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FÖRORD

Rapporten beskriver den svenska delen av ett sam arbetsprojekt mellan 

Sverige och Norge rörande tolkning av resultat från provbelastning av 

vägar. Syftet med projektet är att utveckla en praktiskt användbar 

metod för värdering av befintliga vägars bärighet och eventuella behov 

av förstärkning baserat på resultat från fallviktsmätning. Metoden har 

varit att samtidigt med provbelastning med olika utrustningar samt 

lastbil registrera vertikala deformationer i vägkroppen.

Samarbetsprojektet initierades av förre vägdirektören Göran Ullberg, 

Vägverket i Härnösand och David Eldrot, Vägverkets huvudkontor. Till 

projektledare utsågs Per Noss, Veglaboratoriet i Oslo från norsk sida 

och undertecknad från svensk sida. Många personer har medverkat 

under projektets 3 första år (1985-1987).

Kent Enkell, Jörgen Svensson och Åke Söderström, VTI har utfört 

installationerna i vägkroppen och materialprovtagningen. Helge Mork 

och Einar Vearnes från SINTEF/NTH i Trondheim har ansvarat för 

instrumentering och registrering av deformationer i vägkroppen. Håkan 

Jansson, VTI har ansvarat för genomförandet av fältmätningarna samt 

analys och redovisning av mätresultaten. Lennart Carlbom, Håkan 

Carlsson och Anders Swenson, VTI utförde provbelastning med VTI's 

fallvikt och lastbil. Bertil Mårtensson, Thomas Olofsson och Lennart 

Linderkers, VFY/RST med KUAB fallvikt och Per Konow-Hanssen, 

Veglaboratoriet med Dynaflect. Personal från Vägverkets arbetsområ

den i Sunne, Deje, Molkom, Kisa och Mantorp har hjälpt till med 

skyltning vid mätningarna.

VTI genomför projektet på uppdrag av Vägverket där Tai-Wouk Kim 

ersatt David Eldrot som kontaktman.

Till samtliga som medverkat framförs ett varmt tack.

Linköping i augusti 1988.
,  S

Leif G Wiman
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Deformation i vägen vid provbelastning. 
Delresultat från tre svenska vägar

av Håkan Jansson och Leif G Wiman 
Statens Väg och Trafikinstitut

REFERAT

Mätningar har utförts av deformationer i vägen vid belastning på 

vägytan med olika utrustningar på tre platser i Sverige. Arbetet har 

utförts under åren 1985-87 som ett norsk-svenskt samarbete och lika 

många mätplatser har funnits i Norge. Mätningarna i Sverige beskrivs 

och en del resultat därifrån redovisas.

Vertikala deformationer i vägen har mätts med hjälp av LVDT'er, och 

nedsatta stålstänger förankrade på olika nivåer under vägytan. På vägen 

har belastningar påförts med Dynaflect, fallvikter (KUAB och VTI) och 

lastbil.

Deformationer mätta på vägytan med Dynaflect och fallvikter (defiek- 

tioner) har kunnat härledas till olika skikt i vägen. Olika utrustningar 

har jämförts liksom resultat från olika mättillfällen. En del analyser 

såsom beräkningar av E-moduler har utförts. Vidare har deformationer 

beräknade med Chevron-programmet jämförts med mätta.

Ytterligare rapportering kommer att ske när alla insamlade data 

bearbetats.



Deflections in a road subjected to test loading 
Preliminary results from three Swedish roads

by Håkan Jansson and Leif G Wiman 
Swedish Road and Traffic Research Institute

ABSTRACT

Deflections related to various depths in three typical Swedish road 

structures were measured. Loadings at the surface were applied by a 

Dynaflect, two different falling weight deflectometers (KUAB and VTI) 

and one truck. Deflections of individual layers of pavement and 

subgrade were determined. This report documents these measurements, 

made in the years 1985-87 in a joint Norwegian-Swedish project.

Some results are also included in the report. The contribution from the 

subgrade and the individual layers in the pavement, to the deflections 

measured at the surface by different devices, has been determined. 

