
Leif G Wiman

Accelererad provning av vägkonstruktioner 
Referensöverbyggnad enligt ATB Väg

VTI rapport 628
Utgivningsår 2010

www.vti.se/publikationer





 Utgivare: Publikation: 

VTI rapport 628 

  

Utgivningsår: 

2010 

Projektnummer: 

60897 

Dnr: 

2006/0731-29 

   581 95 Linköping Projektnamn: 
Accelererad provning av vägkonstruktioner 
med HVS 

Författare: Uppdragsgivare: 
Leif G Wiman Vägverket 

Titel: 
Accelererad provning av vägkonstruktioner – referensöverbyggnad enligt ATB Väg 

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord: 

Föreliggande rapport beskriver två fullskaliga försök (SE10 och SE11) med samma förutsättningar för att 
studera noggrannheten vid upprepade försök. Försöken har genomförts genom accelererad belastning 
med HVS-utrustningen (Heavy Vehicle Simulator) i VTI:s provhallar. Fullskaliga vägöverbyggnader har 
byggts i dessa hallar på en undergrund av finkornig sand och utsatts för accelererad belastning med last-
bilshjul. Totalt har 2,3 miljoner belastningar genomförts under perioden maj–september 2005 för SE10 
och perioden januari–juni 2009 för SE11. Syftet med att genomföra två tester med samma överbyggnads-
konstruktion, en referenskonstruktion enligt Vägverkets ATB Väg, under samma förhållanden var att få 
en uppfattning om repeterbarheten i testresultaten från den accelererade provningen med HVS-utrust-
ningen. Detta för att i framtiden kunna ställa resultatkrav vid motsvarande HVS-tester på överbyggnads-
konstruktioner som avviker från Vägverkets anvisningar exempelvis alternativa överbyggnadstyper vid 
sidoanbud vid utförandeentreprenader. 

De resultat som redovisas i denna rapport är resultat från tvärprofilmätningar (spårdjup), statiska εMU-
mätningar (lagervisa permanenta deformationer) och total deformation av undergrunden med peglar 
under försökens gång samt fallviktsmätningar före och efter försöken. Resultaten från responsmätningar-
na (spänningar, töjningar och deflektioner) lagras i en Access-databas för senare analyser och samman-
ställningar. Resultaten från tvärprofilmätningarna visar en relativt stor skillnad i spårdjupstillväxten på 
ytan under andra fasen (vått tillstånd) av de två testen. I två av fem mätpositioner erhölls överensstäm-
melse medan det i övriga tre mätpositioner bildades större spår på SE11. Avvikelsen kan hänföras till 
skillnad i spårtillväxt under de första dygnen i vått tillstånd men någon entydig orsak har inte kunnat 
fastläggas. 

Under första fasen av testerna (torrt/naturfuktigt tillstånd) är däremot överensstämmelsen god med en 
mindre avvikelse som kan förklaras med en skillnad i resultaten från statisk plattbelastning på terrass-
ytan. Ett lägre värde på Ev1 och en större kvot Ev2/Ev1 anses förklara den något större spårtillväxten på 
SE10 i början av testet. Eftersom egenskaperna hos terrassen spelar en relativt stor roll för spårbildning-
en på vägytan rekommenderas att framtida tester som ska jämföras med dessa två tester enbart genom-
förs i torrt/naturfuktigt tillstånd och att jämförelsen görs med det test som bäst överensstämmer med 
resultaten från plattbelastningen på terrassen. 

Utöver de resultat som redovisats i denna rapport finns det en stor mängd data från de genomförda 
responsmätningarna som finns tillgängliga för framtida analyser och därmed möjlighet att studera andra 
parametrar än spårtillväxt och deformationer som är av betydelse för vägens livslängd. Exempelvis kan 
risken för utmattning av beläggningen studeras och utvärderas utifrån uppmätta dragtöjningar i underkant 
av beläggningen vid olika temperaturer. 
Nyckelord: 

Accelererad provning, HVS, spårbildning, deformation  
ISSN: Språk: Antal sidor: 

0347-6030 Svenska 44 

 



Publisher: 

 

Publication: 

VTI rapport 628 

 

Published: 

2010 

Project code: 

60897 

Dnr: 

200670731-29 

SE-581 95 Linköping  Sweden Project: 
Accelerated load testing of pavement 
structures 

Author: Sponsor: 
Leif G Wiman Swedish Road Administration 

Title: 
Accelerated load testing of pavement structures – reference structure according to the Swedish 
specification ATB Väg 

Abstract (background, aim, method, result) max 200 words: 

In this report, two full-scale tests (SE10 and SE11) are described that were performed under the same test 
conditions in order to investigate the accuracy of repeated tests. The tests were performed by accelerated 
loading using the HVS (Heavy Vehicle Simulator) in the road laboratory at the VTI.  

The purpose of performing two tests with the same kind of road structures, i.e. a reference construction 
according to the Swedish Road Administration’s ATB Väg, under the same test conditions was to get to know 
the accuracy of the test results from repeated test. This was made in order to be able to make demands on the 
results of corresponding HVS-tests of road structures that don’t follow the specifications of the Swedish Road 
Administration, for example alternative road structures in cases of side tenders contracts. 

The results presented in this report are the results from surface rut depth measurements, permanent deforma-
tions in different layers and total deformation of the subgrade during the tests as well as falling weight 
deflectometer measurements before and after the tests. The results of the response measurements (stresses, 
strains and deflections) are stored in an Access database for later analyses. 

The results of rut depth measurements show a relatively large difference in rut depth growth on the surface 
during the second phase (in wet condition) of the two tests. In two out of five measurement positions there 
was correspondence, whereas in the three other measurement positions there was a larger rut depth 
concerning SE11. The deviation could be referred to the rut depth growth during the first days in wet 
condition but some clear reason has not been able to be determined. 

Under the first phase of the tests (dry/naturally wet condition) there is, however, good correspondence with 
just a minor deviation that can be explained by a difference in the results of static plate loading on the 
subgrade surface. A lower value of Ev1 and a larger ratio of Ev2/Ev1 are supposed to explain the somewhat 
lager rut growth concerning SE10 in the beginning of the test. 

As subgrade properties influence the rut growth on the road surface, we recommend that future tests that will 
be compared to these two tests should be performed only in dry/naturally wet condition and that the compa-
rison is made with the test that best corresponds with the results of the static plate loading tests on the 
subgrade.  

In addition to the results that are shown in this report, there is a great amount of data from the response 
measurements performed in these tests. These data are available for future analyses and make it possible to 
investigate other parameters that are important for the pavement life, not only rut growth and deformations. 
For example it is possible to study and evaluate the risk of pavement fatigue using the measured horizontal 
strains at the bottom of the asphalt layer at different temperatures. 

