
VTI notat

Nr V 201

Titel: GBÖ-provväg på väg 60 i Örebro län.
Byggnadsrapport

Författare: Krister Ydrevik

Avdelning: Vägavdelningen (Vägkonstruktionssektionen)
Projektnummer: 4237907-3
Projektnamn: GBÖ-provväg på väg 60 i Örebro län
Uppdragsgivare: Vägverket
Distribution: Fri



GBÖ-provväg på väg 60 i Örebro län. 
Bvggnadsrapport.

Innehållsförteckning

GBÖ-provväg på väg 60 i Örebro län...........................................................................1
Bakgrund....................................................................................................................... 1
Syfte...............................................................................................................................1
Metod.............................................................................................................................2
Resultat..........................................................................................................................2

Undergrund och terrass.................................................................................... 2
Förstärkningslager.............................................................................................2
Bärlager.............................................................................................................4
AG-lager............................................................................................................4
Bestämning av lagertjocklekar..........................................................................4
Bärighetsmätningar............................................................................................6

Sammanfattning.............................................................................................................9

Bilagor nr
Gränskurvor för förstärkningslagermaterial enl. BYA-nytt 86 samt BYA-
komplement 3/89...........................................................................................................1
Översiktskarta...............................................................................................................2
Profil km 9/400- 10/000...............................................................................................3
Plan km 9/400- 10/000................................................................................................. 4
Provsträckomas uppbyggnad........................................................................................5
Siktkurvor förstärkningslager........................................................................................6
Siktkurvor bärlager....................................................................................................... 7



GBÖ-provväg på väg 60 i Örebro län.
Bvggnadsrapport.

Bakgrund

Vägverket införde under år 1990 nya regler beträffande bär- och förstärkningslager 
vid utförande av GBÖ-konstruktioner. Ändringarna redovisas i BYA-komplement 
3/89.
Beträffande förstärkningslager innebär ändringen att en mera bärlagerliknande korn- 
sammansättning nu krävs. Kraven definieras med hjälp av bestämda siffervärden för 
passerande mängd material på ett antal siktar från 0.074 mm till 32 mm. Vidare har 
krossytegraden hos materialet givits en betydelse på så sätt att om 50% eller mer av 
material >11,2 mm är krossat så tillåts en minskning av det obundna bärlagrets 
tjocklek från 150 mm till 80 mm.
De tidigare kraven (enligt BY A-nytt 86) innebar att förstärkningslagermaterial skulle 
uppfylla fordringarna för materialgrupp A eller B. De olika materialgrupperna defi
nieras i tabell 4:03-1 i BYA-nytt 86. 1 diagram bilaga 1 har gränskurvan för ett A- 
material exemplifierats under antagandet att max stenstorlek är 200 mm och 80% av 
materialet passerar 16 mm sikt. I diagrammet redovisas också gränskurvoma för för
stärkningslagermaterial enligt BYA-komplement 3/89. Som framgår innebär de nya 
bestämmelserna en betydande skärpning av kraven.
I remissutgåvan till BYA-komplement 3/89 konstateras att de gällande kraven på 
bär- och förstärkningslager är mycket gamla, och att dessa, framförallt på förstärk
ningslager, varit mycket blygsamma. De ökande axellastema på vägnätet gör att 
även lagren längre ner i konstruktionen utsätts för stora påkänningar. Vidare sägs att 
avsikten med förändringarna är att både bär- och förstärkningslager skall vara stabila 
och permeabla.
VTI har av Vägverket fått i uppdrag att medverka vid utförande och utvärdering av 
prov med GBÖ-konstruktion utförd enligt de nya bestämmelserna. Provet är förlagt 
till vägföretaget rv 60 i Örebro län, delen Lilla Mon-Rya, mellan sektion 9/400 och 
9/900.Se karta bilaga 2.

Svfte

Syftet med provet är, att genom framtida mätningar på vägytan av bärighet, jämnhet 
och skadeutveckling värdera effekten av de nya bestämmelserna beträffande bär- och 
förstärkningslager.



