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Förord 
Kall återvinning på plats har blivit en allt vanligare teknik inom vägunderhåll och 
en rad olika metoder har utvecklats. Denna undersökning behandlar en metod där 
befintliga vägmaterial återvanns i samband med förstärkning av väg 90 norr om 
Junsele.  

Undersökningen har finansierats av Vägverket Region Mitt. Kontaktman har 
varit Gunnar Hägglund. Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson varit projektledare 
medan Anders Swensson, Fredrik Hornwall och Karl-Axel Thörnström ansvarat 
för fältmätningar och laboratorieprovningar. 
 
Linköping i juni 2002 
 
 
 
Torbjörn Jacobson 
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Sammanfattning 
Hösten 2000 utfördes på väg 90 mellan Junsele och länsgränsen remixing-
stabilisering. Bindemedel och makadam inblandades på plats i befintligt material 
med hjälp av en Road Mixer. De befintliga vägmaterialen som återvanns bestod 
både av gammal beläggning och underliggande grusbärlager. Åtgärden utfördes 
genom kallblandningsteknik, vilket innebar att materialen inte behövde värmas 
upp. Cirka 11 cm av befintligt vägmaterial stabiliserades med inblandning av 
9 kg/m² bitumenemulsion av typen BE60M/V12000. Efter åtgärden belades vägen 
med 90 kg/m² MJOG 16. 

Åtgärden har följts upp genom provtagningar av stabiliserat material och genom 
fallviktsmätning. I det senare fallet utfördes också mätningar på en intilliggande 
etapp där vägen åtgärdades genom mer traditionell förstärkning med bärlagergrus 
och MJOG 16. 
 
Provtagning hösten 2000 
Den första provtagningen som utfördes en månad efter åtgärd visade att materialet 
hade för dålig bindning för att hela borrkärnor skulle erhållas. Proven togs därför 
med spettmaskin. Laboratorieprovningen visade att variationen i bindemedelshalt 
var stor i det stabiliserade materialet. Standardavvikelsen låg på 1,0 för de slump-
vis utvalda proven och på 1,3 för de riktade proven. Enligt tidigare erfarenheter 
från stabiliseringar har standardavvikelsen legat mellan 0,1–0,6. Orsaken berodde 
sannolikt på de variationer i materialsammansättningen som förekom i vägen.  

När bitumeninnehållet var högt, 4,5–5,5 %, hade materialet i de flesta fall 
bundit ihop och täckningsgraden på partiklarna var bra. Vid lägre bitumen-
innehåll, 2,5–4,5 %, uppvisade en del av partiklarna sämre täckningsgrad av 
bindemedel och vidhäftningen i materialet var därför sämre. Vid lågt bitumen-
innehåll (2,0 %) var materialet mer likt obundet bärlager än stabiliserat material 
och täckningsgraden var låg.  
 
Provtagning hösten 2001 
En förnyad provtagning gjordes hösten 2001. Vid detta tillfälle togs borrkärnor av 
det stabiliserade lagret. Genom trafikens efterpackning och sommarens värme 
brukar bitumenstabiliserade material med tiden binda ihop, vilket är fallet på väg 
90. Provborrningen gjordes nära de provpunkter som gjordes vid den förra 
provtagningen. 

I de flesta fall erhölls hela borrkärnor (10 av 16 provpunkter). I två provpunkter 
var materialet mer eller mindre obundet medan stabiliseringen i fyra provpunkter 
uppvisade relativt god vidhäftning men ej tillräckligt för att få upp hela prov. 
Hålrumshalterna för borrkärnorna låg mellan 7,0–16,2 vol-%. Oväntat nog så 
uppvisade proverna med högre bindemedelsinnehåll något högre hålrum än de 
med lägre bindemedelsinnehåll. Pressdraghållfastheten på torrlagrade prov låg på 
391 kPa för gruppen prov med lägre bindemedelshalt (3,5 %) och 322 kPa för 
gruppen med högre bindemedelshalt (4,8 %). Eftersom emulsionen var baserad på 
mjukbitumen får beläggningen lägre styvhet vid ökad bindemedelsmängd. Som 
väntat erhöll proverna med högt bindemedelsinnehåll mycket bra resistens mot 
vatten enligt beständighetstesterna. Vidhäftningstalet låg på 98 % för gruppen 
med högt bindemedelsinnehåll och på 67 % för gruppen borrkärnor med lägre 
bindemedelsinnehåll.  
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Med tanke på att materialets sammansättning verkar ha varierat utmed vägen 

har åtgärden ändå givit ett förhållandevis bra resultat enligt provtagningen från 
2001. Borrkärnorna visade att det stabiliserade materialet i de flesta provpunkter 
hade härdat ihop ordentligt. Dessutom uppvisade de flesta proverna mycket bra 
resistens mot vatten enligt beständighetsprovningen. En fortsatt härdning kan 
dessutom förväntas under sommaren 2002. Remixingstabiliseringen erhöll också 
avsedd tjocklek, vilket ibland kan vara svårt vid stabilisering eller remixing.  
 
