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Förord 
 
”Cementstabilisering av Biltemas andra lagerbyggnad i Halmstad” är ett examensarbete 
som har utförs vid Högskolan i Halmstad. Arbetet har kommit till via ett samarbete med 
NCC Construction Sverige AB Anläggning i Halmstad. 
Detta examensarbete är en del av högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik och 
motsvarar 15 högskolepoäng. 
 
I arbetet behandlas cementstabiliseringsprocessen av Biltemas andra lagerbyggnad i 
detalj och genom att följa utvecklingen av projektet så försöker vi upptäcka problem som 
kan uppstå. Målet är att kunna komma fram till eventuella tillvägagångssätt för att uppnå 
ett högkvalitativt resultat. 
 
Vi vill tacka alla som ställt upp, svarat på våra många frågor och offrat sin värdefulla tid 
för att hjälpa oss i vårt arbete. 
 
Vi riktar ett speciellt tack till: 
Tommy Zryd, NCC Anläggning i Halmstad 
Johan Ohlsson, NCC Anläggning i Halmstad 
Lars-Erik Tolarp, NCC Anläggning i Halmstad 
Håkan Eriksson, SolidGeo i Stockholm 
Thomas Falk, Ballast Biskopstorp i Kvibille 
Christian Møller, Dansk Jordstabilisering 
Gert Håkansson, Elia Express i Halmstad 
och vår handledare Åke Spångberg, Lärare vid sektionen för Ekonomi och Teknik på 
högskolan i Halmstad. 
 
Halmstad, Maj 2008 
 
Mani Hadidpour & Eric Mattsson 
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Abstract 
 
This is a technical report about cement stabilization in general and the stabilization 
process during the construction of a warehouse in Halmstad, Sweden in particular and is 
written at the section for economy and technology at Halmstad University in 
collaboration with NCC Anläggning. 
NCC encountered variations in compression strength in the stabilized material on the first 
warehouse that they constructed for the company Biltema. In our report we used the 
stabilization process of the second warehouse for the same company as a reference to 
determine what could be done to get a more homogeneous result for future projects.  
We also looked in to what testing method is the most suitable to determine the result of 
the stabilization. 
After interviews with people involved in the process and visits on the work site we have 
come to the conclusion that the most probable cause to the variations in compression 
strength is segregation in the ballast material. This segregation can occur in several 
different occasions in the process such as during the production, transportation and 
handling on the work site.  
Other causes for the variation can be improper compaction, overlapping stabilization in 
some places and different duration of hardening of the samples that are tested. 
The best way to do in situ test of the stabilized material is to do seismic investigations as 
those are non-destructive tests in comparison to taking core samples and you can discover 
any cracks or air bubbles in the material. 
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Sammanfattning 
 
Cement stabilisering används som en del av grundläggningen på Biltemas 
lagerbyggnader i hamnen i Halmstad. Genom att blanda in en mindre mängd cement och 
vatten i befintlig eller dit transporterat material skapar man ett stabilt bärlager med 
egenskaper som liknar betongens och ger samtidigt homogenare egenskaper. Andra 
fördelar med denna metod är ett minskat behov av dittransporterat externt material och 
minskad överbyggnadstjocklek.  
Provtagningen av cementstabiliseringen vid byggnationen av den första lagerbyggnaden 
visade stora variationer i tryckhållfasthet men alla prover visade resultat som väl översteg 
designvärdet. 
Målsättningen med denna rapport är att genom att följa arbetet med den andra 
lagerbyggnaden försöka komma fram till orsakerna till variationerna i tryckhållfasthet 
och även eventuella lösningar till dessa, så att ett homogenare resultat skall kunna 
uppnås. 
För att få förståelse för metoden och dess användningsområden studerade vi 
dokumenterat material som vi fått ifrån NCC och information vi fått fram via sökningar i 
ämnet på Internet. Därefter kontaktade vi involverade personer och företag för att få 
detaljer berörande detta projekts utformning. I huvudsak skedde detta genom intervjuer 
och studiebesök på arbetsplatsen och hos underentreprenörer. 
Testerna som gjorts på den andra lagerbyggnaden visar en liknande spridning i hållfasthet 
som resultaten från den första lagerbyggnaden. Detta kan bero på den segregering som 
uppstått i samkrossen vid tillverkning, transport eller hantering men kan också bero på 
otillräcklig kompaktering, att proverna inte har haft samma härdningstider p.g.a. olika 
färdigställande tider men samma provtillfälle eller att prover tagits i stabiliseringsskarvar 
som behandlats två gånger. 
Beträffande tester och rättvisande resultat så tror vi att en ytseismisk metod skulle vara 
den bästa. Metoden är ickeförstörande, sprickor och luftrum kan upptäckas och den är 
inte heller lika kostsam som provtryckningen.  

  

 
 
 
Nyckelord: Cementstabilisering, grundläggning, Biltema, Halmstad, stabilisering 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Cement stabilisering används för att förändra ett materials egenskaper för att uppfylla 
kraven ställda på den som t.ex. bärighet för att stödja en byggnad. Genom att blanda in en 
mindre mängd cement och vatten i befintlig eller dit transporterat material skapar man ett 
stabilt bärlager med egenskaper som liknar ett av betong och ger samtidigt homogenare 
egenskaper. Andra fördelar med denna metod är ett minskat behov av dit transporterat 
externt material och minskad överbyggnadstjocklek. Detta leder i sin tur att belastningen 
på miljön minskar genom mindre utsläpp och minskat behov av naturresurser, dessa två 
faktorer har en positiv bieffekt, nämligen mindre kostnader för transport och 
materialinköp. 
Denna anläggningsmetod är inte så vanlig i Sverige men är på frammarsch. 
NCC valde att använda sig av denna metod vid grundläggningsarbetet av det första 
Biltema lagret i hamnen i Halmstad. Provtagningen av cementstabiliseringen visade stora 
variationer i tryckhållfasthet men alla prover visade resultat som väl översteg 
designvärdet. Vad detta beror på är svårt att sätta fingret på då det är många faktorer i 
varje moment som avgör slutresultatet.  
NCC har nu påbörjat byggandet av nästa hall och ska även denna gång använda sig av 
cementstabilisering som en del av grundläggningen. 
 
 

1.2. Syfte 
Målsättningen med denna rapport är att noggrant analysera och iaktta stabiliseringsarbetet 
på Biltemahallen, som är vårt referensobjekt och därigenom försöka komma fram till 
orsakerna till variationerna i tryckhållfasthet. Vi vet att tryckhållfastheten är tillräcklig i 
detta fall, men vid andra liknande stabiliseringsarbeten kan större krav ställas på 
konstruktionen. 
När detta är gjort ämnar vi även komma fram till eventuella lösningar för att få ett mer 
homogent resultat. 
Vi kommer även att ta en titt på testmetoder som används. 
 
