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SAMMANFATTNING

Huvudprojektet "Förbättring av obundna material" har under 1992 innefattat tre
delprojekt varav två behandlat armering av lager i vägöverbyggnad och det tredje
behandlat packning av jord och bergmaterial.

Huvudprojektet syftar till:

- Att uppnå större funktionell livslängd for beläggningen genom att skapa ett
fastare underlag som medför att beläggningen under längre tid kan motstå
trañk- och klimatpåverkan utan att deformeras.

- Att visa på alternativa konstruktioner, exempelvis med armering, som kan
medge besparingar i material och totalkostnad.

I den föreliggande lägesrapporten beskrivs under 1992 utfört arbete och utförda
aktiviteter inom de tre delprojekten.

Tidigare rapportering för huvudprojektet är lägesrapport, VTI Notat V 146, 1991-

01-04 och Notat V 167, 1992-01-29.



1 INLEDNING

Vägverkets beställningar av FUD (Forskning - Utveckling - Dokumentation) till

VTI är sedan 1990 sammanförda i ett antal huvudprojekt. Ett av dessa benämns

"Förbättring av obundna material".

I denna rapport beskrivs nuläget december 1992 inom huvudprojektet.

En utförlig bakgrundsbeskrivning till huvudprojektet bifogas detta Notat som

bilaga 1.

2 MÅLBESKRIVNING

I projektbladet för huvudprojektet anges målsättningen enligt följande:

- Att uppnå större livslängd för beläggningen genom att skapa ett fastare

underlag som även kan motstå trañk- och klimatpåverkan utan att deformeras.

- Att visa på alternativa konstruktioner, exempelvis med armering, som kan

medge besparingar i material och totalkostnad.

3 DELPROJEKT

Vid planering av projektarbete för 1991 föreslogs av VTI följande delprojekt:

1. Projektnummer 4141601-7: "Armering av obundna och bundna lager i väg".

2. Projektnummer 4141602-5: "Armerade och/eller bundna lager av sand".

3. Projektnummer 4141603-3: "Prov med armering i vägöverbyggnad på väg 331
i Z län 1990".

4. Projektnummer 4141604-1: "Packning av jord- och bermate ' ".

5. Projektnummer 4141605-8: "Byggnadsåtgärders betydelse för vägens funktio-
nella livslängd". (Förslag till nytt projekt i anslutning till projekt 4141604-1).



Vid den - främst av kostnadsskäl - nödvändiga prioriteringen beställdes av Väg-

verket för 1992 specificerade projektarbeten inom delprojekten 2-4. De övriga två

delprojekten kvarstår som föreslagna delprojekt i 5-årsprogrammet som löper

t o m 1994.

3.1 Armering av obundna och bundna lager i väg

Delprojektet är avsett att vara ett kunskapsuppbyggande projekt innehållande litte-

raturstudier och kontaktskapande verksamhet samt eventuth undersökningar un-

der kontrollerbara förhållanden i VTIs provbassänger och laboratorier, i den mån

de inte genomförs inom särskilda delprojekt.

Inget projektarbete har utförts inom detta projekt under 1992.

Redogörelse för tidigare utfört arbete och genomförda aktiviteter under 1990

framgår av VTI Notat V 135, 1990-12-10.

3.2 Armerade och/eller bundna lager av sand

Delprojektet syftar till att finna tekniskt och ekonomiskt bra lösningar för använd-

ning av sand vid vägbyggnad. Detta för att bättre tillvarataga den materialresurs

som sanden utgör. Sand ñnns i överskott

Metoden är att, dels undersöka vilka konstruktionslager i en väg som sand kan an-

vändas i, dels undersöka om lager av sand genom åtgärder som armering, bindning

eller förändring av komfördelning eller genom inblandning av annat material, kan

ges sådana egenskaper att de kan användas högre upp i vägöverbyggnaden än vad

som hittills tillåtits.

Som ett led i detta har ett fältförsök utförts hösten 1988 vid Sunne med lager av

sand i överbyggnaden vid förstärkning av gammal väg. På vissa sträckor har sand-

en bundits med bindemedel och på vissa andra har armering med nät respektive

duk lagts över eller under sandlagret. I ett fall har i sanden inblandats korta

(40 mm) plastñbrer.