Fallviktsmätning och okulär besiktning hösten 2001 
Styvheten i beläggningskonstruktionen (krökningsradien) var ca 50 % högre för 
den stabiliserade sträckan (etapp 2) jämfört med sträckan som förstärktes med 
grusbärlager (etapp 1). Spridningen mellan enskilda mätpunkter kan dock vara 
stor men är mindre på den stabiliserade sträckan jämfört med grusbärlager. 
Deflektionen, D60, visade att underliggande lager och undergrund hade bra 
bärighet och dessutom var likvärdig mellan kontrollsträckorna på de båda 
etapperna.  

Vid besiktningen hösten 2001 observerades inga sprickor, skador, deforma-
tioner eller liknande på vare sig kontrollsträckorna eller övriga delar av vägen.  
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1 Åtgärd 
Tidigt på hösten 2000 utfördes på väg 90 mellan Junsele och länsgränsen (etapp 
2) mot Västerbotten (Lappland) förstärkning genom remixingstabilisering. 
Bindemedel och makadam inblandades på plats i befintlig beläggning och 
underliggande bärlagergrus med hjälp av en Road Mixer. Åtgärden utfördes 
genom kallblandningsteknik, vilket innebär att materialen inte behövde värmas 
upp. Cirka 11 cm av befintligt vägmaterial stabiliserades med inblandning av 
9 kg/m² bitumenemulsion av typen BE60M/V12000. Emulsionen var baserad på 
mjukbitumen med viskositeten 12000. Efter åtgärden belades vägen med 90 kg/m² 
MJOG 16. 
 

 
Figur 1 Skiss över etapp 1 (grusbärlager) och etapp 2 (stabilisering) på väg 90, 
Junsele–länsgränsen. Siffrorna inom ringen anger var kontrollsträckorna för 
fallviktsmätning ligger. 
 
 
2 Remixingstabilisering (kall remixing) 
Halvvarm remixing används huvudsakligen för återvinning av mjukgjorda 
beläggningsmaterial. Innan materialet sönderdelas och matas in i maskinen 
upphettas vägytan måttligt. Vid remixingstabilisering (kallas ibland kall remixing) 
måste vägmaterialet först fräsas och homogeniseras innan det kan matas in i 
maskinen. Detta är särskilt viktigt om flera olika typer av lager ingår i åtgärden, 
t.ex. både asfalt och grus. I båda metoderna blandas de upptagna massorna med 
nytt bindemedel och makadam eller ny massa i maskinens blandare innan den nya 
asfaltmassan genom en skrid läggs ut och sedan packas. En förutsättning för ett 
lyckat resultat är att materialen i och utmed vägen har någorlunda homogen 
sammansättning eller att receptet anpassas efter de variationer som finns i vägen. 
Detta kräver dock goda kunskaper om vägens uppbyggnad och därför krävs en 
ordentlig förprovning av befintliga material innan åtgärden påbörjas. 
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3 Provtagning en månad efter åtgärd (hösten 
2000) 

Ett antal prov av det stabiliserade lagret togs ca en månad efter åtgärd (hösten 
2000) med hjälp av spettmaskin. Intrycket från provtagningen vid de slumpade 
provtagningslokalerna var att det stabiliserade lagret verkade vara relativt hårt och 
det var ibland svårt att spetta loss materialet. Vid några av de slumpade lokalerna 
samt vid de riktade proverna (alla utom en) var det däremot mycket lätt att spetta 
sönder stabiliseringen (mer obundet material förekom) och materialet verkade 
vara bindemedelsfattigt. De riktade proven hade valts ut av Vägverket och avsåg 
ytor där man misstänkte att bindemedelshalten var låg. 

