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Sammanfattning 
En sträcka på 800 m av motorvägen E6 söder om Ljungskile (Bratteforsån–
Lyckorna), öppnad för trafik 1991, uppvisade skador i form av längsgående 
sprickor i hjulspåren redan efter ca 5 års trafikering. En skadeutredning utfördes 
under 1996 och vägsträckan underhölls genom en försegling av vägytan på de 
skadade avsnitten. Det var dock klarlagt redan då att det fanns ett 
förstärkningsbehov. Under år 2000 hade vägen omfattande längs- och tvärgående 
sprickbildning samt visade en omfattande spårbildning med ojämnheter. 

Under år 2000 förstärktes sträckan genom fräsning och påbyggnad inklusive 
armering med stålnät. Inom vägavsnittet anlades tre provsträckor för under-
sökning av stålnätsarmeringens betydelse för upphöjning och förbättring av 
bärigheten och motståndet mot sprickor och spår. Denna rapport beskriver dessa 
sträckor samt redovisar resultat från uppföljning under tre år. Det här är det första 
svenska försöket med stålarmerad väg där uppföljningen skett med töjningsgivare 
i vägkonstruktionen. Syftet med projektet i Ljungskile är att studera stålnätets 
förmåga att ge ökad bärighet i vägkroppen och motverka sprickor och 
spårbildning i beläggningsytan. 

Uppföljning med fallviktsmätningar visar inga nämnbara skillnader mellan 
provsträckorna. Resultaten från töjningsgivarna i asfaltbeläggningen däremot gav 
stora skillnader i töjningsnivå mellan provsträckorna. De största töjningarna 
uppmättes på referenssträckan. Armerade sträckor uppvisade betydligt lägre 
töjningar. 

Spårdjupsmätningarna med Primal visade hittills på liten spårbildning och inga 
tydliga skillnader mellan provsträckorna. Om tendensen till spårutveckling 
fortsätter kommer de båda stålarmerade konstruktionerna uppvisa en något lägre 
spårbildning än referenssträckan. 

Vägen har ännu bara trafikerats två år efter förstärkningsåtgärden och den 
fortsatta utvecklingen är av största intresse att följa! 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
En sträcka på 800 m av motorvägen E6 söder om Ljungskile (Bratteforsån-
Lyckorna), öppnad för trafik 1991, uppvisade skador i form av längsgående 
sprickor i hjulspåren redan efter ca 5 års trafikering. Trafikmängden i ÅDT på 
sträckan är totalt ca 10 000 fordon med ca 14 % tunga fordon. En skadeutredning 
utfördes under 1996 och vägsträckan underhölls genom en försegling av vägytan 
på de skadade avsnitten. Det var dock klarlagt redan då att det fanns ett 
förstärkningsbehov. Under år 2000 hade vägen omfattande längs- och tvärgående 
sprickbildning samt visade en omfattande spårbildning med ojämnheter. 

Under år 2000 förstärktes sträckan genom fräsning och påbyggnad inklusive 
armering med stålnät. Inom vägavsnittet anlades tre provsträckor för 
undersökning av stålnätsarmeringens betydelse för upphöjning och förbättring av 
bärigheten och motståndet mot sprickor och spår. Denna rapport beskriver dessa 
sträckor samt redovisar resultat från uppföljning under tre år. Det här är det första 
svenska försöket med stålarmerad väg där uppföljningen skett med töjningsgivare 
i vägkonstruktionen. 

 
1.2  Syfte 
Syftet med projektet i Ljungskile är att studera stålnätets förmåga att ge ökad 
bärighet i vägkroppen och motverka sprickor och spårbildning i beläggningsytan. 

 
2 Förundersökningar 
2.1 Tidigare utförda undersökningar 
Tre skadeutredningar har gjorts tidigare rörande denna sträcka, nämligen Jansson 
H [VTI utlåtande 626-1996], Enocksson C-G [VV PM sep-96] och Mårtensson B 
[VV PM 1999]. Av dessa framgår det att vägens nominella överbyggnadstjocklek 
är ca 900 mm och den totala beläggningen är 180 mm. Överbyggnadens 
lageruppbyggnad visas i tabell 1. Överbyggnadskonstruktionen uppfyller i stort 
kraven enligt BYA 84 och anses vara godtagbar. Det konstaterades att det översta 
lagret av undergrunden består av lera med mycket låg skjuvhållfasthet. 
Utredningarna konstaterade också att med hänsyn till undergrundens låga styvhet 
och vägens konstruktion är överbyggnaden underdimensionerad enligt VÄG 94. 
Därför rekommenderades en rejäl förstärkning av överbyggnaden. 
 