Keywords: 
Accelerated load testing, HVS, rutting, deformation
ISSN: Language: No. of pages: 

0347-6030 Swedish 44 

 



Förord 
Föreliggande VTI rapport redovisar resultatet från två accelererade fullskaleprov av en 
konventionell grusbitumenöverbyggnad (GBÖ) enligt Vägverkets ATB Väg. GBÖ-
konstruktionen testades vid två tillfällen med samma förutsättningar för att få en 
uppfattning om repeterbarheten i resultaten. Testerna har genomförts i VTI:s provhallar 
med HVS-utrustningen (Heavy Vehicle Simulator). 

Vägverket har finansierat projektet och kontaktman på Vägverket har varit Klas 
Hermelin. 

Ett varmt tack framförs till alla som medverkat och speciellt till VTI-medarbetarna 
Håkan Carlsson, Tomas Halldin, Håkan Arvidsson, Andreas Waldemarson och 
Romuald Banek. Gunilla Sjöberg, VTI, har slutredigerat rapporten. 

 

Linköping mars 2010 

 

Leif G Wiman 

 

VTI rapport 628 
Omslag: Leif Sjögren, VTI, och Leif G Wiman, VTI 



 

Kvalitetsgranskning 
Intern peer review har genomförts 2010-02-17 av Robert Karlsson, VTI. Leif G Wiman, 
VTI, har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 2010-02-22. Projektledarens 
närmaste chef, Gunilla Franzén, VTI, har därefter granskat och godkänt publikationen 
för publicering 2010-04-06. 

 

 

 
Quality review 
Internal peer review was performed on 17 February 2010 by Robert Karlsson, VTI. 
Leif G Wiman, VTI, has made alterations to the final manuscript of the report. The 
research director of the project manager, Gunilla Franzén, VTI, examined and approved 
the report for publication on 6 April 2010. 

 

 

VTI rapport 628 



 

Innehållsförteckning 
 
Sammanfattning ................................................................................................. 5 

Summary............................................................................................................ 7 

1 Inledning .................................................................................................. 9 

2 Syfte ...................................................................................................... 11 

3 Testkonstruktioner ................................................................................. 12 
3.1 Grus Bitumen Överbyggnad, GBÖ ........................................................ 12 

4 Allmänt om testmetoden ........................................................................ 20 
4.1 Testmetod vid försöken SE10 och SE11 ............................................... 20 

5 Resultat.................................................................................................. 25 
5.1 Provbelastning med fallvikt före och efter försöken ............................... 25 
5.2 Spårdjup på ytan.................................................................................... 25 
5.3 Vertikal permanent deformation i olika lager.......................................... 29 
5.4 Vertikal permanent deformation av terrassytan ..................................... 39 

6 Jämförelser mellan de båda testen SE10 och SE11.............................. 41 

7 Diskussion och slutsatser ...................................................................... 43 

Referenser........................................................................................................ 44 

 

VTI rapport 628 



 

VTI rapport 628 



 

Accelererad provning av vägkonstruktioner – referensöverbyggnad enligt ATB 
Väg 
av Leif G Wiman 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Föreliggande rapport beskriver två fullskaliga försök (SE10 och SE11) med samma 
förutsättningar för att studera noggrannheten vid upprepade försök. Försöken har 
genomförts genom accelererad belastning med HVS-utrustningen (Heavy Vehicle 
Simulator) i VTI:s provhallar. Fullskaliga vägöverbyggnader har byggts i dessa hallar 
på en undergrund av finkornig sand och utsatts för accelererad belastning med lastbils-
hjul. Totalt har 2,3 miljoner belastningar genomförts under perioden maj–september 
2005 för SE10 och perioden januari–juni 2009 för SE11. 

Syftet med att genomföra två tester med samma överbyggnadskonstruktion, en referens-
konstruktion enligt Vägverkets ATB Väg, under samma förhållanden var att få en upp-
fattning om repeterbarheten i testresultaten från den accelererade provningen med HVS-
utrustningen. Detta för att i framtiden kunna ställa resultatkrav vid motsvarande HVS-
tester på överbyggnadskonstruktioner som avviker från Vägverkets anvisningar 
exempelvis alternativa överbyggnadstyper vid sidoanbud vid utförandeentreprenader. 

De resultat som redovisas i denna rapport är resultat från tvärprofilmätningar (spårdjup), 
statiska εMU-mätningar (lagervisa permanenta deformationer) och total deformation av 
undergrunden med peglar under försökens gång samt fallviktsmätningar före och efter 
försöken. Resultaten från responsmätningarna (spänningar, töjningar och deflektioner) 
lagras i en Access-databas för senare analyser och sammanställningar. 

Resultaten från tvärprofilmätningarna visar en relativt stor skillnad i spårdjupstillväxten 
på ytan under andra fasen (vått tillstånd) av de två testen. I två av fem mätpositioner 
erhölls överensstämmelse medan det i övriga tre mätpositioner bildades större spår på 
SE11. Avvikelsen kan hänföras till skillnad i spårtillväxt under de första dygnen i vått 
tillstånd men någon entydig orsak har inte kunnat fastläggas. 

Under första fasen av testerna (torrt/naturfuktigt tillstånd) är däremot överensstämmel-
sen god med en mindre avvikelse som kan förklaras med en skillnad i resultaten från 
statisk plattbelastning på terrassytan. Ett lägre värde på Ev1 och en större kvot Ev2/Ev1 
anses förklara den något större spårtillväxten på SE10 i början av testet. 

Eftersom egenskaperna hos terrassen spelar en relativt stor roll för spårbildningen på 
vägytan rekommenderas att framtida tester som ska jämföras med dessa två tester enbart 
genomförs i torrt/naturfuktigt tillstånd och att jämförelsen görs med det test som bäst 
överensstämmer med resultaten från plattbelastningen på terrassen. 

Utöver de resultat som redovisats i denna rapport finns det en stor mängd data från de 
genomförda responsmätningarna som finns tillgängliga för framtida analyser och där-
med möjlighet att studera andra parametrar än spårtillväxt och deformationer som är av 
betydelse för vägens livslängd. Exempelvis kan risken för utmattning av beläggningen 
studeras och utvärderas utifrån uppmätta dragtöjningar i underkant av beläggningen vid 
olika temperaturer. 
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Accelerated load testing of pavement structures. Reference structure according to 
the Swedish specification ATB Väg 
by Leif G Wiman 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 91  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
In this report, two full-scale tests (SE10 and SE11) are described that were performed 
under the same test conditions in order to investigate the accuracy of repeated tests. The 
tests were performed by accelerated loading using the HVS (Heavy Vehicle Simulator) 
in the road laboratory at the VTI. Full-scale road structures were constructed in the 
laboratory on a subgrade of fine graded sand, and accelerated loading was carried on by 
the HVS using a truck wheel. Totally 2,3 million loadings were carried on under the 
period of May–September 2005, concerning SE10, and January–June 2009, concerning 
SE11. 