 

1.3. Genomförande 
För att få förståelse för metoden och dess användningsområden studerade vi material 
baserat på arbetet vid första Biltemahallen som vi fått ifrån NCC och information vi fått 
fram via sökningar på Internet. Därefter kontaktade vi involverade personer och företag 
för att få detaljer berörande detta projekts utformning. I huvudsak skedde detta genom 
intervjuer och studiebesök på arbetsplatsen och hos underentreprenörer.  
Vi kommer även att gjuta och provtrycka kuber som vi gör i ”perfekta förhållanden”. 
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1.4. Begränsningar  
Vår huvudsakliga begränsning är att vi undersöker endast byggandet av den andra 
Biltema hallen och de företag inblandade i detta projekt. Därför kan de problem vi 
upptäcker och de slutsatser som vi kommer fram till inte anses representera metoden i 
allmänhet utan bara detta projekt i synnerhet. 
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2. Stabilisering 
 

2.1. Kort om stabilisering 
Stabiliseringen är en grundläggningsmetod där markens beskaffenhet, styrka och tålighet 
ändras och därigenom reduceras risken för oönskade sättningar avsevärt.  
Detta görs genom att tillsättning av ett lämpligt bindemedel och i de flesta fall vatten i det 
befintliga materialet. Våta och leriga jordar kan till exempel göras till en smuligare massa 
som är lättare att bearbeta eller till och med göras till fasta lager.  
Vid till exempel stabilisering med cement skapas en kemisk reaktion mellan cementen, 
vattnet och samkrossen. Detta ger en mycket mer lätt kompakterad slutprodukt och en 
hög bärighet i materialet. 
Metoden kan även användas till att solidifiera förorenade jordar.1   
Exempel på användningsområden: 

- Vägar 
- Järnvägar 
- Grundläggning för broar 
- Grundläggning för industri byggnader 
- Minskning av jordtryck 
- Etc. 

Stabilisering kan göras som in-situ eller blandas på verk. 
 
 

2.2. Bindemedel 
Bindemedlets uppgift är att förbättra det stabiliserade materialets egenskaper. Det finns 
flera olika bindemedel.  
De vanligaste bindemedlen är: 

- Cement 
- Kalk (bränd och släckt kalk) 
- Slagg och askor (ex. flygaska, slagg från metallindustrier) 
- Bitumen 
- Komposit (en blandning av bindemedel) 

Cement är det bindemedel som fungerar bra ihop med de flesta jordar. Det enda fall där 
cement inte är så effektivt är i lera. Vid sådana förhållanden skall kalk användas.2   
Vilket bindemedel som används beror av typ av arbete, tillgängligheten, 
arbetsförhållanden och priser. 
I tabell 2.1. kan man se hur de olika bindemedlen fungerar i olika material. 
 

                                                   
1 Peab  
2 AustStab.1 
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Portland cement 1 1 1 2 2 3 
Blended cements 1 1 1 1 1 2 
Lime 2 2 1 3 2 1 
Lime & cement 3 3 2 3 2 1 
Lime & fly ash 3 1 1 3 2 2 
Bitumen 1 1 2 2 3 3 
Bitumen & cement 1 1 2 2 3 3 
Insoluble polymers 2 1 1 3 1 2 
Tabell 2.1. Hur olika bindemedel fungerar i olika material. 
1 står för mycket lämpligt, 2 för tillfredställande och 3 för 
 icke lämpligt.(Källa: AustStab.1) 
 
Polymer binder fina partiklar och ger materialet hydrofobiska egenskaper. 
Bitumen används ofta vid vägbyggen. 
 

 
Bild 2.1. Visar ett In-situ arbete där en befintlig väg med gammal beläggning förnyas 
endast genom tillförsel av bindemedel. (Foton: AuStab.3) 
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2.3. Varför stabilisera? 
Stabiliseringen är en snabbare, miljövänligare och kostnadseffektivare alternativ till de 
traditionella metoderna. Vid till exempel stabilisering av befintligt material reduceras 
transportbehovet då behovet av externt material minskar. På detta sätt avtar 
miljöbelastningen genom mindre utsläpp och minskat behov av naturresurser och detta 
leder då till mindre kostnader för transport och materialinköp. 
 
 

2.4. Ovanligt i Sverige 
Metoden har använts i ca 70 år runtom i världen. Dock är den inte så vanlig hos oss i 
Norden. 
”Det finns 2 maskiner i Danmark, 3 i Sverige och 185 stycken i Tyskland. Så man kan 
säga att tyskarna är 50 år före oss.” Berättar Christian Møller, VD på Dansk 
jordstabilisering.  
Det finns nog många orsaker till varför det är så. Miljöfrågor har till exempel aldrig varit 
så viktiga som de är nu. Men den största orsaken är nog den ekonomiska aspekten.   
”Anledningen till att vi ligger så långt efter är att gruset har varit för billigt.” Berättar 
Lars Erik Tolarp, Platschef På NCC Construction anläggning för oss. 
Australien är ett land som också ligger långt före inom denna typ av verksamhet. Mycket 
information finns att hämta hos de australiensiska företagens branschorganisation 
AustStab. 
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3. Stabilisering vid Biltemas första lagerbyggnad i  
Halmstad 

3.1 Beräkningsmodell 
 
Grundläggningen är uppbyggd enligt bild 3.2 överst ligger ett betonggolv på 0.08m under 
detta ligger ett stabiliserat bärlager på 1.1m och sedan ett ostabiliserat bärlager på 0,5m 
samt Pålplintar ovan på de pålar som skall ta upp lasterna som leds ner och dessa pålar är 
placerade med 3 meters mellanrum. 
I bild 3.3 visas en förenklad bild av dimensioneringsmodellen p.g.a. egentyngd och denna 
går ut på  att det stabiliserade lagret plus betonggolv utgör en jämnt utbredd last (q) som 
vilar på en fritt upplagd balk med längden 3 m (avståndet mellan pålarna enligt bild 3.2). 
På grund av lastspridningsvinkeln på 60 grader erhålls en yta på 0,9m där lasten överförs 
till pålarna via böjning i det stabiliserade lagret, man måste då alltså lägga till detta till 
det moment som skapas av egentyngden. 

 

 
Bild 3.2 Grundläggningsprincipen i genomskärning. Källa: NCCs ej publicerade 
material. 

