Den aktuella vägsträckan ligger i klimatzon 5 vilket innebär att trycktöjningen inte får 
överstiga 0,0021. 
 
Tabell 2  Krav avseende på enstaka last i ATB VÄG, Vägverket (2002a) för de olika 
klimatzonerna. 
Klimatzon 1 2 3 4 5 
Töjning 0,0025 0,0024 0,0023 0,0022 0,0021 
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Beräkningsresultat 
 
 
Inledning 
 
Eftersom gummiklipp inte är ett linjärelastiskt material, Edeskär (2004), har fyra olika 
styvhetsmoduler för gummiklippet ansats för att studera hur vägens livslängd, uttryckt som 
ekvivalenta standardaxlar, påverkas av styvhetsmodulen för gummiklippet. De ansatta 
styvhetsmodulkerna för gummiklippet; 0,25, 0,50, 1,0 och 2,0 MPa ligger i ett realistiskt 
intervall baserat på genomförda studier, Edeskär (2004).  
 
Dimensionerande snitt 
 
Av störst intresse ur dimensioneringsperspektiv är att studera den punkt under vägen där 
dragtöjningarna under slitlagret och trycktöjningarna i terrassen är som störst, d.v.s. det 
snitt där konstruktionen är som svagast. En standardaxel belastar vägytan i fyra punkter. 
Bärförmågan har beräknats för sektionerna 0, 850, 1000, respektive 1150 mm relativt en 
standardaxels mitt i längdriktningen, se figur 2. Resultatet i bärförmåga uttryckt som 
antalet standardaxlar redovisas i figur 4 med avseende på beläggningen och i figur 5 med 
avseende på terrassytan för en lagermodell där styvhetsmodulen för gummiklippet ansätts 
till 0,50 MPa. I figur 5 redovisas även resultatet för en fiktiv terrass, benämnd gummiklipp, 
som representerar gränsskiktet mellan förstärkningslagret och skyddslagret. 
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Figur 4  Vägens livslängd uttryckt som standardaxlar för slitlagret på avstånden 0, 
850, 1000 och 1150 mm relativt centrum på en standardaxel i dess längdled då 
styvhetsmodulen för gummiklippet är satt till 0,5 MPa. Livslängden är lägst mitt under det 
inre hjulet på standardaxeln, avståndet 850 mm ut från axelcentrum. 
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Figur 5 Vägens livslängd uttryckt som standardaxlar för terrassytan på avstånden 0, 
850, 1000 och 1150 mm relativt centrum på en standardaxel i dess längdled. Staplarna 
benämnda gummiklipp är en fiktiv terrassyta representerad av gränsskiktet mellan 
förstärkningslager och gummiklipp. Livslängden är ungefär lika i intervallet 850-1150 mm 
från axelcentrum men lägst mitt emellan hjulparet på standardaxeln. Notera att antalet 
standardaxlar är logaritmerade. 
 
Av figur 4 och 5 framgår det att livslängden sammantaget är lägst mitt under innerhjulen 
på standardaxeln. För terrassen och gummiklippslagret är livslängden lägst mitt emellan 
hjulparet men skillnaden är liten jämfört med innerhjulet.  
 
 
Resultat bärförmåga 
 
I figur 6 redovisas det förväntade antalet standardaxlar baserat på den 
dimensioneringsmodell som Vägverket föreskriver i ATB VÄG, Vägverket (2002a) för 
slitlagret och i figur 7 med avseende på terrassen och den fiktiva terrassytan, gränsskiktet 
mellan förstärkningslagret och skyddslagret, benämnd gummiklipp. Resultaten gäller mitt 
under innerhjulen på en standardaxel, d.v.s. 850 mm från axelmitt. 
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Figur 6 Beräknat antal standardaxlar för beläggningens livslängd samt det 
dimensionerande antalet standardaxlar för den aktuella vägsträckan. 
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Figur 7 Beräknat antal standardaxlar för terrassens livslängd samt det 
dimensionerande antalet standardaxlar för den aktuella vägsträckan. Staplarna benämnda 
gummiklipp är en fiktiv terrassyta representerad av gränsskiktet mellan förstärkningslager 
och gummiklipp. Notera att antalet standardaxlar är logaritmerade.  
 
