
 

 

 

 

Maskinstyrningens användningsmöjlighet 
vid ytpackningskontroll  

 

 

 

 

 

Karolina Mattans 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen 

Utbildningsprogrammet för byggnads- och samhällsteknik 

Vasa 2021 



 

 
EXAMENSARBETE 

 

Författare: Karolina Mattans 

Utbildning och ort: Byggnads- och samhällsteknik, Vasa 

Inriktning: Byggnadsproduktion 

Handledare: Tom Lipkin 

 

Titel: Maskinstyrningens användningsmöjlighet vid ytpackningskontroll 

_______________________________________________________________________________ 

Datum: 25.5.2021      Sidantal: 19     Bilagor: 5  

_______________________________________________________________________________ 

Abstrakt 

Syftet med ingenjörsarbetet var att undersöka om ytpackningskontroll med hjälp av 

företagets vält och 3D-maskinstyrning är en tillförlitlig metod för att undersöka bärigheten.  

 

För att undersöka bärigheten hos t.ex. vägar, husgrunder, finns en rad olika metoder.  

Vid skivbelastningsprov belastas ytan med en cirkulär stålplatta varvid erhålls underlagets 

elasticitets- och deformationsegenskaper. Fallvikt är ett dynamiskt belastningsprov. 

Utrustningen är monterad på ett släp som dras efter en bil.  Vid ytpackningskontroll mäts 

energiutbytet mellan marken och vältens trumma.  Energiutbytet är ett mått på 

underlagets motstånd. 

 

För arbetet behövliga data har erhållits från ett pågående fältarbete i Söderfjärden, Malax. 

Data från fallviktsprov har jämförts med data från ytpackning med vält.  I teoridelen 

beskrivs allmänt om jordpackning och vad 3D-maskinstyrning är i infraprojekt.  

 

Data från ytpackning med vält och fallviktsmätning är relativt överensstämmande. Detta 

betyder att ytpackning med vält är en tillförlitlig metod. 
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Tiivistelmä 

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, onko pinnan tiivistyksen tarkistaminen yrityksen 

jyrän ja 3D-koneohjauksen avulla luotettava menetelmä kantokyvyn tutkimiseen. 

 

On olemassa useita erilaisia menetelmiä esim. teiden ja talojen perustuksien kantakyvyn 

tutkimiseen. Levykuormituskokeissa kuormitetaan pinta pyöreällä teräslevyllä, jolloin 

saadaan alustan kimmoisuus- ja muodonmuutosominaisuudet. Pudotuspaino on 

dynaaminen kuormitustesti. Laitteet on asennettu perävaunuun, jota auto vetää. Pinnan 

tiivistymisessä mitataan energianvaihtoa maan ja jyrärummun välillä. Energianvaihto on 

pinnan vastakyvyn mitta. 

 

Tarvittavat tiedot on saatu työn alla olevista kenttätöistä Söderfjärdenillä, Maalahdessa. 

Painotestien tietoja on verrattu jyrällä tiivistetyn pinnan mittatuloksiin. Teoriaosassa 

kuvataan yleisesti maaperän tiivistymistä ja mitä 3D-koneen hallinta on infraprojekteissa. 

 

Jyrällä tiivistettyjen pintojen mittatulokset ja pudotuspainon mittaukset ovat suhteellisen 

yhdenmukaisia. Tämä tarkoittaa, että pintatiivistys jyrällä on luotettava menetelmä. 

 

_________________________________________________________________________ 

Kieli: ruotsi 

Avainsanat: maaperän tiivistyminen, levykuormituskoe, pudotuspainolaite 

 

 

 



 

 
BACHELOR’S THESIS 

 

Author: Karolina Mattans 

Degree Programme: Construction Engineering 

Specialisation: Building Production 

Supervisor: Tom Lipkin 

 

Title: Machine control's ability at compaction control 

_________________________________________________________________________ 

Date: 25.05.2021                  Number of pages: 19         Appendices: 5 

_________________________________________________________________________ 

Abstract 

The purpose of this thesis was to investigate whether surface compaction control using the 

company's roller and 3D machine control is a reliable method for examining bearing 

capacity. 

