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Sammanfattning 
 
 

Idag packas den resterande fyllningen i ledningsgravar ofta med en maskinmonterad 
vibroplatta. I anläggnings AMA är det angivet olika packningsredskap och hur tjockt lager 
man måste lägga över en ledning innan man börjar packa för att ledningen inte ska gå 
sönder eller deformeras. Det står även hur tjocka lager man kan packa med respektive 
packningsredskap. Den maskinmonterade vibroplattan finns dock inte med som 
packningsredskap i anläggnings AMA. Målet med denna rapport är dels att undersöka hur 
olika lagertjocklekar påverkar deformationen hos rör och dels att undersök fyllningens 
fasthet 
 
I den teoretiska delen i rapporten ges en allmän kunskap om bl.a. varför man packar, olika 
packningsredskap och packningsmetoder. En stor del av den teoretiska delen beskriver olika 
metoder för kontroll av packning.  
 
Det första testet utfördes utan större problem och dess resultat var enkelt att utvärdera. Inget 
brott eller deformation uppstod på någon av de rör som testades med lagertjocklek på 35 cm 
respektive 55 cm ovan ledningshjässan. 
 
I det andra testet packades 5 olika gravar på olika sätt med olika lagertjocklekar för att 
kunna utvärdera resultaten. CPT-sondering (Cone Penetration Test) valdes som metod för 
packningskontroll och sonderingar utfördes. Dessa sonderingsresultat gav ett ganska 
svårtolkar resultat. Min uppfattning utifrån dessa sonderingar är dock att packning med den 
maskinmonterade vibroplattan med en lagertjocklek på 45 cm ger ett godkänt 
packningsresultat. Eventuellt skulle man nog kunna öka denna lagertjocklek något. 70 cm 
lagertjocklek är dock lite för mycket. 
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Abstract 
 
 
 
The ”upper fill” is today compressed with a vibratorplate mounted on a excavator. 
“Anläggnings AMA” show different kinds of tools for compressing soil and thickness of the 
layer over the pipe to prevent it from breaking or deforming. “Anläggnings AMA” also shows 
how thick layers each of the equipment for compressing soil have capacity of.  
 
The excavator-mounted vibrator plate isn’t included in that equipment in “Anläggnings 
AMA”. The aim of this report is to research how different thickness of layers affects the 
deformation of the pipe and how the stability of the clay is affected.  
 
The first test was performed without any bigger problems and the results where easy to 
evaluate. No damage or deformation to the pipe came up with a layer thickness of 35 cm and 
55 cm above the head of the pipe. 
 
In the other test which was much more complex then the first, were five different graves 
compress with different layer thickness and with different equipment. For evaluation of the 
compaction, a cone penetration test was used. The results from these tests were hard to 
evaluate though. My interpretation of the results is that a layer thickness of 45 cm gives a 
good compaction. Eventually you can increase the thickness but 70 cm is a little bit to much. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Jag har efter praktik på Skanska väg & anläggning i Linköping kommit i kontakt med Stefan 
Jonsson som arbetar som projektchef. Jag hörde mig för om att även få göra examensarbete 
där och Stefan berättade ett problem det hade. 
 
Vid packning av resterande fyllning och viss del av kringfyllning använder Skanska idag en 
grävmaskinmonterad vibratorplatta på 500 kg. Denna maskinvibrator finns dock inte med som 
packningsredskap i anläggnings AMA där det står hur tjocka lager man kan packa samt hur 
tjockt lager man måste lägga över en ledning för att undvika brott/deformation.  Skanska har 
länge undrat hur tjocka dessa lager kan vara vid packning med maskinvibron. 
 
 

1.2 Mål 
 
Målet med examensarbetet är att med teoretiska studier och praktiska prov få fram hur tjocka 
lager man kan packa, samt hur tjockt lager man måste lägga över en ledning innan man börjar 
packa. På sikt är syftet att lägga in maskinvibron som ett packningsredskap i anläggnings 
AMA. Detta omfattar endast packning av lera (materialtyp 4). 
 
Målet är att närmare bestämt att dels undersöka hur olika lagertjocklekar påverkar 
deformationen hos rör och dels undersöks fyllningens fasthet. 
 
 

1.3 Metod 
 
Jag har valt att i den teoretiska del försöka svara på frågor som: 

 
- Hur ser utrustningen ut? 
- Hur har tidigare tester gått till? 
- Hur ska testerna utföras? 
- Hur ska resultaten från testerna utvärderas? 

 
Till detta tillkommer lite allmän teori om varför man packar, olika typer av 
packningsmetoder, metoder för kontroll av packning mm. 
 