The purpose of performing two tests with the same kind of road structures, i.e. a refe-
rence construction according to the Swedish Road Administration’s ATB Väg, under 
the same test conditions was to get to know the accuracy of the test results from 
accelerated load testing with the HVS. This was made in order to be able to make 
demands on the results of corresponding HVS-tests of road structures that don’t follow 
the specifications of the Swedish Road Administration, for example alternative road 
structures in cases of side tenders contracts. 

The results presented in this report are the results from surface rut depth measurements, 
permanent deformations in different layers and total deformation of the subgrade during 
the tests as well as falling weight deflectometer measurements before and after the tests. 
The results of the response measurements (stresses, strains and deflections) are stored in 
an Access database for later analyses. 

The results of rut depth measurements show a relatively large difference in rut depth 
growth on the surface during the second phase (in wet condition) of the two tests. In two 
out of five measurement positions there was correspondence, whereas in the three other 
measurement positions there was a larger rut depth concerning SE11. The deviation 
could be referred to the rut depth growth during the first days in wet condition but some 
clear reason has not been able to be determined. 

Under the first phase of the tests (dry/naturally wet condition) there is, however, good 
correspondence with just a minor deviation that can be explained by a difference in the 
results of static plate loading on the subgrade surface. A lower value of Ev1 and a larger 
ratio of Ev2/Ev1 are supposed to explain the somewhat lager rut growth concerning SE10 
in the beginning of the test. 

As subgrade properties influence the rut growth on the road surface, we recommend that 
future tests that will be compared to these two tests should be performed only in 
dry/naturally wet condition and that the comparison is made with the test that best 
corresponds with the results of the static plate loading tests on the subgrade.  
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In addition to the results that are shown in this report, there is a great amount of data 
from the response measurements performed in these tests. These data are available for 
future analyses and make it possible to investigate other parameters that are important 
for the pavement life, not only rut growth and deformations. For example it is possible 
to study and evaluate the risk of pavement fatigue using the measured horizontal strains 
at the bottom of the asphalt layer at different temperatures. 
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1 Inledning 
Föreliggande rapport beskriver två fullskaliga försök (SE10 och SE11) med samma 
förutsättningar för att studera noggrannheten vid upprepade försök. Försöken har 
genomförts på en referenskonstruktion enligt Vägverkets ATB Väg genom accelererad 
belastning med HVS-utrustningen (Heavy Vehicle Simulator) i VTI:s provhallar. Full-
skaliga vägöverbyggnader har byggts i dessa hallar på en undergrund av finkornig sand 
och utsatts för accelererad belastning med lastbilshjul. Totalt har 2,3 miljoner belast-
ningar genomförts under perioden maj–september 2005 för SE10 och perioden januari–
juni 2009 för SE11. 

HVS-utrustningen är mobil, vilket innebär att den kan användas både i speciella provan-
läggningar och ute på befintliga vägar. Korta sträckor kan den förflyttas för egen maskin 
och längre sträckor som påhängsvagn till dragfordon (Wiman, 2001; Wiman, 2006). 

 
Figur 1  HVS-maskin under pågående test i VTI:s provhall. 
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Figur 2  HVS vid transport med hjälp av dragbil. 
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2 Syfte 
Syftet med att genomföra två tester med samma överbyggnadskonstruktion, en referens-
konstruktion enligt Vägverkets ATB Väg, under samma förhållanden var att få en 
uppfattning om repeterbarheten i testresultaten från den accelererade provningen med 
HVS-utrustningen. Detta för att i framtiden kunna ställa resultatkrav vid motsvarande 
HVS-tester på överbyggnadskonstruktioner som avviker från Vägverkets anvisningar 
exempelvis alternativa överbyggnadstyper vid sidoanbud vid utförandeentreprenader. 
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3 Testkonstruktioner 
En beskrivning av den testade överbyggnadstypen ges nedan. Lagertjocklekar, material 
och materialegenskaper samt instrumentering av testkonstruktionerna redovisas. 

 
3.1 Grus Bitumen Överbyggnad, GBÖ 
I dessa test undersöktes en normenlig överbyggnad av typen GBÖ, (Grus Bitumen 
Överbyggnad) enligt Vägverkets anvisningar (ATB 2002). Testresultaten är bl.a. tänkta 
att användas vid framtida jämförelser med alternativa överbyggnadskonstruktioner. 

 
3.1.1 Lagertjocklekar 
Undergrundsmaterialet i GBÖ-testerna skiljer sig från det som använts i de tidigare 
testerna i VTI:s provhallar. Övre delen (1 m) av den befintliga undergrunden ersattes 
med en siltig sand med högre finjordshalt jämfört med tidigare. 

Planerade och verkliga lagertjocklekar i överbyggnadnaderna framgår av figur 3 och 
tabell 1. 
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Figur 3  Testkonstruktion med planerade lagertjocklekar. 
 



 

Tabell 1  Medelvärden för lagertjocklekar i centrumlinjen, mm. 

Lager Planerade tjocklekar Verkliga tjocklekar 
SE10 

Verkliga tjocklekar 
SE11 

Slitlager 40 33 32 

Ag-lager 80 77 82 

Krossat bärlager 80 82 74 

Krossat 
förstärkningslager 420 452 438 

    

Beläggning totalt 120 110 114 

Obundet totalt 500 534 512 

Överbyggnad totalt 620 644 626 

 

Avvikelser från planerade tjocklekar är i linje med vad man kan förväntas uppnå under 
förhållandena i provhallarna. Testkonstruktionen SE10 visar störst avvikelse. Belägg-
ningstjockleken blev i genomsnitt 11 cm jämfört med planerade 12 cm och tjockleken 
på de obundna lagren blev 3,4 cm tjockare än planerat. 

 
3.1.2 Instrumentering 
Under uppbyggnaden av testkonstruktionerna har givare successivt placerats i väg-
kroppen. Följande givare har använts i de båda testen: 

• Induktiva spolar (εMU-spolar) för registrering av vertikala deformationer och 
töjningar i överbyggnadslagren inklusive övre 30 cm av undergrunden, både 
dynamiskt och statiskt 

• Temperaturgivare på olika djup i beläggningen 
• Horisontella töjningsgivare (ASG) i underkant av beläggningen i längdled och 

tvärled 
• Tryckgivare (SPC) för registrering av vertikala spänningar på grusbärlagret och i 

övre delen av undergrunden 
• LVDT-givare för registrering av ytdeflektioner 
• Peglar för registrering av deformation i undergrunden. 