Metod

Anläggande av fem stycken provsträckor med varierande krossningsgrad på för- 
stärkningslagret och med olika tjocklek på det obundna bärlagret. Sträckornas 
uppbyggnad framgår av bilaga 5. Tre sträckor har byggts med okrossat förstärk- 
ningslagermaterial och med olika tjocklek på det obundna bärlagret De valda tjock
lekarna är 8,15 och 20 cm, vilket innebär att två sträckor är något underdimensione- 
rade, eftersom de nya bestämmelserna föreskriver 15 cm obundet bärlager om för- 
stärkningslagret utgörs av okrossat material.
De två övriga sträckorna har 8 cm obundet bärlager, och här är en sträcka utförd 
med förstärkningslager 50% krossytegrad och en med 100% krossytegrad.
Samtliga sträckor har försetts med 230 kg/m^ AG 25 (ca 9.5cm) lagt i två lager, där 
lager 2 har förhöjd bindemedelshalt (4.7% mot enl. recept 4.5%)
AG-lagret kommer att trafikeras från trafikpåsläpp i september 1992 och fram till 
sommaren 1993 då den sk. byggnadstoppen bestående av 80 kg/m2 HAB kommer 
att läggas ut.
Inom ramen för andra vägverksprojekt, har under byggnads skedet dessutom 
mätningar gjorts med olika bärighetsutrustningar på terrassytan, förstärkningslager- 
ytan samt bärlagerytan. Utrustningar som använts är, statisk plattbelastning, fallvikt, 
"Loadman" (minifallvikt), Clegg-hammare samt DCP (Dynamic Cone Penetrome- 
ter).Resultatet av dessa mätningar finns redovisade i VTI-notat nr 182 "Mätningar 
med Dynamic Cone Penetrometer (DCP) och Clegg pä del av ny sträckning för väg 
60 vid Lindesberg",av Hans G Johansson samt publikationer (notat eller medde
lande) av Klas Hermelin som beräknas vara klara under hösten 1992.

Res ultat

Undergrund och terrass

Resultatet av markundersökningen (okulär besiktning av terrass och slänter) visar att 
undergrundsmaterialet, inom det för provvägen valda vägavsnittet, i huvudsak består 
av siltig sand, ibland med inslag av tunna lerskikt. På sträcka 4 förekommer även ett 
visst inslag av sten. Terrassen på sträcka 1 och 2 ligger i marknivå, i skärning på 
sträcka 3 och 4 och i bank på sträcka 5. Material till bankutfyllnaden har tagits från 
skärningen på sträcka 3 och 4. Se bilaga 3 och 4.
Undergrundsförhållandena är så likartade att de ej bedöms kunna försvåra en framti
da utvärdering av provet.

Förstärkningslager

Beträffande förstärkningslagermaterialet och de nya gränskurvoma enligt BYA- 
komplement 3/89, så visar provtagningen att av 15 uttagna prov ligger samtliga in
om de yttre gränserna (gräns för material efter slutlig justering). Elva prov klarar 
kraven för "leveranszonen". Av de fyra prov som ligger utanför zonen är det två som 
ligger över i grovsanddelen och två som ligger under i mellangrusdelen.



