
H  å & H H K M fU  ISSN 0347 6049

VT!meddelande
442 1985

Bärlagergrus — en inventering av erfarenheter
Peet Höbeda

i

Väg-och Trafik- Statens väg- och tra fik ins titu t (VT!) • 581 01 Linköping

Institutet Swedish Road and Traffic Research Institu te • S -5 8 1 0 1  Linköping Sweden





mm E B M K K K K å M t ,SSN 03476049

VT!meddelande
442 1985

Bärlagergrus — en inventering av erfarenheter
Peet Höbeda

VTI, Linköping 1985

VägochTrafik■ Statens väg- och tra fik in s titu t (VT!) * 5 8 7  01 Linköping

Institutet Swedish Road and Traffic Research ins titu te • S -5 8 1 01 Linköping Sweden





Sid

SAMMANFATTNING I
SUMMARY III

1 INLEDNING 1

2 UTVECKLINGEN AV OSTABILISERADE BÄRLAGER
- EN KORT HISTORIK 1

2.1 Packstenslager och ofyllda makadam-
lager 1

2.2 Fylld makadam 2
2.3 Bärlagergrus 3
3 UPPFÖLJNINGAR AV BÄRLAGERGRUS FUNKTION

I VÄGAR 8

4 KRAV PÄ BÄRLAGERGRUS 25
4.1 Gradering 25
4.2 Partikelform 28
4.3 Plastiskt finmaterial 31
4.4 Inverkan av stenmaterialkvalitet 34

5 BÄRLAGERGRUS I ICKE TJÄLAKTIVT KLIMAT 40
6 BÄRLAGERGRUS I TJÄLAKTIVT KLIMAT 43
6.1 "Tjälfärlighet” 46
6.2 Vattenkänslighet hos bärlagergrus 49
6.3 Betydelsen av finmaterialhalt och

kraven i några länder 60

7 DRÄNERING AV BÄRLAGERGRUS 70
8 PACKNING AV BÄRLAGERGRUS 76
9 INVERKAN AV ÖVERLAGRANDE MATERIALLAGER 83

10 INVERKAN AV FÖRSTÄRKNINGSLAGER 83

11 ÅTGÄRDER ATT SKYDDA UTLAGT BÄRLAGERGRUS 87
12 DISKUSSION AV RESULTAT 90
13 REFERENSER 95





Bärlagergrus - en inventering av erfarenheter 
Av Peet Höbeda
Statens väg- och trafikinstitut 
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En litteraturstudie har gjorts av egenskaper hos 
bärlagergrus. Utvecklingen av ostabiliserade bär
lager av olika typ behandlas, likaså erfarenheter 
från vägförhållanden.

Det är svårt att erhålla ett bärlagergrus med i 
alla avseenden goda egenskaper, och en kompromiss 
måste därför sökas. Ett ganska finmaterialhaltigt 
bärlagergrus är således lätt att lägga ut och 
välta, får lågt hålrum samt kan ha god stabilitet 
om vattenmättnadsgraden inte är alltför hög. Det 
har dock mycket låg permeabilitet och stabiliteten 
går förlorad vid hög vattenmättnadsgrad. Låg fin- 
materialhalt ger däremot ett mer svårlagt och mindre 
stabilt men samtidigt föga vattenkänsligt bärlager
grus .

Det framhålls att bärlagergrus, som används i ett 
tjälaktivt klimat, måste fungera väl även under 
den mest kritiska tjällossningsperioden. Bärlager
grus, men även förstärkningsmaterial, som uppfyller 
kraven i svenska anvisningar, behöver inte uppfylla 
detta krav. Problemen med vatten och tjälkänslighet 
hos bärlagergrus behandlas och tendenser utomlands 
beskrivs, t ex användningen av dränerande lager i 
vägöverbyggnaden.

Olika materialfaktorer som bestämmer kvaliteten hos 
bärlagergrus behandlas, t ex inverkan av gradering, 
finmaterialhalt och dess plasticitet, partikelform,



stenmaterialkvalitet m.m. Modulvärdet, men också den 
permanenta deformationen hos bärlagergrus kan variera 
inom vida gränser, också beroende på vattenkvot, 
spänningsförhållanden m.m. Bärlagergrus av god kvali
tet kan inte heller ge tillfredsställande funktion 
om förstärkningslagret är av dålig kvalitet, t ex 
vattenkänsligt pga hög finmaterialhalt eller san
digt, instabilt material. Förstärkningslagret bör 
förutom stabilitet ha god vattengenomsläpplighet. I 
vissa länder stabiliseras förstärkningslagret varvid 
bärlagret får hög stabilitet tack vare det styva 
underlaget.

Åtgärder för att framställa bärlagergrus av god kva
litet behandlas. Ett problem som måste bemästras är 
de "sandpuckelkurvor" som är vanliga vid grusmaterial. 
Olämplig lagring i höga, konformade upplag ger en 
ojämn produkt. I tätorter kan det vara möjligt att 
verkblanda material av krossat berg. Vatten eller 
ev. låg halt bindemedel tillsätts för att motverka 
separation och ge bättre utläggningsegenskaper. Allt
för hög vattenkvot måste dock undvikas pga risken 
för dålig bärighet och t o m  glidning av asfaltstabi- 
liserade lager.

God packning är en huvudförutsättning, men utlagt 
material bör även skyddas mot byggnadstrafik och 
nederbörd, lämpligen genom försegling eller ytbe
handling .



Graded aggregate base course material - an inventory 
of experiences
By Peet Höbeda
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
S-581 01 LINKÖPING 
Sweden

SUMMARY

A literature study has been made of the properties 
of graded aggregate base course material. The develop
ment of different types of unstabilized road bases 
is first dealt with and also the results achieved 
during road conditions. It is difficult to obtain a 
material that has ideal properties in all respects 
but a compromise must be found.

A material with a rather high fines content is easy 
to compact and to handle is dense and has high stabi
lity if the degree of saturation is not too high. On 
the other hand it has very low water permeability 
and the stability is lost when the degree of satura
tion is too high.

A material with a low fines content on the other 
hand, is more difficult to grade and compact and it 
has a lower stability but the water-sensitivity is 
low.

The frost- and watersusceptibilities of pavement 
materials are discussed and the possibility to use 
open-graded drainage layers are mentioned. It is 
stressed that a base course material, used in a cli
mate with subzero temperatures and high precipita
tion, must also function properly during the most 
critical thaw period. Base course and subbase mate
rials with fines contents that still fulfil the spe-



cifications of the Swedish Road Administration are 
not necessarily suitable from this respect.

The different factors that determine the quality of 
base course materials are, e.g. the grading, fines 
content, plasticity of fines, aggregate quality are 
dealt with. The resilient modulus and the permanent 
deformation of base course materials can vary to a 
great extent as it is influenced by factors such as 
the degree of water saturation and confining pressure.

An efficient compaction is necessary in order to 
obtain material with high stability. Also the newly 
laid material should be protected against construction 
traffic and precipitation that can considarably de
grade the material properties. Preferably a surface 
dressing should be immediatly laid on the base course.

A base course material of good quality cannot function 
on a subbase of poor quality, for example with high 
fines content and a low permeability or a poorly 
graded sandy material. Permeable subbase of crushed 
rock have favourable properties in several climatic 
conditions. Stabilized subbases are used in some 
countries. The bearing capacity of the subgrade also 
exerts a dominant influence on the base course stiff
ness.

Different ways of manufacturing a graded base course 
material of high quality are described. "Wet mix" 
made of crushed rock in a mixing plant is a possibi
lity in areas where there is an aggregate market of 
sufficient size. The addition of water or possibly a 
binder in low content counteracts segregation and 
makes the material easier to compact.



1 INLEDNING

Många undersökningar har sedan lång tid tillbaka 
gjorts av bärlagergrus egenskaper. VTI har tidigare 
studerat olika egenskaper hos bärlagergrus, främst 
dock nedbrytningsbenägenhet och vattenkänslighet 
(Höbeda 1976 och 1977). Skandinaviska erfarenheter 
har också sammanställts av NVF utskott (1977).

Bärlagergrus enligt BYA 84 (jfr bilaga 1) har dock 
fortfarande visat sig vara ett ganska problematiskt 
byggnadsmaterial som ibland gett upphov till väg- 
skador. En genomgång av olika faktorers inverkan på 
egenskaper hos bärlagergrus har därför ansetts 
nödvändig. Internationell litteratur har studerats 
varvid erfarenheter från likartade klimatförhållan
den som de svenska särskilt beaktats.

Tillgångarna på grusmaterial börjar även sina på 
en del håll, varför alternativen oftast blir kross- 
ning av berg, antingen till välgraderat bärlager
grus eller också makadamkonstruktioner av typ BBÖ. 
Genom krossning av berg finns också möjlighet att 
framställa bärlagergrus av särskilt hög kva
litet.

2 UTVECKLINGEN AV OSTABILISERADE BÄRLAGER - 
EN HISTORIK

2.1 Packstenslager och ofyllda makadamlager

Ända fram till andra världskriget byggdes - vid 
tillgång på bergmaterial - vägarna ofta med pack
stenslager, bestående av stora, helst pyramidformade 
stenar som sattes kant mot kant med spetsarna uppåt 
och sedan tätades med allt finare stenar mot ytan 
(Hingley 1958). De största stenarna sattes ofta



direkt på undergrunden och fick därmed dålig last- 
fördelande förmåga. Konstruktionen motstod inte 
påkänningen av den allt tyngre trafiken och försvann 
nästan helt efter 2:a världskriget.

Ett annat, konkurrerande konstruktionssätt var den 
ofyllda makadamöverbyggnaden, bestående av jämnsto
ra stenar som lades ut och tätades i ytan med allt 
finare stenstorlekar. Hålrummet i makadamen blev 
stort och stenarna kunde omlagras under tung trafik. 
Siedek (1969) har också funnit att ofylld makadam 
35-65 mm krossats ner i äldre tyska vägar till den 
grad att med tiden bärlagergrusliknande graderingar 
uppkommit. De grövre stenarna har därvid avrundats. 
Nedkrossningen resulterade i spårbildning och kracke- 
lering av vägarna. Hålrumsrika lager anses utgöra 
en svaghet i vägkonstruktionen, särskilt vid bärig 
undergrund.

2.2 Fylld makadam

Den ökande trafikbelastningen gav upphov till att 
fyllda makadamlager allt mer började utföras. Ut
lagd och vältad makadam fylldes först med inspolad, 
senare med invibrerad sand eller finmakadam (eng 
"dry bound macadam", ty "Riittelschotter") . Ett 
rätt utfört bärlager av denna typ, där de större 
stenarna upptar ca 75% av volymen och är i direkt
kontakt, samtidigt som hålrummen helt fyllts med 
invibrerat krossmaterial, har mycket goda bärig- 
hetsegenskaper och ringa vattenkänslighet. Milde 
(1967) har också genom triaxialförsök visat att, 
ett fyllt makadamlager har betydligt lägre perma
nent deformation än ett ofyllt makadamlager. Den 
elastiska deformationen kunde däremot vara ganska 
likartad.



Jämförande bärighetsmätningar (statisk plattbe
lastning) , gjorda direkt på lager av "Ruttelschot- 
ter" och bärlagergrus av typ "Mineralbeton" (jfr 
mom 2.3), har visat att den förstnämnda har högst 
bärighet (Voss 1958, Knoll och Griebe 1965).

Förutsättningen för god funktion hos fyllda maka
damkonstruktioner var att grovmakadamen, ex 40-80 mm 
lades ut i en första omgång och packades med vibre
rande vält och att det helst välgraderade fyllma- 
terialet därefter vibrerades in i en andra omgång.
Vid fuktig väderlek blev det sista arbetsmomentet 
dock svårt att utföra, särskilt vid ett finmaterial- 
rika fyllmaterial. Bergarter med skrovliga ytor, ex. 
granit, vållade även speciella svårigheter (Voss 
1958) . Detta, och svårigheten att få upp stora kapa
citeter, vid utläggning, bristen på lämpliga frak
tioner m.m., har gjort att konstruktionen knappast 
mer används.

2.3 Bärlagergrus

Parallellt med användningen av fylld makadam utveck
lades t ex i England och Västtyskland bärlager be
stående av välgraderat material. Detta var inte så 
känsligt för väderleksförhållanden som den fyll
da makadamkonstruktionen och kunde utläggas i ett 
enda arbetsmoment, antingen med väghyvel eller maka- 
damläggare. I England benämndes materialet "wet 
mix" (Hingley 1958), i Tyskland "Mineralbeton" 
(Scheiblauer 1965). Nämnas bör att sådana bärlager 
i regel verkblandas av olika fraktioner till önskad 
grader ing, och levereras till byggnadsplatsen vid 
nära optimal vattenkvot för att minska separa
tionen. Mellanlagring undviks. Inflytandet av olika 
faktorer vid tillverkningen av "Mineralbeton" illust
reras i figur la och b. Natursand tillsätts vid



sidan av stenmjöl för att inte få med alltför 
mycket tjälaktivt finmaterial, jfr mom 6.1. I fransk 
rekommendation illustreras även separationshämmande 
åtgärder vid utlastning av verkblandat bärlagergrus 
(figur 2).

homogenes Genisch

Durchmi sc hun gI
Dos ie ru ng 
(Aufeinanderfolge 
der Xörnungen)i
Misch ein ric ht ung en  
(Durchlauf-, Teller- 
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L e i t b l e c h e )

IVerlad un g 
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Kornzusammense tzung
/
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\Sandart

GröBtkorn
“V ”

abhängig vom Roh- 
material und von 
der Aufbereitung

Ort 
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f ruhe 
Z u g a b e )
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Proctordi chte 
und die
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m e n g e n z ä h l e r )

Verf ug barkeit

Figur la Inflytande av olika faktorer på homogenitet 
hos "Mineralbeton" (Rentz 1979).



Figur 2 Utlastning av befuktat bärlagergrus enligt 
fransk rekommendation (min. Transp. 1980) .

De grova stenarna är inte i direktkontakt i ett sådant 
välgraderat material, även om den relativa inverkan 
av sten och finmaterial beror på graderingen (jfr 
4.1). Det är fördelaktigt från bärighetssynpunkt att 
den övre partikelstorleken är så stor som möjligt, 
något som framkommit bl a enligt triaxialförsök,



gjorda av Gray (1962), Dunn och Bora (1972). Samti
digt ökar dock separationsbenägenheten hos materia
let. Stabilitets- och läggningsegenskaper står där
med i motsatsförhållande.

I England måste enligt anvisning "wet mix" framstäl
las genom krossning av antingen berg eller slagg 
(Dep. Transp. 1976). I Västtyskland ställs strängare 
krav på graderingen vid ett bärlager av krossat grus 
(som då ej kallas "Mineralbeton") än vid ett sådant 
av krossat berg. Separationen anses t ex också bli 
större med rundat än med krossat material (Scheiblauer 
1965).

Hingley (1958) påpekar att särskilt god "wet mix" 
erhållits med hyttsten och kalksten av god kvalitet, 
dvs båda relativt mjuka material som krossas i viss 
omfattning vid utläggning. Graderingen förbättras 
därvid och bättre partikelkontakter erhålles, hytt
sten har t o m  självbindning (jfr mom 3). Hårda mate
rial som granit anses däremot vara mindre bra och 
Higley rekommenderar t o m  tillsättning av kalk
stenmjöl eller cement i sådana fall. Graderingen 
anses dessutom speciellt viktig vid bärlagergrus 
framställt av hårda bergarter som inte krossas ner 
tillräckligt till stabila graderingar vid utlägg
ning .