 

Figur 4 och figur 5 visar ett längdsnitt i centrumlinjen med givarnas placering. 

Instrumenteringen av SE10 och SE11 är identiska förutom att vissa LVDT-givare slopa-
des i SE11 (ytdeflektion, deformation av bärlagerytan och deformation av obunden 
överbyggnad). 
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Figur 4  Instrumentering av testkonstruktionen SE10, (längdsnitt i centrumlinjen). 
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Figur 5  Instrumentering av testkonstruktionen SE11, (längdsnitt i centrumlinjen). 
 

Mätvärden från dessa givare har samlats in i större omfattning i början av testen och 
sedan i begränsad omfattning under testens gång. 

 
3.1.3 Undergrund 
Undergrunden i dessa två tester var inte till sin helhet densamma som vid tidigare tester 
i VTI:s provhallar. Övre delen av den befintliga undergrunden (1 m) byttes ut mot en 
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siltig sand med hög finjordshalt (25 %) för att få en svagare undergrund. Dess samman-
sättning och egenskaper återges i figur 6 och tabell 2. 
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Figur 6  Kornkurva för övre delen av undergrunden bestående av siltig sand. 
 
Tabell 2  Analys- och mätresultat för övre undergrunden. 

Egenskap SE10 SE11 

Maximal torr skrymdensitet, g/cm3 
 enl. Modifierad Proctor 1,815 1,815 

Optimal vattenhalt, % 13,0 13,0 

Torr skrymdensitet, g/cm3 in situ 1) 
Isotopmätning  1,652 ± 0,025 1,627 ± 0,018 

Vattenhalt in situ, 1) %  
Isotopmätning  15,4 ± 0,5 12,0 ± 0,9 

Packningsgrad,1)  % 91,0 ± 1,4 89,6 ± 1,0 

Statisk plattbelastning,2) Ev1 , MPa 
Method: DIN18134. 

13,7 ± 2,5 20,7 ± 3,5 

Statisk plattbelastning 2), Ev2, MPa 
Method: DIN18134. 

48,1 ± 5,9 51,8 ± 5,3 

Statisk plattbelastning 2), Ev2/Ev1 3,5 ± 0,3 2,5 ± 0,3 
Method: DIN18134. 

1) Medelvärde och standardavvikelse för 12 provpunkter. 
2) Medelvärde och standardavvikelse för 6 provpunkter. 

 

Kommentar: 

Ev1-värdet för SE10 är lägre än motsvarande för SE11 vilket ger skillnaden i kvoten 
Ev2/Ev1. Båda kvoterna är dock godkända enligt anvisningarna. 
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3.1.4 Förstärkningslager och bärlager 
Förstärkningslagret (0–90 mm) och bärlagret (0–32 mm) utgjordes av krossat berg 
(granit) från Skärlunda. Sammansättning och egenskaper bestämda i laboratoriet och 
mätningar på färdig bärlageryta redovisas i figur 7 och 8 samt tabell 3. 
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Figur 7  Kornkurvor för krossat material till förstärkningslager. 
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Figur 8  Kornkurvor för krossat material till bärlager. 
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Kommentar: 

Bärlagret i SE10 innehåller mer av sandfraktionen (<2 mm) jämfört med SE11, ca 
10 %. 

 
Tabell 3  Analys- och mätresultat för krossat bärlager. 

Egenskap SE10 SE11 

Maximal torr skrymdensitet, g/cm3 
 enl. Modifierad Proctor 2,187 2,210 

Optimal vattenhalt, % 5,0 4,2 

Torr skrymdensitet, g/cm3 in situ 1) 
Isotopmätning  2,015 ± 0,040 2,076 ± 0,052 

Vattenhalt in situ 1), % 
Isotopmätning 6,5 ± 0,6 6,7 ± 0,6 

Packningsgrad 1), % 92,1 ± 1,8 93,9 ± 2,4  

Statisk plattbelastning 2), Ev1, MPa 
Method: DIN18134. 

66,8 ± 8,0 80,1 ± 13,2 

Statisk plattbelastning 2), Ev2, MPa 
Method: DIN18134. 

151,6 ± 9,0 163,1 ± 11,2 

Statisk plattbelastning 2), Ev2/Ev1 2,3 ± 0,4 2,1 ± 0,4 
Method: DIN18134. 

1) Medelvärde och standardavvikelse för 12 provpunkter 
2) Medelvärde och standardavvikelse för 6 provpunkter 

 

Kommentar: 

Båda bärlagren visar likartade och godkända egenskaper. 

 
3.1.5 Bitumenbundet bärlager, AG32  
Sammansättning och egenskaper bestämda i laboratoriet hos de bitumen bundna bär-
lagren (AG32 160/220) visas i figur 9 och tabell 4. 

Massaprov för bestämning av kornkurvor och bindemedelshalter togs ut från asfalt-
läggarens tråg vid utläggningen. Övriga egenskaper har bestämts på borrkärnor uttagna 
efter testerna. Analyserna är gjorda på 5 stycken borrkärnor upptagna inom den be-
lastade ytan parallellt med och 25 cm från centrumlinjen med 1 m avstånd i längdled.  
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Figur 9  Kornkurvor för AG-lagren. 
 
Tabell 4  Analysresultat för AG-lagren bestämda på borrkärnor efter testerna förutom 
bindemedelshalt som bestämts på massaprov från utläggningen. 

Egenskap SE10 
Belastad yta 

SE11 
Belastad yta 

Bindemedelshalt (vikt-%) 4,4 4,4 

Mjukpunkt: Kula & Ring 48,1 45,0 

Penetration 25°C 79 99 

Hålrum, % (Mv±Std.avv.) 2,7±0,9 3,4±0,4 

Skrymdensitet, g/cm3 2,442 2,448 

Kompaktdensitet, g/cm3 2,509 2,533 

Styvhetsmodul, MPa 
(Mv±Std.avv) 
Pressdragprov +10°C 

5 809±887 5 885±640 

 

De skillnader som förekommer mellan AG-lagren är i linje med vad som kan förväntas 
vid en upprepning av fullskaliga uppbyggnader i provhallarna. 

 
3.1.6 Slitlager, ABT 16 
Sammansättning och egenskaper bestämda i laboratoriet hos slitlagren (ABT 16, 
70/100) visas i figur 10 och tabell 5. 