Komkurvoma redovisas i bilaga 6. Samtliga prov är alltså godkända enligt kraven i 
BYA.
För att undersöka krossytegradens betydelse hos förstärkningslagermaterialet så var 
avsikten att använda ett okrossat material (naturgrus), ett helkrossat (bergkross), 
och ett material med 50% krossytegrad, blandat av de båda övriga.
Som okrossat material har ett krossat naturgrus använts, på vilket krossytegraden 
okulärt bedömdes som nära noll. Materialet innehöll mycket liten andel större stenar 
och gick därför igenom krossen utan att krossas i nämnvärd omfattning. Sandav- 
skiljning var tvunget att tillgripas för att kraven på komgradering skulle kunna upp
fyllas. Grustäkten låg i omedelbar anslutning till provsträckoma.
Som helkrossat forstärkningslagermaterial användes ett bergkrossmaterial framtaget 
för att användas som mellanfraktion i BBÖ-konstruktion.
För att försöka åstadkomma ett material med 50% krossytegrad blandades det fram
tagna naturgruset med lika stor andel bergkrossmaterial. Blandningen gjordes med 
hjälp av en hjullastare.
Enligt BYA-komplement 3/89 skall bestämningen av krossytegrad på ett material 
göras på fraktionerna 11,2-50 mm och >50 mm, och för att materialet skall räknas 
som krossat får högst 50% viktsprocent av kornen i respektive grupp vara helt 
okrossade.
Från sträcka 2, sträckan med blandat material, har tre stycken prov uttagits för be
stämning av krossytegrad. Resultatet redovisas i tabell 1 nedan.

Tabell l:Krossvtegrad för material uttaget på sträcka 2.
(Krossytegrad 19/61 innebär 19 % helt krossade kom, 61 % okrossade samt 
20 % delvis krossade.)

Krossytegrad
Sektion 11,2-5 Omm >50mm
9/520 16/64 23/37
9/550 19/61 20/36
9/580 14/64 29/29

Som framgår har krossytegraden för material 11,2-50 mm blivit något för låg, drygt 
60% är okrossat. För material >50 mm har krossytegraden istället blivit för hög och 
varierar kraftigt, mellan 29 och 37% är okrossat.
För att med noggrannhet kunna blanda ett material med 50% krossytegrad hade 
krävts en fraktionsuppdelning av krossat respektive okrossat material och därefter 
en blandning efter proportionering. Utfallet beror dels på att naturgruset, som tidiga
re nämnts, kördes genom en kross varvid grövre stenar krossades, och dels på de 
båda materialens komfördelning. Bergkrossmaterialet har en betydligt kortare kom- 
fördelning än naturgruset och därmed mindre andel kom med storlek rant 16mm.



Tillsammantaget gör detta, när det gäller det mixade materialet, att andelen okros
sade kom i fraktionsdelen 11,2-50 mm blir större men däremot mindre i delen >50 
mm

Bärlager

Provtagningen på bärlagergruset visar att materialet blivit något grovt. Av 15 prov, 
uttagna efter justering och packning, ligger 4 stycken inom den sk. "leveranszonen", 
10 stycken faller i fingrus-mellangrusdelen utanför "leveranszonen" men innanför 
zonen för godkänt material efter packning och justering. Ett prov faller även utanför 
denna zon och är alltså inte godkänt som bärlagergrus enl BYA-komplement 3/89. 
Se bilaga 7. Det icke godkända provet är uttaget i sektion 9/420 H5.0 dvs alldeles i 
böqan av sträcka 1.

AG-lager

AG-lagret består på samtliga sträckor av 230 kg/m^ AG25 utlagt i två lager om 120 
resp 110 kg/nA Första lagret har utlagts i tre drag med läggningsbredd ca 4.40 m, 
och andra lagret i två drag med läggningsbredd 6.5 m. Bindemedelshalten i första 
lagret var 4.2% Andra lagret hade en något förhöjd bindemedelshalt, 4.7% mot en
ligt receptet 4.5%. Hålrumshalten, bestämd på uppborrade provkroppar, visar på 
normala värden, ca 8% för lager 1 och ca 3,5% för lager 2.
AG:n kommer att fungera som slitlager under ca ett år eftersom byggnadstoppen, 
bestående av 80 kg/m2 HAB, enligt planerna kommer att läggas under senare delen 
av sommaren 1993.

Bestämning av lagertjocklekar

För att bestämma tjockleken hos de i överbyggnaden ingående lagren, har höjdav- 
vägning gjorts i ett antal punkter på var tionde meter på terrass, förstärkningslager, 
bärlager samt AG-lagerytan. Resultatet i form av medelvärde för respektive sträcka 
redovisas nedan. (Slitlager kommer att påföras sommaren 1993).