Different devices were compared, as well as results from different 

seasons. Backcalculations of the moduli of different layers have been 

made. Also a comparison between measured deflections and those 

calculated with the Chevron program is demonstrated.

Further results will be reported when all the collected data have been 

analysed.



Deformation i vägen vid provbelastning. 
Delresultat från tre svenska vägar

av Håkan Jansson och Leif G Wiman 
Statens Väg och Trafikinstitut

1. INLEDNING

Under tre år, 1985-87, har provbelastning utförts på tre platser i 

Sverige och lika många i Norge inom ett norsk-svenskt samarbets- 

projekt.

Verksamheten i Sverige tillsammans med några resultat redovisas. 

Resultaten visar en liten del av den bearbetning som utförts. En del av 

detta har presenterats i (1). En systematisk bearbetning av den mycket 

stora mängden data som insamlats pågår för närvarande.

2. INSTRUMENTERING

På mätplatserna har stålstänger satts ned i vägen och förankrats på 

olika djup. Stängerna som har diametern 16 mm omges av plaströr. I 

beläggningen har hållare för längdgivare limmats fast. Dessa, LVDT'er 

(LVDT=Linear Variable Differential Transformer) med föriängnings- 

stänger som ligger an mot stålstängerna, monteras vid mätning. Denna 

teknik har med lyckat resultat använts tidigare vid mätningar i Norge. 

Vid en belastning på vägytan mäts deformationen mellan vägytan och 

resp stångs förankringspunkt i vägen. Signalerna har efter förstärkning 

tagits upp på skrivare. Vid mätning hösten 1987 har även digital 

registrering skett.

Ursprungligen sattes fyra stänger ned på varje mätplats. Förankrings- 

djupen är underkant bär lager, underkant förstärkningslager, 1.5 m och

3.0 m under vägytan. Instrumenteringen har gjorts i vänster hjulspår, 

och det inbördes avståndet mellan stängerna är 30 cm. Provbelastning 

på vägytan har skett i sju punkter, varav fyra utgör de instrumenterade, 

se figur 2.



Under 1986 och 1987 har komplettering med ny stång gjorts, där någon 

visat sig fungera otillfredsställande.

□  LVDT-kropp med fört. stang 

H I  IVD T 'hallare  med lock

■  Plastmuff och plaströr 

E3 St&lstång

■  Förankringsspets 

Epoxylim

Figur 1 Utrustning för mätning av deformation i vägen.

Figur 2 Instrumentering och belastningspunkter på matplatser. 
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Vid varje mättillfälle har följande registrerats:

- Deformation i vägen (med hjälp av LVDT) vid belastning med:

Dynaflect 

KUAB fallvikt 

VTI fallvikt 

Lastbil Scania F80

- Deflektion, nedsjunkning av vägytan, (med resp utrustning, dock 

ingen registrering med lastbilen)

- Tjäldjup och tjällyftning

- Temperatur i beläggningen

Dynaflecten ger en pulserande last som överförs till vägen via två 

stålhjul. Lasten varierar mellan ca 5 och 10 kN, och har frekvensen 

8 Hz. Deflektionen registreras med fem geofoner.

Fallvikterna ger en stötbelastning genom att en vikt släpps från vald 

höjd. Via gummibuffertar, en andra vikt och en belastningsplatta 

överförs kraften till vägen. Belastningen har här gjorts med ca 50 och 

25 kN. Normalt används en belastningsplatta med diametern 30 cm, 

men från och med 1986 har även en platta med diametern 15 cm 

använts på KUAB-fallvikten. Med KUAB-fallvikten registreras deflek

tionen i fyra punkter med seismometrar och med VTI-fallvikten i sex 

punkter med accelerometrar.

Lastbilen som använts, VTI's belastningsbil, har en skjutbar vikt. I 

främre resp bakre läget erhålles hjullasten 20 resp 11 kN fram och 43 

resp 53 kN bak. Axelavståndet är 4.6 m. Däcken är Michelin XZA 

10.00-D20 och normalt rekommenderat ringtryck är 650 kPa fram och 

625 kPa bak. För att få en enkel hjullast har det inre bakdäcket 

pumpats upp till 1000 kPa medan 250 kPa, av praktiska skäl, behållits i 

det yttre. Kontakttrycken har bestämts genom att lastbilen



lyfts och däcksavtrycken mätts. Normalt har bilen körts med två 

hastigheter, ca 12 och 27 km/h. Hastigheten har mätts med luftslangar. 