För att bedöma resultaten av provet, har för undersökning av bärighetsberoende

förändringar, använts fallviktsmätning, registrering av eventuella förändringar i

vägytans tvärproñl (främst spårdjup) samt inspektioner och kartering av eventuella

skador i vägytan. Mätresultaten har beskrivits i lägesrapport 1991-10, VTI Med-

delande nr 651 och slutrapporterats ikoncept 1992- 12 till VTI Meddelande. Efter

synpunkter på konceptet beräknas meddelandet publiceras i april 1993. Innan dess

kommer i mars ett seminarium att hållas på VTI för diskussion av resultaten.

3.3 Prov med armering i överbyggnad på väg 331 i Z län 1990

Delprojektet syftar till att visa om besparing av grus kan uppnås genom armering i

överbyggnad vid förstärkning av väg.

Medlet är att genom ett prov på väg 331 vid Backe i Z län genom minskade lager-

tjocklekar i förhållande till de projekterade tjocklekarna erhålla besparing av grus.

För att uppnå samma bärighetshöjande effekt kompenseras de minskade lagertjock-

lekama genom armering med plastnät, geogrid Netlon SS 2 i underkänt av bär-

lagret.

Det visade sig under försommaren 1990, före förstärkningen, att vägens bärighet

blev kraftigt nedsatt under tjällossningen ijuni, vilket medförde en viss tvekan om

vägens lämplighet som provsträcka på grund av ojämna tjällyftningar. De erfaren-

heter som kunde vinnas av armering med plastnät under byggnadsskedet samt det

förmodade tydliga utslaget om armeringens möjligheter på en starkt tjälkänslig väg

som denna bedömdes dock så pass viktiga att provet ansågs böra genomföras.

Ett vanligt resultat av provvägarär att skillnader mellan provsträckoma framträder

otydligt och därigenom är svårtolkade. Det beror på att riskbenägenheten är liten

vid planeringen samt på att byggnadsarbetet vanligen blir mycket noggrant utfört

på provsträckorna, vilket medför att konstruktioner som vid planeringen avsetts

utgöra svaga referenssträckor, ändå förblivit oskadade. Ett exempel är prov-

sträckoma vid Sunne 1988.

Det kan därför vara skäl nog för att våga pröva även konstruktioner som bedöms

vara på gränsen till vad som krävs vid förstärkning utan att försöket därför behöver

vara misslyckat om provsträckan skadas och behöver repareras.



Under byggnadsarbetet erhölls värdefulla erfarenheter beträffande bärlagermate-

rialets nedträngning i nätmaskoma (interlock-mekanismen) samt beträffande tek-

niken för utläggning av nätet och trañkregleringen under arbetet.

Erfarenheter under byggnadsarbetet har redovisats i byggnadsrapport, VTI Med-

delande nr 650.

Under 1992 har utförts mätningar med fallvikt och Primalmätaren (bärighetsmät-

ning och registrering av tvärproñl) i juli och augusti. Den första mätningen skulle

normalt ha utförts ijuni (tjällossning), men kunde av budgetskäl ej beställas då av

Vägverket.

Vid inspektion i augusti konstaterades mindre formförändringar i vägytans tvärpro-

ñl.

Vägverket kommer att, i samband med beläggning av intill-liggande vägdelar,

under juni 1993 lägga ett andra lager YlG på det som utfördes 1990 omedelbart

efter byggandet av provsträckorna.

I samband därmed kommer avslutande mätningar att göras före beläggningen. Där-

efter slutrapporteras provet under 1993, vilket är ett är tidigare än förutsatt. Provet

bedöms dock då ha gett tillräckliga erfarenheter varför ytterligare ett års uppfölj-

ning inte bedöms nödvändig för värdering av armeringens effekter.

3.4 Packning av jord- och bergmaterial

Delprojektet syftar till att ta fram underlag för nya anvisningar (regler) i BYA for

packning av jord- och bergmaterial.

Bakgrunden är att nuvarande anvisningar i BYA-84 för packning av jordmaterial

endast innehåller metodbeskrivningar för utförandet av packningen.

Genom att nya mätmetoder för mätning av packningsresultat tillkommit har det be-

dömts möjligt att i BYA införa krav på resultatskontroll vid packningsarbeten i

varje fall i överbyggnadslager. Samtidigt har dock genom ökad användning av

krossat berg material med grövre komstorlekar börjat användas alltmer, vilket för-

svårar användning av vanliga mätmetoder för packningskontroll.



Packningsprojektet bedrivs huvudsakligen efter en plan som upprättades vid pro-

jektets start. Denna plan bifogas som bilaga 2.

Under 1992 har främst följande utförts:

3.5

Redovisning av prov på förstärkningslager vid Lindesberg med

packningskontroll på bergmaterial. Rapportering i februari 1992. Koncept till

VTI Meddelande.