Tabell 2:Lagertjocklekar bestämda genom höjdavvägning

STRÄCKA
Förstlager

cm
Tjocklek
Bärlager

cm
AG
cm

Slidager
cm

1 Nominell 59 8 9.5
Verklig 59 8.4 10.1

2 Nominell 59 8 9.5
Verklig 60 9.6 9.1

3 Nominell 47 20 9.5
Verklig 48 20.1 8.9

4 Nominell 52 15 9.5
Verklig 53 14.4 8.9

5 Nominell 59 8 9.5
Verklig 58 10.5 10.2

Som framgår så överensstämmer de verkliga tjocklekarna väl med de nominella. 
Tack vare att udäggning och justering av de obundna lagren är gjord med laserhyvel 
blir även spridningen i liten, standardavvikelsen är som regel mindre än 1 cm.
För att kontrollera hur stora sättningar som uppstod i terrass och förstärkningslager 
under vinterperioden 91/92 gjordes en förnyad avvägning på förstärkningslagerytan i 
maj 1992.1 tabell 3 nedan redovisas skillnader i plushöjd mellan avvägning gjord i 
oktober 1991 och i maj 1992. Som framgår har sättningen blivit mycket liten på 
sträckorna 1 t.o.m 4, såväl i vägmitt som ute vid vägkanten. På sträcka 5 däremot 
har sättningen blivit större och den ökar med avståndet från vägmitt 
Förstärkningslagermaterialet måste anses som mycket välpackat eftersom sträckorna 
ingått i ett projekt där packningsteknik speciellt studerats och förklaringen till sätt
ningen är därför säkert inte bristande packning i detta lager. Orsaken skall istället 
sökas i underliggande lager dvs terrassen. Terrängförhållandena längs provvägen var 
sådana att på sträcka 1 t.o.m. 4 låg terrassen i marknivå (str 1 och 2) eller i skärning 
(str 3 och 4), medan terrassen på större delen av sträcka 5 utgjordes av en i vägmitt 
ca 1 m hög bank som dessutom blev något tjockare mot höger vägkant Fyllningen 
på sträcka 5 består av överskottsmaterial som hyvlats ut från sträcka 3 och 4.
Den markant större sättningen, även om den absolut sett är liten, på sträcka 5 beror 
sannolikt på sättningar i underbyggnaden, samt kanske till viss del på efterpackning i 
undre delen av förstärkningslagret eftersom det finns skäl att anta att packningsgra- 
den blivit något sämre här, också på grund av terrassuppbyggnaden. En utfylld ter
rass "svarar" sämre vid packning av överliggande lager.
På grund av dessa sättningar har också den genomsnitdiga tjockleken på bärlager- 
gruset blivit något för stor på sträcka 5 som framgår av tabell 2.
Någon justering av förstärkningslagemivån på str 5 gjordes emellertid ej eftersom 
det bedömdes att hela proceduren med packning och den därtill kopplade mätningen 
med plattbelastning och fallvikt hade fått göras om vilket inte fanns tid till.



Tabell 3: Sättning och efterpackning vintern 91/92. Jämförelse av höjdavvägning på 
förstärkningslagerytan oktober -91 och maj -92.