Sidavståndet mellan centrum däck och givare i vägen har mätts med 

hjälp av sprayfärg på vägen som gav ett däcksavtryck på papper intill 

givarna. Mätningen har gjorts med måttstock.

Bilder på Dynaflect, fallvikter och lastbil finns i bilaga 1.

Figur 3 visar exempel på registrerade deformationer i vägen med olika 

utrustningar. Skillnaden mellan "momentant elastisk" och "plastisk" 

deformation benämns elastisk.

Mätningar har utförts vid tre tillfällen under vardera 1985 och -86. 

Första mätningen på våren har skett kring den tidpunkt då överbyggna

den varit urtjälad, andra mätningen kring den tidpunkt då hela vägkrop

pen varit urtjälad och en tredje mätning på hösten. Under 1987 har två 

mätningar utförts. Den första mätningen med delvis tjälad väg har 

utgått.

Figur 3 Exempel på deformationer från olika belastningsutrust- 
ningar. Skalorna ej enhetliga.



De tre matplatserna i Sverige finns på väg 34 söder om Linköping i 

Östergötlands lan, väg 234 norr om Sunne och väg 720 öster om 

Forshaga, de sistnämnda i Värmlands län.

Figur 4 Läge av mätplatser i Sverige.



Väg 34 och 720 har grusbitumenöverbyggnad, med en total tjocklek av 

80 resp 70 cm. Väg 234 har bergbitumenöverbyggnad, 100 cm inklusive 

33 cm tätningslager. Lagertjocklekar och instrumentering framgår av 

figur 5. Resultat av provtagningar visas i bilaga 2. På väg 34 har prov 

tagits på terrassen innan överbyggnadsmaterialen påfördes, och proven 

på bär- och förstärkningslager vid utläggningen. Proven på väg 234 och 

720 har tagits i befintlig väg.

VAG 3 4
LINKÖPING
E-LÄN
GBÖ

VAG  2 3 4
SUNNE
S-LÄN
BBÖ

VAG  720
F0RSHAGA
S-LÄN
GBÖ

u
15

48

Figur 5 Mätplatser i Sverige. Alla mått angivna i cm.



Redovisningen nedan är en första delredovisning och ska ses som 

exempel på erhållna resultat.

5.1 Deformation i olika skikt i vägen

Den deflektion som mäts på vägytan vid belastning med ex falivikt är 

summan av deformationer i överbyggnadens olika lager och undergrun

den.

I figur 6 visas för väg 34 deformationer mätta i beläggning och 

bärlager, förstärkningslager, övre delen av undergrunden (från nivån .78 

till 1.5 m) och undre delen av undergrunden (från nivån 1.5 till 3.0 m) 

vid belastning med KUAB-fallvikten hösten 1986. Deflektioner mätta 

på avstånden 0, 30, 60 och 120 cm från belastningscentrum (DO, D30, 

D60 och D l20) har även inritats.



1500 UG

t
Deformation och _____  ,
deflektion l*103] deformation

 ytdeflektion

Figur 6 Deformation i olika skikt av väg 34 och deflektion mätt på 
vägytan vid belastning med KUAB fallvikt, kraften 52 kN, 
2/9 1986.



Deformation och 
deflektion

1200 1500

[mm]

Beläggning och bärlager 0 -270 mm 
Förstarkningslager 270 -780  mm 

Undergrund 780-1500 mm 

Undergrund 1500-3000 mm 

Ytdeflekfion

Figur 7 Deformation i olika skikt av väg 34 och deflektion mätt på 
vägytan vid belastning med KUAB fallvikt, kraften 52 kN, 
2/9 1986.

Om deldeformationerna ned till 3.0 m under vägytan läggs ihop så är 

överensstämmelsen med deflektionen på vägytan mycket god som 

framgår av figur 7.