Massaprov för bestämning av kornkurvor och bindemedelshalter togs ut från asfalt-
läggarens tråg vid utläggningen. Övriga egenskaper har bestämts på samma borrkärnor 
uttagna efter testerna som beskrivits ovan för AG-lagren. 
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Figur 10  Kornkurvor för slitlagren. 
 
Tabell 5  Analysresultat för slitlagren bestämda på borrkärnor efter testerna förutom 
bindemedelshalt som bestämts på massaprov från utläggningen. 

Egenskap SE10 
Belastad yta 

SE11 
Belastad yta 

Bindemedelshalt (vikt-%) 6,3 6,1 

Mjukpunkt: Kula & Ring 49,0 49,4 

Penetration 25°C 62 65 

Hålrum, % (Mv±Std.avv.) 1,9±0,4 1,1±0,4 

Skrymdensitet, g/cm3 2,418 2,417 

Kompaktdensitet, g/cm3 2,464 2,445 

Styvhetsmodul, MPa 
(Mv±Std.avv) 
Pressdragprov +10°C 

5 766±490 6 029±648 

 

Även för slitlagren kan man konstatera att skillnaderna är inom ramen för man vad man 
kan förvänta sig eller snarare bättre än förväntat med tanke på att de utförts vid helt 
olika tidpunkter, 2005 och 2009. 
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4 Allmänt om testmetoden 
De accelererade belastningsförsöken har utförts med HVS-utrustningen, (Heavy Vehicle 
Simulator), i VTI:s provhallar i Linköping. HVS-utrustningen belastar testkonstruk-
tionen via ett ordinärt lastbilshjul som kan vara antingen singelhjul eller parhjul, se 
figur 11. Normalt inleds ett försök med en begränsad förbelastning som består av 
20 000 överfarter med en låg hjullast (30 kN). Vidare genomförs i regel ett omfattande 
mätprogram innan själva huvudförsöken startas där mätdata från alla givare i instru-
menteringen samlas in vid variation av belastningsparametrarna. Dessa varieras inom 
följande gränser: 

• Hjullast: 30–80 kN 

• Ringtryck: 500–900 kPa 

• Hastighet: 2–12 km/tim 

• Tvärfördelning: Normalfördelat inom ±25 cm i 5 cm steg 

• Beläggningstemperaturer: ±0°C, +10°C och +20°C. 

 

 
Figur 11  Principskiss av HVS-maskin. 
 

Under huvudförsöken genomförs dessutom vid upprepade tillfällen en begränsad 
responsmätning med samma belastningsparametrar som används i huvudförsöken. 

Resultaten från dessa s.k. responsmätningar lagras efter kvalitetskontroll i en Access-
databas för senare analyser. Exempel på kommande analyser är utvärderingar av olika 
väguppbyggnader, samband mellan belastningsparametrarna och påkänningar i väg-
kroppen, utveckling och validering av teoretiska modeller. 

 
4.1 Testmetod vid försöken SE10 och SE11  
Försöken inleddes med en förbelastning med singelhjul och lägre hjullast, 20 000 över-
farter med 30 kN hjullast. Därefter genomfördes ett responsmätningsprogram med be-
lastningsparametrar enligt sammanställningen i tabell 6 för singel- respektive parhjul. 
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Tabell 6  Program för responsmätning. 

Singelhjul
Lastfall Ringtryck Last Hastighet Position i tvärled (cm)* Beläggnings-

 (kPa)   (kN) (km/h) 0 -15 distribution temp. ( oC)

S1 500 30 12 x +10
S2 500 50 12 x +10
S3 500 80 12 x +10

S90 500 60 12 x +10

S9 800 30 12 x +10
S10 800 50 12 x +10
S11 800 80 12 x +10

S15 800 60 12 x +10
S16 800 60 12 x +10

S17 900 30 12 x +10
S18 900 50 12 x +10
S19 900 80 12 x +10
S91 900 60 12 x +10  
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Tabell 6 (forts.) 

Parhjul
Lastfall Ringtryck Last Hastighet Position i tvärled (cm)* Beläggnings-

 (kPa)   (kN) (km/h) 0 -15 distribution temp. ( oC)

P1 500 30 12 x x +10
P2 500 50 12 x x +10
P3 500 80 12 x x +10
P90 500 60 12 x x +10

P9 800 30 12 x x +10
P10 800 50 12 x x +10
P11 800 80 12 x x +10
P12 800 60 12 x +10

P16 800 60 12 x x +10

P17 900 30 12 x x +10
P18 900 50 12 x x +10
P19 900 80 12 x x +10
P91 900 60 12 x +10

P21 800 30 12 x x +0
P22 800 50 12 x x +0
P23 800 80 12 x x +0
P24 800 60 12 x +0

P33 800 30 12 x x +20
P34 800 50 12 x x +20
P35 800 80 12 x x +20
P36 800 60 12 x +20

P38 800 30 12 x x +10
P39 800 50 12 x x +10
P40 800 80 12 x x +10
P41 800 60 12 x +10

P45 800 60 12 x x +10

          *) Position i tvärled: 0 = Centrumlinjen
Tvärfördelning singelhjul: från -35 till +35 cm i 5 cm steg
Tvärfördelning parhjul: från -25 till +25 cm i 5 cm steg

Vått tillstånd, förbelastning 30 kN,500 kPa, 2000 belastn. Jämnt fördelade
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Efter genomförda responsmätningar inleddes huvudförsöken med körning dag och natt 
fem dagar i veckan. Under huvudförsöken användes lastfall P12 vilket innebar följande 
belastningsparametrar och betingelser: 

• Hjultyp: Parhjul, dimension 295/80R22,5 

• Hjullast: 60 kN 

• Ringtryck: 800 kPa 

• Hastighet: 12 km/tim 

• Tvärfördelning: Normalfördelat inom ±25 cm enligt figur 12 

• Beläggningstemperatur: +10°C 

• Belastningsriktning: I båda riktningarna. 
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Figur 12  Antal överfarter i respektive sidoläge vid en tvärledsdistribution 
(500 överfarter). 
 

Observera att avståndet mellan centrum på hjulen i parhjulet är 30 cm och att exempel-
vis sidoläge 0 cm betyder att sidoläget för centrum på hjulen är +15 cm respektive  
-15 cm. 

Responsmätningar har även genomförts i begränsad omfattning under huvudförsökens 
gång med lastfall P16 (se tabell 6) en gång per vecka. 

Efter ca en månads körning i torrt/naturfuktigt tillstånd fylldes vatten i provgraven till 
nivån 30 cm under terrassytan. Huvudförsöken återupptogs i vått tillstånd efter en kort 
förbelastning (2 000 överfarter med 30 kN hjullast) och en begränsad responsmätning. 
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Totalt genomfördes 1 136 700 överfarter i respektive försök, varav 486 750 överfarter i 
torrt/naturfuktigt tillstånd och 649 950 överfarter i vått tillstånd. 