I den praktiska delen beskrivs de tester som gjorts i form av tillvägagångssätt för testerna, 
resultaten och en utvärdering av resultaten. Vid test av lerans relativa fasthet packas olika 
lagertjocklekar med maskinvibratorn. Leran packas även med vanlig markvibrator och lerans 
fasthet testas i befintlig mark för att kunna utvärdera resultaten. 
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2. Teori 
 

2.1 Varför packa? 
 

 
Hur packningsarbetet planeras och genomförs har ofta avgörande betydelse för den färdiga 
konstruktionens kvalitet. Man packar för att öka fyllnadsmaterialets bärighet och stabilitet 
men även för att minska vattengenomsläppligheten samt undvika större eftersättningar.1 En 
god packning leder till en avsevärt längre livslängd. På bilden nedan ser man ett exempel på 
vad en dåligt packad resterande fyllning kan få för konsekvenser på den färdiga 
konstruktionen. I detta fall blev det sättningar hela vägen upp i överbyggnaden. Packning av 
kringfyllningen gjordes på gammaldags sätt genom att grävmaskinen tryckte till jorden med 
sin skopa.2 Figuren visar en ledning med brun som korsar en väg där det uppstått en stor 
sättning i överbyggnaden. 
 

 
Figur 1: Sättningar efter dåligt packningsarbete i Sturefors, Linköping. 
 
De viktigaste faktorerna som påverkar packningsresultatet är: 
 

• Jordart 
• Vattenkvot 
• Packningsmetod och tillfört packningsarbete 
• Underlagets fasthet1 

 
 
 

2.2 Packningsmetoder 
 
De metoder som används för att packa jord och stenfyllningar är statiskt tryck, stöt och 
vibrering. 
 
 
                                                 
1 Forsblad, Lars. (2000). Packning. AB Svensk Byggtjänst 2000. 
2 Bergdahl, Fogelström, Karl-Gustav Larsson, Per Liljekvist. (1979). Förebyggande av sättningar i 
ledningsgravar – en förstudie. Statens Geotekniska Institut 1979. 
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2.2.1 Statiskt tryck 
 
Vid packning med slätvältar och gummihjulsvältar packad jorden med statiskt tryck som 
resulterar i en plastisk deformation, d.v.s. utan återfjädring. De packar alltså bara med sin 
egen tyngd. Denna metod passar bra för packning av lerjordar. 
 

2.2.2 Stöt 
 
Packning med stör är en inte lika vanlig metod som främst används när man vill åstadkomma 
större krafter mot markytan än vid statiskt tryck. Denna metod har som bäst effekt vid sand 
och grus och ej vid finkorniga jordarter. 
 

2.2.3 Vibrering 
 
Vibrering är den vanligaste metoden vi packningsarbeten. I och med vibrationerna blir 
lagringstätheten mycket hög eftersom materialet kommer i rörelse och omlagras. 
Vibrationsplattor är effektiva vid 
packning av sand och grus medan 
vibratorstampar även packar finkorniga 
material bra. Skillnaden mellan en 
vibratorstamp och en vibratorplatta är att 
stampen är mycket lättare och 
smidigare, se bild 2. Dess arbetsbredd, 
det vill säga bredden på plattan, är c:a 
hälften av en vibratorplattas. 1

 
 
 
          Figur 2: En vibratorplatta och en vibratorstamp. 
     

2.3 Packning av lera 
 
Vattenkvoten påverkar i hög grad lerors packningsegenskaper. Det krävs en stor 
packningsinsats vid packning av lera, även vid optimal vattenkvot. Därför är den maximala 
lagertjockleken för lera liten jämfört med andra jordarter. Det rekommenderas dock att 
vattenkvoten ska ligga lite över den optimala vilket gör att den blir mer plastisk och lättare att 
pressa samman till en homogen massa. I länder där det inte är risk för en väsentlig uttorkning, 
t.ex. Sverige, kan dock lera med relativt hög vattenkvot användas som fyllningsmassor utan 
risk att materialet konsoliderar. Med att en lera konsoliderar menas att den torkar ut så det 
bildas en massa luftfickor i den.1 

 
 
 
                                                 
1 Forsblad, Lars. (2000). Packning. AB Svensk Byggtjänst 2000. 
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2.4 Packningsredskap 
 
Det packningsredskap som kommer att användas i dessa tester är en grävmaskinmonterad 
vibroplatta från RF-system på 400 kg och en vibratorplatta från Wacker på 475 kg, se figur 2 
och 3. 
 
Anledningen till att man använder den grävmaskinmonterade vibroplattan är för att det är lätt 
att komma åt med den i små ytor men främst därför att en vanlig vibratorplatta inte driver i 
lera. 
 
 

 
Figur 3: Grävmaskinmonterad vibroplatta Figur 4: Vibratorplatta 710 x 900 mm  
740 x 800 mm från RF-systems.  från Wacker. 
 
        
Normalt vid packning av lera är en vält det bästa redskapet. I en ledningsgrav, där det är 
ganska svåråtkomligt för större redskap, används markvibratorer samt vibratorstampar. 
Förkortningen GVS i figur 5 står för en maskinmonterad vibroplatta på 400 kg. Figuren ger en 
uppfattning av hur tjocka lager en maskinmoterad vibroplatta kan packa jämfört med en 
vibroplatta. Dessa lager gäller dock endast för sand, grus och makadam. Det framgår att en 
maskinmonterad vibratorplatta packar avsevärt bättre en vanlig vibratorplatta i samma 
viktklass. Markvibratorn packar med hjälp av vibrationer tillsammans med sin tyngd medan 
den maskinmonterade vibratorn även trycker med grävmaskinens tyngd. Vid packning med 
maskinvibron räcker det med två överfarter. Det är inte alltid en ökning av antal överfarter 
leder till en bättre packning, istället kan uppluckring leda till att packningen blir sämre. 
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Figur 5: Största lagertjocklek efter packning med sand, grus och makadam. 1

 
 
 
 

2.5 Tidigare tester 
 
Efter att ha tagit kontakt med AMA-enheten på Svensk byggtjänst framgick att dessa värden 
som finns i anläggnings AMA är baserade på mångårigt erfarenhetsbaserade uppgifter. 
 
