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Abstract 

Intersections, bus stops, south slopes and loading docks are areas of extreme stress due to high traffic 
load, low speed, acceleration, deceleration, turning, lane bondage and exposure to high temperatures. 
The load situation can cause rutting, which is the most common problem at intersections. By adjusting 
the pavement material after the exposed area the designer can affect the road's function and service 
life. The aim of this thesis was to study what pavement materials that are appropriate for driving areas 
of extreme stress such as intersections and bus stops and to investigate the cause of the damage picture 
of an affected intersection. A further aim was to compare three coating actions to see which one was 
most beneficial from a life-span and cost perspective. The questions asked in the thesis were the 
following: 
 

1. What pavement materials are appropriate for driving areas of exposed areas such as 
intersections and bus stops? 

2. What causes the damage picture at Malmslättsvägen by the intersection Malmslättsvägen / 
Kaserngatan? 

3. Which coating action of ABS11, Densiphalt® and PMA is the best from a life-span and cost 
perspective for 20 years for the intersection Malmslättsvägen / Kaserngatan? 

 

To answer the questions literature studies and a case study in the form of visual assessment and beam 
analysis were done on the current road section. Additionally the life-span and costs were compared 
between the investigated coating actions using PMS Object respectively an economic calculation.  

The result showed that a tie layer can absorb the shear forces which occur on exposed surfaces and 
thereby prevent cracking and deformation. CBÖ and concrete have been proved in studies to limit 
rutting. Densiphalt is appropriate as a pavement material on exposed areas and at the same time giving 
the surface resistance to oil and gasoline. IM is stronger, stiffer and less prone to deformation than 
conventional asphalt and is therefore suitable for high traffic roads. The case study on the current road 
section showed that the injury picture had two causes. First, there was a surface wear that was caused 
by studded tires. Furthermore, there were a plastic deformation in the second and third asphalt layer 
due to insufficient stability of the asphalt mix relative to the amount of slow moving and stationary 
traffic. The unbound layers were seemingly unaffected. Comparison of coating actions showed that 
Densiphalt had the longest life-span followed by PMA and ABS11. Cost-wise PMA had the lowest 
annuity followed by Densiphalt and ABS11. The reason for the ABS11 being the most expensive was 
probably the need for intermediate emergency coating actions.  

The conclusion of the thesis was that a additional binder, CBÖ, PMA, Densiphalt, concrete and IM 
were appropriate coatings for exposed areas. The damage at the investigated road section were due to 
surface wear of studded tires and plastic deformation due to heavy traffic. Densiphalt had the longest 
life-span and PMA had the lowest annuity. Conventional ABS11 had both the shortest life-span and 
highest cost, which was believed to be due to the need for intermediate emergency coating actions. 

 

Key words  

Coating actions, intersection, lane bondage, rutting, ABS11, Densiphalt, PMA and PMS Objekt. 



Sammanfattning 

Korsningar, busshållplatser, söderbackar och lastkajer är ytor med extrem påkänning på grund av hög 
trafikbelastning, låg hastighet, accelerationer, inbromsningar, svängningar, spårbundenhet och 
utsatthet för höga temperaturer. Den speciella lastsituationen riskerar orsaka spårbildning, vilket är det 
vanligaste problemet i korsningar. Genom att anpassa beläggningen efter den utsatta ytan så kan 
projektören påverka vägens funktion och livslängd. Syftet med detta examensarbete var att studera 
vilka beläggningsåtgärder som är lämpliga för utsatta körytor såsom korsningar och busshållplatser 
samt att se vad som orsakar skadebilden i en skadedrabbad korsning. Vidare var syftet att jämföra tre 
beläggningsalternativ för att se vilket som var mest fördelaktigt ur ett livslängds- och 
kostnadsperspektiv. Frågeställningarna var följande:  

1. Vilka beläggningar är lämpliga för särskilt utsatta körytor såsom korsningar och 
busshållplatser? 

2. Vad orsakar skadebilden vid frånfarten på Malmslättsvägen vid korsningen Malmslättsvägen/ 
Kaserngatan? 

3. Vilken beläggningsåtgärd av ABS11, Densiphalt och PMA är bäst ur ett livslängd- och 
kostnadsperspektiv under 20 år för korsningen Malmslättsvägen/ Kaserngatan?  
 

För att besvara frågeställningarna gjordes litteraturstudier samt en fallstudie i form av okulär 
bedömning och balkanalys i det aktuella vägsnittet. Dessutom jämfördes livslängd och kostnader 
mellan beläggningsalternativen i PMS Objekt respektive genom en ekonomisk beräkningsmetod.  

Resultatet visade att ett bindlager kan uppta de skjuvkrafter som uppstår på utsatta ytor och förhindrar 
därmed sprickbildning och deformationer. CBÖ och platsgjuten betong har i studier visat begränsa 
spårbildning. Densiphalt är lämplig som beläggning på utsatta ytor och ger samtidigt ytan 
motståndskraft mot olja och bensin. IM är starkare, styvare och mindre deformationsbenägen än en 
vanlig asfalt och är därför lämplig på högtrafikerade vägar. Fallstudien på det aktuella vägsnittet 
visade att skadebilden hade två orsaker. Dels fanns ett ytslitage som var orsakat av den spårbundna 
dubbdäckstrafiken. Dessutom förekom plastisk deformation i det andra och tredje asfaltlagret till följd 
av otillräcklig stabilitet i asfaltmassan med hänsyn till den långsamtgående och stillastående trafiken. 
De obundna lagren var till synes opåverkade vid balkanalysen. Jämförelsen mellan 
beläggningsalternativen visade att Densiphalt hade längst livslängd följt av PMA och ABS11. 
Kostnadsmässigt hade PMA lägst annuitet följt av Densiphalt och ABS11. Orsaken till att ABS11 var 
dyrast var troligen behovet av mellanliggande akutåtgärder i form av gjutasfalt.  

Slutsatsen var att kompletterande bindlager, CBÖ, PMA, Densiphalt, betong och IM var lämpliga 
beläggningar för särskilt utsatta ytor. Skadebilden vid det undersökta vägsnittet bedömdes bero på 
ytslitage på grund av spårbunden dubbdäckstrafik samt plastisk deformation till följd av tung trafik.  
Densiphalt hade längst livslängd och PMA hade lägst annuitet. Konventionell ABS11 var sämst ur 
både livslängds- och kostnadsperspektiv, vilket bedömdes bero på behovet av mellanliggande 
akutåtgärder i form av gjutasfalt.  

 

Nyckelord 

Beläggningsåtgärder, korsning, spårbundenhet, spårbildning, ABS11, Densiphalt, PMA och PMS 
Objekt.   



Förord 

Arbetet med detta examensarbete har varit mycket lärorikt och intressant! Till min hjälp har jag haft 
ett antal personer som bidragit med sin värdefulla kunskap och erfarenhet. Jag vill därför rikta ett stort 
tack till dem som varit med som handledare eller på annat sätt varit delaktiga i mitt examensarbete; Per 
Oldfeldt, Bo Samuelsson och Bo Carlsson på Linköpings Kommun, Krister Ydrevik och Agne 
Gunnarsson på Trafikverket samt Bengt-Åke Hultqvist och Jonas Wennström på VTI. Slutligen vill 
jag även tacka min handledare Madjid Taghizadeh och examinator Dag Haugum på Linköpings 
Universitet för viktig hjälp med skrivandet av examensarbetet.    

 

Julia Ander 

Linköping 25 april 2013 

  



Ordlista 

ABb   Bindlager av asfaltbetong 

ABD  Dränerande asfaltbetong 

ABS   Stenrik asfaltbetong 

ABT   Tätasfaltbetong 

AG Asfaltgrus 

ABÖ Öppen asfaltbetong  

BBÖ Bergbitumenöverbyggnad 

CBÖ Cementbitumenöverbyggnad 

GBÖ Grusbitumenöverbyggnad 

PMA Polymermodifierad asfalt 

PMB Polymermodifierat bitumen 

Tung trafik   Fordon med en bruttovikt överstigande 3,5 ton 

ÅDT  Årsdygnstrafik. Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. 
Anges i fordon per dygn.  

ÅDTk Trafikflödet i ett körfält 

ÅDT tot   Totalt trafikflöde i vägens båda riktningar  

ÅDTk,tung  Trafikflödet av tunga fordon i ett körfält  

 



 

  

Innehållsförteckning 
1. Inledning ...............................................................................................................................................1 

1.1 Problembeskrivning ........................................................................................................................1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................................2 

1.2.1 Frågeställningar .......................................................................................................................2 

1.3 Metod ..............................................................................................................................................2 

1.3.1 Vilka beläggningar är lämpliga för särskilt utsatta körytor såsom korsningar och 
busshållplatser? ................................................................................................................................2 

1.3.2 Vad orsakar skadebilden vid frånfarten på Malmslättsvägen vid korsningen 
Malmslättsvägen/Kaserngatan? ........................................................................................................2 

1.3.3 Vilken beläggningsåtgärd av ABS11, Densiphalt® och PMA är bäst ur ett livslängds- och 
kostnadsperspektiv under 20 år för korsningen Malmslättsvägen/ Kaserngatan? ............................2 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................................3 

1.5 Disposition ......................................................................................................................................3 

2. Bakgrund och förutsättningar ...............................................................................................................4 

2.1 Beläggningsåtgärder för särskilt utsatta ytor ..................................................................................4 

2.2 Bedömning av vägens tillstånd  ......................................................................................................5 

2.2.1 Metod för okulär besiktning  ...................................................................................................5 

2.3 Ekonomisk analys av beläggningsalternativ ...................................................................................6 

2.3.1 Beräkningsmetod .....................................................................................................................6 

2.4 Metoder för dimensionering ...........................................................................................................7 

2.4.1 Empirisk dimensioneringsmetod .............................................................................................7 

2.4.1.1 AASHTO ..............................................................................................................7 

2.4.2 Analytisk dimensioneringsmetod ............................................................................................8 

2.4.3 Analytisk-empirisk dimensioneringsmetod .............................................................................8 

2.4.3.1 Beräkning av ekvivalent antal standardaxlar (Nekv) ..............................................9 

2.4.3.2 Kriterier för tillåtna värden på kritiska påkänningar .............................................9 

2.4.3.3 PMS Objekt ........................................................................................................10 

3. Genomförande ....................................................................................................................................11 

3.1 Litteraturstudie .............................................................................................................................11 

3.1.1 Vägens konstruktion ..............................................................................................................12 

3.1.1.1 Vägkroppens uppbyggnad ..................................................................................12 

3.1.1.2 Olika typer av överbyggnader .............................................................................14 

3.1.2 Lastpåverkan på utsatta ytor ..................................................................................................15 

3.1.2.1 Lastpåverkan på utsatta ytor ...............................................................................15 



 

  

3.1.2.2 Lastpåverkan i korsningar ...................................................................................15 

3.1.3 Vägkroppens nedbrytningsprocess ........................................................................................16 

3.1.3.1 Ytligt slitage ........................................................................................................16 

3.1.3.2 Strukturella förändringar .....................................................................................17 

3.1.3.3 Ingrepp i vägkonstruktionen ...............................................................................17 

3.1.4 Skadetyper och dess orsaker ..................................................................................................18 

3.1.4.1 Vanliga skador ....................................................................................................18 

3.1.4.2 Spårbildning ........................................................................................................19 

3.1.5 Beläggningar .........................................................................................................................21 

3.1.5.1 Konventionella beläggningar ..............................................................................21 

3.1.5.2 Beläggningar för utsatta ytor ..............................................................................22 

3.2 Fallstudie ......................................................................................................................................24 

3.2.1 Inmätning av aktuellt vägsnitt ...............................................................................................24 

3.2.2 Okulär besiktning ..................................................................................................................25 

3.2.3 Analys av balk i det aktuella vägsnittet .................................................................................29 

3.2.3.1 Uppsågning av balk ............................................................................................29 

3.2.3.2 Balkanalys ...........................................................................................................32 

3.3 Analyser ........................................................................................................................................36 

3.3.1 Beräkning av livslängd med hjälp av PMS Objekt ...............................................................36 

3.3.1.1 Trafiksituation .....................................................................................................36 

3.3.1.2 Historisk uppbyggnad av det aktuella vägsnittet ................................................37 

3.3.1.3 Förutsättningar för de undersökta beläggningarna .............................................38 

3.3.1.4 Beräkning av livslängd .......................................................................................38 

3.3.2 Ekonomisk analys .................................................................................................................39 

3.3.2.1 ABS11 .................................................................................................................39 

3.3.2.2 Densiphalt® ........................................................................................................40 

3.3.2.3 PMA ....................................................................................................................40 

4. Resultat och analys .............................................................................................................................41 

4.1 Vilka beläggningar är lämpliga för särskilt utsatta körytor såsom korsningar och busshållplatser?
 ............................................................................................................................................................41 

4.2 Vad orsakar skadebilden vid frånfarten på Malmslättsvägen vid korsningen Malmslättsvägen/ 
Kaserngatan? ......................................................................................................................................42 

4.3 Vilken beläggningsåtgärd av ABS11, Densiphalt® och PMA är bäst ur ett livslängd- och 
kostnadsperspektiv under 20 år för korsningen Malmslättsvägen/ Kaserngatan? ..............................43 

4.3.1 Livslängdsperspektiv .............................................................................................................43 

4.3.2 Kostnadsperspektiv ...............................................................................................................43 



 

  

5. Diskussion ..........................................................................................................................................44 

5.1 Resultatdiskussion ........................................................................................................................44 

5.2 Metoddiskussion ...........................................................................................................................48 

6. Slutsatser och rekommendationer .......................................................................................................49 

7. Referenser ...........................................................................................................................................50 

 
 
Bilagor:  
 
Bilaga 1:  Ursågad balk från det aktuella vägsnittet 
Bilaga 2:  Trafikmätning från Malmslättsvägen 2012 
Bilaga 3:  Nuvärdesfaktor för den ekonomiska analysen 
Bilaga 4:  Annuitetsfaktor för den ekonomiska analysen 
Bilaga 5:  Resultat för ABS11 i PMS Objekt 

Bilaga 6:  Resultat för Densiphalt® i PMS Objekt 
Bilaga 7:  Resultat för PMA i PMS Objekt 



1 
 

1. Inledning 

Aktuell rapport är ett examensarbete som utfördes som en del av den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen i byggnadsteknik vid Linköpings Universitet. Examensarbetet 
behandlar ämnet beläggningar för körytor utsatta för särskilda belastningsförhållanden och 
därmed kräver anpassade beläggningar.  
 

