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BAKGRUND
Stora delar av framförallt det skånska 
vägnätet är byggt, och kommer även i 
framtiden att byggas, på grovkorniga- 
och blandkorniga jordarter. Då detta 
terrassmaterial har liknande bärighets-
egenskaper som förstärkningslagret 
är det miljömässigt, ekonomiskt och 
byggtekniskt fördelaktigt att utnyttja 
terrassmaterialet istället för att schakta 
bort och ersätta med ett krossmaterial.  
I nuläget finns det ingen vedertagen 
dimensioneringsmetod för denna kon-
struktion. På så sätt krävs det en ny metod 
för att kunna dra nytta av den underlig-
gande terrassen och därigenom min-
ska tjockleken på förstärkningslagret. 
 
SYFTE
Syftet är således att ta fram en lätthan-
terlig modell för att dimensionera de 
obundna lagren i en vägkonstruktion 
baserat på de resultat som fås genom 
en vedertagen metod för att kontrol-
lera bärigheten ute i fält. Metoden som 
nyttjas är statisk plattbelastning.
 
METOD
För att ta fram den slutgiltiga modellen 
delas arbetet in i tre delmål

1. Dimensionera en vägkropp på en 
terrass bestående av materialtyp 1-3 
utifrån TRVK Väg och dimensionerings-
klass 2. Därigenom fås tillåtna töjningar 

i terrassens ovankant samt underkant 
av de bundna lagren.

2. Försök av statiska plattbelastningar 
modelleras i COMSOL Multiphysics och 
en parameteranalys av elasticitetsmo-
dulen, E, görs för att i sin tur ta fram 
ett förhållande för hur resultaten ur en 
statisk plattbelastning beror av denna 
och/eller andra parametrar. 

3. Utifrån töjningskraven som togs 
fram i punkt 1 görs en dimensionering 
i COMSOL Multiphysics utav den kända 
vägkroppen. Modellen anpassas till töj-
ningskraven genom en parameterstu-
die och när denna är gjord kan dessa 
material användas i dimensioneringen 
av den tunnare överbyggnaden. Ur 
denna slutliga modell kan sedan krav 
tas fram som kopplas till resultatet i 
punkt 2. 


