
Alment
”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus” omfatter udførelse af 
bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og 
krav til materialer, udførelse og kontrol. De anførte materialekrav og –
egenskaber er i overensstemmelse med

DS/EN 13285 Vejmaterialer – Ubundne blandinger – Specifikationer
DS/EN 13242 Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til 

vejbygning og andre anlægsarbejder

med tilhørende prøvningsmetoder

DS/EN 933-1 Sigteanalyse
DS/EN 933-5 Bestemmelse af procentdele af knuste overflader og 

brudflader i grove tilslagsmaterialer
DS/EN 933-8 Annex A Prøvning for sandækvivalent
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord

samt Vejteknisk Instituts prøvningsmetode

SV LP 16 Komprimeringskontrol efter isotopmetoden

AAB, Stabilt grus



Kvalitet I (SG I 0/31,5)

Graderingen skal overalt være inden for de i 
nedenstående tabel for SG I angivne værdier 
(jf. DS/EN 13285, kategori Gc, OC75, UF9 og LF2).

Sandækvivalenten skal være mindst 34.

Indholdet af uknuste partikler (runde korn) må højst 
være 50 % (jf. DS/EN 13242, kategori CNR/50).

AAB, Stabilt grus



92920,063

± 520102550,5

± 530133581

± 9362245132

± 11493160204

± 11644175308

± 117961905016

997531,5

-10063

Max.Min.

ToleranceDeklarationsværdier skal ligge 
mellem

Max.Min.Sigte mm

Gennemfald

SG I

1541 - 2

2072 - 4

3074 - 8

3078 - 16

Max.Min.Sigte

Fraktionsindhold i %

AAB, Stabilt grus



Grænsekurver for stabilt grus I

Vejledning, Stabilt grus



Tidligere grænsekurver for stabilt grus I

Vejledning, Stabilt grus



Kvalitet II (SG II 0/31,5)

Graderingen skal overalt være inden for de i 
nedenstående tabel for SG II angivne værdier 
(jf. DS/EN 13285, kategori GE, OC75, UF9 og LF2).

Sandækvivalenten skal være mindst 30.

Indholdet af totalt uknuste partikler (runde korn) må 
højst være 70 % (jf. DS/EN 13242, Kategori CNR/70).

AAB, Stabilt grus



Ingen krav, men evt. middelværdier 
mellem min. og max. krav til gennemfald

920,063

3521

60154

75308

905016

997531,5

Ingen 
krav

-10063

ToleranceDeklarationsværdierMax.Min.Sigte mm

Gennemfald

SG II

3554 - 8

3558 - 16

Max.Min.Sigte

Fraktionsindhold i %

AAB, Stabilt grus



Tørdensiteten i marken bestemmes ved isotopmetoden.

Referenceværdier for tørdensitet bestemmes ved 
vibrationsforsøg i laboratoriet på en repræsentativ 
prøve af materialet udtaget inden indbygning.

AAB, Stabilt grus



Kontrolregel ved gennemsnit / mindsteværdi
Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, når gennemsnit og 
mindsteværdi for 5 tilfældigt udtagne prøver overholder følgende:

- gennemsnit > 95%
- mindsteværdi ≥ 92%

Kontrolregel ved statistisk bedømmelse
Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, når følgende 
ulighed er tilfredsstillet:

g  - k  • s  ≥ K
K = 92%
g = gennemsnittet, Σ x  /  n
s = standardafvigelsen, √ Σ(x  - g)2 /  (n -1)
x = enkeltmålingerne,
n = antallet af målinger, minimum 5,
k = en konstant, der findes af følgende tabel

1,431,441,471,501,531,581,671,701,741,791,861,96k

5040302520151098765n

AAB, Stabilt grus



Alment

Udover de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende 
prøvningsmetoder gældende:

- prVI 99-3 Bestemmelse af kogningstab
- DS/EN 1097-2 Modstandsevne mod knusning

(Los Angeles)

SAB-P, Stabilt grus



Alment
”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for bundsikring af sand og grus” 
omfatter udførelse af bundsikringslag. AAB indeholder funktionskrav til det 
færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol. De anførte 
materialekrav og –egenskaber er i overensstemmelse med

DS/EN 13285 Vejmaterialer – Ubundne blandinger – Specifikationer
DS/EN 13242 Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til 

vejbygning og andre anlægsarbejder

med tilhørende prøvningsmetoder

DS/EN 933-1 Sigteanalyse
DS/EN 933-8 Annex A Prøvning for sandækvivalent
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord

samt Vejteknisk Instituts prøvningsmetode

SV LP 16 Komprimeringskontrol efter isotopmetoden

AAB, Bundsikring af sand og grus



Kvalitet I (BL I)
Gradering: Ingen korn større end 90 mm

Højst 15 % større end 63 mm
Højst 5 % mindre end 0,063 mm
Sandækvivalent mindst 40
(jf. DS/EN 13285, kategori OC85 og UF5)

Kvalitet II (BL II)
Gradering: Ingen korn større end 90 mm

Højst 15 % større end 63 mm
Højst 9 % mindre end 0,063 mm
Sandækvivalent mindst 30
(jf. DS/EN 13285, kategori OC85 og UF9)

AAB, Bundsikring af sand og grus



Komprimeringskravet er, at bundsikringslaget 
komprimeres således, at komprimeringsgraden bliver 
større end 92% vibration i mindst 90% af laget. 
Sandsynligheden for at godkende et komprimerings-
arbejde, der ikke opfylder kravet, må ikke overstige 
25%.