Tabell 1  Överbyggnadskonstruktion och utförandeår före åtgärd [Jansson, H 
1996]. 
Lager Tjocklek, mm Utförandeår 
HABD16/B85 45 1991 
HABT12/B85 35 1991 
AG25/B180 50 1991 
AG25/B180 50 1990 
Grusbärlager 70 1990 
Förstärkningslager 110 1990 
Berg 0-200  540 1990 
Undergrunden av siltig lera   
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2.2 Okulärbesiktning 
Den visuella besiktningen som utfördes under år 2000 visade att skadorna hade 
förvärrats och vägen hade omfattande längs- och tvärgående sprickor i hjulspåren 
med krackeleringar samt regelbundet förekommande tvärgående sprickor mellan 
hjulspåren. Spårbildning upp till 30 mm har uppmätts i hjulspåren och på en del 
platser har stora ojämnheter konstaterats. Skadorna illustreras i figur 1 till figur 3. 
 

 
Figur 1  Sprickor på vägytan i K1. 
 

 
Figur 2  Tvärgående sprickor mellan hjulspår. 
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Figur 3  Längs- och tvärgående sprickor i hjulspår. 
 
2.3 Fallviktsmätning och val av sträckornas position 
Avsikten med fallviktsmätningen innan åtgärd var att använda mätresultatet som 
underlag för val av homogena provsträckor och så identiska förutsättningar som 
möjligt. Mätningen utfördes i höger hjulspår och på var 10:e meter enligt VVMB 
112:1998. Belastningen var ca 50 kN och temperaturen vid mätningen var 18°C i 
luft och 21°C i beläggningsytan. Figur 4 visar deflektioner i belastningscentrum 
(D0) och 900 mm (D900) från belastningscentrum. Det svaga avsnittet med stora 
deflektioner har valts ut för de tre provsträckorna. Inom provvägsavsnittet är det 
en stor variation i D0 som indikerar sprickor och skador i de översta lagren medan 
D900 visar jämnare deflektioner, se figur 4. Teststräckornas position har valts ut 
så att det är liten variation inom sträckan och mellan sträckorna. Referenssträckan 
(sträcka 1) är placerad på ett avsnitt med mindre deflektioner än sträcka 2 och 3. 
Sträcka 2 har sämsta förutsättningarna med de största deflektionerna. Det bör 
erinras att de översta asfaltlagren kommer att fräsas bort och skillnaderna mellan 
sträckorna blir därför mindre. Varje sträcka är 100 m lång. 
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Figur 4  FWD-deflektioner innan åtgärd och placering av provsträckor.  
 

 
3 Vägavsnittets förstärkning 
3.1 Förstärkningens utformning 
Baserat på skadeutredningar och Mårtenssons beräkningar av förstärkning [1999] 
bestämdes att de två översta lagren (80 mm) skulle fräsas bort och en påbyggnad 
inklusive stålnätsarmering skulle utföras. Provvägen omfattar tre provsträckor om 
vardera 100 m. Provsträcka 1 är en referenssträcka utan armering men i övrigt 
med samma uppbyggnad som provsträcka 2 och 3. 