STR
Sättning mm

VM H 2.0 H 4.0 H 6.0 Mv
1 1 7 3 2 3
2 2 2 5 7 4
3 0 3 2 2 2
4 5 1 5 4 4
5 9 11 31 36 22

Mv 3 4 9 10

Bärighetsmätningar

En viktig del i utvärderingen av provet är bärighetsmätning med fallviktsapparat 
Utvärderingen av fallviktsresultaten kan göras på några olika sätt beroende på om 
det i den mätta konstruktionen ingår både (asfalt-) bundna och obundna lager eller 
enbart obundna.
I det förra fallet kan man exempelvis beräkna töjningen i det asfaltbundna lagrets 
underkant för att på så sätt skatta risken för uppkomst av sprickor i beläggningen. 
Om mätning görs på enbart obundna lager är detta av lätt insedda skäl inte menings
fullt utan då måste andra metoder tillgripas.
En sådan metod är beräkning av det så kallade SCI-värdet eller krökningsindex, dvs 
skillnaden mellan den uppmätta sjunkningen i belastningsplattans centrum och en 
punkt på ett visst avstånd från centrum. Avståndet mellan centrum och den valda 
punkten bestämmer det djup från vägytan på vilket styvheten (bärigheten) under
söks. Om t ex skillnaden mellan Dq och D90 beräknas är det i princip lagren från 
vägytan och ner till djupet 90 cm under ytan som undersöks.
På provsträckoma vid Lindesberg har skillnaden Dg-Dgo beräknats, dels från mät
ningar på obundet bärlagergrus och dels på AG-lager. Värdena har sedan inverterats 
för att ett högt värde också skall indikera hög bärighet Resultatet av dessa mät
ningar redovisas i diagram 1. Vaije stapel i diagrammet redovisar medelvärdet av 
minst 18 mätpunkter. Observera att fallviktsmätningen på obundet bärlager resp. AG 
inte är gjord med samma belastning, vilket innebär att styvheten hos respektive 
provsträcka före och efter utläggningen av AG:n ej kan studeras i detta diagram.
Vad diagrammet avser att visa är den inbördes rangordningen av sträckorna, med 
avseende på styvheten, före och efter AG-utläggningen.



Rv60 Lindesberg

1 2 3 4 5
Provsträcka

Diagram 1: l/Do-D60 för mätning på bärlagergrus samt på AG.

När det gäller mätning på det obundna bärlagergruset så visar staplarna i diagram
met att konstruktionerna med helt eller delvis krossat förstärkningslagermaterial (str 
1 och 2) givit en styvare konstruktion än de tre övriga med okrossat förstärkningsla- 
ger. Det mixade materialet med ca 50% krossytegrad är till och med något lite sty
vare än det helkrossade, vilket kan beror på att det helkrossade materialet är ganska 
öppet jämfört med det mixade (se komkurvor bilaga 3 och 4).
Grovt kan resultaten tolkas så att konstruktioner med 50% krossytegrad och där
över, i varje fall i detta försök, givit högre styvhet än konstruktioner med okrossat 
material givit lägre styvhet. Det verkar vidare som om den lägre styvheten inte heller 
kunnat kompenseras med tjockare lager bärlagergrus, ty i så fall borde skillnaden 
mellan sträckorna 3, 4 och 5 blivit större och rangordningen en annan.
Orsaken härtill kan vara att bärlagergruset i detta fall består av ett naturgrus, visser
ligen krossat men med låg krossytegrad. Skillnaden i styvhet hos ett förstärknings
lagermaterial med den nya graderingen och ett bärlager av naturgrus är förmodligen 
ganska liten, och förstärkningslagrets tjocklek har ju minskats i motsvarande grad 
som bärlagret ökat då de obundna lagrens tjocklek totalt är densamma på alla 
sträckor. Om bärlagergruset istället utgjorts av bergkross kanske utfallet blivit ett 
annat. Kunskaperna om dessa materialegenskaper är fortfarande små och vidare 
forskning behövs, exempelvis genom treaxialförsök i laboratorium samt 
fullskaleförsök i form av provvägar.
Resultaten från mätningen på AG-lagret ger en delvis annan bild av sträckornas 
styvhet än mätningen på bärlagergrusytan. Skillnaderna mellan sträckorna har mins
kat, och rangordningen är en annan. Den till synes lägre nivån beror, som tidigare 
nämnts, på att mätningarna gjorts med olika kraft, 30 kN på bärlagergrusytan och 50 
kN på AG-ytan.



