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1 Inledning
Vägbyggandet och underhållet av Europas vägar kostar åtskilliga miljarder per år.
Vägtransporter är det vanligaste transportsättet för människor och gods. 80% av alla
transporter i Europa sker på väg. Vägar i ett gott skick är således en nödvändighet för såväl
ekonomisk som social utveckling. Underhållet av vägar är mycket viktigt för säkerheten
och komforten. Åtskilliga chaufförer har vägen som sin arbetsplats hela livet. Som en följd
av detta finns det ett mycket stort behov av att finna bra lösningar för reparation av befintliga vägar såväl som vid nybyggnation. Krav vid dessa operationer finns på att störa trafiken minimalt, att söka kostnadseffektiva lösningar som är vänliga för miljön och med en
högre kvalitet än de i dag förekommande.
Denna skrift skall ses som en hjälp för de som vill använda en teknik som består av att
man förstärker vägkroppen med ett speciellt stålnät. Denna teknik har praktiskt använts
med gott resultat under ca 20 år, främst för att motverka olägenheter vid tjälskador i
Norrland, men även vid rekonstruktion av vägar (och flygfält) i övriga Sverige.
Under 3,5 års tid, med slutrapport år 2002, har EU satsat ca 22 miljoner svenska kronor på att utveckla denna teknik genom fältförsök, i laboratorier och med teoretiska
modeller. Deltagare i detta projekt, kallat ”REFLEX” (Reinforcement of Flexible Road
Structures with Steel Fabrics to Prolong Service Life), har varit:
Från Tyskland Institut für Stahlbetonbewehrung e.V., München
Technische Universität, München
Deutsche Asphalt AG, München
Från Italien

Ferriere Nord SpA, Udine
Autovie Venete SpA, Trieste

Från Finland Finska Vägverket, Uleåborg
Tampere University, Tammerfors
VTT, Esbo
Från Sverige

VTI, Linköping
Vägverket, Borlänge och Luleå
Fundia Armering AB, Halmstad
Travecon HB, Borlänge

Resultaten från de praktiska erfarenheterna i Sverige under dessa 20 år samt EU-projektet REFLEX redovisas summariskt i denna bok. För ytterligare information om denna
teknologi, se referenser i denna bok. Det går även att inhämta resultat och rapporter från
VTI:s hemsida samt materialfakta från ståltillverkare (Fundia Armering AB i Sverige och
Ferriere Nord i Italien).
Halmstad och Luleå i december 2004
Jan Sandberg
Anställd sedan 1965 inom stålindustrin.
Arbetat med utveckling av armeringsteknik.

Per Björnfot
Anställd sedan 1963 vid Vägverket.
Bred erfarenhet från nyproduktion och
rekonstruktion av vägar.
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2 Ekonomi
Huvudorsaken till tekniken med stålnätsarmerade asfaltskikt eller bärlager är att öka livslängden på våra vägar och därmed minska underhållskostnaderna. Med denna teknologi
minskar åtgången av naturresurserna. Underhållskostnaderna såväl som anläggningskostnaderna reduceras (se nedanstående diagram).
Man måste ta i beaktande att armeringen kostar initialt en del (ca 30 kr/m2), medan
man under vägens livstid minskar underhållet avsevärt.
Kostnaden blir lägre, då livslängden ökar och färre ingrepp erfordras.
Totalkostnader

Totalkostnader

Standard utförande

Standard utförande
Underhåll

Underhåll

Utförande
med
armering

Utförande
med
armering
Reparation

Reparation
Initialkostnad

Tid

Kostnader gentemot tid jämfört med vanlig
vägkonstruktion och underhåll - exempel
att förlänga tiden för underhåll.

Initialkostnad

Tid

Kostnader gentemot tid jämfört med vanlig
vägkonstruktion och underhåll - exempel på
reduktion av underhållskostnader.

Undersökningar i Finland och Sverige indikerar att stålnätsarmerade vägkonstruktioner
är ett kostnadseffektivt sätt att förhindra längsgående sprickor som orsakats av tjäle.
Undersökningar på testvägar såväl som i laboratorier visar också på andra möjligheter att
förbättra en vägkonstruktion, t ex
• öka bärigheten
• fördröja utmattning
• förebygga bestående deformation
• förebygga reflektionssprickor
• förebygga sprickor och deformationer vid vägkanter
• förebygga sprickor mellan ny och gammal väg vid breddning av densamma
Här ett exempel från Vägverket Region Norr som ju har stora erfarenheter av denna teknologi.
Vanlig åtgärd - urschaktning:
Schaktningskostnad
ca 50 kr/m2
Återfyllning (kostnaden är beroende av
om befintlig överbyggnad kan återanvändas) ca 150 kr/m2
Summa
ca 200 kr/m2
7

Alternativ med stålarmering:
Armeringsnät levererade fritt arbetsplats
Utläggning
Summa

ca 30 kr/m2
5-10 kr/m2
35-40 kr/m2

Att åtgärda tjälsprickor med stålarmering kostar således 10-20% av vad utskiftning av
tjälskjutande material kostar. Åtgärd med cellplastisolering kostar ungefär lika mycket. Av
miljöskäl är Vägverket restriktiv med cellplaster i vägar.
Då spricklagning är nästan årligen återkommande på en väg och relativt kostnadskrävande (ca 3-4 kr/lpm spricka) har armeringen blivit ”lönsam” på 5-10 år. Givetvis är tiden
beroende på hur många sprickor som uppkommer i bredd av vägen samtidigt.
Att åtgärda tjälsprickor med stålarmering ger väsentligt mindre störningar för trafikanterna under utförandet.
Stålarmering framställs genom att skrot (bilar, cyklar, kylskåp, jordbruksredskap m m)
smälts ner och på så sätt återvinnes. Så gott som allt armeringsstål som tillverkas i Norden
smälts av ”grön el” (ej kärnkraftsbaserad). Legeringsmetoderna kännetecknas idag av att
man härdar stålet med vanligt vatten (jämför hur smeden härdade sitt spett förut) i stället för den traditionella metoden att tillsätta legeringsmaterial som urholkar jordens resurser. Enkelt uttryckt kan man sammanfatta att armeringsstål är
• återvunnet skrot
• legerat med vatten
• smält med grön el

Sommarbild från Ragunda.
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3 Regler och råd
Utläggning av armeringsnät i beläggning
1 Näten som skall täcka hela vägbredden skall ha måttet ≈ 2,2 m i vägens längdriktning.
2 Vid armering mot längsgående tjälsprickor skall näten tillverkas utan ”fingrar” och ej
läggas omlott. Detsamma gäller vid beläggning av mjuka material, t ex MJOG.

Där kontinuitet mellan näten önskas, skarvas dessa med s k fingerskarvar.

3 Näten får ej najas fast i varandra.
4 Näten utlägges med trådarna tvärs vägen underst.

5 I ytterkurvor
dras näten isär.

6 Armeringsnät Ø 5 mm med kvadratiska rutor på 100 mm rekommenderas.
Svetskorsen i näten skall kunna uppta en dragkraft (svetsförankring) på 7 kN.
7 Armeringen kan trafikeras. Trafikvakt skall finnas för att informera trafikanterna om
största försiktighet och låg hastighet (max 10 km/tim vid överfart).

9

8 Vägbanan och näten klistras med emulsion i två riktningar. Emulsionen fungerar som
korrosionsskydd för näten.
9 Armeringsnäten justeras fast med asfaltmassa (ca 70 kg/m2) och toppas med ca
80 kg/m2 asfaltmassa. Vid alternativ med ett lager asfalt skall näten vara övertäckta
med ca 110 kg/m2.
10 Provningsintyg på näten skall tillhandahållas av leverantör.
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Utläggning av armeringsnät i bärlager
1 Näten skall vara ca 100 mm längre på respektive sida (alltså totalt 200 mm längre) än
vägbredden för att kompensera ev utläggningsfel i sidled. Detta för att försäkra sig om
att hela beläggningsytan blir armerad.
Nätets mått i vägens längdriktning skall vara ≈ 2,2 m.
2 Näten skall ej läggas omlott.
3 Näten får ej najas fast i varandra.
4 Om möjligt lägges armeringen något djupare i bärlagret, gärna i förstärkningslagret ca
150 mm från överkant bärlager.
5 I ytterkurvor dras näten isär.
6 I kurvor med liten radie lägges näten med de längsgående trådarna nederst, då dessa
motverkar (bromsar) att mattorna glider.
Lägg ut armeringen och bärlagret, om möjligt, strax innan beläggningen påföres.

Hjulen trycker fast armeringen. I vägmitt är bärlagret ej packat i samma grad.
Centrifugalkraften från trafik i innerkurva pressar upp näten i vägmitt.
Åtgärd: Lägg trådarna i vägens längdriktning nederst för att motverka materialflyttning i
sidled i kurvan. Lägg ut armeringen och bärlagret, om möjligt, strax innan beläggningen
påföres.
7 Armeringsnät Ø 5 mm (Ø 6-7 mm i aggressiv miljö) med kvadratiska rutor på
100 mm rekommenderas. Svetskorsen i näten skall kunna uppta en dragkraft på 7 kN.
8 Armeringen kan trafikeras. Trafikvakt skall finnas för att informera trafikanterna om
största försiktighet och låg hastighet (max 10 km/tim) vid överfart.
9 Provningsintyg på näten skall tillhandahållas av leverantör.
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Råd vid utläggning av armeringsnät i vägar
1 Om möjligt, och alltid när armeringen utlägges innan beläggning påföres, skall
armeringsnäten läggas i bärlagret.
2 Vid väg där trafiken är påtaglig:
Näten lägges i innerslänt först. Mattorna lyfts upp på vägen strax före beläggningen
eller strax före utläggning av bärlager.
3 Vid väg med ingen eller ringa trafik:
Näten bärs fram i buntar av hjullastare försedd med gafflar. Vanligen tar två man tag
i det översta nätet som faller ner på plats, medan hjullastaren backar med nätbunten.
Metoden är skonsam för vägarbetaren och tidsbesparande.
Metoden medför dock att eventuell trafik måste stoppas vid utläggningen.
I Region Norr med ljusa sommarnätter förekommer utläggning på
natten, då trafiken är liten och störningarna begränsade.

4 Näten levereras för lossning med truck eller hjullastare
(förlängda gafflar, längd ca 2 m).
5 Lossning skall ske på ett sådant sätt, att de långa fria stångändarna pekar ut från hjullastaren när näten skall läggas ut.
6 Kontrollera noga att den fria stångänden inte pekar
uppåt, då den annars omgående måste nedböjas
i rätt läge.

7 Instruktion delges fordonsförare som skall köra på näten (se ”Råd vid utläggning av
asfalt”).
8 Efter utläggningen av näten i beläggning klistras dessa med asfaltsemulsion av samma
kvantitet som vid normal klistring. För att näten skall heltäckas appliceras emulsionen från båda riktningarna.
9 Vid asfaltutläggningens början kontrolleras näten på varje sida om läggaren för att vid
behov trycka ned dessa. När allt fungerar utan problem, räcker det att någon övervakar proceduren.
10 Om nätet reser sig måste läggaren stanna. Man får då lyfta skriden och sakta köra
framåt, tills nätet frilagts. Uppstickande delar av nätet klipps av med bultsax, som alltid skall finnas på läggare respektive hjullastare.
11 En inspektion skall göras efter täckning av näten för att kontrollera att alla nät är väl
täckta med asfalt.
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Råd vid utläggning av asfalt
1 Läggaren skall om möjligt ha skruven i mellanläge.
2 Läggaren skall undvika att slira med hjulen.
3 Läggaren får inte vrida hjulen för häftigt, annars kan näten då deformeras.
4 Generellt skall läggaren inte skjuta på lastbilen, särskilt inte i uppförsbacke, då risk
finns att hjulen kan slira och nätet därmed flyttas bakåt.

5 Läggarens hjul skall vara parallella och synkroniserade, då näten annars kan tryckas
upp på mitten under läggaren.
6 Välten får absolut inte köra på näten innan de täckts med asfalt, då de annars valsas
runda.

7 Välten kan vibrera som vanligt.
8 Lastbil som backar eller kör på nät skall köra sakta.
9 Lastbilen skall undvika att göra tvära svängar på näten, då det finns risk att de förflyttar sig.
10 När näten läggs ut, skall vägen vara väl skyltad för ”VÄGARBETE”. Om trafik skall
gå på näten, skall trafikvakt utplaceras, som informerar trafikanterna om varsamhet.
11 Det är en fördel om läggare av typ Boggy används. Även bandläggare kan användas,
om vägen är rak.
12 Asfaltmängden som läggaren drar med sig får inte vara för stor och tung, då nätet
annars kan förflyttas framåt.
13

E6/E20 norr Halmstad.