I tabell 2 redovisas de nominella tjocklekarna hos den befintliga konstruktionen 
och förstärkningsåtgärderna samt utförandeåret. Provvägen omfattar tre 
provsträckor om vardera 100 m. Provsträcka 1 är en referenssträcka utan armering 
men i övrigt med samma uppbyggnad provsträcka 2 och 3. 
Tabell 2  Överbyggnadskonstruktion och utförandeår efter åtgärd. 
Lager Tjocklek, mm Utförandeår 
HABD16/B85 45 2000 
ABb22/B85 50 2000 
Stålnät #100 mm ∅6 mm  2000 
Justering varierande 2000 
AG25/B180 50 1991 
AG25/B180 50 1990 
Grusbärlager 70 1990 
Förstärkningslager 110 1990 
Berg 0–200 540 1990 
Undergrund av siltig lera   
 
Provsträcka 2 här armerats endast i det högra körfältet, långsamkörfältet K1. I det 
körfältet går den mesta av den tunga trafiken och avsikten med provsträcka 2 är 
att se om det är tillräckligt att på en motorvägssektion armera endast långsam-
körfältet vid bärighetsproblem. Det kan medföra en minskning i lastspridning i 
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jämförelse med en mer omfattande armering, men är istället ett billigare alternativ 
om problemet endast finns i det högra körfältet (K1). På provsträcka 3 utfördes en 
heltäckande stålarmering över båda körfälten, K1+K2, se figur 5. 
 

 
Figur 5  Översikt av provsträckorna 2 och 3. 
 
3.2 Fräsning 
De översta ca 80 mm av körbanorna, bestående av dränasfalt och tät asfaltbetong, 
frästes bort och transporterades till ett upplag. På vägrenar och ramper frästes 
enbart slitlagret med dränasfalt bort. 
 
3.3 Justerings/avjämningslager 
Den frästa ytan klistrades med bitumenemulsion BE50R och även den vertikala 
ytan av fräslådans kanter klistrades före läggning. Som avjämningslager lades en 
tät asfaltbetong typ ABT11/B180, för att ge ett jämnt underlag för stålarmeringen 
och för att ge god resistens mot utmattning. Den planerade tjockleken hos 
avjämningslagret var ca 30 mm. För att eliminera en del ojämnheter fick 
avjämningslagret läggas tjockare än planerat, på vissa platser även i två lager. Av 
uttagna borrkärnor framgår (se 4.1) att tjockleken på justeringslagret varierande 
mellan 30–70 mm. 
 
3.4 Stålnätsarmering 
Stålnäten hade stångdiametern Ø 6 mm och rutstorleken var 100 x 100 mm. Näten 
var av kvalitet VSP 500/10, dvs. svetsförankring med 10 kN i svetspunkterna. 
Näten lades med fingerskarvning i längsled. Näten hade samma bredd som 
fräslådan, längden var 2 200 mm och skarvlängden 275 mm. Därigenom blev den 
effektiva nätlängden i vägens längdriktning ca 1 925 mm per nät. Näten lades ut 
manuellt. När näten var utlagda klistrades de med bitumenemulsion typ BE50R. 
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Figur 6  Utlagd stålarmering på provsträcka 3 över båda körfälten. 
 

 
Figur 7  Utlagd klistrad armering med fingerskarvar.  
 
3.5 Bindlager 
På nätet lades ett ca 55 mm tjockt bindlager av typ ABb16 med polymer-
bindemedel PMB20.  
 
3.6 Slitlager 
Av miljöskäl lades ett ljuddämpande slitlager av dränerande asfaltbeläggning typ 
ABD16 med polymerbindemedel och tillsats av cement för att öka beständig-
heten. Tjockleken på slitlagret är ca 45 mm. 

 
3.7 Instrumentering 
I samband med åtgärd instrumenterades provsträckorna med asfalttöjningsgivare 
och ståltöjningsgivare. Asfalttöjningsgivarna är av H-typ och tillverkade av 
Dynatest Danmark. Tre stycken asfalttöjningsgivare per sträcka placerades i höger 
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hjulspår vinkelrätt mot färdriktningen för mätning av horisontella dragtöjningar. 
De är placerade på den frästa asfaltytan under justeringslagret. Se figur 8 och 
figur 9. Ståltöjningsgivarna monterades på stålnäten på sträcka 2 och 3. Givarna 
placerades parvis, 1 längs och 1 tvärs färdriktningen, i fem sektioner per sträcka. 
Se figur 10. Tre av paren är placerade i samma horisontella positioner som 
asfalttöjningsgivarna fast på nätet högre upp i konstruktionen. Ståltöjningsgivarna 
är tillverkade av Kyowa med beteckningen KFG-3-120-C1-11L1M2R. Den 
längsgående töjningsgivaren är monterad på undersidan av ståltråden i längdled. 
Den tvärgående töjningsgivaren är monterad på sidan av ståltråden i tvärled, som 
ligger mot underliggande lager. Detta för att skydda givarna vid utläggningen och 
packningsarbetet. Se figur 11. Totalt 9 stycken asfalttöjningsgivare och 20 stycken 
ståltöjningsgivare har installerats. Givarnas positioner redovisas i bilaga 1. 
 