Resultaten som redovisas i figur 6 och 7 visar att skillnaden i resulterande antal 
standardaxlar inte är så stor jämfört med kravet för konstruktionen trots att skillnaden i 
styvhetsmodul för gummiklippet är fyra gånger. I den linjärelastiska modellen som 
används i ATB VÄG blir det resulterande antalet standardaxlar större för en lägre 
styvhetsmodul i gummiklippslagret för slitlagret vilket inte borde vara fallet. Det kan bero 
på att modellen eller beräkningsprogrammet har svårt att hantera så låga styvhetsmoduler 
som gummiklippet representerar och att gummiklipp inte är ett linjärelastiskt material. För 
terrassen ökar antalet standardaxlar med ökad styvhetsmodul vilket överensstämmer med 
den linjärelastiska materialmodellen.  
 
 
Resultat enstaka last 
 
Maximal trycktöjning av enstaka last har beräknats genom att approximera lasten till 12 
cirkulära ytor med radien 50 mm med vardera lasten 10,8 kN enligt figur 3. Trycktöjningen 
har studerats dels i terrass, som är dimensionerande enligt ATB VÄG, och dels i en fiktiv 
terrass, benämnd gummiklipp, som är gränsskiktet mellan förstärkningslagret och 
skyddslagret. Beräkningarna är utförda med programmet EVERSTRESS 5.11 med den 
lagermodell som redovisas i tabell 1 och för styvhetsmodulerna 0,25, 0,50, 1,0 och 2,0 
MPa. Resultaten redovisas i figur 8.  
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Figur 8 Beräkningsresultat för maximal trycktöjning av enstaka last för 
styvhetsmodulerna 0,25, 0,50, 1,0 och 2,0 MPa för gummiklipp jämte kravet på maximal 
trycktöjning enligt ATB VÄG.  
 
Kravet på maximal trycktöjning i terrass för en väg i klimatzon är 0,0021. Trycktöjningen 
får inte överstiga detta värde.  
 
Resultaten visade att största trycktöjning i terrass uppnåddes under klimatperioden 
sommar. Det beror troligen på att slitlagret är det styvaste lagret i konstruktionen och 
styvheten på slitlagret är så pass mycket lägre under sommaren jämfört med de andra 
klimatperioderna. 
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BILAGA B - FALLVIKTSMÄTNINGAR 

 
Resultaten av fallviktsmätningar med 26, 38 och 50 kN slaghöjd redovisas nedan genom 
diagram hur styvheten varierar i konstruktionen. För varje slaghöjd redovisas 5 diagram. 
Ett diagram visar resultaten för referenssträckan och två vardera för teststräckorna P1, i 
P1a och P1b, samt för P2, i P2a och P2b. Mätningarna genomfördes var 5:e meter och 
punkterna i diagrammen är medelvärden av utvärderingsresultaten i respektive intervall. 
Utvärderingen har följt anvisningarna i Vägverkets metodbeskrivning 114:2000, Vägverket 
(2000). Mätresultaten för 50 kN är underkända eftersom en del uppmätta deformationer 
översteg töjningsgivarnas mätintervall 0-50 µm. 
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Beräkning av medelmodul Er på avståndet r från belastningscentrum 
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E0 Ytmodul under belastningscentrum [MPa] 
Er Medelmodul på avståndet r från belastningscentrum [MPa] 
Eu Undergrundsmodul under belastningscentrum [MPa] 
f Apparatkonstant [-], f = π/2 för aktuell FWD-apparat 
ν Tvärkontraktionstal [-] 
σ0 Kontakttryck under belastningsplattan [MPa] 
a Belastningsplattans radie [mm] 
D0 Deflektion i centrum av belastningen [µm] 
Dr Deflektion på avståndet r från belastningscentrum [µm] 
r Avstånd från deflektionssensor till belastningscentrum [mm] 
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Figur 1 Fallviktsresultat för referenssträckan, 2/355-2/375. Konstruktionen består av 
900 mm hyttsten som förstärkningslager ovanpå terrass. Den horisontella heldragna linjen 
markerar gränsen mellan förstärkningslager och terrass. 
 