1.1  Problembeskrivning 
Sveriges vägnät består av allmänna vägar och enskilda vägar. De allmänna vägarna kan vara 
statliga eller kommunala. En del ytor i vägnätet är mer utsatta för laster än de generella 
vägsträckorna. Särskilt utsatta ytor kan vara korsningar, busshållsplatser, lastkajer och 
söderbackar (TRVK Väg, 2011). Den tunga trafikens inbromsningar och accelerationer kan 
orsaka krackeleringar i vägytan (Wågberg, 2003) och långsamtgående och stillastående trafik 
genererar krafter som riskerar att orsaka spårbildning (Rosenberger & Buncher 1999). En 
spårbunden trafik försämrar vägens bärighet (Wågberg, 2006). Spårbundenhet kombinerad 
med dubbdäckstrafikens ytslitage genererar spårbildning, vilket kan få stora ekonomiska 
effekter som följd (Gustafsson m.fl., 2006).   
 
Det kommunala vägnätet består till stor del av dessa utsatta ytor. Då investeringar och 
underhåll av vägnätet bekostas av kommunala skattemedel är det av intresse både för 
kommunen och för dess invånare att vägar, gator och torg byggs hållbara både ekonomiskt 
och livslängdsmässigt.  
 
Korsningen Malmslättsvägen-Kaserngatan (figur 1) i centrala Linköping har länge varit 
problematisk på grund av återkommande spårbildning. Korsningen är spårbunden på grund av 
en refug som tränger ihop trafiken i utåtgående körfält. Detta tillsammans med den höga 
trafikbelastningen har setts som de främsta orsakerna till skadebilden. Drift - och 
Underhållsavdelningen på Linköpings Kommun måste mellan omläggningarna av asfalt 
utföra akutåtgärder med gjutasfalt i spåren. Kan en förändrad beläggningsåtgärd än den 
konventionella med stenrik asfaltbetong (ABS11) minska risken för spårbildning i 
beläggningen och därigenom minska behovet av kostsamma underhållsåtgärder?   

Figur 1. Aktuellt vägsnitt på Malmslättsvägen vid korsningen Malmslättsvägen - 
Kaserngatan 
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1.2  Syfte  
Syftet är att studera vilka beläggningsåtgärder som är lämpliga för utsatta körytor såsom 
korsningar och busshållplatser samt att se vad som orsakar skadebilden i en skadedrabbad 
korsning. Vidare är syftet att jämföra tre beläggningsalternativ för att se vilket som är mest 
fördelaktigt ur ett livslängds- och kostnadsperspektiv.   
 
 

1.2.1 Frågeställningar:  

1. Vilka beläggningar är lämpliga för särskilt utsatta körytor såsom korsningar och 
busshållplatser? 

2. Vad orsakar skadebilden vid frånfarten på Malmslättsvägen vid korsningen 
Malmslättsvägen/ Kaserngatan? 

3. Vilk en beläggningsåtgärd av ABS11, Densiphalt® och polymermodifierad asfalt 
(PMA) är bäst ur ett livslängd- och kostnadsperspektiv under 20 år för korsningen 
Malmslättsvägen/ Kaserngatan?  

 
 

1.3  Metod  
1.3.1 Vilka beläggningar är lämpliga för särskilt utsatta körytor såsom 
korsningar och busshållplatser? 

För att studera denna frågeställning gjordes litteraturstudier av vetenskapliga artiklar, 
rapporter, publikationer och tidigare gjorda examensarbeten. Dessutom genomfördes 
litteraturstudier av kurslitteratur från högskoleingenjörsutbildningen i byggnadsteknik vid 
Linköpings Universitet.  
 
1.3.2 Vad orsakar skadebilden vid frånfarten på Malmslättsvägen vid 
korsningen Malmslättsvägen/Kaserngatan? 

Frågeställningen besvarades genom en fallstudie. Skadebilden undersöktes och analyserades 
genom en okulär besiktning av den aktuella vägsträckan enligt Wågberg (2003). Därefter 
genomfördes en ursågning av en balk på vägsnittet enligt figur 1 vilken senare analyserades 
för att identifiera skadebilden och deformationerna. Resultatet från balkanalysen jämfördes 
sedan med litteraturen för att få fram orsakerna till skadorna. 
 

1.3.3 Vilken beläggningsåtgärd av ABS11, Densiphalt® och PMA är bäst ur ett 
livslängds- och kostnadsperspektiv under 20 år för korsningen 
Malmslättsvägen/ Kaserngatan?  

För att kunna besvara frågeställningen gjordes en analys av livslängden i 
dimensioneringsverktyget PMS Objekt.  Programmet valdes då det var det mest använda 
dimensioneringsverktyget för vägar i Sverige (Al Barkawi, 2012). Resultatet bestod i två 
livslängder för de respektive beläggningsalternativen, en för terrassen och en för slitlagret.  
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Kostnaderna beräknades för en 20-årsperiod då detta är den tekniska livslängden för bundna 
lager (Ahlcrona, 2012). En förenklad ekonomisk analys utfördes genom en 
nuvärdesberäkning som resulterade i de olika beläggningsalternativens årskostnad. 
Alternativen jämfördes sedan inbördes genom deras annuitet, vilket är nuvärdet dividerat med 
en annuitetsfaktor. (Elsander m.fl., 2006)  
 
 

1.4  Avgränsningar 
• Enbart ett snitt på frånfarten på Malmslättsvägen vid korsningen 

Malmslättsvägen/Kaserngatan omfattades av analysen. 

• Miljöpåverkande faktorer för val av beläggning behandlades inte.  
• Tre beläggningsalternativ jämfördes vid analysen, då dessa var de mest använda av 

Linköpings Kommun vid beläggning av liknande objekt.  
• En jämförelse mellan valda beläggningsalternativ gjordes utan någon gradering hur de 

stod sig mot andra alternativ.  
• En förenklad ekonomisk beräkningsmetod utfördes, inte en fullskalig 

livscykelkostnadsanalys.  
• Samhällsekonomiska faktorer inräknades inte i den ekonomiska beräkningsmetoden. 

 

 

1.5 Disposition 
Bakgrund och förutsättningar behandlar teorierna som motiverar valt syfte och 
frågeställningar, och vidare beskrivs de metoder som använts i arbetet. I genomförandet 
presenteras resultatet av litteraturstudier, fallstudier och analyser. I l itteraturstudien behandlas 
först vägens konstruktion, lastförutsättningar och vägars tillståndsförändring. Därefter 
beskrivs olika skadetyper och beläggningar. Vidare presenteras resultatet på de tre 
frågeställningarna. Avslutningsvis finns diskussion och slutsats.   
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2. Bakgrund och förutsättningar 

2.1 Beläggningsåtgärder för särskilt utsatta ytor 
Direkt när vägen tas i bruk så påbörjas en fortlöpande och naturlig nedbrytningsprocess. 
Nybyggnadsstandard, material- och utförandekvalitet, åtgärdstidpunkt samt typ av åtgärd 
påverkar hur snabb denna process är. (Wågberg, 2003) Busshållplatser, korsningar och 
söderbackar är ytor med extrem påkänning på grund av bland annat trafikens låga hastighet, 
spårbundenhet och/eller utsatthet för höga temperaturer (TRVK Väg, 2011). Den 
långsamtgående och stillastående trafiken genererar laster som riskerar orsaka spårbildning, 
vilket är det vanligaste problemet i korsningar (Walker & Buncher 1999) (se bild 1).  
 
Walker & Buncher (1999) beskriver svårigheten vid dimensionering av en korsning, och att 
vägprojektören måste beakta den speciella belastningssituationen. Särskilt utsatta ytor riskerar 
att drabbas av ett ökat slitage, och beläggningen måste därför kompenseras för den ökade 
trafiken och eventuella spårbundenheten (Ahlcrona, 2012). Beläggningsvalet påverkar vägens 
funktionella egenskaper. De prioriterade egenskaperna på högtrafikerade gator är resistens 
mot dubbslitage och deformation av tung trafik samt att ytan ska vara lågbullrande. (Wågberg, 
2001) Beläggningens deformationsbenägenhet påverkas i hög grad av volymrelationerna 
bindemedel/sten/hålrum, stenskelettets inre friktion samt bindemedlets egenskaper (Wågberg, 
2003). Genom att anpassa beläggningen efter den utsatta ytans speciella belastningssituation 
så kan projektören påverka slitlagrets funktion, beständighet och livslängd.   
 

 
  

Bild 1. Spårbildning på frånfarten på Malmslättsvägen vid korsningen 
Malmslättsvägen/Kaserngatan. 
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2.2 Bedömning av vägens tillstånd 
Enligt TRVK Väg (2011) så ska man vid underhåll och förstärkning av vägar ta reda på 
orsaken till befintliga skador och defekter i beläggningen, en så kallad tillståndsbedömning. 
Väghållarens arbete med regelbundna tillståndsbedömningar är viktiga för arbetet med 
prioritering och planering av framtida underhållsinsatser (Wågberg, 2003).  
 
2.2.1 Metod för okulär besiktning 

Det är av stor vikt vid en tillståndsbedömning att den innefattar en okulär besiktning av 
vägytan och dess omgivande områden (diken, terräng). Syftet med tillståndsbedömningen är 
att påvisa graden av skador och defekter och deras orsaker. Vid större projekt kan ett kortare 
avsnitt väljas ut för att representera hela objektet. En sträcka på 100 meter är lämplig för 
detaljerad okulär besiktning. (Wågberg, 2003) 
 
Den metod som rekommenderades av Wågberg (2003) är följande: 

1. Gå längs sträckan. 
2. Använd skadekatalogen Bära eller Brista (Wågberg, 2003) för att identifiera skador 

och defekter samt deras svårighetsgrad. Uppmärksamma även ytor utanför objektet 
för att påvisa eventuell otillräcklig ytavvattning och dränering. 

3. Efter att vägavsnittet studerats, utför en samlad bedömning av varje skadetyp och dess 
omfattning. 

4. Komplettera gärna protokollet med foton eller videoinspelning.  
 
Den okulära besiktningen kompletteras med fördel av olika mätsystem som vägytemätning av 
spårdjup, längsojämnhet och/eller tvärfall. Ibland behövs en kompletterande undersökning för 
att fastställa orsaken till skadorna. Exempelvis provtagning av material och analys av 
vägkonstruktionens uppbyggnad och de ingående materialens egenskaper. (Wågberg, 2003) 
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2.3 Ekonomisk analys av beläggningsalternativ 
I slutändan är det oftast ekonomin som avgör vilket beläggningsalternativ som väljs. Då olika 
beläggningar resulterar i olika kostnader och livslängder så bör en ekonomisk kalkyl göras på 
årsbasis. (Elsander m.fl. 2001) Den tekniska livslängden representerar tiden det är tekniskt 
möjligt att utnyttja investeringen. Vid ett vägprojekt gäller den tekniska livslängden så länge 
konstruktionen uppfyller funktionskraven med normalt underhåll. (Degerman & Haraldsson 
2003) 
 
 

2.3.1 Beräkningsmetod 

En förenklad metod som resulterar i en nuvärdesberäkning presenteras nedan. Ingående 
parametrar kan man ta reda på enligt följande: Åtgärdspriset (investeringen) per kvadratmeter 
tas fram från en offert eller uppskattas. Den tekniska livslängden (fortsättningsvis kallad 
livslängd) fram till nästa större underhållsåtgärd uppskattas. Underhållskostnaden estimeras 
för den tekniska livslängden, vilken innefattar tidpunkt och kostnad per kvadratmeter. 
Bestämning av kalkylräntan görs, vilken grundar sig på marknadsräntan, kapitaltillgången och 
investeringens risknivå. (Elsander m.fl., 2006) 
 
 

N=I+U/(1+r) T1 – R/(1+r)T2 (Elsander m.fl., 2006) 
 

N = nuvärdet 
I = åtgärdspriset (investeringen) 
U = underhållskostnaden 
R = restvärdet vid dimensioneringsperiodens slut 
r = kalkylräntan 
T1 = tiden till eventuell underhållsåtgärd 
T2 = dimensioneringsperiod/livslängd 
(1+r)T1 = Nuvärdesfaktor  
(1+r)T2  = Nuvärdesfaktor 

 

 
Efter uträkning av nuvärdet divideras detta med en annuitetsfaktor och annuiteten erhålls. 
Genom att jämföra annuiteten kan det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet väljas. 
(Elsander m.fl., 2006) 
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2.4. Metoder för dimensionering 
Beroende på vägöverbyggnadens dimensioneringsklass (DK) så används olika 
dimensioneringsmetoder. Som exempel ska överbyggnader i DK 1 dimensioneras enligt en 
tabellmetod med maximal trafikbelastning på 500 000 standardaxlar (se figur 2). För DK2 
används empirisk-analytiska dimensioneringsmetoder. I DK 3 ska vägkonstruktionerna 
dimensioneras med hjälp av avancerade mekanistiska modeller och laboratorieprovning. 
(VVTK Väg, 2008)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Empirisk dimensioneringsmetod 

Den empiriska dimensioneringsmetoden bygger på erfarenheter och tidigare studier av 
beständiga konstruktioner gjorda under lång tid. Inga direkta beräkningar görs av 
konstruktionens påkänningar. (Vägverket, 2007) Vid vägdimensionering använder 
projektören sig av tabeller över överbyggnadstyper, konstruktioner anpassade för olika 
förhållanden, lagertjocklekar och materialkvaliteter (Al Barkawi, 2012). Nackdelarna med 
empiriska metoder är att de är bundna av tidigare genomförda projekt och är känsliga för 
förändringar av trafikbelastningar, vägmaterial eller klimat (Vägverket, 2007).  