 

To investigate the bearing capacity of e.g. roads, house foundations, there are a number of 

different methods. Using the static plate load method, the surface is loaded with a circular 

steel plate, whereby the elastic and deformation properties of the substrate are obtained. 

Fall weight is a dynamic load test. The equipment is mounted on a trailer towed by a car. 

During surface compaction control, the energy exchange between the ground and the 

roller drum is measured. The energy exchange is a measure of the substrate's resistance. 

 

The data needed for the work has been obtained from an ongoing field work in 

Söderfjärden, Malax. The data from the drop weight tests have been compared with the 

data from surface compaction with a roller. The theory part describes in general terms soil 

compaction and what 3D machine control is in infra projects. 

 

Data from surface compaction with roller and drop weight measurement are relatively 

consistent, which suggests that surface sealing with a roller is a reliable method. 
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högre amplitud och lägre frekvens. 
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1 Inledning  

Vid olika infrastrukturarbeten, t.ex. för industribyggnader, vägar och dylikt ställs krav på 

markens bärighet. För att kontrollera bärigheten finns olika metoder t.ex. 

skivbelastningsprov och fallviktsmätning. Nuförtiden är jordbyggnadsmaskinerna vanligtvis 

utrustade med 3D-maskinstyrning. Med 3D-maskinstyrning syftar man på ett datasystem, 

som i realtid visar åt maskinföraren var det skall komprimeras. Vinkelsensorer, GNSS- eller 

lasermottagare är monterade på maskinen samt 3D-modeller. Behovet av att någon gör 

skivbelastningsprover minskas. Det leder också till mindre kostnader och effektiviteten ökar.  

1.1 Uppdragsgivare 

L. Simons Transport Ab och Simons Infra Ab är familjeföretag lokaliserade i Närpes. 

Bolaget L. Simons Transport Ab grundades år 1957 av Leif Simons och drivs idag av sonen 

Robert Simons i andra generation. 2016 kom Anna Simons med i företaget som tredje 

generation. Företaget är verksamt inom transport och jordbyggnadsbranschen. 

Verksamhetsområdet för jordbyggnad är Syd-Österbotten. (Simons Infra Transport Oy Ab, 

u.d.). 

1.2 Syfte och mål 

Förslaget till examensarbetet kom från företagets VD. Han tyckte att jag som hade en viss 

erfarenhet av välten skulle kunna undersöka maskinstyrningens funktion och möjligheter i 

företagets vibrations vält, CAT CS66B. Företagets grävmaskiner använder redan 

maskinstyrning. En bredare kunskap om maskinstyrningens funktion i välten skulle behövas 

inom företaget. 

Dagens infraprojekt kan kräva användning av maskinstyrning. Om arbetsledningen och 

arbetarna på arbetsplatsen förstår hur maskinstyrningen fungerar och hur den ska användas 

kan arbetsbelastningen för mättekniker minskas. 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om ytpackningskontroll med hjälp av 

företagets vält och 3D-maskinstyrning är en tillförlitlig metod för att undersöka bärigheten. 

Därmed skulle övriga kontrollmetoder så som skivbelastningsprov vara överflödiga. 
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1.3 Metod 

Arbetet utfördes med packningskontroll och fallviktsmätningarna i Malax Söderfjärden där 

Simons Infra bygger ett bostadsområde. Hela bostadsområdet kommer inte tas med utan bara 

en viss del. Resultaten från båda metoderna har jämförts med varandra i programvaran Excel. 

Mätdatat från vältens dator har tagits ut via VisionLink. Resultat från fallviktsmätningen 

ficks av West Coast Road Master.  

2 Geotekniska grundbegrepp 

Jord är uppbyggd av tre faser, fast-, flytande- och gasfas. Mineral- och lerpartiklar, som är 

jordens lastbärande skelett, ingår i den fasta fasen. Porerna är hålrummen i skelettet. I 

porerna finns antingen porvatten eller porgas eller bådadera.  