En förutsättning för gott resultat med mjuka berg
arter är dock, att ytan förseglas innan byggnadstra- 
fik påsläpps (mom 10). Ytan måste också ha en grov 
struktur utan några finmaterialanhopningar som för
hindrar vidhäftningen till asfaltbundet lager. Borst
ning kan vara nödvändig.

I Västtyskland har bärlager, inblandade låg halt 
långsamt bindande hydrauliskt bindemedel i verk,



utvecklats från ostabiliserade bärlager för använd
ning på tungt trafikerade vägar och Autobahn 
(Scheiblauer och Böttinger 1970, Nakkel 1978). Sepa
rationen av bärlagermaterialet motverkas samtidigt 
som en väsentligt bärighetsförhöjning med tiden 
erhålls utan att problemet med reflektionssprickor 
blir besvärande. Ökande bitumenpriser har gjort, 
att dylika bärlager börjat användas allt mer 
istället för bitumenbundna material.

Bärlagergrus av mycket skiftande kvalitet har använts 
i USA's delstater, beroende på varierande klimatiska 
och geologiska förhållanden. Enligt Hicks (1956) 
används ofta bärlager av "soil type" i USA's syd
liga delstater med brist på berg, men tillgång på 
jordmaterial, som ibland måste blandas för önskad 
gradering. Finmaterialhalten <0.074 mm kan vara mycket 
hög i sådana bärlager, upp till 15% tillåts. Förut
sättningen för att materialtypen kan användas är 
dock att klimatet är icke tjälaktivt, dvs att 
tjälnedträngningen inte överstiger 20-25 cm. Tjocka
re asfaltbeläggningar måste också påföras än vad 
som behövs vid högvärdigare bärlagertyper. Bär
lager bestående av "soil-aggregate" har normerats i 
ASTM Dl241.

I USA:s nordliga delstater, som ofta har bättre 
tillgångar på lämpligt berg används istället "graded 
aggregate base course", dvs bärlagergrus. Enligt 
Hicks får finmaterialhalten i sådant bärlager inte 
överstiga 10-12%. Detta material har normeras i 
ASTM D2940. Det är enligt Hicks lämpligt att till
sätta kalciumklor id (jfr mom 3 och 11) i bärlagret 
för att förbättra packningen och motverka tjälning. 
Bärlagret bör lämpligen förses med ytbehandling 
efter utläggning och trafikeras ca ett år innan 
slutgiltig beläggning påfcres.



Enligt senare amerikanska erfarenheter är det sär
skilt viktigt att begränsa finmaterialhalten i 
bärlagergrus om klimatet är tjälaktivt (jfr mom 
6). Bärlager i USA tillverkas ofta genom verkbland
ning av fraktioner, jfr mom 2.3.

3 UPPFÖLJNINGAR AV BÄRLAGERGRUS FUNKTION I
VÄGAR

I Sverige har undersökningar gjorts av orsakerna 
till de omfattande vägskadorna som uppkom år 1948 
på belagda vägar i södra och mellersta Sverige 
(Bruzelius 1951). Man noterar att kornkurvorna hos 
bärlagret under skadade beläggningar nästan genom
gående varit intill den övre gränsen för idealgrus- 
zonen (gällande för grusslitlager), dvs finmaterial- 
halten har varit mycket hög. Prov från oskadade 
vägpartier har däremot haft lägre liggande kornkur
vor, även om endast ett fåtal prov tagits. Man anser 
att undersökningen tyder på att tillfredsställande 
stabilitet erhålls hos bärlagret om högst 13% pas
serar 0.074 mm sikt och högst 45% 2.0 mm sikt. Fin
materialet bör dessutom inte vara plastiskt. Ytan 
hos utlagt material var ofta "rosig" pga separation, 
varför tätning med stenmjöl föreslås. Detta verkar 
vara den första svenska undersökningen lämplighet 
hos bärlagermaterial.

Även andra typer av bärlager som packstenslager 
och makadamlager har även beskrivits av Bruzelius. 
Bärlager, sorterat i två fraktioner med den finare 
omfattande huvudsakligen stenmjöl och avsedd för 
tätning, anses lämpligt vid svenska förhållanden 
(jfr mom 2.2).

I övrigt hänvisas till NVF:s rapport från 1977 om 
bärlagergrus för senare erfarenheter i Sverige och



I England har en bärlagerprovväg byggts år 1957 nära 
Nottingham, varvid bärlager både av typ "dry mix" 
och wet mix", framställda av olika bergarter -kros
sat grusmaterial, hyttsten m.m. - jämfördes (Armstrong 
1958, Graninger 1965). Dessutom studerades icke verk- 
blandat bärlagergrus, "crusher run". Bär lagertjock
leken var 22.5 cm, den totala överbyggnadstjockleken 
ca 50 cm och beläggningen bestod av en 9 cm tjock 
"coated macadam". Resultaten, åskådliggjorda i form 
av spårbildning som funktion av tiden under fem år, 
presenteras i figur 3. Trafiken ökade dock under 
observationstiden från ca 1000 till 4000 kommer
siella fordon/dygn. "Wet mix" utförd av hyttsten gav 
bäst resultat. Lister (1972) visar t o m ,  att konstruk
tioner med hyttstensbärlager har likartad bärighet 
och livslängd som konstruktioner med bitumenbundna 
bärlager (jfr fig. 4). I de flesta fall erhölls bättre 
resultat med "wet mix" än "dry bound macadam" i prov
vägen. Det konstaterades också att hålrummen med 
tiden blivit ganska jämförbara i båda bärlager typerna. 
Icke verkblandat bärlagergrus, "crusher run", gav 
sämst resultat.

Av de olika bergarterna gav en mjuk, porös kalksten 
och självantänt sidoberg från kolbrytning ("burnt 
colliery shale"), utförda som "dry mix", särskilt 
dåliga resultat. Det anses dock att partikelformen, 
yttexturen, graderingen och packningsgraden vanligen 
är viktigare egenskaper än stenmaterialhållfast
heten. Krossat grusmaterial hade dåliga läggningsegen- 
skaper, men klarade sig sedan tämligen väl under 
trafik.
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Figur 3 Genomsnittlig spårbildning och trafikmängd för olika typer
av bärlager i provväg vid Nottingham, England (Grainger 1965).



Critical Life in Cumulative Standard Axles (xIO*)

Fiqur 4 Nedböjning vid mätning med Benkelmanbank 
för vägar med olika bärlager avsatta mot 
kritisk livstid (uttryckt som antal 8 tons 
standardaxlar) enligt Lister (1972).

Undersökningar har också gjorts av bärlager i tyska 
vägar (ej provvägar). Scheiblauer (1965) har vid 
undersökning av äldre vägar, byggda med makadamlager 
(fyllda av inslammad, ej vibrerad sand), funnit att 
stenarna rundats av trafiken och bärlagergrusliknan- 
de graderingar erhållits. Bergarterna har utgjorts 
av kalksten, diabas eller basalt. Det har dock varit 
fråga om äldre konstruktioner med ca 6 cm tjocka 
avjämningslager (bestående av makadam 35-55 mm och 
fyllda med 0-5 mm material) på packstenslager, dvs 
på ett hårt underlag. "Städverkan" och ökad kross- 
ning har därigenom erhållits under trafikbelastningen. 
Beläggningstjockleken har också varit ringa ca 6 cm.
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Fyllningsmaterial av finmakadam ger också bättre 
bärighetsegenskaper än sådant av sand.

Påpekas bör i sammanhanget att nedkrossningen av 
tätningslager (vanligen tunt lager av bärlagergrus
0-25 mm) på bergöverbyggnad av äldre typ ofta kros
sats ner och gett upphov till ganska omfattande väg- 
skador i Sverige (Höbeda och Bunsow 1972), jfr figu
rer 5och 6. Från och med BYA 1976 tillåts inte sådan 
tätning, utan BBÖ-överbyggnad föreskrivs.

S i d 5
U.5. stond c rd  s ik ta r  □  O  H å ld iam e te r  fö r  sa i l ,  mm

Figur 5 Provtagningar från skadade partier av väg 
49, delen Granvik-Svanvik. >75% av proven 
samlar sig inom det streckade fältet. Gräns
kurvorna enligt BYA (fig. 353:21) har marke
rats genom streckade linjer.



P
as

se
ra

nd
e 

m
ä

n
q

d
. 

v
ik

tp
ro

c
e

n
t

S i d  4
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Figur 6 Provtagningar från skadade partier av väg 
86 vid Bergsåker. >75% av proven samlar 
sig inom det streckade fältet. Gränskurvorna 
enligt BYA (fig. 353:21) har markerats 
genom streckade linjer.

Systematiska uppföljningar av tillståndet hos väst
tyska vägar har vidare gjorts i form av profileringar, 
bärighetsmätningar och provgrävningar av Siedek (1969), 
Sulten (1972) samt Sulten och Schulte (1978). De 
framgrävda väglagren har bärighetsmätts med hjälp av 
plattbelastning. "Ruttelschotter" som är välfyllt 
visar högt E-modulvärde, dåligt fyllt material har 
däremot t o m  lägre E-modul än förstärkningslagret 
(figurer 7 och 8). Särskilt markant



är den stora bärighetsökningen med tiden hos 
vägar, byggda med "Mineralbeton" av hyttsten, jfr 
fig. 9. Den välgraderade hyttstenen har bundit hyd
rauliskt även utan tillsatser av hyttsand eller 
aktivatorer. Reflektionssprickor har dock med tiden 
bildats i beläggningen.

von Becker (1976) har undersökt bärighetsutveck- 
lingen hos vägar med bärlager av "Ruttelschotter" 
och "Mineralbeton", genom belastning på de framgräv
da lagren. Han urskiljer en byggnadsfas, en konsolide- 
ringsfas, en funktionsfas ("Beharrungsphase"), samt
liga med övervägande permanent deformation, och 
slutligen en utmattningsfas med övervägande plastisk 
deformation. E-modulvärden, erhållna på en nyligen 
färdigbyggd väg, är inte representativa för funk
tionsfasen (jfr tabell 1 på sid 19). Även ostabilise
rade lager kan således bli allt styvare under trafik, 
dock under förutsättning av låg vattenmättnadsgrad 
(jfr mom 6.2).

Hyttstensbärlager av "Mineralbeton" intar bärighets- 
mässigt en särställning även enligt von Beckers 
undersökning. Den långsamma bindningen gör att 
vägen utgör en flexibel konstruktion under tämligen 
lång tid. Funktionen hos olika naturstensbärlager, 
framställda av olika stenmaterial, illustreras i 
figur 10. E-modulvärdet hos "Ruttelschotter" 
förbättras med ökande stenmaterialhållfasthet, 
särskilt efter trafikbelastning, medan en motsatt 
tendens finns hos "Mineralbeton". Orsaken kan vara 
att i det första fallet sker en "lagom", successiv 
krossning av ett starkt stenmaterial, vilket i så 
fall innebär lägre hålrum och därmed med tiden 
ökande stabilitet. Hög nedkrossning av svaga berg
arter leder däremot till alltför mycket finmaterial 
och därmed också till sämre stabilitet och vatten-



känslighet.

Genomsnittliga E-modulvärden anges för bärlager 
(även hydrauliskt bundna sådana), både under "bygg- 
nadsfasen" och "funktionsfasen" (tabell 1). En bärig
hetsökning sker med tiden hos en väg under trafik
belastningen och ökningen är större ju längre 
ned i vägkroppen materialet ligger. Nakkel (1977) 
ger genomsnittsvärden från västtyska vägar, och 
undergrundens E-modul kan öka så mycket som 4 till 
5 ggr, förstärkningslagrets 1.4 till 2 ggr, medan 
modulvärdet hos ostabiliserat bärlager inte brukar 
öka mer än 1.1 till 1.2 ggr.

60cm 90rn Oontf «■» «■»PqhrbQ hnm tli#

S c h l i f z  2
1000 2000 2000 <000 SC00*g/cmJ

Bild 3: Ergebnisse der Plattendruckvcrsuche aui den vcrschicdenen  
Sdiichten.
Schlilz \ schlecht verfullter Ruttelschotter.
Schiitz 2 gut veriuiller Ruttelschotter.

Figur 7 Resultat av plattbelastningsförsök på 
lager av provgrävd väg 1) dåligt fyllt 
makadamlager och 2) välfyllt makadamlager 
(Siedek 1969) .
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Figur 8 Bärighetsvärden på lagerytor, uppmätta vid 
uppgrävning av tre vägöverbyggnader (Sulten 
1972).



x Nach Embau und Verdichtung der Schicht 
5 ) *  Noch Einbau und Verdichtung der fotgenden Schicht(en) 
[¥)<» 0,5 b»s U a h r  nach Verkehrsubergabe  
[£) M b .s  2 Jahre nach Verkehrsubergabe  
[7 ) o 2 bis L Jahre nach Verkehrsubergabe  

J ) °  Mehr als 4 Jahre noch Verkehrsubergabe

Figur 9 Bärighetsförändring med tiden hos själv-
hårdnande (hyttsten) och stabiliserade 
bärlagermaterial (von Becker 1976).



X Nach Einbau und Verdichtung der Schicht D> 1 bis 2 Jahre nach Verkehrsubergabe
t- Nach Einbau und Verdichtu-ng der folgenden Schicht(en) □  2 bis 4 Jahre nach Verkehrsubergabe

Nach Fertigsteflung Vor Verkehrsubergabe O  Mehr als 4 Jahre nach Verkehrsubergabe
V bis 0,5 Jahre nach Verkehrsubergabe

Figur 10 Inverkan av stenmaterial på bärighet hos 
obundna bärlager, dels efter utläggning, 
dels efter trafik. RS=fylld makadam, MB=bär- 
lagergrus (enligt von Becker 1976).

Varken i de engelska eller västtyska redovisningarna 
nämns något om tjällossningsskador. De använda, ganska 
tjocka bituminösa konstruktionerna i kombination med 
milt klimat gör tydligen, att skadetypen är sällsynt 
på huvudvägarna i dessa länder.

Läggningsegenskaperna hos "Mineralbeton" har även 
studerats. Brand (1976) har i provväg studerat sepa
rationen hos "Mineralbeton", framställd av några 
olika bergarter (figur 11). Tjockleken hos de bitu- 
menbundna lagren var 7 cm och trafikbelastningen 200



lastbilar/dygn. I ett fall har även 2.5% höghydrau- 
lisk kalk (HAK) tillsatts. Den minsta separationen 
erhölls för detta material, men även kalkstens- 
bärlager gav gott resultat (figur 12). Den varieran
de övre partikelstorleken försvårar dock direkta 
jämförelser. Plattbelastningsförsök visade, att 
trots uppmätta separationer fanns inga stora bärig- 
hetsskillnader mellan provsträckorna under "funktions
fasen" (fig 13).

Siedek (1969) redovisar i korthet försök att för
hindra separationen hos utlagt "Mineralbeton". CaCl2 
-lösning tillsattes i verk (för att få större 
kapillärspänningar) dock utan effekt. Däremot 
motverkades separationen genom inblandning av 2% 
långsamt bindande cement eller bituminöst bindemedel.

Tabell 1 E-moduler hos bärlager (ostabiliserade)
och hydrauliskt stabiliserade efter inbygg
nad och under funktion (von Becker 1976).