Deflektionen 120 cm från belastningscentrum (D120) härrör enbart från 

deformationen i undergrunden. Till D60 kommer ett bidrag från för- 

stärkningslagret, medan D30 i stort sett utgör sammanlagda deforma

tionen i undergrunden och förstärkningslagret. DO är deformationen i 

samtliga skikt.

Hur deformationen fördelar sig mellan olika skikt i procent av den 

totala deformationen vid olika mättillfällen under 1985 på väg 34 visas i 

figur 8. Vid första mätningen då undergrunden är tjälad ligger största 

andelen av totala deformationen i förstärkningslagret, även stor andel 

ligger i bärlagret. Vid den andra mätningen då vägkroppen i stort sett är 

urtjälad ligger största andelen i den nyligen urtjälade övre delen av 

undergrunden. Vid höstmätningen är deformationen mer jämnt fördelad 

mellan förstärkningslagret och den övre delen av undergrunden. Max-



deflektionen (DO) är ca 0.30 mm vid delvis tjälad väg, ca 0.45 mm vid 

urtjälad väg på våren och ca 0.42 på hösten.

Figur 8 Deformation i olika skikt vid belastning med KUAB fallvikt, 
kraften 50kN, på väg 34 1985.

På samma sätt som figur 7 visar figur 9 deldeformationernas andel av 

deflektionen på väg 234 hösten 1985. Någon deformation i nedre delen 

av under grunden har inte kunnat mätas korrekt. Dl 20 och D60 härrör 

från deformation i undergrunden (inkl tätningslager), medan D30 är 

sammanlagda deformationen i undergrund och förstärkningslager. En 

relativt liten deformation äger rum i förstärkningslagret av bergkross 

medan en relativt stor del ligger i bärlagret (vilket ej är godkänt enligt 

BYA).



Figur 9 Deformation i olika skikt av väg 234 och deflektion mätt på 
vägytan vid belastning med KUAB fallvikt, kraften 49 kN, 
3/10 1985.

Figur 10 Deformation i olika skikt av väg 720 och deflektion mätt på 
vägytan vid belastning med KUAB fallvikt, kraften 49 kN, 
2/10 1985.



Figur 10 visar på samma sätt resultat från väg 720 hösten 1985. Någon 

uppdelning av undergrunden i en övre och en undre del har inte kunnat 

göras. För avvikelsen mellan deformationen ned till 3 m och deflektio

ner får ett frågetecken sättas. VTI-fallvikten ger här större deforma

tioner i vägen än KUAB-fallvikten vid ungefär samma deflektioner, och 

därmed mindre avvikelse. En relativt stor andel av deformationen ligger 

i förstärkningslagret.

Trots vad som ovan visats från väg 720 kan sägas att endast en liten del 

av total deformation vid fallviktsmätning på dessa vägar härrör från 

skikt djupare än 3 m under vägytan. Ofta är andelen försumbar.

A tt yttre deflektionsgivare, längre från belastningscentrum, känner av 

deformationen längre ned i vägen är ett faktum som normalt utnyttjas 

vid tolkningen av sjunktratten (deflektionen) erhållen vid ex fallvikts

mätning.

5.2 Jämförelse mellan olika utrustningar

Dynaflect registrerar deflektioner som är i storleksordningen en 

tiopotens mindre än de som registreras med fallvikt vid 50 kN last. 

Djupare skikt ger ett relativt större bidrag, och överbyggnaden ett 

mindre, till totala deformationen än vid belastning med fallvikt.

Fallvikterna som båda är byggda efter samma princip (två massor) visar 

god överensstämmelse både vad beträffar deflektionen och deformatio

nen vägen.

För lastbilen gäller att olika skikts andel av totala deformationen 

stämmer bra med fallvikten. I figur 11 visas deformationen i de översta

1.5 m av väg 34 vid belastning med bil och fallvikter. Kurvorna har 

samma form men maximalvärdet på deformationen skiljer. Skillnaden 

mellan fallvikterna beror på skillnaden i kraft. En av orsakerna till 

skillnaden mellan fallvikterna och lastbilen framgår av figuren, 

nämligen belastningstiden. Som synes är deformationen större vid lägre 

hastighet på lastbilen. Tiden från det att deformationen startar till det



att den maximala deformationen inträffar är vid den högre hastigheten, 

26 km/h, ca 200 ms medan den vid den lägre hastigheten, 11 km/h, är ca 

475 ms. Det motsvarar en belastningstid som är betydligt längre än den 

för fallvikten, ungefär en faktor 8 resp 19. I figur 12 visas sambandet 

mellan hastigheten på bilen och deformationen hösten 1985.