2.4.1.1 AASHTO 

Den mest kända empiriska dimensioneringsmetoden bygger på AASHTO-försöken 
(American Association of State Highway and Transportation Officials) som utfördes under 
50-talet i USA. Studien undersökte sambandet mellan axellaster och nedbrytning av olika 
överbyggnadskonstruktioner. (Transportation Research Board, 2007) Försöken resulterade i 
AASHTO pavement design guide som används vid dimensionering av vägar, framförallt i 
USA. Guiden baseras på empiriska data som bygger på ekvationer som togs fram under 
försöken. Vidare visar den hur vägkonstruktionen påverkas av trafikmönster, klimat och 
materialegenskaper. (Al Barkawi, 2008)  
 
 

  

Figur 2. Definition av standardaxel. Källa: VVTK Väg, 2008. 
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2.4.2 Analytisk dimensioneringsmetod 

Vid analytisk dimensionering beräknas materialpåkänningar i vägkonstruktionen, såsom 
spänningar, töjningar och deformationer. Livslängden på en vägkonstruktion uträknas genom 
tekniska och teoretiska samband. (Vägverket, 2007) Uträkningarna ger svar på hur mycket 
laster de olika lagren klarar och vilken typ av skaderisk konstruktionen är utsatt för (Al 
Barkawi, 2012). Indata som används kan vara klimat samt material- och lastegenskaper 
(Vägverket, 2007). Vid dimensionering används styvheten på ingående material, vilken 
benämns som styvhets- eller elasticitetsmodul (E-modul) med enheten MPa (VVTK Väg, 
2008). Eftersom den analytiska dimensioneringsmetoden är fri från empiriska erfarenheter så 
kan nya material och lastfall undersökas (Vägverket, 2007).  
 
 

2.4.3 Analytisk-empirisk dimensioneringsmetod 

Metoden innefattar en kombination av analytisk och empirisk dimensioneringsmetod. Den 
analytiska delen omfattas av beräkningar av ingående materialpåkänningar. Dessa kopplas 
sedan mot empiriska kriterier och ger därmed en livslängd. Det mest använda empiriska 
sambandet är antalet standardaxlar som konstruktionen tål under dess livslängd. I Sverige är 
de mest använda kriterierna horisontell töjning i underkant av asfaltbeläggningen 
(sprickkriterium) och vertikal trycktöjning på terrassen (risk för deformationer i 
undergrunden) (se figur 3). Vid dimensionering med alternativa material är det lämpligt att 
använda en analytisk-empirisk dimensioneringsmetod eftersom det empiriska underlaget ofta 
är begränsat. (Vägverket, 2007)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Figur 3. Kritiska påkänningar i en vägkonstruktion. 
Källa: Vägverket, 2007 
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2.4.3.1 Beräkning av ekvivalent antal standardaxlar (Nekv) 

Vid vägdimensionering tas Nekv fram för den avsedda livslängden. Detta genom att använda 
trafikprognosen för körfältets bundna lager under avsedd livslängd. Beräkning av Nekv sker 
enligt följande (VVTK Väg, 2008):  
  
 Nekv = ÅDTk · 3,65 · A · B · ∑(1 + k/100)j    F.1 

 
 A  =  antal tunga fordon i % 
 B  =  ekvivalent antal standardaxlar per tungt fordon 
 n  =  avsedd dimensioneringsperiod i år 
 j  =  1, 2, 3… n 
 k  =  antagen trafikförändring per år i % för tunga fordon 
 

 
På högtrafikerade ytor är det av vikt att beräkna andelen tung trafik som kommer belasta 
vägen inför valet av beläggningsåtgärd (Ahlcrona, 2011). Detta sker enligt följande:  

 
ÅDTk,tung = ÅDTk  · A/100  (TRVK Väg, 2011)  F.2 
(A=andel tunga fordon i %) 

 

2.4.3.2 Kriterier för tillåtna värden på kritiska påkänningar 

Bitumenbundet lager i DK2: 
Vid dimensionering av en överbyggnad med minst 75 mm bitumenbundet lager, så ska 
konstruktionen utföras så att den horisontella dragtöjningen i underkant på det bitumenbundna 
lagret (av typen AG med bindemedel 160/220) erhåller följande värde (VVTK Väg, 2008): 
  
 Ntill,bb ≥  Nekv    F.3 
 Ntill,bb =  365 / ∑(ni / Nbb,i)    F.4 
 Nbb,i  =   fs · ((2,37 · 10-12 · 1,16(1,8·Ti + 32)) / (εbb,i

4))  F.5 
 

 Ntill,bb = tillåtet antal standardaxlar för bitumenbundet bärlager under klimatperiod ”i” 
 Nekv       =   ekvivalent antal standardaxlar 
 ni    =   antal dygn under aktuell klimatperiod ”i” 
 Nbb,i   =    tillåtet antal standardaxlar för bitumenbundet bärlager under klimatperiod ”i”  

 fs    =   korrigeringsfaktor med avseende på befintlig beläggnings sprickighet och 
krackelering (för nybyggnad är fs  = 1,0)  

 εbb,i   =   största horisontella dragtöjning i bitumenbundet bärlager för klimatperiod ”i” vid 
belastning med en standardaxel på vägytan 

 Ti  = Temperatur (°C) i bitumenbunden beläggning för klimatperiod ”i” 
 

 
 
Terrassyta i DK2 
Konstruktion av en överbyggnad med minst ett bitumenbundet lager ska utföras så att 
töjningen i terrassytan får följande värden (VVTK Väg, 2008): 
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 Ntill, te ≥ 2 ·  Nekv    F.6 
 Ntill, te = 365 / ∑(ni / Nte,i)    F.7 
 Nte,i =  fd · ((8,06 · 10-8) / (εte,i

4))   F.8 
 

 Ntill,te = tillåtet antal standardaxlar för terrassen under klimatperiod ”i” 
 Nekv       =   ekvivalent antal standardaxlar 
 fd    =   korrigeringsfaktor med avseende på fukt och väta i terrassmaterial 

 m   =   antalet klimatperioder 
 ni    =   antal dygn under aktuell klimatperiod ”i” 
 Nte,i   =    tillåtet antal standardaxlar för terrassyta under klimatperiod ”i” 

 εte,i   =   största vertikala trycktöjning i terrassyta för klimatperiod ”i” vid belastning med en 
standardaxel på vägytan 

 

 

2.4.3.3 PMS Objekt 

PMS Objekt är ett dimensioneringsprogram som bygger på analytisk-empiriska grunder. 
Programmet används som standard i Sverige vid dimensionering av vägkonstruktioner. 
Dimensioneringen i PMS Objekt bygger på resultat av tidigare tester av material och deras 
användning i konstruktioner. (Al Barkawi, 2012) Materialegenskaperna för olika lager, som 
styvhetsmoduler för bitumenbundna slit- och bärlager i olika tjocklekar finns registrerade i 
PMS Objekt (VVTK Väg, 2007) som är uppbyggt enligt de regler som finns i TRVK Väg. I 
programmet kan beräkning ske av antalet standardaxlar som kommer att belasta vägen under 
dimensioneringsperioden, om konstruktionen kommer klara förväntad trafik samt kommande 
tjällyftningar (Göransson, 2004). PMS Objekt resulterar i en uppskattning av 
vägkonstruktionens livslängd i bitumenbundna lager och terrass (Al Barkawi, 2012).  
 
I syfte att undersöka validiteten på dimensioneringskriterierna i PMS Objekt så jämfördes 
livslängden i PMS Objekt med den verkliga livslängden i en studie av Göransson (2004). Den 
verkliga livslängden inhämtades från LTPP-databasen (long term pavement performance) som 
systematiskt samlar in data från vägkonstruktioners tillståndsförändring. I projektet arbetade 
forskarna efter hypotesen att det fanns ett linjärt samband mellan beräknad och faktisk 
livslängd i parametern sprickindex. Resultatet visade bra korrelation mellan den de beräknade 
och faktiska livslängderna för det bitumenbundna lagret. Belastningarna i terrassytan 
korrelerade inte i samma utsträckning mellan beräknad och faktisk livslängd. Detta troddes 
bero på att sprickor startar i det bitumenbundna lagrets underkant. (Göransson, 2004) 
 
 
Beräkningsgång i PMS Objekt  
Inledningsvis beräknas antalet överfarter av ekvivalenta standardaxlar (se formel F.1) som 
kommer belasta konstruktionen under dess livslängd. Den tänkta konstruktionen 
inprogrammeras och därefter kontrollerar programmet hur många standardaxlar 
konstruktionen klarar av. Detta sker med formlerna F.3-5 för dragtöjning i underkant på det 
bitumenbundna lagret och F.6-8 för trycktöjning på terrassytan. (Al Barkawi, 2012) 
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3. Genomförande 

3.1 Litteraturstudie 
Sökningar efter artiklar och publikationer gjordes på databaser som fanns tillgängliga på 
Linköpings Universitets söktjänst UniSearch samt på VTI´s och Trafikverkets 
publikationswebbar. Dessutom utfördes allmänna internetsökningar för att finna gjorda 
examensarbeten från andra universitet i Sverige. Sökorden som användes var bland annat 
utsatta ytor, korsning, busshållplats, beläggningar, asfalt, betong, Densiphalt, PMA och 
livscykelkostnadsanalys. Dessa användes i olika kombinationer både på svenska och på 
engelska.  
 
Primärkällor från tidigare artiklar inhämtades och användes i sin ursprungsform. Ett par källor 
som användes var produktinformation från leverantörer. Alla använda källor granskades 
källkritiskt. Godkända examensarbeten var kvalitetssäkrade från andra Universitet och ansågs 
som trovärdiga. Tryckt litteratur sågs som tillförlitlig då den antingen användes som 
kurslitteratur vid Linköpings Universitet eller användes som branschpraxis vid 
skadeinventering och val av beläggningar. Enbart vetenskapliga artiklar och examensarbeten 
som fanns i full-text användes.  
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3.1.1 Vägens konstruktion 

Det är komplext att dimensionera och konstruera vägar och flera faktorer påverkar 
utformningen (TRVK Väg, 2011). Överbyggnadens ingående lager dimensioneras så de 
behåller sina hållfasthetsegenskaper för respektive dimensioneringsperiod (VVTBT, 2011). 
Dimensioneringsperioden är för bundna lager 20 år och för obundna lager 40 år (Ahlcrona, 
2012). Överbyggnaden konstrueras med hänsyn till dimensioneringsklass samt beroende på 
om det är en nybyggnad eller underhåll/förstärkningsåtgärd, typ av väg, förväntad trafiklast, 
klimatzon och ingående materials klassificering (exempelvis tjälfarlighetsklass) (TRVK Väg, 
2011).   
 

3.1.1.1 Vägkroppens uppbyggnad  

Vägkroppens terrass byggs upp genom bortschaktning av material i undergrunden samt 
utfyllnad av berg- eller jordmassor som bildar underbyggnaden. En terrass utförs med ett 
tvärfall på 2,5 %. Överbyggnaden, som vilar på terrassen, består av följande lager nämnda 
ovanifrån; slitlager, bundet bärlager, obundet bärlager, förstärkningslager samt skyddslager 
(se figur 4). (TRVK Väg 2011) 
 

 
 
 

 
 
 
  

Figur 4. Vägkroppens uppbyggnad.  Källa: TRVK Väg  2011. 
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Nedan följer en beskrivning av överbyggnadens olika lager (se figur 5) (TRVK Väg, 2011):  

• Slitlagret består vanligen av asfalt eller betong. Dess primära funktion är att ge 
körbanan önskvärda egenskaper med krav på trafiksäkerhet, transportekonomi och 
komfort.  

• Det bundna bärlagret har som uppgift att uppta och fördela laster och motverka 
deformationer. Under rubriken ”Olika typer av överbyggnader” beskrivs vad det 
bundna bärlagret består av beroende på överbyggnadstyp.    

• Det obundna bärlagret består av krossat grus. Huvuduppgift är att uppta och fördela 
belastningarna från trafiken vidare nedåt i vägkonstruktionen.  

• Förstärkningslagret utgörs av krossmaterial. Lagrets uppgift är att fördela lasterna 
vidare ned i undergrunden och fungera som dränerande lager.  

• Skyddslagret uppgift är att skydda mot tjällyftningar och motverka att finkorniga 
material från undergrunden tränger upp i förstärkningslagret. Under skyddslagret kan 
en geotextil placeras vilket ytterligare fungerar som en materialskiljare. Ett 
skyddslager utförs av berg, block- och stenjordarter eller berg- och gruskrossmaterial 
(AMA Anläggning 10, 2011). 

 

 

  

Figur 5. Principlösning överbyggnad. Källa: TRVK Väg, 2011. 
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3.1.1.2 Olika typer av överbyggnader 

Överbyggnadens huvuduppgift är att transportera bort vatten från vägyta och vägkropp, 
motverka trafikbelastningar, sprida lasterna vidare till underbyggnaden samt ge en jämn yta 
för säkerhet och komfort. Överbyggnader delas in i styv, halvstyv och flexibel konstruktion. 
En styv överbyggnad har ett bundet bärlager av cementbetong. En flexibel överbyggnad har 
enbart obundna eller obundna och bitumenbundna lager. Det bundna bärlagret i en flexibel 
överbyggnad utgörs ofta av ett asfaltgrus (AG). De mest använda överbyggnadstyperna i 
Sverige är grusbitumenöverbyggnad (GBÖ) (se figur 6), bergbitumenöverbyggnad (BBÖ) 
samt cementbitumenöverbyggnad (CBÖ) (se figur 7) (VVTK Väg, 2008)  

 
  

Figur 6. Grusbitumenöverbyggnad  (GBÖ). 
Källa: VVTK Väg, 2008. 