 
Figur 8  Montering av asfalttöjningsgivare. 
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Figur 9  H-typ asfalttöjningsgivare monterad före utläggning av bindlager. 
 

 
Figur 10  Ståltöjningsgivare monterade på en ruta, undersidan upp. 
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4 Laboratorieundersökningar 
4.1 Lagertjocklekar 
Efter vägens färdigställande togs borrkärnor för undersökning av lagertjocklekar, 
hålrumshalt och styvhetsmoduler. Undersökningarna syftade till att kontrollera att 
det inte finns signifikanta skillnader mellan motsvarande lager i de olika 
teststräckorna vid utförandet. De uppmätta lagertjocklekarna illustreras i figur 11 
till figur 13. 

 

E6 Ljungskile
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Figur 11  Referenssträcka, sträcka 1. 
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Figur 12  K1-armerad sträcka, sträcka 2. 
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E6 Ljungskile
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Figur 13  K1 + K2 armerad sträcka, sträcka 3. 
 
Det kan konstateras från borrkärnorna att lagertjockleken på justeringslagret, 
ABT11/B180, blev betydligt tjockare än planerat pga. ojämnheter i underlaget. 
Från utmattningssynpunkt (risk för sprickor) är detta bra eftersom det är ett tjockt 
lager med låg styvhetsmodul. Ur dimensioneringssynpunkt borde nätet ligga 
djupare för att ta upp de största töjningarna som inträffar i underkant av de 
bitumenbundna lagren, alltså underkant av justeringslagret (det befintliga AG-
lagret var redan sprucket). Exakta borrpositioner och tjocklekar redovisas i bilaga 
2. 
 
4.2 Analyser av beläggningslager 
Ett antal borrkärnor har analyserats i laboratoriet för att undersöka eventuella 
skillnader mellan utlagda beläggningar av samma typ tillhörande olika 
provsträckor och då i huvudsak det andra lagret som benämns bindlager. 
Skrymmdensiteten har bestämts enligt FAS Metod 427-92 och styvhetsmodulen 
enligt FAS Metod 454. Tabell 3 visar att bindlagret från referenssträckan, sträcka 
1, har drygt dubbel så hög hålrumshalt som de andra två sträckorna. Detta har 
troligen gett upphov till högre styvhetsmodul på bindlagret på sträckorna med 
stålarmering (2 och 3). Orsaken till den högre hålrumshalten på sträcka 1 är okänt. 
Styvhetsmodulen omräknad till att motsvara ett år gammal beläggning enligt ATB 
VÄG redovisas i figur 14. En styvare beläggning bör leda till mindre töjningar i 
underkant av beläggningen och lägre deflektioner vid fallviktsmätning. 
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Tabell 3  Styvhetsmodul och hålrumshalt från borrkärnor. 

Sträcka Provnummer Skrym Styvhetsmodul Styvhetsmodul, 1år Hålrum
g/cm³ MPa, 10°C MPa Vol-%

1 Bin1:1 2,360 4395 4798 4,8
Bin1:2 2,409 5057 5522 2,9
Bin1:3 2,386 5000 5459 3,8
Bin1:4 2,379 5157 5631 4,1
Bin1:5 2,357 3848 4201 5,0
Bin1:6 2,377 4310 4706 4,2
Bin1:7 2,373 4902 5352 4,3

2,377 4667 5096 4,1
0,017 488 533 0,7

2 Bin2:1 2,439 5216 5695 1,7
Bin2:2 2,406 6562 7165 3,0
Bin2:3 2,463 7487 8175 0,7
Bin2:4 2,461 7561 8255 0,8
Bin2:5 2,418 5314 5802 2,5
Bin2:6 2,437 7506 8196 1,7
Bin2:7 2,458 7312 7984 0,9