Volymen av fast massa, porvatten och porgas har stor inverkan på jordmaterials geotekniska 

egenskaper. (Larsson, 2008). 

2.1 Densitet 

Densiteten berättar relativt mycket om jordkvalitén. Massan och volymen är signifikanta. 

Skrymdensitet är allmännast och används för porösa material. 

ρ = m / V.   ρ= skrymdensitet 

   m= massa 

   V= volym 

Det finns också kompaktdensitet, ρs och korndensitet, ρk. 

Kompaktdensitet är förhållande mellan massan och den kompakta volymen i ett material, 

alltså bortsett från porvolymen.  

ρs = ms / Vs  ρs= kompaktdensitet 

   ms= fasta fasens massa 

   Vs= kompakta volymen 

Korndensiteten anger förhållande mellan kornens massa och volym samt i kornen inneslutna 

porer och sprickor. (Larsson, 2008). 

ρk = mk / Vk  ρk= korndesnitet 
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   mk= kornens massa 

   Vk= volym 

2.2 Packningsgrad 

Packningsgrad är kvoten mellan uppnådd torrdensitet vid packning och maximal torrdensitet 

enligt packningsförsök i fält. (Larsson, 2008). 

RD = ρd / ρdmax. RD= packningsgrad 

   ρd= torrdensitet 

   ρdmax= maximala torrdensitet 

2.3 Porositet 

Porositeten är förhållande mellan porvolymen och totala volymen. (Larsson, 2008). 

n = Vp / V  n= porositet 

   Vp= porvolymen 

   V= totala volymen 

2.4 Portal 

Portalet är kvoten mellan porvolymen och fasta fasens volym. För silt och lera brukar 

portalet vara 0,3 – 3,0 och mellan 0,15 – 0,9 för sand och grus. (Larsson, 2008). 

e=Vp / Vk  e= portal 

   Vp= porvolymen 

   Vk= fasta fasens volym 

2.5 Torrdensitet 

Torrdensitet förhållande mellan kornens massa och den totala volymen. Det vill säga 

densiteten för materialet när det är helt uttorkat. Torrdensitet används oftast vid 

packningskontroll. (Larsson, 2008). 

ρd = mk / V.  ρd= torrdensitet 

   mk= kornens massa 
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   V= totala volymen 

2.6 Tunghet 

Tunghet är förhållandet mellan tyngd och volym. Det finns färdigt en tabell som visar typiska 

värden för jordarters tunghet. (Larsson, 2008). 

γ = g*ρ  γ= tunghet 

   g= tyngdaccelerationen 9,81 

   ρ= skrymdensitet 

2.7 Vattenkvot och vattenmättnadsgrad 

Andelen porvatten i håligheter är något som både kan beskrivas som ett samband mellan 

massor eller som ett samband mellan volymer. Å andra sidan har de två en egen definition 

av jordens egenskaper. Vattenkvoten definieras av förhållandet mellan porvattenmassan och 

massan av fasta fasens massa. Detta berättar om mängden vatten som finns i jorden och är 

mycket viktig för jordens beteende. (Larsson, 2008). 

w = mw / ms  w= vattenkvot 

   mw= vattnets massa 

   ms= fasta fasens massa 

Vattenmättnaden uttrycker i sin tur förhållandet mellan porvattenvolymen och porutrymmets 

volym. Den beskriver hur mycket av porvolymen som är fylld med vatten. En vattenmättad 

jord definieras när hålrummen är helt fyllda med vatten. (Larsson, 2008). 

Sr= Vw / Vp  Sr= vattenmättnadsgrad 

Vw= volym av tomrum 

Vp= vattenvolym 

3 Allmänt om jordar och jordkomprimering 

Jordpackning är en viktig del av byggprocessen för att få en god bärighet och undvika 

framtida sättningar under byggnadsfundament, vägar, o.s.v. Genom jordpackning förhindrar 

man att marken sätter sig eller skadas på grund av att den sväller eller fryser på grund av 

vatten. Det är viktigt att veta vilken typ av jord och hur många lager det är frågan om för att 

välja rätt utrustning och teknik. Varje lager skall packas ordentligt. Varje lager byggs upp i 
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tunna lager och packas vart efter med en vibrerande eller oscillerande vält. Med fler 

överfarter och tyngre vält kan tjockare lager läggas ut. 

