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SS-EN Produktstandarder (lägesrapport)
Ballast och obundna lager

• Ballast (obundna, bitumen, betong och järnvägsmakadam)
– Gavs ut juni 2013 och drogs tillbaka december 2013
– Kommer på CEN enquiry våren 2015
– Kommer troligen ut 2016-17

• Obundna lager (13285)
– Ska harmoniseras
– Har varit på CEN-enquiry (omröstning)
– Väntar troligen in ballaststandarden
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Jämförande provning, Ballast 2014-15
(Ringanalys)
• FlisighetsIndex och kulkvarn med korndensitet
• (SS-EN 933-3, SS-EN 1097-9 med 1097-6 bilaga A)
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Jämförande provning, Ballast 2014-15

Tidplan:
• Anmälan: Klart [Labben]
• Fakturering: Klart [VTI]
• Utskick av material: ungefär NU [VTI]
• Inskickande av resultat senast 15-03-31 [Labben]
• Sammanställning av resultat våren 2015 [VTI]
• Rapportering sommaren 2015 [VTI]

• 3 material 
• 60 laboratorier
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Nya kravdokument för material från TRV

Nytt namn Identifikations nr Gammalt namn

Obundna lager för vägkonstruktioner  TDOK 2013:0530 TRVKB obundna lager

Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529 TRVKB bitumenbundna 
lager

Alternativa material för 
vägkonstruktioner

TDOK 2013:0532 TRVKB Alternativa 
material

Åberopade från till AMA Anläggning 13
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Obundna lager vägkonstruktioner TDOK 2013:0530

• Dokumentet har reviderats för att anpassas till AMA Anläggning 13

• En del omformuleringar för att göra det tydligare

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

7

Vägbyggnadsmaterial Värmeledning TDOK 2013:0530

• Känslighet för frosthalka

För naturgrus och bergmaterial 
som endast har sorterats eller 
krossats anses kravet vara 
uppfyllt.

Förtydligande av krav på 
värmeledning i 
vägbyggnadsmaterial
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Skyddslager Tjälfarlighet TDOK 2013:0530
Obundna lager för vägkonstruktioner

• 5.2.1.3 Tjälfarlighet
• Materialet ska ha en maximal kapillär stighöjd på 0,5 m enligt SS-

EN 1097-10. Kravet anses uppfyllt om och passerad mängd på sikt 
0,25 mm inte överstiga 30 %
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Krossytegrad  TDOK 2013:0530

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)
TDOK 2013:0530

• 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)
TDOK 2013:0530

• 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)
TDOK 2013:0530

• 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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Trafikverkets
Metodbeskrivningar 

• 13 st utgivna
• 5 st nya  (3 utgivna)
• 7 st återstår
• Tillkommer 3 stycken för 

Vägytemätning

VVMB 104 Bestämning av friktion på belagd yta
VVMB 106 Bedömning av grusväglag
VVMB 107 Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva
VVMB 117 Yttäckande homogenitetsmätning med isotopmätare 
VVMB 120 Inventering och värdering av befintlig väg
VVMB 302 Dimensionering av lågtrafikerade vägar DK1
VVMB 603 Yttäckande packningskontroll 
VVMB 606 Bestämning av densitet och vattenkvot med isotopmätare
VVMB 606 Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk 
plattbelastning 
VVVMB 610 Provberedning vid bestämning av nötningsegenskaper 
obundna material
VVMB 611 Provtagning av obundna material
VVMB 612 Provtagning och provberedning för bestämning av bergtyp 
VVMB 613 Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion 
VVMB 619 Bestämning av kornstorleksfördelning för grovkorniga material 
genom siktningsanalys
VVMB 620 Provtagning, provning och bedömning av provningsresultat av 
asfaltmaterial för återvinning 
VVMB 701 Bestämning av vattenkänslighet hos kalla och halvvarma 
asfaltsmassor genom pressdragprovning.
VVMB 902 Kontroll i fält av viskositet i bitumenemulsion med 
Zahnviskosimeter 

Undersökning av befintlig väg med georadar
VVMB 310 Avvattningsteknisk dimensionering och utformning

Utförandekontroll med georadar 
Inventering av tjälrelaterade skador på befintlig 
väg. 
VVMB 301 Beräkning av tjällyftning

Bestämning av dynamisk styvhetsmodul med 
resonansfrekvensmätning
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Trafikverkets
Metodbeskrivningar 

• 13 st utgivna
• 5 st nya  (3 utgivna)
• 7 st återstår
• Tillkommer 3 stycken för 