 
P1 – Förstärkningslager av bergkross 
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Figur 2 Fallviktsresultat för del av teststräckan P1, 2/395-2/415. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm bergkross 0-100 mm som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
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Figur 3 Fallviktsresultat för del av teststräckan P1, 2/430-2/450. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm bergkross 0-100 mm som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
 
 
P2 – Förstärkningslager av hyttsten 
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Figur 4 Fallviktsresultat för del av teststräckan P2, 2/465-2/495. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm osorterad hyttsten som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
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Figur 5 Fallviktsresultat för del av teststräckan P2, 2/505-2/535. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm osorterad hyttsten som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
 
 
38 kN slaghöjd 
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Figur 6 Fallviktsresultat för referenssträckan, 2/355-2/375. Konstruktionen består av 
900 mm hyttsten som förstärkningslager ovanpå terrass. Den horisontella heldragna linjen 
markerar gränsen mellan förstärkningslager och terrass. 

 4 



 

 
P1 – Förstärkningslager av bergkross 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

0 5 10 15 20 25 30

Styvhetsmodul Er [MPa]
r [

m
m

] Vägmitt
1,5 m v. vägmitt

 
Figur 7 Fallviktsresultat för del av teststräckan P1, 2/395-2/415. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm bergkross 0-100 mm som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
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Figur 8 Fallviktsresultat för del av teststräckan P1, 2/430-2/450. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm bergkross 0-100 mm som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
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Figur 9 Fallviktsresultat för del av teststräckan P2, 2/465-2/495. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm osorterad hyttsten som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
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Figur 10 Fallviktsresultat för del av teststräckan P2, 2/505-2/535. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm osorterad hyttsten som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
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Figur 11 Fallviktsresultat för referenssträckan, 2/355-2/375. Konstruktionen består av 
900 mm hyttsten som förstärkningslager ovanpå terrass. Den horisontella heldragna linjen 
markerar gränsen mellan förstärkningslager och terrass. 
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Figur 12 Fallviktsresultat för del av teststräckan P1, 2/395-2/415. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm bergkross 0-100 mm som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
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Figur 13 Fallviktsresultat för del av teststräckan P1, 2/430-2/450. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm bergkross 0-100 mm som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
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Figur 14 Fallviktsresultat för del av teststräckan P2, 2/465-2/495. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm osorterad hyttsten som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
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Figur 15 Fallviktsresultat för del av teststräckan P2, 2/505-2/535. Konstruktionen 
består från ytan av 500 mm osorterad hyttsten som förstärkningslager och 600 mm 
gummiklipp som skyddslager ovanpå terrass. De horisontella heldragna linjerna markerar 
gränsen mellan förstärkningslager och skyddslager respektive skyddslager och terrass. 
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Deflektion 
 
Deflektionen av förstärkningslagrets yta redovisas i diagram där deflektionen av vägytan 
visas på de avstånd som töjningsgivarna placerades vid fallviktsmätningen. Resultaten är 
uppdelade i diagram för varje slaghöjd och i vägmitt respektive vägkant. Punkterna i 
diagrammen är medelvärdesbildade deflektioner som normerats till aktuell slaghöjd för 
varje mätsträcka. 
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Figur 16 Deflektionen vid olika avstånd från fallviktscentrum för 26 kN slaghöjd 
uppmätt i vägmitt. Referenssträckan (Ref) består av 900 mm bergkross, P1 av 600 mm 
gummiklipp överlagrat av 500 mm bergkross och P2 av 600 mm gummiklipp överlagrat av 
500 mm osorterad hyttsten. 
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Figur 17 Deflektionen vid olika avstånd från fallviktscentrum för 26 kN slaghöjd 
uppmätt i vägkant. Referenssträckan (Ref) består av 900 mm bergkross, P1 av 600 mm 
gummiklipp överlagrat av 500 mm bergkross och P2 av 600 mm gummiklipp överlagrat av 
500 mm osorterad hyttsten. 
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Figur 18 Deflektionen vid olika avstånd från fallviktscentrum för 38 kN slaghöjd 
uppmätt i vägmitt. Referenssträckan (Ref) består av 900 mm bergkross, P1 av 600 mm 
gummiklipp överlagrat av 500 mm bergkross och P2 av 600 mm gummiklipp överlagrat av 
500 mm osorterad hyttsten. 
 