 
 
 

2.6 Metoder för kontroll av packning 
 
 
I RA 98 anläggning: råd och anvisningar till Anläggnings AMA 98 redovisas exempel på hur 
provning kan utföras. Jag har valt att beskriva de olika metoderna. Det är i stort sett tre olika 
egenskaper som används för att kontrollera packning. Det är kontroll av 
kompressionsegenskaper, fasthet och packningsgrad. 
  
 
 
 

2.6.1 Pressometerförsök 
 
Pressometerförsök är en metod som kom under slutet av 50-talet. En pressometer består av en 
mätcell av gummi samt två styrceller över och under mätcellen. Provningen utförs sedan i 
förborrade hål med en diameter något större än provkroppens. Man ökar trycket i styr- och 
mätcellerna så att de expanderar. Man fortsätter öka trycket tills plasticitetsgränsen i jorden 
nåtts.  
 
                                                 
1 RF-system AB, www.rf-system.se (2006-03-24). 
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Resultaten av proven redovisas i ett diagram över mätcellens volymökning som funktion av 
det pålagda trycket i mätcellen.1

 
Pressometerförsök används främst för att bestämma kompressionsegenskaperna i 
överkonsoliderad mycket fast lera samt i grövre silt och sand. Pressometerförsök kan också 
användas för packningskontroll, då relativa fasthetsändringar i jorden studeras istället för 
absolutvärden från pressometermodulerna. Resultaten av pressometerförsök är starkt beroende 
av operatören och bör utföras av specialister.2

 
 

2.6.2 Skruvplatta 
 
I denna metod skruvas en platta med en diameter på 162 mm ned till önskat djup. Plattan 
belastas sedan stegvis med hjälp av en hydraulkolv och plattans sättning mäts med en 
indikatorklocka vid markytan. Denna metod ger i första hand information om en jords 
kompressibilitet och deformationsegenskaper i silt och sand men kan också användas för 
utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet och elasticitetsmodul i leriga jordar.1 

 
Metoden lanserades för drygt 40 år sedan men har använts i begränsad omfattning i Sverige. 
Utrustningen var för klen för inhomogena jordar vilket gjorde att utrustningen lätt förstördes. 
Utrusningen har främst utvecklats vidare i USA, Kanada och Australien.3

 
 

2.6.3 Statiska plattbelastningsprov 
 
Detta prov genomförs normalt med en 300 mm kvadratisk belastningsplatta som pressas mot 
materialets yta, med hjälp av en motvikt t.ex. en lastbil. En dator registrerar sen markytans 
deformation samt belastningstrycket. Resultatet redovisas som ett spännings- 
deformationsdiagram. Deformationsmodulen (e-modulen) fås genom att kvoten mellan första 
och andra belastningen räknas ut. Denna kvot får inte överstiga ett visst värde som varierar 
mellan olika länder.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Ottosson, Elvin. (1982). Geotekniska fältunderökningar. Statens Geotekniska Institut 1982. 
2 http://www.swedgeo.se/publikationer/Rapporter/pdf/SGI-R49.pdf (sid 120-122) 
3 http://www.swedgeo.se/publikationer/Rapporter/pdf/SGI-R49.pdf (sid 125) 
4 Forsblad, Lars. (2000). Packning. AB Svensk Byggtjänst 2000. 
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2.6.4 Dynamiska plattbelastningsprov 
 
Vill man ha en snabbare och billigare metod än de statiska 
belastningsproven kan man använda sig av någon av de olika 
dynamiska belastningsprov som finns. Det finns bl.a. lätta 
fallviktsmätare med en 130-300 mm bottenplatta som träffas av 
en 10 kg fallande vikt. Dessa är enkla att använda och lätta att ta 
med sig. Denna metod ger dock bara goda värden för 
deformationsmodulen (e-modulen) vid finkorniga jordmaterial 
samt vid låga bärighetsvärden. Vid t.ex. bärlagerytor med höga 
bärighetsvärden krävs en tung fallviktsmätare. Detta är nästan ett 
fullgott alternativ till statiska plattbelastningsprov och innebär en 
möjlighet till kostnadsbesparing. Resultatet från dessa 
dynamiska belastningsprov utvärderas i form av den uppmätta 
elastisitetsmodulen. 1 

 
 
 

    
    
                      Figur 6: Lätt fallviktsmätare. 