För att packningen av underlaget skall bli så optimalt som möjligt så är det viktigt att jorden 

har rätt fukthalt. I och med detta så är det inte ovanligt att underlaget förvattnas för att den 

rätta fuktkvoten ska uppnås. Packningen skall dock aldrig göras på tjälat material. (Swepac, 

u.d.) (Forssblad, 2000). 

  

Figur 1. Packning skall göras i ”tunna lager”. (Granhage, 2009). 

Det finns olika packningstekniker:  

− Slagpackning. Ger en kraftfull nedåtriktad kraft och ett bra packningsdjup. 

− Vibrerande packning. Både statiskt tryck och dynamisk kraft. 

− Statisk packning. Ytan utsätts endast för tryck. (Husqvarna, 2008). 

3.1 Förutsättning för packning 

I vägkonstruktioner kan packningskvalitén vara avgörande för vägens bärighet. På 

packningskvalité har materialsammansättning och vattenkvot en inverkan. För att ta reda på 

dess påverkande faktorer genomförs ett instampningsförsök på obundna material. Nedan ses 

packningskurvor för sambandet mellan torrdensitet och vattenkvot för olika jordmaterial. 
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Figur 2. Kurvor som visar samband mellan torrdensitet och vattenkvot för olika jordmaterial utifrån 

instampningsprov. (Forssblad, 2000). 

I figur 2 framkommer att finkorniga jordarter är mer beroende av vattenkvoten än 

grovkorniga jordarter. Högsta densitet har grovkorniga jordar under helt torra förhållanden 

eller vattenmättade. Goda fyllningsmassor är t.ex. krossade material eller fridränerande 

jordarter, som är mindre känsliga för vatten. Finkornig jord används dock som fyllnadsmassa 

av ekonomiska och praktiska orsaker. (Forssblad, 2000). 

4 Metoder för mätning av bärighet 

Mätning av bärighet kan göras med olika metoder som t.ex. skivbelastningsprov, 

fallviktsmätning. Fallviktsmätning är vanligare att användas för att mäta vägkroppens 

strukturella egenskaper. Som komplement till packningskontroll har undersökning med 

fallvikt gjorts.  

4.1 Skivbelastning 

Skivbelastningsprov är ett system för att kontrollera bärigheten för en grund och var den 

första mätmetoden för att mäta vägarnas bärförmåga. Med bärigheten vill man garantera att 

grunden håller för t.ex.  en väg eller husgrund. Då är det lätt att garantera att grunden är rätt 

konstruerad och lämplig för ändamålet. Man vill bortse riskerna för sättningar, som kan 

medföra problem. På 1950-talet började skivbelastningsprov användas i Finland. Metoden 

kan utföras på grovkorniga, blandkorniga, styva och fasta finkorniga jordar. 
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Det finns två sätt att utföra skivbelastningsprov på. Det äldre sättet är att mätningen sker 

med tre klockor placerade på lastplattans omkrets med 120° intervall. I dagensläge är det 

bara en klocka som är placerad i mitten av lastplattan. (Vägverket, 1993). 

4.1.1 Utförande 

Skivbelastningsprovet mäter sättningen av vägkonstruktionen under lastplattan. Diametern 

på plattan är vanligtvis 300 mm och sättningen kontrolleras med en klocka. Belastningen 

som krävs förses av en hydraulisk domkraft som balanseras av t.ex. ett tungt arbetsfordon 

på minst 4,5 ton. Skivbelastningsprov görs vanligen under grundsulor på hus och hallbyggen, 

även på vägar under byggnadsskedet. Skivbelastningsprovet utförs två gånger på samma 

plats med en mellanliggande avlastning, den första belastningen har en normal max last på 

0,5 MPa (ca. 3,6 ton) och betecknas med E1. Den andra belastningen har cirka 90 % av den 

första och betecknas med E2. Varje steg av plattans nedskjutning registreras. Av belastnings- 

och sättningsvärdena räknas deformationsmodulerna E1 respektive E2. Kraven ställs ofta på 

E2 och E2/E1. (Arvidsson & Hellman, u.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Utförande av skivbelastningsprov. (West Coast Road Masters, u.d.). 

