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Summary
Extensive work is under way to identify methods for designing road construction and 
maintenance, and for adapting vehicles, to reduce road costs with no negative impact 
on transports on forest roads. A previous study on the effect of packing of forest roads 
showed that packing the subbase and the surface increases the bearing capacity (CBR  
value). A greater CBR value, particularly in the surface layer, reduced rut formation, 
which was shown clearly when timber trucks fitted with CTI were used on the test roads. 
This increased interest in how different types of machines pack the road, and how packing 
can be used to reduce rut formation in the road surface without necessitating a thicker 
surface layer. 

The aim of this study was to determine how well different machines can pack the layers in 
a forest road, and whether the road should be packed before or after application of gravel. 
The studies were carried out on a test road built from normal moraine for the earlier study 
of the STP model. Three types of packing machine were tested, a towed 6-tonne roller, a 
self-propelled 13-tonne roller, and an excavator. 

On three sections, the surface was scraped away using a wheel loader, down to the  
subbase surface. The subbase was then packed using one of the following procedures: 1) 
2 passages with the excavator, 2) 6 passages with the 13-tonne self-propelled roller, or 
3) 6 passages with the towed 6-tonne roller. On two other sections, the gravel layer was 
retained, and the surface was packed using one of the following procedures: 1) 6 passages 
with the towed 6-tonne  roller, or 2) 6 passages with the 13-tonne self-propelled roller. 

Bearing capacity of the subbases was somewhat greater after packing by the rollers  
compared with the excavator. However, it could not be established whether one of the  
machines was any more effective than another. When the road’s initial CBR value was 
higher, or the subbase thicker, packing had less effect on the final CBR value. In the  
packing of the gravelled subbases, the CBR value before packing, and the depth, also  
had a great impact on the results. However, the effect of packing does not extend as  
deeply into the subbase.

The test road was used for validation of the STP model in 2015. The treatments tested on 
that occasion, CTI and gravel thickness, may have affected the analysis of these packing 
tests. The CBR value varied greatly between different measurement points even before the 
current tests started. This was managed in the statistical model, but made it difficult to 
identify any differences between the tested machines.

A road should be packed before application of surface gravel, as this improves packing 
at depth, rather than packing after application of gravel. As the CBR value in the surface 
layer (gravel) is very significant for rut formation according to the STP model, it is 
recommended that the gravel layer be packed in cases where the packed road has a low 
CBR value in the upper part of the subbase. There are indications in the data that the  
benefit of packing after application of gravel increases with gravel thickness.
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Sammanfattning
Det pågår ett omfattande arbete för att hitta metoder för att dimensionera vägbyggnad 
och vägunderhåll. Man tittar även på hur fordon kan anpassas så att vägkostnaden  
minskar, utan att transportkostnaden påverkas negativt. 

En tidigare studie visar att packning av terrassen och överbyggnaden ökar vägens bärig- 
het (CBR-värde). Ökningen, i främst överbyggnaden, minskar spårbildningen. Detta var 
särskilt tydligt då CTI-utrustade virkesbilar trafikerade provvägarna. Studiens resultat 
gjorde det intressant att ta reda på hur olika typer av maskiner packar vägen och hur de 
kan användas för att minska spårbildningen i vägytan, utan att överbyggnadens tjocklek 
behöver öka. 

Denna studie syftar till att bestämma hur väl olika maskiner kan packa en skogsbilväg 
och om vägen bör packas före eller efter grusning. Studien genomfördes på en provväg 
byggd av normalmorän, som anlagts för den tidigare studien av STP-modellen. Tre typer 
av packningsutrustning testades; bogserad 6-tons vält, självgående 13-tons vält och 
grävmaskin. Testerna innefattade både packning av terrass och överbyggnad.

Bärigheten för de packade terrasserna blev något högre med vältarna än grävmaskinen. 
Det går dock inte att med säkerhet avgöra om någon av maskinerna är bättre än de andra. 
Hur stor bärighetsökning packningen medför är kopplat till CBR-värdet innan packning. 
Ju högre initialt värde, desto mindre ökning ger packningen. Ökningen blir också mindre 
ju längre ner i terrassen man kommer. Även vid packningen av de grusade terrasserna har 
det initiala CBR-värdet och djupet en stor effekt på resultatet. Packningen når dock inte 
lika långt ner i terrassen.