14

4 Teoretisk elasticitetsmodell
Flerskikt linjär elasticitetsmodell för obundna material
EU finansierade projektet REFLEX (Reinforcement of Flexible Road Structures with
Steel Fabrics to Prolong Service Life) med syfte att utveckla en ny teknologi för vägunderhåll och konstruktion genom användning av armeringsnät. Forskningsarbetet omfattade konstruktion och uppföljning av provsträckor samt fullskaliga försök med accelererad provning. Ett av målen var att utvärdera och kalibrera teoretiska modeller.
Följande som redovisas är ett av flera sätt att räkna. För
ytterligare studier hänvisas till Reflex task 7, ”Modelling of
Flexible Pavement Reinforcement”.
När den flerskikt linjära elasticitetsmodellen användes,
finns i stort sett endast ett sätt att använda stålnätsförstärkning i denna modell , d v s som ett nytt lager till de övriga
överbyggnadslagren. Dessutom, när armeringen beskrivs
som ett lager i modellen, finns det endast tre variabler som
kan ändras för att återskapa den effekten som armeringen har
på den elastiska deformationen i vägkonstruktionen. Dessa
tre variabler omfattar:
• Lagrets styvhet för armeringen
• Lagrets tjocklek för armeringen
• Friktion mellan armeringslagret och övriga lager
I samband med detta projekt har använts principen ”ekvivalent lager” (EL) för utformning av armeringsnät som läggs i obundna lager i beläggningen. Grundidén för den ekvivalenta lagerprincipen är att ersätta armeringen med ett lager av motsvarande tjocklek på
10-tals mm och att ge detta lager en typ av genomsnittliga egenskaper av stål och kringliggande obundet material. För att vara mera exakt, visas i nedanstående bild sambandet
mellan den simulerade styvheten av det ekvivalenta lagret och det obundna materialet.

Princip av det ekvivalenta tillvägagångssättet
EEL

ESTÅL

ASTÅL EOBL
ASTÅL AOBL

AOBL

där
EEL = styvhetsmodul av ekvivalent lager i MPa
ESTÅL = styvhetsmodul av stång i MPa
EOBL = syvhetsmodul av obundet granulärt
material i MPa
ASTÅL = stångens tvärsnittsarea i mm2
AOBL = obundna lagrets tvärsnittsarea i mm2
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Med hänsyn till de ovanstående tre variablerna gjordes en analys av effekten för det ekvivalenta lagrets egenskaper med programmet BISAR enligt nedan:
• Styvhetsmodul: 0,5 · EEL, EEL, 2 · EEL, där EEL fastställdes enligt ovan
• Tjocklek: 15 mm, 25 mm, 45 mm
• Samverkan: Full friktion, 50% friktion, ingen friktion
För de teoretiska beräkningarna har ytterligare fullskaliga accelerande belastningsförsök
utförts med Heavy Vehicle Simulator (HVS-Nordic). Försökssektionerna armerades med
två sorters stålnät, dels med rutor 150 mm och dels med 75 mm, i tillägg till sektionerna
utan armering. Sektionerna mättes med spännings- och töjningsinstrument. De mätta
värdena användes för utvärdering av beräknade spänningar och töjningar med programmet BISAR.
För att möjliggöra en mera direkt utvärdering av armeringens effekt återgavs analyserna
i relativa termer, d v s den beräknade effekten av den armerade konstruktionen jämfördes
först med den oarmerade. Den antagna effekten på grund av armeringen presenterades
sedan som procentvärde. Således presenteras skillnaden mellan de armerade sektionerna
och de oarmerade referenserna som procentvärde.
Två exempel av analyserna beskrivs i nedanstående figurer, som visar armeringens effekt
på trycktöjning och vertikalt tryck i övre delen av sandundergrunden beträffande styvheten av det ekvivalenta lagret. I båda figurerna är effekten av det ekvivalenta lagrets styvhet
ganska tydlig och logisk, d v s ju högre det ekvivalenta lagrets styvhet, desto större effekt.
Å andra sidan är effekten konsekvent, eftersom den för tryckspänningar är mindre än väntat, men beträffande de vertikala trycken är situationen den omvända.
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På grund av inkonsekvensen i resultaten är det inte lätt att komma till en tydlig slutsats
på vad som är den mest optimala kombinationen av det ekvivalenta lagrets egenskaper för
användning i armeringskonstruktioner enligt den flerskikt linjära elasticitetsmodellen. En
grov kvantitativ beräkning av armeringens effekt på elastiska reaktioner i testkonstruktionerna kan anses vara ca 5-10%. Det är ganska uppenbart att sådan effekt kan skapas, när
det ekvivalenta lagret har följande egenskaper:
• Ekvivalenta lagrets styvhetsmodul är 75-100% av EEL
• Ekvivalenta lagrets tjocklek är 25 mm
• Full friktion förutsätts för samverkan av det ekvivalenta lagret.
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5 Vidhäftning mellan stålnät och asfaltbetong
Laboratorieförsök i Tyskland
Dragprov
Modifierade dragprov har utförts för att utvärdera stålnätens vidhäftande inverkan med
avseende på stålstängernas ytstruktur vid Technische Universität, München.
Asfaltskroppar belastas med en längsgående dragkraft. En stång placeras i centrum av
asfaltsprovet. Lasten överföres genom vidhäftning till stången - speciellt efter uppsprickning av det bituminösa materialet. Vidhäftningen aktiveras av skjuvkraften mellan stång
och gjutasfalt. En utvärdering kan därför göras av vidhäftningen mellan stålyta och asfalt
för olika stålytors egenskaper. Hänsyn måste tas till belastningshastighet och temperatur.
Temperatur T = -15°C.

25,0

Max. T [kN]

20,0
4
5
6
M

15,0
10,0
5,0
0,0
A

B

C

D

E

surface characteristic

Prov med olika ytstruktur. Maximal dragkraft (max T) under stadium 1 (uppsprickning).
Svarta fyrkanter visar enskilda värden. Röd linje visar medelvärde. Ytegenskaper (Ø 6 mm).
A: Asfaltskroppar utan stålstång (referensvärde)
B: Slät stålstång
C: Stång med profilmönster
D: Stång med stort kamavstånd och hög kam
E: Standardiserad kamstång med normalt kamavstånd
Dragprovningsmaskin som
visar en provkropp.
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Visar geometriska data av den standardiserade
kamtypen E.

Visar en nyutvecklad tysk profiltyp, C.

Visar utseendet av ett ytterligare nyutvecklat
kammönster D, med extremt hög kamarea.
Resultat
Den maximala dragkraften har konstaterats som högsta värdet av den mätta dragkraften
vid varje belastningsstadium (längsgående deformation ≤2 mm).
T = -15°C (se bild föregående sida)
A och B-proverna visar en stor spridning av max dragskraftsvärden och jämförda med C,
D och E-proverna lägre medelvärden. Medelvärdena för C, D och E är på samma nivå.
T = -5°C
Resultaten är likvärdiga med försöken gjorda vid en temperatur av -15°C.
B-prover visar lägsta medelvärde av de maximala dragkrafterna.
Vid brott var den maximalt uppnådda dragkraften mycket högre vid användning av kamstål, speciellt för D- och E-proverna.
T = +35°C
Under det första belastningsstadiet visade samtliga armeringsprover högre individuella
värden och medelvärden av den maximala dragkraften jämfört med ren gjutasfalt (typ A).
Vid kamstängerna var spridningen mindre jämfört med släta eller profilerade stänger.
Under belastningsstadierna 2-4 visade proverna högre dragkraftsvärden med stänger av
kammönster än proverna utan armering (typ A) eller med släta stänger (typ B).
Utdragsprov
Den längsgående armeringsstången (Ø 6 mm) har dragits ut ur den hårt fixerade
asfaltskroppen, medan kontinuerliga mätningar gjorts av dragkraften (F1), den längsgående kraftförskjutningen och den aktiverade kraften i stången (F2).
Markering av krafter och glidning av
stålstängerna.
Provkropp:
Höjd 300 mm,
längd 300 mm,
tjocklek 70 mm,
gjutasfalt (0/11).
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Variationer på armeringen:
Typ 1 Endast längsgående stång (reducerad vidhäftning / slät yta)
Typ 2 Endast längsgående stång (full vidhäftning vid asfalt / kamyta)
Typ 3 Längsgående stång (full vidhäftning / kamyta) och en påsvetsad tvärstång
Typ 4 Längsgående stång (reducerad vidhäftning / slät yta) och en tvärstång
Typ 5 Längsgående stång (full vidhäftning / kamyta) och två tvärstänger
Typ 6 Längsgående stång (reducerad vidhäftning / slät yta) och två tvärstänger

Gjutform som installerats för dragprovsserierna.
Resultat
För utvärdering har framtagits vidhäftningsfaktor och vidhäftningsvärde. De är genomsnittsvärden för vidhäftningslängden.
T = 20°C
I proverna med typ 1 (slät stång) har maximalt överförbara krafter uppnåtts vid mindre
förskjutningar (här ≤0,2 mm). Ytterligare förskjutning medför endast liten kraftökning.
Kamstången (typ 2) visar högre dragkraftsvärden och en konstant ökning vid ytterligare
belastning.
Vid släta längsgående stänger med tvärstänger (typ 3 och 5) aktiveras kraftöverföringen
mer eller mindre endast vid tvärstängerna. Vid kamstänger aktiveras max dragkrafter (se
dragprovsserier). Lastöverföring vid tvärgående stänger kan endast aktiveras vid mindre
förskjutningar och deformationer. För mindre krafter och vid otillräcklig vidhäftning till
asfalten kan ingen ytterligare vidhäftning vid svetspunkterna uppnås vid början av provet.
T = -10°C
Vid temperatursänkning ökar styvheten i asfalten och skjuvmodulen blir högre. Minimal
skjuvförskjutning av asfalt uppstår vid låga temperaturer. Längsgående kamstänger kan
överföra vidhäftningskrafter på avsevärt kort längd. På grund av detta har tvärstängerna i
typ 4 och 6 inte någon inverkan förrän större dragkrafter (>10 kN) påförts.

19

Laboratorieförsök i Italien
Vidhäftning mellan stål och asfalt
Resultatet från dragproverna som utförts av Ferriere Nord och Autovie Venete - CRS skulle huvudsakligen påvisa den avgörande roll som svetshållfastheten spelar i samverkan mellan nät och asfaltbetong.

Dragprov på armeringstrådar med Ø 6 mm i asfaltbetong
Första stycket - slät tråd, andra stycket - tråd med kammar.
Även om den släta tråden i dragprovet ger lägre värden (genomsnittligt 3,11 kN) jämfört med kamtrådens (genomsnittligt 7,80 kN), är dragkapaciteten med en påsvetsning
mycket större (genomsnittligt 13,70 kN - med tvärtråd genomsnittligt 12,43 kN) än yteffekten. Två påsvetsningar behöver en kraft som ligger över det totala motståndet av en
tråd.
Detta gäller särskilt när nätet är placerat i lägre lager eller i obundet material, där nätets
effekt av de påsvetsade tvärtrådarna är viktig. Med detta i beaktande är svetsförank- ringen mycket viktig inom denna teknologi.
Svetshållfasthet
Ferriere Nord i Italien och Fundia Armering i Sverige har studerat hur svetshållfastheten
kan förbättras i nätproduktionen. Faktum är att för normala nät i betong är svetspunktens skjuvvärde 30% av den totala hållfastheten för ingående trådar, medan 70% är en
god målsättning för de ingående trådarna i asfaltbetong. För att nå detta mål har tillverkningsprocessen för framställning av stålnät utvecklats och resultatet har blivit att en svetsförankring av 70% för stålnät till detta ändamål är uppnått.
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6 Armering mot tjälsprickor
I större delen av landet, men speciellt i de nordligaste länen, har längsgående tjälsprickor
utgjort ett problem. Sprickorna har varit omfattande och medfört problem ur trafiksynpunkt, inte minst för motorcyklister.
På grund av kostnaderna för att laga sprickorna och att dessa återkommit årligen har
underhållet blivit eftersatt och tafiksäkerheten därigenom sämre. Vägen har brutits ner
snabbare genom att vatten trängt ner i bärlagret genom sprickorna.
Även vintrarna i övriga Nordeuropa bidrar i hög grad till vägarnas nedslitning. De farligaste perioderna är de kalla vintrarna då det fryser på djupet, och de långa perioderna av
upptining.
Cyklerna av frysning och upptining orsakar längsgående sprickbildningar på grund av
utvidgningen av ojämna tjällyftningar.
Is bildas när följande tre faktorer sammanfaller:
1 En undergrund som är mottaglig för vatten.
2 Vatten som kan cirkulera fritt i nivå med isen (förfrysningsnivån).
3 Temperaturer under noll.
Sprickorna bildas där cyklerna av frysning och upptining har störst påverkan, d v s i den
centrala delen av beläggningen – och alltså inte utmed dikeskanterna av vägen, vilka ofta
är isolerade av snö.
Det bildas en spänning i beläggningens bundna ytskikt, som överstiger det bundna skiktets dragkapacitet. Som en konsekvens av detta bildas längsgående sprickor i mitten och
längs vägkanten. Problemet kan förvärras av heterogenitet i väg- och undergrundsmaterial.