4.2 Fallviktsmätning 

Fallviktsmätning används för att värdera grundens bärighet och djupgående lagers styvhet. 

Fallvikten är monterad på ett släp som dras efter en bil eller som är monterad i en skåpbil. 

Fallviktsmätning fungerar genom att en vikt släpps ner och slår ner på en fjäder ovanför 
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plattan, till marken överförs kraften som skapas när vikten släpps ner på plattan. Kraftpulsen 

beror på viktens massa, fjädersystemets egenskaper, fallhöjden och vägkroppens styvhet. 

Deformationerna som uppstår vid belastningen mäts dels i belastningsplattans centrum (D0), 

dels vid fler förbestämda avstånd enligt figur 4. 

 

Figur 4. En principskiss över registrering av sättning med fallvikt. 

Avböjningen i ytan beror på hur lagren samverkar. Underbyggnad och undergrund styr 

storleken på avböjningen när avståndet från belastningsplattans centrum ökar. De översta 

lagren påverkar centrumavböjning och avböjning vid sidan av belastningsplattan. Beroende 

av det underliggande materialets styvhet och tjocklek påverkas avböjningen.  

För att utföra och utvärdera mätningarna behövs utbildad personal. Med fallvikt kan man 

mäta både bundna och obundna lager, vilket är en fördel.  (vti.se, 2020) (Trafikverket, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Fallviktsmätning. (West Coast Road Masters, u.d.) 
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4.3 Ytpackning 

Vid ytpackning används en vält, antingen statiskvält, vibrationsvält eller oscillerandevält. 

Ytpackningskontroll är en bra metod för att undersöka underlaget elasticitetsegenskaper. 

A) Statiskvält packar med sin tyngd. 

B) Vibrationsvält ger nergående rörelse som skapas av en massa som roterar inuti 

vältens trumma. 

C) Oscillerandevält ger en fram och tillbaka rörelse, som skapas av två roterande 

centralaxlar i vältens trumma.  

  

 

Figur 6. A) Statiskvält, B) Vibrationsvält, C) Oscillerandevält. (Vägverket, 1994). 

På vältens trumlager finns en sensor monterad. Denna sensor kallas accelerometer. Under 

packningsarbetet sätts trumman i svängning vilket ger ett energiutbyte mellan marken och 

trumman. Energiutbytet, som är ett mått på underlagets motstånd (respons), mäts 

kontinuerligt av accelerometern. Denna respons omvandlas till ett tal av accelerometern. 

(Vägverket, 1994). 
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5 Vad är maskinstyrning? 

Maskinstyrning kan ske i 1D (höjd), 2D (plan) eller i 3D (plan + höjd). Nuförtiden används 

mest 3D-maskinstyrning. Till datasystemet i 3D-maskinstyrning är vinkelsensorer, GNSS 

eller lasermottagare kopplade. Dessa givare är monterad på maskinen och kontrollera 

komprimeringskvaliteten på en uppmätt yta.  

Det är också möjligt att mäta höjden på den färdiga ytan samt jämföra den med den inlagda 

ritningen. Med dagens takymeterstyrning eller satelitpositionering kan maskinens position 

bestämmas. Denna position kan jämföras med en position i en tredimensionell ritning i 

samma koordinatsystem som maskinen arbetar i.  I hytten finns en skärm med informationen 

till maskinföraren så att man kan se vilken höjd trumman är på.  

I 3D-maskinstyrning kan man bygga modeller med en teoretisk tvärsektion inklusive slänter, 

diken, vägens överbyggnad, längsfall, tvärfall och så vidare. I de flesta maskiner är det själva 

föraren som styr, men 3D-maskinstyrningen kan användas som ett komplement. Vissa 

maskiner styrs helt automatiskt t.ex. bandschaktare och väghyvlar. Att använda 

maskinstyrning är ett tids- och kostnadseffektivt sätt vid bygg- och anläggningsprojekt.  