Figur 11 Deformation i de översta 1.5 m av väg 34 vid belastning med 
lastbil och fallvikter 26/4 1985.



Figur 12 Samband mellan hastighet lastbil, kraften 43 kN, och 
deformationen i de översta 1.5 m av väg 34 1/10 1985. 
Angivna mått anger avståndet mellan centrum däck och 
givare i vägen.

Liknande samband har konstaterats på väg 720 våren 1987. På väg 234 

har inga körningar med högre hastighet gjorts.

En annan orsak till skillnaden mellan fallvikterna och lastbilen är 

skillnaden i kontakttryck. För att få en enkel hjullast har 1000 kPa 

ringtryck i ett av bakdäcken använts i dessa försök, 250 kPa har 

behållits i det andra däcket. Deformationen i detta fall jämförd med 

fa llet 625 kPa i båda däcken visas i figur 13. Vid kraften 53 kN 

motsvarar ringtrycken 1000 och 625 kPa kontakttrycken 1150 resp 

640 kPa. Med KUAB fallvikten har belastningar gjorts både med 30 cm 

och 15 cm platta. Inverkan av belastningsplattans storlek vid oförändrad 

kraft framgår också av figur 13. Vid kraften 50 kN motsvarar dessa 

plattstorlekar kontakttrycken 700 resp 2800 kPa. Även deformationen 

mellan hjulparen visas.



Figur 13 Deformation tvärs vägen vid belastning med lastbil, 
hastigheten 26 km/h, kraften 53 kN och olika ringtryck, 
samt deformation vid belastning med fallvikter, olika 
storlek på belastningsplatta (KUAB). Deformation i de 
översta 3 m av väg 720 15/5 1986. 1)

^  Den minnesgode läsare som sett denna figur i (1) har kanske 
uppmärksammat att deformationen vid belastning med fall vikter har 
ändrats (markeringarna har flyttats upp). I (1) hade deflektionen 
markerats medan här deformationen i vägen markerats. Som 
framgår av figur 10 är den mätta deformationen i väg 720 mindre än 
den på vägytan mätta deflektionen.



5.3 Jämförelse mellan olika mättillfällen

Under tre år, 1985-87, har vid sammanlagt åtta olika tillfällen mät

ningar utförts. Av dessa har två gjorts på i stort sett urtjälad 

överbyggnad. Detta har varit i början av april 1985 och 1986, dessa 

benämns tjällossningsmätningar. Tre mätningar har gjorts då hela vägen 

varit urtjälad på våren. Dessa, som utförts i perioden slutet av april till 

slutet av maj, benämns vårmätningar. Vidare har tre mätningar gjorts 

under perioden början av september till början av oktober, dessa 

benämns höstmätningar.

Deflektionen mätt med KUAB-fallvikten omräknad till 50 kN kraft 

visas i figurerna 14-16 för de tre vägarna. Då variationen inom året är 

större än mellan år, har band inlagts med mätresultaten från tjälloss

ning, vår och höst. Vid mättillfällena har temperaturen i mitten av 

beläggningen varierat mellan i figurerna angivna gradtal.

Figur 14 Deflektion mätt med KUAB fallvikt, kraften 50 kN, på väg 
34 1985-87. Angivna temperaturer är variationen i mitten 
av beläggningen vid mättillfällena.



Figur 15 Deflektion mätt med KUAB fallvikt, kraften 50 kN, på väg 
234 1985-87. Angivna temperaturer är variationen i mitten 
av beläggningen vid mättillfällena.