Antalet slumpmässiga prov som togs var två per kilometer (en i vardera 
riktning) väg. Provtagningslokalerna slumpades antingen i höger eller vänster 
spår. Totalt togs 16 prov genom slumpmässigt förfarande. Utöver detta togs även 
prov från 5 lokaler genom riktad provtagning.  

Provtagningsschemat och noteringar från provtagningen redovisas i figur 2 och 
tabell 1 och 2. 
 

Sektion Prov Sektion Sektion
(objekt) nr (objekt) från
~8200 ~8200 knut.pkt

X 16 7/853 32/753

7/106 X 15 32/006

6/387 X 14 31/287
(X) 21 6/260 31/160

X 13 6/189 31/089
VDB

X 12 5/420 30/320
5/067 X 11 29/967

4/856 X 10 29/756
(X) 20 4/775 29/675

X 9 4/201 29/101

X 8 3/649 28/549
3/577 X 7 28/477

X 6 2/901 27/801
(X) 19 2/678 27/578

2/063 X 5 26/963

X 4 1/434 26/334
1/035 X 3 25/935

(X) 18 1/273 26/173
X 2 0/935 25/835
(X) 17 0/825 25/725

0/076 X 1 24/976
0/000 0/000 24/900  

Figur 2 Sammanställning över provtagningssektioner. De riktade proven är 
märkta med parentes. 
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Tabell 1 Observationer från provtagningen och förteckning över de slumpvis 
uttagna proven 
Sektion Sektion Prov Riktn. Läge Slit+just. Stabili- Anmärkningar/ Observationer

Objekt nr lager sering
m m (A+B) cm cm

24/976 0/076 1 Bak H spår 5 11,5 Grusaktigt. Lätt att spetta.
25/835 0/935 2 Fram H spår 4 10,5
25/935 1/035 3 Bak H spår 5,5 12 Mjukt att spetta. Såg bindemedelsfattigt ut.
26/334 1/434 4 Fram H spår 4 10,5
26/963 2/063 5 Bak V spår 6 11,5 Såg ut att rinna vatten i beläggningen.
27/801 2/901 6 Fram V spår 4 11,5 Klumpar av finmaterial/bindemedel. Hårt i botten
28/477 3/577 7 Bak H spår 5 12
28/549 3/649 8 Fram V spår 4 11 Lukt av tjära. Hårt i botten
29/101 4/201 9 Fram H spår 5 11 Hårt att spetta! Hel kaka spettades upp.
29/756 4/856 10 Bak H spår 7 12
29/967 5/067 11 Bak V spår 7,5 12 Lukt av tjära
30/320 5/420 12 Fram V spår 4 10,5 Sega klumpar som skiktade sig i tunna skikt.
31/089 6/189 13 Fram V spår 5+3 10,5
31/287 6/387 14 Bak H spår 8 just. 14 Mjukt att spetta. Djupt hål. Vatten i botten av hålet.
32/006 7/106 15 Bak H spår 6 11 Sega klumpar förekom i provet
32/753 7/853 16 Fram V spår - ~11 Ej belagt vid provtagning  

 
Tabell 2 Observationer från provtagning och förteckning över de riktade proven. 
Sektion Sektion Prov Riktn. Läge Slit+just. Stabili- Anmärkningar

Objekt nr lager sering
m m (A+B) cm cm

25/725 0/825 17 Fram H spår 7 just. 10,5 Grusaktigt bindemedelsfattigt material
26/173 1/273 18 Fram H spår 7,5 10,5 Grusaktigt bindemedelsfattigt material
27/578 2/678 19 Fram V spår 8 11 Grusaktigt bindemedelsfattigt material
29/675 4/775 20 Fram M spår 6,5 11 Grusaktigt bindemedelsfattigt material (lukt av tjära)
31/160 6/260 21 Fram H-M spår 7,5 11 Grusaktigt bindemedelsfattigt material  

 
 
3.1 Bindemedelshalt och kornkurva 
I figurerna 3–6 framgår kornstorlekfördelningen och bindemedelshalterna i 
proven. 
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Figur 3 Sammanställning av kornkurvorna för de slumpvis uttagna proverna 
(1–16).  
 