AAB, Bundsikring af sand og grus



Tørdensiteten i marken bestemmes ved isotopmetoden.

Referenceværdier for tørdensitet bestemmes ved 
vibrationsforsøg i laboratoriet på en repræsentativ 
prøve af materialet udtaget inden indbygning.

AAB, Bundsikring af sand og grus



Kontrolregel ved gennemsnit / mindsteværdi
Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, når gennemsnit og 
mindsteværdi for 5 tilfældigt udtagne prøver overholder følgende:

- gennemsnit > 95%
- mindsteværdi ≥ 92%

Kontrolregel ved statistisk bedømmelse
Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, når følgende 
ulighed er tilfredsstillet:

g - k  • s  ≥ K
K = 92%
g = gennemsnittet, Σ x  /  n
s = standardafvigelsen, √ Σ(x  - g)2 /  (n -1)
x = enkeltmålingerne,
n = antallet af målinger, minimum 5,
k = en konstant, der findes af følgende tabel

1,431,441,471,501,531,581,671,701,741,791,861,96k

5040302520151098765n

AAB, Bundsikring af sand og grus



Alment
”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for jordarbejder” omfatter udførelse 
af råjords- og muldjordsarbejder samt relaterede arbejder med blød bund, 
rydning og græssåning mv.

De tilhørende prøvningsmetoder er:

DS/EN 13286-5 Vibrationsbord
prVI 99-6:2004 Proctorindstampning, jord
SV LP 16 Komprimeringskontrol efter isotopmetoden

Endvidere gælder:

NMK 96 Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning 1996
KSN 96 Kvalitetssikring for Nedbrydere.

Ved jernbanearbejder skal vejoverflade forstås som overside af 
skærveballastlag.

AAB, Jordarbejder



Tørdensiteten i marken bestemmes ved isotopmetoden.

Referenceværdier for tørdensitet bestemmes ved 
prVI 99-6 proctor eller vibrationsbord i laboratoriet 
udført på en repræsentativ prøve af materialet fra hvert 
kontrolafsnit.

AAB, Jordarbejder



Komprimeringen anses dog for tilstrækkelig, såfremt nedenstående
komprimeringsgrader opnås:

Kontrol af komprimeringsarbejdet sker inden for hvert af de valgte kontrolafsnit.

Komprimeringskravet anses for opfyldt, når gennemsnittet i 5 på hinanden følgende 
komprimeringsgrader, bestemt ved tilfældig udtagning i kontrolafsnittet, er større 
end den fastsatte værdi, og ingen enkeltværdi er mere end 3 % under denne værdi.

95,0-------92,0--------K % af vibration

96,092,0K % af proctor

Sand/grusLerSand/grusLerJordart

≤ 2 m og omkring konstruktioner> 2 m
Lodret afstand 
under færdig 
vejoverflade

AAB, Jordarbejder



Kontrol
Sidste afsnit i AAB afsnit 5.2.4 udgår og erstattes af: 
Komprimeringskravet kan anses for opfyldt, når gennemsnittet g af 
komprimeringsgraden (i % med 1 decimal) for n prøver tilfredsstiller følgende 
ulighed:
g  ≥ K + k • s

hvor standardafvigelsen s = 

X = komprimeringsgraden for hver enkelt prøve (i % med 1 decimal) og konstanten k 
findes af følgende tabel

Komprimeringskontrollen skal udføres fortløbende og for hvert kontrolafsnit og 
baseres på en stikprøve. Denne skal bestå af n enkeltprøver (prøveantal n 
fastsættes forud af entreprenøren), der udtages tilfældigt i det aktuelle kontrolafsnit 
efter tilsynets opgivelser.

Σ(x-g)2

n-1

1,641,671,701,741,791,861,962,142,50k
11109876543n

SAB-P, Jordarbejder



Kontrol
Minimumskravet ved statistisk metode til komprimeringsgrad fremgår af 
nedenstående tabel:

89,0-------86,0--------K % af vibration

90,086,0K % af proctor

Sand/grusLerSand/grusLerJordart

≤ 2 m og omkring konstruktioner> 2 m
Lodret afstand 
under færdig 
vejoverflade

AAB, Jordarbejder