Figur 7. Cementbitumenöverbyggnad (CBÖ). Källa: TRVK 
Väg 2011. 
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3.1.2 Lastpåverkan på utsatta ytor  

3.1.2.1 Lastpåverkan på utsatta ytor 

Utsatta ytor brukar definieras som busshållplatser, korsningar och söderbackar vilka påverkas 
av stora laster orsakade av trafiken (TRVK Väg, 2011). Söderbackar påverkas negativt på 
grund av den högre beläggningstemperaturen (Wågberg, 2003). De delar av vägnätet som 
tvingar trafiken till att köra i samma spår, så kallad spårbundenhet, eller sammanstråla i 
samma körfält medför en ökad belastning och större slitage på de delar som återstår för trafik 
(Ahlcrona, 2012). Frekvent spårbunden busstrafik försämrar vägens bärighet samtidigt som 
risken för plastiska deformationer ökar. Avsmalnade vägar innebär en risk för ojämnt slitage, 
deformationer och underminering av vägens djupare lager. Förekomsten av tunga fordon och 
dubbdäckstrafik ökar dessa risker ytterligare. (Wågberg, 2006)  
 

3.1.2.2 Lastpåverkan i korsningar 

Den långsamtgående och stillastående trafiken har tidigare nämnts som orsaker till 
spårbildning i korsningar. Långsamtgående och stillastående trafik orsakar dessutom högre 
exponeringstid för asfalten av droppande bränsle och olja samt värmeutstrålning från motorer 
vilket har en uppmjukande effekt på beläggningen. Andra förvärrande faktorer i en korsning 
är inbromsning, acceleration och svängning som orsakar skjuvkrafter i beläggningsskiktet. 
Den korsande trafiken resulterar därutöver i en dubblering av antalet överfarter jämfört med 
en vanlig väg. (Walker & Buncher 1999) 
 
Styvheten i asfalt och bindemedel är beroende av längden samt frekvensen av belastningar. 
Detta kan förklara varför asfalt i det allmänna vägnätet inte alltid har tillräcklig hållfasthet för 
att klara belastningssituationen i en korsning (Walker & Buncher 1999). Asfaltens livslängd 
gynnas av viloperioden mellan belastningarna då dessa möjliggör att de hårfina sprickorna går 
ihop (Mårtensson & Wilen 2007). Belastningstiden påverkas också av antalet tunga axlar, 
hastigheten och graden av spårbundenhet (Wågberg, 2003).  
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3.1.3 Vägkroppens nedbrytningsprocess  

Wågberg (2003) beskriver vägens nedbrytningsprocess som naturlig och skiljer mellan 
slitage, strukturella deformationer och ingrepp i vägkonstruktionen.  

3.1.3.1 Ytligt slitage 

Nötning av dubbdäck  

Nötning från dubbdäck orsakar slitage på högtrafikerade vägar (ÅDTt >4000). 
Spårbundenhet, ökad hastighet, ökad trafikmängd och högre antal dubbdäck kräver en högre 
nötningsresistens hos beläggningen för att undvika spårbildning. (Wågberg, 2003) Dubbdäck 
förbättrar trafiksäkerheten men ökar slitaget på vägar vilket resulterar i frisläppning av 
inandningsbara partiklar och spridning av tungmetaller (Gustafsson m.fl., 2006). 

Följande faktorer hos beläggningen påverkar motståndskraften mot ytslitage av dubbdäck 
(Gustafsson m.fl., 2006): 

• Slitstyrkan på det grövre stenmaterialet 
• Den största stenstorleken 

• Stenhalten (material > 4 mm) 
• Vid låg stenhalt påverkar typ av bindemedel och tillsatser 

• Dålig packning av asfalten  

Dubbarna orsakar en kombination av slag och repningar på vägytan. Graden av spårbundenhet 
påverkar hur mycket volym som nötts bort i beläggningen och därmed spårdjupet. (Wågberg, 
2003)  
 
Åldring av beläggningen 
Det ytliga slitaget på lågtrafikerade vägar orsakas framförallt av åldring av beläggningens yta 
(Wågberg, 2003). 
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3.1.3.2 Strukturella förändringar  

Det är framförallt bussar och tunga lastbilar som orsakar strukturella förändringar i 
vägkroppen. Förutom trafikberoende belastningar så föranleder klimatet, sammansättningen 
av asfalten samt bindemedelstypen strukturella förändringar. (Wågberg, 2003) 
 
Plastisk deformation 
Spårbildning på högtrafikerade vägar beror ofta på plastisk deformation eller instabilitet 
tillsammans med avnötning. Instabilitet visar sig som dubbelspår med spårvidden 185-200 cm 
efter parmonterade boggihjul. Om vägen ligger i motlut mot söder eller sydväst är den extra 
utsatt för plastisk deformation på grund av en högre beläggningstemperatur. Vid trafikljus och 
busshållplatser, där tung trafik stannar och accelererar ofta uppstår också plastisk deformation 
i form av tvärgående korrugering. (Wågberg, 2003) 
 
Bärighetsberoende nedbrytning 
Spårbildning - Den tunga trafiken genererar deformationer i obundna lager eller undergrund, 
framförallt då asfaltlagret är tunt. Påkänningarna i de obundna lagren och undergrunden ökar 
dessutom av de tunga fordonens axellast. Spårvidden vid bärighetsberoende nedbrytning är 
mellan 185-200 cm och med flackare profil än vid plastisk deformation. (Wågberg, 2003) 
Sprickbildning – Överfarter av tung trafik orsakar dragtöjning i asfaltlagrets undre kant vilket 
slutligen utmattas och utvecklar sprickor. Sprickorna är ofta längsgående i eller bredvid den 
tunga trafikens spår. Sprickorna kan successivt utvecklas till krackeleringar. (Wågberg, 2003) 
 
Tjäl - och markprocesser 
Ojämna tjällyftningar samt tjällossning orsakar först en volymökning och sedan en 
övermättning av vatten i de obundna lagren. Dessa rörelser reducerar vägens hållfasthet. 
Högre halt finkorniga material i de obundna lagren och större trafikbelastningar under 
tjällossningsperioden ger större deformationer. Snabba temperaturväxlingar vintertid kan 
därutöver ge upphov till krympspänningar i asfalten och resultera i tvärgående sprickor. 
(Wågberg, 2003) 
 
Otillräcklig dränering  
Ojämnheter i vägytan försämrar ytvattnets avrinning och ger stående vatten. Förutsättningarna 
är sämre på lågtrafikerade vägar, där trafiken inte kör bort vattnet. Dräneringssystemet kan 
bestå av dräneringsledningar samt öppna eller stenfyllda diken.  (Wågberg, 2003) 

 

3.1.3.3 Ingrepp i vägkonstruktionen 

Kommunala gator utsätts regelbundet för utbyggnad av exempelvis fjärrvärme och bredband. 
Samordning av ingreppen och underhållsåtgärder kan minska den negativa påverkan på 
vägkonstruktionen som dessa utgör. (Wågberg, 2003) 
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3.1.4. Skadetyper och dess orsaker 

3.1.4.1 Vanliga skador   

Några av de vanligaste skadorna i det Svenska vägnätet är (Wågberg, 2003):  
• Sprickbildning i hjulspår – Orsakas av den tunga trafiken som genererar horisontella 

dragtöjningar i beläggningslagrens underkant. Successivt sprider sig dessa 
töjningssprickor uppåt i beläggningslagren mot vägytan och ger då längsgående 
sprickor i hjulspåren. Vägkonstruktioner med tjocka beläggningar får sprickor 
uppkomna i beläggningsytan.  

• Krackelering – Är en vidareutveckling av sprickbildning i hjulspår (se ovan). 
Förekommer vid alla typer av beläggningstjocklekar samt i anslutning till tvärsprickor, 
kantsprickor eller sprickor i lagningar. 

• Tjälsprickor – Kan orsakas av variationer i undergrundsmaterial och klimatets 
inverkan då ojämna tjällyftningar uppstår.  

• Fogsprickor – Beror på dåligt utförd skarvning vid beläggning.  
• Separation - Separationsbenägenheten ökar vid bristande hantering av stenmaterial och 

asfaltmassor vid tillverkning, lagring, transport och utläggning. Separation kan även 
orsakas av en olämplig sammansättning av asfaltmassor.  

• Blödande beläggning – I en ytbehandling kan blödning uppstå om bindemedelshalten 
är för hög i förhållande till trafikmängden och ythårdheten. Blödningsbenägenheten 
beror också på temperatur och belastningstid, uppförsbackar i solutsatta områden är 
därför extra utsatta.  

• Stensläpp – Förekommer oftast på ytbehandlingar och kan ha ett flertal anledningar, 
exempelvis för liten bindemedelsmängd eller för mycket finmaterial i pågruset.  

• Slaghål ”potthål” (se bild 2) – Är ofta en följd av 
krackelering, separation eller dålig vidhäftning. 

 

 

 

 

  

Bild 2. Slaghål. Källa: Wikipedia. 
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3.1.4.2 Spårbildning 

Spårvidden är 145-155 cm om den är orsakad av personbilstrafiken och 185-200 cm om den 
är orsakad av den tunga trafiken (Wågberg, 2003). Det finns fyra orsakar till spårbildning 
(Rosenberger & Buncher, 1999): 
 

1. Konsolidering – Vid otillräcklig packning av vägkonstruktionen uppträder 
konsolidering vilket innebär en fortsatt packning av trafiken. Situationen förvärras vid 
varmt väder samt i korsningar på grund av långsamtgående och stillastående trafik. 
Konsolidering orsakar spår utan de intilliggande upphöjningarna, se figur 8. 
 

2. Ytslitage – Innebär ett slitage på slitlagret vilket orsakas av dubbdäck. Utseendet på 
spåren liknar det vid konsolidering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Plastisk deformation – Otillräcklig stabilitet i asfaltmassan orsakar plastisk 
deformation. Detta är mer vanligt i korsningar där långsamtgående och stillastående 
trafik orsakar stora belastningar. Utseendet är längsgående spår med intilliggande 
upphöjningar som bildas då trafiken pressar materialet åt sidan (se figur 9).  
 

Figur 8. Spårbildning på grund av konsolidering eller ytslitage. Källa: 
Rosenberger & Buncher, 1999 

Figur 9. Spårbildning på grund av plastisk deformation. Källa: Rosenberger 
& Buncher, 1999 
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4. Mekanisk deformation - Beror på otillräcklig bärighet i vägkonstruktionens lager. 
Tjocklek och styvhet i de olika lagren är för tunna i förhållande till trafikbelastningen. 
Spåren som uppträder är längsgående med kombinerade krackeleringar i ytan (se figur 
10). Krackeleringarna uppstår till följd av dragtöjningar i underkant av det bundna 
lagret.  

 

  

Figur 10. Spårbildning på grund av mekanisk deformation. Källa: 
Rosenberger & Buncher, 1999 
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3.1.5 Beläggningar 

Vägens beläggning styr vilka funktionella egenskaper den har. Egenskaperna kan vara 
jämnhet i längsled, friktion, bärighet, tvärfall, ljusreflektion, rullmotstånd och buller. Tidigt i 
dimensioneringsprocessen ska en bedömning göras av vilka funktionella egenskaper vägen 
ska erhålla. (Wågberg, 2001)  

 

3.1.5.1 Konventionella beläggningar  

Asfaltbeläggning är en vanlig typ av beläggning där sten och bitumen blandades i ett 
asfaltverk under upphettning till en asfaltmassa. Ytbehandling (Y1B och Y2B) är en annan 
typ av beläggning, bestående av ett utlagt bindemedel som mindre stenfraktioner limmas 
emot. Ytbehandling används på det låg- och medeltrafikerade vägnätet och oftast vid 
underhållsåtgärder. På lågtrafikerade gator är även slamasfalt en alternativ beläggning, som 
består av bitumenemulsion och ett fint stenmaterial. (Asfaltens Gröna Bok, 2000) 
 
ABT och ABD 
Med en tät asfaltbetong (ABT) kan projektören genom varierad bindemedelstyp använda 
beläggningen till alla klimat- och vägtyper. Fördelarna med täta beläggningar är god 
nötningsresistens, bra lastfördelningsförmåga, stabilitet och vattenbeständighet. Dränerande 
asfaltbetong (ABD) är en dränerande asfaltmassa med de positiva aspekterna att den sänker 
trafikbullret, kan ersätta konventionella avvattningssystem samt har god friktion och stabilitet. 
En ABD kräver dock regelbundet underhåll för att behålla sina egenskaper. (Asfaltens Gröna 
Bok, 2000) 
 
ABS  
Dubbdäckens nötning på vägytorna har gjort att ABS blivit successivt vanligare på grund av 
dess motståndskraft mot slitage. Det stabila stenskelettet med en hög halt grovt likformigt 
material bidrar till en mekanisk låsning som minskar benägenheten till deformationer 
(Wågberg, 2003). Storleken på det ingående stenmaterialet samt stenhalten påverkar 
beläggningens motståndskraft mot ytslitage (Gustafsson et al., 2006). En förutsättning för att 
beläggningen på den utsatta ytan skulle få en god beständighet är att högkvalitativa 
stenmaterial används, som porfyr, kvartsit eller motsvarande (Wågberg, 2006).  
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3.1.5.2 Beläggningar för utsatta ytor 

Dimensionering av beläggning för utsatta ytor består i tre delar. Först väljs slitlagertyp 
beroende på vilken slitstyrka som krävs för dubbdäckstrafiken. Därefter tas hänsyn till den 
tunga trafiken genom val av tjocklek på respektive beläggningslager. Sist dimensioneras 
eventuellt ett bindlager med syftet att motstå plastiska deformationer. (Wågberg, 2006)  
 
Bindlager 
På ytor där det beräknade antalet tunga fordon överstiger 100 (ÅDTk,tung) ska ett bindlager 
läggas på ett bitumen- eller cementbundet underlag (TRVK Väg, 2011). Ett bindlager ska 
också läggas i större korsningar, busshållplatser, söderbackar och terminaler (Ahlcrona, 
2011). Det utgörs med fördel av ett deformationsresistent bindlager av asfaltbetong (ABb) 
(Wågberg, 2006). Ett ABb ska väljas med krav enligt typblad i TRVK Väg (2011). 
Bindlagrets uppgift är att uppta de skjuvkrafter som uppstår ca 5-9 cm under asfaltytan 
(Ahlcrona, 2011). Åtgärden med bindlager reducerar sprickbildning, förbättrar 
deformationsresistensen och ger ett jämnare underlag för ovanpåliggande lager (TRVK Väg, 
2011).  
 
CBÖ 
De ingående bitumenbundna lagren i en CBÖ är ett bitumenbundet slitlager, bindlager samt 
ett cementbundet bärlager (TRVK Väg, 2011). I VTI’s  studie av provvägar såg man att 
konstruktioner med CBÖ (se figur 7) uppvisade en begränsad spårbildning då överliggande 
bind- och slitlager dimensionerats optimalt (Wiman m. fl., 2009).   
 