2,440 6708 7324 1,6
0,022 1043 1139 0,9

3 Bin3:1 2,450 6545 7146 1,2
Bin3:2 2,443 7132 7787 1,5
Bin3:3 2,452 5259 5742 1,1
Bin3:4 2,449 5389 5884 1,3
Bin3:5 2,446 5215 5694 1,4
Bin3:6 2,454 5021 5483 1,0
Bin3:7 2,434 4614 5038 1,8

2,447 5596 6111 1,3
0,007 899 982 0,3

1 Dr1:2 3772 4119
Dr1:6 4056 4429

2 Dr2:1 3969 4334
Dr2:3 4650 5077

3 Dr3:2 4538 4955
Dr3:4 4230 4619

4203 4589
339 370  
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Figur 14  Styvhetsmoduler vid 10°C och 1 år hos provsträckor på bindlager och 
slitlager. 
 

 
5 Tillståndsuppföljning 
För att kunna se den eventuella effekten av stålarmeringen i vägkroppen med 
tiden kommer provsträckornas tillstånd att följas och utvärderas vid upprepade 
tillfällen. Uppföljningen sker främst ur bärighetssynpunkt genom fallviktsmät-
ningar, spårdjupsmätningar och mätning av töjningar från asfalt- och ståltöjnings-
givare. Mätningarna planeras att utföras 1–2 ggr per år. 
 
5.1 Fallviktsmätningar 
Fallviktsmätningar har hittills utförts vid följande 6 tillfällen: 
 
1. 20 juni 2000, före åtgärd (redovisades under 2. Förundersökningar) 
2. 7 september 2000, strax efter åtgärd 
3. 1 november 2000 
4. 18 april 2001 
5. 9 oktober 2001 
6. oktober 2002 
 
Provsträckorna har provbelastas med VTI:s fallviktsapparat av fabrikat KUAB 
och med belastningen 50 kN. Mätningarna har utförts i höger hjulspår, var 10:e 
meter och 10 mätpunkter per sträcka. 

Nedsjunkningstratten från senaste mätningen (oktober 2002) illustreras i figur 
15. Det kan konstateras att det inte går att utläsa någon signifikant skillnad mellan 
sträckorna. De tidigare utförda fallviktsmätningarna på provsträckorna har visat 
liknande resultat. 
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Figur 16  Nedsjunkningsprofil vid fallviktsmätning på provsträckorna, okt. 2002. 
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Figur 17  Medelvärden av beräknade krökningsradier, D0/D300. 
 
Beräkningen av differensen mellan D0 och D300, deflektionen i belastnings-
centrum och 300 mm från belastningscentrum, antas vara ett mått på översta 
lagrens styvhet och benämns Krökningsradie. Beläggningstemperaturer vid 
mättillfällena var 21, 21, 8, 5, 12 respektive 7°C. Resultat av alla mätningarna 
visas i figur 17. Av figuren framgår, vid jämförelse mellan de två första 
mätningarna som utförts vid samma temperatur, att krökningsradien har ökat 
betydligt trots att mätningen skett direkt efter åtgärd (ingen tid för härdning). Det 
visar att åtgärden medfört att provvägen som väntat har blivit betydligt starkare. 
De absoluta värdena går inte att jämföra pga. effekten av den höga temperaturen 
vid de första två mätningarna i jämförelse med senare mätningar. Det framgår 
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dock att det inte finns någon större skillnad i krökningsradie mellan sträckorna. 
För att göra ytterligare en jämförelse mellan sträckorna beräknades från 
fallviktsmätningarna töjningarna i underkant av de bundna lager. Töjningarna 
justerades från de för mättillfället beräknade till töjningar vid 10°C för att ta 
hänsyn till skillnader i beläggningstemperatur. Endast de fyra senaste 
mätningarna, från november 2000 till oktober 2002, antas vara mest intressanta 
för tillståndsförändringen och presenteras i figur 18. Analysen visar att 
skillnaderna är små mellan sträckorna och alla tre sträckor bedöms ha god 
bärighet. Resultaten från fallviktsmätningarna presenteras ytterligare i bilaga 3. 
Resultaten från fallviktsmätningarna visar hittills att stålarmeringen inte har någon 
styvhetshöjande effekt på vägkonstruktionen. Denna slutsats överensstämmer med 
andra provvägar med stålarmering som utförts, bl.a. erfarenheter från 
Sundomvägen [Sundomrapport 2002]. 
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Figur 18  Medelvärden av beräknad beläggningstöjning vid 10°C. 
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5.2 Töjningsmätning i väg 
Töjningarna i asfaltbeläggningen och i stålarmeringen har utförts vid en 
kontrollerad belastning med fallviktsapparat vid fem tillfällen, från september 
2000 till oktober 2002. Belastningen med fallvikt gjordes rakt över de monterade 
givarna med tre olika belastningsnivåer, 30 kN, 50 kN och 65 kN. Den tvärgående 
asfalttöjningen mättes i tre sektioner per sträcka. Töjningen i stålarmeringen på 
sträcka 2 och 3 mättes med givare monterade parvis, tvärs- och längsgående, i fem 
sektioner per sträcka varav tre sektioner sammanfaller med asfalttöjningsgivarna. 
Se kapitel 3.7 och bilaga 1. 