 
Bild 3.3 Dimensioneringsmodell grundläggningen Biltema lagret. 
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3.2. Projektet i korta drag 
2006 fick NCC Construction Sverige AB uppdraget att bygga Biltemas lagerbyggnad i 
Halmstad hamn. Man bestämde sig då för att använda sig av cementstabilisering och 
gjorde en grundlig undersökning för att säkerställa att den valda metoden skulle fungera 
som man tänkt och att det specialkomponerade krossmaterialet höll standarden. För att 
bestämma bindemedelsmängd och lämplig vattenkvot i materialet har 
laboratorieundersökningar utförts. Dessa grundades på 1-axiella provtryckningar och 
seismiska mätningar av provkroppar. Provkropparna packades med hjälp av en 
specialtillverkad packningsutrustning i PVC-rör som behålls på under hela härdningen för 
att bibehålla de horisontella spänningarna.. Bilden nedan visar hur en sådan kan se ut. 
När stabilisering av materialet slutförts tillåts den att härda i pvc röret. Röret sågas bort 
efter önskad härdningstid. Till sist sågas provet till erforderlig längd och provtrycks i 
tryckpress. 

   
Bild 5.1. Packanordning.  
(Källa: NCCs icke publicerade material.)  
 
Man gjorde även en testyta. 
Fräsningen gjordes av Dansk Jordstabilisering. Efter det att samkrossen placerats ut till 
ett jämntjockt lager så kontrollerades materialets vattenkvot. Om vattenkvoten inte var i 
intervallet 5,5–6,5 % så justerades detta vid fräsningen, ett senare steg i processen. 
Därefter lades rätt mängd bindemedel ut vilket hade kontrollerats genom vägning av 
materialet som spridits ut på 1 m3 geotextil som placerats ut på platsen.  
Arbetet gjordes bitvis, man lade alltså ut ett par sträckor med cement som sedan 
behandlades av fräsen. Fräsdjupet kontrollerades i efterhand genom frischaktning och 
mätning med millimeterstock. Efter fräsningen packades och jämnades ytan till rätt höjd 
och fick sedan vila och härda. 
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Bild 3.1. Den färdiga byggnaden.  
(Källa: Biltemas Internet varukatalog.) 



Mani Hadidpour 
Eric Mattsson 
Maj 2008 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 11

 
 

3.3. Komplikationer 
Arbetet gjordes under början på sommaren 2006. En stor fördel med detta är att man då 
undviker arbetsstopp på grund av frost och snö. 
Men den höga temperaturen och strålningen från solen gjorde att ytorna fick vattnas efter 
genomförd stabilisering för att undvika sprickor som kan uppkomma då härdningen 
påskyndas betydligt under sådana väderförhållanden. 
Ett annat problem man stötte på var att man under fräsningens första skede endast hade 
tillgång till två cementsilon på vardera 50m3. Detta gjorde att då arbetet flöt på som bäst 
kunde cementen ta slut vilket då ledde till arbetsstopp. 
Man fick även göra uppehåll i arbetet på grund av starka vindar som blåste upp den 
utlagda cementen och förde det mot kringliggande verksamhet. 
 
 

3.4. Provtagningsmetoder 
För att säkerställa att resultatet av krossmaterialets stabilisering uppfyllde kraven som 
ställdes på den utfördes en rad mätningar och tester. Här följer en beskrivning av utförda 
tester och dess resultat. 
  

3.4.1. Seismiskundersökning 
Denna undersökningsmetod används för att man skall kunna skapa sig en bild av 
jordgeologiska förhållanden. Detta görs genom mätning av ljudhastigheten (p-
vågshastighet) i materialet. Med hjälp av denna metod kan även sprickor och hålrum 
upptäckas.3  
Man valde att göra en ytseismisk undersökning som komplement till de 1-axiella 
tryckförsöken vilket ledde till att man även kunde undersöka en större testyta. 
 
Resultat 
Under laboratorieförsöken fastställde man att ett krav på minimum 2400 m/s kunde 
ställas på materialet. Dock kunde man inte uppnå det förväntade värdet på mer än 1 av 17 
provtagningsställen på ytan.  
 

                                                   
3 SBUF 
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Figur 3.1. Grafen visar resultatet av den ytseismiska undersökningen.  
(Källa: NCCs icke publicerade material.)  

3.4.2. Kärnprovtagning 
Efter färdigställandet av det första lagret och påbörjandet av nästa lager utfördes 
kärnprovtagning på ett antal platser för att kontrollera hållfastheten i slutprodukten och se 
om kravet på minst 4 MPa i 1-axiell tryckhållfasthet uppnåtts. Dessa borrkärnor utsattes 
efter minst 28 dygns härdning för trycktester på Sydstens laboratorium i Malmö.  
 
Resultat 
Provkropparna testades i en tryckpress för betongprovning och alla provkropparna fick en 
karakteristisk timglasformad brottfigur och tryckhållfastheten översteg designvärdet väl. 
Ett mindre antal prover föll samman vid borrningen och kunde inte testas. Dessa 
provkroppar ansågs därför inte ha uppfyllt kraven på hållfasthet. 
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Figur 3.2. Grafen visar provtrycksresultaten av borrkärnor.  
(Källa: NCCs icke publicerade material). 
 
 

3.4.3 Ny kärnprovtagning 
Då resultaten från den ytseismiska undersökningen inte var tillfredställande valde man att 
utföra en kompletterande omgång med kärnprovtagningar. Man tog nu 28 borrkärnor 
genom alla tre lagren. Dessa skickades som tidigare för provtryckning till Sydsten i 
Malmö. 
 

 
Bild 3.4. Visar borrkärna genom alla tre skikten. (Källa: NCCs icke publicerade 
material.)  
 
På bild 3.4. kan man tydligt se obundna skikt som man tror sig vara anledningen till att 
man fick lägre värden på den fältutförda seismiska undersökningen, dessa skikt påverkar 
dock inte stabiliseringens huvuduppgift vilket är att skapa en lastspridning ner till 
pålplintarna. Vad som sker mellan skikten kan förklaras med en jämförelse mellan en 
homogen balk och en balk bestående av tre delar. Detta görs i figur 3.3. 
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Figur 3.3. Förklarning av skjuvkraftsfördelning i homogenbalk respektive balk i tre skikt. 
 
I fall 2 hade ingen överföring av skjuvkrafter skett om ytan mellan skikten varit glatta 
vilket leder till en 3 gånger så stor spänning. Då samkrossen har en kornfördelning som 
ligger mellan  0 – 40mm är denna för grov för detta. Friktion som nu skapas ser till att 
skjuvkrafterna kan överföras. Alltså påverkas hållfastheten inte av gränsytorna och man 
kan bortse från dessa. 
 