E-M oduli(M ittelwerte) 
in kp/cm*

Material

nach Fer- 
t ig ste llu n g  

der Be- 
fe tigu n g

i m

B e tn e b

K ie ssa n d 2 000 4 000
GU
> G ebroch en es N a tu rg e ste in 5 000 4 000
H
N

L av asch lad ce 2 500 4 000
H ochofen sch lacke 3 000 20 000

T
V

V

V e rfe s t ig u n g  m it h y d rau lisch en  
B in d em itteln

(schnell e rh ärten d ) 10 000 30 000
( lan g sa m  erh ärten d ) 3 000 18 000

K o rn g estu fte  K ie s-S an d -G em isch e 2 500 5 000

H

K o rn g estu fte  S ch otter-Sp litt-San d -  
G em isch e 5 000 5 000

>
H

H v d rau lisch  g e b u n d e n e  T rag-  
schichten
(schnell erh ärten d ) 30 000 90 000
(lan g sa m  erh ärten d ) 12 000 72 000
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Figur 11 Provväg med olika bärlager vid Mehrberg, 
Västtyskland (Brand 1976) .
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Figur 12 Homogenitet hos utlagda bärlagergrus (ut
tryckt som variationskoefficienten vid 
material passerande olika maskvidder och 
A-värdegenomsnitt av olika maskvidder). 
Enligt Brand 1976.



Figur 13 Spridning hos kornfördelning (A-värde) hos
bärlager och bärighetsvärden efter inbyggnad 
resp under trafik för vägöverbyggnader i 
provväg, jfr figur 11 (Brand 1976).

Lucke m fl (1976) har studerat möjligheterna att 
utföra tillräckligt homogena bärlager av "Mineral
beton" med hjälp av asfaltläggare. Kalkstens- och 
basaltbärlager (ett 0-32 och två 0-45 mm material) 
provtogs vid olika tillfällen under hantering. En 
viss separation, som uppstod under transporten, ut
jämnades i regel i läggaren och det anses att till
fredsställande resultat kan uppnås. I Västtyskland 
föreskrivna bärighetsvärden (180 MPa enligt plattbe
lastning) uppnåddes utan svårighet på de utlagda,
20 cm tjocka materiallagren (jfr mom 7). Enligt



engelsk anvisning bör också för verkblandad "wet 
mix" läggare användas, medan väghyvel lämpar sig 
främst för mindre arbeten (Min. Transp. 1976).

Den stort upplagda AASHO-provvägen har varit av grund
läggande betydelse för vägd imensionering såväl i USA 
som i andra länder. Provsträckorna med stabiliserade 
bärlager motstod trafikbelastningen betydligt bättre 
än sådana med ostabiliserade lager och genomsnittliga 
ekvivalensförhållanden på 6, 8 och 13 erhölls för 
asfaltbetong, cementstabiliserat bärlager resp bär
lager av krossad kalksten (Barksdale 1977).

Kvalitet och utförande hos ostabiliserade bärlagret 
bestående av verkblandad kalksten har dock skarpt 
kritiserats (NCSA 1966). Finmaterialhalten i det 
verkblandade bärlagret har således varit så hög (11.5% 
i medeltal) att det blivit tjällyftande. Den övre 
partikelstorleken har även varit alltför ringa (25 mm) 
för god stabilitet. Dessutom har packningen varit 
dålig (i genomsnitt 101.5% av standard Proctor, dvs 
lätt instampning) och man har tillfört så mycket 
vatten att ett slamskikt pumpats upp i bärlagerytan 
och försvagat konstruktionen (jfr mom 11).

Provgropar, som tagits upp i provvägen, visade att i 
genomsnitt 42% av spårbildningen, mätt på vägytan, 
uppstått i asfaltbetongen, 41% i förstärkningslagret 
men endast 9% i bärlagret (ostabiliserat?) och 8% i 
undergrunden (Barksdale 1977). Förstärkningslagret 
som deformerats särskilt mycket, bestod av sandigt 
grus med i genomsnitt 8% finmaterial <0.074 mm. I 
vissa delstater i USA har man dock bättre erfaren
heter av obundna bärlager än vad som framkommit vid 
AASHO-försöket.

Barksdale har gjort ett försök att utvärdera håll



barheten hos asfaltbelagda vägar i USA och Kanada.
För god funktion bör finmaterialhalten i både bär- 
och förstärkningslager ej vara högre än 6-8%, den 
övre partikelstorleken bör vara 50-80 mm och pack- 
ningsgraden minst 100% av tung instampning. Barksdale 
konstaterar också att både bär- och förstärknings- 
lager kan vara tjälkänsliga under vissa förhållanden 
vid genomsnittliga finmaterialhalter på 6.5-13%. Det 
hänvisas bl a till Brampton Test Road i Ontario, 
Kanada, där tjälfarligt förstärkningslager med en 
genomsnittlig finmaterialhalt på 13% (variationer 
mellan 5-30%), anses ha varit huvudorsaken till upp
komna skador.

En annan erfarenhet är enligt Barksdale (1977), att 
bärlager, framställt av krossat berg, tenderar att 
ge bättre resultat än bärlager av okrossat grus. Det 
hänvisas särskilt till AASHO-försöket, där konstruk
tioner med bärlager av krossad kalksten tålde mer än 
dubbelt så stor trafikmängd (8 tons standardaxlar) 
som bärlager av naturgrusmaterial. Yoder (1974) anser 
att den stora skillnaden i permeabilitet hos materia
len varit av avgörande betydelse (jfr mom 6.2).

Betydelsen av en god dräneringsförmåga hos bärlager- 
grus har allt mer uppmärksammats i de delar av USA 
som har tjällossningsproblem. Eftersom denna egen
skap är av stor betydelse även vid svenska förhål
landen, diskuteras faktorer som vatten- och tjälkäns- 
lighet samt inverkan av finmaterialhalt mer ingående 
i mom 6 och 7.

En jämförelse av olika typer av obundna bärlager i 
Sydafrika har visat en tendens till att "dry bound 
macadam", dvs fylld makadamkonstruktion har gett 
bättre resultat än bärlager, krossat av grus eller 
berg. "Wet mix" har inte använts (Parrock 1977).



4 KRAV PÄ BÄRLAGERGRUS

Bärlagergrus kvalitet definieras i Sverige enligt 
BYA 84 främst genom gränskurvor för graderingen, 
samt krav på lerhalt och krossytegrad. Utomlands 
ställs ofta även krav på stenmaterialhållfasthet och 
plasticitetsegenskaper hos finmaterialet.

I vissa sydligare länder utan tjälproblem, ställs 
krav på stabiliteten hos bärlagergrus genom speciel
la laboratorieförsök (mom 5). Undersökningar i England 
har också visat på samband mellan spårbildningen hos 
provsträckor och skjuvhållfasthet hos bärlagergrus, 
såväl enligt försök i skjuvbox (Pike 1973) som vid 
triaxialförsök (Bora och Dunn 1972). Den elastiska 
deformationen och E-modulvärdet kan bör inte provas 
vid en enda statisk belastning utan lämpligen enligt 
ett pulserande triaxialförsök. Minst 100 belastningar 
behövs för värden som också karakteriserar materia
let efter ett stort antal (10^) lastväxlingar 
(Kennedy 1981).

4 .1 Grader ing

Följande kan sägas om egenskaperna hos bärlagergrus 
som har likartad partikelform, men som följer den 
övre resp undre gränskurvan enligt BYA 84.

Övre gränskurva: Materialet är lätt att lägga ut och 
välta. Det är föga separationsbenäget, men kontroll 
av vattenkvot är viktig då en optimal sådan förelig
ger. En hög, torr skrymdensitet erhålls och vattenge- 
nomsläppligheten är låg. Stabiliteten blir hög vid 
låg vattenkvot, men sjunker eftersom materialet är 
vattenkänslig t, särskilt vid viss lerhalt. Tjälfarlig- 
heten ökar också med finmaterialhalten. Bärlagergruset 
har "jordartsliknande" egenskaper då finmaterialet



materialet är vattenkänsligt, särskilt vid viss 
lerhalt. Tjälfarligheten ökar också med finmaterial- 
halten. Bärlagergruset har "jordartsliknande" egen
skaper då finmaterialet spelar en stor roll i förhål
lande till grovandelen. Färdig, vältad bärlager- 
yta tål byggnadstrafik tämligen väl om vattenkvoten 
inte är alltför hög.

Undre gränskurva: Materialet är svårt att lägga 
ut och välta och separationsbenägenheten är stor.
Låg, torr skrymdensitet erhålls och någon optimal 
vattenkvot föreligger inte. Materialet är tämligen 
instabilt utan sidotryck härstammande från de över
liggande, asfaltbundna lagren. Det förhållandevis 
höga hålrummet ger upphov till tämligen hög vatten- 
genomsläpplighet och därmed också ringa vatten-och 
tjälkänslighet. Färdigvältad bärlageryta tål 
byggnadstrafik dåligt och tenderar att rivas upp.

Bortses från vattenkänsligheten (mom 6.2) har en 
finmaterialrik gradering högst stabilitet. Lucke 
och Gerlach (1972) som provat torra material visar 
t o m  samband mellan stabilitet och spec. yta. Oramaa 
(1982) ger för dimensioneringsändamål lämpliga, 
genomsnittliga E-moduler för bär- och förstärk- 
ningsmaterial, graderade enligt finska anvisningar 
(figur 14). Ju grövre gradering, desto högre E- 
modulvärde kan i praktiken väljas. Modulvärdet 
hos ett väglager beror dock också på faktorer som 
lagertjocklek och underlag (mom 9 och 10).

Graderingen beror även på stenmaterialegenskaper 
och partikelform, att visst stenmaterial kan fungera 
väl vid en viss gradering, ett annat inte (Kennedy 
1985). Egenskaperna vid utläggning och under funktion 
i färdig väg står i motsatsförhållande, särskilt 
i ett tjälaktivt klimat. Enligt Kaltcheff (1974)



och Barksdale (1977) är en öppen gradering mindre 
benägen till permanent deformation än en tät, 
t o m om den senare kan ha bättre stabilitet vid 
låga vattenmättnadsgrader. Den elastiska deformatio
nen verkar vara mindre beroende av graderingen än 
den permanenta deformationen, ivarje fall vid inte 
för hög vattenmättnadsgrad. Odemark och Rengmark 
visar E-modul och permanent deformation hos grusmate
rial med mycket varierande graderingar (figur 15a 
och b).
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Figur 14 Genomsnittliga E-moduler hos förstärknings- 
och bärlagermaterial enligt finska grade
ringar (Oramaa 1982).

Den övre partikelstorleken bör vara så hög som 
möjligt för maximal stabilitet (Gray 1962, Dunn 
och Bora 1972). Partikelsprånggradering med hög



andel grovt stenmaterial är fördelaktig från stabi- 
litetssynpunkt (Knoll och Griebe 1965, Weingart 1983). 
Hög maximal stenstorlek och hög stenhalt innebär 
dock ett svårutlagt, separationsbenäget material. I 
Frankrike värderar man ett homogent material så 
mycket att en så fin gradering som 0-20 mm föreskrivs 
till bärlager (jfr Bonnot 1972). Påpekas bör dock 
att ostabiliserade bärlager används endast vid 
ringa trafik.

Sandöverskott ("sandpuckel”) är mycket vanligt 
förekommande i Sverige hos bärlagergrus, framställ
da genom krossning av naturgrus. Sådana material är 
lätta att välta men de är samtidigt instabila och 
vattenkänsliga, det senare i varje fall vid högre 
finmäterialhalter. Den rundade partikelformen är 
även till nackdel i sammanhanget (jfr nedan).

4.2 Partikelform

Bärlagergrus, innehållande rundade partiklar, har 
sämre stabilitet än ett helkrossat material. Towsend 
och Madill (1964) visar således att modulvärdet vid 
triaxialförsök ökar med halten krossmaterial, men 
endast upp till 40% halt av detta vid högre spän- 
ningsnivåer. Enligt CBR-försök erhölls däremot 
en kontinuerlig bärighetstillväxt med halten kros
sat material. Kaltcheff (1974) visar vid pulserande 
triaxialförsök bättre egenskaper hos bärlager
grus, framställt av bergkross än av grusmaterial. 
Partikelformens inverkan minskar dock med ökande 
sidotryck, dvs i praktiken med djupet under belägg- 
ningsytan.



Figur 15a Samband mellan E-modul och vattenkvot vid 
grusmaterial med olika graderingar. Försök 
enligt SEB-metoden (Odemark och Rengmark 1955).

Moisture contont.X o f dry weiqht

Figur 15b Samband mellan permanent nedböjning och vatten
kvot för grusmaterial med olika graderingar. 
Försök enligt SEB-metoden (Odemark och Rengmark 
1955).



I vissa fall har dock vid laboratorieförhållanden 
konstaterats högre elastisk deformation med krossat 
än rundat bärlagergrus, t ex av White (1962) vid 
plattbelastningsförsök samt Haynes och Yoder (1963) 
vid pulserande triaxialförsök. Houlobec (1970) har 
även funnit en större permanent deformation hos 
krossat berg än hos krossat grus vid pulserande 
triaxialförsök. Sannolikt har man ibland provat 
ganska svaga bergmaterial (ex. kalksten som mest 
används i USA) medan naturgruset innehållit hårdare 
rundade bergartskomponenter. Vid belastning uppkommer 
krossning av skarpa partikelkanter och därmed också 
deformation. Vägerfarenheterna talar dock till kross
materials fördel. I Västtyskland krävs även en 
E-modul (2:a belastningen) av 180 MPa på ytan hos 
utlagt bärlagergrus, framställt av grusmaterial, 
men 150 MPa om bärlagret krossats av naturgrus 
(Gerlach 1979). Vid laboratorieförsök kan t o m  
krossmaterial få modulvärdet 500-1000 MPa, rundat 
grusmaterial 100-200 MPa (Lucke och Gerlach 1972).

Partikelformens betydelse har studerats av Eerola 
och Ylisjoki (1970) för helkrossat material varvid 
flisighet och stänglighet varierats. Vid triaxial- 
försök erhölls maximal stabilitet med ett mycket 
stängligt material. Dunn och Bora (1972) har funnit 
att stabiliteten hos bärlagergrus ökar med halten 
flisiga partiklar. Både stängliga och flisiga partik
lar utövar tydligen en "spärrverkan" vid skjuvhåll- 
fasthetsprov i laboratorietförsök, men sådana mate
rial med extrema partikelformer har i praktiken dåliga 
läggningsegenskaper.

I vissa länder, ex. England, får inte bärlagergrus 
framställas genom krossning av naturgrus, som i 
detta land ofta är välrundat och flintrikt. I andra 
länder föreskrivs en minsta halt krossat material



(i Sverige bedöms krossytegrad enligt BYA 84). 
Bärlager av naturgrus, anses särskilt separations- 
benäget. I Västtyskland föreskrivs således grade
ring 0-32 mm, för bergkross däremot gradering 0-45 
och 0-56 mm (TVT 72).

Undersökningar gjorda av von Becker (1976) har visat 
att partikelformen har störst inflytande under bygg- 
nadsskedet, däremot konstaterades inga påtagliga 
skillnader under funktionsfasen. Vid engelsk prov
väg konstaterades även att bärlagergrus, framställt 
av krossat naturgrus, hade sämre läggningsegenska- 
per än helkrossade bärlagermaterial, medan prov
sträckan fungerade tämligen tillfredsställande 
under trafik (jfr mom 3). Grusbärlager (okrossat 
"pit run") visade sig dock mycket sämre än berg- 
krossbärlager i AASHO-provvägen (Yoder 1974, jfr 
mom 6.2). Bättre bärighet under tjällossningen 
konstaterades även för krossat berg än naturgrus 
vid Bromptonprovvägen i Kanada (Phang 1971).