Sprickbildning efter frysning och upptining.
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Vid låga temperaturer drar asfaltskiktet ihop sig och bildar sprickor på bredden, vilka visar
sig när spänningar på grund av väderväxlingar överstiger asfaltens motstånd.
Dylika sprickbildningar av ”termisk utmattning” försvåras om det även förekommer
stora temperaturväxlingar dagligen. Asfaltskiktets fasthet eller skörhet utgör i detta fall en
viktig faktor som är av betydelse för beläggningens motståndskraft.

Praktiska försök
Prov har genom de senaste 15-20 åren utförts i Region Norr med olika typer av mattor,
som geotextil, glasfibernät och olika typer av plastnät samt stålarmering.
Provsträckorna visade att det enda som tog bort sprickorna från vägbanan var glasfibernät och stålarmering. Stålarmeringen var kostnadseffektivast.
Metoden med stålarmering har medfört att problemet med tjälsprickor inom regionen
reducerats, då kostnaden är 10-20% jämfört med urgrävning och därför möjliggjort åtgärder på längre sträckor. Underhållskostnaderna minskar också och på längre sikt blir åtgärden lönsam.
Resultatet av stålarmeringen, förutom att sprickorna flyttades från vägbanan till kanterna, var också som ”bonus” att bärigheten ökade. Att armeringen ökar bärigheten har man
sedan kunnat fastlägga i EU-projektet REFLEX, dels genom laboratorietester, dels genom
fältförsök.
Inom Region Norr har under de senaste åren lagts kilometervis stålarmering årligen i
samband med att vägar rekonstruerats. Stålarmeringen har i första hand lagts för att eliminera längsgående sprickor.
Gång- och cykelvägar är också exempel där tjälsprickor ofta förekommer och som enkelt
kan åtgärdas med stålarmering.

Armering av cykelväg i Dalarna.
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Erfarenheterna från armering i grusvägar är liten. I Finland har grusvägar armerats och
erfarenheterna är goda. Långtidsuppföljning saknas, men sannolikheten är att fungerar de
år ett och två, så fungerar de alltjämt. Se kapitel 11 ”Förstärkning av grusvägar”.
Stålarmering läggs där undergrunden har bristfällig bärighet, d v s myrjordar och siltiga
jordar. Är myr- eller siltjorden mäktig, är det kostnadseffektivt att armera.
Armeringen läggs i bärlagrets nedre del.

Provväg BD 600, Sundom
Ombyggnaden av vägen påbörjades 1970 och vissa delar har blivit nyprojekterade Delvis
har höger vägbana blivit breddad. Det årliga dygnsmedeltalet på denna väg är 480, varav
4% tung trafik och hastighetsgräns 70 km/tim.
De huvudsakliga skadorna på denna väg var längsgående tjälsprickor.
Krokodilmönstrade sprickor fanns även (där hjulen ofta paserar) som orsakats av dålig
bärförmåga. På en del ställen fanns ”potthål” och andra deformationer.
Väg BD 600 ansågs som
Exempel på skador:
lämpligt objekt för att:
• Öka den bärande
kapaciteten
• Eliminera tjälsprickor
• Eliminera sprickor
i vägkant
• Förebygga sprickbildning
vid breddning av vägen
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I juni 1999 utfördes en kartläggning av sprickor och skador på sektionerna som skulle
undersökas.
Visuella inspektioner
Man har utfört en del visuella inspektioner av den undersökta vägen efter åtgärder. De
värsta skadorna är sprickbildningar orsakade av tjäle i sektion 7.
I sektion 6 har stålnät blivit lagt 40 mm från vägens yta, precis under slitytan. Sektion
7 (referenssträcka) har blivit uppbyggd på liknande sätt som sektion 6, men utan armering.
Bilden nedan visar klart början på en sprickbildning orsakad av tjäle i mitten av körbanan i sektion 7 (referenssträcka). Dessa sprickor förflyttar sig mot körbanans dikesren vid
nätens kanter vid sektion 6. Detta fenomen visar nätens effektivitet, även om de placerats
med litet täckskikt.
Nätarmeringens effektivitet.

Inspektioner av sektion 6, utförda i oktober 2000, har åskådliggjort skador av endast liten
betydelse, några mindre sprickor och något avlossning av ytliga partiklar. Dessutom
kunde nätet skönjas på vissa ställen. Ett lager på endast 40 mm är som följd härav inte
tillräckligt för att skydda stålnätet.

Skönjbara nät i sektion 6.
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Av kartläggningen gällande sprickbildning efter åtgärderna med armeringsnät kan man
dra slutsatsen att armeringen tydligt minskat deformationerna i alla undersökta sektioner,
alltså ökat vägens bärförmåga och flyttat ut tjälsprickorna till vägkanterna.
Emellertid har FWD-proverna inte indikerat större skillnader mellan de armerade avsnitten och referenssträckorna. Användandet av FWD verkar tveksam för att undersöka
stålnätens effekt i vägkonstruktionen under kortvarig tid. De italienska försöken visar
emellertid att FWD kan vara ett alternativ till utvärdering (se kap 7 Bärighet, FWD-mätningar).

Rekommendationer och lösningar
Se ”Matris 2002” och ”Regler och Råd”.
Armeringsnät med ruta 100 mm och med tråddimension 5 mm. I aggressiv jord bör tråddimensionen ökas.
Armeringen läggs alltid i beläggning eller i
bärlager (inte mellan lagren).
Tjälsprickor.

Vägren i Svanstein.
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7 Armering för att öka bärighet
Under loppet av en vägs livslängd kan hjulaxeltryck som är större än de fastställda, och en
större ökning av trafiken än vad som förutsetts, orsaka förslitning och sönderfall av
beläggningen, vilket visar sig i spårbildningar och sprickor från hjulen.
Underbyggnaderna hos många vägar har blivit anlagda med material som inte varit gjorda för att klara av en så stor trafikmängd som i dagens läge. Dessa material är dessutom
ofta känsliga för fukt, vilket leder till en minskning av bärigheten orsakad av såväl sprickor
och vattenförekomst (otillräcklig dränering) som klimatfaktorer.
Skador orsakade av låg bärighet
på en italiensk autostrada

Minskning av bärighetskapaciteten kan bero på:
• En ökning av lasten jämfört med den avsedda.
• Underbyggnader känsliga för fukt på grund av otillräcklig dränering.
Spårbildningarna orsakade av låg bärighet kan urskiljas från dem som orsakats av användandet av dubbdäck, eller dem som orsakats av materialförskjutning i ytskikten, genom
att man mäter avståndet mellan avtrycken från däcken.
Det första fallet av spårbildning har samma avstånd mellan avtrycken som tunga långtradare, medan spårbildning på grund av dubbdäck har samma avstånd som hjulaxeln på
en bil, eftersom man i Sverige endast får använda dubbdäck på lättare fordon.
Problem med spårbildning på grund av låg bärighet är vanligt i Sverige. Formen på spårbildningarna avslöjar problemet för ett tränat öga. En bred spårbildning visar på problem
i överbyggnadens djupare skikt (förstärkningslagret eller i terrassen), medan en smal spårbildning indikerar på att problemet ligger i ytligare skikt (bärlagret).
På 1980-talet hade problemet blivit så omfattande att Vägförvaltningarna i Norr- och
Västerbotten beslutade sig för att ta sig an problemet genom ett uppdrag åt utvecklingskontoret i regionen att söka efter kostnadseffektiva metoder för att åtgärda tjälsprickor.
De då kända metoderna var kostnadskrävande. Två metoder var vanligast, nämligen
urgrävning och utskiftning till icke tjälskjutande material till frostfritt djup eller isolering
med exempelvis cellplast. Både utskiftningen och isoleringen måste utföras över hela vägbredden, då det visade sig att om man bara åtgärdade del av vägbredden så återkom
sprickan 3-4 år senare. Då med två sprickor med ungefär halva sprickbredden i vardera
kanten för åtgärden.
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Praktiska försök
HVS försök (REFLEX 02) vid VTI, Linköping
För att öka bärigheten lades armeringsnät i asfaltens bärlager. Nät har placerats i mitten

av ett bituminöst lager, 70 mm från vägytan. Försöket gjordes vid normal vägtemperatur
(10°C). Dubbelhjul med 60 kN hjullast och 800 kPa däcktryck har använts.

Bärighetstest, Reflex 02

Hjulspårsdjup i bärighetstest, Reflex 02
Resultatet visade att stålnäten ökade vägens livslängd mot spårbildning (jämförelse: upprepade belastningar på samma spårbildningsnivå) med 50....60% (beroende på spårbildningsgrad 15....35 mm) jämfört med oarmerad vägsektion.
HVS försök (Reflex 03) vid VTT i Finland
I Finland har två försök utförts (Reflex 03 och referens). I det ena försöket armerades två
avsnitt med olika stålnät, det andra försöket utan armering som referens.
Testet symboliserade en typiskt lågtrafikerad väg i Norden. I det finska försöket bestod
ytlagret av finsk asfaltbetong AC16/120, bitumen 80. Det obundna bärlagret bestod av
bergkross 0-32 mm, referensmaterial för finska forskningsprogrammet (TPPT).
Undergrunden var fin sand som använts i alla HVS-försöken i Finland.
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Det bituminösa lagrets tjocklek var 50 mm. Stålnät lades i det obundna bärlagret, 50 mm
ovanför terrassytan. I det första avsnittet användes nät med Ø 6 mm kamstänger och 150
mm kvadratiska rutor. I det andra avsnittet användes nät med Ø 5 mm kamstänger och
75 mm kvadratiska rutor.
I samtliga försök mättes vägtemperaturen på ytan, i mitten och i nederkanten av det
bituminösa lagret. På sex avsnitt har spårdjupet lasermätts med vissa intervall innan och
under försöket. Sprickor ritades på papper med hjälp av 1.00 x 1.00 m2 rutnät indelade i
100 x 100 mm2 rutor.
Det finska försöket utfördes med ordinarie maskinutrustning vid VTT.
Omfattande vägmätningar har utförts vid initialskedet med ett stort antal mätningar av
påkänningar och deformationer under olika belastningsförhållanden. Motsvarande mätningar har även utförts under försöken, men huvudsakligen med belastningsparametrar.
(Samtliga data från dessa mätningar och även konstruktionsdata finns i HVS-NORDIC
databas).
500
450

Reflex 03

Reference
50 mm AC20/B80

400
350

200 mm Crushed rock

300

Steel fabric
2
# 150x150 mm /∅ 6 mm
2
# 75x75 mm /∅ 5 mm

250
200
150

50 mm Crushed rock

100

1.4 m Sand

50
0
1

2

Finskt bärighetsförsök (Reflex 03).

Läggning
av stålnät
i obundet
bärlager
(Reflex 03).
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Följande parametrar har mätts vid försöket:
- Ytans deformering
- Längs- och tvärgående spänning på botten av det bitumenbundna skiktet
- Längs- och tvärgående spänning i stålnätet
- Vertikalt tryck i sandunderlaget
- Vertikala deformationer i sandunderlaget

deflection sensor

mm
50
120
130

AC
CRUSHED
ROCK

sensor
AC long. strain
AC transv.
strain
steel long. strain

steel transv.
strain

50
FINE SAND

stress

300
Vertical strain

1950

Längsgående avsnitt.
Resultaten visade att de armerade ytorna tålde 50....100% (beroende på spårbildningsnivå 20....50 mm) flera återkommande belastningar än ej armerade referensytor (jämför
belastningsrepetitioner på samma spårbildningsnivå). Resultaten visade ingen skillnad vid
olika stålnät.
Mätningar gav vid handen att bästa resultat av bärighetsförsöket mestadels kan hänföras
till att nät lagts i obundet bärlager. Efter uppgrävningen kunde konstateras att näten hade
samma form som gränsytan mellan bärlagret och undergrunden. Detta innebär att nätet
hade en integrerande verkan i bärlagret och att inget material från bärlagret gick genom
nätet.
Detta resultat är likartat de resultaten som erhållits från tidigare försök vid VTT i
Finland. I en upptiningstest rapporterades i ”Huhtala och Pihlajamäki: HVS-NORDIC The activity of the first period in Finland 1997-1999” att stålarmeringens effekt har testats med mycket gott resultat. Stålnät lades i obundet bärlager. Resultatet visade dubbelt
så god hjullastkapacitet mot spårbildning för stålarmerade konstruktioner jämfört med
oarmerade, se bild nästa sida. Det stålarmerade avsnittet uppvisade även bättre motstånd
mot sprickor.
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Genomsnittligt spårdjup.
Spårbildningen på det armerade avsnittet C var hela tiden mindre än på oarmerade avsnitt. 20 mm spårbildningsdjup visades på avsnitt A och B under de inledande mätningarna. Avsnitt A testades med 50 kN last, men 20 mm spårbildningsdjup nåddes innan
tyngre belastning påbörjades. Detta kan ses som snabbare deformation efter nollmätningarna. De inledande mätningarna var ganska likartade och resultaten jämförbara.
Nedanstående bild visar ett exempel på ytans mätningar i REFLEX 03. Påfrestningen i
undergrunden ökar när ytan börjar försämras på grund av återkommande belastningar.
För den armerade ytan var den dock mycket mindre.