 11



 

0

2000

4000

6000

8000

0 200 400 600 800 1000 1200

Avstånd [mm]
D

ef
le

kt
io

n 
[µ

m
]

Ref
P1
P2

 
Figur 19 Deflektionen vid olika avstånd från fallviktscentrum för 38 kN slaghöjd 
uppmätt i vägkant. Referenssträckan (Ref) består av 900 mm bergkross, P1 av 600 mm 
gummiklipp överlagrat av 500 mm bergkross och P2 av 600 mm gummiklipp överlagrat av 
500 mm osorterad hyttsten. 
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Figur 20 Deflektionen vid olika avstånd från fallviktscentrum för 50 kN slaghöjd 
uppmätt i vägmitt. Referenssträckan (Ref) består av 900 mm bergkross, P1 av 600 mm 
gummiklipp överlagrat av 500 mm bergkross och P2 av 600 mm gummiklipp överlagrat av 
500 mm osorterad hyttsten. 
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Figur 21 Deflektionen vid olika avstånd från fallviktscentrum för 50 kN slaghöjd 
uppmätt i vägkant. Referenssträckan (Ref) består av 900 mm bergkross, P1 av 600 mm 
gummiklipp överlagrat av 500 mm bergkross och P2 av 600 mm gummiklipp överlagrat av 
500 mm osorterad hyttsten. 
 
 
Beräkning av styvhetsmodul utifrån deflektionsdata vid D0 
 
Responsmodell 
 
För beräkning av deflektionerna i responsmodellen har programmet ELSYM 5, FHA 
(1985), använts. Lagermodellen och lagrens egenskaper redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1 Lager och materialparametrar i responsmodellen. Lagren är uppräknade i 
ordning uppifrån och ner. 
Lager Tjocklek 

[mm] 
Elasticitetsmodul 
[MPa] 

Tvärkontraktionstal 
[-] 

Förstärkningslager 500 400 och 500 0,35 
Gummiklipp 600 Itereras 0,28 
Undergrund 3000 40 och 50 0,35 
Fast undergrund ∞ 1000 0,1 
 
Belastningsdata som används i responsmodellen redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2 Belastningsdata som används i responsmodellen. 
Slaghöjd 
[kN] 

Kontakttryck 
[MPa] 

26 0,37 
38 0,54 
50 0,71 
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Beräkningar 
 
I modellen ansätts en styvhetsmodul för gummiklippet och deformationen under 
belastningscentrum beräknas. Den beräknade deformationen jämförs sedan med 
medelvärdet av den uppmätta deflektionen i belastningscentrum, D0, för mittsektionen i 
teststräckan P1. Beräkningsgången presenteras i figur 22. Deflektionerna som används som 
jämförelsevärden redovisas i tabell 3. 
 

Ansätt E-modul för gummiklipp 

Beräkna deflektioner 

Jämför med uppmätta deflektioner 

 
Figur 22 Beräkningsgång vid iterering 

Ansätt ny E-modul 

 
 
 
Tabell 3 Medelvärdet av de uppmätta deflektionerna i mittsektionen för P1 för 
slaghöjderna 26, 38 och 50 kN. 
Slaghöjd 
[kN] 

Deflektion D0 
[µm] 

26 5471,956 
38 6250,145 
50 6861,038 
 
Itereringsresultaten redovisas i tabellerna 4, 5, 6 och 7. I beräkningarna har 
styvhetsmodulen för gummiklipp studerats teoretiskt ner till noggrannheten 1 kPa. 
Resulterande styvhetsmodul är markerad med fet stil i tabellerna. 
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Tabell 4 Itereringsresultat för styvhetsmodul för gummiklipp. Undergrundsmodulen är 
40 MPa och styvhetsmodulen för förstärkningslagret är 400 MPa. Resulterande 
styvhetsmodul är markerad med fet stil i tabellen. 
Slaghöjd 
[kN] 