Medverkan vid utarbetande av den nya BYA-texten om packning samt dartl"'II

hörande metodbeskrivningar.

Deltagande i seminarium om normer för yttäckande provning och registrering

av packning med deltagande av forskare från Österrike samt representant från

regelskrivande myndighet (EAST) i Tyskland.

Metodprovning av statisk provbelastning för packningskontroll.

Granskning av utländska anvisningar.

Sammanställning av resultat från provningar i fält vid Lindesberg.

Fältförsök vid Lindesberg på bärlager med plattbelastning och jämförande mät-

ningar med fallvikt och isotopmätare samt vältmonterad packningsmätare

(CMV). Dessutom prov med en lätt handburen fallvikt (Loadman).

Kompletteringar och omarbetningar av metodbeskrivningar för mätning med

isotopmätare, plattbelastning, laboratoriepackning med vibrobord samt mätning

med vältmonterade packningsmätare.

Medverkan vid introduktion av nya mätmetoder för packningskontroll.

Byggnadsåtgärders betydelse för vägens funktionella livslängd

Packningens (komprimeringens) stora betydelse för obundna materiallagers funk-

tion i en väg har av de flesta erfarenhetsmässigt bedömts vara ställt utom allt tvivel.



Erfarenheter från VTIs provvägar där noggrant packningsarbete och resultatkont-

roll utnyttj ats stöder också denna uppfattning. Även internationellt råder samma

uppfattning och systematisk packnings- och resultatkontroll genomförs normalt.

Men packningen (komprimeringen) är bara ett medel för att maximera ett givet

materiallagers bärighetsförmåga och hur resultatet blir beror förutom på själva

packningsarbetet även på materialet, vattenhalt i materialet, underlagets fasthet

m m. Ett dåligt packningsresultat och därmed låg bärighetsfönnåga ställer därför

ofta krav på andra byggnadsåtgärder som exempelvis utbyte av material, ändring

av lagertjocklek, åtgärder för att förbättra underlagets fasthet etc.

Ett effektivt utnyttjande av varje byggnadslagers bärighetsmässiga potential som till

slut har påverkan på vägens funktionella livslängd är därför ofta beroende av ett

samspel mellan olika byggnadstekniska åtgärder där packningen är en väsentlig del.

Värdet av utförda byggnadsåtgärder - och konsekvenser av ej utförda eller dåligt

utförda byggnadsåtgärder - för vägens funktionella livslängd är bristfälligt belysta

och dokumenterade. Ett exempel är packningsåtgärders betydelse, andra exempel

är materialval, materialbehandling och materialseparering.

Målet för det föreslagna delprojektet, som också ingår ipackningsprojektets tidiga

planläggning, (se bilaga 2) är en dokumentering av olika byggnadsåtgärders bety-

delse för vägens funktionella standard ozâr. livslängd uttryckt i tekniska och ekono-

miska termer.

Av prioriteringsskäl har inget projektarbete av Vägverket beställts inom delprojek-

tet under 1992.

4 BILAGOR

Bilaga 1. Projektbeskrivning för huvudprojektet "Förbättring av obundna ma-

terial".

Bilaga 2. Projektplan för delprojektet "Packning av jord- och bergmate ° ".

Bilaga 3. Redovisningsplan för huvudprojektet "Förbättring av obundna mate-

rial".



Bilaga 1

Sidan 1 (5)

Vägavdelningen 1989-12-14
Einar Lindh/SH

Projekt:

Förbättring av obundna material.

Bakgrund

I 5-årsp1anen berörs rubricerade område i olika avsnitt varav
några exempel framgår av det följande.

Under "Målbild" anges att man för att hitta kostnadseffektiva

lösningar behöver satsa på FUD som bl a måste inriktas på "Ut-
veckling av bättre metoder att beskriva egenskaper hos produk-
ter samt utveckling av nya produkter med hög kvalitet".

Vidare anges att "krav på terrassytans bärighet bör tas fram.
Metoderna att stabilisera och förbättra svaga material bör för-
bättras. Terrassens egenskaper blir indata i det framtida di-
mensioneringssystemet".

Under avsnittet "Utveckling och utvärdering av obundna material
och andra produkter i överbyggnad och terrass", anges bl a föl-
jande:

"För att möjliggöra utvärdering av material måste bättre meto-
der än de som finns tillgängliga i dag utvecklas. Egenskaper

som skall kunna bestämmas är styvhet (elastiska egenskaper),
deformationsbenägenhet (plastiska egenskaper) och miljöpå-
verkan".

