
Markdubb

Provning av markdubb som ligger till grund 
för patentansökan 2013

Bäckmans Stenhuggeri AB & Hammex Verktyg AB



Syftet med provningen

Säkerställa att markdubbsmetoden uppfyller CGKs funktionskrav
CGK föreskriver att en gravvård inklusive dess fundament ska tåla en 
statisk provlast på 0,90 kN påförd på 0,7 m höjd över sockeln utan att 
stjälpa omkull. Lasten skall vara påförd under 5 minuter 
Provningen genomfördes i november 2012



Montering av markdubb (1)
Bilden visar en delvis nedgrävd sockel med två markdubb instuckna i 
sockelns genomgående hål. Drivhylsan är monterad på den högra dubben. 
Dubblängd 75 cm, diameter 16 mm



Montering av markdubb (2)
Markdubbarna har blivit neddrivna till säkringen och sockeln är klar för 
montage av livstenen



Provuppställning utan pålagd last
En balk ersätter en gravvård fast förankrad mot sockeln och med en 
lyftstropp placerad på 0,7 m höjd över marken användes för att anbringa en 
horisontell statisk dragbelastning. 



Belastat läge
Belastning till 0,90 kN (90 kg) under fem minuter. Lasten anbringades med 
hjälp av ett wirespel



Konstant belastningsnivå under 5 minuter
En våg användes för att säkerställa konstant statisk belastningsnivå under 
provningstiden. 90 kg motsvarar 0,90 kN



Avlastat läge
Då belastningen upphör återgår balken praktiskt taget till sitt utgångsläge



Slutsatser från provningen

Markdubb förankrar gravvårdar och dess fundament och säkerställer att de 
inte stjälper omkull vid föreskriven statisk belastning. Metoden uppfyller 
därmed CGKs funktionskrav
En gravvård och dess fundament återgår praktiskt taget till sitt utgångsläge 
då belastningen upphör
Ytterligare praktiska prov av markdubb har genomförts vid Karlstads, Grums 
och Hammarö kyrkogårdar. Samtliga prov påvisar utmärkt resultat



Gravvården som filmades av TV4 Värmland 
vid Hammarö kyrkogård är nu klar för avlyftning med hjälp av

lyft-tvingar



Karlstads kyrkogård. Förarbete med sockeln innan borrningen



Monteringen klar. Gravvården belastades sedan med 
ca 70 kg med gott resultat



Sockeln borras rakt igenom vid Grums kyrkogård.
Borrmall användes vid borrningen



Borrning av livstenen vid Grums kyrkogård



Neddrivningen av markdubb vid Grums kyrkogård.
Lars-Erik Bäckman utför arbetet



Tack för visat intresse
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