(Trimble, 2009). 

Figur 7. Trimble CB460 kontrollenhet som finns i välten när det körs i Malax, Söderfjärden. 

Det finns två olika mättekniker att uppfylla arbetsbehoven på, det är compaction meter value 

och machine drive power. Mätteknikerna ger föraren information som behövs för att få 

enhetliga resultat med maximal effektivitet.   
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5.1 Compaction Meter Value 

Compaction Meter Value (CMV) är ett accelerometerbaserat system som mäter slagkraften 

ner i marken och beroende på hur materialet svarar får man ett värde. Desto kraftigare värde 

ju hårdare material. Systemet finns på släta trumvibrerande jordvältar och tandemvibrerande 

asfaltvältar. Den mäter endast när vibrationssystemet är aktivt och ger en enhetslös 

beräkning av värdet härledd från de inspelade data som indikerar sammansatt styvhet. 

Mätdjupet är 1 till 1,2 m beroende på material. Systemet ger operatören möjlighet att avgöra 

när komprimeringen uppfyller målvärdet och han kan gå vidare till nästa jobb och förhindra 

onödiga pass. Kartläggningen håller reda på passantal och täckning samtidigt som den 

tillhandahåller kartor över komprimeringsarbete i realtid. (Caterpillar, Cat Compaction 

meter value , 2012). 

Bild 8. Compaction meter value fungerar. (Caterpillar, Cat Compaction meter value , 2012). 

5.2 Machine Drive Power 

Machine drive power (MDP) är en Caterpillar uppfinning. Det är en mätteknik endast 

tillgänglig från Caterpillar. MDP använder helt annan princip, som mäter den mängd energi 

som krävs att driva genom jorden. Detta ger en mer direkt indikation på jordstyvheten, 

eftersom den inte förlitar sig på vibrationsenergin. MDP kan göra mätningar oberoende om 

trummans vibrationssystem är på eller av. MDP producerar en mer pålitlig mätning på flera 

jordtyper, vid ett djup på 30 − 60 cm. (Caterpillar, Machine driver power cat compaction 

control, 2013). 
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Figur 9. Machine drive power fungerar. (Caterpillar, Machine driver power cat compaction control, 

2013). 

6 Fältundersökning 

Undersökningen gjordes i Malax Söderfjärden, där det byggs ett bostadsområde. Vägarna 

utfördes med två mätmetoder: fallvikt och ytpackning med vält. Vägarna som provtrycktest 

var nya vägar. Hela området blev provtryckt, men 33 punkter togs i beaktande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Området Malax Söderfjärden. Punkterna som använts är ut markerade, vit text är vält och 

röd text är fallvikt. 
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6.1 Fallviktsundersökning 

Efter att vägarna hade blivit överkörda med välten, kom West Coast Road Master och körde 

över området. De använder sig av KUAB FWD 50 droppviktenhet för mätning av 

lastkapacitet. Ett punktavstånd på 50 m mellan mätpunkterna försökte hållas. Om inte 

punkten är representativ behövdes mätpunktens position flyttas. Punkterna där 

fallviktsundersökningarna togs lades sedan in i Trimble Business Center för att kunna hitta 

de samma punkterna från välten. Totalt togs 91 punkter med fallvikt. Anledningen till att 

fallvikt valdes var att mätningen kunde göras på 0 − 90 kross. Om vi valt skivbelastningsprov 

skulle det utföras i maj på bärande lager. 

Fallviktsundersökningarna genomförde den 6 december 2020 och utfördes på 

fördelandelager 0 - 90 kross. Figur 11 visar hur en fallvikt ser ut. Vid undersökningen 

användes en fallvikt på 50 kN. Vägens bärförmåga skulle vara minst 109 MPa.  

Resultaten av fallviktsmätningen är att vägarna har en bra bärighet och alla punkter som togs 

var godkända. (Se bilaga 2). 