 

10 VTI notat 28-2002 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,075 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45

Kornstorlek, mm

Pa
ss

er
an

de
 m

än
gd

, v
ik

t-%

17

18

19

20

21

MJAG 16 (VÄG94) 

 
Figur 4 Sammanställning av kornkurvorna för de riktade proverna (17–21).  
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Figur 5 Sammanställning av bindemedelshalterna från de slumpvis uttagna 
provtagningspunkterna. 
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Figur 6 Sammanställning av bindemedelshalterna från de riktade prov-
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Kommentarer 
Spridningen i bindemedelshalt var stor i materialet enligt undersökningen av 
proverna tagna i vägen. Standardavvikelsen låg på 1,0 för de slumpvis utvalda 
proven och på 1,3 för de riktade proven. Enligt tidigare erfarenheter från 
stabilisering av liknande material har standardavvikelsen legat mellan 0,1–0,6. 
Orsaken beror sannolikt på stora variationer i materialsammansättningen 
(bindemedelshalten) utmed vägen. Remixingmaskinen verkar inte ha tagit hänsyn 
till detta utan blandat in i stort sett samma mängd emulsion utmed hela objektet 
oavsett materialets beskaffenhet. När asfaltinnehållet i befintligt material är lågt 
bör mer emulsion inblandas och när det är högt en mindre mängd. En 
förutsättning är dock en ordentlig förprovning av befintligt material innan åtgärd 
så att förutsättningarna är kända. I några provpunkter verkar ingen emulsion ha 
inblandats. Vid tillsättning av emulsion med hjälp av Road Mixer, där upptaget 
material, nytt material och tillsatt bindemedel blandas i maskinens blandare 
brukar massan få en homogen sammansättning. I detta fall har sannolikt 
ingångsmaterialet haft större inslag av naturmaterial än beräknat och därför kan 
emulsionsgivan blivit för låg i vissa fall. 

Provtagningen visade att när bitumeninnehållet låg högt, 4,5–5,5 %, hade 
materialet i de flesta fall bundit ihop och täckningsgraden på partiklarna var bra. 
Vid lägre bitumeninnehåll, 2,5–4,5 %, uppvisade en del av partiklarna sämre 
täckningsgrad av bindemedel och vidhäftningen i materialet var därför sämre. Vid 
lågt bitumeninnehåll (2,0 %) var materialet mer likt obundet bärlager än 
stabiliserat material och täckningsgraden var låg.  

Kornkurvorna påminde om en MJAG eller AEG med hög fillerhalt och något 
för stor andel grovt material. Med tanke på den höga andel grövre stenmaterial i 
proverna verkade makadaminblandningen ha varit onödig om inte tanken från 
börjat varit att uppgradera materialet till bärlagergrus.  
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4 Provtagning ett år efter åtgärd (hösten 2001) 
En förnyad provtagning gjordes hösten 2001 (3/10). Vid detta tillfälle togs 
borrkärnor av det stabiliserade lagret. Genom trafikens efterpackning och 
sommarens värme brukar bitumenstabiliserade material med tiden binda ihop. 
Emulsionen har en förmåga att krypa på partiklarna och även diffundera in i det 
gamla bindemedlet. Vidhäftningen förbättras således med tiden och om 
bindemedelsmängden är relativt hög brukar hela borrkärnor erhållas. Materialet 
påminner i det skedet mycket om bituminösa bärlager, t ex MJAG eller AEG. 

Provborrningen gjordes nära de provpunkter som vid den förra provtagningen. 
Resultatet framgår av tabell 3. Som jämförelse har bindemedelshalterna från 
provtagningen 2000 lagts in i tabellen. 
 
Tabell 3 Borrkärnor från väg 90, Junsele-länsgränsen. 

Prov,  
nr 

Status Stabilisering, 
mm 

Bind.halt, 
vikt-% 1) 

MJOG, 
mm 

Mot Lappland     
2 Hel kärna 80 5,1 40 
4 Hel kärna 103 3,7 42 
6 Hel kärna 105 4,5 35 
8 Delvis hel kärna 55 4,9 55 
9 Hel kärna 115 5,5 30 
12 Hel kärna 95 3,5 85 
13 Hel kärna 125 5,0 45 
16 Hel kärna 105 3,1 30 

Mot Junsele     
1 Grusigt material - 2,1 - 
3 Grusigt material - 2,3 - 
5 Hel kärna 105 4,9 55 
7 Delvis hel kärna 1) 30 3,7 50 
10 Delvis hel kärna 1) 30 3,7 50 
11 Delvis hel kärna 1) 85 4,5 65 
14 Hel kärna 120 3,8 80 
15 Hel kärna 120 4,0 40 

2) Hel kärnor erhölls på övre delen av stabiliseringen 
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Bild 1 Provtagning av borrkärnor. Exempel på hela prov av stabiliseringen (till 
höger upptill), prov som föll sönder vid borrningen (till vänster nedtill) samt 
stabiliserat lager utan bindning (till höger nedtill) i materialet.  
 