Densiphalt®  
Densiphalt är ett produktnamn på en semiflexibel asfalt (NCC). Beläggningen är en typ av 
öppen asfaltbetong, ABÖ. En ABÖ fylld med ett densitslam rekommenderas som förstärkt 
slitlager på busshållplatser (ovanpå ett bindlager). (Ahlcrona, 2011) Densiphalt byggs upp av 
ett stenskelett med en hålrumshalt på 25-30 % som fylls med ett cementbaserat densitslam. 
Genom beläggningens uppbyggnad så kombineras betongens beständighet och bärighet med 
asfaltens elasticitet och fogfrihet, dessutom har den en god resistens mot olja och bensin. 
Densiphalt är lämplig för ytor utsatta för tyngre trafikbelastningar som exempelvis lastplatser 
för tunga fordon, busshållplatser och parkeringshus. (NCC)  
 
En Densiphalt kan anläggas på en asfaltyta, på ett cementstabiliserat grus eller en befintlig 
betongyta. (NCC) Vid nybyggnad anläggs Densiphalten på ett bindlager ovanpå en 
specialtillverkad base, ett särskilt bundet bärlager. Tjockleken på beläggningen görs 30-60 
mm tjock enligt NCC. E-modulen för Densiphalt är mellan 8 000-12 000 MPa vid 20°C 
(Densit, 2006).  
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PMA 
PMA är lämplig vid beläggningar med höga krav såsom utsatta ytor och vägar med hög 
trafikmängd (PEAB, 2008; Ahlcrona, 2011). I vissa fall kan även ett polymermodifierat 
bitumen (PMB) användas i bindlager och AG (Ahlcrona, 2011). Tillverkningen av PMA sker 
genom att en polymer tillsätts i asfaltmassan på verket. Den tillsatta polymeren ger asfalten 
förbättrade kohesions- (PEAB, 2008) och stabilitetsegenskaper vilket ökar beläggningens 
resistans mot plastisk deformation och spårbildning (Wågberg, 2003). En PMB tillverkas 
genom att en polymer tillsätts ett bitumen i en speciell blandarenhet (PEAB, 2008). Enligt 
Ekblad (2013) så är E-modulen för en PMA till minst 10 % styvare än en konventionell asfalt.  
 
Betong 
Hårt trafikerade vägar och andra utsatta ytor är lämpliga att platsgjuta med betong (Kanschat, 
2007). Busshållplatser kan med fördel beläggas med platsgjuten betong ovanpå ett bindlager 
(Ahlcrona, 2011). Betongbeläggningen ger vägen en god beständighet och ett litet 
underhållsbehov (Löfsjögård, 2003). I en studie gjord av VTI (Wiman m. fl., 2009) studerades 
olika överbyggnaders förmåga att motstå spårbildning på grund av dubbdäcksavnötning och 
deformation av tung trafik. Forskarna konstaterade att överbyggnader med betong hade god 
slitstyrka och följaktligen motståndskraft mot spårbildning (Wiman m. fl., 2009). 
Betongbeläggningar ger ett lägre underhållsbehov vilket sänker livscykelkostnaden trots en 
högre investeringskostnad (relativt exempelvis asfalt) (Löfsjögård, 2003).  
 
Indränkt makadam (IM)  
IM är en semiflexibel beläggning och uppträder ungefär som en asfaltbeläggning. Däremot är 
IM starkare, styvare och inte lika benägen till deformationer som asfalt. (Jacobsen, 2012) 
Beläggningen kan användas som bär- och/eller slitlager på allt från låg- till högtrafikerade 
vägar. Ingående material är makadam, kilsten (exempelvis sand eller finmakadam) och 
bindemedel. Bindemedlet utgörs av exempelvis bitumenemulsion eller mjukbitumen. 
(Jacobson & Göransson, 2012) Även bitumenlösning kan användas som bindemedel, men 
enbart i undantagsfall på grund av miljöskäl (TRVKB10, 2011). Nackdelar är att 
beläggningen var dyrare och mer tidskrävande att anlägga (Jacobsen, 2012). 
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3.2 Fallstudie 
Det undersökta vägavsnittet valdes ut av anställda på avdelningarna Drift- och Underhåll samt 
Stadsmiljö. Vägavsnittet valdes då det hade en problematik med spårbildning, hade hög 
trafikbelastning, var spårbundet och dessutom krävde frekventa underhållsåtgärder.  
 

3.2.1 Inmätning av aktuellt vägsnitt 

I februari 2013 utfördes en inmätning av det aktuella vägsnittet tillsammans med 
kommunlantmäteriet på Linköpings Kommun. Inmätningen gjordes med en totalstation och 
prisma på var tionde centimeter över körfältet från kantsten till kantsten. Inmätningsfilen 
transformerades sedan till en profilritning som presenteras i figur 11. Spåren var som djupast 
4 cm, men var vid inmätningstillfället fyllda med gjutasfalt. Antalet spår var ett i det vänstra 
hjulspåret och två i det högra hjulspåret (se figur 11). 
 
 
  

Figur 11. Profilritning av inmätning från Malm slättsvägen i aktuellt vägsnitt. 
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3.2.2 Okulär besiktning 

En okulär besiktning genomfördes i april 2013 och bestod i att identifiera skador på vägen, 
deras utbredning och svårighetsgrad. Sträckan som omfattades av besiktningen sträckte sig 
från starten av frånfarten på korsningen Malmslättsvägen/Kaserngatan och ca 100 meter längs 
Malmslättsvägen västerut (se figur 12).  
 
 

 
Vid den okulära besiktningen gick författaren till aktuellt examensarbete längs sträckan och 
identifierade de olika skadorna och deras omfattning med hjälp av handboken Bära eller 
Brista (Wågberg, 2003). Som komplement utfördes en fotodokumentation utfördes på den 
aktuella sträckan (se bild 3-6).  
 
 
  

Figur 12. Sträckan som omfattades av den okulära besiktningen. Källa: LinGis Webb. 
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Bild 3. Malmslättsvägen i riktning mot korsningen med Kaserngatan. 

Bild 4. Malmslättsvägen i riktning mot korsningen med Kaserngatan. 
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Bild 5. Malmslättsvägen i riktning västerut. 

Bild 6. Malmslättsvägen längst västerut på den undersökta sträckan, i riktning mot korsningen med 
Kaserngatan. 
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Sammanfattningsvis visade tillståndsbedömningen följande resultat:  

• Spårbildning. Utbredning över hela sträckan av svårighetsgrad 3 (spårdjup större än 
20 mm). Övre delen av slitlagret i spåren var på vissa delar genomslitet. Vid sidan av 
spåren syntes avrundade upphöjningar. 

• Fogsprickor. Lokal utbredning (mindre än 20 % av sträckan) av svårighetsgrad 2 
(mellan 5 och 10 mm breda sprickor, viss materialförlust). Sprickorna var belägna 
närmast korsningen.  

• Skador vid lagningar. Lokal utbredning av svårighetsgrad 3 (slaghål). Slaghål vid 
beläggning runt brunn samt intill lagning med gjutasfalt.  

• Lagning/lappning. Måttlig utbredning (20-50 % av sträckan) av lagning med 
gjutasfalt i spårbildningarna.  

• Övrigt.  Grus låg kvar på vägen vilket hindrade en fullständig okulär bedömning. 
Dräneringen var till synes i god funktion, inget stående vatten vid vägkanterna. 
Omgivningen bestod av hårdgjorda ytor som gång- och cykelbanor samt 
kyrkogårdsmurar. 
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3.2.3 Analys av balk i det aktuella vägsnittet  

3.2.3.1 Uppsågning av balk 

Innan uppsågningsarbetet påbörjades markerades den inmätta linjen i det aktuella vägsnittet 
med hjälp av sprayfärg. Veckan innan ursågningen plockades två borrpuckar upp ett par meter 
ifrån det aktuella vägsnittet för att asfaltentreprenören skulle få reda på tjockleken på de 
bundna lagren och därmed vilken sågklinga som behövdes. En balk sågades ut i det aktuella 
tvärsnittet av en asfaltentreprenör i april 2013 (se bild 7). Tre balkar sågades ut intill varandra 
för att den mittersta skulle kunna plockas ut intakt (se bild 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 7. Uppsågning av balk i aktuellt snitt på Malmslättsvägen. 

Bild 8. Uppgrävning av intilliggande balkar för att få upp den mittersta så orörd som möjligt. 
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Bredden på balken gjordes till cirka 150 mm. Balken delades på plats i fyra delbalkar (600 
och 800 mm långa) för att lättare kunna transporteras till analysplatsen (se bild 9). 
Delbalkarna märktes upp tydligt med 1-4 samt i vilken riktning de låg. En avvägning gjordes i 
skärningen mellan varje delbalk för att balken skulle kunna återställas i rätt form vid analysen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
När delbalkarna var upplockade undersöktes beskaffenheten på underliggande lager (se bild 
10). Grävmaskinen grävde ner till cirka 700 mm djup och påträffade i botten vad som 
bedömdes vara packsten. Ovanpå packstenen sågs 400 mm bärlager i form av grus samt cirka 
70 mm lös makadam indränkt med tjära. Balken utgjordes av cirka 170 mm asfalt med 50 mm 
bunden makadam på undersidan (se bild 11).  
 

Bild 9. De uppsågade delbalkarna placeras på plywoodtäckta lastpallar för transport till 
analysplatsen. 
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Bild 10. Beskaffenheten på underliggande lager undersöktes. 

Bild 11. Undersidan av balken var täckt med cirka 50 mm makadam indränkt med tjära. 
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3.2.3.2 Balkanalys 

Balkanalysen skedde i asfaltentreprenörens tvätthall tillsammans med personer med 
erfarenhet av liknande arbete. Balken tvättades först av och ett stort papper förbereddes med 
en markerad rät nollinje för att möjliggöra analys av spår och deformationer (se bild 12-15). 
En hopmonterad bild av samtliga fyra delbalkar presenteras i bilaga 1.  
 

 
Därefter markerades avvägningshöjderna vid varje delbalk, och balken kunde läggas ut i den 
form den hade på vägen. De olika lagren urskiljdes på balken med spritpenna. Som stöd 
användes en beläggningshistorik som hämtades från Drift- och Underhållsavdelningen på 
Linköpings Kommun (se figur 13). Med hjälp av markeringarna av de olika lagren så kunde 
rent slitage och deformationer urskiljas. Vid rent slitage var lagret helt borta i spåret och vid 
deformation var lagret ojämnt eller buktande.  
 
  

Bild 12. Balkanalys. (Delbalk 1). 
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 • 1971 (juli)   80MAB12TBCS  

(80 kg/m2 Mjuk AsfaltBetong 12 mm Tät BCS-sten)
  • 1977 (juni)    50HAB16TÖG  

(50 kg/m2 Hård AsfaltBetong Tät Öppen)  
 • 1983 (juni)   35HAB12THE  

(35 kg/m2 Hård AsfaltBetong 12 mm Tät HEating) 
 • 1985 (juli )   100HAB16T  

   (100 kg/m2 Hård AsfaltBetong 16 mm Tät)
  • 1987 (aug)  80HAB12T 
   (80 kg/m2 Hård AsfaltBetong 12 mm Tät)
  • 1991        90VIACO12 LF  

(90 kg/m2 VIACO®-asfalt 12 mm LådFräsning) 
 • 2006 (sept)  35ABS11LF   

(35 mm ABS11 LådFräsning) 
 • Vintern 11/12 Gjutasfalt i spåren närmast korsningen • Vintern 12/13 Gjutasfalt i spåren närmast korsningen 

 
Figur 13. Beläggningshistorik Malmslättsvägen. Källa: Drift- och Underhållsavdelningen, Linköpings 
kommun. 

 
Balkanalysen resulterade i följande observationer: 

• Asfaltlagren var maximalt cirka 170 mm tjocka. I djupaste spåret var asfaltlagret cirka 
140 cm. 

• Det översta slitlagret (ABS11 som lades 2006) visade rent ytslitage i spåren. Spåren 
gick även delvis igenom gjutasfalten och ned i det andra asfaltlagret.  

• Det andra och tredje asfaltlagret ovanifrån uppvisade tendenser till deformationer 
genom sin rundade form ut mot sidorna av spåren. 

• De nedersta asfaltlagren var helt raka och var således inte drabbade av någon 
deformation. 

• Bärlagret i form av tjärindränkt makadam uppvisade en rak linje och var alltså inte 
deformerat. 

• Avståndet mellan de mest uttalade hjulspåren var cirka 1,5 meter. Det fanns även 
tendenser till spårbildning av parsatta hjul i vänster spår. 

• Längst till höger på balken sågs en nersjunkning av samtliga lager. 

• Längst till vänster var beläggningarna mörkare. 
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• Det var svårt att urskilja vilket lager som var vilket vid jämförelse med 
beläggningshistoriken. Beläggningshistoriken (se figur 13) var troligen ofullständig då 
ett synligt beläggningslager inte kunde kopplas ihop med historiken. Glappet i 
beläggningshistoriken var mellan 1991 och 2006.  

 
 
  

  

Bild 13. Balkanalys. (Delbalk 2). 



35 
 

 

 

Bild 14. Balkanalys. (Delbalk 3). 

Bild 15. Balkanalys. (Delbalk 4). 
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3.3 Analyser 
3.3.1 Beräkning av livslängd med hjälp av PMS Objekt 

Beräkning av livslängd genomfördes med hjälp av programmet PMS Objekt version 4.2.0 
som laddades ned från Trafikverkets hemsida. Innan beräkningarna påbörjades erhöll 
författaren till aktuellt examensarbete en genomgång av programmet av sakkunnig på 
Trafikverket. I programmet fördes aktuell trafiksituation in, som vardagsmedeldygnstrafik, 
andel tung trafik och prognostiserad trafikökning. Vidare byggdes vägsektionerna upp med 
aktuell uppbyggnad av det undersökta vägsnittet. De undersökta beläggningarna ABS11, 
Densiphalt och PMA inprogrammerades i sina respektive tjocklekar. För Densiphalt och PMA 
registrerades även deras respektive E-moduler. 
 

3.3.1.1 Trafiksituation 

Malmslättsvägens trafikmängder från den senaste mätningen i september 2012 inhämtades 
från Trafikavdelningen på Linköpings Kommun (se bilaga 2). Trafikmätningen innehöll 
följande information:  

• 5 dagars medeltrafik 15 938 fordon/vardagsmedeldygn.  