2.6.5 Sondering              
 
Sondering är en metod som används för att klarlägga jordlagrens mäktighet och relativa 
fasthet. Det finns olika typer av sonderingar men innebär neddrivning av spetsförsedd stång i 
jorden varvid motståndet för neddrivning registreras.  Man får via sondering en bild av hur 
jordlagerföljden ser ut. Denna metod måste dock kompletteras med upptagning av jordprover 
också för att identifiera jordmaterialet.1

 
Det finns en mängd olika sonderingar där man skiljer på statiska och dynamiska sonderingar.  
 

• Statisk sondering, innebär att sonden drivs ned i jorden med i princip kontinuerlig 
belastning. Hit hör bl.a. totaltrycksondering, CPT-sondering och viktsondering. 

• Dynamisk sondering, innebär att sonden drivs ner i jorden med slag eller att den 
skruvas ned. Hit hör bl.a. hejarsondering och slagsondering. 

 
 
 
CPT-sondering (Cone Penetration Test) passar bra i 
stenfria och blockfria jordar eftersom cpt-sondens 
konstruktion gör att den har svårt att passera genom 
hinder. Det är trycket på cpt-sonden som mäts. Figur 7 
nedan visar en cpt-sond. Den lilla konen längst ut på 
sonden registrerar det tryck som uppstår och skickar 
resultaten till en dator.  
 
             Figur 7: CPT-sond 
                                                 
1 Bergdahl, U. (1984). Geotekniska undersökningar i fält. Statens geotekniska institut, 1984, Linköping. 
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Totaltrycksondering är också lämpad för sten- och blockfria jordar. Neddrivningskraften 
mäts när den trycks ner i jorden. Denna metod ger dock en sämre mättnoggrannhet än cpt-
sonderingen. 
 
 
Viktsondering är en metod lik cpt- och totaltrycksondering men som denna pressas inte bara 
statiskt ner utan vrids även vid behov. Denna metod ger en sämre mätnoggrannhet än de 
föregående metoderna samt måste kompletteras med en provtagning. 
 
Hejarsondering används i grövre eller fastare jordarter än viktsonderingen, 
totaltrycksonderingen och cpt-sonderingen. En konformad cylindrisk spets slås ner i marken 
med en frifallshejare. Slagenergin överförs till sondstängerna  och motståndet i varje slag 
redovisas för varje skikt om 0,2 m. 
 
Slagsondering är en metod som används för att kontrollera bergfritt djup. Sondstänger slås 
ner i marken med en slagmaskin och nedslagningsdjupet protokollförs.1

 
 

2.6.6 Sand- och vattenvolymeterprov 
 
En metod som inte används så mycket idag. Den utförs genom att man, för hand, gräver ett 
hål med en diameter på 150-200 mm och ett djup på 150 mm (c:a 1-2 liter). Man mäter sedan 
hålets volym med en vattenfylld gummiblåsa, och väger det uppgrävda material i dess 
naturliga tillstånd. Sedan torkar man materialet och väger det. Med kännedom om det 
uppgrävda materialets vikt, vattenkvot och hålets volym kan man beräkna det packade 
materialets torrdensitet samt dess packningsgrad. Med packningsgrad menas kvoten mellan 
det packade materialets torrdensitet och den optimala packningen. Den optimala packningen 
packas på laboratorium enligt proctormetoden. Denna metod är idag ganska omodern och 
ersatts av andra metoder t.ex. Isotopmätare.2

 
 
 

2.6.7 Cylindervolymeterprov 
 
En metod som fungerar bra och ger ett bra resultat för densitetskontroll i packade 
lerfyllningar, men inte när jorden innehåller stora partiklar. Den går ut på att en cylinder drivs 
ner i det packade materialet och tar med dess innehåll upp igen. Det uppgrävda materialet tas 
sedan till laboratorium för vägning och bestämning av vattenkvot och torrdensitet. Denna 
densitet jämförs sedan med laboratoriepackning (proctorpackning) på samma sätt som vid 
sand- och vattenvolymeterprov för att ta fram packningsgraden.3

 

                                                 
1 http://www.geogruppen.se/sonderingam.htm (2006-04-17). 
2 Forsblad, Lars. (2000). Packning. AB Svensk Byggtjänst 2000. 
3 Forsblad, Lars. (1981). Vibratorty Soil and rock fill compaction. Dynapac Maskin AB 1981. 
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2.6.8 Isotopmätare för densitetsbestämningar 
 
En metod som började utvecklas under 50-talet baserar sig på 
mätning av materialdensitet via strålning. En stråle går ner i 
jorden och den strålning som passerar materialet räknas om 
till ett densitetsvärde av instrumentets dator1. Det finns två 
olika typer av strålningsmätare: 
 

• Reflekterande strålningsmätare 
• Transmitterande strålningsmätare 

 
Skillnaden mellan dessa är att vid den reflekterande 
strålningsmätaren så sitter strålningskällan och detektorn på 
undersidan av mätaren medan den på en transmitterande 
strålningsmätare sitter på en sond som förs ner i det packade 
materialet. Denna metod ger bäst resultat i stenfria  
jordmaterial och är en betydligt enklare o snabbare metod  Figur 8: Isotopmätare.  
än sand- och vattenvolymeterprovet.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Forsblad, Lars. (2000). Packning. AB Svensk Byggtjänst 2000. 
2 www.geodynamik.com/languages/pdf/mcdse010.pdf (2006-05-02) 
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3. Test 1: Hur tjockt lager resterande fyllning erfordras 
för att ledningen inte skall deformeras? 