Den väg som användes vid försöken var också testväg vid valideringen av STP-modellen 
under 2015. Behandlingarna som testades då, CTI och grustjocklek, kan påverka analysen 
av packningstesterna. De olika mätpunkternas CBR-värden har stor variation redan i 
utgångsläget. Detta har hanterats i den statistiska modellen, men bidrar till svårigheterna 
att säkerställa eventuella skillnader mellan de testade maskinerna. 

En vägkropp bör packas innan den grusas. Det ger betydligt bättre packning på djupet 
än om packningen sker efter grusningen. Eftersom CBR-värdet i överbyggnaden (gruset) 
har en stor inverkan på spårbildningen enligt STP-modellen, rekommenderas även att 
packa gruslagret i de fall då den packade vägen har ett lågt CBR-värde i den övre delen av 
terrassen. Studien indikerar att nyttan av packning efter grusning ökar med gruslagrets 
tjocklek.
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Ordlista och begreppsförklaring
CBR (California Bearing Ratio) = Värde som beskriver det mekaniska motståndet i väg-
material.

STP (Surfacing Thickness Program) = Modell för beräkning av överbyggnad.

Undergrund = Den naturliga mark som vägen byggs på.

Underbyggnad/Terrass = Vägens undre del, oftast uppbyggd av material från platsen.

Överbyggnad = Påfört material i form av till exempel grus eller asfalt.
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Bakgrund
Den första delen av en virkestransport sker ofta längs en skogsbilväg. Skogsbilvägarna 
utgör en stor del av landets 436 000 km enskilda vägar och kostnaderna för dessa är  
betydande. År 2015 kostade vägbyggnad och väghållning på egen skog 20 respektive  
29 kronor per avverkad kubikmeter i södra respektive norra Sverige (Brunberg 2016). 
Samtidigt finns stora dolda kostnader för de flaskhalsar som uppstår i transportsys-
temet på grund av vägar som stängs av eller får begränsad bärighet under vår och höst 
(Andersson & Westlund 2008). Ett omfattande arbete pågår för att hitta metoder för att 
dimensionera vägbyggnad och vägunderhåll samt anpassa fordonen så att vägkostnaden 
minskas utan att transportarbetet påverkas negativt.    

PACKNING ÖKAR BÄRIGHETEN
En tidigare studie av packningseffekter på skogsbilsvägar (Bergqvist & Eliasson, 2016) 
visade att packning av terrassen och överbyggnaden ökar vägens CBR-värde. Ökningen  
av CBR-värdet i främst överbyggnaden minskade spårbildningen. Detta var särskilt tydligt 
då CTI-utrustade fordon användes för virkestransporten. Ett ökat CBR-värde ger även 
mindre spårbildning i terrassen, men inte lika tydligt. Detta syntes i försöket Validering 
av STP för svenska förhållanden (Bergqvist m.fl. 2017). Studieresultaten gjorde det 
intressant att ta reda på hur olika typer av maskiner packar vägen, det vill säga ökar 
CBR-värdet i grus och terrass, samt hur de kan användas för att minska spårbildningen  
i vägytan, utan överbyggnadens tjocklek behöver öka. 

SKOGSSTYRELSENS ANVISNINGAR 
I Skogsstyrelsens anvisningar för projektering och byggande av skogsbilväg klass 3 och  
4 anges att vägarna ska packas och hur de ska packas: ”Som packningsredskap ska  
användas  minst 6 tons vibrationsvält eller annat redskap som ger minst motsvarande 
effekt. Packning med vält är godtagbar efter 3 överfarter”.  Enligt AMA Anläggning 13 
(Byggtjänst 2014) krävs sex överfarter med bogserad vält med en linjelast på 30 kN/m för 
fullgott packningsresultat med en palltjocklek på 30-40 centimeter, vilket motsvarar det 
djup man kan förvänta sig att maskinen packar. En självgående vält med linjelast på 60 
kN/m, det vill säga en dubbelt så stor vält, förväntas ge ett fullgott packningsresultat på 
50-70 centimeters palltjocklek. I båda fallen beror packningsdjupet på den moräntyp som 
använts för att bygga terrassen.