• 7 969 fordon/vardagsmedeldygn för aktuellt körfält. 
• Årsmedeldygn 13 888 fordon/medeldygn.  

 
Andelen tung trafik var enligt Trafikavdelningen 7 %. Prognostiserad trafikökning 
uppskattades till 1 %. Antalet standardaxlar per tungt fordon var två (ledbuss) enligt det lokala 
kollektivtrafikföretaget. Trafikmängden för vardagsmedeldygn (5 dagars medeltrafik) var 
högre än vid ett årsmedeldygn och användes därför i PMS Projekt för att gestalta den mest 
belastade trafiksituationen. Trafikmängderna gällde trafik i båda riktningar på 
Malmslättsvägen, varför den dividerades med två för att erhålla trafikmängd per körfält.  
 
Beräkning av andelen tung trafik enligt formel F.2 (TRVK Väg, 2011): 

ÅDTk,tung = 7969 · 7/100 = 558 tunga fordon per dygn i ett körfält.  
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3.3.1.2 Historisk uppbyggnad av det aktuella vägsnittet 

Från Stadsarkivet i Linköping inhämtades flertalet ritningar över det aktuella vägsnittet samt 
ett betänkande från 1955 skrivet av de dåvarande byggnads- och gatucheferna i Linköpings 
Kommun. Betänkandet gällde ombyggnationen av rikshuvudväg 1, som Malmslättsvägen var 
en del av. Korsningen Malmslättsvägen/Kaserngatan var på den tiden en cirkulationsplats och 
byggdes om till korsning på 70-talet.  
 
I figur 14 presenteras den historiska uppbyggnaden av Malmslättsvägen i aktuellt vägsnitt så 
som den planerades vid ombyggnationen på slutet av 50-talet.  

 

Normalsektionen för aktuellt vägsnitt från 1954 gav förslag på omläggning av 
Malmslättsvägens körbana med följande lager ovanifrån (se figur 14): 

 Beläggning av 30 mm asfalt (Mab60, 0-16).  
 Stabiliserat bärlager av 120 mm makadam och tjära. (Kallades bitumenindränkt 

makadam i PMS Objekt). 
 Bärlager av 200 mm välgraderat rullstensgrus. (Kallades äldre bärlager i PMS Objekt). 

 
Den nya körbanan planerades att ligga ovanpå tidigare vägbana som då bestod av:  

 300 mm packsten. (Kallades äldre förstärkningslager i PMS Objekt). 
 350 mm undergrund bestående av sand och grus. (Kallades grovkornig jord med 

tjälfarlighetsklass 1 i PMS Objekt). 
 
I en längdprofil från samma år uppgavs det att undergrunden bestod av 350 mm sand och grus 
(se figur 14) med tjälfarlighetsklass 1 på vilken den gamla vägbanan av smågatsten låg. 
Vägen som anslöt till Malmslättsvägen hade enligt betänkandet ett 300 mm tjockt körlager av 
packsten under smågatstenen, vilket även Malmslättsvägens konstruktion antogs bestå av. Det 
var dock mycket oklart huruvida smågatstenen fanns kvar i den gamla överbyggnaden. 
 

Figur 14. Historisk uppbyggnad av Malmslättsvägen vid aktuellt vägsnitt. 
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3.3.1.3 Förutsättningar för de undersökta beläggningarna 

I PMS Objekt registrerades den historiska uppbyggnaden enligt figur 14, och ovanpå den så 
placerades de tre olika beläggningsalternativen. Förutsättningarna för de jämförda 
beläggningarna var följande:  

• ABS11 
o 40 mm slitlager.  
o Styvhetsmoduler för slitlagret enligt PMS Objekt var 14 500 MPa (vinter), 

13 000 MPa (tjällossningsvinter), 12 000 MPa (tjällossning), 11 500 MPa 
(senvår), 4 000 MPa (sommar) och 11 000 MPa (höst).  

• Densiphalt®:  
o 50 mm Densiphalt samt 40 mm bindlager.  
o Styvhetsmodul för Densiphalt registrerades som 8000 MPa och densiteten som 

2200 kg/m3 (Densit, 2006).   
• PMA:  

o 40 mm PMA samt 40 mm bindlager.  
o Styvhetsmodul för PMA registrerades som 10 % styvare än konventionellt 

slitlager (se ovan) (Ekblad, 2013). 
 

3.3.1.4 Beräkning av livslängd 

PMS Objekt resulterade i följande två livslängder för beläggning respektive terrass (se bilaga 
5-7):  

  Beläggning  Terrass 
• ABS11 0 år  23 år  

• Densiphalt® 17 år  76 år 
• PMA  13 år  59 år 
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3.3.2 Ekonomisk analys 

En ekonomisk analys utfördes enligt en förenklad beräkningsformel av Elsander m.fl. (2006).  
Nedanstående formel resulterar i ett nuvärde som bygger på olika investeringskostnaders 
värde då de sker vid olika tidpunkter. Nuvärdet dividerades sedan med en annuitetsfaktor (se 
bilaga 4) vilket resulterade i en annuitet per år och kvadratmeter.  
 
 N=I+∑U/(1+r)T1 – R/(1+r)T2   (Elsander m.fl. 2006) 
  

N = nuvärdet 
I = investeringskostnad 
U = underhållskostnad (beläggningsåtgärder samt eventuella mellanliggande 
underhållsåtgärder) 
R = restvärdet vid dimensioneringsperiodens slut 
r = kalkylräntan 
T1 = tiden till eventuell underhållsåtgärd 
T2 = dimensioneringsperiod 
(1+r)T1 = Nuvärdesfaktor enligt bilaga 3 
(1+r)T2  = Nuvärdesfaktor enligt bilaga 3 

 
Kalkylräntan som användes var 3,5 % vilket var den som Trafikverket använde. 
Dimensioneringsperioden valdes till 20 år. Från Stadsmiljö- samt Drift - och 
Underhållsavdelningen inhämtades erfarenhetsmässiga värden på livslängd. Från den 
dåvarande asfaltentreprenörens offert (2012) hämtades investerings- tillika 
underhållskostnader som innefattade beläggning, fräsning samt eventuellt bindlager. 

3.3.2.1 ABS11 

Drift - och Underhållsavdelningen på Linköpings Kommun uppgav att de på den aktuella 
sträckan lägger gjutasfalt i uppkomna spår mellan nyläggningarna med ABS11. Därför 
medräknades kostnaden för gjutasfalten i den ekonomiska beräkningen. Kostnaden för 
gjutasfalten är omräknad till en kvadratmeterkostnad, men enbart spåren fylls i.  
 

 I = U = 83 kr/m2 för ABS11 
 U = 250 kr/m2 för gjutasfalt 
 Livslängd = 6 år  
 Akutåtgärder i form av gjutasfalt läggs år 4 och 5 under livslängdscykeln. 
 T1: Dimensioneringsperiod 20 år innebär att ny beläggning läggs efter 6, 12 och 18 år. 
 Nuvärdesfaktorn (1+r)T1 blev för ABS11 enligt bilaga 3: 

• n = 6 år → 0,8139 

• n = 12 år → 0,6630 
• n = 18 år → 0,5405 

 Nuvärdesfaktorn (1+r)T1 blev för gjutasfalten enligt bilaga 3: 
• n = 4 år → 0,8717 
• n = 5 år → 0,8423 

• n = 10 år → 0,7099 
• n = 11 år → 0,686 
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• n = 16 år → 0,5786 

• n = 17 år → 0,5592 
 R = 4/6 x I (beläggningen kvarstår 4 år efter dimensioneringsperiodens slut, denna 

siffra divideras med livslängden och multipliceras med I) = 4/6 x 83 = 55,3 kr/m2 
 Nuvärdesfaktorn (1+r)T2 baserades på 20 år och blev enligt bilaga 3 = 0,5051. 

 
N = 83 + 83/0,8139 + 83/0,6630 + 83/0,5405 + 250/0,8717 + 250/0,8423 + 250+0,7099 + 
250/0,686 + 250/0,5786 + 250/0,5592 – 55,3/0,5051 = 2 533,5 kr/m2 

 

Annuitetsfaktorn enligt bilaga 4 beräknades på dimensioneringsperioden 20 år → 14,2339.  
Annuiteten = 2 533,5/14,2339 = 178,0 kr/ m2, år 
 

3.3.2.2 Densiphalt® 

 I =U= 680 kr/m2  
 Livslängd = 19 år  
 T1: Dimensioneringsperiod 20 år innebär att ny beläggning läggs efter 19 år. 
 Nuvärdesfaktorn (1+r)T1 blev enligt bilaga 3: 

• n = 19 år → 0,5225 
 R = 18/19 x I (ny beläggning kvarstår 18 år efter dimensioneringsperiodens slut, denna 

siffra divideras med livslängden och multipliceras med I) = 18/19 x 680 = 644,2 kr/m2 
 Nuvärdesfaktorn (1+r)T2 baserades på 20 år och blev enligt bilaga 3 = 0,5051. 

 
N = 680 + 680/0,5225 – 644,2/0,5051 = 706,0 kr/m2 

 

Annuitetsfaktorn enligt bilaga 4 beräknades på dimensioneringsperioden 20 år → 14,2339.  
Annuiteten = 706,0/14,2339=49,6 kr/m2, år 
 

3.3.2.3 PMA 

 I =U= 175 kr/m2  
 Livslängd = 8 år  
 T1: Dimensioneringsperiod 20 år innebär att ny beläggning läggs efter 8 och 16 år. 
 Nuvärdesfaktorn (1+r)T1 blev enligt bilaga 3: 

• n = 8 år → 0,7601 
• n = 16 år → 0,5786 

 R = 4/8 x I (ny beläggning kvarstår 4 år efter dimensioneringsperiodens slut, denna 
siffra divideras med livslängden och multipliceras med I) = 4/8 x 175 = 87,5 kr/m2 

 Nuvärdesfaktorn (1+r)T2 baserades på 20 år och blev enligt bilaga 3 = 0,5051. 
 
N = 175 + 175/0,7601 + 175/0,0,5786 – 87,5/0,5051 = 534,5 kr/m2 

 

Annuitetsfaktorn enligt bilaga 4 beräknades på dimensioneringsperioden 20 år → 14,2339.  
Annuiteten = 534,5/14,2339 = 37,6 kr/ m2, år 
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4. Resultat och analys 

4.1 Vilka beläggningar är lämpliga för särskilt utsatta körytor såsom 
korsningar och busshållplatser? 
Körytor utsatta för extrema påkänningar är bland annat busshållplatser, korsningar, 
söderbackar (TRVK Väg, 2011) samt de delar av vägnätet som tvingar trafiken att köra i 
samma spår (Wågberg, 2006). Långsamtgående och stillastående trafik (Walker & Buncher, 
1999) samt förekomsten av tunga fordon och dubbdäckstrafik ökar slitaget på de utsatta 
körytorna ytterligare (Wågberg, 2006). I en korsning dubbleras dessutom antalet överfarter av 
fordon och belastande skjuvkrafter kan uppstå i beläggningsskikten till följd av svängande, 
inbromsande och accelererande trafik (Walker & Buncher, 1999). 
 
Ett bindlager på underliggande bitumen- eller cementbundet bärlager ska läggas på ytor 
utsatta för ÅDTk, tung >100 (TRVK Väg, 2011) och utförs med fördel av en ABb (Wågberg, 
2006). Bindlagret upptar de skjuvkrafter som uppstår 5-9 cm under asfaltytan (Ahlcrona, 
2011) och reducerar sprickbildning, förbättrar deformationsresistensen och ger ett jämnt 
underlag för ovanliggande lager (TRVK Väg, 2011). En CBÖ som innehåller både ett 
bindlager och ett cementbundet bärlager, har visat ge begränsad spårbildning (Wiman m.fl., 
2009). 
 
Densiphalt® är en semiflexibel variant av asfalt som är användbar för ytor utsatta för tunga 
trafikbelastningar som lastplatser, busshållplatser och parkeringshus. Dessutom har 
beläggningen god motståndskraft mot olja och bensin. (NCC) Även PMA är användbar på 
utsatta ytor (PEAB, 2008; Ahlcrona, 2011) och ett PMB kan även användas i bindlager och 
AG (Ahlcrona, 2011). En tillsatt polymer ger asfalten förbättrade kohesionsegenskaper 
(PEAB, 2008) och stabilitetsegenskaper vilket ökar beläggningens resistans mot plastisk 
deformation och spårbildning (Wågberg, 2003). 
 
Platsgjuten betong är ytterligare en lämplig beläggningsåtgärd för högtrafikerade vägar och 
utsatta ytor (Kanschat, 2007). Betongen förbättrar vägens beständighet, minskar 
underhållsbehovet (Löfsjögård, 2003) samt ökar slitstyrkan och motståndskraften mot 
spårbildning (Wiman m.fl., 2009).  
 
IM kan användas som bär- och/eller slitlager till både låg- och högtrafikerade vägar (Jacobson 
& Göransson, 2012). Beläggningen är semiflexibel och uppträder ungefär som en asfalt, dock 
med undantaget att IM är starkare, styvare och mindre deformationsbenägen (Jacobsen, 
2012).  
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4.2 Vad orsakar skadebilden vid frånfarten på Malmslättsvägen vid 
korsningen Malmslättsvägen/ Kaserngatan? 
Skadebilden med spårbildning som sågs både på den okulära besiktningen och vid 
balkanalysen bedöms huvudsakligen bero på två orsaker. Sammanfattningsvis finns problemet 
i de översta slitlagren. De raka linjerna (se bilaga 1) i de nedersta slitlagren samt det obundna 
lagret visar att inga deformationer skett längre ner i den bundna konstruktionen.    
 
I de hjulspår som uppvisade en bredd på 1,5 meter så var det översta slitlagret helt nedslitet. 
Delvis var även gjutasfalten och delar av det andra asfaltlagret nedslitet. Detta visar att 
spårbildningen delvis beror på ytslitage av dubbdäckstrafiken (Rosenberger & Buncher, 
1999). 
 
I det andra och tredje asfaltlagret sågs tendenser till deformationer med rundade upphöjningar 
intill spåren, vilket enligt Rosenberger & Buncher (1999) är tecken på plastisk deformation. 
Plastisk deformation kan uppstå till följd av otillräcklig stabilitet i asfaltmassan på grund av 
långsamtgående och stillastående trafik (Rosenberger & Buncher, 1999).  
 