I figurerna 19–21 redovisas de uppmätta asfalttöjningarna på sträcka 1–3. 
Mätningarna visar tydligt att töjningen ökar vid ökad belastning.  
 

0.0

20.0
40.0

60.0

80.0

100.0
120.0

140.0

160.0

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Kraft (kN)

Tö
jn

in
g 

( µ
ε) sep-00

nov-00
apr-01
okt-01
okt-02

 
Figur 19  Uppmätt asfalttöjning på sträcka 1. 
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Figur 20  Uppmätt asfalttöjning på sträcka 2. 
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Figur 21  Uppmätt asfalttöjning på sträcka 3. 
 
De största asfalttöjningarna uppmättes vid första mättillfället, i september 2000, 
vilket är naturligt då beläggningen var ny och beläggningstemperaturen var 
relativt hög. Vid de kommande tre mättillfällena var töjningarna lägre och i stort 
sett oförändrade, förutom på sträcka 2 som låg något högre än tidigare två 
mättillfällen. Vid det senaste mättillfället (oktober 2002) har töjningarna åter ökat 
och då främst på sträcka 1 och 2. Det kan inte förklaras av en högre beläggnings-
temperatur då den var i stort sett samma som vid de tre föregående mättillfällena 
utan tyder på en viss nedbrytning av vägen. 

De markant största asfalttöjningarna är uppmätta på sträcka 1 och de minsta på 
sträcka 3 (observera de olika skalorna i ovanstående figurer). Det gäller för alla tre 
lastnivåerna. Det förklaras naturligtvis av skillnader i sträckornas styvhet, men 
kan också till viss del bero på skillnader i givarnas placering i asfaltbeläggningen. 
Som redovisas i kapitel 3 och 4 finns det variationer i fräsdjup och justering som 
inverkar på givarnas placering. I tabell 4 har provsträckorna jämförts endast för 
den senaste mätningen. Av tabellen framgår att asfalttöjningarna på sträcka 3 är 
mycket låga och att töjningarna på de armerade sträckorna är klart mindre än på 
referenssträckan, sträcka 1. 
 
Tabell 4  Tvärgående asfalttöjning vid mätning i oktober 2002. Medelvärde per 
sträcka. 

Belastningsnivå  
Provsträcka 30 kN 50 kN 65 kN 
1 Referens 62 103 122 
2 Armering K1 29 52 67 
3 Armering K1 + K2 11 20 25 
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I figurerna 22–25 redovisas de uppmätta längs- och tvärgående töjningarna i 
stålarmeringen på sträcka 2 och 3. På grund av mättekniska problem och osäkra 
mätvärden har ett flertal mätningar var tvungna att strykas. 
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Figur 22  Uppmätt längsgående töjning i stålarmeringen på sträcka 2. 
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Figur 23  Uppmätt längsgående töjning i stålarmeringen på sträcka 3. 
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Figur 24  Uppmätt tvärgående töjning i stålarmeringen på sträcka 2. 
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Figur 25  Uppmätt tvärgående töjning i stålarmeringen på sträcka 3. 
 