Syfte
Syftet med studien var att jämföra hur olika maskiner för kompaktering (bogserad vält, 
självgående vält och grävmaskin) påverkar vägens bärighet, utröna om skogsbilvägen bör 
packas före eller efter att vägen grusats, samt se hur tjällossningen påverkar bärigheten i 
terrassen. 

Material och metoder
STARTVÄRDEN
Försöket utfördes på testväg nr 2 från STP-valideringen. Vägen består av normalmorän. 
CBR-mätningar utfördes på vägen i augusti 2015 inför spårdjupstest i valideringen av 
STP. Under 2015 togs sex materialprover på terrassen och två materialprover på utlagd 
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överbyggnad. I juni 2016 mättes CBR-värdet för de olika provpunkterna på vägen för att 
ta reda på om de förändrats efter tjällossning och etablera startvärden för packnings-
försöken. Dock fanns störningar av jämförelsen med 2015 som orsakats av spårdjupst-
estet i STP-valideringen 2015 samt att överbyggnaden hade justerats med hjullastare.

PACKNINGSUTRUSTNING TESTADES
Tre typer av packningsutrustning testades; bogserad 6-tons vält, självgående 13-tons vält 
och grävmaskin. På sektion 1 testades bogserad vält på överbyggnad med sex överfarter. 
På sektion 2 packades överbyggnaden av 13-tons självgående vält med sex överfarter. 
Mätningar av överbyggnadens tjocklek och CBR utfördes efter vältning på sektionerna 1 
och 2. På sektion 4, 5 och 6 skrapades överbyggnaden bort ned till terrassytan med hjälp 
av hjullastare. Därmed kunde de olika packningsutrustningarna testas på en terrass. På 
sektion 4 testades grävmaskin som fick trampa två överfarter. Sektion 5 packades med 
13-tons självgående vält med sex överfarter och sektion 6 packades med bogserad 6-tons-
vält med sex överfarter. Efter packning genomfördes nya mätningar av CBR-värden på 
provpunkterna.

MÄTVÄRDE ENLIGT AMERIKANSK STANDARD
CBR, California Bearing Ratio, CBR, är en amerikansk standard för att beskriva ett  
vägmaterials bärförmåga. Bärförmågan bestäms genom ett penetrationstest som mäter 
kraften per ytenhet för att föra ned en standardiserad cylinder i ett material i en  
standardiserad hastighet (den kraft som krävs för att pressa en cylinder med diameter  
50 mm i en hastighet av 1,25mm/minut ned i materialet). Måttet utrycks i procent  
gentemot värdet från ett standardmaterial (krossad kalifornisk kalksten) och beräknas 
enligt formeln:

P1 = kraft/ytenhet, N/mm² i aktuellt material

P2 = kraft/ytenhet, N/mm² i standardmaterialet

Det ursprungliga standardmaterialet är krossad kalifornisk kalksten, numera standardi- 
serat via ASTM och AASTHO. CBR tas normalt fram i laboratoriemiljö, där en standardi- 
serad stålcylinder pressas ned under mätning av tryck och nedsjunkningshastighet. 
Standarden beskrivs i ASTM (1999).

AVLÄSNING MED DCP
Eftersom laboratorietest av CBR-värde inte är tillgängligt i Sverige användes en dynamisk 
konpenetrometer (DCP) för att avläsa vägens CBR-värde. DCP är också den lämpligaste 
metoden för CBR-uppskattning i fält. DCP är lätt att använda och internationellt veder- 
tagen för mätning av CBR i fält, om ej lika noggrann som laboratorietest. Den dynamiska 
konpenetrometern är en enkel konstruktion, bestående av en standardiserad kon som slås 
ner i vägen via slagkraft från en 8 kilos vikt som faller fritt längs en 575 millimeter lång 
vertikalgejder. Genom att mäta konans nedsjunkning får man ett penetrationsindex (DPI) 
i millimeter per slag, vilket används för att kunna beräkna CBR-värdet via formeln:

CBR= 10(2,46-1,12log DPI)

DPI = Millimeter/slag

p1
CBR =  p2 × 100
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Vid användning av DCP i stenigt material nöts konen fort. En nötning på maximalt tio 
procent av ursprungsdiametern accepteras. Det innebär att när en 20 millimeters kon  
har nötts ned till 18 millimeter ska den ersättas. Detta gör det viktigt att ha med extra 
konspetsar vid mätning. Vid mätningarna användes kon med 60 graders spets.