 
4.2 Analys av borrkärnor 
De borrkärnor som var hela undersöktes med avseende på hålrumshalt, 
pressdraghållfasthet och vattenkänslighet. Resultaten redovisas i tabellerna 4–5. 
 
Tabell 4 Laboratorieprovning av borrkärnor.  

Prov, nr Bind.- 
halt 

 
vikt-% 

Hålrums- 
halt 

 
vol-% 

Press-
draghållfasthet, 

torra prov 
kPa 

Press-
draghållfasthet, 

våta prov 
kPa 

Prov med lägre     
bindemedelshalt     

4 3,7 7,2 - 264 
12 3,5 12,5 - 258 
14 3,8 9,9 389 - 
16 3,1 7,0 392 - 

Medelvärde: 3,5 9,2 391 261 
Prov med högre     
bindemedelshalt     

2 5,1 9,3 - 361 
5 4,9 16,2 - 323 
6 4,5 14,7 - 256 
8 4,9 14,4 - 324 
9 5,5 9,1 401 - 
11 4,5 15,1 313 - 
13 5,0 11,6 (216) - 
15 4,0 10,1 252 - 

Medelvärde: 4,8 12,6 322 316 
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Tabell 5 Vattenkänslighet (vidhäftningstal).  

Provgrupp Vidhäftningstal, % 
Prov med lägre bindemedelshalt 67 
Prov med högre bindemedelshalt 98 

 
 
Kommentarer 
I de flesta fall erhölls hela borrkärnor (10 av 16 provpunkter). I två provpunkter 
var materialet mer eller mindre obundet medan stabiliserat material i fyra 
provpunkter uppvisade relativt god vidhäftning men ej tillräckligt för att få upp 
hela prov. Stabiliseringens tjocklek låg mellan 80–125 mm. Nominell lager-
tjocklek var 110 mm, vilket innebär att stabiliseringen på ett bra sätt uppnått 
avsedd tjocklek. En viss spridning (på denna nivå) är oundvikligt vid den här 
typen av åtgärder. 

Halten bindemedel har stor betydelse för vidhäftningen i materialet. 
Bindemedelshalten var också högre i de borrkärnor som höll ihop jämfört med 
trasiga prov. Bindemedelsinnehållet i stabiliserat material påverkades förutom av 
tillsatt mängd emulsion även av andelen asfaltbeläggning (och dess bitumen-
innehåll) i massorna. Vid stabilisering av lager där både bundna och obundna 
material ingår kan det därför vara svårt skilja på dessa faktorer. Erfarenheter från 
bitumenstabilisering har visat att det behövs ca 4,0 % emulsion (restbitumenhalt: 
3,0 %) för att materialet helt skall binda ihop. Enligt receptet tillsattes ca 3,0 % 
restbitumen i massorna, vilket verkar rimligt enligt undersökningen. I de flesta fall 
erhölls borrkärnorna av bra kvalitet och med relativt högt bindemedelsinnehåll.  

Hålrumshalterna för borrkärnorna låg mellan 7,0–16,2 vol-%. Oväntat nog så 
uppvisade proverna med högre bindemedelsinnehåll något högre hålrumshalter än 
de med lägre bindemedelsinnehåll. Hålrumshalten påverkas förutom av binde-
medelsinnehållet även av kornstorleksfördelningen och av packningen vid 
utförandet samt trafikens efterpackning. Pressdraghållfastheten på torrlagrade 
prov låg på 391 kPa för gruppen prov med lägre bindemedelshalt (3,5 %) och 
322 kPa för gruppen med högre bindemedelshalt (4,8 %). Eftersom emulsionen 
var baserad på mjukbitumen får beläggningen lägre styvhet vid ökad binde-
medelsmängd. Som väntat erhöll proverna med högt bindemedelsinnehåll mycket 
bra resistens mot vatten enligt beständighetstesterna. Vidhäftningstalet låg på 
98 % för gruppen med högt bindemedelsinnehåll och på 67 % för gruppen borr-
kärnor med lägre bindemedelsinnehåll.  