 Figur 11. Fallviktsmätning 6.12.2020 i Malax. 

6.2 Ytpackningskontroll  

Sista packningen utfördes den 5 och den 6 december. Undersökningen gjordes med en vält 

från Caterpillar som vägde 12,36 ton och hade statiskt linjärt tryck på 29,8 kg/cm, och 

utrustad med Trimbles GPS-antenner. Området hade körts med låg amplitud och frekvens 
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30 Hz, som är hög. En större vibrationsamplitud ger oftast en högre packningsgrad, men 

risken ökar att stenmaterialet krossas, speciellt vid tunna lager. 

Figur 12. CAT-välten som användes i Malax. 

7 Jämförelse mellan packningskontroll och fallvikt 

För att få så nära som möjligt samma punkter sattes koordinaterna från fallvikt och välten in 

i Business Center. Efter kunde man hitta värdena i samma punkt för att få en jämförelse 

gjord i Excel. 

Fallvikt kan undersöka marken ner till cirka 10 meters djup, i vissa fall ännu djupare. Ett 

djup på 3 m kan undersökas med vält, men ju tyngre vält desto djupare kan det undersökas. 

Vid undersökningen användes en 12 tons vält och med den är undersökningsdjupet cirka 2 

m. Eftersom fallviktsmätning går djupare än ytpackningsmätning är det svårt att jämföra 

resultaten från de båda metoderna.  
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Figur 13. Jämförelse mellan ytpackning och fallvikt, gjort i Excel. 

Det finns en del skillnader i resultaten mellan metoderna. I figur 13 ser man att t.ex. punkt 4 

i CMV-kurvan går i motsatt riktning mot i E2-kurvan. Det kan bero på att man fått 

dubbelslag med välten så att CMV minskat. Punkt 8 går också i motsatt riktning där kan 

också dubbelslag förekommit men det kan också vara att det var en svår plats att få ett värde 

på om det inte fanns signal till antennerna. 

När kalibrering mellan CMV och E2 gjordes användes alla 33 punkter. Då blev 

korrelationsdeterminanter R2= 0,20, vilket är lågt. När de lägsta värdena på CMV togs bort 

blev R2=0,32, detta är ännu lågt. I kalibreringen får det inte finns dubbelslag med, för att det 

drar ner på korrelationsdeterminanten.  

Figur 14. Kalibrering med alla punkter, gjort i Excel.  
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Figur 15. Kalibrering med värden över 50, gjort i Excel. 

8 Resultat 

Värdena som erhållits från ytpackning (CMV) och fallviktsmätning (E2) syns i bilaga 4. I 

bilagan ser man att t.ex. punkt 4 och 8 i CMV- kurvan går i motsatt riktning mot i E2-kurvan. 

Det kan bero på att man fått dubbelslag med välten eller för dålig signal till antennerna så 

att CMV minskat. Det finns också några punkter till som inte stämmer, men annars var 

överensstämmelsen mellan CMV och E2 relativt god.  Nackdelen var att dubbelslag förekom 

och det medförde att flera CMV ströks. Detta ledde till att korrelationsdeterminanten (R2) 

blev sämre.  

Området borde ha undersökt med både låg och hög amplitud och frekvens. Men i detta fall 

användes bara låg amplitud och hög frekvens. Genom att frekvensen kan ställas in stegvis 

kan risken för dubbelslag minskas vid packningskontroll. Dessutom borde området köras 

med samma hastighet och lika många överfarter i varje punkt.  

För att få ett bättre resultat borde en kalibrering mellan CMV och skivbelastningsprov göras.  

Examensarbetet visar att ytpackning med vält ger tillförlitliga värden som kan användas som 

mått på bärigheten.  

Resultatet är inte helt tillförlitligt just vid denna undersökning eftersom det är vissa saker 

som inte beaktats. Detta på grund av för lite kunskap om maskinstyrningens funktion. 

Resultatet skulle ge tillförlitligare värden om överfarterna och hastigheten skulle ha beaktats.  
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8.1 InfraRYL 

I InfraRYL finns fastställt vilka krav komprimeringen skall uppfylla. 