Målsättningen är att i varje provpunkt mäta ned till 60 centimeters djup från vägytan.  
Om stenträff omöjliggör detta ska provpunkten flyttas. Som stenträff räknas när ned- 
sjunkningen är mindre än 3mm/slag under tre upprepade slag.

INDELNING I SEKTIONER 
Försöksvägen uppdelades i sex stycken 50 meter långa sektioner som numrerades 
löpande från 1-6 med sektion 1 i starten för färdriktningen. Mätningar gjordes på 14 
mätpunkter för varje vägsektion, sju på vardera sidan av vägen. Punkterna benämns som 
1-7 högersida respektive 1-7 vänstersida. Punkt 1V och 1H är placerad fem meter in på 
sektionen, därefter kommer punkterna 2-7H respektive V var femte meter. Det innebär 
att punkt 7V och 7H är placerad 35 meter in på sektionen.

Bild 1. DCP i fält samt ritning med måttuppgifter.
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Bild 2. Flygfoto över testvägen, med inritade sektioner.

Figur 1. Sektionsindelning.
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MÄTNING I DJUPKLASSER
CBR redovisas i djupklasser där nollvärdet avser terrassytan. Gruset anges som en djup-
klass, eftersom tjockleken kan variera. I terrassen anges djupklasser med 100 millimeters 
intervaller.

Djupmätning utfördes på Sektion 1-6 för tjällossningsjämförelse och mätning av 
packningseffekter på grusad väg. Provgropar för mätning av grustjocklek utfördes.

MATERIALPROVER SIKTADES
Från varje vägsektion togs ett jordprov 
av underbyggnaden, vilket totalt mot- 
svarar sex prover. Dessa lämnades in på 
NCC:s materiallaboratorium i Sundsvall 
för siktning enligt SS-EN 933-1 (korn-
storleksfördelning). Överbyggnaden  
som påförts vägen har varit bergkross 
fraktion 0-40. Två prover av överbygg-
nad är tagna från Sektion 2 och 4. Även 
dessa lämnades in för siktning och 
analys av kornstorleksfördelning enligt 
SS-EN 933-1. 

Figur 2 Djupmätning sektion 1-6.

Figur 3. Djupmätning sektion 4-6, terrasspackning.

Bild 3. Materialprov från underbyggnad,  
sektion 4.
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GRUSTJOCKLEK MÄTTES
Bärlagrets tjocklek mättes med rätskiva och mät- 
sticka. En provgrop grävdes för att mäta avståndet 
från vägytan till terrassens yta. Grustjockleken 
mättes vid varje provpunkt med överbyggnad.

Bild 4. Mätning av grustjocklek.
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PACKNINGSUTRUSTNING

Dynapac CH-47, Bogserad vält
Bogserad vibrerande envalsvält dragen  
av en Valtra Jordbrukstraktor.

Statisk linjelast:  31 kg/cm
Amplitud: 1,5 mm
Vikt: 5 900 kg

Dynapac CS-602D, Självgående vält
Självgående vält. I försöket användes 1,8 
millimeters amplitud.

Statisk linjelast:  59,6 kg/cm
Amplitud: 0,9/1,8 mm 
Valsvikt: 12 700 kg 
Totalvikt 18 300 kg

Bild 5. CH-47 dragen av Valtra jordbrukstraktor.

Bild 6. CS-602 D Självgående vält.
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Bild 7. Grävmaskin EX 215

PACKNINGSEFFEKT FRÅN TJÄLLOSSNING
Packningseffekten från tjällossning mättes med DCP och grustjocklek uppmättes.  
Värdena jämfördes med samma mätning 2015. Under tiden mellan mätningarna har 
provkörning med lastbil genomförts med 160 passager, se Bergqvist m.fl. (2016). En hjul-
lastare har också använts för att städa upp spårbildning och en tjällossningssäsong har 
passerat.