"I många områden i Sverige råder brist på bra naturmaterial. Av
detta skäl måste möjligheterna att förstärka svaga material ut-
redas t ex genom Stabilisering med bitumen, cement, slaggpro-
dukter, aska eller dylikt.

Svaga material kan armeras med fiberduk eller nät av plast,
stål mm. En mängd sådana produkter finns på marknaden och det
är viktigt att undersöka vilka möjligheter dessa ger att för-
stärka sekundära material.

Packningens inverkan på vägkroppens bärighetsegenskaper under-

söks också."

Att förbättra obundna material är att söka utnyttja befintliga
jord- och bergmaterial på ett kostnadseffektivt sätt.

För att på bästa sätt utnyttja olika jord- och bergmaterials
naturliga egenskaper i vägkonstruktionslager erfordras att man



Bilaga 1

Sidan 2 (5)

maximerar lagrets förmåga att fylla sin uppgift i vägkonstruk-

tionen.

Obundna lager i överbyggnaden har en viktig funktion som under-
lag till beläggningen för att minska töjningen i dess underkant
till acceptabla nivåer, minska spänningen i terrassnivå och
motverka permanent deformation. Därför spelar kvaliteten hos
materialen i överbyggnaden en stor roll. Men det räcker inte
att välja ett material av god kvalitet för att garantera att
det färdiga lagret får avsedda egenskaper - materialbehand-
lingen är ofta av avgörande betydelse.

 

Terrassens tillstånd har stor betydelse för möjligheterna att
effektivt packa lagren i överbyggnaden och krav på terrassytans
fasthet behöver fastställas.

Obundna material kan karaktäriseras genom korngradering, petro-
grafi, lerhalt, organiskt innehåll kornform mm. Obundna mate-
rial kan därmed klassificeras utifrån dessa karaktäristika.

 

Viktiga egenskaper hos lager av obundna material är ur bärig-
hetsteknisk synpunkt styvhet (E-modul) skjuvhållfasthet samt
motståndskraft mot permanent deformation. Andra viktiga egen-
skaper är permeabilitet och känslighet för frysning och vatten-
övermättnad vid upptining.

 

Egenskaperna beror förutom på materialens karaktäristika även

på packningsgrad, vattenkvot (vattenmättnadsgrad), spännings-
tillstånd, samt temperatur (frysning).

Möjligheterna att förbättra ett obundet materials bärighets-
tekniska egenskaper ligger därför i att förändra någon av dessa
faktorer eller minska materialets känslighet för inverkan av en
eller flera av faktorerna. Detta kan ske exempelvis genom föl-
jande metoder:

a) Effektivare packning (gäller främst friktionsmaterial)

b) Sänkning av vattenkvoten genom exempelvis uttorkning
(gäller främst kohesionsmaterial) och förnyad packning.

c) Förändring av materialets karaktäristika (exempelvis

genom blandning med annat obundet material) s.k. mekanisk
stabilisering.

d) Förändring av materialets känslighet för vatten (exempel-

vis vid tjällossning) genom Stabilisering eller modifie-
ring med bindemedel som cement, bitumen, etc.

e) Förändring av ett lermaterials struktur genom inblandning
och reaktion med kalk.

f) Kombination av effekter enligt (c), (d) och (e) genom in-

blandning av mer än ett material.
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Förbättring av ett friktionsmaterials kohesionsegenskaper
exempelvis genom att i sandmaterial blanda in fibrer och
därigenom förbättra skjuvhållfasthet och motståndskraft
mot permanent deformation.

lager av obundna eller
plast- eller

Förbättring av samverkan mellan
bundna lager genom ett armerande skikt av
stålnät.

Indirekt förbättring av förstärkningseffekten från ett
nytt lager på lös undergrund med ett materialskiljande
och eventuellt kapillaritetsbrytande skikt av geotextil.

Tidigare utfört arbete

Inom vissa av områdena exempelvis stabilisering med bin-
demedel har tidigare olika undersökningar genomförts och
ett flertal redovisningar föreligger. Inom andra områden,
varav främst packning och armering pågår undersökningar
som också delvis redovisats. Följande är en sammanfatt-
ning över pågående projekt inom området och vad som hit-
tills gjorts inom projekten:

Packning av jord: Omfattande fält- och laboratorieunder-
sökningar har genomförts sedan projektets start hösten
1984. Undersökningarna, som bedrivs efter en från början
uppställd plan, har lett fram till ett VV-förslag våren
1989 till nya packningsanvisningar i BYA.