 
 
 

3.1 Tillvägagångssätt 
 
Vid test av minsta lagertjocklek följs anvisningarna i Anläggnings AMA, se figur 9 och 10. 
Kringfyllningen ska ske enligt CEC.3111 anläggnings AMA och utföras upp till 0,3 m över 
ledningens hjässa.1 Därefter kommer den resterande fyllningen vars minsta lagertjocklek ska 
testas. 
 
Jag valde att testa två lagertjocklekar, ett med 0,25 m lera samt ett med 0,45 m lera. Till detta 
tillkommer c:a 10 cm grus (0-18 mm) vilket man alltid packar som kringfyllning runt en 
ledning. De tjocklekar som testades var alltså 0,35 m samt 0,55 m ovan ledningens hjässa. 
Eftersom en maskinmonterad vibratorplatta på 400 kg packar bättre än en 600 kg 
vibratorplatta fanns ingen anledning att testa en mindre lagertjocklek än 0,40 cm, se tabell 1. 
Enligt figur 4 så packar en maskinmonterad vibroplatta bättre än en 600 kg vibratorplatta. Vid 
behov testas även fler lagertjocklekar. De rör som används är plaströr av pvc. Kontroll av 
deformation sker visuellt samt med en tolk. 
 

 
 
Figur 9: Tvärsektion ledningsgrav.  
 
 

             
Figur 10: Längdsektion ledningsgrav. 
                                                 
1 Anläggnings AMA 98. AB Svensk Byggtjänst. (1999). 
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Figur 11: 55 cm packad lera och grus.  
 
Tabell CE/5. Minsta lagertjocklek över rörledning och över elledning 
med skydd av rör eller kabelblock o d vid packning1)  
      

Packningsmaskin     
Minsta 
lagertjocklek  

        efter packning (m)
Handstamp 15 kg  0,15  
Vibratorstamp 70 kg  0,25  
      
Vibratorplatta 50 kg  0,10  
Vibratorplatta 100 kg  0,10  
Vibratorplatta 200 kg  0,15  
Vibratorplatta 400 kg  0,25  
Vibratorplatta 600 kg  0,40  
      
Vibrerande envalsvält, 15 kN/m  0,50  
statisk linkelast 30 kN/m  1,0  
  45 kN/m  1,5  
  65 kN/m  2,0  
      
Vibrerande tandemvält, 5 kN/m  0,15  
statisk linjelast 10 kN/m  0,35  
  20 kN/m  0,50  
  30 kN/m  0,70  
      
Statisk trevalsvält, 50 kN/m  0,80  
statisk linjelast     
      
Gummigjulsvält, 15 kN/m  0,50  
last/hjul  25 kN/m  0,80  
      
Bandtraktor 10 ton   0,50   
      
1) Vid andra laster än i tabellen angivna bestäms lagertjocklek genom 
interpolering     
Tabell 1: Minsta lagertjocklek över rörledning och över elledning. 
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3.2 Resultat 
 
För att kontrollera att ledningen inte var skadad eller deformerad efter packningstesterna 
utfördes kontroll av detta. Först gjordes en okulär kontroll, det vill säga en kontroll med hjälp 
av ögat och lyste med ficklampa för att se om det fanns någon skada eller deformation. Jag 
försökte förgäves låna en tolk och fick istället låta tillverka en ny tolk i form av en 
metallcylinder. Tolkens ytterdiameter var 142,5 mm enligt tabell 2 nedan som är hämtad från 
en publikation om provning i fält från Svenska vatten- och avloppsverksföreningen.  
 
Ingen skada observerades på något av rören och vid kontroll av deformation efter packning 
passerade tolken igenom utan några problem. 
 
Packningen utfördes med maskinvibro och med två överfarter. 
 
 
 
Rör av PVC, tolkdimensioner   
      
Toleransklass A    
      
Nom     Rörklass   
Dy   M   T   

110   ─   97,0   ± 0,7 
160   142,5  ± 0,8 141,1  ± 0,8 
200   178,3  ± 0,8 176,3  ± 0,8 
250   222,7  ± 0,9 220,6  ± 0,9 
315   280,8  ± 1,1 278,0  ± 1,1 
400   356,5  ± 1,2 353,0  ± 1,2 

 
Tabell 2: Tolkdimensioner för rör av olika 
 ytterdiametrar.1  
 
 
± 
── 
 
    
             Figur 12: Tolken som användes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 VAV, anvisningar för provning i fält av avloppsledningar för självfall. (1986). Svenska vatten- och 
avloppsverksföreningen 1986. 
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3.3 Utvärdering 
 
Det man kan säga om resultaten är att man kan packa material med en lagertjocklek på 35 cm 
ovanför ledningshjässan med maskinvibron utan att skador eller otillåtna deformationer 
uppstår på ledningen. Anledning till att ingen mindre lagertjocklek än denna testades var 
eftersom denna lagertjocklek bör vara tillräcklig för fullgod packning. Detta främst beroende 
på att stödpackningen av grus (0-18 mm) packas separat och denna går c:a 10 cm ovan 
ledningshjässan. Därefter packades 25 cm lera.  
 