4.3 Inverkan av plastiskt finmaterial

I många länders anvisningar för bärlagergrus 
föreskrivs kontroll av finmaterialets plasticitet; 
en egenskap som främst beror på halten lermineral 
och dess mineralogiska sammansättning. Analysmetoder 
som plasticitetsindex, krympgräns, sandekvivalent, 
"blåvärde" (jfr Höbeda 1981) används. Plastiskt 
finmaterial sväller med vatten och "smörjer" partik
larna, permeabiliteten nedsätts och bärlagergruset 
blir höggradigt vattenkänsligt.

Av de skandinaviska länderna är det endast Danmark 
som föreskriver sådan provning (sandekvivalent).
Att övriga länder inte anser sig behöva något 
krav härvidlag torde bero på att bärlagergrus,



innehållande plastiskt finmaterial är sällsynta. 
Nedisningen av Skandinavien i sen tid har resulterat 
i att vittrat berg sällan förekommer och grusföre
komsterna har i regel "tvättats" redan vid avlagringen 
från isälvarna.

Höbeda och Biinsow (1972) har visat att bärlager
grus, framställt av vittrat berg (från förkastnings- 
zon) eller lerig kalksten, kan ha mycket höga E- 
moduler vid låga vattenkvoter, beroende på det le
riga finmaterialets kohesion. Bärigheten avtar dock 
nära linjärt med vattenkvoten till mycket låga E- 
modulvärden, i extremfall jämförbara med värden 
hos vattenmättade, leriga jordarter (figur 16).

En viss kohesion är önskvärd vid låg vattenkvot i 
vissa sammanhang. Man blandar exempelvis ibland lera 
i grusslitlager för att få bättre bindning under 
torra sommarperioder.

Gray (1962), Dunn (1966) och Kalcheff (1974) har 
visat genom triaxialförsök visat, att stabiliteten 
hos bärlagergrus avtager med ökande plasticitetsin- 
dex. Sådant samband erhålls dock inte med sandekviva- 
lentvärdet, som till skillnad från plasticitetsindex 
inte korrelerar rätlinjigt till finmaterialhalten.
Dunn har också visat att det snarare är produkten 
av finmaterialhalt och plasticitetsindex än någon 
av parametrarna ensam som bestämmer bärigheten.

Inverkan av plastiskt finmaterial beror också på 
bärlagergrusets gradering. Vid en öppen, hålrumsrik 
gradering, t ex med partikelsprång, kan svällningen 
upptas av hålrummen, och stabiliteten påverkas 
därför mindre än vid en tät gradering (Makdisi- 
Ilyas 1972, Dencausse 1969, Dunn och Bora 1972).
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Figur 16 E-modul som funktion av vattenmättnadsgra- 
den vid bärlagergrus 0-16 mm innehållande 
plastiskt finmaterial. Belastningsintensi- 
tet 0.5 MPa (Höbeda och Bunsow 1973).
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4.4 Inverkan av stenmaterialkvalitet

I svensk byggnadsanvisning BYA 84 (jfr bilaga 1) 
ställs inga krav på stenmaterialkvalitet som i de 
flesta andra länders anvisningar. Det sägs dock 
att om bärlagergruset innehåller lösa vittrade 
eller lätt nedbrytningsbara beståndsdelar, exempel
vis alunskiffer, kritkalksten eller märgelsten, 
skall dess lämplighet som bärlager utredas. Några 
metoder anges dock inte. Kvaliteten hos stenmateria
let är i de flesta fall tämligen god i Sverige.

Provningsmetoder, framtagna för beläggningsmaterial 
(av typ Los Angelestal, sprödhetstal m.m.) lämpar 
sig inte för bärlagergrus. Undersökningar i USA 
har också visat att det inte finns någon korrelation 
mellan hållfastheten (Los Angelestal) hos grovandelen 
i bärlagergrus och dess lämplighet i vägen (jfr 
figur 17). Hill (1981) har inte funnit samband mellan 
nedbrytning vid vältning och stenmaterialets håll
fasthet enligt brittisk metod ("10% fines value,
BS812) och porösa material som slagger kan få speciellt 
missvisande bedömning. Vissa dolomitiska kalkstenar 
kan däremot ha god hållfasthet, men ge ett vatten- 
känsligt finmaterial.

Man har också anlagt speciella provvägar för att 
studera nedbrytningen av bärlagergrus, dock utan 
att alltid ha funnit någon nämnvärd finmaterialbild- 
ning i vägen (Dunn 1969). Enligt Gerlach (1979) är 
inte nedbrytningen av bärlagergrus inte något stör
re problem i moderna västtyska vägar. Nedbrytning 
har däremot konstaterats i länder där man har en 
vittrad berggrund (jfr mom. 5).

Särskilt goda resultat har ibland erhållits med 
relativt svaga stenmaterial som en del kalkstenar



och hyttsten (jfr mom 3). En viss nedkrossning kan 
t o m i sådana fall ge ökad stabilitet - såvida hög 
halt vattenkänsligt finmaterial samtidigt inte bildas. 
Kalksten kan dock vara av mycket varierande kvalitet 
varför försiktighet måste iakttas.

Bärlagergrus, krossad av betong (rivningsmassor) 
sägs t o m i delstaten New York ha fungerat bättre 
bärighetsmässigt än bärlagergrus framställt av berg
material eller t o m  asfaltstabiliserat bärlager 
(Petrarca och Galdiero 1984). En viss hydratisations- 
förmåga och därmed bindning hos de nykrossade betong
partiklarna kan inte uteslutas.

Dunn och Bora (1972) samt Pike har funnit att fakto
rer som partikelform och yttextur är av mer avgöran
de betydelse vid skjuvhållfasthetsbestämningar än 
hållfasthetsegenskaperna. Betydelsen av stenmaterial
kvalitet ökar dessutom med hålrummet i materialet 
och nedbrytningen har varit ett problem vid tidigare 
använda hålrumsrika makadambärlager (jfr mom 2.1). 
Stenmaterialkvaliteter måste även kontrolleras i 
hålrumsrika dränerande lager som börjar komma till 
användning (Biczysko 1985).

Att för beläggningsmaterial utvecklade provningsmeto- 
der lämpar sig så dåligt för bedömning av bärlager
grus beror mycket på att finmaterialegenskaperna är 
av avgörande betydelse. Därför ska man helt prova 
hela graderingen och inte endast en enda analysfrak
tion, även om de grövsta partiklarna i regel får 
borttagas vid laboratorieförsök. Dessutom bör fuktigt 
material testas, eftersom fuktighet verkar vara en 
förutsättning för nedbrytning i vägen (jfr Wylde 1976). 
Man överväger en ändring i de engelska anvisningarna 
på så sätt att stenmaterialkvaliteten provas på vat
tenlagrad och inte som nu på torr analysfraktion



(Bond 1985).

Hill (1981) har funnit ganska ringa nedbrytning (maxi
malt 2% ökning av finmaterial vid vältning av även 
svaga bärlagermaterial med dåliga hållfastheter vid 
normerad stenmaterialprovning). Nedbrytningen vid 
laboratoriepackning är av samma storleksordning.
Brandl (1970) har gjort omfattande studier av nedbryt
ningen vid vältning av bärlagergrus i Österrike och 
funnit samband med förändringen av graderingen vid 
instampningsförsök. Man tillåter dock i regel inte 
byggnadstrafik direkt på utlagt bärlagergrus (Brandl, 
pers. medd., jfr mom 11). I Sverige utsätts däremot 
bärlagergrus ofta för byggnadstrafik under lång tid. 
Höbeda (1977) har konstaterat att instampningsförsö- 
ket inte efterliknar den nedbrytning av bärlagerytan 
som åstadkoms genom sådant trafikslitage och rekommen
derar ett planetomrörarförsök på material 0-16 mm 
(jfr figurer 18 och 19). Samband med finmaterial- 
bildningen vid vägförsök har konstaterats. Försöket 
är dock lämpligt endast vid svaga material, t ex 
innehållande hög halt av sedimentära bergarter.

I Australien har en kombination av instampnings- och 
planetomrörarförsök föreslagits (Smith, 1980).

Ett annat försök, som utförs på bärlagergrus i Texas, 
är våtnötning i kulkvarn. Man har påvisat ett visst 
samband med nedbrytningen vid vältning. Försöket i 
kulkvarn verkar vara lämpligare än instampnings- och 
planetomrörarmetoder, varför undersökningar pågår 
vid VTI för att få fram en sådan metod för provning 
av bärlagergrus (Wichmann 1983, Karlsson och Wichmann 
1985) .
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5 BÄRLAGERGRUS I ICKE TJÄLAKTIVT KLIMAT

Omfattande studier av bärlagergrus har gjorts i 
länder som Australien, Nya Zealand, Sydafrika m fl.
Vid de rådande, gynnsamma klimatförhållandena kan 
ostabiliserat bärlagergrus användas under ytbehand
lingar eller tunna lager av asfaltbetong, även vid 
ganska höga trafikvolymer.

Parrock (1977) och Groth (1985) behandlar i Sydafrika 
ingående bl a material och läggningsproblem vid 
bärlagergrus, krossat av berg och använt till 
högtrafikerade vägar. Man eftersträvar maximal 
skrymdensitet, bl genom vältning vid vattenöverskott 
(mom 8). Finmaterialhalten föreskrivs till 5-12%
(<0.075 mm).

Stenmaterialet är ofta mer eller mindre vittrat och 
därmed nedbrytningsbenäget, något som kräver speciel
la provningsmetoder för en relevant bedömning (Wylde 
1976, jfr mom 4.4). Finmaterialet kan vara plastiskt 
och vattenkänsligt, som regel finns därför krav 
på finmaterialets egenskaper i väganvisningar (jfr 
mom 4.3). Kraven på både stenmaterial- och finmaterial
kvalitet blir lägre ju torrare klimatet är. En 
jämviktsvattenhalt erhålls under en tät beläggning 
i bärlager och undergrund vid sådana klimatförhål
landen. Vattenkvoterna ligger under de optimala och 
höga negativa porvattentryck bildas, dvs stabilite
ten blir också hög (Mc Innes 1970) .

Modifiering av dåligt bärlagergrus med bindemedel 
utförs ofta, och ett med 1% kalk modifierat bärla
ger av marginellt material ka t o m ge bättre funk
tion än ett bärlager av ovittrat stenmaterial, i 
varje fall vid måttlig trafik (Dunlop 1979). Detta 
kan bero på att finmaterialet reagerat med kalken



och därmed cementerats. En naturlig cementer ing kan 
också uppkomma i ett väglager genom upprepade cykler 
av vätning och uttorkning, ex. hos vissa kalkstenar 
(Keyser m fl 1984) eller vittringsjordarter (Autret 
1983). En kemisk cementering är även tänkbar och 
later itmaterial kan ge bär- och förstärkningslager 
av högre stabilitet än obundet krossat bergartsmaterial 
(Medina och Preussler 1983).

Det är också vanligt att lämpligheten hos bärlager
grus, undersöks genom någon stabilitetsprövning 
(t ex CBR- och triaxialförsök), snarare än genom 
bedömning av graderingen. Relativt finmaterialrika 
bärlagergrus, framställda av lokala material, kan 
i så fall användas om stabiliteten är tillräcklig.

Bartley (1978) ger förslag till bedömning av bär
lagergrus i Nya Zealand (figur 20). Vittringsbenägen- 
het, gradering (hålrum och permeabilitet) avgör om 
materialet kan användas till bär- och förstärknings
lager, utan någon form av stabilisering. Vid bedöm
ningen tas hänsyn till trafik, undergrundsför- 
hållanden m.m.



Figur 20 Flödesschema för bedömning av bärlagergrus 
(Bartley 1980).



6 BÄRLAGERGRUS I TJÄLAKTIVT KLIMAT

Bärlagret ansträngs maximalt under tjällossningen, 
särskilt under den korta tid som det fortfarande 
är tjälat i sin undre del. Enligt Stubstad och 
Connor (1984) är krökningsradien i beläggningen, 
under en viss belastning och bestämd nedböjning, 
mindre under tjällossningen än vid en lika stor 
nedböjning i urtjälat skede. Asfaltbeläggningen 
ansträngs därför mer och blir dessutom försprödad 
beroende på den låga temperaturen. Det vattenmätta- 
de bärlagret kan inte dräneras (jfr mom 6.2 och 7) 
och har reducerad lastupptagningsförmåga. Huvuddelen 
av vägskadorna vid AASHO-provvägsförsöket uppkom 
således under tjällossningsperioden. Detta var kanske 
det entydigaste sambandet som framkom vid undersök
ningen (Turnbull m fl, 1968). Några exempel på skador 
beroende på sviktande bärlager under tjällossningen 
ges i foton 1 och 2.

Nedbrytning under tjällossningsperioden kan åstad
kommas av ett ganska fåtal axelöverfarter (jfr 
även mom 6.3 och foto 3). Enligt Refsdal (1984) är 
det i väsentligt högre grad lufttrycket i däcken 
än axeltrycket hos fordonen som är avgörande för 
nedbrytningen av vägöverbyggnadens övre del. Axel
trycket har däremot störst inverkan på undergrunden 
och vägöverbyggnadens nedre del. Den senare skade- 
typen anses dock inte så vanlig i Norge. Ett problem 
i sammanhanget är också att lufttrycket i däcken 
hos lastfordonen tenderar att öka väsentligt snab
bare än axeltrycket.

Det är således mycket viktigt, att kvaliteten hos 
bärlagergrus anpassas så att god funktion erhålls 
även under den kritiska tjällossningsperioden. Av 
väsentlig betydelse är därvid att bärlagergruset



inte är tjälfarligt eller vattenkänsligt, egenska
per som båda främst beror på finmaterialhalten (jfr 
mom 6.1-6.3) .

Foto 1 Krackeleringsskador som beror på smältvatten 
som infiltrerar vägöverbyggnaden under 
tjällossningen, Väg E75, Jämtland. Fotot 
från 1978.



Krackeleringsskador i skärningslägen där smält
vatten dämts upp mot snövallar i tjällossningen, 
väg "Graddisvägen" (Höbeda m fl 1978).



6.1 Tjälfärlighet hos bärlagergrus

Man definierar ofta utomlands olika "tjälkriterier" 
för bärlagergrus. I praktiken är dock tjällyftningen 
av bärlagergruset endast av ringa omfattning och 
enligt Refsdal (1984) är det snarare fråga om "vatten
känslighet skr iter ier".

Fryses bärlagergrus i laboratorium vid tillgång på 
vatten strax under provet erhålls dock tjällyftning. 
Lyftningen är proportionell mot finmaterialhalten, i 
varje fall vid ett visst material. Kalcheff (1974) 
har dock erhållit ett rätlinjigt samband för två 
olika material endast om halten 0.02-0.074 mm avsattes 
mot lyftningen (figur 21). En konsekvens av lyftningen 
är, att vatten ansamlas i form av is i bär lagrets 
övre del och frigörs senare vid tjällossningen varvid 
bärigheten starkt reduceras.

I  S i l “ (Q .075 to  0.020  *w)

Figur 21 Tjällyftningen av två bärlagergrus som 
funktion av halten korn 0.02-0.075 mm 
(Kalcheff 1974).



I England har Croney och Jacobs (1967) undersökt tjäl- 
lyftningen hos krossmaterial och funnit att material 
bestående av graniter och slagger inte lyfter om halten 
<0.074 mm är mindre än 10% och om grundvattenytan 
inte ligger högt (jfr nedan). Mjuka, porösa kalkstenar 
(typ kritkalksten) kan dock vara tjällyftande, oberoen
de av finmaterialhalt, och lyftningen beror snarare på 
porositeten inom partiklarna än graderingen. Även i 
Danmark har man konstaterat, att is uppbyggs runt partik
lar av porös kalksten och flinta i bärlagergrus 
(Thagesen 1970).