Överst i figurerna återfinns sjunktrattar mätta under tjällossningen, 

d v s  deflektionen på samtliga avstånd från belastningscentrum är minst 

under denna period. Beläggningstemperaturen har som mest varierat 

mellan ca 0 och 10°C (väg 234). Variationen inom tjällossningen kan 

dock vara stor beroende på hur långt urtjälningen gått. På väg 34 ligger 

sjunktrattarna från hösten något över de från våren. På vägarna 234 och 

720 är centrumdeflektionen mindre under hösten än under våren, längre 

från belastningscentrum sammanfaller sjunktrattarna eller skär 

varandra. Vid vår- och höstmätningarna har beläggningstemperaturen 

varierat som mest mellan ca 10 och 20°C (väg 34 och 720).



Figur 16 Deflektion mätt med KUAB fallvikt, kraften 50 kN, på väg 
720 1985-87. Angivna temperaturer är variationen i mitten 
av beläggningen vid mättillfällena.

5.4 Beräkning av E-moduler

Den elastiska deformationen mätt i vägen har använts för att beräkna 

E-moduler (Elasticitetsmoduler) för olika lager med hjälp av Chevron- 

programmet. Belastningar med fallvikterna och lastbilen har utnyttjats. 

Enbart höstmätningar har studerats. Beräkningarna har gjorts för ett 

vertikalt snitt i vägen rakt under belastningscentrum.

Eftersom den uppmätta elastiska deformationen för det övre skiktet i 

vägen härrör både från beläggning och obundet bärlager, har E-modulen 

för beläggningen valts med hjälp av ett modul-temperatursamband. 

Temperaturen i ungefär mitten av beläggningen vid mättillfället har 

använts. Den antagna modulens relevans påverkar således den beräkna

de E-modulen för bärlagret, speciellt på väg 34 med nästan lika tjockt 

bundet som obundet material. Beräknade E-moduler för bärlagren 

framgår av figur 17.



Figur 17 Beräknade E-moduler för bärlager som funktion av kraft vid 
belastning med fallvikter (FWD) och lastbil (LB) på väg 34, 
234 och 720 1-3/10 1985.

Det framgår att modulen ökar med ökad kraft. Markant lägre moduler 

erhålls för lastbilen än för fallvikterna. Skillnaden i modul mellan 

bärlagren på väg 720 och väg 234 är en faktor två om man ser till 

fallviktsresultaten.

Figur 18 visar beräknade E-moduler för förstärkningslagren. Även här 

ökar modulen med ökad kraft. Inte lika markant för 

naturgrusmaterialen (väg 34 och 720) som för bergkrossen (väg 234). 

Bergkrossen har väsentligt högre E-modul än de förra materialen. På 

väg 234 har förstärkningslagret högre E-modul än bärlagret. Likaså 

erhålls lägre moduler för lastbilen än för fallvikterna.



Figur 18 Beräknade E-moduler för förstärkningslager som funktion av 
kraft vid belastning med fallvikter (FWD) och lastbil (LB) på 
väg 34, 234 och 720 1-3/10 1985.

I figur 19 visas E-moduler för undergrunderna. På väg 34 har beräkning

arna grundats på deformationen i de översta 72 cm av undergrunden, 

finlera. På väg 234 har använts deformationen i de översta 83 cm av 

undergrunden inklusive tätningslagret. Här är undergrunden skiktad men 

övre delen består troligen huvudsakligen av lerig mjälig finmo (se bilaga 

2, provpunkten ligger dock en bit ifrån belastningspunkterna). På väg 

720 har använts deformationen i de översta 233 cm av undergrunden, 

något mjälig sandig finmoig grovmo.



Figur 19 Beräknade E-moduler för undergrundsmaterial som funktion 
av kraft vid belastning med failvikter (FWD) och lastbil (LB) 
på väg 34, 234 och 720 1-3/10 1985.

E-modulen minskar med ökad kraft för samtliga vägar. Högre moduler 

erhålls för lastbilen än för fallvikterna. Lägst moduler har beräknats på 

vägarna 234 och 34, högst på väg 720. Då modulen ökar med minskad 

kraft (spänning) betyder det att då spänningen avtar med djupet så ökar 

modulen på djupet. Då den beräknade modulen är en medelmodul för



skiktet kommer således valet av skiktets tjocklek att ha betydelse för 

modulens storlek.