De uppmätta töjningarna i stålarmeringen ger inte ett lika tydligt resultat som 
töjningarna i asfaltbeläggningen. Det går dock att utläsa att töjningarna i 
stålarmeringen på sträcka 2 är något större än på sträcka 3 samt att de längsgående 
töjningarna är större än de tvärgående. 
 
5.3 Tvärprofilmätningar med Primal 
Provsträckornas tvärprofil (K1) har mätts innan förstärkningsåtgärden och vid 
fyra tillfällen efter åtgärden i fem sektioner per sträcka. Spårbildningen innan 
åtgärd var väldigt kraftig med störst spår på avsnittet för sträcka 2. Tvärprofilerna 
visade att spåren huvudsakligen orsakats av strukturell nedbrytning av den tunga 
trafiken. Efter åtgärd har vägen en betydligt mindre spårbildning. Se figur 26. 
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Figur 26  Uppmätt spårdjup. Medelvärde av vänster och höger spår. 
 
Fram till senaste profilmätningen i oktober 2002 har vägen trafikerats i ca 2 år. 
Spårdjupstillväxten under denna tid är ca 3,5–4 mm. Det finns en svag tendens till 
skillnad i spårdjupsutveckling mellan sträckorna. Spårdjupet på referenssträckan, 
sträcka 1, tenderar att öka något snabbare än på de båda stålarmerade sträckorna 2 
och 3. Någon tydlig skillnad i spårdjupsutveckling mellan sträcka 2 och 3 går inte 
att utläsa. Framtida mätningar får visa om den större spårdjupsutvecklingen på 
sträcka 1 är signifikant och om det blir någon skillnad mellan de båda armerade 
sträckorna. 
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Figur 27  Spårdjupsökning efter åtgärd, medelvärde av vänster och höger spår. 
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6 Slutsatser 
Den här provvägen har utförts i syfte att hitta en metod som på ett 
kostnadseffektivt sätt kan ge ökad bärighet i vägkroppen och motverka sprickor 
och spårbildning i beläggningsytan. En förstärkning har utförts av den svårt 
skadade vägen genom inläggning av ett armeringsnät av stål i de nya 
beläggningslagren. Vägen förstärktes hösten 2000 och har sedan följts upp under 
de 2 år som den hittills trafikerats. 

Provvägen har tre olika provsträckor: 
• Provsträcka 1, referenssträcka utan armering 
• Provsträcka 2, heltäckande stålarmering i K1 
• Provsträcka 3, heltäckande stålarmering i K1 + K2 

 
Uppföljning med fallviktsmätningar visar inga nämnbara skillnader mellan 
provsträckorna. Vare sig deflektionsbassänger, beräknade asfalttöjningar eller 
beräknade krökningsradier visade några tydliga skillnader mellan sträckorna. 

Resultaten från töjningsgivarna i asfaltbeläggningen däremot gav stora 
skillnader i töjningsnivå mellan provsträckorna. De största töjningarna uppmättes 
på provsträcka 1, referenssträckan. Provsträcka 2 uppvisade betydligt lägre 
töjningar medan de allra lägsta töjningarna uppmättes på provsträcka 3. 

Töjningsgivarna på stålarmeringen visade lägre töjningar såväl längs som tvärs 
vägen för provsträcka 3 än för provsträcka 2. Töjningarna är relativt små och bör 
antas främst som ett tecken på att stålnätet tar en del av påkänningen i vägkroppen 
och att samverkan mellan stålnätet och asfaltmaterialet fungerar i en stålarmerad 
asfaltkonstruktion. Troligen kan största nyttan av armeringen träda fram vid 
senare skede när bärigheten är låg och nedbrytningen av vägkroppen gått längre. 

Spårdjupsmätningarna med Primal visade hittills på liten spårbildning och inga 
tydliga skillnader mellan provsträckorna. Om tendensen till spårutveckling 
fortsätter kommer de båda stålarmerade konstruktionerna uppvisa en något lägre 
spårbildning än referenssträckan. 

