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Syftet 
• Undersöka hållfasthet och hållbarhet av nya 

överbyggnadskonstruktioner (dränerande och skelettjordar) 
Undersöka möjligheten att använda systemen på trafikerade 
gator i stadsmiljö 

• Se på svagheter och styrkor  
• Ge förslag på förbättringar för att förbättra hållbarheten 

Introduktion 
HVS och Fallvikt 



Exempel på nya system 

• Dränerande överbyggnadskonstruktioner 
– Minskar belastning på dagvattensystem 

– Minskar översvämningsrisken 

– Bibehåller naturlig grundvattennivå 
• Bättre för växter 

– Rening av vatten kan göras lokalt 

• Skelettjordar 
– Förbättrar livsvillkoren för träden i staden 

 

 



Metod 

Fullskaleförsök i labb 

• Fallvikt har utförts  i 3 
kommuner på olika 
skelettjordskonstruktioner 

 

Fältmätningar  

HVS 

• Heavy Vehicle Simulation 

• Simulering av trafik  

Fallvikt 

• Mäter styvhet/bärighet på 
konstruktioner 

 

Ger kontroll över 
förutsättningarna 

 



Bärighet, dynamiska laster 
 

• HVS belastning med olika 
trafiklaster 

• Vi har succesivt ökat lasten till 
60 kN (12 tons axeltryck) 

• Standardytorna upp till 80 
kN (16 tons axeltryck) 

• Grundvatten 30 cm under 
terrass 

• Mäter spårdjupsutveckling 

• Mer än 140000 överfarter 
 

 

Fullskaleförsök på VTI  



Analys med HVS  



Fallviktsdeflektometer (FWD) 
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• Ger information om 
bärighet/styvhet 

• En vikt faller ner på en platta 
• Givare mäter deflektionen 
• Mätning i fält på konstruktioner 

med skelettjord och marksten 
• Mätning före och efter HVS testet 
• Indata till expertsystemet 



Test ytornas uppbyggnad 
 

• I testhall inomhus 

• Testytorna har byggts 
upp så likt verkliga 
ytor som möjligt 

• 6 olika överbyggnader 
totalt vid 3 försök 

– 2 testas samtidigt 

 

 

 



Preparering av terrass  

Packning med padda 

Kontroll av packning (statisk 
plattbelastning) 

Byggnation av obundna lager NCC 
 

Sättsand 



Standardöverbyggnad 

Tjocklek (mm) Verklig tjocklek 

(mm, avvägd) 

Material Funktion 

100 100 Coloc marksten 

30 88 Kross 0/4 sättsand 

220 205 Kross 0/32 bärlager 

700 666 Kross 0/90 f-lager 

 

Tjocklek (mm)

  

Verklig tjocklek 

(mm, avvägd) 

Material Funktion 

80 80 Flivik Natursten  

50 108 0/4 sättsand  

220 205 0/32 bärlager  

700 666 0/90 f-lager  

 



• Snabb spårbildning 
under 
förbelastningen 

• Deformationen 
ganska konstant 
därefter 

• Inga knäckta stenar 

• De stora hällarna rör 
sig vid belastning 

• Klarar ungefär 
trafikklass 1 
– 4 potensregeln ger 

357 000 överfarter 

 

 

Resultat standard ytor 
Natur- och Betongmarksten 



Sättning i hällarna 

Spårbildning i betongstenen 

Resultat standard ytor 
Natur- och Betongmarksten 



• Styvheten i 
konstruktionens lager 
har beräknats 

• Styvheten ökar i 
sand/stenlagret efter 
att ytan har trafikerats  

• Slutsats: den största 
deformationen - 
spårbildningen sker i 
sättsanden genom 
efterpackning 

 

Resultat Fallvikt 
Natur- och Betongmarksten 

 



Dränerande överbyggnad 

Tjocklek (mm) Verklig tjocklek 

(mm, avvägd) 