Spänningen i en punkt i vägen beror vid given vägkonstruktion och givet 

klimat (temperatur och vatten) av belastningen (kraften och kontakt

trycket). Det innebär att om E-modulen beror av kraften så är 

E-modulen också beroende av den spänning som materialet utsätts för. 

Vid jämförelsen av moduler mellan de olika vägarna ovan bör därför 

beaktas att spänningarna inte är desamma i de olika konstruktionerna.

Den spridning i E-modul som fallvikterna ger beror inte på att någon av 

dessa generellt ger högre eller lägre modul.

Skillnaden i E-modul beräknad ur deformation mätt vid belastning med 

fallvikt resp lastbil kan uttryckas som en kvot. Vid kraften 50 kN 

erhålles då för bärlagren en faktor ca 2-3.5, ur figur 17. Lägst värde för 

väg 720 som har tunnast beläggning och högst för väg 34 som har 

tjockast beläggning. Ett rimligt antagande är att belastningstidens 

inverkan på beläggningens styvhet spelar in både på kvotens storlek och 

differensen mellan vägarna. Längre belastningstid ger större deforma

tion och därmed lägre modul, vilket om modulen antagits för hög för 

beläggningen leder till en underskattning av modulen för bärlagret. För 

beläggning plus bärlager är belastningstiden, uttryckt som tiden från 

det att skiktet börjar deformeras tills maximala deformationen inträf

far, omkring den dubbla vid lastbilsöverfart i ca 25 km/h mot vid 

fallviktning. Inverkan av en felaktigt antagen modul på beläggningen 

blir, som ovan nämnts, större ju tjockare den är. Motsvarande kvot för 

förstärkningslagren är ca 1.5 och för undergrunden ca 0.75.

5.5 Jämförelse mellan beräknad och mätt deformation

Av föregående avsnitt framgår att de obundna materialens E-moduler 

är spänningsberoende. Detta är knappast överraskande utan ett väl känt 

faktum. Med Chevron-programmet som bygger på linjär elasticitets- 

teori kan endast detta konstateras, några spänningsberoende material

modeller kan inte bestämmas. Härtill måste andra program som kan



hantera icke-linjära material användas, ex finita element-program. Det 

betyder dock inte att program som Chevron (och ex Bisar) inte kan 

användas vid praktisk dimensionering. Att använda ett felaktigt 

spänningsberoende i beräkningarna leder troligen i många fall till ett 

större fel än att använda en linjär modell.

Beräkningar med Chevron-programmet av deflektioner och deformatio

ner har utförts och jämförts med de på/i vägen mätta. Nedan visas 

några beräkningsfall där belastningar med KUAB-fallvikten på väg 34 i 

oktober 1985 utnyttjats. E-moduler, se figur 20, har bestämts enligt 

följande:

Fall 1 E-moduler har itererats fram så att deflektionen på ytan

överensstämmer. Ett styvt skikt har inlagts på nivån 2 m 

under vägytan.

Fall 2 E-modulen för beläggningen har korrigerats, från tempera

tursamband, i övrigt samma moduler som i fall 1.

Fall 3 E-moduler som ger överensstämmelse med mätt deforma

tion rakt under belastningscentrum har använts..

Fall 4 E-moduler har iterats fram som i fall 1, här har dock det

styva skiktet i botten tagits bort.

Figur 20 E-moduler i beräkningsfall 1-4. Väg 34, belastning med 
KUAB fallvikt, kraften 50 kN, 1/10 1985.



Skillnaden mellan beräknad och mätt deflektion/deformation visas i 

figur 21 för olika skikt i vägen och på olika avstånd från belastningen.

I fall 1 är avvikelsen mellan beräknad och mätt deformation störst för 

bärlagret och beläggningen. En stor procentuell avvikelse kan bero på 

en liten absolut avvikelse om den mätta deformationen är liten, ex 

300 mm från belastningscentrum i beläggning och bärlager. Skillnaden 

mellan fall 1 och 2 är störst i samma skikt. I fall 3 där avvikelsen är 

noll rakt under belastningen (R=0), är avvikelsen stor för samtliga skikt 

på avstånd från belastningen (R>0). Detta gäller även deflektionen. I 

fall 4 där det styva skiktet slopats blir avvikelsen större än i fall 1 för 

förstärkningslagret och under grunden.