Vertikal påfrestning i undergrunden mot antal belastningar. Parhjullast 60 kN.
Oarmerad yta.
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Jämförelse mellan olika ytor visas nedan, baserad på uppmätta ytreaktioner under hjulbelastning. Denna bild förklarar det bättre beteendet med stålarmerade ytor än oarmerade.
Reaktionerna i den uppmätta undergrunden är större i oarmerade ytor än i de stålarmerade.

Jämförelse med armerade och oarmerade ytor. Vertikal belastning och spänning.
I det finska försöket REFLEX 03 presenteras spårbildningsutvecklingen i bilden nedan.
Man kan se att båda armerade försöksavsnitten hade nästan samma spårbildningsbeteende. Spårbildningen var anmärkningsvärt snabbare i det oarmerade referensavsnittet.
Armerade avsnitt tålde 50....100% (beroende på spårbildningsnivå) fler belastningar än
den oarmerade konstruktionen vid samma spårbildningsnivå.
80
70
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Rutting, mm

50
40
30
Steel fabric
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4000
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6000

8000

Utveckling av
spårbildningsdjup i bärighetstestet
(Reflex 03).

Sammanfattning
I samtliga tre försök visade stålarmerade ytor bättre resultat än referensytorna.
Resultatet av de första två försöken i Sverige visade tydligt att stålarmering som lagts i
bituminöst lager väsentligt ökade vägöverbyggnadens livslängd, både vad gäller förslitning, utmattning och spårbildning.
I spårbildningsförsöket tålde det armerade avsnittet 30....45% fler återkommande
belastningar än (oarmerat) referensavsnitt med samma spårbildningsnivå, baserat på spårdjupet där jämförelsen gjordes.
När nät lades i mitten av det bituminösa lagret ökade vägöverbyggnadens livslängd mot
spårbildning med 50....60% i jämförelse med oarmerade beläggningsavsnitt.
När nät lades i obundet lager tålde de armerade avsnitten 50....100% fler återkommande belastningar än oarmerade referensavsnitt. Det upptäcktes ingen skillnad mellan olika
stålnät.
Ytans reaktionsmätningar visade bättre beteende för stålarmerade ytor i bärighetstestet,
där nät lades i obundet bärlager.

Praktiska erfarenheter av svenska provvägar
I mitten på 80-talet började Sverige prova stålnät som förstärkning vid underhåll av svenska vägar.
Under hösten 1999 började Vägverket i Sverige och VTI att prova bärighetsförmågan på
vissa av dessa vägbeläggningar genom att utföra prover med fallviktsmätningar (FWD).
Vägar där prov utfördes:
• Väg 42 Koberg
• Väg 742 Ånäset-Flarken
• Väg 771 Hysta-Arkhyttan
• Industriväg Tunavägen, Borlänge
• Väg E6 Fastarp-Heberg
• Väg E6, Ljungskile

byggd
”
”
”
”
”

1989
1990
1992
1994
1996
1999

Väg 42 Koberg
Vägsträckan trafikeras av ca 3000 fordon per årsmedeldygn, varav ca 10% tung trafik.
Ca 25% av den årliga trafiken består av dubbade däck.
Provvägen är 1 km lång och indelad i 10 provsträckor à 100 m, som har blivit förstärkta med olika typer av material. De sträckor som skall följas upp är:
Nr 3, referenssträcka utan nät
Nr 4, sträcka armerad med stålnät
I referenssträcka nr 3 består det nya skiktet av ca 40 mm asfalt, typ MABT 16, där man
klistrat ca 0,3 kg/m2 emulsion av bitumen, typ BE 50 R. Till vänster har man felaktigt
brett ut smågrus blandat med bitumen på en sträcka av 16 m.
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Översikt över
provsträckor.

Sträcka nr 4 har armerats med stålnät av typ VSP 500 Ø 5 mm, rutstorlek 75 x 75 mm,
utlagt på den befintliga vägytan, där man tidigare klistrat ca 0,3 kg/m2 emulsion,
typ BE 50 R.
Näten 2,0 m långa, ca 3,3 m breda, har en längsgående skarv i mitten av vägen. Dessa
placerades med de längsgående trådarna vända neråt och man har använt en tvärgående
nätskarv av fingertyp. Ovanpå detta har man lagt ett 40 mm asfaltskikt, typ MABT 16.
Stålnäten har placerats manuellt.
Asfalten som täcker stålnäten har
blivit applicerat med en normal
asfaltläggare och en normal vält
har använts utan att några problem uppstått.

Näten lägges
på plats.

Utläggning av asfalt.
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Mätningar och resultat
Visuella inspektioner och en kartläggning av sprickbildningar har utförts varje år på försommaren under åren 1989-98. Spåren har registrerats av VTI med en laserprofilometer
kallad Primal.
Den undersökta vägen mättes med fallviktsdeflektometer (FWD) på flera olika sträckor
och under den sista inspektionen 1998 uppvisade alla undersökta sträckor i allmänhet
spår, beroende på trafik med dubbade däck.

Tabell - Sprickbildningsstatus 1989-1998.
L = längsgående sprickbildning
T = tvärgående sprickbildning
K = krokodilmönstrade sprickor
Visuella inspektioner
Alla de undersökta sträckorna påvisade sprickbildningar redan år 1994.
Sträcka nr 4, armerad med stålnät
Sprickbildningar har observerats i samband med nätens längsgående skarv i vägens mitt
redan i början av 1994. Även hårfina sprickor har uppstått i samband med tvärgående
skarvar. I sprickorna kan skönjas en ljusbrun färg av rost från näten.

Spricka i vägens mitt i samband med stålnätens längsgående skarv.
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Spårdjup
Mätningarna av spårdjup, utförda med en profilometer kallad Primal, avslutades år 1994.
Man har mätt tre sektioner för varje undersökt sträcka. Resultaten i diagrammen representerar medeltalet av de uppnådda värdena i de tre sektionerna.
Efter ca 5 år har man kunnat påvisa en medelstor spårfördjupning, ca 6 mm, dels i referenssträckan, dels i den stålförstärkta sträckan som utsatts för slitage från trafik med dubbade däck.
Spårdjup vid
höger däck.
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Bärighetsmätningar
Den bärande förmågan har mätts med en fallviktsdeflektometer som tidigare nämnts mellan åren 1989 och 1994.
Resultaten har återgetts genom att räkna fram vägytans krökningsradie.
Vägytans
krökningsradie.

Surface Curvature Index (SCI), R D0-D30, temperature adjusted to 10 C
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En mätning skedde redan innan förstärkningsåtgärder påbörjats 1989, men tyvärr visade
sig instrumenten ha vissa felaktigheter, varför dessa resultat ej är beaktade.
Som bilden på föregående sida visar, börjar krökningsradien på värde 250 för att sedan
öka. Efter förstärkningsåtgärden kommer sammanpressningen, beroende av trafiken och
förhårdnaden av bindemedlet, att leda till en större styvhet i vägbeläggningen och som
följd av detta en ökning av bärförmågan.
Den undersökta vägen, som ej trafikeras så mycket, är värdet 250 ganska bra då det för
denna typ av väg kan vara tillräckligt med en krökningsradie som överstiger 100. Om man
tar med i beräkningen att asfaltlagret som använts vid förstärkningsåtgärden bara består
av 100 kg, kan vi dra den slutsatsen att dess bärförmåga är fullt tillräcklig.
Resultaten från fallviktsmätningen framhäver inga större skillnader mellan referenssträckan och den stålnätsarmerade sträckan, varför en längre tids övervakning hade
behövts.
Slutsatser
Slutsatserna man kan dra efter studierna utförda i Koberg bör användas med försiktighet,
då vissa fel gjorts vid utläggning av stålnäten.
• Stålnäten som används som en förstärkning av vägens konstruktion skall läggas utan
längsgående fogar i vägens mitt.
• Stålnät som lagts ut på ett korrekt sätt förlänger vägens livslängd, eftersom man ej funnit sprickbildningar vid de sträckor som är förstärkta med stålarmering .
• I det analyserade fallet verkar det inte som om förstärkningen av asfaltlagret nämnvärt
minskat förekomsten av spårbildning.
• Resultaten av fallviksmätningar har inte påvisat någon ökning av den armerade vägbeläggningens bärförmåga.
Väg 742, Ånäset-Flarken
Denna provsträcka kännetecknas av begränsad trafik och byggdes 1990 i norra delen av
Sverige. Provsträckan består av 25 m stålnätsarmerat obundet lager, 15 m referenssträcka,
50 m stålnätsarmerad asfaltssträcka och ytterligare 17 m referenssträcka. Innan förstärkningsåtgärden av vägen, 107 m lång och 6 m bred, har man kunnat observera sprickbildningar orsakade av tjäle. Stålnäten har konstruerats för att förebygga detta problem.
Nät i det obundna lagret, 25 m
Efter borttagande av det gamla asfaltlagret har ytan blivit utjämnad med ca 150 mm
obundet bärlager av typ 0-35 mm. Stålnäten (Ø 5 mm, rutstorlek 50 mm) har lagts på ett
djup av 100 mm i det obundna lagret och man har undvikit skarvar i vägens mitt. Näten
med bredd 7000 mm och 2350 mm i vägens riktning har skarvats med längsgående skarvar (finger). Slutligen har ett slitlager lagts ut bestående av 40 mm mjukasfalt.
Referenssträcka, 15 m
Referenssträckan har blivit utförd på samma sätt som den armerade, men utan armeringsnät i det obundna lagret.
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Armeringsnät i asfaltskiktet, 50 m
Det gamla asfaltlagret, tjockare än 40 mm, har blivit utjämnat med ca 40 kg/m2 asfalt.
Sedan har armeringsnät, Ø 5 mm och rutstorlek 75 x 75 mm, lagts ut. För näten med
bredd 6000 mm och längd 2350 mm i vägens riktning har man använt längsgående skarvar (finger). Slutligen har ett slitlager av 40 mm asfalt lagts ut.
Referenssträcka, 17 m
Referenssträckan har blivit utförd på samma sätt som den armerade, men utan armering.
Visuella inspektioner

Tabell - Visuella inspektioner utförda 1999.
L = längsgående sprickor
T = tvärgående sprickor
K = krokodilmönstrade sprickor
Man kan notera att de armerade sträckorna är mycket mindre spruckna än referenssträckorna. Sprickorna slutar exakt där den armerade sträckan börjar, se bild.
De längsgående sprickorna i referenssträckan slutar där den armerade
sträckan börjar.

Efter 9 år visar det stålnätsarmerade lagret inga sprickbildningar. På den armerade asfaltsträckan kan man observera tvärgående sprickor vid skarvarna mellan näten, orsakade av
den ej tillfredsställande tjockleken på asfaltskiktet.
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Spårdjup
Mätningarna av spårdjup utfördes 1999 med en profilometer, kallad Primal. 9 år efter
konstruktionen av provsträckan har man upptäckt spår, men man har ej träffat på någon
större skillnad mellan de armerade sträckorna och referenssträckorna.

Mätning av spårdjup 1999.
Slutsatser
Man har upptäckt stora skillnader mellan de armerade sträckorna och referenssträckorna.
De armerade sträckorna visar inga längsgående sprickbildningar, medan referenssträckorna visar många sådana. Spåren är små och inga större skillnader mellan de armerade
sträckorna och referenssträckorna har noterats.
Väg 771, Hysta-Arkhyttan
Före underhållsåtgärderna visade vägen mycket djupa spår och krokodilmönstrade sprickor
på nästan hela ytan. Vägkonstruktionen bestod av 40 mm asfalt utlagd 1979 på ca 120
mm obundet bärlager. Därunder fanns ett lager med sandigt material, ca 500 mm, ovanpå en siltig lerundergrund. De obundna materialen består av en alltför finkornig och sandig massa för att kunna leva upp till modern standard för vägbyggen.
Krokodilmönstrade
sprickor och djupa
spår före underhållsåtgärderna.

Projektet påbörjades 1992, då vägen påvisade djupa krackeleringar.
Ytan utjämnades med ett lager asfalt efter det att man klistrat denna med bitumenemulsion. Vägbeläggningen har blivit förstärkt med stålnät, Ø 5 mm med ruta 75 x 75
mm. Näten, 2 m långa i vägens riktning, har blivit applicerade av tre man och en hjullastare. Man har skarvat näten i vägens mitt. Näten har sedan täckts över med 40 mm
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asfalt. Vägen är 6,5 m bred, den stålarmerade delen 1000 m och referenssträckan 100 m.
Det årliga medeltalet i dygnstrafik är ca 900 fordon, varav 20% består av tung trafik.
Utläggning av nät med
hjälp av hjullastare.

Utläggning av asfalt på
stålnäten.

Visuella inspektioner
Ett flertal visuella inspektioner har utförts. Redan från början har noterats att många
sprickor är synliga vid tvärgående skarvar på den stålnätsarmerde sträckan.
Borrkärnor har tagits upp från ställen med och utan ”skarvsprickor”. Mätningar av borrkärnorna visade inga sprickor, när asfalttens tjocklek ovanpå armeringsstängerna var mer
än 30 mm. Asfaltlager ovanpå armeringsstängerna som var mindre än 25 mm hade emellertid sprickor vid nästan alla tvärgående skarvar mellan stålnäten. Det har även bildats en
längsgående spricka i vägens mitt vid den längsgående skarven mellan näten. Inga ytliga
sprickor förekom ovanpå näten i övrigt. I den oarmerade referenssträckan har hittats
djupa, längsgående sprickor och början till krokodilmönstrade sprickor.
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Referenssträcka.