Tillståndsutvecklingen under huvudförsöken har följts genom upprepade tvärprofilmät-
ningar för beräkning av spårdjup på ytan (fem tvärprofiler i fixerade lägen), deforma-
tioner lager för lager i tre positioner med induktiva spolar (εMU-spolar) samt total de-
formation av undergrunden med peglar. 
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5 Resultat 
De resultat som redovisas i detta avsnitt är resultat från tvärprofilmätningar (spårdjup), 
statiska εMU-mätningar (lagervisa permanenta deformationer) och total deformation av 
undergrunden med peglar under försökens gång samt fallviktsmätningar före och efter 
försöken. Resultaten från responsmätningarna (spänningar, töjningar och deflektioner) 
lagras, som nämnts tidigare, i en Access-databas för senare analyser och sammanställ-
ningar. 

 
5.1 Provbelastning med fallvikt före och efter försöken 
Innan HVS-maskinen ställdes på plats genomfördes provbelastning med fallviktsapparat 
av typen KUAB. Totalt genomfördes mätningar i 21 punkter i tre linjer, i centrum och 
±0,5 m från centrumlinjen med tre olika laster 30 kN, 50 kN samt 65 kN. Mätningen 
upprepades på samma sätt efter försöken men med grundvattenyta 30 cm under terras-
sen. Resultatet från mätningarna med belastningen 50 kN visas i figur 13 som medel-
värden för respektive tillfälle. 
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Figur 13  Fallviktsmätning före och efter försöken. Mätningen efter är gjord med 
grundvattenyta 30 cm under terrassen. 
 

Man kan konstatera att likheten i fallviktsresultaten är mycket god och att de små 
skillnaderna överensstämmer med de små skillnaderna i beläggningstemperatur.  

 
5.2 Spårdjup på ytan 
Som vid tidigare tester har preliminära resultat från tvärprofilmätningarna och spår-
djupsberäkningarna redovisats successivt under försökens gång. Den sista redovis-
ningen i denna form (”Weekly report”) för de båda försöken visas i tabell 7 och 8. 
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Tabell 7  Preliminära resultat för SE10 i ”Weekly report”. 
HVS Nordic weekly report

Test SE10 Test structure
Layer 1 40 mm Asphalt concrete, (AB16T, Pen 70/100)
Layer 2 80 mm Bituminous Base, (AG 32, Pen 160/220)

Main Test Parameters Layer 3 80 mm Base, crushed aggregate, (0-32 mm)
Speed: 12 km/h Layer 4 420 mm Sub Base, crushed aggregate, (0-90 mm)
Temperature: 10 C Layer 5 1000 mm Subgrade, silty sand
Tyre: Dual tyre Layer 6 1500 mm Subgrade, fine sand
Tyre pressure: 800 kPa Rigid bottom Cement concrete
Wheel load 60 kN Objective
Load direction Both This pavement structure is designed according to current Swedish

specifications and will act as a reference in the future.

Load 
Date repetitions Mean Rut depth Wheel load Cracking Remarks Subgrade

mm kN nr / length Condition
2005-05-27 0 0,0 Dry
2005-05-30 20000 1,4 30 Preloading, single wheel load "
2005-06-13 34840 3,5 30-80 Response measurement program "
2005-06-14 54720 4,2 60 Main test, dual wheel load "
2005-06-15 79300 4,5 " " "
2005-06-16 106300 4,8 " " "
2005-06-17 130780 5,4 " " "
2005-06-21 160300 6,0 " " "
2005-06-23 208300 6,4 " " "
2005-06-27 239400 6,8 " " "
2005-06-29 293500 7,3 " " "
2005-07-01 346000 7,7 " " "
2005-07-04 377100 8,0 " " "
2005-07-06 430200 8,2 " " "
2005-07-08 486750 8,9 " " "
2005-08-08 486750 8,5 " " Wet 
2005-08-08 488900 9,0 " " "
2005-08-09 514500 11,9 " " "
2005-08-11 540410 14,5 " " "
2005-08-12 566447 16,5 " " "
2005-08-15 592020 18,2 " " "
2005-08-17 641477 20,7 " " "
2005-08-19 685800 22,7 " " "
2005-08-22 713800 23,7 " " "
2005-08-24 767400 25,3 " " "
2005-08-26 817400 26,7 " " "
2005-08-29 856190 27,7 " " "
2005-08-31 906100 29,0 " " "
2005-09-08 972900 29,7 " " "
2005-09-09 999500 30,6 " " "
2005-09-12 1035200 31,4 " " "
2005-09-14 1093280 32,6 " " "
2005-09-16 1136700 33,1 " Main test terminated "  
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Tabell 8  Preliminära resultat för SE11 i ”Weekly report”. 
HVS Nordic weekly report

Test SE11 Test structure
Layer 1 40 mm Asphalt concrete, (AB16T, Pen 70/100)
Layer 2 80 mm Bituminous Base, (AG 32, Pen 160/220)

Main Test Parameters Layer 3 80 mm Base, crushed aggregate, (0-32 mm)
Speed: 12 km/h Layer 4 420 mm Sub Base, crushed aggregate, (0-90 mm)
Temperature: 10 C Layer 5 1000 mm Subgrade, silty sand
Tyre: Dual tyre Layer 6 1500 mm Subgrade, fine sand
Tyre pressure: 800 kPa Rigid bottom Cement concrete
Wheel load 60 kN Objective
Load direction Both This pavement structure is designed according to current Swedish

specifications and is the same structure as was tested in previous test SE10.

Load 
Date repetitions Mean Rut depth Wheel load Cracking Remarks Subgrade

mm kN nr / length Condition
2009-01-14 0 0,0 Dry
2009-01-20 20000 1,5 30 Preloading, single wheel load "
2009-02-11 30511 2,8 30-80 Response measurement program "
2009-02-13 50000 3,1 60 Main test, dual wheel load "
2009-02-16 75000 3,8 " " "
2009-02-17 100000 4,3 " " "
2009-02-19 125000 4,5 " " "
2009-02-20 150000 5,0 " " "
2009-02-23 175000 4,8 " " "
2009-02-25 224600 5,7 " " "
2009-03-02 278150 6,1 " " "
2009-03-04 302330 6,2 " " "
2009-03-06 350000 6,6 " " "
2009-03-09 377300 6,9 " " "
2009-03-13 425250 7,2 " " "
2009-03-17 475000 7,4 " " "
2009-03-23 487500 7,5 " " "
2009-03-31 487500 7,6 " " Wet
2009-04-01 489540 8,0 " " "
2009-04-02 514979 14,4 " " "
2009-04-03 532404 17,6 " " "
2009-04-06 556850 20,4 " " "
2009-04-07 584900 22,8 " " "
2009-04-08 605780 24,4 " " "
2009-04-14 639950 26,3 " " "
2009-04-15 662830 27,1 " " "
2009-04-17 700000 28,6 " " "
2009-04-30 750000 30,4 " " "
2009-05-05 800000 31,9 " " "
2009-05-07 850000 33,1 " " "
2009-05-12 900000 34,2 " " "
2009-05-14 950000 35,3 " " "
2009-05-18 1001050 36,1 " " "
2009-05-26 1050000 36,9 " " "
2009-06-02 1100000 37,7 " " "
2009-06-04 1136700 38,5 " " "  

