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TRVKB obundna lager 13

• Dokumentet har reviderats för att anpassas till AMA Anläggning 13

• En del omformuleringar för att göra det tydligare

• Tekniska förändringar inom följande områden
– Frosthalka
– Krossytegrad
– Nötningsegenskaper
– Petrografi
– Bärighet
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Vägbyggnadsmaterial Värmeledning

• Känslighet för frosthalka
För inert grus och bergmaterial 
anses kravet uppfyllt.

Förtydligande av krav på 
värmeledning i 
vägbyggnadsmaterial
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Krossytegrad  
Analys ska utföras på material:

• Förstärkningslager
Analysen ska utföras på material 16 – 31,5 och 31,5 – 63 mm. 
Viktat medelvärde

• Bärlager
Analysen ska utföras på material 16 – 31,5 mm.

• Bärlager grusvägar
Analysen ska utföras på material 16 – 31,5 mm. 

• Grusslitlager
Analysen ska utföras på material 8 – 16 mm.

Definition av vilken fraktion som krossytegraden ska bestämmas på
Utvald fraktion är den som utgör det bärande stenskelettet i materialet.
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Nötningsegenskaper (Micro-Deval)

• Förstärkningslager
Micro-Devalvärdet bestämt enligt SS-EN 1097-1 får inte överstiga 
25. Om förstärkningslagret inte trafikeras, tillåts micro-Devalvärden
upp till 30.

Sänkning av kraven på förstärkningslager från 20 och 25 till 25 och 30

Definition: Trafikera
Trafikera ett lager innebär att mer än enstaka tunga fordon, 
inklusive byggtrafik, kör över lagret. Samt att lagret inte trafikeras 
av allmän trafik mer än någon dag.
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Finmaterialkvalitet (Sandekvivalent)

• Förstärkningslager
Om finmaterialhalten är ≥ 5,0 %, ska finmaterialkvaliteten deklareras enligt 
SS-EN 13242 med krav på sandekvivalentvärdet, antingen enligt SS-EN 
933-8 (1999) och SE värdet ska vara större än 30 eller alternativt enligt SS-
EN 933-8:2012 och ska då minst uppfylla kraven för kategorin SE1040.

• Bärlager
Om finmaterialhalten är ≥ 5,0 %, ska finmaterialkvaliteten deklareras enligt 
SS-EN 13242 med krav på sandekvivalentvärdet, antingen enligt SS-EN 
933-8 (1999) och SE värdet ska vara större än 35 eller alternativt enligt SS-
EN 933-8:2012 och ska då minst uppfylla kraven för kategorin SE1045.

Öppnar upp för båda metodbeskrivningarna under en övergångsperiod
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Petrografi   (Glimmer)

• Bärlager
Andelen fri glimmer får inte överstiga 30 %. Om andelen fri glimmer 
är mellan 30 och 45 % får materialet användas om lagret inte 
trafikeras. 

En skärpning av kravet för otrafikerat från 50 till 45.
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Bärighet   
(plattbelastning)

• Bärlager
Krav på bärighet

• Bärlager ska för nybyggnad utföras så att krav på bärighet uppfylls 
enligt avsnitt 7.2.3.1 ”Krav vid nybyggnad” om ÅDTtot är ≥ 1 000 och 
om objektet är ≥ 5 000 m2. 

• Bärlager ska för bärighetsförbättring och underhåll utföras så att 
krav på bärighet uppfylls enligt avsnitt 7.2.3.2 ”Krav vid 
bärighetsförbättring” om ÅDTtot är ≥ 1 000 och om objektet är ≥ 5 
000 m2. 

Sänkning av när bärighetsmätning ska utföras från ÅDT 2000 till ÅDT 
1000 gäller också terrass
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Trafikverkets
Metodbeskrivningar 

• Ett 25 tal metod-
beskrivningar kommer att 
ges ut 

• 6 stycken är nya
• Förhoppningsvis kommer 

de flesta ut under våren
• Tillkommer 3 stycken för 

Vägytemätning

TRVMB 104 Bestämning av friktion på belagd yta
TRVMB 106 Bedömning av grusväglag
TRVMB 107 Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva
TRVMB 117 Yttäckande homogenitetsmätning med isotopmätare 
TRVMB 120 Inventering och värdering av befintlig väg
TRVMB 302 Dimensionering av lågtrafikerade vägar DK1
TRVMB 603 Yttäckande packningskontroll 
TRVMB 606 Bestämning av densitet och vattenkvot med isotopmätare
TRVMB 606 Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning 
TRVMB 610 Provberedning vid bestämning av nötningsegenskaper obundna 
material
TRVMB 612 Provtagning och provberedning för bestämning av bergtyp 
TRVMB 613 Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion 
TRVMB 619 Bestämning av kornstorleksfördelning för grovkorniga material 
genom siktningsanalys
TRVMB 620 Provtagning, provning och bedömning av provningsresultat av 
asfaltmaterial för återvinning 
TRVMB 701 Bestämning av vattenkänslighet hos kalla och halvvarma 
asfaltsmassor genom pressdragprovning.
TRVMB 902 Kontroll i fält av viskositet i bitumenemulsion med Zahnviskosimeter 

TRVMB 126 Undersökning av befintlig väg med georadar
TRVMB 310 Avvattningsteknisk dimensionering och utformning

TRVMB 127 Utförandekontroll med georadar 
TRVMB 125 Inventering av tjälrelaterade skador på 
befintlig väg. 
TRVMB 301 Beräkning av tjällyftning
TRVMB 611 Provtagning av obundna material, ny version

TRVMB 706 Bestämning av dynamisk styvhetsmodul med 
resonansfrekvensmätning
TRVMB 801 Gestaltningsarbete i infrastrukturprojekt
TRVMB 802 Metodbeskrivning för kapacitet och 
framkomlighetseffekter i vägtrafikanläggningar.