Bärförmåga
Fallviktsmätningar av spår och bärighetskapacitet har utförts och avviker ej från de fakta
som angivits tidigare.
Sammanfattning
Resultaten från denna provsträcka visar att näten skall läggas ut utan längsgående skarvar
och att asfaltslagret ovanpå näten skall ha en tjocklek av minst 30 mm. De enda sprickorna som upptäckts i den armerade sträckan fanns vid nätskarvarna, medan man i det oarmerade vägavsnittet konstaterat en avsevärd försämring med början till krokodilmönstrade sprickor.
Det finns inga större skillnader mellan spårdjupen i de armerade sträckorna och referenssträckorna.
Fallviktsmätningar av bärförmågan visar inte några större skillnader i elasticitet i de
armerade vägbeläggningarna. För att tydliggöra fördelarna med vägbeläggningar förstärkta med armering är det nödvändigt med övervakning under längre perioder, dels genom
mätning av spåren och dels för att värdera utvecklingen av bärförmågan.
Industriväg,
Gamla Tunavägen,
Borlänge
Denna industriväg
hade låg bärförmåga,
förmodligen beroende
på otillräcklig dränering och för tunn
beläggning i förhållande till underlaget
och trafikbelastningen.
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Före underhållsåtgärderna visade vägytan djupa sprickor. Den undersökta vägen har indelats i fyra olika teststräckor:
1 Utjämning, förstärkning med stålnät och utläggning av 50 mm slitlager av asfaltbetong
(längd 490 m).
2 Utjämning, förstärkning med stålnät och utläggning av 40 mm slitlager av asfaltbetong
(längd 430 m).
3 Utjämning och utläggning av 40 mm slitlager av asfaltbetong, referenssträcka 1.
4 Utjämning och utläggning av 40 mm slitlager av asfaltbetong, referenssträcka 2.
Syftet med variationen på slitytans tjocklek var att finna minsta nödvändiga tjocklek på
asfaltlagret som bör läggas ovanpå näten för att undvika sprickor vid skarvarna.
Den undersökta vägen byggdes 1994, bredd 6,7 m. Stålnäten transporterades dit med
hjullastare, 4 man lade ut dem på den gamla vägytan från den ena dikesrenen till den
andra, utan längsgående skarvar i vägmitten, men med tvärgående fingerskarvar mellan
näten.
Utläggning av näten.

Man tillät långsam trafik på de utlagda näten.
Arbetsfordon kan långsamt framföras på
näten.
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Man har klistrat bitumenemulsion på näten i båda riktningar för att förbättra heltäckningen av stängerna med emulsion och deras resistens mot korrosion.
För att förhindra alltför mycket trafikstörningar har slitlagret lagts ut med två asfaltläggare sida vid sida på hela vägbredden.
Utläggning av ytskikt.

Visuella inspektioner
Resultatet från inspektionen utförd i januari 2001 illustreras i tabell. De stålarmerade
sträckorna visar inga längsgående sprickor, utan bara tvärgående på några ställen i samband med vissa utfartsleder till fabriker längs vägen. Dessa sprickbildningar beror förmodligen på vertikala rörelser vid underjordiska rörledningar i samband med heterogena
material i vägen. Eftersom dessa sprickor är raka, kan man anta att de bildats i höjd med
nätskarvarna.

Tabell - Visuella inspektioner utförda 2001.
L = längsgående sprickor
T = tvärgående sprickor
K = krokodilmönstrade sprickor
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Den andra stålnätsarmerade sträckan med ett slitskikt på 40 mm visar vissa mycket tunna
sprickor vid nätens tvärgående skarvar.
Sammanfattning
Försök med att använda olika tjocklekar på slitlagret ovanpå näten visar klart att nämnda
tjocklek inte får understiga 50 mm. Det är även uppenbart att stålnäten förhindrar förekomsten av längsgående sprickbildningar på vägytan genom att de förflyttas till kanten av
slitytan.
Väg E6 Fastarp-Heberg
Provsektionerna på väg E6 Fastarp-Heberg (Wiman 1997, 1999) öppnades för trafik
november 1996. Det årliga medeltalet i dygnstrafik 1998 var 7700 fordon, av vilka 15%
bestod av tung trafik.
Vägen, 21 km lång, befinner sig norr om Halmstad och är uppdelad i 19 sektioner på
vardera 200 m.
Två av dessa är uppbyggda med stålnätsarmerade asfaltlager och fem är referenssträckor.
Syftet med den första armerade sträckan är att verifiera om näten i asfaltlagren bidrar till
att öka den bärande kapaciteten. Syftet med den andra är att minska spårbildningen.
Nedanstående bild visar stålnätens position i bärlagret med syftet att öka vägens bärförmåga.
Nät i bärlagret (sektion 7).

Teoretiskt sett är det övre asfaltlagret utsatt för hoptryckning, medan det nedre för dragning. I det nedre lagret uppkommer alltså dragkrafterna och de första sprickorna bildas.
Det är således att föreslå att placera stålnäten i nedre delen av bitumenlagren för att motverka sprickbildning och därmed öka den bärande kapaciteten. Således, ur teoretisk synvinkel, kan man av den undersökta sektionen förstärkt med armering förvänta sig en
ökning av den bärande kapaciteten i jämförelse med referenssträckan.
Det andra testet har utförts för att minimera risken för spårbildning i asfaltlagret.
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Nedanstående bild visar stålnäten placerade i slitlagret på ett djup av 40 mm för att motverka spårbildning i bundna lager.
Nät under slitytan (sektion 11).

Nedanstående bild visar de fem referenssträckorna, likadana som de armerade, men utan
nät. En av referenssträckorna (sektion 15x) har en annan typ av slitlager för att studera
hållbarheten.
Referenssträckor.

Stålnäten är 8995 mm breda (täcker hela vägbredden) och 2135 mm längs vägen.
Tråddiameter 5 mm med kvadratiska rutor på 75 mm.
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Mätningar och resultat
Periodvis har man utfört mätningar av den tvärgående profilen för att kontrollera spårdjupet med laserprofilometer Primal.
I nedanstående bild illustreras spårmätningarna i sektioner under perioden 1996-2000.
Medelvärdena uppmätta i april 2000 var på 5,6 mm i de armerade sträckorna och 6,6
mm för referenssträckorna.
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Mätningar, spårdjup 1996-2000.
Efter 3,5 års trafik indikerar de utförda mätningarna att spårdjupen i de armerade sektionerna är mindre (ca 15%) jämfört med referenssträckorna. Dock förväntas stålnätens
maximala effekt uppnås i slutet av en väg livslängd.
Bärande kapacitet
Man har använt sig av en fallviktsdeflektometer, FWD,
för att värdera vägens bärighet enligt metod VVMB
112:1998.
Bilden på nästa sida illustrerar medeltöjningarna
beräknade i botten på asfaltlagren i de undersökta sektionerna vid en temperatur på +10°C. Mätningarna
utförda 1996-1998 hänvisar till redogörelsen publicerad av Wiman (1999), medan de senaste två mätningarna har blivit utförda inom EU-projektet REFLEX.
Man har även utfört mätningar i april 2000 vid temperatur +24°C. Det är dock inte lämpligt att korrigera
sådana mätningar till +10°C på grund av den stora temperaturskillnaden.
Näten inspekteras.
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Strain, microstrain
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Tabell 5 - Påkänningar vid botten av asfaltlagret
Som tidigare beskrivits har stålnäten sin maximala effekt i slutet av en vägs livslängd när
asfaltlagret är sprucket.
Sektion 11, dimensionerad för att motverka spårbildning har visat en större dragtöjning
i underkant av beläggningen.
Sprickor på sektion 11 har mycket troligt orsakats av för litet täckskikt av asfalt på
näten. Tjockleken är endast 40 mm och därvid är näten övertäckta av mindre än 30 mm
asfalt.
Idag rekommenderas att näten har ett täckskikt på minst 50 mm.
Sammanfattning
Resultaten från provsträckan visar att stålnät placerade där skjuvspänningarna är stora
kommer att reducera den plastiska deformationen i asfaltlagren. Vid detta skede finns inga
nämnvärda skillnader mellan den stålarmerade arean, som utformats för att öka bärförmågan, och referenserna vid beräkning av spänningar med fallviktsmätningar FWD. Hur
som helst är vägen konstruerad för en livslängd på 20 år i bundna lager och armeringens
effekt visas först när nedbrytningen har börjat.
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Väg E6 Ljungskile, Bratteforsån-Lyckorna
En sträcka på 800 m av motorvägen E6 söder om Ljungskile, öppnad för trafik 1991,
uppvisade skador i form av längsgående sprickor i hjulspåren redan efter ca 5 års trafikering. En skadeutredning utfördes under 1996 och vägsträckan underhölls genom en
försegling av vägytan på de skadade avsnitten. Det var dock klarlagt redan då att det fanns
ett förstärkningsbehov. Under år 2000 hade vägen omfattande längs- och tvärgående
sprickbildningar samt visade en omfattande spårbildning med ojämnheter.

Sprickor på vägytan i K1.
Under år 2000 förstärktes sträckan genom fräsning och påbyggnad inklusive armering
med stålnät. Inom vägavsnittet anlades tre provsträckor för undersökning av stålnätsarmeringens betydelse för höjning och förbättring av bärigheten och motståndet mot
sprickor och spår. Denna rapport beskriver dessa sträckor samt redovisar resultat från uppföljning under tre år. Det här är det första svenska försöket med stålarmerad väg där uppföljningen skett med töjningsgivare i vägkonstruktionen. Syftet med projektet i Ljungskile
är att studera stålnätets förmåga att ge ökad bärighet i vägkroppen och motverka sprickor
och spårbildning i beläggningsytan.
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Vägen har 3 olika provsträckor:
• Provsträcka 1, referenssträcka utan armering
• Provsträcka 2, heltäckande stålarmering i K1
• Provsträcka 3, heltäckande stålarmering i K1 + K2
Justering, avjämning:
Fräst yta klistrades med bitumenemulsion BE50R. Avjämningslager av tät asfaltbetong
ABT11/B180 (ca 30 mm).
Stålarmering:
VSP 500/10, Ø 6 mm, ruta 100 och fingerskarv i längsled med skarvlängd 275 mm. När
näten var utlagda klistrades de med BE50R.
VSP 500 = karaktäristisk hållfasthet i MPa
/10 = skjuvhållfasthet i svetskorsen i kN
Bindlager:
55 mm, typ AB6/6 med polymerbindemedel PMB20.
Slitlager:
45 mm ljuddämpande slitlager av dränerande typ ABD16 med polymerbindemedel och
tillsats av cement för att öka beständigheten.

Utlagd klistrad armering med fingerskarvar.
Uppföljning med fallviktsmätningar visar inga nämnbara skillnader mellan provsträckorna. Resultaten från töjningsgivarna i asfaltbeläggningen däremot gav stora skillnader i töjningsnivå mellan provsträckorna. De största töjningarna uppmättes på referenssträckan.
Armerade sträckor uppvisade betydligt lägre töjningar. Detta indikerar att stålnäten tar en
del av påkänningarna i vägkroppen och att samverkan mellan stålnätet och asfaltmaterialet fungerar i en stålarmerad asfaltskonstruktion. Troligen kan största nyttan av armeringen
träda fram vid senare skede, när bärigheten är låg och nedbrytningen av vägkroppen gått
längre.
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Spårdjupsmätningarna med Primal visade hittills på liten spårbildning och inga tydliga
skillnader mellan provsträckorna. Om tendensen till spårutveckling fortsätter kommer de
båda stålarmerade konstruktionerna att uppvisa en lägre spårbildning än referenssträckan.
Nedsjunkningstratten från mätning i oktober 2002 illustreras i översta figuren. Sträcka
1 är referenssträcka.

Nedsjunkningsprofil vid fallviktsmätning på provsträckorna, oktober 2002.

Uppmätta asfalttöjningar.
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Översikt av provsträckorna 2 och 3.

Spårdjupsökning efter åtgärd.

H-typ asfaltstöjningsgivare monterad före
utläggning av bindlager.

Ståltöjningsgivare monterade på en ruta,
undersidan upp.
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Praktiska erfarenheter av italienska vägar
Landsortsväg, Salmastro, Aquileia, Udine (norra Italien)
Landsortsväg, svårt skadad på grund av underlagets låga bärförmåga. Underhållsarbetena
utfördes 1998. Totalt ombyggdes och armerades 500 m väg med svetsade nät, stångdiameter 6 mm och rutor på 100 mm. Nätformat 4,9 m för att kunna täcka hela vägbredden. Näten har skarvats i vägens längsriktning enligt ”fingerskarvmetoden” och fixerats
med spikar av formen U. Denna appliceringsmetod (spikning) har krävt tid och kostnader som senare visat sig onödiga. Näten har blivit lagda på ett asfaltlager av 400 mm och
övertäckta av 80 mm bitumenblandning enligt traditionell metod. Man har inte stött på
några problem under dessa faser.
Visuella inspektioner
Vägsträckan har blivit visuellt undersökt vid flera olika tidpunkter. Vägens yta med stålnätsarmering har visat sig vara i gott skick, se nedan.
Försöksvägen
vid Salmastro.