Jones (1985) anser att varken kornfördelning och sten
materialets porositet räcker till för att bedöma 
tjälfarlighet. Hans försök har visat att materialen 
karakteriseras i riktig ordningsföljd enligt den voly- 
metriska vattenhalten vid pF-värdet 2.5. Metoden tar 
hänsyn både till porositeten mellan och inom partiklarna.

Waibel (1973) har i Österrike studerat betydelsen av 
mineralogisk sammansättning hos finmaterialet i bär
lagergrus och funnit, att stor lyftning erhålls vid 
innehåll av "bladiga" mineral (som lermineral, glimmer) 
eller också järnhydroxid. Casagrandes tjälfarlighets- 
index (halt <0.02 mm högst 3% vid välgraderat material) 
anses vara alltför strängt, om finmaterialet består 
av "kompakta" mineral som kvarts, fältspat, amfibolit, 
kalcit m.m). Ett "mineralkriterium" har därför utarbe
tats i Österrike för bedömning av bärlagergrus 
(tabell 2). Analysen är dock svår att utföra och resul
taten osäkra.

Scheiblauer och Bottiger (1970) föreslår att blanda 
in 2% långsamt hårdnande hydrauliskt bindemedel i "Mine- 
ralbeton" som inte uppfyller tjälkriteriet (max 3% 
material <0.02 mm). En väsentlig bärighetsförbätt- 
ring kan även tillgodoräknas.



Burns (1977) har genom försök i provgrav visat på 
den stora betydelsen av grundvattenytans läge under 
vägytan på tjällyftningen. Lyftning erhölls vid 
använd konstruktion endast om grundvattennivån låg 
närmare vägytan än 1 m. Avsevärda mängder vatten 
kan dock infiltrera genom beläggning och vägsidor, 
särskilt under snösmältningsperioder (jfr foton
1-2). Enligt Brandl (1970) kan sådan vatteninträng- 
ning ha större negativ inverkan på bärlagret än 
från grundvattnet kapillärt uppsuget vatten (jfr 
mom 7).

Tabell 2 Österrikiskt mineralkriterium för bedöm
ning av tjälfarlighet hos bärlagergrus 
(Brandl 1979).

Mineraikrfteiium
Maxima! zulässige Anteiie <  0.02 mm in Abhangigkeit vom 
Mineralbestand der Feinteile. Aus [4].

maxima!
zuiåssiger Anteii 
<. 0.02 mm Anwendungst>ereid>

3 Gew .-% keme zusätzlichen Untersuchungen erfor* 
derlich
bzw wenn ^  50 %  Chlorit

^  1 0 %  Eisenhydroxid kristalli- 
siert (z. B Goethit)

5 %  Eisenhydroxid röntgen- 
amorph

5 Gew.-% R e g e I f a 11 (fur österreichische Verhäit- 
nisse)
1. nichtaktive Mmeralien 

Ca-Montmorillonit 
und deren Mischungen

2. Gemenge aus 1. und maximal
a) 10 %  Kaolinit
b) 20 %  Chlorit
c) 30 %  Biotit
d) 40 %  Na-Montmorillonit
e) 50 %  Mus ko vit
f) 70 %  Hlit

3. 8 0 -9 0 %  Kaolinit oder Chorit 4* 10 bis 
2 0 %  Na-Montmorillonit

8 Gew.-% nichtaktive Mineralien. wobei maximal 
1 Gew.-% <  0.002 mm 
hier kommen neben Guarz und Feldspat in 
erster Linie Dolomit und Kalzit aus Stein- 
bruchen und Hangschutt in Frage. bei letz- 
terem ist auf Verunreinigungen zu achten: 
je nach Mineralbestand der Feinkornfraktion 
(insbesondere Chlorit. auch Muskovit) sind 
Zwischenwerte von 5 - 8  Gew .-%  <  0,02 mm 
möglich (z. B. 2 0 %  Chlorit: nur 5 G e w -%  
<  0,02 mm)

Diese Tabelle wird durch weitere Laboratoriumsversuche 
und Erfahrungen aus der Praxis noch zu erweitern und zu 
verbessern sein.



6.2 Vättenkänsliqhet hos bärlagergrus

Den egenskap som under tjällossningen mest påverkar 
egenskaperna hos bärlagergrus är dess vattengenom- 
släpplighet. Vid låga värden på permeabilitet före
ligger risk för porvattentryck vid snabba trafikbe
lastningar, varvid friktionskrafterna blir nedsatta 
eller går helt förlorade med deformation som följd. 
Permeabilitet mäts dock sällan i rutinsammanhang, 
eftersom mätningen är osäker utan, man bedömer egen
skapen från kornfördelning och finmaterialegenskaper.

Laboratorieundersökningar har visat, att en ganska 
låg finmaterialhalt räcker för att vattengenomsläpp- 
ligheten hos bärlagergruset ska bli mycket låg. Strohm 
m fl (1976) har funnit att 5% <0.074 mm är tillräck
ligt för att bärlagergrus vid god packning ska vara 
praktiskt taget vattenogenomsläppligt. Mätningar som 
gjorts av Höbeda och Biinsow (1972) tyder på att accep
tabel vattengenomsläpplighet kan erhållas vid 3% 
finmaterial. Sådant material har dock tämligen låg 
E-modul vid låg vattenkvot. Plastiskt finmaterial 
med lermineral som sväller och täpper till porer är 
särskilt skadligt.

Under förutsättning av att vattenkvoten (eller snarare 
vattenmättnadsgraden) inte är så hög, att porvatten
tryck uppbyggs, kan ett ostabiliserat bärlagergrus 
ge god funktion under lång tid. Kalcheff (1974) visar, 
att den elastiska deformationen vid pulserande tri- 
axialförsök är mycket ringa och av konstant storleks
ordning, dvs bär lagergruset utmattas inte genom den 
simulerade trafikbelastningen (figur 22). Även den 
permanenta deformationen är samtidigt av ringa omfatt
ning, även om betydelsen av finmaterialhalt här ver
kar vara större. Inverkan av ett ogynnsamt tjälaktivt 
klimat på bärlageregenskaperna framkommer dock inte



vid ett sådant försök.

E-modulen är ingen oföränderlig materialkonstant 
utan beror förutom vattenmättnadsgrad (jfr nedan) på 
flera faktorer; även på sidospänningen. Kalcheff 
(1974) illustrerar detta genom triaxialförsök (figur 
23). I praktiken uppkommer sidospänningen av överlag
rande beläggning, men variationer uppkommer i vägens 
tvärled, bl a beroende på sämre packning och avsak
nad av sidostöd mot vägren. Dessutom kan rena ten- 
sionsspänningar uppkomma, exempelvis vid längsgående 
tjälsprickor eller också materialkrypning under eller 
inom bärlagret.

Haas (1968) har däremot undersökt bärlagergrus (med 
5-7% halt <0.074 mm) vid 5-7% vattenkvot med hjälp 
av ett pulserande, icke dränerat triaxialförsök.
Proven har studerats dels omedelbart efter packning, 
dels efter föregående frysning och upptining. Endast 
den permanenta deformationen redovisas (figur 24).
Prov som inte frysts kan visa en stark ökning av 
deformationen under odränerade förhållanden, tydligen 
beroende på att porvattentryck uppbyggs. Sannolika 
orsaker, som dock inte diskuteras, kan vara att efter- 
packning eller också nedbrytning skett, något som 
resulterat i en minskning av hålrummet och därmed en 
ökning av vattenmättnadsgraden vid en konstant vatten
kvot .

Fryst och upptinat bärlagergrus visar en mycket stark 
deformation vid den första belastningen, eftersom en 
vattenanrikning tydligen skett i provets övre del. 
Materialet efterpackas dock och vattenkvoten omför
delas, deformationsförloppet liknar därefter det hos 
ofrysta prov.

Inverkan av vattenmättnadsgrad på bärlagergrus



stabilitet har studerats vid ett flertal undersök
ningar. Haynes och Yoder (1963) har provat bärlager
grus från AASHO-provvägen, dels ett krossmaterial 
framställt av kalksten, dels ett okrossat grusmate
rial. Graderingar framgår av figur 25. Bergkrossma- 
terialet gav bättre funktion i provvägen än natur
grusmaterialet. Det förstnämnda hade vid pulserande 
triaxialförsök en rel. konstant, elastisk defor
mation, men materialet kunde inte provas vid högre 
vattenmättnadsgrader än ca 80%. Grusmaterialet hade 
lägre deformation än kalkstenen vid vattenmättnads
grader understigande 80%, men sedan ökade deforma
tionen starkt. Orsaken anses vara, att grusmateria
let hade mycket låg vattengenomsläpplighet redan vid 
dålig packning (figur 26). Bergkrossmaterialet fick 
däremot låg vattengenomsläpplighet först vid mycket 
god packning, som tydligen ej uppnåtts vid triaxial- 
försöket. Den dåliga packningen av bärlagret vid 
provvägsförsöket har även kritiserats (NCSA 1966).

Barenberg (1971) har även med hjälp av pulserade 
plattbelastningsförsök undersökt inverkan av vat- 
tenmättnadsgrad på permanent deformation hos kross
material från AASHO-provvägen (figur 27). Belast
nings intens i teten hade ringa inverkan, däremot vat- 
tenmättnadsgraden, och ett värde på 80-85% bedömdes 
vara "kritiskt" från bärighetssynpunkt.

Höbeda och Bunsow (1978) har visat genom statisk 
plattbelastning i laboratorium (SEB-prövning) att 
modulvärdet hos ett krossmaterial påverkas olika av 
vattenmättnadsgraden beroende på finmaterialhalten 
(figur 28). Vid låg halt (3% <0.074 mm) konstatera
des låga modulvärden, och ingen inverkan av vatten- 
mättnadsgrad. Vid en genomsnittlig finmaterialhalt 
var modulvärdet högre och hade ett konstant värde 
tills en "kritisk" vattenmättnadsgrad på ca 80% upp



nåtts. Vid hög finmäterialhalt (11.8%) erhölls där
emot en kontinuerlig reduktion av modulvärdet med 
vattenmättnadsgraden till mycket låga värden. Vid 
låga vattenmättnadsgrader var dock modulvärdet högre 
än vid lägre finmaterialhalter.
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Figur 22 Inverkan av antalet lastväxlingar vid tria- 
xialförsök på E-modul hos bärlagergrus 
(krossad kalksten) provat vid låg vatten
kvot (Kalcheff 1974) .
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Fiqur 23 Inverkan av sidospänning på E-modulen hos 
bärlagergrus (två olika packningsgrader) 
vid triaxialförsök (Kalcheff 1974).

Fiqur 24 Inverkan av vattenkvot och tjälning på perma
nent deformation av bärlagergrus vid cykliskt 
triaxialförsök (Haas 1968).



DEGREE OF SATURATION, PERCENT

Figur 25 a) Graderingar för två bärlagergrus från 
AASHO-provvägen och b) resultat från tri- 
axialförsök (1000 belastningar), elastisk 
och total deformation som funktion av vat- 
tenmättnadsgrad vid olika finmaterialhalter 
hos bärlagergrusen (Haynes och Yoder 1963).
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Carpenter m fl (1981) ger en klassificering av bär
lagergrus efter dräneringsförmåga, varvid vatten- 
mättnadsgraden avsatts mot dräneringstiden (figur 27). 
Acceptabla material måste dräneras på 5 timmar till 
85% vattenmättnadsgrad. I tjällossningen kan dock 
sådan dränering förhindras av tjäle (jfr mom 7).
Enligt Haynes och Yoder (1963) är vattenmättnads- 
graden i bärlager ofta i närheten av 100% under tjäl- 
lossningsperioden.

</>
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S a t u r a t i o n ,  %

Figur 27 Klassificering av dräneringsegenskaper hos
bär- och förstärkningslager enligt (Carpenter 
m fl 1981).
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Figur 28 E-modul (enl SEB-metoden) som funktion av 
vattenmättnadsgrad för berggrus 0-16 mm 
från Dalby (Höbeda och Biinsow 1973) .



En ringa ökning av vattenkvoten (eller också minsk
ning av hålrummet pga efterpackning eller nedbrytning) 
räcker för att höja vattenmättnadsgraden över 
ett för materialet kritiskt värde. Vid AASHO- 
försöket var således vattenkvoten i både bär- och 
förstärkningslager förhöjd med endast 1-2% under 
tjällossningen.

Readshaw (1967) har undersökt tjällossningsskador 
på en väg i British Columbia, Kanada, och funnit 
att en vattenkvotsförhöjning på endast 0.5% varit 
tillräcklig för att förorsaka instabilitet i 
bärlagergruset (finmaterialhalt <0.074 mm 8-15%, 
genomsnittlig permeabilitet 1»10“5 cm/s. En fin- 
materialhalt på maximalt 7% föreskrivs i delstaten). 
Bärigheten var nedsatt under mycket kort tid och 
det var därför svårt att vara ute i rätt tid med 
mätutrustning.

Något samband mellan finmaterialhalt och bärighets- 
skador konstaterades inte (jfr dock mom 6.3), men 
den torra skrymdensiteten tenderade att vara sär
skilt hög i skadade partier. Detta tyder på att ju 
tätare material desto större risk för porvatten
tryck och bärighetsnedsättning. Denna effekt kunde 
f.ö. påvisas genom triaxialförsök.

Thagesen (1977) beskriver erfarenheter från Finland, 
där asfaltbeläggningar, lagda sent på året kunnat 
förstöras i tjällossningen. Orsaken har varit 
att, bärlagergruset blivit vattenmättat vid utlägg
ning på hösten. En bärlageryta med uppumpat finma
terial har uppkommit och anses ha förorsakat vält
sprickor i beläggningen som därigenom försvagats.

Det finkorniga slamskikt, som kan pumpas upp i över
ytan hos bärlagergrus med hög vattenkvot, innebär



också, att vidhäftningen till asfaltbeläggningen 
blir dålig. I England har således konstaterats prob
lem med glidning av asfaltbundna lager på "wet mix" 
(Kennedy och Lister 1979). Orsaken kan vara, att det 
ostabiliserade bärlagret lämnats oskyddat alltför 
lång tid så att det kunnat vattenmättas (jfr även 
foto 3) .

Foto 3 Glidning av asfaltbeläggning i väg nära 
Luleå. Fotot från 1975.



Porvattentryck kan även uppkomma i ett ofullstän
digt vattenmättat bärlager under den varma årstiden, 
beroende på dygnsberoende temperaturväxlingar. 
Bärigheten kan nedsättas dagtid beroende på upp- 
värmningscykeln, men öka igen på kvällen när 
materialet nedkyls och porvattentrycket försvinner 
(Barber och Steffens 1958). Uppressning av vatten 
från beläggningsskarvar, som ibland kan observeras 
även i svenska vägar, torde bero på denna effekt.

6.3 Betydelsen av finmaterialhalt och kraven i
några länder

Finmaterialets betydelse för stabiliteten hos bärla
gergrus har studerats vid ett flertal undersökningar. 
Vid CBR-försök (som närmast ger ett indirekt mått 
på skjuvhållfasthet) erhålls en maximal stabilitet 
vid relativt höga finmaterialhalter, ofta 10% <0.074 mm 
eller högre, (Yoder 1959). Likartade resultat kan 
erhållas vid skjuvhållfasthetsprovning, t ex genom 
triaxialförsök (Gray 1962, Kaltcheff 1974). Maximal 
torr skrymdensitet erhålls alltid vid något högre 
finmaterialhalt än den som ger maximal stabilitet.