I det högra hjulspåret kunde två spår urskiljas på inmätningsfilen (se figur 11), ett med 
spårvidd på 1,5 meter och ett med spårvidd på 1,9 meter. Vid balkanalysen identifierades även 
ett dubbelspår i vänster hjulspår. Dubbelspåren med bredare spårvidd kan förklaras som en 
instabilitet på grund av plastisk deformation orsakad av den tunga trafiken (Wågberg, 2003) 
som i aktuellt fall utgjordes av bussar.  
 
 
 

 

  



43 
 

 

4.3 Vilken beläggningsåtgärd av ABS11, Densiphalt® och PMA är bäst 
ur ett livslängd- och kostnadsperspektiv under 20 år för korsningen 
Malmslättsvägen/ Kaserngatan?  
 
4.3.1 Livslängdsperspektiv 

PMS Objekt resulterade i följande två livslängder för beläggningen respektive terrassen:  
  Beläggning  Terrass 

• ABS11 0 år  23 år (se bilaga 5)  
• Densiphalt® 17 år  76 år (se bilaga 6) 
• PMA  13 år  59 år (se bilaga 7) 

 
Resultatet visar att Densiphalt®, med uppbyggnad av 50 mm Densiphalt och 40 mm 
bindlager, är det beläggningsalternativ som ger längst livslängd både för beläggning och 
terrass enligt PMS Objekt. PMA med uppbyggnaden 40 mm PMA och 40 mm bindlager har 
näst längst livslängd. ABS11 med tjockleken 40 mm har en livslängd på 0 år för 
beläggningen. Som en jämförelse så undersöktes livslängden med ABS11 med ett 
kompletterande bindlager på 40 mm. Bindlagret ökade livslängden för ABS11 till 13 år för 
beläggningen och 56 år för terrassen, alltså i klass med PMA.  
 
 

4.3.2 Kostnadsperspektiv  

Med hjälp av den ekonomiska beräkningsmetoden beräknades nuvärde och annuitet för de 
respektive beläggningsåtgärderna (se tabell 1).  
  
  Nuvärde  Annuitet 
• ABS11  2 533,5 kr / m2 178,0 kr/m2, år 
• Densiphalt® 706,0 kr / m2  49,6 kr/m2, år 

• PMA  534,5 kr / m2  37,6 kr/m2, år 
 
Tabell 1. Beräkningsresultat av nuvärde och annuitet. 

 
Resultatet visar att PMA är det beläggningsalternativ som ger lägst annuitetskostnad följt av 
Densiphalt® och slutligen ABS11 (med medräknade akutåtgärder i form av gjutasfalt).  
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med aktuell rapport var att studera vilka beläggningsåtgärder som var lämpliga för 
utsatta körytor såsom korsningar och busshållplatser samt att se vad som orsakade 
skadebilden i en skadedrabbad korsning. Vidare var syftet att jämföra tre 
beläggningsalternativ för att se vilket som var mest fördelaktigt ur ett livslängds- och 
kostnadsperspektiv.   
 
Vil ka beläggningar är lämpliga för särskilt utsatta körytor såsom korsningar och 
busshållplatser? 
Eftersom spårbildning är den vanligaste beläggningsskadan i korsningar (Walker & Buncher, 
1999) är det viktigt att ha kunskap om orsakerna till spårbildning och hur man kan undvika 
skaderiskerna vid vägdimensionering genom val av beläggningsmetod. 
 
Spårbildning kan orsakas av ytslitage till följd av dubbdäckstrafik (Rosenberger & Buncher, 
1999) och förvärras av spårbundenhet, ökad trafikmängd och högre hastighet (Wågberg, 
2003). En god slitstyrka och större stenstorlek i beläggningen ökar motståndskraften mot 
ytslitage (Gustafsson m.fl., 2006). På högtrafikerade gator är de prioriterade funktionella 
egenskaperna resistans mot dubbslitage och deformation av tung trafik samt att vägen ska 
vara lågbullrande (Wågberg, 2001). En större stenstorlek ger vägytan större motståndskraft 
mot ytslitage än en mindre stenstorlek (Gustafsson m.fl., 2006). Däremot orsakar en större 
stenstorlek ett högre buller (Ahlcrona, 2011), varför en ABS11 är bättre lämpad i 
innerstadsmiljö än en ABS16. Då spårbundenhet i form av refuger samt en stor trafikmängd 
ofta förekommer i korsningar, så är det viktigt att asfalten har en god slitstyrka på dessa 
utsatta ytor. Detta kan göras genom att som beställare säkerställa god slitstyrka på det grövre 
stenmaterialet, en hög stenhalt, välja rätt typ av bindemedel samt kontrollera att entreprenören 
packar asfalten tillräckligt (Gustafsson m.fl., 2006).  
 
Plastisk deformation är en orsak till spårbildning (Rosenberger & Buncher, 1999) och 
påverkas av antalet tunga axlar, hastigheten och graden av spårbundenhet (Wågberg, 2003). 
En tillsatt polymer ökar beläggningens motståndskraft mot plastisk deformation (Wågberg, 
2003) vilket innebär att en PMA är mer lämpad i en korsning än en konventionell ABS. Ett 
bindlager kan också minska risken för plastiska deformationer (Wågberg, 2006). En ABS 
förstärkt med ett bindlager kan då läggas för att erhålla förbättrade egenskaper och klara 
belastningssituationen på en utsatt yta. Då plastisk deformation orsakas av otillräcklig 
stabilitet i asfaltmassan (Rosenberger & Buncher, 1999) kan man genom användning av en 
styv och stabil asfaltmassa på en utsatt yta minska risken för spårbildning.  
  
Litteratur visar att ett bindlager också ger beläggningen egenskaper som reducerar 
skjuvkrafter (Ahlcrona, 2011) som orsakas av inbromsning, acceleration och svängningar i 
korsningar (Walker & Buncher, 1999). Samma belastningssituation uppstår rimligtvis på 
busshållplatser, när bussar stannar till för att släppa på och av passagerare. De båda utsatta 
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ytorna påverkas också av en hög exponeringstid för varma motorer samt droppande olja och 
bränsle som verkar uppmjukande på beläggningen (Walker & Buncher, 1999). Densiphalt® 
har god resistens mot olja (NCC) vilket ytterligare talar för att beläggningen är lämplig för 
användning på busshållplatser och korsningar.  
 
Enligt Walker & Buncher (1999) så påverkas styvheten i en beläggning av längd och frekvens 
av trafikbelastningar. I en korsning där hastigheten är låg är det därför av betydelse att 
beläggningen har en hög styvhet för att klara den rådande belastningssituationen (Walker & 
Buncher, 1999). Projektören bör därför överväga en semiflexibel överbyggnad som 
Densiphalt® och IM eller en styv överbyggnad som CBÖ på utsatta ytor. Studier med CBÖ 
visar att denna konstruktion ger begränsad spårbildning (Wiman m.fl., 2009) vilket klargör att 
det cementbundna bärlagret har en viktig roll i motverka deformationer och fördela krafterna 
vidare ner i överbyggnaden. 
 
Betong ger vägen en god slitstyrka och minskar därmed risken för spårbildning till följd av 
dubbdäcksslitage (Wiman m.fl., 2009). Däremot är investeringskostnaden för betong högre än 
för asfalt men kan på grund av låga underhållskostnader ge en lägre livscykelkostnad 
(Löfsjögård, 2003). Utbudet av studier av genomförbarhet och kostnader för 
betongbeläggning på mindre objekt i innerstadsmiljö, såsom korsningar och busshållplatser, 
är begränsat. Den mesta forskningen som finns att tillgå är gjord på motorvägar.  
 
 
Vad orsakar skadebilden vid frånfarten på Malmslättsvägen vid korsningen 
Malmslättsvägen/ Kaserngatan? 
Utseendet på spår uppkomna på grund av plastisk deformation har intilliggande upphöjningar 
(Rosenberger & Buncher, 1999) och detta fenomen kunde ses vid den okulära besiktningen av 
vägytan samt vid balkanalysen i det andra och tredje slitlagret. Troligen är det förekomsten av 
tung trafik (7 % vilket ger ÅDTk,tung = 558) som bidragit till de plastiska deformationerna i 
vägkroppen (Wågberg, 2003). Även spårbundenheten i form av refuger i det aktuella 
vägsnittet ökar belastningarna ytterligare. Stabiliteten i asfaltmassan har troligen inte varit 
tillräcklig för den belastning som vägen utsatts för. Wågberg (2006) beskriver att frekvent 
spårbunden busstrafik försämrar vägens bärighet samtidigt som risken för plastiska 
deformationer ökar. Vid plastisk deformation ses dubbelspår med en spårvidd mellan 185-200 
cm efter parmonterade boggihjul (Wågberg, 2003). Dessa förutsättningar överensstämmer 
med det aktuella vägsnittet där ett bredare dubbelspår med spårvidd 190 cm uppstått. På de 
ledbussar som trafikerar Malmslättsvägen har två av tre axlar dubbelmonterade däck och den 
största andelen av den tunga trafiken utgörs av ledbussar.   
 
Dubbdäckstrafiken tillsammans med spårbundenheten orsakar ytterligare ett ytligt slitage 
vilket genererar spårbildning med en spårvidd på 145-155 cm (Wågberg, 2006). På 
Malmslättsvägen förekommer en relativt hög trafikbelastning (ÅDTk = 7969). Utseendet på 
spår orsakade av ytslitage liknar dem vid konsolidering (Rosenberger & Buncher, 1999). Det 
går inte helt att utesluta att dessa spår delvis orsakats av konsolidering på grund av för tidigt 
trafikpåsläpp efter tidigare beläggningsåtgärder. Framförallt inte eftersom långsamtgående 
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och stillastående trafik samt varmt väder förvärrar situationen (Rosenberger & Buncher, 
1999). De förstnämnda förutsättningarna finns i aktuell korsning och kan teoretiskt ytterligare 
förklara ytslitaget i spåren.  
 
 
Vi lken beläggningsåtgärd av ABS11, Densiphalt® och PMA är bäst ur ett livslängd- och 
kostnadsperspektiv under 20 år för korsningen Malmslättsvägen/ Kaserngatan?  
 
Livslängdsperspektiv 
Enligt resultatet så har Densiphalt® längst livslängd (17 år för beläggningen och 76 år för 
terrassen), följt av PMA (13 år för beläggningen och 59 år för terrassen) och ABS11 (0 år för 
beläggningen och 23 år för terrassen). En ABS11 klarar alltså teoretiskt inte av den rådande 
belastningssituationen ens ett år. Detta visar sig också praktiskt i asfaltliggaren (se figur 13). 
Drift - och Underhållsavdelningen har varit tvungen att lägga gjutasfalt i spåren vid två 
tillfällen sedan den senaste omläggningen med ABS11 för sex år sedan. Detta beror troligen 
på den höga trafikbelastningen av tunga fordon. Enligt TRVK Väg (2011) så ska en yta med 
ÅDTk, tung över 100 beläggas med ett bindlager. På det undersökta vägsnittet belastar 558 
tunga fordon per dygn körfältet vilket alltså borde kräva ett bindlager. En jämförelse gjordes i 
PMS Objekt med att komplettera ABS11 med ett bindlager på 40 mm, vilket ökade 
livslängden på beläggningen från 0 till 13 år. Detta belyser bindlagrets positiva påverkan på 
slitlagrets deformationsresistens (TRVK Väg, 2011). 

 
De styvhetsmoduler som användes till PMA var baserade på en muntlig källa (Eklund, 2013) 
som menade att en generell PMA har minst 10 % ökad styvhet än ett konventionellt slitlager. 
Troligen kan en ökad styvhet upp till 15 % användas för jämförelse i PMS Objekt (Eklund, 
2013). Eftersom PMA är en beläggning med varierande egenskaper beroende på tillverkare 
och yttre förutsättningar så är det svårt att göra några exakta uppskattningar av dess 
styvhetsmodul och därigenom egenskaper. Detta bidrar till det faktum att ytterligare 
undersökningar behövs innan några exakta slutsatser kan dras om PMA´s livslängd.    
 
Både för alternativet med Densiphalt® och PMA så har ett konventionellt bindlager använts i 
analysen (med egenskaper som bygger på TRVK Väg). I verkligheten används ofta 
modifierade bindlager. Dessa har troligen förbättrade egenskaper, men då det finns en uppsjö 
av olika styvhetsmoduler så bör man se på de exakta egenskaper som aktuellt 
beläggningsalternativ har. Men även då är det svårt att få fram exakta värden. Detta eftersom 
erfarenheten av exempelvis PMA i stadsmiljö inte är lika stor som erfarenheten av andra 
beläggningar. Dessutom finns en risk att leverantörerna lovar mer än beläggningen klarar av, 
allt för att sälja sin produkt.    
 
Alternativen har i undersökningen med PMS Objekt jämförts med varandra på liknande 
villkor och med de specifika förutsättningar som råder. För andra vägar, korsningar och 
trafiksituationer förekommer troligen helt andra resultat. Materialens lämplighet måste 
bedömas i respektive projekt med sina specifika förutsättningar.  
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Kostnadsperspektiv 
Den dyraste annuiteten (178,0 kr/m2, år) beräknades för ABS11 med mellanliggande 
akutåtgärder i form av gjutasfalt. Billigast annuitet gav PMA (37,6 kr/m2, år) och i mitten låg 
Densiphalt® (49,6 kr/m2, år). Detta visar att den billigaste investeringskostnaden inte alltid 
ger det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet sett till en dimensioneringsperiod. I aktuellt 
fall var det kostnaden för gjutasfalten som höjde annuiteten för ABS11 så att den blev den 
högsta kostnaden bland jämförda alternativ.  
  
Livslängden för ABS11 beror på om man räknar med mellanliggande akutåtgärder i form av 
gjutasfalt eller inte. Om akutåtgärder inte räknas med måste livslängden förkortas. I det 
aktuella fallet beräknades livslängden för ABS11 på asfaltliggaren för det aktuella vägsnittet. 
Uppskattandet av livslängden för PMA var en svår uppgift, då Linköpings Kommun inte har 
någon lång erfarenhet av beläggningen. Alltså kan nuvärdet och annuiteten vara något 
missvisande för PMA, då behovet av eventuella akutåtgärder och beläggningens kapacitet i en 
korsning med aktuella förutsättningar inte var kända. Livslängden för Densiphalt® byggde på 
uppgift från leverantör, vilket inte heller behöver vara helt trovärdig.    
 