Man har noterat vissa längsgående sprickor vid vägens kanter där nätet slutar, beroende
på att nätens bredd är 4,9 m, medan vägens bredd är 5,0 m. Man har även kunnat observera en tvärgående spricka, förmodligen beroende av ett fel i utläggningen vid en nätskarv.
Slutsatser
Den stålnätsarmerade vägsträckan ser bra ut efter två år, medan de andra sträckorna (referenssträckan och de sträckor som blivit armerade med material av annan sort) visar skador. Vissa tvärgående sprickor av begränsad betydelse har uppkommit, troligen på grund
av felaktig nätskarvning.
Detta har givit den slutsatsen att nätens utläggning måste utföras mycket noggrant och
att nätens bredd aldrig får vara mindre än vägens bredd. Denna erfarenhet visar att stålnät, utlagda och konstruerade på rätt sätt, är i stånd att undvika uppkomsten av sprickbildningar, beroende av en vägs låga bärförmåga.
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Motorväg A23, avsnitt Palmanova-Udine
Tre testavsnitt har blivit utförda efter varandra på A23 (E55), sträckan Palmanova-Udine.
Översikt över den armerade vägbeläggningen vid motorväg A23, PalmanovaUdine. Väghållare: Autovie Venete SpA.

Sektionerna är 200 m långa. De två första har blivit armerade med stålnät, medan den
tredje sektionen har blivit utförd utan armering som referens.
Vad avser bitumenblandningen har studier av basmaterialen för denna konstruktion lett
till en utveckling av en bitumenblandning, typ ”Alto Modulo”, särskilt lämpad vid armering med förstärkande element av typen armeringsnät.
Det utmärkande för detta material är möjligheten att kunna uppnå ett förhöjt värde av
”sammansatt styvhetsmodul” (>12000 MPa), men även en markant uthållighet mot
belastningar. Även de mekaniska och geometriska egenskaperna av det svetsade armeringsnätet har blivit föremål för forskning för att finna den mest lämpliga konfigurationen för detta ändamål.

Sektion av armerad vägbeläggning: Nät i underkant av asfaltbärlagret.
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Sektion av armerad vägbeläggning: Nät i centrum av asfaltbärlagret.

Sektion av oarmerad vägbeläggning, referenssträcka.
Efter dessa undersökningar har man valt ut ett plant svetsat nät med slät ståltråd med diameter 6 mm och kvadratisk ruta 100 mm (eventuellt förzinkat i icke bundna bitumenlager). Nätets längd 2,45 m med tillräcklig bredd för att täcka hela vägbredden. Näten skall
vara plana (pilhöjd <20 mm) och utformade för s k fingerskarvning.

Rutornas storlek på näten möjliggör god genomträngning av blandningen och god förankring
till det undre lagret.
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Appliceringen av näten utförs mycket snabbt. Alla nät lades ut av 2 man på mindre än
2 timmar.
Där nätet placerats i mitten av asfaltbärlagret
har utläggningen av asfalten skett successivt i två
faser. Detta för att asfalten skall svalna innan
nätet appliceras och det andra asfaltskiktet påföres.

I framtiden kommer man lönsamt att kunna använda nya asfaltmaskiner med möjligheten att kunna producera två lager asfalt samtidigt, lämpligen omändrade för att tillåta
inskjutande av nätet samtidigt. Funktionen hos konventionella maskiner är emellertid
fullt tillräcklig med denna typ av teknologi och ej heller hämmas produktionskapaciteten.
Undersökningar med fallviktsdeflektometer (FWD och HWD) har utförts av Autovie
Venete under olika väderleksförhållanden, beroende på årstid.
FWD-mätningar
Från de italienska försöken med fallviktsdeflektometer (FWD) har konstaterats att stålarmering i överbyggnaden har positiv effekt på konstruktionen i jämförelse med referenssträckan.
Fallviktsdeflektometer.
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Sammanfattning
Fallviktsdeflektometer har använts på såväl vägar som i laboratorier för att undersöka
effekten av stålarmering för att öka bärigheten. Emellertid har man ej kunnat finna några
större skillnader vid oarmerade respektive armerade vägkonstruktioner. Slutsatsen blir då
att fallviktsdeflektometer ej är den rätta metoden att värdera stålnätens effekt på den
bärande kapaciteten av en väg.
Nämnda problem var känt då Reflexprojektet startade och därför har en hel del mätinstrument, för att mäta spänningar, lagts in i provsträckor och vid HVS-Nordicförsöken.
Dessa mätningar visar att spänningarna under stålnäten är mindre, till och med mycket
mindre, än vid en oarmerad vägkonstruktion. Slutsatsen av dessa försök kan sammanfattas med att livslängden av en stålarmerad väg kan öka med 50% jämfört med en oarmerad.
Om spårslitage är ett kriterium för att bedöma livslängd och bärighet, är den procentuella förbättringen minst samma som visats vid HVS-Nordictesterna Reflex 02 och 03.
Bärighetstestet Reflex 02 gjordes vid normal (+10°C) temperatur. Den totala tjockleken
av asfaltskikten var 110 mm. Näten lades in på ett djup av 70 mm (se detaljerad redovisning).
Den armerade sektionen tålde 50 .... 60% (beroende på spårdjup 15 .... 35 mm) fler
upprepade belastningar jämfört med referenssektionen (oarmerad).
Bärighetstest Reflex 03 gjordes vid normal (+10°C) temperatur. Asfaltskiktet var här
endast 50 mm. Stålarmeringen lades i det obundna bärlagret. I detta försök tålde den
armerade sektionen 50 .... 100% (beroende på spårdjup 20 .... 50 mm) fler upprepade
belastningar jämfört med den oarmerade referenssektionen.
Svaren på mätningarna gav vid handen att i de allra flesta fallen uppförde sig de stålarmerade avsnitten bäst. De uppmätta spänningarna, beroende av hjullast, var 20% större i
det oarmerade bärlagret jämfört med det stålarmerade.
Under försöket ökade spänningarna konsekvent i den oarmerade delen, allteftersom
denna försämrades. Motsvarande spänningsökning i den stålarmerade delen var mycket
mindre.
Teoretiska beräkningar, där det totala asfaltskiktet är omkring 300 mm, indikerar både
vid finita elementmetoden (FEM) och vid linjära beräkningar att bästa ökningen av bärigheten erhålles när stålnäten placeras i underkant av asfaltskiktet. FEM-beräkningar för
tjocklekarna 220, 260, 300 och 340 mm visade att ju tunnare en relativt tjock asfaltbeläggning är, desto större är den positiva effekten av stålarmeringen. Således utnyttjas
effekten av stålarmering bättre, om man reducerar asfaltskiktets tjocklek, d v s i tunnare
vägbeläggningar.

Dålig bärighet.
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Utförande
Om ökad bärighet är syftet med åtgärden, se först instruktioner med följande undantag:
• Placera stålnätet så djupt som möjligt i asfaltskiktet.
• I obundet lager placeras näten på ett djup av 300 .... 400 mm.
• Om asfaltskiktet är tunt, säg 50 .... 80 mm och tillfälle finns, placeras näten i det obundna lagret.
• Lägges näten i obundet lager, bör man överväga att öka diametern 1 mm för varje 10tal år man önskar att stängerna skall bibehålla sin dimensionerande area.
Nätspecifikation
Använd nät enligt matrisen. I asfaltskikt är det lämpligt med kvadratiska rutor på 75 eller
100 mm och stångdiameter 5 eller 6 mm. I obundet lager kan större rutor tolereras, men
100 mm är att rekommendera.

Tjälsprickor orsakar
stora kostnader
årligen.
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8 Armering för att minska spårbildning
Spårbildning orsakas av slitage eller av belastning från hjulen. Vi tar inte upp spårbildningen som orsakas av dubbdäck. Spårbildningen orsakad av belastning från trafiken delas
upp i:
• Spårbildning orsakad av materialförskjutning i asfaltlagren.
• Spårbildning i de obundna lagren.

Spårbildning orsakad av materialförskjutning i asfaltlagren
Spårbildning orsakad av materialförskjutning beror främst på temperaturen och på typen
av asfalt. Dessa faktorer har beräknats konstanta i laboratorietest såväl som med HVSNordic. Temperaturen i asfaltskiktet var +40 .... +45°C. Undersökningens syfte var att se,
i vilken utsträckning stålnäten minskar de permanenta deformationerna. Stålnäten applicerades i slitlagret för att undvika att asfalten rör sig horisontellt.
Resultaten visar att stålnäten i asfaltlagret i stor utsträckning minskar spårbildningen på
grund av materialförskjutning. Ett stålnätsförstärkt asfaltlager tål 30 .... 40% fler upprepade belastningar vid ett spårbildningsdjup av 20 mm. Detta innebär att, om man har ett
spårbildningsdjup på 20 mm, får vägen en ökad livslängd på 30%, eller kan tillåta större
axeltryck i motsvarande grad.
Enligt teoretiska beräkningar är det optimala att lägga näten mellan 40 och 100 mm
från beläggningens yta och att resultatet blir bäst, om rutorna i nätet är små (75-100 mm).
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Stålnätsarmerad provkropp efter 14000 överfarter (VTI, Linköping).
Observationer
• Spårbildning orsakad av materialförskjutning visar sig endast ovanför stålnätet, medan
det i beläggningar som inte är stålnätsförstärkta uppkommer i alla asfaltskikten.
• Även ett förstärkt asfaltlager tenderar att svälla längs kanterna av avtrycken från hjulen,
speciellt på smala vägar där dessa alltid går i samma hjulspår.
• Om näten placeras i en ”fräst låda” i det gamla asfaltlagret, måste man försäkra sig om
att det finns tillräckligt med utrymme för att kompensera värmeutvidgningen av stålet.

• På nätets stålstänger har man uppmätt en spänning som överstiger 250 N/mm2.
Spårbildning i de obundna lagren
Om asfaltbeläggningen har en begränsad tjocklek (mindre än 100 mm), kan det i de
obundna skikten bildas spårbildning och permanenta deformationer. Beläggningarna är
speciellt känsliga för dylika deformationer, om undergrunderna karaktäriseras av låg
bärighet på grund av hög vattennivå eller av tjälproblem.
Denna typ av spårbildning har studerats med Pavement Testing Facility på universitetet
i Uleåborg och vid VTT i ett HVS-Nordic-test.
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Spårbildning i botten
av obundna lagret.

Bottom of ugm base course (50 mm below the net)
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Även det finska HVS-Nordic-testet (Reflex 03) kan sägas vara liknande. I PTF-testet av
en stålnätsförstärkt beläggning analyserade man de obundna lagren i en undergrund med
låg bärighet. Asfaltsytan var konstruerad av en tunn, kall blandning för att inte inverka på
spårbildningen.
Nätförstärkta A-fallet, se fig, simulerar en undergrund med låg bärighet och nätförstärkta B-fallet en undergrund i upptiningsstadiet. I båda fallen medförde stålnätsförstärkningen en stor minskning av spårbildningen i det obundna lagret.
I dessa PTF-test har man sett att en beläggning med stålnät i det obundna lagret kan
tåla det dubbla antalet belastningscykler jämfört med en oarmerad. Även ett tidigare
HVS-test, som utfördes i Finland, visade att en armerad sektion som byggts ovanpå en
undergrund som är mottaglig för tjäle, tål upp till 100-250% fler upprepade belastningar
än den jämförda konstruktionen utan nät, vad gäller spårbildning under perioden av upptining. Denna beläggning var mindre tålig än den som undersöktes i Reflex-projektet.
I testet Reflex HVS-Nordic 03 tålde de stålnätsförstärkta delarna 50 .... 100% fler upprepade belastningar (med spårbildningsnivå 20 .... 50 mm) jämfört med de oarmerade vad
gäller spårbildning.
HVS-NORDIC REFLEX 03
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Mean rut depth, mm
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Testresultat från HVS-Nordic Reflex 03, spårbildning i vägytan.
Detta bärighetstest utfördes vid beläggningens normaltemperatur (+10°C) med stånät
som lagts i det obundna bärlagret på ett djup av 200 mm.
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Försök vid Technische Universität, München
Oarmerade och armerade asfaltsprover har tagits ut från en 45 m lång försökssträcka nära
München, vilken anlades under normala förhållanden. Vid spårbildningstestet kontrollerades oarmerad och armerad asfalt på samma gång för att man direkt skulle kunna jämföra de olika egenskaperna.
Testprogrammet utfördes i två steg. I det första testades två prover vid en konstant temperatur av +17-20°C. I det andra uppvärmdes och nedkyldes provytorna tre gånger för att
simulera tre varma sommardagar. Programmet följdes exakt för 6 försök (12 prover) för
att erhålla en tillfredsställande jämförbarhet för samtliga test.
Samtliga prov (oarmerade och armerade) bestod av följande:
4 cm slitlager av asfaltbetong 0/11 S (armerad eller oarmerad)
8 cm bindlager 0/16 S (armerat eller oarmerat)
18 cm bundet bärlager 0/32 CS
Stålnät Ø 6 mm placerades i centrum (A, B,C) eller ovanpå bindlagret (D, E, F):
Rutstorlek 75 mm, släta stänger
(prover A och F)
Rutstorlek 75 mm, kamstänger
(prover C och D)
Rutstorlek 150 mm, kamstänger
(prover B och E)
Resultat
Observationer och mätningar
- Stålstängernas samverkan var bättre i bärlagret (typ 0/11 S) än i bindlagret (typ 0/16 S)
- Asfaltsupplyftningen nära hjulspåret var större för de armerade proverna, speciellt när
längsgående stänger nära beläggningsytan arbetar som horisontell barriär.
-Lokalt spårdjup (d v s skillnaden mellan ytan före och efter provning och utan ytterligare materialupplyftning) för det armerade provet är ca 30% lägre jämfört med det oarmerade. Det är uppenbart att armeringen kan reducera eller undvika horisontella deformationer inom halva höjden som begränsas av armeringslagret, men inte mellan yta och
armering.
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E6/E20 norr Halmstad.
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9 Armering för att förhindra
reflektionssprickor
Många vägar i Europa är gamla och redan i behov av ett grundligt underhållsarbete. Detta
underhåll består oftast i att man lägger ett nytt asfaltlager ovanpå den gamla beläggningen och på så vis skapar ett nytt ytskikt.
Den reflektiva sprickbildningen är ett fenomen som består i att den gamla beläggningens sprickor sprider sig genom ytskiktet på den nya beläggningen.
Denna företeelse beror på olika faktorer:
• Beläggningsstruktur
• Materialtyp
• Typen av ursprunglig spricka
• Temperaturskillnader
• Belastning
• Ojämnheter
Exempel på olika spricktyper finns i bilden nedan (Colombier G. 1989).
1) Delarna separerar
från varandra
2) Båda delarna sviktar
3) Olika sviktningar på
grund av kraftig separation.