 
 
Resultat 
I testlabbet gjordes nu både tryckhållfasthet och seismiska tester som båda gav mycket 
bra resultat med följande värden. 
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Figur 3.3. Visar tryckhållfasthen i borrkärnorna. Även här kan man se en enorm 
spridning i materialets tryckhållfasthet.  
(Källa: NCCs icke publicerade material.)  
 
 

 
Figur 3.4. Visar P-våg hastigheten i både laboratorie- och fältförsök.  
(Källa: NCCs icke publicerade material.)  
 
I figur 3.4. kan man se en jämförelse mellan prover gjutna i labb (visas med röd färg) och 
borrkärnor hämtade i fält och testade i labb (visas med svart färg). Punkterna visar 
enskilda prover och linjerna är en korrelation för dessa. I figuren kan ett tydligt samband 
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ses mellan P-vågens hastighet i materialet och dess tryckhållfasthet. Lägg också märke 
till att de ytseismiska tester som gjordes på den färdiga ytan vilka presenteras i figur 3.2. 
inte uppnådde minimikravet på 2400 m/s medan kärnprover tagna ur samma yta och som 
presenterats med svart färg i figur 3.4. har gett helt andra resultat när de testats i labb. 
Alltså har inte de seismiska testerna som gjorts i fält varit rättvisande. Detta kan bero på 
de obundna gränsskikten mellan lagren. 

 
. 

3.4.4. Plattbelastning 
Plattbelastning är en metod som används för att bestämma ett underlags elasticitets- och 
deformationsegenskaper. I enkla drag går metoden ut på att en cirkulär lastplatta pressas 
mot jorden och avlastas upprepade gånger med stegvis ökande belastning med hjälp av 
hydraulisk tryckutrustning. I den utrustning som används ingår belastningsmothåll, 
hydralpress, kraftmätningsanordning och en dator för utjämningsberäkning.  
Den sättning som uppkommer vid varje laststeg mäts och sambandet mellan sättningen 
och normalspänningen som uppstår mitt under lastplattan sammanställs i en tryck- 
sättningslinje som ritas i ett diagram. Deformationsmoduler kalkyleras med utgångspunkt 
från tryck- sättningsdiagrammet för att bedöma materialets deformationsbarhet och 
hållfasthet.  
(Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning, vägverket 1993:19) 

 
Bild 3.5. Plattbelastningsutrustning. Traktorsläp som belastningsmothåll. 

Resultat 
De försök som utfördes gav inga användbara resultat då man belastade den stabiliserade 
ytan med 3.5 ton. Den lilla deformation som uppstod återfanns på ytan där en del av 
materialet hade krossats. ”För att kunna dra några slutsatser om deformations 
egenskaper i materialet bör man ha mätresultat från hela materialet dvs. en deformation 
som är genomgående för materialet.” 
Johan Olsson, 2008 
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4. Cementstabiliseringen vid Bitemas andra 
lagerbyggnad    
Byggherren Buffin Real Estate har valt att starta bygget av sin andra lagerbyggnad och 
NCC Construction Sverige AB har fått i uppdrag att utföra detta arbete. Byggnaden har 
en yta på ca 45.000m2 och är belägen i oceanhamnen i Halmstad i närheten av den första 
lagerbyggnaden som byggdes 2006.  
 
 

4.1. Konstruktion och kvalitetskrav 
Utformningen av grundkonstruktion har gjorts av NCC Teknik och Håkan Ericsson på 
SolidGeo AB. 
Det ställs höga krav på golvkonstruktionen av lagergolv av denna typ då mycket höga 
truckar kommer att användas på detta golv och minsta lutning som orsakas av eventuella 
ojämnheter i golvet kan leda till olyckor med förödande konsekvenser. 
Det cementstabiliserade lagrets uppgift är att leda ner och fördela lasten mellan 
pålplattorna. Minsta 1-axiella tryckhållfasthet kravet på ytan är 4 MPa. Se Bilaga1. 
 

4.1.1. Grundläggning 
Grundläggningsarbetet påbörjades med pålning och utfördes av Hercules Grundläggning 
AB. Den bestod av nedslagningen av ca 6000 kohesionspålar som ligger i snitt 3m ifrån 
varandra, förutom vid ytor där plintar till den bärande konstruktionen skall uppföras på 
pålgrupper med 4 eller 6 pålar.   
Ovanpå pålarna göts sedan oarmerade pålplattor med tjockleken 0,3m och en diameter på 
0,6m med betongkvaliteten C30. Detta gjordes över hela grunden med undantag vid 
sprinklerbassängen som inte heller har stabiliserats under grunden och vilar på endast 
pålar. 
 

 
Bild 4.1. Pålplattor 



Mani Hadidpour 
Eric Mattsson 
Maj 2008 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 18

4.1.2. Cementstabiliserat bärlager 
Det stabiliserade materialet blandas enligt följande recept: 

Biltema: Krav Tryckhållfasthet 4 MPa, E-modul 10 GPa  
– Ballast, samkross 0-40 
– Bindemedel, CEM I, 52,5, 80 kg/m3 vilket gav ca 32 kg/40 cm skikt  
– Vattenkvot 5-6%  

Det cementstabiliserade bärlagret består av 3 lager på ca 0,30 – 0,35m. Detta beror delvis 
på att det totalt 1,1m tjocka lagret inte kan stabiliseras på en gång då fräsen inte kommer 
ner så djupt och att kompaktering av materialet blir mycket svårt vid materialdjup på över 
0,4m.4  
 

4.1.3. Golvet 
Golvet utförs i två skikt. Det undre skiktet är ett 0,16m tjockt och består av vältbetong 
som skall gjutas direkt mot den cementstabiliserade ytan för att eftersträva full 
vidhäftning. 
Det övre skiktet är ett 0,02m tjockt skikt av Brecoplan vilket är ett material som består av 
cement och speciellt utvalt ballast. Detta skikt är speciellt lämpligt i lagerlokaler, 
verkstäder och industrihallar då den är mycket motståndskraftigt mot kemikalier, värme 
och andra påfrestningar.5  
 
 

4.2. Utförande av cementstabiliserat bärlager 
I detta fall görs en in situ cementstabilisering. Samkross 0-40 transporteras till 
byggarbetsplatsen från Biskopstorp. Där jämnas den ut till rätt höjd och bearbetas. Sedan 
justeras och packas ytan till rätt höjd och får därefter vila för att inte störa 
härdningsförloppet. 
Cementstabiliseringen utförs av Dansk jordstabilisering. 
cementstabiliseringsprocessen presenteras utförligt i kapitel 2 av denna rapport. 
 