Bakljzfkk m fl (1983) redovisar provningar av krossat 
grusmaterial med finmaterialhalterna 5, 8 och 13.5 %. 
E-modulvärdena vid triaxialprovning var likartade 
för materialen, däremot ökade den plastiska defor
mationen med finmaterialhalten. CBR-värdet försäm
rades vid hög finmaterialhalt och man anser att 
CBR-värdet kan vara bättre lämpat än E-modulen 
för bedömning av bärlagergrus, eftersom den också 
ger ett mått på den plastiska deformationen, som är 
av stor betydelse vid vägförhållanden.

Haynes och Yoder (1963) konstaterade således en minsk
ning av den elastiska deformationen, om finmaterial-



halten ökades från 6.2 till 11.5%. Emery (1982) har 
gjort både pulserande triaxialförsök och permeabili- 
tetsbestämningar och påpekar, att maximala modulvär
den kan erhållas med bärlagergrus och förstärknings- 
material som har så höga finmaterialhalter och som 
är så föga vattengenomsläppliga, att livslängden 
hos vägkonstruktioner skulle äventyras under kanaden
siska förhållanden vid användning av materialen.

Att laboratorieförsök inte alltid ger realistiska 
resultat beror enligt Johnson (1974) på att belast
ningen anbringas långsamt eller att dräneringsför- 
hållandena är sådana, att porvattentryck inte hinner 
uppbyggas. Ett tätt, finmaterialrikt bärlagergrus 
är även mycket svårt att vattenmätta i laboratoriet. 
Den permanenta deformationen ökar vid hög vattenmätt
nadsgrad med finmaterialhalten enligt undersökningar 
av Kalcheff (1974) och Barksdale (1977). Särskilt 
oförmånligt är det, om finmaterialet har plastiska 
egenskaper.

Vid gynnsamma klimatförhållanden, t ex i Sydafrika, 
kan tämligen hög finmaterialhalt och lågt hålrum 
vara att föredraga hos bärlager i starkt trafikerade 
vägar, Groth 1985, jfr mom 5. Betydelsen av en låg 
finmaterialhalt i bärlagergrus, använt i tjälaktivt 
klimat, har tydligt framkommit genom en systematisk 
undersökning av orsakerna till skador hos asfaltbe- 
lagda vägar i Alaska (Mc Hattie 1980, Esch och Mc 
Hattie 1982). Man valde ut 120 vägavsnitt som var så 
enhetligt uppbyggda som möjligt och hade likartade 
hydrologiska förhållanden. Man har undersökt vägav
snitten med avseende på frekvensen krackeleringar, 
tvärgående krympsprickor, spårdjup och tjällossnings- 
bärighet m.m. Provtagningar gjordes av material ned 
till 135 cm djup. Förutom kornfördelning undersöktes 
i vissa fall även tjällyftning och stabilitet enligt 
mod. triaxialförsök (R-value).
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Figur 29 Samband mellan a) finmaterialhalt och max.
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Figur 30 Kritisk (maximal) finmaterialhalt för bästa 
bärighet under tjällossning som funktion 
av djup under vägytan (Esch 1982).



Resultaten av vägskade- och laboratorieundersök
ningar, klimatdata m.m. korrelerades. Samband fanns 
mellan krackelerings- och spårbildningsskador, något 
som tyder på att orsaken främst bör vara dålig 
stabilitet hos obundna lager. Ett tydligt samband 
framkom i första hand mellan halten <0.074 mm och 
frekvensen vägskador. Ju mindre finmaterialhalt 
desto mindre frekvens vägskador (figurer 29a och 
30). Sambandet med halten <0.02 mm var inte så bra 
som med <0.074 mm.

Betydelsen av finmaterialhalt avtog med djupet under 
vägytan och en låg finmaterialhalt krävs särskilt 
på bärlagernivån för god funktion. Denna halt ska 
inte överstiga ca 6% och är lägre än vad som 
tillåts i de flesta länders väganvisningar. Finma- 
terialhalten på förstärkningslagernivån bör inte 
heller vara alltför hög (maximalt ca 10%) enligt 
undersökningen (jfr figur 30).

Bärigheten under tjällossningsperioden korrelerade 
dessutom med finmaterialhalten i vägöverbyggnadens 
övre del (figur 29b). Finmaterialhalten korrelerade 
även som väntat (jfr mom 6.1) med tjällyftningen 
i laboratoriet, däremot inte med resultaten från 
stabilitetsförsöket.

Något samband med den ackumulerade trafikbelastningen 
kunde inte konstateras, något som tyder på att väg- 
skadorna huvudsakligen uppkommit under en ganska 
kort tid under tjällossningen.

Nikkanen (1980) har i Finland undersökt 51 oskadade 
och 49 skadade, 4-12 år gamla asfaltbelagda vägav
snitt. Man tittade på typen av vägskada, överbygg
nadst jocklek , materialkvaliteter m.m. Statistisk 
bearbetning visade, att skador i form av krackelering



och spårbildning i regel följdes åt. Bärigheten 
var i regel högre i oskadade än skadade vägavsnitt.
Vid samma vägföretag ökade i regel skadefrekvensen 
med finmaterialhalten i bärlagergruset, men skillna
den i finmaterialhalt var ganska liten. Genomsnitt
liga halter i oskadade och skadade vägavsnitt var 
således 8.5 resp 9.8%. Finmaterialhalten i förstärk- 
ningslagermaterialet visade inget samband med väg- 
skadefrekvensen. Lagertjocklekarna var också utan 
betydelse i sammanhanget.

Några mer omfattande svenska undersökningar av 
bärlagergrusets funktion i vägar har inte gjorts. 
Bruzelius (1951) har noterat höga finmaterialhalter 
i skadade asfaltbelagda vägar. Höbeda m fl (1978) 
har funnit höga finmaterialhalter i skadad väg, 
dock byggd i fjällterräng och med skifferhaltiga 
material. Samma år gjordes även en studie av en 
kraftig spårbildning, observerad under tjällossningen, 
i väg E 75, strax väster om Ånn (foto 4). De totalt 
ca 8 cm tjocka asfaltbundna lagren borttogs, varvid 
konstaterades, att deformationen fanns i bärlagret. 
Krackeleringssprickor fanns på undersidan av AG- 
lagret, men hade inte slagit genom slitlagret beståen
de av Yl. Bärlagret provtogs varvid högre finmate- 
rialhalter än tillåtna i BYA observerades (figur 31a). 
Prov taget nära vägytan var dessutom finkornigare 
än djupare beläget material, speciellt mellan hjul
spåren. Ev. kan materialvandring ha förekommit. 
Sannolikt har skadan uppkommit av ett fåtal tunga 
överfarter under det mest kritiska skedet av tjäl
lossningen.

Maximal tillåten finmaterialhalt är i Finland och 
Norge 8%, Danmark 9% och Sverige 10% (jfr också NVF 
1977). Danmark föreskriver dessutom provning av 
sandekvivalent som beror både på finmaterialhalt och 
dess plasticitet.



Foto 4 a) Spårbildning på väg E75, nära Jämtland
och b) utsågad bit av asfaltstabiliserade lager 
med krackeleringssprickor oå undersidan.
Fotot från 1978.
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Figur 31a Prov av bärlagergrus taget mellan hjulspår, 
E75 vid Ånn.



Pa
ss

er
an

de
 

m
än

gd
, 

vi
kt

pr
oc

en
t

Grovmo Meiiansand Grovsand Fingrus Grovgrus
0.06 0,2 0,6 2 “ 20

Figur 31b Prov av bärlagergrus från olika djup av 
hjulspår, E75 vid Ånn.
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Figur 31c Prov av bärlagergrus taget från sidan av 
vägen, E75 vid Ånn.

En väsentlig skillnad är dock att man i Finland 
och Norge använder sig av Casagrandes tjälfarlig- 
hetsindex för klassificering av både bär-och för- 
stärkningslagermaterial. Detta innebär att halten 
material <0.02 mm maximeras till 3% (i Sverige accep
teras däremot 3% ler, dvs <0.002 mm). Detta kriterium 
innebär, att finmaterialhalten i dessa länder i 
praktiken begränsas till ca 6% eftersom halten <0.074 mm 
i regel är dubbelt sa hög som <0.02 mm i bärlagergrus 
(Gaskin 1981)

Av länder utanför Norden använder sig ex. Schweiz, 
Västtyskland, Österrike och nordliga delstater i



USA sig även av Casagrandes tjälfarlighetsklassifi- 
cering vid bedömning av ostabiliserade överbyggnads
material. I Västtyskland har man dock svårt att 
klara detta krav med kalkstensmaterial, varför natur
sand ibland måste fraktas långa vägar för inbland
ning (Schellenberg 1984), jfr även figur 1.

I Österrike har man ansett tjälkriteriet vara allt
för strängt och utvecklat ett kompletterande "Mineral- 
kriterium" (jfr tabell 2). I Schweiz kan även för- 
stärkningslager med högre finmaterialhalt användas, 
om man genom CBR-försök på laboratoriet kan visa, 
att materialets stabilitet är tillräcklig efter 
frystöväxling. I England kan förstärkningslager 
som ej uppfyller graderingskrav användas om CBR- 
värdet (efter vattenmättning) är tillräckligt 
högt.

Brandl (1970) påpekar att man i nordliga delstater 
av USA alltmer övergår till att föreskriva max 2% 
finmaterial <0.02 mm medan man exempelvis i Sverige 
tillåter ända upp till 6% (tydligen extrapolerat 
från 10% <0.074 mm). Det anses bero på det goda svenska 
stenmaterialet att vägskador inte uppstår i större 
omfattning. Han menar också, att Casagrandes tjälfar- 
lighetskriterium kan vara alltför strängt vid 
vägkonstruktioner med god dränering.

Barksdale (1977) och Emery (1982) rekommenderar på 
grundval av erfarenheter från USA och Kanada, att 
finmaterialhalter (<0.074 mm) i både bär- och för- 
stärkningslager bör maximeras till 7 resp 5% för 
god funktion. Johnson (1974) anser t o m  att så låg 
halt som 1-2% är nödvändig för att undvika tjäl
lossning sproblem.

Parrock (1977) har i Sydafrika gjort en utredning av



egenskaperna hos bärlagergrus. Optimala egenskaper 
anses finnas hos ett material där finmaterialhalten 
ligger mellan 4 och 8% och den maximala kornstorleken 
är 37.5 mm. För närvarande tillåts en finmateralhalt 
på 12% i "crushed stone base" i Sydafrika som "våt- 
packas" till lågt hålrum (jfr mom 8).

7 DRÄNERINGEN AV BÄRLAGERGRUS

Asfaltslitlager och speciellt asfaltstabiliserade bär
lager är vattengenomsläppliga i varierande omfatt
ning. Få mätningar har gjorts, Doyen (1964) ger sprid
ningsområden för olika beläggningstyper (jfr figur 32). 
Särskilt gäller detta lager som utlagts sent på året 
och därför inte efterpackats tillräckligt av trafiken 
vid varm väderlek. Fogar och vägskador i form av sprickor 
kan också släppa igenom mycket vatten.

Smältvatten, som under tjällossningen tränger in 
från vägsidorna och vattenmättar överbyggnaden, kan 
förorsaka allvarliga bärighetsskador (Brandl 1970).
Höbeda (1978) har pekat på sambandet mellan bärighets
skador och terränglägen, där smältvatten däms upp 
mot vägkroppen vid undersökning av skador på väg 
Graddisvägen. Dålig, vattengenomsläpplig beläggning 
i form av oljegrus var en annan påtaglig skadeorsak i 
detta fall (jfr foto 2).

Phang och Chong (1974) har inventerat skador på vägar, 
försedda med tunna asfaltbeläggningar i Ontario, Kanada. 
Svårartade skador konstaterades där bärlagret kunnat 
vattenmättas under tjällossningen av smältvatten 
från upplogade snövallar, Likartade skador beskrivs av 
Mc Cullough på sekundära vägar i N. Carolina. Mc Master 
m fl (1982) beskriver även svåra skador, förorsakade 
av inträngande smältvatten från snövallar på vägar 
med obelagda vägrenar i södra Ontario, Kanada. Vägsaltet



gör också, att antalet frysningar och upptiningar blir 
stort.

Vägskador, som förorsakas av vattenmättning av bär
lagret, har allt mer börjat uppmärksammas i USA och 
olika motåtgärder har föreslagits. Cedergren och Godfrey 
(1974) rekommenderar således ett hålrumsrikt makadam
lager, ev. tillsatt något asfalt för bättre stabi
litet, att läggas direkt under bärlagret. Johnson 
(1974) anser dock att man i ett tjälaktivt klimat bör 
lägga dräneringslagret ovanpå bärlagret så att porvat
tentryck inte kan uppkomma vid urtjälningen. Ring (1974) 
vill dessutom förse det dränerade lagret med utlopp 
åt sidorna i form av isolerade dräneringsrör (figur 33).
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Figur 32 Permeabilitetskoefficienter hos olika typer 
av asfaltbeläggningar (Doyen 1964).



Vägkonstruktioner med sådana dränerade lager har 
även undersökts i laboratorium och i fält. Dempsey 
(1982) har vid försök i provvägsmaskin funnit att 
en överbyggnad med ett dränerande lager, inbyggt 
under bärlagergruset, fungerat bättre än en konven
tionell överbyggnad. I det senare fallet uppmättes 
så höga porvattentryck i bärlagergrus, att friktions- 
krafterna kunde gå förlorade. Drake (1979) beskriver 
påbörjade försök med ett dränerande lager under 
bärlagret hos asfaltbelagd provväg. Konstruktionen 
anses ekonomiskt försvarbar i USA. Mc Master m fl 
(1982) har i Ontario studerat dränerade lager - med 
och utan asfaltbindemedel - lagt ovanpå bärlagergru
set i provväg. I ett fall ersattes detta lager med 
ett ostabiliserat hålrumsrikt material (0.5-25 mm). 
Några slutgiltiga resultat har inte redovisats, men 
det hålrumsrika, ostabiliserade lagret verkar ha 
haft dålig stabilitet.

Biczysko (1985) beskriver användningen av dränerande 
förstärkningslager, lagd på lerundergrund med mate
rialskil jande fiberduk. Materialet utgjordes av berg
kross med låg finmaterialhalt (högst 5% <0.075 mm). 
McCullough (1984) beskriver problem från Nordirland 
varvid bärigheten hos hålrumsrikt förstärkningslager 
förstörts genom uppumpning av lera från undergrunden. 
Stor vikt måste läggas vid materialavskiljande lager.



LINES OF PROGRESSIVE THAWING

Figur 33 Dräneringslager med hög vattengenomsläpp- 
lighet ovan filterlager i vägöverbyggnad. 
Dräneringslagret är försett med isolerade 
dräneringsrör för att avleda vatten, fri
gjort under tjällossningen (Ring 1974) .

En annan typ av åtgärd är att försöka förhindra 
vatten att tränga in i vägöverbyggnaden. Mc Master 
m fl (1982) har t ex gjort försök att klä in obe
lagda vägrenar i plastduk som drogs upp från över
byggnadens undersida in under beläggningskanten. 
Arbetstekniskt mer lämpligt var dock att belägga 
vägrenen, helt eller delvis, med asfaltbetong. Den 
minskade vatteninfiltrationen genom åtgärderna resul
terade i mindre tjällyftning (figur 34). Andra 
åtgärder som utförts är ytbehandling av vägrenar 
och försegling av vägskador i form av sprickor.