Orsaken till förändringen är att AG-lagrets styvhet vida överstiger styvheten hos de 
obundna lagren, och resultatet blir att de skillnader i styvhet som tidigare kunnat 
konstateras vid mätning på bärlagergruset nu "försvinner" och helt överskuggas av 
naturliga variationer i AG-lagret.Det är svårt att bedöma om den nu konstaterade 
variationen kommer att bestå eller om AG-lagrets modul med tiden kommer att bli 
mer lika så att underliggande lagers styvhet får större inverkan på skillnaden mellan 
sträckorna. AG förändras sannolikt ur styvhets synpunkt första tiden efter utläggning 
p.g.a. efterpackning och hårdnande bindemedel.
Ett annat sätt att utvärdera fallviktsmätningar är, som nämnts ovan, att beräkna de 
töjningar som vid belastning uppstår i underkant av beläggningen. Dessa 
dragtöjningar är oftast den mest kritiska påkänningen i en vägkonstruktion. 
Dragtöjningens storlek beror av styvheten hos de olika lagren i konstruktionen.
I tabell 4 redovisas töjningar i underkant av AG-lagret framräknade med hjälp av 
formel nr 1 från VTI-notat nr V I90 1992 "Regressionssamband för beräkning av 
påkänning i asfaltbeläggning ur deflektioner mätta med fallvikt." av Håkan Jansson.
Tabell 4: Resultat av fallviktsmätning sept. 1992 (nollmätning) på AG-yta.Beräkning av 
töjningen i AG-lagrets underkant.
Ntiu (1) = tillåtet antal överfarter beräknade med " SANREMO-formeln"
Relativ livslängd med antagande att sträcka 4 håller i tio år

sträcka
töjning

medelvärde
microstrain

töjning
std.avv

microstrain
asf.temp

°C
( 1 >  s N(i„ *106

Rel.
livslängd

år
1 256 24 15 3.505 7.6
2 263 33 15 3.147 6,8
3 263 24 15 3.147 6,8
4 239 30 15 4.615 10
5 249 25 15 3.9!7 8,5

I tabell 4 redovisas också tillåtet antal överfarter med en s.k. referensaxel, beräknat 
med hjälp av ett modifierat Kinghams kriterium anpassat till gällande Bya- 
konstruktioner. Framtagningen av detta modifierade kriterium finns beskrivet i 
slutrapport till det så kallade SANREMO-projektet (SAnering, REnovering och 
MOdifiering). VTI-notat nr 187 "SANREMO ,Ny dimensionering av 
vägöverbyggnader i BYA på kort sikt" av Maria Arm. Sludigen redovisas en relativ 
livslängd för sträckorna med antagandet att sträcka 4 (lägsta töjningen) har en 
livslängd på 10 år.
Generellt kan sägas att nivån på de framräknade töjningama är relativt hög, vilket 
har sin orsak i att slitlagret ännu ej påförts samt att den nylagda AG.n är relativt 
mjuk. Resultatet visar att konstruktionen genom detta byggnadssätt får kännas vid 
ganska stora påkänningar i böljan av dimensioneringsperioden vilket kan leda till att 
skador snabbare uppstår än vad som annars skulle vara fallet
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Töjningsberäkningarna ger samma rangordning av sträckorna som SCI-värdena och 
styvheten hos de olika konstruktionerna är trots allt relativt lika. Att den relativa 
livslängden varierar så mycket beror på det kriterium som använts för beräkning av 
tillåtet antal övefarter.Olika kriterier förekommer och mycket forskning bedrivs för 
att få fram ett "sant" kriterium d.v.s. som kan sägas stämma med verkligheten
För att närmare studera skillnaderna i töjning mellan de olika sträckorna har ett så 
kallat t-test utförts för att underöka om det enligt statistikens lagar föreligger någon 
skillnad, och resultatet av detta redovisas i tabell 5. Som framgår råder signifikant 
skillnad endast mellan sträcka 2, 3 och 4, på så sätt att sträcka 4 är signifikant bättre 
än sträcka 2 och 3.
Tabell 5: Signifikant skillnad mellan töjningsnivåema för respektive sträcka. T-test 
5% risknivå