4.3. Ballast 
Ballasten som används vid cementstabiliseringen av bärlagret till Biltemas lagerbyggnad 
levereras av NCC roads dotterföretag Ballast. Den krossprodukt som används kallas 
Samkross 0-40 och är specialtillverkat för detta projekt. Den är komponerad av Thomas 
Falk på Ballast efter riktmärken från receptet till cementstabiliseringen som tillhandahölls 
av Håkan Eriksson på Solid Geo. Materialet har en kornstorlek mellan 0-40 mm och är 
viktmässigt relativt jämt fördelad. Om man tittar på siktkurvan i bilaga 2 kan man på de 
streckade linjerna se i vilket spann receptet kräver att krossen är fördelat och den 
heldragna linjen är den siktkurva som Ballast har beräknat som idealisk. 

                                                   
4 AustStab.2 
5 Rinol 
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Gruset är taget ifrån NCC roads krossanläggning i Biskopstorp i Kvibille, Halland. 
 

4.4. Cementen 
Den cementtyp som används i detta projekt kallas Byggcement (CEM II/A-LL 42.5R) 
och levereras från Cementas depå i Malmö. Byggcementen består av 
portlandkalkstenscement och har en ordinär utveckling av tryckhållfasthet. Cementa 
anger inga särskilda krav på hantering och lagring och Byggcementen uppfyller SS-EN 
197-1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement.6  
 

Tryckhållfasthetsutveckling
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Figur4.1. Illustration av tryckhållfasthetsutveckling på Byggcement mätt på normbruk 
tillverkat i Slite.  
(Källa: Cementa) 
 

4.4.1. Transport och hantering 
Cementen transporteras av Hyllinge åkeri med bulkbilar med slutna tankar som endast 
transporterar cement. Dessa fordon transporterar laster på 42-45 ton per bil.  
Byggcementen fylls kontinuerligt på genom genomblåsning till de fyra silos som finns på 
byggplatsen. Varje silo rymmer 30 m3. ”Vi beställde 4 silos men 3 hade räckt har vi 
märkt under arbetet.” säger Lars-Erik Tolarp. Detta gjordes för att undvika arbetsstop på 

                                                   
6 Cementa 
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grund av att cementen tar slut. Detta hände flera gånger under bygget av första 
lagerhallen då man bara hade två silon.  
Lagring ska enligt Cementa ske i miljö som ej utsätter cementen för direkt eller indirekt 
fukt och får ej lagras i tät silo mer än sex månader då den utförda kromatreduktionen 
successivt tappar sin effekt .7 Detta är dock inget problem vid detta projekt då 
stabiliseringsprocessen gör av med upp till 40 ton per timma aktivt arbete och det blir 
därför inga långa lagringstider i silon på plats. 
 

 
Bild 4.2. Påfyllning av cement. 
 
 

4.5.  Maskiner 
För att cementstabiliseringen ska ske på rätt sätt och man skall kunna uppnå en jämn 
blandning av cement och vatten behövs speciella maskiner. Men även vanligare typer av 
maskiner som vibrovält och väghyvel används vid packning, ytavjämning och 
höjdjustering. 

4.5.1 Fräsning 
Wirtgen WR 2000 är fräsmaskinen som används för homogeniseringen av materialet. 
Denna maskin är en så kallad ”reclaimer/stabiliser” då den både river upp och stabiliserar 
materialet. Denna typ av maskiner kom till under 90-talet.8  

                                                   
7 Cementa 
8 AustStab.2 
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Bild 4.3. Bilden visar en Wirtgen WR2000. (WR2000s produktkatalog på) 
 
Fräsen är den minsta av Wirtgens WR serie, vilket innebär att den täcker en mindre yta 
på bredden än dess större bröder.  
Mixkammaren har en bearbetningsbredd på 2 m och klarar bearbetning av material ner 
till 500mm djup. Maskinen klarar att stabilisera en yta på 12 000 m2 under en vanlig 
arbetsdag utan några störningar. 
Mixkammarens uppgift är att ta upp materialet, blanda ihop det och sedan lägga ner det 
igen. Rotorns uppgifter är att både fräsa och mixa ihop materialet till en homogen 
blandning. Föraren har fyra olika rotorhastigheter att välja mellan för att anpassa den 
efter jobbet som görs.  
Både rotorn och mixkammaren är justerbara för att kunna ge ett bättre resultat vid arbeten 
med både ytliga och djupa fräsningar. Skrapbladet på baksidan av kammaren som också 
är justerbar kan då användas för att styra höjden på det färdig blandade materialet. 
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Bild 4.4. Bilden visar hur mixkammaren kan justeras. (källa: WR2000s produktkatalog 
på Internet.) 
 
Maskinen är också kapabel till att beräkna mängden vatten eller bitumen som behövs i 
materialet och tillsätter då detta med hjälp av sitt injektionssystem. Vattnet transporteras i 
detta fall i ett tanksläp som är kopplad till fräsen. Tanksläpet är kopplat till en traktor som 
kör framför Fräsen.9  
Hur ofta och i vilken omfattning maskinen behöver underhållas beror på materialet som 
behandlas. Dock skall maskinen tvättas och smörjas varje dag.  
Vid ett arbete som detta är slitaget på maskinen ca 1 krona per m2. 
 

4.5.2 Cementutläggning 
Cementen läggs ut med hjälp av en Streu master vilket är en speciell utläggningsvagn 
som leds i detta fall av en traktor. Denna rymmer 20m3 och det tar den ca 30 minuter att 

                                                   
9 Wirtgen 
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lägga ut hela under normala förhållanden. Mängden cement som läggs har regleras efter 
ett materialdjup på 40cm som ger 32kg/m2. Detta har även kontrollerats genom att man 
vägt tyngden av bindemedel som spridits ut på en kvadratmeter geotextil. 
Streumastern kan nu själv med hjälp av inmatad data om bindemedelsmängd justera 
mängden cement efter hastigheten på traktorn. 
 

 
Bild 4.5. Visar hur cementen läggs ut. 
 

4.5.3 Vatten tillförsel 
Vattnet tillförs direkt till fräsen med hjälp av ett tanksläp som också leds av en traktor. 
Vatten tanken rymmer 10m3. Mängden vatten som tillsätts regleras av fräsen beroende på 
hur fuktigt materialet är. 
Vattnet hämtas ur närliggande vattenpost. 
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Bild 4.6. Visar koppling mellan vattentanksläp och fräs. 
 