Vägytemätning

VVMB 104 Bestämning av friktion på belagd yta
VVMB 106 Bedömning av grusväglag
VVMB 107 Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva
VVMB 117 Yttäckande homogenitetsmätning med isotopmätare 
VVMB 120 Inventering och värdering av befintlig väg
VVMB 302 Dimensionering av lågtrafikerade vägar DK1
VVMB 603 Yttäckande packningskontroll 
VVMB 606 Bestämning av densitet och vattenkvot med isotopmätare
VVMB 606 Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk 
plattbelastning 
VVVMB 610 Provberedning vid bestämning av nötningsegenskaper 
obundna material
VVMB 611 Provtagning av obundna material
VVMB 612 Provtagning och provberedning för bestämning av bergtyp 
VVMB 613 Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion 
VVMB 619 Bestämning av kornstorleksfördelning för grovkorniga material 
genom siktningsanalys
VVMB 620 Provtagning, provning och bedömning av provningsresultat av 
asfaltmaterial för återvinning 
VVMB 701 Bestämning av vattenkänslighet hos kalla och halvvarma 
asfaltsmassor genom pressdragprovning.
VVMB 902 Kontroll i fält av viskositet i bitumenemulsion med 
Zahnviskosimeter 

Undersökning av befintlig väg med georadar
VVMB 310 Avvattningsteknisk dimensionering och utformning

Utförandekontroll med georadar 
Inventering av tjälrelaterade skador på befintlig 
väg. 
VVMB 301 Beräkning av tjällyftning

Bestämning av dynamisk styvhetsmodul med 
resonansfrekvensmätning

TDOK 2014:0142 Provberedning vid bestämning av 
nötningsegenskaper obundna material (VVVMB 610) 

TDOK 2014:0151 Provtagning av obundna material 
(VVMB 611) 

TDOK 2014:0143 Provtagning och provberedning 
för bestämning av bergtyp (VVVMB 612) 

TDOK 2014:0144 Bestämning av glimmerhalt i 
materialets finfraktion (VVVMB 613)

TDOK 2014:0146 Provtagning, provning och 
bedömning av provningsresultat av asfaltmaterial 
för återvinning (VVVMB 620) 
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Trafikverkets
Metodbeskrivningar 

• 13 st utgivna
• 5 st nya (3 utgivna)
• 7 st återstår
• Tillkommer 3 stycken för 

Vägytemätning

VVMB 104 Bestämning av friktion på belagd yta
VVMB 106 Bedömning av grusväglag
VVMB 107 Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva
VVMB 117 Yttäckande homogenitetsmätning med isotopmätare 
VVMB 120 Inventering och värdering av befintlig väg
VVMB 302 Dimensionering av lågtrafikerade vägar DK1
VVMB 603 Yttäckande packningskontroll 
VVMB 606 Bestämning av densitet och vattenkvot med isotopmätare
VVMB 606 Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk 
plattbelastning 
VVVMB 610 Provberedning vid bestämning av nötningsegenskaper 
obundna material
VVMB 611 Provtagning av obundna material
VVMB 612 Provtagning och provberedning för bestämning av bergtyp 
VVMB 613 Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion 
VVMB 619 Bestämning av kornstorleksfördelning för grovkorniga material 
genom siktningsanalys
VVMB 620 Provtagning, provning och bedömning av provningsresultat av 
asfaltmaterial för återvinning 
VVMB 701 Bestämning av vattenkänslighet hos kalla och halvvarma 
asfaltsmassor genom pressdragprovning.
VVMB 902 Kontroll i fält av viskositet i bitumenemulsion med 
Zahnviskosimeter 

Undersökning av befintlig väg med georadar
VVMB 310 Avvattningsteknisk dimensionering och utformning

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

Bestämning av dynamisk styvhetsmodul med 
resonansfrekvensmätning

TDOK 2014:0669 Inventering av tjälrelaterade 
skador på befintlig väg. 
TDOK 2014:0150 Utförandekontroll med georadar 
TDOK 2013:0149 Undersökning av befintlig väg 
med georadar
TDOK 2014:0575 Petrografisk analys

VVMB 619 Bestämning av kornstorleksfördelning för 
grovkorniga material genom siktningsanalys
Under framtagande av metodgruppen
VVMB 120 Inventering och värdering av befintlig väg
Under framtagande koncept korrekturläses
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Nya metodbeskrivningar från TRV
Beteckningen VVMB är borta

Nytt namn Identifikations
nr

Gammalt 
namn

Bestämning av densitet och vattenkvot med 
isotopmätare 

TDOK 2014:0140 VVMB 605

Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk 
plattbelastning.

TDOK 2014:0141 VVMB 605

Provberedning vid bestämning av 
nötningsegenskaper för obundna material.

TDOK 2014:0142 VVMB 610

Provtagning och provberedning för bestämning av 
bergtyp.