 

Spårdjupstillväxten på ytan erhölls genom upprepade tvärprofilmätningar i fem förutbe-
stämda lägen i längdled. Maximalt spårdjup bestämdes som största skillnaden mellan 
första tvärprofilmätningen (innan belastning) och de efterföljande. Tvärprofilerna 
mättes med en rörlig laser på en referensbalk med mätpunktsavståndet 1,7 mm och med 
mätlängden 2,5 m. 

Resultatet av spårdjupsmätningarna redovisas i figur 14 och 15. Efter 486 750 överfarter 
i torrt/naturfuktigt tillstånd fylldes vatten i undergrundsmaterialet till en nivå 30 cm 
under terrassytan. Därefter återupptogs försöken med i övrigt samma betingelser som 
innan och avbröts vid totalt 1 136 700 belastningar. 
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Figur 14  Spårdjupsutveckling på ytan vid SE10 försöket. 
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Figur 15  Spårdjupsutveckling på ytan vid SE11 försöket. 
 

Man kan konstatera att spårutvecklingen i torrt/naturfuktigt tillstånd är i stort sett lika i 
de två försöken medan SE11 visar större spårbildning vid belastningen i vått tillstånd. 
Skillnaden beror på att spårdjupen i profillägena 3, 4 och 5 visar avvikande och större 
värden än profillägena 1 och 2 som i sin tur visar god överensstämmelse med SE10. 

Förklaringen är främst att belastningen under de första dygnen i vått tillstånd har resul-
terat i tydligt större spårdjup på konstruktionen SE11. Upp till 600 000 belastningar har 
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spårdjupet ökat 16 mm jämfört med 10 mm på SE10. Mellan 600 000 och 1 000 000 
belastningar är ökningen däremot lika eller 14 mm. 

 
5.3 Vertikal permanent deformation i olika lager 
Vertikala permanenta deformationer har registrerats med hjälp av induktiva spolar 
(εMU-spolar) som installerats parvis. Genom att lägga spänning på den ena spolen 
skapas ett magnetfält som genererar en ström i den andra och den utgående spänningen 
omräknas till avståndet mellan spolarna via kalibreringsdata, (Janoo et al., 1999; 
Dawson 1994). Genom upprepade mätningar har på detta vis den successiva deforma-
tionen i olika lager dokumenterats. Placeringen och beteckningarna på dessa spolar i de 
båda försöken framgår figur 16 och 17. 
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Figur 16  Induktiva spolars placering och beteckning i konstruktion SE10. 
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Figur 17  Induktiva spolars placering och beteckning i konstruktion SE11. 
 
5.3.1 Beläggningen (ABT16+AG32) 
Deformation av beläggningen mättes med en spole i underkant av AG-lagret och en 
spole löst placerad på ytan i tre positioner i längdled, Emu105, 106 och 107 för SE10 
och Emu131, 132 och 133 för SE11, se figur 18–20. 
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Figur 18  Uppmätt deformation av beläggning på SE10, (medeltjocklek 110 mm). 
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Figur 19  Uppmätt deformation av beläggning på SE11, (medeltjocklek 114 mm). 
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Figur 20  Uppmätt medeldeformation av beläggning på SE10 och SE11. 
 
5.3.2 Obundet bärlager 
Deformation av bärlagret mättes med en spole på förstärkningslagret och en spole på 
bärlagerytan i tre positioner i längdled, Emu108, 109 och 110 för SE10 och Emu134, 
135 och 136 för SE11, se figur 21–23. 
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Figur 21  Uppmätt deformation av obundet bärlager i SE10, (medeltjocklek 82 mm). 
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Figur 22  Uppmätt deformation av obundet bärlager i SE11, (medeltjocklek 74 mm). 
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Figur 23  Uppmätt medeldeformation av obundet bärlager i SE10 och SE11. 

 
5.3.3 Förstärkningslager, övre halvan 
Deformation av övre halvan av förstärkningslagret mättes med en spole på halva lager-
tjockleken och en spole på ytan av förstärkningslagret i tre positioner i längdled, 
Emu111, 112 och 113 för SE10 och Emu134, 135 och 136 för SE11, se figur 24–26. 

SE10

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

Överfarter

De
fo

rm
at

io
n,

 m
m

Sekt. 1
Sekt. 3
Sekt. 5
Medelv. 1+3+5

 
Figur 24  Uppmätt deformation av övre delen (nom. 0–210 mm) av förstärkningslagret i 
SE10. 
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Figur 25  Uppmätt deformation av övre delen (nom. 0–210 mm) av förstärkningslagret i 
SE11. 
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Figur 26  Uppmätt medeldeformation av övre delen (nom. 0–210 mm) av förstärk-
ningslagret i SE10 och SE11. 
 
5.3.4 Förstärkningslager, nedre halvan 
Deformation av nedre halvan av förstärkningslagret mättes med en spole på terrassytan 
och en spole på halva lagertjockleken i tre positioner i längdled, Emu114, 115 och 116 
för SE10 och Emu137, 138 och 139 för SE11, se figur 27–29). 
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Figur 27  Uppmätt deformation av nedre delen (nom.210–420 mm) av förstärknings-
lagret i SE10. 
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Figur 28  Uppmätt deformation av nedre delen (nom.210–420 mm) av förstärknings-
lagret i SE11. 
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Figur 29  Uppmätt medeldeformation av nedre delen (nom. 210–420 mm) av förstärk-
ningslagret i SE10 och SE11. 
 
5.3.5 Undergrunden, 0–15 cm 
Deformation av övre delen (0–15 cm) av undergrunden mättes med en spole på djupet 
15 cm och en spole på terrassytan i tre positioner i längdled, Emu117, 118 och 119 för 
SE10 och Emu143, 144 och 145 för SE11, se figur 30–32). 
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Figur 30  Uppmätt deformation av övre delen (0–150 mm) av undergrunden till SE10. 
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Figur 31  Uppmätt deformation av övre delen (0–150 mm) av undergrunden till SE11. 
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Figur 32  Uppmätt medeldeformation av övre delen (0–150 mm) av undergrunden till 
SE10 och SE11. 
 