4.5.4 Packning och ytavjämning 
För kompaktering av det stabiliserade materialet används en vibrovält av typen Hamm 
3000 på ca 12 ton som visat sig vara mycket effektiv. Välten kör över den stabiliserade 
ytan minst fyra gånger. Därefter planas och hyvlas ytan till rätt höjd med hjälp av en 
väghyvel utrustad med planlaser. Till slut vältas ytan en sista gång. 
 
 

 
Bild 4.7. Full fräs. 
 

4.6. Provtagning 
För att kunna provtrycka materialet borrade man ut borrkärnor i det utlagda materialet 
som har fått vila i minst 7 dagar. Att man inte väntar för längre beror på att direkt efter ett 
skikts färdigställande påbörjas arbetet med nästa skikt. 
Vid provningen av första skiktet borrade man ut borrkärnor i form av cylindrar med en 
diameter på 0,1m. Borrningarna sker i tio punkter utspridda över hela ytan. Proverna 
märks med en siffra från 1- 10 som visar var på ytan de är tagna. Bild 4.8. visar ungefär 
var dessa punkter kan lokaliseras på ytan. Cementstabiliseringsarbetet påbörjades från 
den sida där bodarna är alltså till vänster på bilden och fortsatte till höger. 
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Bild 4.8. Visar hur provtagningarna är belägna. Ej skalenlig.  
 
Dessa skickades sedan till Sydstens laboratorium i Malmö för provtryckning. Cylindrarna 
sågas sedan till så att man får en jämn tryckyta och samma höjd som diameter (h/d=1) 
erhålls. Därefter vägs varje cylinder och man får därmed dess densitet. Till sist placeras 
cylindern i tryckpressen.  

 
Bild 4.9. Visar cylinder 5 som centrerats innan tryckning. 
 
Hållfastheten hos cylindrarna visade sig vara betydligt högre än designvärdet på 4 MPa. 
Provresultaten för cylindrarna blev: 
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Märkning H/D Densitet Tryckkraft (kN) Hållfasthet Mpa 

4 1 2240 103 12 
8 1 2300 130 15 
5 1 2300 144 16,5 
10 1 2310 221 25,5 
6 1 2380 211 24,5 

Tabell 4.1. Visar värden framtagna vid provtryckning av borrkärnor hos Sydsten.  
(Källa: NCCs icke publicerade material.)  
 
Man kan i tabellen se en tendens att hållfastheten hänger ihop med cylinderns densitet. 
Detta visar att materialets täthet kan påverka den färdiga produktens tryckhållfasthet. 
I figur 4.2. har vi försökt göra detta lite mer tydligt med resultaten och en tendenslinje. 
Det finns dock en avvikelse gällande proverna märkta 10 och 6. Detta kan bero på att 
området där cylinder 10 är tagen utfördes före ytan med cylinder 6 och är därmed äldre 
eller att det helt enkelt inte är någon vidare blandning där. 
Borrningen gjordes den 19:e februari och provtryckningen den 17:e mars. 
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Figur 4.2. visar förhållandet mellan densitet och hållfasthet bland cylindrarna. 

4.5. Tider och fördröjningar 
Etableringen startades den 4:e februari. Själva cementstabiliseringsarbetet påbörjades den 
4:e februari och avslutades den 2:e april. 
Arbetet har pågått felfritt utan några hinder eller stopp förutom ett uppehåll på 2 veckor 
som skapades av frost. 
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5. Problem och lösningar 
Efter noggranna iakttagelser och analysering av stabiliseringsarbetet har vi upptäckt en 
del företeelser som kan bidra till den stora spridningen av hållfastheten i det färdiga 
materialet. Dessa försöker vi nu i detta avsnitt ta upp, ge förklaringar och eventuella 
lösningar till.  
 

5.1. Segregering  
Det som vi anser vara den största orsaken till spridningen i hållfasthet här är 
Segregeringen som sker i materialet. Detta kan man se mycket tydligt på bilderna nedan. 

  
Bild 5.1. visar hur ytorna kan se ut efter bearbetning. 
 
Detta kan uppstå under samkrossens:  

1. Hantering och lagring hos leverantören 
2. Pålastning på transportfordon hos leverantören 
3. Transporten 
4. Avlastning framme vid arbetsplatsen 
5. Utjämning till rätt höjd av hjullastare 

Ju tidigare separationen sker under dessa skeden desto svårare blir det att rätta till 
problemet. 

5.1.1. Hantering och lagring hos leverantören 
Ett material med för stor kornstorleksfördelning löper stor risk för separation vid felaktig 
hantering. Alltså är materialets hantering och lagring hos leverantören av yttersta vikt för 
kvaliteten på det materialet som skickas till kund. Det kan ske redan vid siktningen om 
fel uppstår.  
Men mest troligt är att det uppkommer vid materialets lagring i ficka eller upplag då små 
korn alltid söker sig neråt mellan de stora kornen. De stora kornen har även en tendens att 
rulla åt sidan ungefär som i ett jordras där de stora kornen rullar ut och lägger sig i det 
yttersta lagret längst ner. Detta syns till vid vårt besök hos leverantören vid vissa ställen 
på upplaget.  
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För att undvika att materialets kvalitet försämras bör man enligt Ballast, bör 
uppbyggnaden av upplagen ske skiktvis (se bild 6.2.) och för att bestämma upplagets 
lutning måste hänsyn tas till materialets naturliga rasvinkel.  
 

 
 
Bild 5.2. Visar hur materialet skall läggas och hanteras i upplag. Källa: Bilden gavs till 
oss under besök på ballast i biskopstorp.   
 
I bilaga 3 kan man se transportrutinerna för Ballast Sverige AB.  
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Bild 5.3. Visar upplag hos leverantör. 
 

5.1.2. Pålastning av samkross på transportfordon 
Om separationen uppstått i upplag eller ficka kan detta lätt ordnas till av en skicklig 
hjullastarförare som samtidigt med pålastningen kan röra om materialet och få en bra 
blandning. Dock kan separation förvärras om pålastningen sker under stress eller av en 
oerfaren hjullastarförare. 
 

5.1.3. Under transporten 
Under den långa transporten uppkommer vibrationer som leder till segregering i 
materialet. 
I bilaga 4 kan man läsa om vår intervju med Lastbilschauffören  
 

5.1.4. Avlastningen av samkross på arbetsplats 
Vid avlastningen av materialet på plats uppkommer samma problem som vid lagring där 
de små kornen rinner genom hålrummen mellan de grövre kornen samtidigt som de större 
kornen har en tendens att rulla ner åt sidan. 
 