TDOK 2014:0143 VVMB 612

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion  TDOK 2014:0144 VVMB 613

Provtagning av obundna material. TDOK 2014:0151 VVMB 611
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Provtagning Obundna material TDOK 2014:0151
Viktiga förändringar

• Tre olika fall behandlas i denna metodbeskrivning
1. provtagning för kvalitetskontroll av utlagt lager
2. provtagning vid tvist
3. provtagning för inventering av befintlig väg inklusive undergrundsjordart

• Krav på provtagningsplan
• Urval av provpunkter
• Utförande av provtagning 
• Återställning av provpunkt
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Provtagningsplan TDOK 2014:0151

För provtagningen ska en provtagningsplan utformas. Den ska 
innehålla följande punkter.
• syftet med provtagningen 
• planerade laboratorieanalyser
• läge på provpunkter (enligt avsnitt 7)
• vilka lager som ska provtas
• erforderlig provmängd (enligt avsnitt 11)
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Urval av provpunkter TDOK 2014:0151

• Provtagning för kvalitetskontroll av utlagt lager
provtagningspunkternas läge väljs slumpvis

• Provtagning vid tvist
Val av provpunkter bör göras i samråd mellan beställare och utförare. 
Prov ska tas på trafikerad yta.

• Provtagning för inventering av befintlig väg eller blivande 
väglinje

Provtagningen riktas för att beskriva vägkonstruktionen och variationer i 
denna så representativt som möjligt för det undersökta objektet.
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Utförande av provtagning 
TDOK 2014:0151

• Hela lagertjockleken 
• Bottenarean i provgropen får ej understiga 50 % av hålets area vid 

överytan
• Materialet läggs direkt i hink/kartong eller på en yta vars material 

inte kan blandas med det uttagna provet
• Vid provtagning ska lagertjockleken bestämmas
• Samlingsprov neddelas sedan enligt 9.2 för att få ett laboratorieprov
• Vid provtagning för inventering ska en okulär bedömning av 

materialet utföras. 
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Återställning av provpunkt TDOK 2014:0151

Obundna lager
Borttaget material skall ersättas med material med likvärdiga egenskaper.
Krav på packningsarbetet
Bitumenbundna lager
Vid provtagning för kvalitetskontroll ska höjdskillnaden gentemot omgivande väg vara 
maximalt 5 mm i juni året efter utförd provtagning.

Krav på material
Högtrafikerat vägnät ÅDT > 2000
makadam 16/32 eller 11/16 eller chipsten och överlagrat av ca 50 mm 11/16 eller 
8/11 bitumeniserad chipsten (BCS) och en försegling med gjutasfalt. 
Lågtrafikerat vägnät ÅDT ≤ 2000
Vägar med massabeläggning och halvvarma massor med beläggningstjocklek >45 
mm ska ifyllnad med krossad återvunnen beläggning eller kalla massor och 
överlagrat med ca 50 mm 8/11 eller 11/16 bitumeniserad chipsten.
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Laboratorieprovets vikt TDOK 2014:0151
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Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion 
TDOK 2014:0144

• Tre metoder för att räkna glimmerkorn

A. De bladformiga glimmermineralen (skiktsilikaterna) separeras från 
övriga mineral. 

B. Andel glimmerkorn räknas ur ett slumpvist urval
C. Andel glimmerkorn räknas ur ett slumpvist urval från tunnslip

• Provberedningen är förtydligad
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Kvantitativ petrografisk analys av bergmaterial 
TDOK 2014:0575

• Metoden omfattar en kvantitativ petrografisk 
analys av bergmaterial där mineralogiska och 
mikrostrukturella parametrar hos bergarten 
redovisas..

• Analysen utförs på tunnslip mha mikroskop. 
• Nytt med denna metod är att Mikrostrukturen, 

dvs kornform, kornfog, kornstorlek, 
mineralorientering och mikrosprickor 
bestäms kvantitativt och definieras med ett 
numeriskt värde

• Resultatet från analysen ska utgöra en grund för 
bedömning av bergmaterialets egenskaper för 
olika användningsområden i samband med 
infrastrukturprojekt
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Vilket är gällande SS-EN eller TRV dokument

• AMA/upphandling/kontrakt
Gällande dokument i kontraktet är den som gäller vid 
förfrågningsunderlagets ”publicering”

• SS-EN Standard
Från: publicering i Official journal
Till: giltighetstider för standarder (DOW) enligt standard

• TRV dokument
Dokumenten kommer att behålla TDOK numret
Nytt dokument kommer kallas version 2 osv
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Extern visning av dokument 

Utöver kravdokument anslutande till AMA13 
har ett antal metodbeskrivningar publicerats i 
ny kravmall. Omarbetningar av VVMB‐
metoder. 

Förteckning kommer inom kort att publiceras 
på www.trafikverket.se/foretag