5.3.6 Undergrunden, 15–30 cm 
Deformation av delen 15–30 cm under terrassytan mättes med en spole på djupet 30 cm 
och en spole på djupet 15 cm i tre positioner i längdled, Emu120, 121 och 122 för SE10 
och Emu146, 147 och 148 för SE11, se figur 33–35) 
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Figur 33  Uppmätt deformation av delen 150–300 mm av undergrunden till SE10. 
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Figur 34  Uppmätt deformation av delen 150–300 mm av undergrunden till SE11. 
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Figur 35  Uppmätt medeldeformation av delen 150–300 mm av undergrunden till SE10 
och SE11. 
 
5.3.7 Kommentarer till deformationsmätningarna med Emu-spolar 
Som framgår ovan visar mätningarna under SE11-försöket i flera fall tvivelaktiga 
resultat. I flera fall har mätningarna resulterat i negativa värden vilket skulle betyda en 
ökning av avståndet mellan spolarna jämfört med första mätningen vilket får anses som 
orimligt. Generellt visar mätningarna på SE11 lägre värden jämfört med SE10 och ofta 
dålig kontinuitet i mätserierna. Någon form av problem med mätutrustningen under 
SE11-försöket förefaller troligt men har inte kunnat klarläggas.  

 
5.4 Vertikal permanent deformation av terrassytan 
Uppmätning av den totala deformationen av undergrunden (tjocklek 2,5 m) har även 
gjorts i en position för respektive konstruktion med hjälp av peglar. Vertikala stål-
stänger (med stålplåtar på terrassytan) genom hela undergrunden och betonggolvet i 
provbassängen har använts för mätning av vertikal deformation av undergrunden. En 
jämförelse mellan spårdjup på vägytan och deformationen av undergrunden i denna 
position, profil 4 i sektion -3,75 m för spårdjup och sektion -3,45 m för terrassdefor-
mation visas i figur 36. 
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Figur 36  Spårdjup på ytan och total deformation av terrassytan. 

 
Tabell 9  Andel av spårdjup på ytan som kan hänföras till deformation av terrass. 

Tillstånd Test Spår på ytan 
mm 

Deformation terrass 
mm 

Deformation 
terrass, andel av 

spår på ytan 
% 

Torrt/naturfuktigt 8,9 4,4 49 
SE10 

36,6 31,7 87 Vått 

Torrt/naturfuktigt 7,6 3,2 42 
SE11 

Vått 44,4 41,9 94 

 

Som framgår av figur 36 och tabell 9 ovan utgör deformationen av terrassen en domi-
nerande del av spårdjupet på vägytan. 
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6 Jämförelser mellan de båda testen SE10 och SE11 
Som framgår av mätresultaten som presenterats i föregående avsnitt föreligger 
skillnader mellan de två försöken i spårutvecklingen i vått tillstånd, dvs. med 
grundvattenyta 30 cm under terrassytan. I figur 37 och 38 görs därför en jämförelse 
enbart i torrt/naturfuktigt tillstånd. 
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Figur 37  Spårutveckling i torrt/naturfuktigt tillstånd på SE10. 
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Figur 38  Spårutveckling i torrt/naturfuktigt tillstånd på SE11. 
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I följande figur jämförs medelspårutvecklingen i de båda försöken. 
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Figur 39  Medelspårutvecklingen i torrt/naturfuktigt tillstånd i de båda försöken. 
 

Här kan man konstatera att spårtillväxten under de två första dygnen (ca 50 000 över-
farter) är större på SE10 medan tillväxten därefter är likartad i de två försöken eller 
1,087 mm/100 000 överfarter för SE10 och 1,005 mm/100 000 överfarter för SE11. 

Resultaten från statiska plattbelastningen på terrassytan (se avsnitt 3.1.3) i de två för-
söken visar att första belastningen, Ev1, gav lägre värden på SE10 (13,7 MPa jämfört 
med 20,7 MPa på SE11) medan andra belastningen, Ev2, gav mer lika värden (48,1 MPa 
för SE10 och 51,8 MPa för SE11). 

Denna skillnad i terrassegenskaperna ses som den huvudsakliga förklaringen till att 
spårbildningen på ytan blev något större på SE10 under den första fasen av testet 
(torrt/naturfuktigt tillstånd). 
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7 Diskussion och slutsatser 
Syftet med att genomföra två tester med samma överbyggnadskonstruktion, en referens-
konstruktion enligt Vägverkets ATB Väg, under samma förhållanden var att få en upp-
fattning om repeterbarheten i testresultaten från den accelererade provningen med HVS-
utrustningen. Detta för att i framtiden kunna ställa resultatkrav vid motsvarande HVS-
tester på överbyggnadskonstruktioner som avviker från Vägverkets anvisningar 
exempelvis alternativa överbyggnadstyper vid sidoanbud vid utförandeentreprenader. 

Resultaten från tvärprofilmätningarna visar en relativt stor skillnad i spårdjupstillväxten 
på ytan under andra fasen (vått tillstånd) av de två testen. I två av fem mätpositioner 
erhölls överensstämmelse medan det i övriga tre mätpositioner bildades större spår på 
SE11. Avvikelsen kan hänföras till skillnad i spårtillväxt under de första dygnen i vått 
tillstånd men någon entydig orsak har inte kunnat fastläggas. 

Under första fasen av testerna (torrt/naturfuktigt tillstånd) är däremot överensstämmel-
sen god med en mindre avvikelse som förmodligen kan förklaras med en skillnad i 
resultaten från statisk plattbelastning på terrassytan. Ett lägre värde på Ev1 och en större 
kvot Ev2/Ev1 anses förklara den något större spårtillväxten på SE10 i början av testet. 

Eftersom egenskaperna hos terrassen spelar en relativt stor roll för spårbildningen på 
vägytan rekommenderas att framtida tester som ska jämföras med dessa två tester enbart 
genomförs i torrt/naturfuktigt tillstånd och att jämförelsen görs med det test som bäst 
överensstämmer med resultaten från plattbelastningen på terrassen. 

Utöver de resultat som redovisats i denna rapport finns det en stor mängd data från de 
genomförda responsmätningarna som finns tillgängliga för framtida analyser och där-
med möjlighet att studera andra parametrar än spårtillväxt och deformationer som är av 
betydelse för vägens livslängd. Exempelvis kan risken för utmattning av beläggningen 
studeras och utvärderas utifrån uppmätta dragtöjningar i underkant av beläggningen vid 
olika temperaturer. 
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