VV-förslaget kan under 1990 med mindre modifieringar in-
föras i BYA som nya tentativa anvisningar för packning.
Förslaget är baserat på att packningsresultatet ska doku-
menteras som uppnådd packningsgrad vilket hittills be-
traktats som den enda framkomliga vägen att nå ett väl
definierat packningsresultat. Med krav i BYA på lägsta
godkända packningsgrad vid packning av överbyggnadsma-
terial följer dock nödvändigheten att på arbetsplatserna
anskaffa nödvändig utrustning för bestämning av pack-
ningsgrad.

Vägverket har i allt större utsträckning som överbygg-
nadsmaterial börjat använda bergmaterial ofta av grova
fraktioner. Att bestämma packningsgrad på material med
hög halt av grov fraktion medför problem. För att lösa
detta problem kan det behövas att alternativa kontroll-
metoder får användas, där alternativa metoder för doku-

mentation av utförd packning och uppnått packningsresul-

tat, i form av att fastheten och styvheten i det packade

lagret och därunder ej ökar längre, får användas. Krav på
packningsresultatet relaterat till styvhetsmodul (E-mo-
dul) bör då också ställas i form av lägsta godkända vär-
den på terrassyta och på olika överbyggnadslager.



h)

Bilaga 1

Sidan 4 (5)

motverka felinvesteringar i utrustning och

packningskontrollen. Det är dock Önskvärt att
kompletterande provningar får göras under våren och som-
maren 1990 med metoder för bestämning av fasthet och
styvhet innan den tentativa anvisningen i BYA slutgiltigt
formuleras vilket bör ske hösten 1990.

Detta kan

underlätta

Arbetet hittills inom projektet "Packning av jordmate-
rial" har redovisats i VTI Meddelanden nr 466, 549, 550,

551, 552 samt i NVF rapportserie rapport nr 8: 1986.

För att starkare kunna motivera åtgärder för att främja
ett gott packningsresultat är en kostnads/nytta studie
för packning av olika lager i vägkonstruktionen på sikt
nödvändig och bör genomföras om möjligt med start 1990.

Utom VTI pågår i samarbete mellan Vägverket och Skanska
ett prov med packning vintertid på ett vägföretag vid
Borga.

På väg 881 vid Sunne provas på olika provsträckor stabi-
lisering av sand med cement och bitumen samt inblandning
av stenmjöl och "Mesa" (en kalkprodukt) som filler. Dess-
utom provas armering med plastdukar och - nät samt genom
inblandning i sanden av korta plastfibrer. Byggnadsut-
förandet 1988 har redovisats i VTI meddelande nr 587.

Avsikten med provet är att undersöka om sand med hjälp av

olika metoder i vissa fall kan användas högre upp i väg-
överbyggnad än vad BYA för närvarande medger.

Resultatuppföljning görs i form av bärighetsmätning samt
registrering av spårbildning i tvärprofiler med "Primal"-
mätaren. ,

Förmodligen p g a den milda vintern 1989 och den därav

obetydliga tjälnedträngningen i vägen har under sommaren
1989 någon spårbildning inte uppstått. Resultatuppfölj-
ningen bör fortsätta ytterligare ca 3 år varefter provet
slutrapporteras.

På väg 331, delen Y länsgräns - Backe, utför vägverket i
Jämtland förstärkning av befintlig väg. På grund av högt
pris och långa transporter för grusmaterial vill man att
där med VBV:s medverkan på en kortare sträcka prova arme-
ring i överbyggnaden med plastnät. VTI har av VBv fått i

uppdrag att föreslå p ovets utformning. Byggnadsarbetet
planeras att utföras under försommaren 1990.

Målsättning

 

Målsättningen för projektet "Förbättring av obundna mate-
rial" är att bättre utnyttja befintliga jord- och berg-
material i vägbyggnad i syfte
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uppnå större livslängd för beläggningen genom att
skapa ett fastare underlag, som även kan motstå tra-
fik- och klimatpåverkan utan att deformeras.

- att visa på alternativa konstruktioner, exempelvis med
armering, som kan medge besparingar i material och
totalkostnad vilket är särskilt viktigt i områden med
brist på goda vägbyggnadsmaterial.

Metod

Metoden för att nå målen är att inom olika delprojekt genomföra
undersökningar som Ökar kunskaperna inom området "Förbättring
av obundna material".