Detta är ett allvarligt problem, eftersom den nya beläggningens och hela vägens
livslängd minskas.

Längsgående reflektionsspricka.
Tvärgående reflektionsspricka.
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Effekten av att stålarmera asfaltskiktet och därmed hämma reflektionssprickorna har studerats i laboratorier hos VTI i Linköping med utrustning som simulerar hjulens belastning på en väg. Man har placerat mätinstrument i provkropparna för att mäta spänningar
i såväl asfalt som stålnät.
Mätinstrument fastklistrat i underkant av testkroppen.

Exempel på reflektionsspricka i
underkant på provkropp.

Exempel på reflektions-spricka i
övre ytan av provkropp.
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Man har samtidigt kartlagt de gamla sprickorna och studerat hur de fortplantar sig upp i
den nya beläggningen.
Slutsatser
Dessa laboratorietester, även om de varit få, har lett till slutsatsen att stålnäten ökar
beständigheten mot reflektionssprickor med ca 35%.
Generellt kan man också konstatera att avsnitten med stålarmering uppvisar många
tunna sprickor jämfört med de oarmerade delarna, som uppvisar få och stora sprickor.
Även en kartläggning av testvägar ger vid handen, att stålarmeringen så gott som eliminerar genomgående reflektionssprickor. Endast ett fåtal sprickor tvärs vägen har iakttagits,
troligen beroende på felaktigt utförande på skarvningen mellan näten.

Sprickkartering av väg 110 i Finland före (1995) och 5 år (2000) efter armering med stålnät.
Rekommendationer
Utförande av stålarmerat slitlager finns i kapitel 3 ”Regler och råd”.
Allmän nätspecifikation finns i kapitel 12 ”Matris 2002”. Stångdiameter Ø 5 mm och
rutstorlek 75-100 mm är att rekommendera.
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Slitlager påföres E6/E20.
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10 Vägbreddning
Efter det att en väg breddats och ny asfalt lagts ut är det ofta så att längsgående sprickor
uppstår i skarven mellan ny och gammal väg.
Olika rörelser i den gamla vägkroppen i jämförelse med eventuella rörelser i den nya ger
upphov till spänningar. Dessa spänningar leder till sprickor som uppkommer ganska
snart. Trafikbelastningen påskyndar ofta dessa sprickbildningar, eftersom breddningar av
vägen sker där fordonens hjul ofta passerar.
Spricka vid vägbreddning.

Försöksvägar
Följande två vägar har studerats:
1 Tylösandsvägen (1 km), belägen 13 km väster om Halmstad
2 En väg i Sydtyskland (Rheinland-Pfalz), utanför Trier
Tylösandsvägen
Detta är en äldre asfalterad väg, där undergrunden består av sandmaterial. Vägen breddades för ca 20 år sedan. Längsgående sprickor uppstod ganska snart och Gatukontoret i
Halmstad reparerade dessa sprickor varje eller vartannat år genom att fylla sprickorna med
asfaltemulsion. Tyvärr återkom sprickorna mycket snart och detta var ett kostsamt sätt att
underhålla vägen.
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Längsgående spricka före åtgärd med stålarmering.
1993 åtgärdades hela vägen genom armering med stålnät. Näten lades ut enligt fingerskarvsmetoden och klistrades, varefter ett nytt asfaltskikt applicerades (HAB 100 kg/m2).

Klistring av Tylösandsvägen.
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Sedan dess har inga längsgående sprickor bildats, varför man kan konstatera att nätarmeringen har fungerat.
Nätarmeringen bestod av VSP 500/7 Ø 5 mm, ruta 100 mm.
Testväg i Trier, Tyskland
Administrationen i den tyska delstaten Rheinland-Pfalz beslutade att bredda en landsortsväg från 5 m till 6 m. Efter ekonomiska överväganden bestämdes att 3 km skulle
armeras, vilket skedde i juni 2001.

Vägen belastades dagligen av tung trafik från en ståltillverkare i Hochwald. Technische
Universität i München och Institut für Stahlbetonbewehrung konstruerade nätets
utformning.
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Nätet bestod av kamstänger med
diametern 6 mm och inbördes
avstånd 100 mm, utom vid
breddningen, där stängernas
inbördes avstånd tvärs vägen var
50 mm. Den karaktäristiska hållfastheten på stängerna var 500
MPa, vilket är den vanliga stålkvaliteten på armeringsnät i
Europa.
Vägen har efter 3 år visat sig
vara helt utan sprickor. Således
fungerar nätarmeringen som
önskat.
Rekommendationer
Vid vägbreddning armeras hela
vägens bredd med stålnät av kvalitet VSP 500/7, stångdiameter
5 mm och ruta 100 mm, där
huvudsakligen normal personbilstrafik trafikerar vägen.
Vid trafikering av tung trafik
rekommenderas att stångdiametern ökas till 6 mm.
Näten begjutes med asfaltklister
från två håll och de skall täckas
av minst 50 mm asfaltmassa.
Skarvning av näten är ej nödvändig, om man endast armerar mot
längsgående skjuvsprickor.
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11 Förstärkning av grusvägar
I Sverige har man ännu ej några erfarenheter av stålnätsarmerade grusvägar. Denna teknik
har emellertid med stor framgång använts i Finland.
Vid kontakt med finska vägverket år 2004 presenterades en armeringsåtgärd enligt skiss.
Grusslitlager: 60-80 mm
Bärlager: 150 mm
Armeringsnät
Bärlager: ≈ 50 mm (Avjämning)
Då risken för korrosion är större för armering utan skyddande beläggning, rekommenderas armeringsdimension Ø 7 mm eller galvaniserade stänger Ø 5 mm. Rutstorlek 100
mm.

Exempel på förstärkning av grusväg
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12 Stålnätets mekaniska och geometriska
egenskaper samt leveransförutsättningar
- Matris 2002
Armeringens egenskaper indelas i 3 kategorier:
• Mekaniska egenskaper
• Geometriska egenskaper
• Leveransförutsättningar
Applikationerna består av fyra punkter:
• Förebygga spårdjup
• Öka bärighet
• Förebygga tjälsprickor
• Förebygga reflektionssprickor

Matrisens innehåll
Hållfasthet, Re (sträckgräns)
Hållfastheten ≥400 N/mm2 skall användas (vanligen 500 MPa). Vid förebyggande av
tjälsprickor kan material med högre sträckgräns vara tänkbart.
Gränstöjning Agt, vid maximal kraft
Parametern Agt indikerar armeringens duktilitet (seghet). För att undvika sprött material
skall Agt-värdet vara ≥3% i samtliga fall.
Ju högre Agt-värde desto ”tåligare” är nätet också för omild hantering.
Svetsförankring, Ks (skjuvhållfasthet)
Enligt laboratorietesterna för vidhäftning spelar skjuvhållfastheten en viktig roll. Tester
har visat att förankringen i asfalt huvudsakligen sker genom de svetsade tvärtrådarna.
Svetsförankringens värde bör vid armering mot tjälsprickor vara ≈70% (nät till betongkonstruktioner har krav på ≈30%).
Vidhäftning
Vidhäftning innebär samverkan mellan två eller flera komponenter i ett sammansatt
system. I armerad asfalt måste armeringsstål och asfalt samverka. Detta kan göras med:
• Vidhäftning
• Förankring med svetsade tvärtrådar
Tråddimensioner
Dimensionerna för stålnätstrådar bör vanligtvis vara mellan 5 och 7 mm (vid armering
mot tjälsprickor upp till 9 mm).
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Rutor
Rutorna bör vanligen vara kvadratiska alternativt rektangulära.
Kvadratisk ruta på 100 mm är optimalt i de flesta fallen. Mot tjälsprickor kan även större avstånd mellan trådarna i vägens längsriktning tolereras.
Tråddimensioner i respektive riktning
Normalt används samma dimension i båda riktningar (längsgående/tvärgående).
Dimensionerna kan variera i undantagsfall.
Nätutseende
Normalt levereras armeringen som plana nät. Nät i rullar skulle kunna vara tänkbart i
obundet lager.
Planhet
Planheten är mycket viktig, särskilt i de fall där armeringen placeras i det övre lagret.

Pilhöjden skall vara mindre än 20 mm / 2000 mm.
Nättolerans
För en korrekt placering av plana nät, särskilt vid skarvar, är toleransen viktig. Toleransen
bör vara ±20 mm med avseende på nätets bredd respektive längd.
Rost
Armeringen bör ej vara rostig när den placeras i asfalten. Lätt rost på trådarnas yta kan
tolereras, men varje typ av ”gravrost” måste undvikas.
Rostskydd
Normalt behöver näten ej vara förbehandlade med rostskydd. Lägges näten i asfaltskiktet
begjutes de med bitumen som ger ett tillräckligt rostskydd.
Lägges näten i obundet material kan de förzinkas som rostskydd. Emellertid är det mer
ekonomiskt att öka diametern (som rostmån).
Grov tumregel: 1 mm grövre tråd ökar nätens livslängd med 10 år i obundet material.

Galvaniserade nät.

Elförzinkade nät.
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Leveransförutsättningar
I samtliga fall bör styva underlägg användas för lagring och transport av plana nät.
Mått på plana nät
Den normala storleken på plana nät bör vara:
Bredd ≈ 2,2 m (längs vägen)
Längd 3 - 12 m (tvärs vägen)

Nätens mått
Bredd (i vägens längdriktning):
Beroende på vägtransport med t ex trailer bör nätens bredd inte överstiga 2,5 m.
Vid praktiska försök har det visat sig att en optimal bredd är ca 2,2 m. Det har visat sig
att om näten är bredare kan dessa ha en tendens att resa sig (bukta upp) när asfaltmassan
påföres med läggaren.
Idealt exempel
Pilen visar utläggningsriktning av nät
Under asfaltpåföring
Pilen visar asfaltens påföringsriktning
Efter
asfaltpåföring
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Längd (samma som vägens bredd):
Undersökningar har visat att det är mycket olämpligt att skarva näten tvärs vägen. Det är
således förbjudet generellt, utom då det armerade måttet är så stort att näten ej räcker till.
Vid oändliga ytor som skall armeras (t ex flygfält) finns ett system med stålnät framtaget.
Detta system redovisas ej i denna skrift, men kan erhållas av stålleverantör.
Vid försöksvägen i Ljungskile var man tvungen att ta fram ett nät med längden 12900
mm vid påfartsramperna. Med de nätsvetsmaskiner som finns idag kan nät med denna längd pro- Figurerna visar långa nät (12000 mm)
duceras, men med avseende på transport och som lagts på styvt underlag för vidare
hantering bör längden inte överstiga 12,0 m. Nät transport till arbetsplats.
med denna längd räcker för att täcka två filer på
en motorväg, inklusive avfartsramp utan att
behöva skarvas.
Praktiska anvisningar för hantering och
förpackning av stålnät
I matrisen ser vi att planheten av näten i
asfaltskikten är mycket viktig. Sålunda är det viktigt att näten vid transport och hantering har ett
styvt underlag. Pilhöjden på nät i asfaltskikt skall
ej överstiga 20 mm. I obundet lager finns inga
krav på planhet och därför kan dessa nät hanteras
utan styvt underlag.
Efter produktionen av näten vid fabrik lägges
dessa på stålpallar som i allmänhet är ca 8 m
långa.
I speciella fall (t ex nät till Ljungskile), då näten
är extremt långa och stålpallar endast är 8 m, var
man tvungen att lägga armeringsstänger av
dimension Ø 32 mm under näten för att på så
sätt förlänga stålpallarna.