Med tanke på att materialets sammansättning verkar ha varierat utmed vägen 
har åtgärden ändå givit ett förhållandevis bra resultat enligt provtagningen från 
2001. Borrkärnorna visade att materialet i flertalet av provpunkterna hade härdat 
ihop ordentligt. Dessutom uppvisade de flesta proverna mycket bra resistens mot 
vatten enligt beständighetsprovning. En fortsatt härdning kan dessutom förväntas 
under sommaren 2002 enligt tidigare erfarenheter. Stabiliseringen erhöll också 
avsedd tjocklek, vilket ibland kan vara svårt vid stabilisering och remixing.  
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5 Fallviktsmätning 
Objektet mättes med fallvikt i september 2001. För att jämföra stabiliseringen 
med en konventionell åtgärd fallviktsmättes även etapp 1. Denna sträcka hade 
förstärkts med bärlagergrus samt MJOG som slitlager. Till synes likvärdiga 
sträckor valdes ut på de två etapperna för uppföljning. Mätningen utfördes i höger 
hjulspår i båda körriktningarna. 
 
Sträcka 1 (referens) 
• Börjar vid 23/300 och slutar vid 24/900, 1 600 m 
• Nollan ligger vid vägskälet i Junsele 
 
Sträcka 2 (stabilisering) 
• Börjar vid 26/800 och slutar vid 29/300, 2 500 m 
 
Resultaten från mätningen redovisas i figurerna 7–8 och i bilaga 1. 
 
 
5.1 Fallviktsmätning – allmän beskrivning 
För att beskriva påkänningarna i de övre lagren (ca 0–20 cm) redovisas kröknings-
radien (R). Krökningsradien beräknas från deflektionerna D0 och D30 och är ett 
mått på beläggningens styvhet. När R-värdet ligger under 100 m anses bärigheten 
vara sämre och när den är över 200 m bra för låg- till medeltrafikerade vägar. 
Erfarenheterna från mjukgjorda beläggningar är dock förhållandevis ringa och 
värdena är sannolikt lägre än de som angivits ovan. 

Påkänningarna i de undre lagren samt undergrunden beskrivs av deflektionen i 
D60. I det senare fallet är avsikten huvudsakligen att studera om förhållandena är 
lika mellan de olika provsträckorna. D60-värden mindre än 200 µm anses indikera 
bra undergrundsbärighet medan D60-värden över 300 µm indikerar dålig bärighet.  

Krökningsradien (nedsjunkningarna) har korrigerats till temperaturen 10°C 
som ibland används som referenstemperatur vid fallviktsmätning.  
 
 



 

16 VTI notat 28-2002 

5.2 Fallviktsmätning – resultat 
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Figur 7 Krökningsradien (R) för de två uppföljningssträckorna hösten 2001.  
R beskriver påkänningarna i de övre lagren. 
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Figur 8 Deflektionen (D60) för de två sträckorna hösten 2001. D60 beskriver 
främst påkänningarna i de undre lagren samt undergrunden. 
 
Kommentarer 
Krökningsradien är ca 50 % högre för den stabiliserade sträckan jämfört med 
sträckan som förstärkts med grusbärlager. Skillnaden är liten mellan de två 
körbanorna. Spridningen mellan enskilda mätpunkter kan dock vara stor men är 
mindre på den stabiliserade sträckan jämfört med referensen.  

De relativt låga krökningsradierna (75–113 m) beror på att slitlager-
beläggningen utgörs av MJOG. Mjukgjorda beläggningar får större nedsjunkning 
än varm asfaltbetong men beläggningen blir samtidigt mer flexibel. För väg 90 
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mellan Junsele och länsgränsen kan en lämplig bärighetsnivå vara drygt 100 m om 
hänsyn tas till den låga trafikmängden, relativt bra undergrund och beläggningens 
flexibla egenskaper.  

Deflektionen D60 visar att underliggande överbyggnadslager och undergrund 
på kontrollsträckorna har bra bärighet. Skillnaderna mellan de två sträckorna är 
också liten vilket medför att sträckorna har likvärdiga förhållanden och därför är 
jämförbara för uppföljning. 
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6 Okulär besiktning 
Vid besiktningen hösten 2001 observerades inga sprickor, skador, deformationer 
eller liknande på kontrollsträckorna eller övriga delar inom de båda etapperna.  
 

 
Bild 1 Kontrollsträcka 1 (grusbärlager).  
 

 
Bild 2 Kontrollsträcka 2 (stabilisering).  
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