Aktiviteter (pågående och nya delprojekt)

 

Delproj. 5.1.

5.2.

" 5.3.

5.4.

" 5.5.

Armering av obundna och bundna lager i väg. Se
delprojekt 4141601-7

Armerade och/eller bundna lager av sand. Se del-
projekt 4141602-5

Prov med armering i Överbyggnad på väg 331 i Z
län 1990. 4141603-3

Packning av jord- och bergmaterial. 4141604-1

Byggnadsåtgärders betydelse för
funktionella livslängd. 4141605-8.

vägens
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PACKNINGSPROJEKTET

INITIERING AV PROJEKTET AV VV/TUB OCH VV/B I
i

PROJEKTBESKRIVNING
- BAKGRUND
- MÅL
- METOD

i
SLUTMÅL: 

UNDERLAG FOR FORMULERING AV OPTIMALA RESULTATKRAV I BYA

 

 

  

j
[ UPPDELNING 1 DELMALJ

 

r

 

DELMÅL I:
SAMMANSTALLNING AV KAND KUNSKAP OM
PACKNING AV JORD OCH METODER FUR

MATNING AV RESULTAT VID PACKNING.

  

i

1

 

DELMÅL 2
VÅRDERING AV METODER FUR RESULTATMAT-
NING VID PACKNING:

  

 

 

 

   

METOD:
- KONTAKTER MED INSTITUTIONER, ORGANI-

SATIONER, FURETAG, ETC I SVERIGE,
NORGE OCH FINLAND.

- LITTERATURSTUDIER

- DELTAGANDE I KONTAKTGRUPP FOR UMSESIDIG
INFORMATION OM PÅGÅENDE PROJEKT.

METOD:
- LITTERATURSTUDIER

- PROVNING AV MÅTMETODER FOR RESULTAT-
MATNING VID PACKNING
A) I VTIs PROVBASSÅNG
B) PÅ VAGFURETAG

- DOKUMENTERING PÅ VAGFORETAG AV RÅDAN-

  

DE FORUTSÅTTNINGÅR VID PACKNING BE-
TRÅFFANDE MÅTERIALENS
A) INHOMOGENITET
B) VATTENKVOT

 

 

 

 

 

 

  

   

 

      

RESULTAT:
UNDERLÅG FUR EVENTUELLA PRELIMINÅRA RESULTATKRAV I BYA

Y

DELMÅL 3:
DOKUMENTERING AV PACKNINGENS BETYDELSE FOR VAGENS FORTBESTÅND.

I_ 4] -
T T i I

METOD: METOD:
- LITTERATURSTUDIER

 

 

- PLANERING OCH ANLAGGNING AV PROV-
STRÅCKOR FOR VÅRDERING AV PACKNINGENS
BETYDELSE FOR BIBEHÅLLÅNDE AV VÅGYTÅNS
JÅMNHET

 

 
 

 

SLUTMÅL:

 

 

 

UNDERLAG FOR OPTIMALA RESULTATKRAV VID PACKNING AV JORDNATERIAL
FOR VÅGBYGGNADSANVISNINGAR.
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REDOVISNINGSPLAN

Huvudprojektet:

Förbättring av obundna material 41416-9

- Sammanfattande lägesrapport i början av resp
kalenderår. Slutrapport 1994-12.

Delprojekten:

 

Armerade och/eller bundna lager av sand 4141602-5
Prov vid Sunne 1988

92-12 Slutrapport med utvärdering av provvägsresultat

Prov med armering i överbyggnad på väg 331 vid 4141603-3
Backe 1990

93-02 Lägesrapport med resultat från mätningar 1992

94-12 Slutrapport med utvärdering av provvägsresultat

Packning av jord- och bergmaterial 4141604-1

91-02 Rapportering av prov i VTIs provbassäng och
i fält på vägbyggen 1990

91-12 Metodbeskrivningar för laboratoriepackning,
statisk provbelastning, vältmätare och
isotopmätare

92-02 Rapportering av fältprovningar Lindesberg

92-02 Rapportering av lab.provningar på grova
material

93-02 Rapportering av fortsatta prov för uppfölj-
ning av fastställda krav i BYA-92

94-02 Rapportering av prov med alternativa metoder
till statisk provbelastning, egenskapsbe-
stämningar (E-moduler etc)
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94-02 Rapportering av fortsatta prov med mätning
av styvhet vid packning av jord- och berg-
material samt värdering av packningsresultat

94-12 Förslag till nya anvisningar i BYA med
egenskapskontroll