Figur 21 Differens mellan beräknad och mätt deformation i procent. 
Beräkningsförutsättningar enligt figur 20.



I praktiken är det sällan den elastiska deformationen man vill beräkna 

utan kritiska spänningar eller töjningar i vägen. Vilken inverkan de olika 

uppsättningarna E-moduler i fallen ovan har på beräknad radiell drag- 

töjning i underkant av beläggningen och vertikala trycktöjningar i 

överkant på övriga obundna lager framgår av figur 22.

Figur 22 Beräknade töjningar med förutsättningar enligt figur 20.

Det kan antagas att påkänningen i beläggningen beräknas bäst i fallen 1 

och 4, d v s att den radiella töjningen vid måttliga beläggningstjockle- 

kar är en funktion av sjunktratten, krökningen av vägytan. Om ett styvt 

skikt läggs in eller inte har ingen större inverkan. Fallen 2 och 3 ger en 

lägre töjning.



Vidare kan antagas att vertikaltöjningen bäst beräknas i fa llet när 

deformationen under belastningscentrum stämmer, fall 3. I fall 4 fås 

betydligt större töjning i toppen av förstärkningslagret och betydligt 

mindre i toppen av undergrunden. I fallen 1 och 2 med styvt skikt blir 

skillnaden mindre. Tendensen är större töjningar i bärlagret och mindre 

i undergrunden.

Fortsatt arbete får utvisa hur nära överensstämmelse mellan beräknade 

och mätta deformationer som kan uppnås.

6. SLUTSATSER

Detta är som nämnts en presentation av de mätningar som utförts, samt 

en redovisning av en del analyser och resultat. En del redan tidigare 

kända förhållanden kan sägas ha styrkts genom mätningar på/i några 

typiska svenska vägkonstruktioner. Definitiva slutsatser får vänta tills 

alla mätresultat analyserats. Sammanställningen av samtliga resultat 

kommer att utgöra ett värdefullt referensmaterial i det fortsatta 

arbetet med att utforma en metod för analys av fallviktsresultat.

Resultaten hittills tyder på god överensstämmelse mellan deflektioner 

mätta på vägytan och de deformationer som uppmätts i vägen. Defor

mationen i olika lager i vägen och bidragen till den på ytan mätta 

deflektionen har visats. Genom den vid belastning mätta sjunktrattens 

form kan omvänt information om olika lagers bidrag erhållas. (Nog

grannheten är beroende av utvärderingsmetod, se nedan, och konstruk

tionens komplexitet). Resultaten från belastning med lastbil och fallvikt 

kommer att visa hur belastning med fallvikt efterliknar trafiklast. En 

god överensstämmelse har konstaterats när det gäller olika lagers andel 

av den totala deformationen. De till beloppet större deformationer som 

uppmätts vid belastning med lastbil kan till stor del tillskrivas lastbilens 

längre belastningstid och högre kontakttryck, som använts vid 

mätningarna. Jämförelser av resultaten från olika mättillfällen kommer 

att ge värdefull information om hur de olika vägkonstruktionerna uppför 

sig vid olika tider på året.



De beräkningar som hittills gjorts med Chevron-programmet, som 

bygger på linjär elasticitetsteori, antyder att de obundna lagrens 

E-moduler är spänningsberoende. Därför fås inte någon total överens

stämmelse mellan deformationer beräknade med samma program och 

mätta. Fortsatt arbete inriktas på att finna materialmodeller som ger 

en bättre överensstämmelse mellan beräknade och mätta deformatio

ner. Vad olika modeller sedan har för inverkan då det gäller att 

bestämma kritiska påkänningar i vägkonstruktionen återstår att se.
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Bild 1 Dynaflect.

Bild 2 Lastbil Scania F80. Vikt i främre läge.



Bild 3 KUAB fallvikt.

Bild 4 VTI fallvikt.
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