Resultatet kanske hade blivit annorlunda om endast lera packats ovan och runt ledningen men 
eftersom man ska packa med grus där fanns ingen anledning att göra på annat sätt. 
 
Något som också kan ha en inverkan på resultatet är temperaturförhållandena. Det var bra 
förhållanden när testerna utfördes c:a 100 C. Man kan fråga sig hur resultatet skulle bli om det 
varit 250 C. Plastmaterial får en mindre brotthållfasthet vid ökad temperatur och blir även 
mjukare vilket leder till att de deformeras lättare. De dimensioneras för 200 C och får en högre 
hållfasthet och en lägre deformationsmodul ju kallare det är.1 Plasten kan dock bli spröd och 
mer känslig vid köldgrader.  
 
Detta test ställer ganska höga krav på maskinföraren. Det är viktigt att han inte vinklar 
maskinvibron när han lägger maskinens tyngd på den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Nordiska plaströrsgruppen, Ledningsbyggande med plaströrsystem. (1999) 
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4. Test 2: Hur påverkar lagertjockleken den relativa 
fastheten hos den resterande fyllningen? 

 
 
 

4.1 Tillvägagångssätt 
 
Vid test av största lagertjocklek med maskinvibron packades de två ledningsgravarna från 
föregående test c:a två meter ovan ledningshjässan. Den ena graven packades med 0,25 m 
lagertjocklek och den andra med 0,45 m, se figur 13 och 14.  
 
 

 
 
Figur 13:  Längdsektion grav 1. 
 
 
 

 
Figur 14:  Längdsektion grav 2. 
 
 
 
Utöver det packades en grav med lagertjocklek på 0,7 m, se figur 15. Dessutom packades en 
med en vibratorplatta på 478 kg med lagertjocklek enligt anläggnings AMA, se figur 15 och 
16. Den senaste gjordes för att kunna utvärdera packningsresultaten och få en referens till hur 
en fullgod packning ska vara. Sist packades en fyllning med skopa på gammaldags sätt för att 
får en uppfattning av skillnaden mellan förr och nu. Utöver detta utfördes två tester i befintlig 
mark. 
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Figur 15: Längdsektion grav 4, c:a 2x2 m.      Figur 16: Längdsektion grav 6, c:a 4x3 m.   
   
 
 
Den tjocklek man med utgångspunkt från tabell 3 kan anta att den maskinmonterade 
markvibratorn kan packa är runt 0,25 till 0,50 m. Packning med maskinvibron utförs med 2 
stycken överfarter medan packningen med markvibratorn utförs med 6 överfarter enligt tabell 
3 nedan. Lera tillhör materialtyp 4. 
 
 
Tabell CE/4. Fyllning och packning för grundläggning av och fyllning och packning mot  
 byggnad, bro, mur, trappa, ledningar, fundament mm. Största lagertjocklek i m efter   
 packning och minsta antal överfarter per lager vid packning.     
Packningsredskap   Materialtyp     Minsta antal 
   1 och 3A 2 3B och 5A 4 överfarter  
                 
Handstamp, min 15 kg   0,15 0,10 0,10 4  
Vibratorstamp, min 70 kg   0,30 0,25 0,20 4  
Vibratorplatta        
    min 50 kg   0,10   6  
    min 100 kg   0,15 0,10  6  
    min 200 kg   0,20 0,15 0,10 6  
    min 400 kg  0,40 0,30 0,25 0,15 6  
    min 600 kg  0,60 0,40 0,30 0,20 6  
Vibrerande envalsvält,        
statisk linkelast        
    min 15 kN/m (2 ton)  0,70 0,20 0,15 0,10 6  
    min 30 kN/m (6 ton)  1,00 0,50 0,40 0,25 6  
    min 45 kN/m (10ton)  1,50 0,80 0,60 0,35 6  
    min 65 kN/m (15 ton)   2,00 1,00 0,80 0,50 6  
         
Fyllning med naturmaterial, som skall packas med mellangraderat eller månggraderat  
material.         
Till fyllning som skall packas får inte användas lös lera eller flybenägen jord med för  
packning olämplig 
vattenkvot.       
Fyllningsmaterial skall vara fritt från is och snö, växtrester, rötter och annat otjänligt  
material.         
Tabell 3: Största lagertjocklek i m efter packning och minsta antal överfarter per lager vid 
packning. 
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Figur 17: Testområdet. 
 
 
 
Området ser ut enligt figur 14 ovan där varje X visar var sonderingar skall utföras och där 
siffrorna betyder: 
 
1 A och B: Packat med maskinvibro och med 25 cm i lagertjocklek. 
2 A och B: Packat med maskinvibro och med 45 cm i lagertjocklek. 
3: Befintlig mark. 
4 A och B: Packat med maskinvibro och med 70 cm i lagertjocklek. 
5: Packat/tilltryckt med skopa.   
6 A och B: Packat med markvibrator enligt anläggnings AMA (15 cm lagertjocklek). 
7: Befintlig mark. 
 