På samtliga behandlade sektioner har CBR-värde och grustjocklek mätts före och efter 
packning. Som nämnt tidigare studerades packningseffekten på överbyggnad och terrass 
med olika utrustning. De olika behandlingarna redovisas i tabell 1.

Sektion Packat med Överbyggnad Antal överfarter Bild

1
2
3
4
5
6

CH-47
CS-602D

Hitachi EX210
CS-602D
CH-47

Kvar
Kvar

Bortschaktad
Bortschaktad
Bortschaktad

6
6

2
6
6

8
9

10
11
12

Tabell 1. Beskrivning av hur de olika sektionerna behandlades. 

Hitachi EX215, 25 tons bandgående grävmaskin
En bandgrävare med 25 tons totalvikt användes som referens till 
vältarna.
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 Bild 8. Packning av överbyggnad med CH-47, sektion 1.

Bild 9. Packning av överbyggnad med CS -602D, sektion 2.
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 Bild 10. Trampning av terrass med grävmaskin, sektion 4.

Bild 11. Packning av terrass med CS -602D, sektion 5.
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 Bild 12. Packning av terrass med CH-47, sektion 6.

ANALYS
Packningens samt tidens effekt på vägens CBR-värde har analyserats med en mixad  
modell där effekten av variablerna Djup, Behandling, kovariaten grustjocklek,  
CBR-värde innan behandling på den beroende variabeln förändring i CBR värdet  
(CBR_Diff = CBR-värde efter behandling-CBR-värde innan behandling). I modellen 
nedan har de individuella mätpunkterna inom respektive sektion behandlats som en 
slumpfaktor.

CBR_diff=  
μ+djup+behandling+djup×behandling+α×grustjocklek+β×CBR_innan+mätpunkt+ε

I resultaten presenteras medelvärden för CBR-värdet respektive ökningen i CBR-värde 
givet behandling. Skillnader har ansetts signifikanta om de kunnat säkerställas med 95 
procents sannolikhet. Variabler och kovariat som inte varit signifikanta har tagits bort 
från modellerna. 
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Resultat
SÄTTNING UNDER VINTERN
I genomsnitt hade CBR-värdet för testvägen ökat med 2,7 enheter från hösten 2015 till 
försommaren 2016. Ökningen i CBR-värdet är korrelerad med CBR-värdet 2015. Ju högre 
CBR-värdet var 2015, desto mindre ökade det under vintern.

I juni 2016, innan packningsförsöket startades, var CBR-värdet i de övre 300 millimet- 
rarna av terrassen signifikant högre än i gruset och på 300–400 mm djup (figur 6). 
CBR-värdet varierar dock stort mellan de olika vägsektionerna.

30

25

20

15

10

5

0
GRUS 0-100 100-200 200-300 300-400

CBR-värde juni 2016

Figur 6. CBR-värden i djupklasser från juni 2016.

PACKNING AV TERRASS
Medelvärdena för CBR-ökningen är något högre för vältarna än för grävmaskinen  
(figur 7). Men det går inte att med säkerhet avgöra om något av de studerade packnings- 
alternativen är bättre än de andra. Det som kan fastslås är att ökningen i CBR-värde vid 
packning minskar ju högre värdet var innan packning och att ökningen är mindre på 200 
till 400 millimeters djup än i de övre 200 millimetrarna av terrassen.

Figur 7. Ökning i CBR-värde på olika djup i terrassen beroende på om kompakteringen skett med grävmaskin, 
CH47-vält eller CS602-vält.
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PACKNING AV GRUSAD TERRASS
Precis som för ogrusade terrasser har CBR-värdet innan packning av de grusade  
terrasserna och djupet en stor effekt på resultatet. Packningen når dock inte lika djupt 
i terrassen. För en väg med samma ursprungliga CBR-värden som i figuren ovan ökar 
CBR-värdet på 0-100 mm djup med 4 till 5 enheter. Längre ner i terrassen sker ingen 
packning. Valet av vält har endast en signifikant inverkan på packningen av gruslagret,  
för de övriga djupen i terrassen finns inga skillnader. De båda sektionerna var rätt olika 
innan packning (figur 8), vilket kan ha påverkat resultaten. Packningen av gruslagret  
beror på CBR-värdet i den underliggande terrassen och typen av vält. CH47 packade 
gruslagret bättre än CS602. För försöksvägen ökade CH47 CBR-värdet i gruset med i  
medeltal 11 CBR-enheter medan CS602 ökade värdet med 1,2 CBR-enheter. Packningen 
av gruset kan beräknas med följande uttryck:

CH47   CBR-ökning = 23,1-0,54CBR0-100                   CS602  CBR-ökning = 13,2-0,54CBR0-100
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Figur 8. CBR-värdet i överbyggnaden före tjällossning, efter tjällossning och efter packning.
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Diskussion
Testvägen användes för valideringen av STP-modellen under 2015. De behandlingar som 
testades då, CTI och grustjocklek, påverkar analysen av effekterna mellan 2015 och 2016, 
men även de tester som gjordes 2016. CBR-värdena mellan de olika mätpunkterna har 
stor variation redan i utgångsläget. Detta har hanterats i den statistiska modellen, men 
bidrar till svårigheterna att säkerställa eventuella skillnader mellan de olika behandling- 
arna. Påverkan på de försök som gjordes 2016 är dock betydligt mindre än påverkan på 
effekterna mellan 2015 och 2016, eftersom försöket 2016 mättes i samtliga 14 mätpunk-
ter per sektion. Mätningarna 2015 gjordes på sju mätpunkter på samma sida av vägsek-
tionen, höger sida för sektion 1-3 och vänster sida för sektion 4-6. 

PACKNING BÖR SKE INNAN GRUSNING
Utifrån resultaten kan slutsatsen dras att en vägkropp bör packas innan den grusas. Det 
ger en betydligt bättre packning på djupet än om packningen sker efter grusningen. Då 
CBR-värdet i överbyggnaden har en stor inverkan på spårbildningen enligt STP-modellen 
är rekommendationen att även packa gruslagret i de fall då den packade vägen har ett  
lågt CBR-värde i den övre delen av terrassen. Observera att detta gäller för de ca 15 centi- 
meter tjocka överbyggnaderna i denna studie. Studien indikerar att nyttan av packning 
efter grusning ökar med gruslagrets tjocklek. 

VÄLJ MASKIN EFTER FÖRUTSÄTTNINGAR
Alla tre tekniker som användes för att packa terrassen ökade CBR-värdet. Det finns en 
tendens att vältarna var effektivare än grävmaskinen oavsett djup, men detta går inte att 
fastställa på grund av variationen i studiematerialet. Enligt AMA (Byggtjänst 2014) och 
Bruzelius 1954) ska den större självgående välten ge den största kompakteringen och 
grävmaskinen den minsta om samma typ av material komprimeras med alla maskiner. 
Vilken typ av maskin som ska användas för att vägbyggnationen ska bli kostnadseffektiv 
styrs av kostnaden för kompakteringen och totalkostnaden för gruset i överbyggnaden. Ju 
högre gruspris eller transportkostnad för gruset, desto mer fördelaktigt blir det att packa 
terrassen och överbyggnaden för att minska materialåtgången. I de fall då flyttkostnaden 
gör att kostnaden för komprimering med vibrovält blir för hög bör terrassen packas av 
grävmaskinen som gör terrasseringen, då studien visar att den kan packa den översta  
delen av terrassen nästan lika bra som vältarna. Resultaten visar också att vägens bärighet 
ökar om terrassen får sätta sig under en vinter. Likartade resultat har noterats i kanaden-
siska studier (Bradley 2002).

PACKNING AV ÖVERBYGGNAD ÖKAR CBR-VÄRDET
Om kompakteringen bara ska göras vid ett tillfälle bör den utföras när överbyggnaden är 
påförd. Detta leder inte till samma resultat som om terrassen först packas, men CBR- 
värdet i överbyggnaden ökar, vilket enligt den tidigare studien (Berqvist m fl. 2016) har 
störst effekt på spårbildningen.
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