Tabell 1: Komprimeringskrav. 

Dessutom finns riktvärden för antal överfarter för olika lager och tjocklekar beroende på typ 

av packare. (Se bilaga 5). 

9 Problem och lösningar 

Problemet som finns inom företaget är att få har någon utbildning i att använda 

maskinstyrningssystemet i välten. En svårighet med examensarbetet var min egen brist på 

kunskap om maskinstyrningens funktion och alla program som behövs för att få ut 

informationen. Sommaren 2019 jobbade jag hos Simons Infra och kom första gången i 

kontakt med maskinstyrningen i välten. Efter att jag kommit i kontakt med maskinstyrning 

blev jag själv intresserad av funktionen.  

En annan svårighet var också att Trimbles manualer om maskinstyrning finns endast på 

engelska. Det har varit en utmaning att förstå vad man läser, eftersom man inte varit i kontakt 

med engelska maskinstyrningsord.  

Att komma vidare från att ha komprimerat med välten till att få in data till VisionLink tog 

länge, eftersom det var något problem mellan Trimble och CAT.  Men till slut fick Sitech 

hjälp att komma runt problemet så att datan kunde sättas in i VisionLink och få ut CMV-

värdet. Det var också svårt att komma i gång med hur jämförelsen mellan fallvikt och 

ytpackning skulle göras, vilka värden som skulle jämföras med varandra och hur man skulle 

ställa upp det.  
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10 Diskussion 

En stor del av alla större infra-projekt görs med hjälp av maskinstyrning och 3D-modeller, 

därför är maskinstyrning en viktig del av dagens byggande.  

Alla som kommer i kontakt med maskinstyrning borde ha en uppfattning hur den fungerar. 

Genom att använda maskinstyrningssystem effektiveras arbetet och ger inbesparningar i 

både tid och pengar. 

En kalibrering mellan ytpackning och fallviktsmätning har visat sig vara relativt god, (bilaga 

4). Jämförelsen var inte helt rättvis eftersom fallvikt tar på ett mycket större djup än vad 

ytpackning gör. Om en jämförelse görs i framtiden skulle det vara bra att ta med: 

 Skivbelastningsprov 

 Ändra vältens frekvens och amplitud stegvis. 

 Vältens överfarter 

Från resultatet och jämförelsen kan en slutsats dras att ytpackningskontroll är en bra metod 

att undersöka till ett djup på cirka 2 m. Ytpackningskontroll är en enkel och snabb metod 

och resultatet kan fås på ett lättförståeligt sätt. För att få en bättre bärighet kan välten köra 

några överfarter till för att uppnå bärighetskravet. Det skulle också vara intressant att 

undersöka ytpackning på ett större djup, men då behövs en större vält än 12 ton. 

10.1 Reflektion 

Under de senaste åren har maskinsidan utvecklats så att dagens vältar är utrustade med 

automatiska system som kan anpassas till rådande omständigheter. Däremot fattas ofta 

information om hur vältarna skall användas för att uppnå en optimal packning. Av stor vikt 

är också utbildningen av maskinoperatörerna. Ett förbättrat och mer kontrollerat 

packningsarbete skulle sannolikt ge en kvalitetshöjning och därmed en betydande 

ekonomisk inbesparing i underhållskostnader. 

Jag har under arbetet fått en värdefull kunskap om maskinstyrning och möjligheterna som 

den för med sig. Maskinstyrning är något som funnits på marknaden länge men få kan ännu 

inte använda den till full kapacitet. Nyutbildade infra-ingenjörer borde få mer utbildning 

inom 3D-modellering inom infraprojekt och möjligheter med maskinstyrning.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Punkternas position på området. 
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Bilaga 2: Resultat från fallviktsmätning  
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Bilaga 3: Resultat från ytpackning 

Bilaga 4. Jämförelse mellan ytpackning och fallvikt, förklarning i kapitel 7.  
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Bilaga 5: Riktvärden för antal överfarter för olika material och tjocklekar beroende på typ av packare. 