2 3 4 5 STR
NEJ NEJ In e j NEJ 1

NEJ JA NEJ 2
JA NEJ 3

NEJ 4

Sammanfattning

Provsträckoma på Rv 60 vid Lindesberg har i stort sett kunnat utföras enligt planer
na. Undergrundsförhållandena längs sträckan är lika, materialet består i huvudsak av 
siltig sand. Grundvattennivån ligger djupt och risken för tjällyftningar bedöms som 
liten.
Förstärkningslagermaterial har kunnat hållas inom givna gränskurvor med dragning 
åt det grova hållet, många prov ligger mellan leverans- och justeringskurvan. Mate
rial med 50% krossytegrad har också kunnat tillverkas med relativt god noggrannhet 
trots enkla metoder.
Alla bärlagergrusprov utom ett är godkända men ligger även de åt "det grova hål
let".
Fallviktsmätningar på bärlagergrusytan antyder att inblandning av krossat material i 
förstärkningslagret har en positiv inverkan på konstruktionens styvhet, men någon 
effekt av ökad tjocklek på obundet bärlager, på bekostnad av minskad 
förstärkningslagertjocklek, är svår att påvisa åtminstone om bärlagret som i detta fall 
består av naturgrus.
De första fallviktsmätningama gjorda på AG-ytan resulterade i mindre skillnader i 
styvhet mellan de olika konstruktionerna jämfört med mätningar på bärlagerytan. 
Kommande mätningar förväntas ge mer tillförlitligt resultat med tanke på bl.a. 
trafikens efterpackande effekt.
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mosŝ itormossan

»steräj

laholm

VA 9 i j L Bj^rotori

Dalbotori 'ffl Björntorf)
jSfcöndaj,

iricjtäppar

ft(L 'imndtorp.Dd lingen- senlund
V ä s t a n t o r p Kvarnfaflj

VÄG 833 B ä s t h u l

NY STRÄCKNING RV 60
Falltäf |

VAG SOM INTAGES I ALLMÄNT 
UNDERHÅLL

VÄG SOM INDRAGES FRÅN 
-ALLMÄNT UNDERHÅLL

Hyddan

fekymhÄfik* ^ /Mit'
Järl imo s s

/axm .

VÄGVERKET VÄG 60 ÖREBRO -  FALUN
n n  c m  i m h k i  n v ^

VÄGFÖRVALTNIN6EN 1 ÖREBRO LÄN 
PROJEKTERINGSKONTORET ÖVERSIKTSKA

TOP KARTA 11 F U
10 f n

RTA
NDESBERG SV 
REBRO NV

R IT A D  AV K O N S T R  A V  G R A N S K  A V O R IG IN A L S K A L A
1 : 50 000

ÖREBRO 1988-06-01 O B J E K T  N R

T -3586-60
j R IT N IN G S N R  |REG

I









Finsand M e l l a n s a n d G r o vs a n d F i n g r u s M e l l a n g r u s Gr ovgr us  J M e l l a n s t e n

Grovmo Me l l a n s a n d G r o v s an d F i n g r u s G r ov g  r us S t e n



F ins and M e l l a n s a n d G r o v s a n d F in g ru s M e l l a n g r u s G ro v g r u s  | M e l la n s te n

Grovmo M e l l a n s a n d G r o v s a n d F ing rus G r o v g r u s S t e n



/rhv
tE E E  Väg-och Trafik- 1m l Institutet
Statens väg- och trafikinstitut (VTI) svarar för forskning och utveckling inom 
vägbyggnad, vägunderhåll, vägtrafik, järnvägar, järnvägstrafik, fordon, 
trafikantbeteende, trafiksäkerhet och trafikmiljö
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