Johnson (1974) föreslår t o m  att bygga in hela 
bärlagret i någon vattentät membranisolering.
Ökade kostnader anses kunna motverkas genom använd
ning av sämre bärlagermaterial.

Mindre vattenkänsliga konstruktioner kan också åstad-



kominas genom att använda sig av en hel bergöverbygg
nad istället för bärlagergrus av tveksam kvalitet 
(Veglaboratoriet 1985). Problemen kan då istället 
bli instabilitet beroende på omlagring av stenar 
eller nedkrossning (jfr mom 2). Bergöverbyggnad typ 
BBÖ har med varierande framgång använts i Sverige 
i ganska stor omfattning i bergrik terräng.

Inverkan av grundvattenstånd på bärighet hos väg
konstruktioner, uppbyggda med grusöverbyggnad resp 
indränkt bergöverbyggnad har studerats i provbas
säng vid VTI, jfr figur 35a och b. (Simonsen och 
Hjalmarsson 1977). Materialen karakteriseras dock 
inte närmare. Grundvattenytan har varierats från 70 
till 30 cm under vägytan. Pulserande plattbelastnings- 
försök har gjorts och permanent deformation har 
bestämts som funktion av antal ekvivalenta 5-tonsbe- 
lastningar. Grusöverbyggnaden deformerades något 
mer än bergöverbyggnaden vid hög grundvattenyta 
(figur 35a). Någon större skillnad i medelmodul, 
mätt genom fallviktsbelastning, fanns inte mellan 
de två överbyggnadstyperna.

Figur 34 Inverkan av åtgärder mot infiltration av 
vatten från vägkanter på tjällyftning 
(McMaster m fl 1982).
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Figur 35a Grus- och bergöverbyggnader undersökta i
VTI:s provbassäng (Simonsen och Hjalmarsson 
1977).
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Figur 35b Permanenta ytdeformationer vid cyklisk belast
ning på överbyggnadskonstruktioner enligt 
figur 35a när grundvattenytan ligger 30 resp 
70 cm under vägytan (Simonsen och Hjalmarsson 
1977) .

8 PACKNING

Fullgod packning är en förutsättning för att den 
elastiska och permanenta deformationen hos bärlager
grus ska vara ett minimum och skjuvhållfastheten ett 
maximum (Marek och Jones 1974). CBR-värdet, som 
främst beror på skjuvhållfastheten, kan således 
flerdubblas om laboratoriepackningen ändras från 
lätt till tung instampning. Samma sak gäller E- 
modulvärdet (figur 36). Den permanenta deformatio
nen minskar även starkt med förbättrad packning, 
och enligt figur 37 mer för rundat grus än för



krossat bergmaterial.

Packningsegenskaperna hos bärlagergrus är avhängiga 
av faktorer som partikelform, gradering, finmateria
lets plasticitet etc. Krossat bergmaterial med låg 
finmaterialhalt erfordrar exempelvis hög packnings- 
insats av vibrerande redskap och materialet har ingen 
utpräglad optimal vattenkvot. Det tål t o m  att ut
läggas vid vattenöverskott och vid dålig väder
lek. Risken för uppmjukning av ett finmaterialrikt 
förstärkningslager av vatten som tränger ned från 
bärlagret bör dock beaktas.

I länder med torrt klimat, t ex Sydafrika och Austra
lien, vattenbegjuts i regel bärlagret efter vältning, 
vältas sedan på nytt så att finmaterialet pumpas 
upp, varefter borstning sker. En sådan eftervattning 
och -vältning möjliggör bärlager med mycket god 
packning och lågt hålrum; vid optimal vattenkvot, 
framtagen genom laboratorieinstampning är vattenkvo
ten alltför låg och vattenmeniskerna mellan partik
larna förhindrar god packning genom skenbar kohesion 
(Groth 1975). En förutsättning är dock att för- 
stärkningslagret har hög styvhet. I Sydafrika 
används som regel lokala material, som stabiliseras 
med kalk eller cement i förstärkningslagret. Under 
sådana förhållanden kan man få lagermodulen hos 
ostabiliserat bärlagergrus (krossmaterial) till 
250-900 MPa, dvs betydligt högre värden än som 
vanligen redovisats (jfr t ex Brown 1981 och 1985, 
Powell m fl 1984) .

Man har i Sydafrika också frångått metoden att före
skriva packningskontroll, relaterad till labroatorie- 
instampning, utan kräver att det vältade bärlagret 
ska ha 88% av kompaktdensitet , dvs teoretiskt högsta 
värde för bergmaterialet utan hålrum (Groth 1985).



Värdet gäller för högtrafikerade vägar. Denna pack- 
ningsinsats kan ge instabilt bärlager pga hög vatten
mättnadsgrad. Materialet vältas då utan vibrering.

I ett fuktigt klimat är sådan "våtpackningsmetod" 
tveksam. I England avrådes från denna, beroende på 
risken att bygga in vatten i vägen (Parrock 1977).
Hill (1985) anser att man redan nu tenderar att få 
alltför täta bär- och förstärkningslager med hög 
stabilitet vid utläggning under ideala förhållanden.
En ringa ökning av vattenkvoten behövs dock för insta
bilitet (jfr mom 7).

Ett rundat grusmaterial med viss finmaterialhalt har 
"jordartsliknande" egenskaper, speciellt vid viss 
lerhalt, och tydlig optimal vattenkvot brukar fram
komma. Denna behöver inte nödvändigtvis vara helt 
identisk vid laboratorieförsök och vid packning på 
vägen (Nakkel 1978, Fry 1981, Hill 1985). Risk finna 
att man enligt laboratoriepackningsmetod får högre 
optimal vattenkvot än bärlagret tål vid vältning i 
praktiken. Tung instampning ger lägre vattenkvot än 
lätt instampning. Det bör tillses genom fältkontroll, 
att vattenhalten inte blir så hög, att porvattentryck 
uppbygges och ett instabilt lager erhålles. Risk för 
överpackning och t o m  skjuvbrott i materialet före
ligger, särskilt vid användning av tung vältutrustning 
(Borgselius m fl 1983). Tunnare lagertjocklekar bör 
utläggas än vad som är fallet med bärlager, fram
ställt av bergkross. En viss nedkrossning uppkommer 
alltid vid vältning, men behöver ej nödvändigtvis 
vara negativt. Flisiga eller defekta partiklar kros
sas m.m., varvid ett stabilare kornskelett erhålls. 
Nedbrytningen brukar vara mindre vid vältning på 
vägen än vid laboratorieförsök, särskilt vid svaga 
material som porösa slagger m.m. (jfr mom 4.4).
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Figur 37 E-modul hos bärlager av krossat berg och
sandigt grus som funktion av packningsgrad 
(från Hoffmann 1982).

"Wet mix" skall enligt engelsk och irländsk rekommen
dation läggas i ett maximalt 200 mm tjockt lager 
och vattenkvoten får ej variera mer än ±0.5% (jfr 
An Foras. 1983).

Vibrerande vältar kan ge en uppluckrad överyta hos 
bärlagergrus, speciellt om detta har låg finmaterial- 
halt. Ytan bör tillslutas genom vältning utan vibre- 
ring, om möjligt med gummihjulsvält. Gummiklädda 
vibrerande vältar har även kommit på marknaden.
Ytan får inte ha anhopningar av finmaterial och bor
stning kan ge en skrovlig yta som lämpar sig som



underlag för bituminösa lager. Justering av en 
alltför öppen yta genom påpudring av ett tunt lager 
finkornigt material får inte förekomma, utan vid 
behov måste lagret upprivas, korrigeras och vältas 
på nytt.

Betydelsen av ett stabilt, väl "svarande" underlag 
för bärlagergruset måste understrykas och ett tunt 
lager av bärlagergrus kan ej bli avsevärt stabilare 
än det underliggande förstärkningsmaterialet (jfr 
mom 10).

Packningskontroll relateras utomlands i regel till 
laboratorieinstampning. Vid vägar med tung trafik 
är endast tung instampning relevant, eftersom lätt 
instampning ger i jämförelse med vägförhållanden 
alltför låga torra skrymdensiteter och höga optima
la vattenkvoter (Marek och Jones 1974). Ett problem 
är dock, att nedkrossningen av svaga stenmaterial 
tenderar att vara högre vid tung laboratorieinstamp
ning än vid vältning, dvs graderingarna blir annor
lunda i laboratoriet än i vägen. Bortsiktas dessutom 
grovt material för packningsförsök och utförs 
volymskorrektion vid beräkningen, uppkommer ytter
ligare felkällor. Vibreringsförsök (BS 1377) 
föreskrivs i brittisk anvisning och denna metod ger 
också mest rättvisande resultat enligt irländska 
erfarenheter (An Foras. 1983). Enligt danska erfa
renheter kan vibreringsmetoden enligt ASTM D 2049 
vara lämpad för bärlagergrus (Borgselius m fl 
1983). Det brittiska vibreringsförsöket kan dock 
ge missvisande höga optimala vattenkvoter, varför 
fälterfarenheter bör komma i första hand (Fry 
1981) .

Mätningen av den torra skrymdensiteten i vägen är 
även behäftad med felkällor. Vattenvolymeter ger



enligt VTI:s erfarenheter grovt missvisande värden 
för bärlagergrus. Sandvolymeter kan ev. vara bättre, 
men har inte provats. Andra metoder som gipsutfyll- 
ning eller t o m  frysning av material i vägen för 
upptagning samt vägning i luft och vatten omnämns 
i litteraturen (Kennedy 1981). Radiometriska mät
ningar måste relateras för direkta mätningar av 
torr skrymdensitet men bör vid riktig kalibrering 
lämpa sig till rutinkontroll. Borgselius m fl (1983) 
har dock fått dåliga resultat vid mätning på bär
lagergrus. Sydafrikansk metod att relatera packningen 
till stenmaterialets kompaktdensitet har omnämnts.

En annan metod är att mäta bärigheten hos materia
let indirekt genom kompaktometer, monterad på den 
vibrerande välten (Schwab 1982, Forssblad 1985).
Man har konstaterat samband mellan kompaktometerav- 
läsningen och E-modulen hos det vältade materialet.

Plattbelastning som föreskrivs i länder som Finland, 
Västtyskland, Österrike m fl. I Västtyskland 
föreskrivs exempelvis en E-modul (vid 2:a belast
ningen) på 120 MPa på ytan av utlagt förstärknings- 
lager och 150 eller 180 MPa för bärlager framställt 
av grus- resp bergmaterial. Kvoten mellan den första 
och andra belastningen bestäms enligt tysk metod 
och ger besked om packningsresultatet, men ännu 
fler upprepningar kan vara lämpliga. Borgselius 
m fl (1983) har försökt såväl statisk plattbelast
ning som fallviktsbelastning för packningskontroll 
på bärlagergrus, dock med dåligt resultat. Värdena 
påverkas ej bara av packningen utan också starkt av 
underlagets beskaffenhet, klimatfaktorer m.m. Samma 
sak kan sägas om enklare bärbara provningsmetoder 
för stabiliteten hos utlagt bärlager, t ex "Dynamic 
Cone Penetrometer" och "Clegg Impact Tester" (Kenneby 
1985) .



9 INVERKAN AV ÖVERLAGRADE MATERIALLAGER

Triaxialförsök visar, att bärlagergrus, liksom 
andra friktionsmaterial, har spänningsberoende egen
skaper (figur 38). Ett sidotryck är således nödvän
digt för att tillräckliga friktionskrafter ska 
kunna mobiliseras och ge stabilitet, särskilt om 
bärlagergruset har låg finmaterialhalt eller också 
innehåller rundade partiklar. I praktiken erhålls 
sådant sidotryck av överlagrande stabiliserade lager. 
Modulvärdet hos bärlagergrus tilltager också med 
dess lager tjocklek (figur 38).

Ett sätt att kompensera för bristande friktionskraf- 
ter är att ge kohesion genom modifiering med något 
bindemedel i låg halt. Sådan modifiering kan även 
förbättra bärlager av dålig petrografisk beskaffen
het, jfr mom 5. Vid högre trafikbelastning, där 
krav ställs på deformationsmotstånd och bestän
dighet, stabiliseras dock bärlagret med ett bindeme
del i högre halt (ex AG- och CG-lager).

10 INVERKAN AV FÖRSTÄRKNINGSLAGER

Ett förstärkningslager ska i första hand bilda en 
konstruktionsplattform för byggnadstrafik av till
räcklig bärighet, ge styvhet åt bärlager och bidra 
till att skydda undergrunden mot trafikbelastning. I 
länder med mildare klimat än Sverige utgör det 
även tjälisolering ("Frostschutzschicht" enligt 
tysk terminologi). Powell m fl (1984) anser att 
förstärkningslagret måste vara välgraderat och 
stabilt för att fungera som en konstruktionsplatt- 
form och enligt TRRL:s förslag till vägdimensione- 
ring måste sådant förstärkningslager (benämnt typ 
1) i regel vara minst 225 mm tjockt. Om undergrun
dens CBR-värde understiger 5 måste ett undre "capping



layer", som kan vara av sämre kvalitet, användas.
Detta är till hjälp mest under byggnadsskedet men 
ger ett ringa bärighetsmässigt bidrag.

Enligt engelsk anvisning kan även i vissa fall ett 
inte välgraderat förstärkningsmaterial (typ 2) 
användas, såvida man genom CBR-försök visat att 
stabiliteten är tillräcklig. Sådana material kan 
dock vålla problem i byggnadsskedet (Kitchenham 1981).

Schotterertrag

Schichtdicke d (cm)
Q uelie TU Hannover

Figur 38 Samband mellan E-modul på bärlageryta som 
funktion av lagertjocklek och bärlagertyp 
(med olika E-moduler vid laboratorieprovning). 
Från Hoffmann 1982.

Betydelsen av förstärkningslagrets kvalitet framgår 
även genom att vägskadorna i AASHO-provvägen och 
Bramtonprovvägen till stor del ansetts bero på per
manent deformation resp tjällyftning i förstärk- 
ningslagret (Barksdale 1977).

Förstärkningslagret måste också vara tillräckligt



stabilt för att ge styvhet åt bärlagergruset.
Särskilt goda resultat erhålls om förstärknings- 
lagret stabiliseras med cement, eller vid ett lerigt 
material, med kalk (Groth 1985). Vid laboratorieför- 
sök kan mycket höga E-moduler, upp till 500 MPa, 
erhållas vid tillräckligt högt sidotryck, men i en 
vägkonstruktion blir dock det "verkliga" modulvär
det ofta betydligt lägre bl a beroende på dåligt 
underlag (Brown 1981). Powell m fl (1984) har på 
grundval av långtidserfarenheter av engelska prov
vägar räknat fram (analytisk dimensionering enligt 
elasticitetsteorin) att ett gott samband med väger- 
farenheter erhålls om man ger bärlagret ("wet mix") 
ett fiktivt modulvärde på 200 MPa. Brown (1985) har 
dock ofta funnit förvånansvärt låga E-moduler vid 
beräkningar på vägkonstruktioner (FEM-metoden) men 
också genom fältkontroll med fallvikt. Vid fuktiga 
förhållanden kan modulvärdet understiga 100 MPa.
Groth (1975) redovisar dock så höga modulvärden 
som 900 MPa hos bärlager i Sydafrika under förut
sättning av stabiliserat förstärkningslager och 
packning vid vattenöverskott (jfr mom 8).