Antagen E-modul 
[MPa] 

Deflektion 
[µm] 

Skillnad 
[µm] 

26 0,002 6225 754,044 
 0,003 5209 -261,956 
    
38 0,2 5763 -487,145 
 0,18 6117 -133,145 
 0,17 6312 61,855 
 0,175 6213 -37,145 
 0,176 6193 -57,145 
 0,174 6233 -17,145 
 0,173 6253 2,855 
 0,172 6272 21,855 
    
50 0,295 6893 31,962 
 0,296 6879 17,962 
 0,298 6850 -11,038 
 0,297 6864 2,962 
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Tabell 5 Itereringsresultat för styvhetsmodul för gummiklipp. Undergrundsmodulen är 
40 MPa och styvhetsmodulen för förstärkningslagret är 500 MPa. Resulterande 
styvhetsmodul är markerad med fet stil i tabellen. 
Slaghöjd 
[kN] 

Antagen E-
modul 
[MPa] 

Deflektion 
[µm] 

Skillnad 
[µm] 

26 0,002 6585 1114,044
 0,003 5398 -72,956 
    
38 0,174 5628 -622,145 
 0,17 5695 -555,145 
 0,16 5870 -380,145 
 0,15 6058 -192,145 
 0,14 6262 11,855 
 0,145 6158 -92,145 
 0,143 6200 -50,145 
 0,141 6241 -9,145 
    
50 0,29 6405 -456,038 
 0,25 6983 121,962 
 0,27 6680 -181,038 
 0,26 6827 -34,038 
 0,259 6842 -19,038 
 0,258 6858 -3,038 
 0,257 6873 11,962 
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Tabell 6 Itereringsresultat för styvhetsmodul för gummiklipp. Undergrundsmodulen är 
50 MPa och styvhetsmodulen för förstärkningslagret är 400 MPa. Resulterande 
styvhetsmodul är markerad med fet stil i tabellen. 
Slaghöjd 
[kN] 

Antagen E-
modul 
[MPa] 

Deflektion 
[µm] 

Skillnad 
[µm] 

26 0,05 1026 -4444,96 
 0,01 2593 -2877,96 
 0,001 7869 2398,044
 0,005 3948 -1522,96 
 0,002 6238 767,044 
 0,003 5207 -263,956 
    
38 0,5 3258 -2992,15 
 0,25 5038 -1212,15 
 0,2 5748 -502,145 
 0,15 6741 490,855 
 0,17 6300 49,855 
 0,175 6200 -50,145 
 0,177 6161 -89,145 
 0,173 6240 -10,145 
 0,172 6260 9,855 
    
50 0,2 8679 1817,962
 0,3 6794 -67,038 
 0,29 6939 77,962 
 0,28 7092 230,962 
 0,295 6866 4,962 
 0,296 6851 -10,038 
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Tabell 7 Itereringsresultat för styvhetsmodul för gummiklipp. Undergrundsmodulen är 
50 MPa och styvhetsmodulen för förstärkningslagret är 500 MPa. Resulterande 
styvhetsmodul är markerad med fet stil i tabellen. 
Slaghöjd 
[kN] 

Antagen E-
modul 
[MPa] 

Deflektion 
[µm] 

Skillnad 
[µm] 

26 0,002 5426 -44,956 
 0,001 6598 1127,044
    
38 0,172 5650 -600,145 
 0,17 5684 -566,145 
 0,15 6049 -201,145 
 0,14 6253 2,855 
 0,141 6232 -18,145 
    
50 0,295 6317 -544,038 
 0,25 6931 69,962 
 0,24 7126 264,962 
 0,26 6805 -56,038 
 0,255 6882 20,962 
 0,256 6866 4,962 
 0,267 6851 -10,038 
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