Näten lyftes av vid arbetsplats (Italien).

Näthantering och förpackning (Italien).
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MATRIS 2002
Ändamål för
åtgärd

FÖREBYGGA
SPÅRDJUP

ÖKA
BÄRIGHET

FÖREBYGGA
TJÄLSPRICKOR

FÖREBYGGA
REFLEKTIONSSPRICKOR
KOMMENTAR

+ = viktigt
= ej viktigt

-

Re

+

Agt

> 30 %
| 50 %

+

Ks

> 30 %
| 50 %

> 50 %

Tråddim
mm
5,0-6,0

+

100-200

+

100-200

+

75-150

+

Rutans
dimension

ds1{ds2

ds1{ds2

zds2

ds1{ds2

ds1{ds2

Tråddim i
resp riktn

GEOMETRISKA EGENSKAPER
Rutans
utseende

kvadratisk
rektangulär

kvadratisk
rektangulär

5,0-7,0

kvadratisk
rektangulär

kvadratisk
rektangulär

5,0-9,0

5,0-7,0

75-150
(100)

Rutstorlek
beroende av
stenstorleken
i asfaltmassan

plana

plana,
(rulle)

plana

plana

Nätutseende

Planhet

+

Toleranser på
plana nät, mm

+

+

+

+ 20

+ 20

<20/2000

+

+ 20
i asfaltskikt

+

i bärlager

+ 20

+

i bärlager

-

<20/2000

-

+

<20/2000
i asfaltskikt

<20/2000

Längd:
3-12 m
Samma
nätlängd
som
vägbredd

Bredd i
vägens
längdriktning:
| 2,2m

Rostskydd Transport- Nätmått
förutsättn

Styvt
underlag

Styvt
underlag

Ytrost Klistring
OK

Styvt
underlag

Ev galvanisering

Ytrost Klistring
OK

Styvt
underlag

Ytrost Klistring
OK

Ytrost Klistring
OK

Rost

LEVERANSFÖRUTSÄTTNINGAR

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER OCH TEKNISKA LEVERANSFÖRUTSÄTTNINGAR

> 3,0

+

MEKANISKA EGENSKAPER

> 400

+
> 3,0

+

> 400

+
> 3,0

+
> 3,0

| 70 %

+
> 500

+
> 500

Mekaniska krav: Re = sträckgräns
Agt = gränstöjning
Ks = svetsförankring
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13 Säkerhet, avspärrning
Det är av största vikt att vägen som armeras stängs av eller förses med trafikvakter som
informerar om vad som pågår och hur trafikanterna skall uppträda.
Givetvis gäller ”ARBETE PÅ VÄG”.
Arbete med stålnät kräver dock speciell försiktighet, då bilar kan uppträda på vägbanan
med stora materiella skador som följd.
Nedan visas ett exempel då ett fordon, trots att vägen var avstängd, körde med normal
hastighet, tvärbromsade och fastnade i armeringsnäten.
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14 Korrosion
Undersökningar av två vägar har gjorts på armeringsnät med avseende på rostangrepp.

Motorväg mellan Malmö och Lund
Uppgifter till denna studie har lämnats av ing U Stenberg, Icopal AB, Malmö, Vägverket
Malmö och ing O Blomdahl, NCC Halmstad.
Motorvägen byggdes 1952 av betong och hade många sprickor. Speciellt skarvarna mellan betongplattorna var demolerade. Det nya asfaltskiktet armerades 1966 med standardstålnät (Ø 5 mm, ruta 100 mm, längd 5 m och bredd 2,35 m).
För att öka samverkan mellan den gamla betongytan och det nya asfaltlagret begjöts
näten och betongytan med bitumen (klistring). Näten täcktes först av en bitumenmassa
med stenstorlek max 12 mm (≈ 25-30 kg/m2).
Därefter lades ett ytskikt av MAB8T (≈ 50-60 kg/m2).
Efter ett år lades den slutliga toppbeläggningen (HAB16T, ≈ 80-100 kg/m2).
År 1996 tog NCC ut prover av stålarmeringen för att granska denna med avseende på
korrosion. Dessa nätprover av stål rengjordes från asfaltmassa och rost och nätens stångdiameter granskades och mättes.
Resultat
Dessa undersökningar visade att ingen noterbar korrosion hade skett under de 30 år som
näten verkat i asfalten.
Bitumen som klistras på näten ger ett mycket gott skydd mot korrosion i asfalt, vilket
rekommenderas.
Nätprov från motorväg Malmö-Lund.
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Undersökning av stålnät i väg 742 (belagd 1990)
nära Umeå (Västerbotten) mellan Ånäset och Flarken.
Fyra borrprov har tagits ut. Stålnäten separerades till enskilda stänger. Stängerna från
varje borrprov undersöktes.
Prov 1 i obundet lager
Placering: 200 mm från vägytan.
Oskadad stång
Stångdiameter
5,0 mm
Maximal kraft
11,6 kN
Maximal spänning
591 N/mm2
Observation: Brott i den skadade delen.

Prov 2 i obundet lager
Placering: 200 mm från vägytan
Oskadad stång
Stångdiameter
5,0 mm
Maximal kraft
12,7 kN
Maximal spänning
647 N/mm2
Observation: Brott i den skadade delen

Skadad stång
4,3 mm
11,0 kN
560 N/mm2

Skadad stång
4,0 mm
9,0 kN
455 N/mm2
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Prov 3 i asfaltslitlager
Placering: 50 mm från vägytan
Oskadad stång
Stångdiameter
5,0 mm
Maximal kraft
13,7 kN
Maximal spänning
698 N/mm2

Skadad stång
4,4 mm
10,7 kN
545 N/mm2

Prov 4 i asfaltslitlager
Placering: 50 mm från vägytan
Samtliga stänger oskadade
Stångdiameter
5,0 mm
Maximal kraft
13,5 kN
Maximal spänning
687 N/mm2

Kommentarer
En del stänger hade en avrostning på max 1 mm under 10 år. Stänger i asfaltskikt hade
klarat sig ganska bra och ej rostat nämnvärt.
Ingen klistring hade skett på näten vid arbetena 1990. Om näten hade blivit begjutna
med asfaltemulsion, hade rostskyddet ökat. Punktskadorna på stängerna i obundet lager
har troligen delvis orsakats av mekanisk nötning av större stenars rörelser.
Resultat
Diameter 5 mm är tillräcklig för stänger i asfaltskiktet, förutsatt att de begjutes med emulsion.
Diametern bör ökas till 6-7 mm när armeringen skall verka i obundet lager.
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15 Hjul som hjälpmedel för asfaltläggare
Ett problem som kan dyka upp i samband med asfaltläggningar på stålnät är att nätändan
vid kortsidan vill resa sig upp från underlaget - några centimeter upp till en decimeter (se
bild 2). När asfalt läggs på nät trycker den ibland inte ner nätet tillräckligt mot underlaget. I stället kan stenmaterial hamna under nätet och orsaka att nätet täcks med för lite
asfalt eller till och med blir synligt.
Problemet är störst där man lägger ett tunt (<110 kg/m2) asfaltlager ovanpå nätet.
Orsaken till varför nätändarna reser sig är att trafiken, t ex klisterbilar, asfaltsbilar och
ibland även allmänna fordon måste tillåtas att köra på nätet före asfaltläggning. Allt detta
påverkar spänningen som finns i stålmaterialet och detta sker speciellt när trafiken går i
närheten av nätändarna.
För att minska risken att näten ”buktar upp” har man vidtagit olika åtgärder:
1 Ökad egenkontroll på produktionen för att säkerställa svetspunkternas hållfasthet.
2 På- och avlastning av näten skall ske varsamt och helst på stålpallar eller liknande.
3 Om näten skall lagras på arbetsplats, skall de ligga på ett plant underlag samt vara skyddade från åverkan.
4 Trafik på färdigutlagda nät skall minimeras.
5 Den som övervakar asfaltläggaren skall kontrollera nätens beteende och vid behov
trycka ner näten mot underlaget.

Bild 1. Hjul som hjälpmedel.

Bild 2. Näten buktar upp.

Bild 3. Skarvföljararm.

Bild 4. Detalj, skarvföljararm.
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Ibland krävs mer personalresurser än väntat. Det har förekommit situationer där två
man, en på var sin sida av asfaltläggaren, har fått gå på nätet för att hålla det nere på
underlaget. Därför har Fundia Armering AB tillsammans med asfaltentreprenörer utvecklat ett hjul som kan sättas fast i asfaltläggaren på sådant vis att det håller ner stålarmeringen.
Hjulet skall placeras ca 1 m framför skruven i läggaren för att trycka ner nätet innan
stenmaterial från asfaltmassan lägger sig under nätet och mellan 0,1-0,2 m från nätändan
för att inte hamna utanför nätet.
Nästan alla asfaltläggare har en arm för en elektronisk skarvföljare fastmonterat på
skridplåtarna och armar finns på båda sidor av läggaren. Skarvföljararmen är rörlig och
kan justeras i både sido- och längsled. Samma arm kan användas för att montera fast ett
hjul.
Två olika hjul har provats. Det ena är monterat i änden på ett stödben som går genom
ett rör, fastmonterat i skarvföljararmen (se bild 1). Hjulet kan i det här fallet röra sig fritt
upp och ner, men behöver en vikt på minst 5 kg för att trycka ner nätet.
I det andra fallet sitter hjulet stumt fast i armen, men kan styras upp och ner genom en
skruv i stödbenet (se bild 3, fast utan hjul). I det här fallet måste man ha lägre lufttryck i
däcket än i det första fallet för att få ”mjukare” gång när det gäller höjdskillnader i underlaget. Hjulet är ett s k skottkärrehjul, diameter 260 mm och bredd 85 mm.
Anslutningarna till armen har man specialtillverkat för detta ändamål.
Hjulet fungerar både på avjämnad och fräst asfaltyta.
På normal tvåfilig väg behöver man endast använda hjulet på ena sidan, men på smalare vägar där läggning sker samtidigt på hela vägbredden, rekommenderas hjul på båda
sidor av asfaltläggaren.

82

16 Framtida underhåll av vägen,
reparationer och återvinning
Fräsning
Registrera hur djupt näten ligger. Detta för att näten ej skall komma i beröring med
maskin vid fräsning. Apparatur finns för denna dokumentation (gjordes vid armering av
E6 norr Halmstad). Numera kan även en roadscanner dokumentera nätens täckskikt.
Om det armerade asfaltsskiktet av någon anledning ändå måste fräsas, kan följande rapporteras från fältförsök:
• Det är möjligt att fräsa upp beläggning med armeringsnät.
• Stor fräs med snabb rotation av valsen är att föredra då dessa försök, om än få, varit lyckade.

Försök med fräsmaskin. Infälld bild visar att näten sönderdelas i 200-500 m långa segment.
• Fräsning av armerad mjuk
beläggning är svårt. Stängerna
har en benägenhet att ej ”slås
av”, utan lindar sig runt valsen
på fräsmaskinen.
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Återvinning i bärlager m.m.
Armeringsnät i bärlager lyfts upp med hjullastare försedd med gaffel. Näten som tas upp
på detta sätt går ej att återanvända som armering, utan skickas till nedsmältning (återvinning).
I gator med mycket ledningar skall man vara restriktiv med armering, då den slutar
verka om den skärs av längs vägen utan att ny armering lägges över hela vägbredden.
Det kan också vara svårt att med metalldetektorer lokalisera ledningar och serviser, då
näten gör att det alltid blir utslag på dessa instrument.
Vid ingrepp i armerad väg, se nedanstående figur.
Skiss vid anläggning av rörgrav
Asfalt
Stålnät
Bärlager
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Lappuggla
(Strix nebulosa lapponica),
Nordanskogens vagabond.
Bild: Ove Stefansson.

Bilderna på bokens framsida visar väg BD600 i Sundom
utanför Luleå. Översta bilden visar ett stort behov av rekonstruktion och den undre samma väg tre år efter åtgärd
med stålarmering. Denna skrift är ett hjälpmedel till en
teknik som på ett kostnadseffektivt sätt förstärker och rekonstruerar vägar. Metoden har använts sedan 1985 med
gott resultat. Innehållet beskriver praktik såväl som teori.
Materialet är huvudsakligen hämtat från praktiskt utförande i Region Norr och EU-projektet Reflex. Författarna,
Jan Sandberg har arbetat med utveckling av armeringsteknik inom stålindustrin sedan 1965 och Per Björnfot som
anställdes vid Vägverket 1963 har bidragit med sin breda
erfarenhet från nyproduktion och rekonstruktion av vägar.
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