 
 
 

4.2 Val av metod för packningskontroll 
 
I tidigare avsnitt i rapporten är det redovisat åtta metoder för kontroll av packning. En eller 
flera av dessa metoder skall användas vid kontrollerna. Den metod jag först tänkte använda 
mig av är lätt fallviktsförsök som är ett dynamiskt plattförsök. Denna metod ger ett mått på 
jordens bärighet och är mycket snabb, billig och ganska enkel metod. Vi bestämde oss för ett 
sonderingstest, cpt-sondering (cone penetration test). Denna metod var den som var 
tillgänglig. Det går till så att cpt-sonden statiskt pressas ner i jorden varvid man får en god 
överblick av jordens relativa fasthet samt variationer i jordens egenskaper mot djupet. Denna 
metod passar bäst i stenfria jordar p.g.a. cpt-sondens konstruktion. Flera sonderingar på varje 
packning bör utföras för att få ett så rättvist resultat av packningen som möjligt. Figur 18 
nedan visar hur det såg ut vid sonderingarna. 
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Figur 18: Maskinen som utförde CPT-sondering. 
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4.3 Resultat 
 
Resultaten av sonderingarna följer nedan. Det är främst den vänstra kurvan som säger hur 
packningen är, enligt samtal med Gösta Hydén, Tekniska verken. Desto större relativ fasthet 
(spetstryck qc) ju bättre packat är det. Sonderingsdjupet är två meter på samtliga sonderingar. 
Se figur 17 för att få en orientering över testområdet. 
 
 

 
Figur 19: Sondering 1A. 
 

 
Figur 20: Sondering 1B. 
 
Resultatet av sonderingen med 0,25 cm lagertjocklek ser ut enligt figur 19 och 20 ovan. Den 
relativa fastheten i sondering 1A har ett medelspetstryck på c:a 0,58 Mpa och sondering 1B 
c:a 0,52 Mpa.  
 
 
 

 
Figur 21: Sondering 2A. 
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Figur 22: Sondering 2B. 
 
Resultatet av sonderingen med 0,45 cm lagertjocklek ser ut enligt figur 21 och 22 ovan. Den 
relativa fastheten i sondering 2A har ett medelspetstryck på c:a 0,75 Mpa och sondering 2B 
c:a 0,67 Mpa.  
 
 
 
 

 
Figur 23: Sondering 3. 
 
Resultatet av sonderingen i befintlig mark ser ut enligt figur 23 ovan. Den relativa fastheten i 
sondering 3 har ett medelspetstryck på c:a 0,8 Mpa. 
 
 
 

 
Figur 24: Sondering 4A. 
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Figur 25: Sondering 4B. 
 
Resultatet av sonderingen med 0,70 cm lagertjocklek ser ut enligt figur 24 och 25 ovan. Den 
relativa fastheten i sondering 4A har ett medelspetstryck på c:a 0,58 Mpa och sondering 4B 
c:a 0,55 Mpa.  
 
 
 

 
Figur 26: Sondering 5. 
 
Resultatet av sonderingen där det endast är löst packat med grävmaskinens skopa ser ut enligt 
figur 26 ovan. Den relativa fastheten i sondering 5 har ett medelspetstryck på c:a 0,27 Mpa. 
 
 
 
 

 
Figur 27: Sondering 6A. 
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Figur 28: Sondering 6B. 
 
Resultatet av sonderingen med 0,15 cm lagertjocklek, packat enligt anläggnings AMA, ser ut 
enligt figur 27 och 28 ovan. I dessa sonderingar är det svårt att uppskatta ett medelspetstryck 
på grund av att lagren med grus påverkar sonderingsresultatet.  
 
 
 
 

 
Figur 29: Sondering 7. 
 
 
Resultatet av sonderingen i befintlig mark ser ut enligt figur 29 ovan. Den relativa fastheten i 
sondering 3 har ett medelspetstryck på c:a 1,0 Mpa. 
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4.4 Utvärdering 
 
 
Mina förväntningar på resultatet var att både 25 cm och 45 cm i lagertjocklek skulle ge en 
godtagbar packning och att 70 cm lagertjocklek skulle ge en icke godtagbar packning jämfört 
med sonderingarna i befintlig mark samt sonderingarna i grav 6 enligt anläggnings AMA. 
 
Min uppfattning är att en fullgod packning ger ett spetstryck upp mot 1 Mpa, i alla fall mellan 
0,7 - 1,0 Mpa utifrån resultatet av sonderingarna i befintlig mark. 
 
Det ska tilläggas att vid packning av grav 1, 2 och 4 var det sämre förhållanden, d.v.s blötare i 
marken än vid packning av grav 6. Leran var även lite fastare vid grav 6 jämför med de övriga 
fallen vilket framgår av sonderingarna i befintlig mark, se figur 30 nedan. 
 