Man har genom mätningar enligt vågutredningsmetoden 
visat, att modulvärdet hos ett övre ostabiliserat 
bärlager blir 1.3-5.6 ggr modulvärdet hos det osta
biliserade underlaget. Stabiliteten hos ett bärlager
grus beror även på dess lagertjocklek, beroende på 
de spänningsberoende egenskaperna, något som t ex 
demonstrerats av Foster (1972) genom CBR-mätningar 
i fält på bärlager av olika tjocklek. Inverkan av 
lagertjocklek var särskilt stor på dåligt underlag.

Vattenkänsligheten och tjälfärligheten hos för- 
stärkningslagermaterial bestäms av finmaterialeg
enskaperna, även om vid undersökningar i Alaska 
och Finland svagare samband med vägskador konstate-



rats än vad som varit fallet med finmaterialet i 
bärlagergrus (mom 6.3). I vissa länder ställs 
dock lika hårda krav på finmaterialhalten i förstärk- 
ningslager som i bärlager. Barksdale (1977) och 
Emery (1982) påpekar också, att finmaterialhalten i 
både bär- och förstärkningslagermaterial bör 
begränsas till 5 resp 7% för god funktion.

Enligt Grace (1981) bör materiallagren i en väg- 
kropp byggd i nederbördsrikt klimat i princip ha 
tilltagande permeabilitet nedåt så att uppdämda 
lokala vattennivåer inte bildas ovanför mindre vat- 
tengenomsläppliga lager. Detta innebär, att finma- 
terialhalten måste vara låg i förstärkningslagret.

Enligt engelska erfarenheter har normenliga, välgra- 
derade förstärkningsmaterial (halt <0.075 mm max 
10%) alltför dåliga dränerande egenskaper och ett 
minimum av finmaterial bör eftersträvas (Dawson 
1985, Biczysko 1985).

I jämförelse med utländska anvisningar och erfaren
heter är kraven på förstärkningslager i BYA 84 
anmärkningsvärt låga. A-material kan ha en finmate- 
rialhalt på upp till 16% och dessutom hög lerhalt 
(upp till 5%). Sådant material kan ha mycket liten 
vattengenomsläpplighet och bärigheten kan under 
ogynnsamma förhållanden nedsättas avsevärt under 
tjällossningen. B-material är sandigt, dvs dåligt 
graderat, kan ha hög lerhalt och vara svårpackat 
och instabilt.

Vid mycket svag undergrund ger också ett ostabilise
rat förstärkningslager tämligen ringa bärighetsför- 
höjande effekt. Siedek (1969) visar genom provgräv
ning av plattbelastade, frilagda väglager, att under



grundens bärighet har ett väsentligt inflytande på 
vägkonstruktionens bärighet (figur 39) och ostabi
liserade lager har således en begränsad förmåga 
att kompensera undergrundens bristande bärighet.
Det är därför fördelaktigt att stabilisera under
grunden än att öka tjockleken hos obundna överbygg- 
nadslager (von Becker 1976) .

Ett speciellt problem vid användning av förstärk- 
ningslager med god dränerande förmåga är att 
förhindra inträngningen av lerigt undergrundsmate- 
rial. Vägskador i Nordirland har blivit mer frekven- 
ta allteftersom trafikbelastningen ökat. Anledningen 
har bl a varit föroreningen av förstärkningslagret, 
bestående av krossmaterial, från moränlera 
(McCullough m fl 1984). Man har gjort försök med 
materialskiljande filterlager och geotextilier. Det 
bästa resultatet har erhållits med fi lte rlager av 
lämplig kornfördelning och tjocklek.

ii Åt g ä r d e r att s k y d d a ut la gt b ä rl ag erg ru s

I Sverige utsätts utlagt bärlagergrus i många fall 
för ganska omfattande byggnadstrafik, varvid en 
viss nedbrytning och finmaterialbildning sker (jfr 
mom 4.4). Vid urbergsmaterial av god kvalitet får 
man främst en ökning av finmaterialhalten i ytlag
ret. Vid svaga bärlagergrus, t ex skiffermaterial, 
däremot sker en större och mer djupgående nedbryt
ning (Höbeda 1976 och 1977), jfr figur 18. Ett tunt 
lager av finmaterialrikt, vattenhållande material, 
vare sig det bildats genom nedbrytning eller också 
uppumpning av vattenmättat finmaterial vid vältning, 
utgör en svaghet under beläggningen.

Utomlands, där man ofta är tvungen att använda 
sig av svagare material, försöker man undvika tra-



fik direkt på bärlagergruset, i varje fall utan 
någon form av förbättring av överytan. Ett annat 
motiv att skydda bärlagerytan är att förhindra 
ytvatten att tränga in och försvaga bärlagret, 
särskilt om detta är finmaterialrikt (jfr mom 6.2)

Sshntz 2
—

/

V
• 60 cm wom Rand hrtahnmi ttt

Bild 5: Erg-ebnisse des Plattendruckversuches.
Sdilitz 1 guter Untergrund ergibt hohe Tragfähigkeit der StraBe. 
Schlitz 2 schleditei Uniergrund kann auch durch eine gute StraBen- 
betestigung m dit ausgeglichen werden.

Figur 39 Resultat från plattbelastningsförsök på 
urgrävd väg med makadambärlager, fall 1 
vid bärig undergrund, fall 2 vid svag 
undergrund (Siedek 1969).

Hicks (1956) rekommenderar att ytbehandla bärlager
gruset efter utläggning och påföra slutgiltigt 
slitlager ca ett år senare. Graf och Gellner (1958) 
beskriver försök att skydda överytan hos "Mineral- 
beton" mot byggnadstrafik genom åtgärder som saltning 
med CaCl2 / impregnering med bitumenemulsion och



påförande av antingen ett tunt lager cementbruk 
(10 kg/m2) eller asfaltbetong (18 k g / m ^ ). De två 
förstnämnda åtgärderna bedöms tillräckliga vid 
ringa, de två senare vid mer omfattande byggnadstra- 
fik. Scheibauer och Bottiger (1970) nämner också 
att "Mineralbeton", inblandat 2% långsamt härdande 
hydrauliskt bindemedel, väl tålt byggnadstrafik. 
Samtidig*t har separationen minskat och ökad bärig
het erhållits hos vägkonstruktionen. Inblandning av 
bitumenemulsion i låg halt kan även inaktivera fin
materialet (göra detta mindre vattenkänsligt) enligt 
Parrock (1977). Någon försegling av bärlagerytan 
behöver i sådant fall inte göras.

Enligt fransk rekommendation för bärlagergrus (jfr 
Bonnot 1972) bör utlagt bärlagergrus impregneras 
med 1-1.5 kg/m^ asfaltbindemedel varvid inträngningen 
bör vara 5-10 mm. En avsandning följer därefter. 
Bättre vidhäftning till asfaltbundna lager erhålls 
på så sätt. Finmaterialhalten får dock inte vara 
alltför hög, om sådan impregnering ska lyckas och 
ofta måste ytan först borstas, dock utan att därvid 
rubba de större stenarna. Enligt Castan (1978) är 
det dock mycket svårt att impregnera en yta av bär
lagergrus, varför en dubbel ytbehandling bör göras. 
Bindemedelsdosering m.m. får bedömas från fall till 
fall. Försök har gjorts att "öppna" en bärlager- 
yta genom en speciell vält försedd med små stift 
på valsen. En mycket tunnflytande katjonisk emulsion 
har använts till ytbehandlingen.

Irländsk rekommendation (An Foras. 1983) säger 
också att "wet mix" bör skyddas med en dubbel ytbe
handling som utförs samma dag som utläggningen av 
bärlagret. Ska bärlagret utsättas endast för 
byggnadstrafik, räcker det med en enkel ytbehandling.



12 DISKUSSION AV RESULTAT OCH REKOMMENDATIONER

Bärlagergrus utgör en kompromiss mellan sinsemellan 
motstridiga egenskaper som stabilitet, vattenkänslig
het, hanterbarhet m.m. Material, som har låg finmate- 
rialhalt och hög permeabilitet samt därmed god 
stabilitet i tjällossningen har istället dåliga 
utläggningsegenskaper samt låg stabilitet vid ringa 
vattenkvot.

E-modulvärdet hos bärlagergrus varierar i hög 
grad beroende på dels försöksmetodik, (bl a storle
ken av sidospänning) dels materialegenskaper. Bär
lagergrus kan ha högt modulvärde vid hög finmate- 
rialhalt förutsatt att vattenmättnadsgraden ej är 
hög. Låg finmaterialhalt innebär däremot lägre 
E-modul, men ringa vattenkänslighet. Den permanenta 
deformationen hos bärlagergrus ökar med finmaterial- 
halten.

Den i vägen uppmätta E-modulen skiljer sig ofta 
från den i laboratoriet uppmätta och kan vara lägre, 
speciellt på svagt underlag. Modulvärdet beror ock
så på lagertjockleken och är minst vid ringa lager
tjocklek som ger liten sidospänning.

Eftersom vägskador i ett tjälaktivt klimat huvudsak
ligen uppkommer under tjällossningen, bör funktionen 
under denna kritiska period vara av avgörande bety
delse vid val av bärlagergrus. Detta gäller sär
skilt i kritiska terrängpartier som skärningar 
eller också i lägen, där faran för smältvattenin- 
trängning är särskilt stor.

Risker för skador som beror på smältvatten är 
särskilt stor i norra Sverige. Detta innebär, att 
finmaterialhalten i bärlagergrus bör minskas på



bekostnad av utläggningsegenskaper och stabilitet 
vid låg vattenkvot.

Vid en jämförelse med utländska anvisningar fram
står de svenska kraven på bärlagergrus som låga, 
särskilt i fråga om maximal tolererbar finmaterial- 
halt. Detta gäller i ännu högre grad för förstärk- 
ningsmaterial, i varje fall material som används i 
lagrets övre del.

Ofta tillämpas utomlands Casagrandes tjälfarlighets- 
kriterium (högst 3% <0.02 mm), som i överbyggnads- 
sammanhang snarare får ses som ett vattenkänslig- 
hetskriterium. Man ställer också lika höga krav på 
vatten- och tjälkänslighet hos bärlagergrus som 
hos förstärkningsmaterial, även om stabiliteten 
inte behöver vara lika hög i det senare fallet.

Särskild försiktighet måste iakttagas, om finmate
rialet har plastiska egenskaper och därmed ökad 
vattenkänslighet (mom 4.3). Ganska höga lerhalter 
tillåts i Sverige både i bär- och förstärknings- 
lagermaterial (3 resp 5 vikt-%).

Vid bärlagergrus av dålig kvalitet uppkommer ofta 
problem redan vid byggnadsstadiet. Bärlagergrus, 
exempelvis innehållande sedimentära bergarter som 
lerskiffer, kan vara särskilt svåra att hantera vid 
fuktig väderlek, eftersom finmaterialet har plastiska 
egenskaper.

Vattenkvoten i bärlagergrus är även viktig - problem 
med dålig bärighet kan uppstå vid hög finmaterial- 
halt. Vattenmättnadsgraden i materialet är avgöran
de snarare än vattenkvoten. Hög vattenmättnads
grad kan uppkomma beroende på efterpackning. En tra-



fiknedbrytning kan även reducera hålrummet och där
med öka vattenmättnadsgraden i bärlagret. En annan 
konsekvens av kombinationen hög finmaterialhalt och 
vattenkvot är, att ett slamskikt kan pumpas upp i 
bärlagerytan och t o m  bilda ett glidlager under 
asfaltbeläggningen. Borstning av bärlagerytan och 
uttorkning är i så fall lämpliga åtgärder.

Risken för vägskador är stor, om bärlagergruset bli
vit vattenmättat, innan asfaltbeläggning påförs. 
Särskilt oförmånligt är det, om bärlagret ligger på 
ett finmaterialrikt förstärkningslager, som förhind
rar dräneringen nedåt. Skadorna kan komma på senhösten 
eller också under tjällossningen. Försiktighet måste 
därför iakttagas vid vägbygge under ogynnsamma väder
leksförhållanden, särskilt på senhösten.

Bärlagergrus med skarpkantiga partiklar och särskilt 
god stabilitet erhålls vid krossning av berg. Enligt 
utländska erfarenheter kan t o m  relativt mjuka berg
arter (kalksten) eller konstmaterial (hyttsten) ge 
mycket goda resultat. En viss nedkrossning vid vält
ning kan vara fördelaktig ur stabilitetssynpunkt, så 
länge finmaterialbildningen är ringa. Särskilt oför
månligt från deformationssynpunkt är grusmaterial 
med sandöverskott ("sandpuckelkurvor"). Betydelsen 
av partikelform avtar med djupet under vägytan. Hål- 
rumslika lager av makadamtyp eller dränerande grade- 
ringar ställer dock större krav på stenmaterial
kvalitet .

Bärlagergrus av bästa kvalitet kan framställas genom 
krossning av berg, särskilt om en väldefinierad korn
kurva sammansätts av uppsiktade fraktioner, samtidigt 
som vatten tillsätts vid leverans för att motverka 
separation och underlätta packning. Vattenkvoten får 
dock inte bli för hög, annars finns risk för dålig



bärighet. I England har asfaltbeläggningen ibland 
glidit på "wet mix" med för hög vattenkvot.Tillsätt
ning av ett bindemedel i låg halt vid direkt leverans 
är också en effektiv, både separationshämmande och 
bärighetshöjande åtgärd, som ibland används utomlands.
En sådan kostsam beredning är dock möjlig endast i 
större anläggningar som finns i tätortsregioner, där 
goda avsättningsmöjligheter finns.

Lagring av bärlagergrus i konformade, höga upplag 
innebär en allvarlig risk för separation och därmed 
en försämrad produkt. Materialet bör istället spridas 
ut lagervis med lastare, varvid dock större utrymmen 
krävs. Silos kan även förses med separationshämmande 
anordningar som ger omblandning av materialet (figur 1).

En fullgod funktion av bärlagret kan inte erhållas 
om förstärkningslagret är av dålig kvalitet, särskilt 
i dess övre del. Fördelaktigt är om vattengenomsläpp- 
ligheten ökar för det undre väglagret så att bärlager
gruset kan dräneras. Enligt svensk anvisning kan 
både A-material med hög finmaterialhalt, och hög 
vatten- och tjälkänslighet, samt B-material med dålig 
stabilitet, användas i förstärkningslager. Det kan 
vara fördelaktigare att öka undergrundens bärighet 
genom stabilisering än att öka tjockleken hos förstärk- 
ningslager.

Överytan hos utlagt bärlagergrus ska i möjligaste 
mån skyddas mot nedbrytning och nedsmutsning av bygg- 
nadstrafik, men även mot vatteninfiltration. Utom
lands utförs ofta någon form av provisorisk förseg
ling eller ytbehandling direkt efter utläggningen.
På så sätt kan också en gynnsam efterpackning erhål
las utan att materialet samtidigt blir försämrat 
beroende på finmaterialbildning eller också vatten- 
mättat vid regnväger. Det är dock svårt att försegla



en bärlagergrusyta, speciellt om finmaterialhalten 
är hög. Ytbehandling av typ Y1G kan vara lämpligt. 
Inblandning av ett hydrauliskt bindemedel ger en 
tåliga bärlageryta, men kostsam verkblandning erford
ras .

Dränerande lager, lagda antingen över eller under 
bärlagergruset, provas utomlands. Ev. kan något 
asfaltbindemedel erfordras för ökad stabilitet. 
Förstärkningslagret kan utföras av bergkross med 
låg finmaterialhalt men materialskiljande lager måste 
användas vid leriga undergrunder.

Bärlagergrus kan också ersättas med makadamöverbygg
nad typ BBÖ. Nya problem kan dock härigenom uppstå; 
ju större hålrum desto större risk för omlagringar 
och nedkrossning av stenmaterialet.
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