Vägen har ännu bara trafikerats två år efter förstärkningsåtgärden och den 
fortsatta utvecklingen är av största intresse att följa! 
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Bilaga 1 

 
 

Givarnas positioner
Avstånd från avsnittets början i söder

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5
Referens, Str1 H-Giv H-Giv H-Giv
Längsled, m 90 110 130
Armerad K1, Str2 SSG 1 & 2 H-Giv,SSG 1 & 2 H-Giv,SSG 1 & 2 H-Giv,SSG 1 & 2 SSG 1 & 2
Längsled, m 229,26 250,38 269,58 290,7 309,9
Armerad K1+K2, Str3 SSG 1 & 2 H-Giv,SSG 1 & 2 H-Giv,SSG 1 & 2 H-Giv,SSG 1 & 2 SSG 1 & 2
Längsled, m 329,1 350,22 369,42 390,54 409,74

H-Giv är asfalttöjningsgivare
SSG 1 är töjning i longitunell riktning och är placerad på undersidan av armeringen
SSG 2 är töjning i transversell riktning och är placerad på sidan av armeringen
Alla givare är placerade i höger hjulspår (2 m från kanten)
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Bilaga 2 

E6 Ljungskile 2000-09. Lagertjocklekar borrkärnor.
Sträcka 1. Sektion 0/060-0/160
Borrsektion x:y 2,146:64 1,073:77 1,943:107 2,059:110 2,233:138 0,667:153 0,29:158 Medel
Borrkärna nr 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 mm
ABD16/B85 50 50 50 50 45 50 50 49
ABb16/B85 50 50 50 45 70 50 50 52
ABT11/B180 70 70 30 40 55 30 30 46
ABT11/B180 35 35 35
AG-lager 1 80 40 40 40 55 40 45 49
AG-lager 2 45 50 50 45 50 48
Tot tjocklek 250 255 220 225 225 250 260 241

Innerkant 
höger 
spår

AG 2 
antagen 
tjocklek

Höger 
spår

Sträcka 2. Sektion 0/220-0/320
Borrsektion x:y 2,146:224 1,073:237 1,943:267 2,059:270 2,233:298 0,667:313 0,29:318 Medel
Borrkärna nr 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 mm
ABD16/B85 52 50 50 50 45 45 50 49
ABb16/B85 50 55 50 55 55 55 55 54
ABT11/B180 53 65 70 65 50 65 75 63
ABT11/B180 35 40 38
AG-lager 1 55 80 45 45 50 55 55 55
AG-lager 2 40 40 45 50 45 44
Tot tjocklek 210 250 255 255 280 310 280 263

Innerkant 
höger 
spår

Höger 
spår

Sträcka 3. Sektion 0/320-0/420
Borrsektion x:y 2,146:324 1,073:337 1,943:367 2,059:370 2,233:398 0,667:413 0,29:418 Medel
Borrkärna nr 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 mm
ABD16/B85 45 50 45 50 45 50 46 47
ABb16/B85 60 55 60 55 60 52 55 57
ABT11/B180 60 80 55 55 70 65 65 64
AG-lager 1 40 55 50 50 45 50 50 49
AG-lager 2 40 40 40 40 45 50 50 44
Tot tjocklek 245 280 250 250 265 267 266 260

Innerkant 
höger 
spår

Höger 
spår

Nominell överbyggnad innan åtgärd Åtgärd
45 mm HABD16 Beläggning fräses ca 40-80 mm, lokalt mer.
35 mm HAB12T Sedan läggs (nerifrån upp):
50 mm AG25 Justering/avjämninglager ABT11/B180
50 mm AG25 Stålnät, diam. 6 mm,  # 100 mm, VSP 500/10
70 mm grusbärlager 55 mm ABb16
110 mm förstärkningslager 45 mm ABD16
540 mm bergkross 0-200 Följande extra fräslådor gjordes:
Undergrund av siltig lera Sektion 27-86 i högra delen av K1.

Sektion 132-473 i hela K1.
Sektion 277 sjönk fräsen igenom AG-lagret,
ca 1m2 stor yta mellan spår i K1.
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Bilaga 3 
Sid 1 (2) 

 
Beräknade resultat från fallviktsmätningarna. 

E6 Ljungskile
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E6 Ljungskile
Beläggningstöjning
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Bilaga 3 
Sid 2 (2) 
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E6 Ljungskile
Beläggningstöjning vid 10oC
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