 
Figur 30: Sonderingar i befintlig mark. 
 
 
Som det ser ut när man jämför spetstrycket mellan de olika fallen med maskinvibron så verkar 
det vara bäst packat i graven med 45 cm lagertjocklek (med undantag från en del av sondering 
2B). 
 
Sondering 6A och 6B är lite svårt att analysera p.g.a. att ett lager grus lades mellan lagren 
med lera, för att vibroplattan skulle kunna driva. 
 
Något man bör tänka på är att packningen på plats 1 och 2 utfördes med stöd från 2 sidor och 
på plats 4 och 6 med stöd från samtliga 4 sidor, se figur 13-16. Därför blir packningsresultatet 
lite bättre för dessa eftersom man kan då kan packa hårdare utan att leran utvidgar sig i sidled. 
Dessutom måste man ta hänsyn till storlekarna på gravarna. Grav 4 som bara är c:a 2 x 2 m 
stor får ett bättre packningsresultat än grav 6 som är c:a 3 x 4 m.   
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5. Diskussion och slutsatser 
 
 
I det första testet som undersökte hur tjockt lager resterande fyllning det erfordras för att 
ledningen inte skall deformeras, blev det inga direkt överraskande resultat. Ledningarnas 
deformation var med andra ord små. Som tidigare nämnts påverkar 
stödpackningen/kringfyllningen förmodligen väldigt mycket eftersom den packas med en liten 
vibratorplatta innan den resterande fyllningen packas. Denna packade kringfyllning runt om 
röret ger ett extra skydd för ledningen. Förmodligen skulle ett annat resultat erhållas om man 
enbart packat med lera och med den maskinmonterade vibroplattan. Eftersom man inte gör så 
vid dessa sorts ledningsarbeten var detta inte aktuellt. 
 
Vid val av lagertjocklekar för testerna valdes 45 cm respektive 25 cm. Till detta får man dock 
lägga till kringfyllningen på c:a 10 cm. Att packa lera i mindre lager än 25 cm verkar dock 
inte rimligt eftersom denna lagertjocklek bör vara tillräcklig för fullgod packning. 
 
De uppgifter som är angivna i anläggnings AMA av minsta lagertjocklek med olika 
packningsredskap är generaliserade värden. Den tar inte hänsyn till vilken sorts rör samt 
vilken kvalitet på rör det gäller. Det plastmaterial som nästa uteslutande används är PVC och 
PE. Detta gäller för samtliga materialtyper vilket även det är en generalisering. Nordiska 
plaströrsgruppen menar dock att rör av högre kvalitet bör användas i lera jämfört med 
friktionsjord. 
 
Om man vill bygga vidare på dessa tester kan man utföra tester med tunnare lager än 35 cm. 
Man bör även utföra testerna sommartid när det är runt 200 C då rören har som lägst 
hållfasthet och lägre deformatonsmodul. 
 
 
 
I det andra testet undersöktes hur lagertjockleken påverkar den relativa fastheten i lera. 
Resultaten från dessa test var dock mer svårtolkade än i det första testet. Det är många 
faktorer från fallen som spelar in när man jämför det olika. Som framgår av utvärderingen 
packades grav 1 och 2 endast med stöd från två sidor vilket jag tror gör att packningsresultatet 
blev sämre än i de övriga testerna. Framförallt gav dessa fall ett mer ojämnt packningsresultat 
som man bland annat kan se i sondering 2B.  
 
Tyvärr gav sonderingarna i grav 6 ett resultat som var svårt att analysera. Detta p.g.a. av att ett 
lager grus fick läggas på varje lerlager så markvibratorn kunde driva. Det jag fick utgå från 
var därför huvudsakligen sonderingarna i befintlig mark för att avgöra vad som kan klassas 
som ett godkänt resultat.   
 
Min tolkning av sonderingarna är dock att packningen med en lagertjocklek på 45 cm ger ett 
godkänt packningsresultat. Att packningen med lagertjocklek på 25 cm gav ett sämre resultat 
kan jag inte riktigt förstå. Möjligen kan det ha skett en uppluckring på samma sätt som när 
man packar med för många överfarter. Packningen med 70 cm lagertjocklek tycker jag ligger 
på gränsen till ett godkänt packningsresultat. Tar man dock hänsyn till att man vid packningen 
hade stöd från samtliga fyra sidor så anser jag packningen otillräcklig. 
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Dessa resultat är som sagt något svårttolkade och kanske hade en annan metod för 
packningskontroll varit bättre. Även att gräva identiska gravar hade gjort utvärderingen något 
enklare. Detta är även en ekonomisk fråga. Kostad för grävmaskin samt en markarbetare till 
dessa tester uppgick till närmare 10 000 kr. Kostnad för sonderingen uppgick till c:a  
10 000 kr. 
 
Om man i framtiden vill bygga vidare på dessa tester tycker jag man ska använda sig av en 
annan metod för packningskontroll, t.ex. plattbelastningsprov. Denna metod ger resultat som 
är enklare att analysera samt fler tester på varje packning kan göras utan att kostnaderna blir 
för stora. 
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