Material Funktion 

100 100 Starka Sienna Eco Marksten 20 % 

infiltration 

30 45 Tvättad kross 2/5 Sättsand permeabelt 

220 228 Kross 4/32 Bärlager permeabelt 

700 685 Kross 4/90 F-lager permeabelt 

 

Tjocklek (mm) Verklig tjocklek 

(mm, avvägd) 

Material Funktion 

100 100 Starka Uni-Ecoloc Marksten partiell 10 

% infiltration 

30 45 Tvättad kross 2/5 Sättsand permeabelt 

220 228 Kross 4/32 Bärlager permeabelt 

700 685 Kross 4/90 F-lager permeabelt 

 



• Obundna lagren saknar 
0/4 finmaterial vilket 
minskar stabiliteten 

• Risken för omlagring är 
stor 
– Finmaterial kan 

transporteras neråt 

• Större spårdjup än 
standard 
– Beror troligen delvis på 

omlagring av 
sättsanden 

• Slutsats: överliggande 
lager bör inte ha Dmin 
som mindre än 
underliggande lager  

 

Resultat HVS 
Dränerande ytor 

 



Spårbildning 
Dränerande stenar STARKA 



• Styvheten ökar kraftigt 
i sand/stenlagret efter 
att ytan har trafikerats 

• Slutsats: den största 
deformationen - 
spårbildningen sker i 
sättsanden 
– Omlagring spelar roll i 

detta fall 

– Efterpackning 

Resultat Fallvikt 
Dränerande markstenar 

 



Byggnation av skelettjord NCC 

Spolning av jord Jorden läggs ut 



Skelettjord 

Tjocklek (mm) Material  

100 Starka Coloc  marksten 

30 Kross 0/4 sättsand 

100  AG 

20  avjämningslager 

200 Kross 32/64 luftigt bärlager 

600 Kross 100/150  skelettjord 

 Nedspolad anläggningsjord  

 

Tjocklek (mm)

  

Material  

100 Starka Coloc marksten 

30 Kross 0/4 sättsand 

120 Kross 0/32 bärlager 

200 Kross 32/64 luftigt bärlager 

600 Kross 100/150  skelettjord 

 Nedspolad anläggningsjord  

 



• Skelettjord med asfalt 
får mindre spårdjup 

• AG motsvarar ungefär 
standard 
konstruktionerna 

• Skelettjord utan asfalt 
blir sämre 

• Initialt stor 
efterpackning 

 

 

 

Resultat HVS 
Skelettjord 

 



Fältmätning Kristianstad 

Skelettjord under cykelbana vid 
träd 
Referens mellan träden 



Fältmätning, Malmö 

Skelettjord vid träd 
Referens cykelbana 
Plattor vid hus 



Fältmätning, Stockholm 

Skelettjord mellan träd 
 



Fältmätning, Stockholm 
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Generellt markstenskonstruktioner: 

• Mycket av efterpackningen sker i sättsanden 

– Sättsandslagret bör hållas så tunt som möjligt 

• Mycket viktigt att bärlagerytan är jämn och bra 
packad 

– Man bör ställa krav på detta 

• Standardkonstruktionerna klarade ungefär 
trafikklass 1 

– (357000 standardaxlar omräknat 4 potensregeln, inget brott 
skedde)   

Slutsatser 
Marksten och natursten 

 



Dränerande ytor 
• Ytorna uppvisade bra egenskaper för lågtrafikerade ytor 
• Viss omlagring inträffade 

– Kan motverkas genom att välja Dmin till 2 mm istället för 4 mm i 
bär- och förstärkningslager samt geotextil 

• Dräneringsförmågan är mycket bra 
Skelettjord 
• Ungefär samma deformation som dränerande ytor 

– Med asfalt förbättras egenskaperna 

• Fältmätningar visar på att konstruktionerna har hög styvhet 
i de flesta fall 
 
 
 

 
 

Slutsatser 
Dränerande ytor och Skelettjord 

 