5.1.5. Utjämning till rätt höjd 
Då detta är det sista stadiet är hanteringen här mycket viktig. Hjullastaren som lägger ut 
samkrossen på plats måste se till att materialet blandas innan det läggs ut på plats.  
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5.2. Packning 
Att det färdiga materialet kompakteras rätt är mycket viktigt för dess hållfasthet. Att 
försöka att uppnå en så liten och samtidigt så jämn luftporsfördelning som möjligt är 
mycket viktigt. Detta försvåras dock om materialet inte är homogent. 
Vid genomborrning av skikten kan man se att vid undre delen av varje skikt är inte 
materialet tillräckligt kompakterat. Det beror på kornstorleken och djupet, ju större 
kornen är desto mindre ska djupet på bearbetningsytan vara.  
Ett bra sätt att mäta materialets luftporsfördelning är att genomföra Seismiska 
undersökningar på plats, vilket också är ett ickeförstörande sätt att testa materialet. 
 

5.3. Ombehandling av redan stabiliserat material 
Vid stabiliseringsarbetet förekommer det att man ombehandlar en redan bearbetad yta. 
Detta händer vid skarvar och vid schakten där plintar till den bärande konstruktionen 
skall gjutas. Dessa ytor får då dubbel dos av cement och vatten som därmed ger en 
betydligt hårdare yta. 
Detta kan undvikas genom ökad och bättre markering av tidigare stabiliserade ytor. 
 
 

5.4. Provtagning 
Ännu ett element som påverkar spridningen i hållfastheten är härdningstiden. Då det tar 
ca 2 – 3 veckor för varje lager att färdigställas och alla provcylindrarna provtrycks 
samma dag. Alltså får de prover som tagits på de ytor som färdigställts först, en längre 
härdningstid än de som nyligen färdigställts. 
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6. Geofysisk seismik 
 
Geofysiska mätningar, framförallt seismiska sådana, har gjort det möjligt för oss att få 
fram den kunskapen som vi har idag om jorden och dess uppbyggnad.10 
Denna undersökningsmetod går ut på att man med hjälp av ljudvågor kan skapa sig en 
bild av markens jordgeologiska förhållanden. Det görs genom mätning av ljudhastigheten 
i materialet vilket är beroende av materialets mekaniska egenskaper som 
elasticitetsmodul, hållfasthet och densitet .11 Ljudhastigheten är olika i olika material på 
grund av dess olika sammansättningar. När ljudvågen sedan övergår från ett material till 
ett annat kan den böjas eller reflekteras tillbaka.12 Genom registrering och analysering av 
dessa data kan man få fram en seismisk profil. Med hjälp av denna metod kan även 
sprickor och hålrum upptäckas.13  
Bilden nedan visar hur en sådan mätning skulle kunna göras. Ljudet som skapas av 
hammaren fortplantar sig ner i marken genom de olika materialen och böjs och 
reflekteras tillbaks och fångas upp av den känsliga mottagaren. Dessa data kan då sparas 
och behandlas.  
 

 
Bild 6.1. Visar hur en mindre seismiskt test kan utföras. Källa  
”Seismisk mätning av styvhetsmodul” av Nils Rydén 
  
 

6.1. Tillämpning av ytseismik 
Att trycka cylindrar som borrats ur den stabiliserade ytan har visat sig vara ett ganska 
betryggande sätt att fastställa den färdigställda produktens hållfasthet. Det finns dock 
vissa brister i detta. Därför försöker vi att framföra fördelarna med en seismisk in-situ 
metod som skulle kunna täcka dessa brister. Emellertid måste en bra jämförelsemetod 
plockas fram så att resultat från labborationsundersökningar skall kunna användas för att 
fastställa ett minimivärde för seismiska tester som skall göras direkt på ytan. 
Genom att använda sig av den seismiska testmetoden kan man på ett ickeförstörande sätt 
undersöka det stabiliserade skiktets egenskaper. Man behöver alltså inte ta upp några 
borrkärnor som måste skickas till labb och testas. Detta innebär då också att en in situ 
seismisk metod är mer kostnadseffektiv. 

                                                   
10 SGU 
11 SBUF 
12 Tethys oil 
13 SBUF 
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Metoden kan också tillämpas direkt på den stabiliserade ytan vid den tidpunkt och 
härdningstid som man anser sig vara lagom. Detta innebär i sin tur att resultaten är mer 
jämförbara med varandra då testtidpunkten kan anpassas efter härdningstiden. Man skulle 
alltså kunna, genom kontinuerlig uppföljning av stabiliseringsarbetet, dela upp den totala 
ytan i små delar beroende på vilken dag den stabiliserats och då genomföra testerna efter 
den önskade härdningstiden. 
Ännu en fördel med användningen av denna testmetod vid stabiliseringsarbeten är att 
man täcker en större testyta. Vid borrning av provkärnor täcks endast en liten area, då 
proverna oftast har en diameter på 0,1m. Vid en seimsisk mätning täcker man en 
betydligt större yta och får då mer rättvisande test resultat.  
En nackdel med denna metod är att om man själv inte har utrustning och kunskap för att 
göra dessa tester så måste tjänsten köpas av konsult och då kanske testerna inte kan göra 
just vid de tidpunkterna som man har tänkt sig.  
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7. Slutsatser 
Testresultat från provtryckningar som gjorts på Biltemas första lagerbyggnad visade en 
stor spridning i den cementstabiliserade ytans tryckhållfasthet. Testerna som gjorts på den 
andra lagerbyggnaden visar en liknande spridning. Detta beror till mestadels på den 
segregering som uppkommit i samkrossen men kan också bero på dålig kompaktering, att 
proverna inte har haft samma härdningstider eller att prover tagits i stabiliseringsskarvar, 
alltså där behandlats två gånger.  
Att materialet är för dåligt kompakterat kan bero på separationen i materialet. Det blir 
svårare att få en jämn kompaktering ju tjockare lagret är. 
Samkrossen som har kornstorleken 0-40 mm löper stor risk för separation vid felaktig 
hantering på grund av den stora skillnaden i kornstorlek. Separationen kan ske under hela 
hanteringsprocessen och slutresultatet blir sämre ju tidigare i förloppet detta sker.  
Detta kan delvis undvikas med hjälp av skickliga hjullastarförare vid pålastning av 
transportlastbil och vid utläggning och utjämning framme på plats. 
 
Vad gäller tester och rättvisande resultat så tror vi att en ytseismisk metod skulle vara den 
bästa metoden. Metoden är ickeförstörande, sprickor och luftrum kan upptäckas och den 
är inte heller lika kostsam som provtryckningen. Ännu en fördel vid arbeten som den vid 
Biltema som består av tre skikt är att man kan testa ytan när som helst. Ytorna kan då 
jämföras beroende på när de behandlas och detta ger då likvärdig härdningstid på 
testerna. 
För att kunna använda sig av de ytseismiska testerna bör dock en metod för rättvist 
jämförande av labb och fältresultaten tas fram, då de försök man gjort vid de projekt som 
behandlas i denna rapport inte fungerat. 
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Källförteckning 
 
 
En stor del av detta arbete är grundad på NCCs icke publicerade material som lånats ut av 
NCC anläggning i Halmstad.  
 
 
 
 
INTERNET: 
 
– AustStab (18/5 -08): 
1. http://www.auststab.com.au/pdf/nat05.pdf 
2. http://www.auststab.com.au/construction/ACtips1.pdf 
3. http://www.auststab.com.au/pdf/tp46.pdf 
 
 
– Wirtgen (18/5 -08): 
http://www.wirtgen.de/en/produkte/bodenstabilisierer/wr_2000_/WR2000_Anwendunge
n.html#7119 
 
– Arbete av Per LindhNCC Teknik, Malmö: 
http://vgwww.vegagerdin.is/nvf34.nsf/28ccef055afc64ac002572ac004ba020/c0f9ee2267
0da3a10025714900365725/$FILE/Gentofte_cem_pl.pdf 
 
– Rinol (18/5 -08): 
http://www.rinol.dk/rinol-se/www/se/PDF/Brecoplan.pdf 
 
- Peab (18/5 -08): 
http://www.peab.se/fs_peabweb/publicfiles/swepave/B4_ryden_jansson.pdf 
 
- Cementa (18/5 -08): 
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/6572556B-2A54-4A99-A129-
3EC675BB3810/0/Bygg_SE.pdf 
 
– Hyllinge åkeri (18/5 -08): 
http://www.hyllingeakeri.se/ 
 
– Biltema (18/5 -08): 
http://biltema.ecbook.se/biltema/se/ 
 
– SBUF (18/5 -08): 
http://www.sbuf.se/projectdocuments/info/8098/Of%C3%B6rst%C3%B6rande%20provn
ing%20av%20betongkonstruktioner.pdf 
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– SGU (18/5 -08): 
http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/tektonik/jorden_uppbyggnad.html 
 
- Tethys Oil (18/5 -08): 
http://www.tethysoil.com/page.php?view=oljaOchNaturgas&content=3_1_oljaOchNatur
gas 
 
 
– Seismisk mätning av styvhetsmodul (18/5 -08): 
http://www.vv.se/filer/17591/13_Bestamn_belaggningsstyvhet_med_seismik.pdf 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 
Transportrutiner Ballast Sverige 
 
Transport av färdigt material till upplag 
• kör till upplag eller ficka som skall tömmas 
• materialet skall okulärbesiktas och vid godkännande transporteras materialet till 

avsedd upplagsplats 
• materialet skall behandlas så att separation i möjligaste mån elimineras 
• vid underkännande skall last maskinen omedelbart meddela krossmaskinisten för 

åtgärd 
• underkänt material frånskiljs och läggs på särskilt upplag 
 

Utlastning från upplag 
lastmaskinisten utför följande: 
• material från upplag lastas i samråd med chauffören, så att rätt material och 

mängd erhålls. Vid lastning från ficka ansvarar chauffören för att rätt mängd 
och sort erhålls. 

• Skopan skall vara ren från förorenade material innan lastning får ske. detta 
uppnås genom byte av skopa, urskakning eller avspolning av skopan. 

• Vid lastning av jord från upplag till bil luftas jorden genom att den lyfts upp 
och blandas om. 

• Om fel fraktion upptäcks i upplaget skall pc eller av denne utsedd person 
kontaktas för beslut om åtgärd. Detta dokumenteras på erfarenhets rapport. 

• Vid vinter förhållanden hålls lastningsfronten ren från snö och tjälat material. 
Tillfartsvägar och planer röjs från snö och sandas så att god framkomlighet 
säkerställs. 



Mani Hadidpour 
Eric Mattsson 
Maj 2008 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 38

Bilaga 3 
 
Intervju med Gert Håkansson 29/02-08 
 
Gert är en erfaren lastbilschaufför som kör för transportföretaget Elia express i Halmstad. 
Han transporterar krossmaterialet mellan krossanläggningen i Biskopstorp och 
byggplatsen i Halmstad hamn med sin lastbil. Just hans bil fraktar i snitt 33 ton per gång 
och han brukar hinna med 9 stycken vändor per dag. Vid detta tillfälle var det 13 stycken 
lastbilar som fraktade gruset till byggplatsen. När han anländer på arbetsplatsen kör han 
upp på terrassen och lägger ut massan på dess ungerfärliga plats, sedan kommer en 
hjullastare och jämnar ut den hög som bildats vid avlastningen. 
 
Ett problem som Gert nämner är att på grund av hög arbetsbelastning på 
krossanläggningen så måste ibland förarna köra ända fram till krossmaskinen istället för 
den ordinarie lastplatsen p.g.a. att de ansträngda transportmaskinerna på anläggningen 
gått sönder. Detta leder till längre tider för transporten till arbetsplatsen och mer slitage 
på bilarna som tvingas köra längre sträckor. 
”Det är tänkt att lastbilarna ska åka med ca 5 minuters mellanrum för att undvika 
flockning på av- och pålastningsplatserna” säger Gert vilket Thomas Falk på Ballast 
tidigare nämnt för oss också.  
Enligt Håkansson beror detta på två saker:  

1. Lastbilschaufförerna kör i olika hastigheter på vägarna och yttre påverkan som 
trafikljus och medtrafikanter kan göra att flera bilar anländer på i stort sätt samma 
gång. 

2. Skickligheten och erfarenheten hos maskinoperatörerna på anläggningen. 
 
Angående problemet med segregerat material säger Gert att han märker av om det är en 
stor mängd finkornigt eller grovkornigt material i lasten. Han märker detta genom att det 
är i stort sätt samma volym på varje lass men vikten kan variera relativt mycket så tyder 
det på att skillnaden i vikt beror på andelen fint- och grovkornigt material i lasten. Det 
vill säga att de lass som är betydligt tyngre än normalt har en högre andel finkornigt 
material än de lättare. 
 