Dessa siffror bör dock bara ses som riktvärden gällande de förhållanden som rådde under 
2012. En annan asfaltentreprenör kanske skulle ha get ett annat pris, ett större 
entreprenadområde ger lägre mängdpriser och likaså kan konjunkturen påverka. Skillnaden 
mellan beläggningsalternativen är dock den som är intressant, och förutsättningarna i den här 
undersökningen var lika mellan alternativen. För att få mer tillförlitliga resultat och 
beräkningar av olika beläggningsalternativ så underlättar det om beställaren, i detta fall 
Linköpings Kommun, har statistiska uppgifter för livslängder, priser och eventuella behov av 
mellanliggande underhållsåtgärder. På så sätt kan detta underlätta beslutet om vilket 
beläggningsalternativ som ska väljas. 
 
Att lägga ett förstärkande bindlager, en Densiphalt® eller PMA kräver en djupare urfräsning 
vid en beläggningsåtgärd jämfört med att bara lägga ett nytt slitlager i samma tjocklek som 
det man fräser ur. En djupare urfräsning ger större underhållskostnader men i förlängningen 
kan kostnaderna dock minska i form av en längre livslängd och minskat underhållsbehov. Det 
finns andra kostnader som påverkar en beläggnings livscykelkostnad, vilka inte har 
medräknats i aktuell rapport. Exempel kan vara kostnader för avstängningar och omledningar 
av trafik, trafikanordningsplaner, restids-, projekterings-, olycks- och miljökostnader. Varje 
beläggningsåtgärd skapar också störningar för kommunens invånare vilket är incitament för 
att minska antalet beläggningsåtgärder.   
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5.2 Metoddiskussion 
Vid litteraturstudien var det initialt svårt att hitta artiklar på universitetets sökmotorer. Därför 
söktes först tidigare examensarbeten upp och relevanta ursprungskällor användes sedan i 
aktuell rapport. På så sätt säkrades den vetenskapliga nivån i den använda litteraturbasen. Till 
största delen användes dock publikationer från Trafikverket och VTI som ses som reliabla 
källor.   
 
Den okulära besiktningen utfördes av författaren till detta examensarbete, alltså av någon utan 
erfarenhet av liknande arbete. Däremot kontrollerades den okulära besiktningen av de 
involverade handledarna från Linköpings Kommun och Trafikverket.  
 
Vid balkanalysen medverkade tekniskt kunnig personal från Linköpings Kommun och VTI. 
Detta bidrar till att resultatet från balkanalysen anses vara väl underbyggd. Det uppstod 
svårigheter att identifiera beläggningshistoriken till de olika lagren. Syftet uppfylldes dock 
genom att orsaken till skadebilden ändå kunde bestämmas då skiljelinjen mellan bundna och 
obundna lager var tydlig och denna var viktig att urskilja vid analysen. 
  
Dessvärre kunde inte den senaste versionen av PMS Objekt laddas ner från Trafikverkets 
hemsida. Därigenom har troligen analysen vissa brister, bland annat genom att de specifika 
justeringsfaktorerna för körfältsbredd (spårbundenhet), ÅDT och hastighet då inte 
medräknades exakt. Ytterligare brister kan vara att det är svårt att hitta specialbeläggningars 
styvhetsmoduler. Programmet bygger som tidigare diskuterats på empiriska data, och 
ytterligare forskning behövs för att få helt tillförlitliga resultat.     
 
Den ekonomiska beräkningsmetoden som användes (Elsander m.fl., 2006) var en opublicerad 
publikation från Trafikverket. Detta faktum kan sänka dess pålitlighet. Som stöd och 
förstärkning av metodens validitet så kontaktades en forskarassistent på VTI som forskar i 
LCC-analyser vid VTI. Kombinationen av dessa metoder gör att metoden känns relevant för 
rapportens delsyfte att undersöka kostnadsperspektiven för de olika beläggningsalternativen.  
Annuiteten för de olika beläggningsalternativen jämfördes för att kunna se vilket alternativ 
som var mest ekonomiskt (Elsander m.fl., 2006). Däremot har metoden flertalet svårigheter. 
Priserna för investerings- och underhållskostnader byggde i den aktuella rapporten helt och 
hållet på den offert som var aktuell för Drift - och Underhållsavdelningen (från år 2012). För 
att få sanningsenliga och uppdaterade annuitetskostnader måste man konstruera sin beräkning 
på de kostnader som är rådande när beläggningsåtgärden planeras. Ytterligare en svårighet var 
att uppskatta livslängden, då denna inte kan vara säkerställd förrän nästa 
beläggningsalternativ utförs (Elsander m.fl., 2006). Uppgifter om livslängder inhämtades från 
tekniskt kunnig personal på Linköpings Kommun, och detta var också rekommenderat från 
Elsander m.fl. (2006) om inte statistik finns att tillgå.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 

Lämpliga beläggningar för särskilt utsatta ytor är bland annat PMA, ABÖ fylld med 
cementslam (som Densiphalt®) samt betong. Vidare kan förstärkning av konventionella 
asfaltbeläggningar göras med ett bindlager och/eller cementbundna bärlager. Skadebilden vid 
det undersökta vägsnittet bedömdes bero på två saker. Dels ett rent ytslitage orsakat av 
dubbdäckstrafiken. Dels på grund av plastiska deformationer i underliggande slitlager på 
grund av en stor andel tung trafik samt otillräcklig stabilitet i asfaltmassan. Spårbundenheten 
bedömdes ha ökat dessa belastningssituationer ytterligare. I aktuellt examensarbete jämfördes 
slutligen beläggningarna ABS11, Densiphalt® och PMA ur ett kostnads- och 
livslängdsperspektiv. Det visade sig att Densiphalt® hade längst livslängd enligt PMS Objekt 
av de tre alternativen. Kostnadsmässigt hade PMA lägst annuitet enligt en ekonomisk 
beräkningsmetod. Konventionell ABS11 var sämst vid jämförelsen ur både livslängds- och 
kostnadsperspektiv. Att ABS11 hade dyrast annuitet bedömdes bero på behovet av 
akutåtgärder i form av gjutasfalt.  
 
 
Fortsatta studier 
Det finns flera områden som vore intressant att undersöka vidare inom området för 
beläggningsåtgärder för utsatta ytor. Exempelvis att föra statistik över olika beläggningars 
underhållsbehov och livslängd. Framförallt gäller detta beläggningar liknande PMA som det 
inte finns så mycket erfarenhet av. Vidare skulle fullskaliga livscykelkostnadsanalyser kunna 
bidra till förbättrade bedömningsunderlag vid valet av beläggningsåtgärder. Detta skulle 
möjliggöra mer rättvisa jämförelser av nya och gamla beläggningar för att slutligen kunna 
välja det bäst lämpade alternativet för respektive projekt.  
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Veckovis hastighetsanalys (Konfig. M660 - SPD+CLS)
Platsnummer 002201 Filnamn I:\...\IN\120906\00220100.C0
Vägnamn Malmslättsvägen Filens starttid 2012-09-06 : 14:00:00
Km/meter 0.000 Filens sluttid 2012-09-14 : 14:00:00
Husnummer 0 Analysens starttid 2012-09-06 : 00:00:00
Vägklass Huvudgata Analysens sluttid 2012-09-13 : 00:00:00
Omr. Parkgatan-Östgötagatan Maskinens nr. ##
Trafiktyp By-trafik Hast.gräns 50
Klasser Alle

Hastighet Kanal: 1+2 Hastighetsfördelning på veckototaler
<= 50 50-60 60-70 > 70 Vardagar Lördag Söndag

Timmar Km Km Km Km Medel. 08-09 09-09
0 - 1 178 309 166 69 <= 50 Km 9928 4857 4069
1 - 2 123 166 88 66 50-60 Km 4823 5501 4953
2 - 3 73 136 131 58 60-70 Km 913 1358 1237
3 - 4 77 103 97 69 > 70 Km 274 345 319
4 - 5 67 109 93 62 Totalt 15938 12061 10578
5 - 6 393 448 200 53
6 - 7 1586 1403 393 76 Medelhastighet 38 50 51
7 - 8 4147 1638 265 97 85-percentil 58 60 60
8 - 9 3737 1724 354 77
9 - 10 2741 1943 365 88 Klassificeringsfördelning på veckototaler

10 - 11 3100 2091 361 76 Vardagar Lördag Söndag
11 - 12 3518 2314 405 97 Medel. 08-09 09-09
12 - 13 4133 2363 421 87 Bil/V-bil 14391 10961 9755
13 - 14 3984 2370 399 98 L-bil/Bus 1046 621 491
14 - 15 4225 2454 373 103 L-bil+anh. 22 8 4
15 - 16 5218 2548 358 110 Sættevogn 31 72 31
16 - 17 5957 2465 402 142 Totalt 15490 11662 10281
17 - 18 5385 2361 397 128
18 19 3412 2228 457 10618 - 19 3412 2228 457 106
19 - 20 2274 1906 375 90 Huvudresultat
20 - 21 1932 1356 295 65 Årsmedeldygn 13888
21 - 22 1295 1072 322 73 5 dagars medeltrafik 15938
22 - 23 670 656 263 71 veckomedeltrafik 14619
23 - 24 341 406 180 74

Totalt 58566 34569 7160 2035 E10 297
% per dage 57,23 33,78 7,00 1,99

Tid 00-06
Räknevolym 911 1271 775 377
% of bin 1,56 3,68 10,82 18,53

Tid 06-12
Räknevolym 18829 11113 2143 511
% of bin 32,15 32,15 29,93 25,11

Tid 12-18
Räknevolym 28902 14561 2350 668
% of bin 49,35 42,12 32,82 32,83

Tid 18-24
Räknevolym 9924 7624 1892 479
% of bin 16,94 22,05 26,42 23,54

Tid 00-24
Maxtimme 16-17 15-16 18-19 16-17
Volym 5957 2548 457 142







 
Skapad med PMS Objekt version 4.2 
Utskriftsdatum:  2013-04-22 13:10 
 

Projektinformation - Examensarbete Malmslättsvägen 
 
Skapat:  2013-04-22 12:39 
 
Kommentarer till projektet 
 
 
 
 
———————————————————————————————————————————————  
 
 

Avsnittsinformation - ABS 11 
 
Avsnitt nr:   1 
Avsnittstyp:    FÖRSTÄRKNING 
Skapat datum:   2013-04-22 12:43 
Vägnummer:   1 
Klimatzon:   Klimatzon 2 
Referenshastighet(km/h): 50  
Antal körfält:   1 
Län:    Östergötland 
Dimensioneringsperiod(år): 20 
Avsnittslängd(m):  100 
Vägbredd(m):   3,6 
Vägrensbredd(m):  0 
Vägtyp:    Normal sektion 
Körfältsbredd riktning 1:   3,6 
Körfält:    "Riktning 1" 
StartpunktX:    
StartpunktY:    
StartpunktZ:    
SlutpunktX:    
SlutpunktY:    
SlutpunktZ:    
Släntriktning riktning 1:   
Släntriktning riktning 2:   
Stödremsa:    0 
Skapat av:    
Organisation:    
Skadegrad:   0 
Överbyggnadens  
dräneringsgrad:  1 
 
Kommentarer till avsnittet 
 
 
 
 
--Sidbrytning-- 
 



Anmärkningar  
 
1. Avsnittet har ingen återstående bärighet 
 
 

Passerad trafik 
 
Beräkningsmetod:    Beräkning enligt ATB VÄG 
Nuvarande ÅDTk:   7969 
Trafikökning från senaste åtgärd(%): 1 
Antal år sedan senaste åtgärd: 7 
Andel tunga fordon(%):  7 
Standardaxlar per tungt fordon: 2 
Använd ÅDTk:     7433 
Antal passerade standardaxlar: 2 767 290 
 
 

Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod:    Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk:     7 969 
Antagen trafikförändring per år(%): 1 
Andel tunga fordon(%):  7 
Standardaxlar per tungt fordon: 2 
Beräknat antal standardaxlar:  9 056 154 
 
--Sidbrytning-- 
 

Befintlig konstruktion 
 
 

Lager  
 
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  Bitumenbundet slitlager                           

         
         
        

             
         
   

ERRASS 

otal tjocklek ovanför övre terrassyta: 690 

tyvhetsmoduler [MPa] 

 2 30  NEJ  Bitumenbundet slitlager                  
 3 20  NEJ  Övre bitumenrik makadam                  
 4 100  NEJ  Nedre bitumenfattig makadam               
 5 200  NEJ  Äldre bärlager                       
 6 300  NEJ  Äldre förstärkningslager                 
 7 350  NEJ  2 - Grovkornig jord                            ÖVRE 
T
 
 
T
 
 
S
 
Lager Vinter  Tjällossningsvinter Tj ällossning Senvår Sommar  Höst 
1 14500  13000   12000  11500 4000  11000 



2 14500  13000   12000  11500 4000  11000 
3 3625  3250   3000  2875 1000  2750 
4 450  450   450  450 450  450 
5 1000  100   200  300 300  300 
6 1000  1000   100  125 150  150 
7 1000  1000   70  85 100  100 

vriga egenskaper 

0,1 1800 0,32 0,56  1,4  1,64 
Sidbrytning-- 

  

orrigeringsfaktor för dränering(FD): 1,0 

ntal axellaster, ackumulerad avseende: 

vot:    3,15 

):  
ivslängd terrass(år):   23 

ertikala trycktöjningar(strain) 

ain) 

vot:    0,32 

ragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 

,000094 0,000139 0,000143 0,000135 0,000212 0,000137  

 
 
Ö
 
Lager Lyft w r h sr  lofr  lfr 
 1 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13  2  2 
 2 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13  2  2 
 3 NEJ 0,01 2100 0,21 0,1  2  2 
 4 NEJ 0,01 2100 0,21 0,1  1,9  1,9 
 5 NEJ 0,05 2000 0,25 0,4  1,56  1,39 
 6 NEJ 0,05 2000 0,25 0,4  1,56  1,39 
 7 NEJ 
--
 

terstående bärighetÅ
 
Beräkningsmetod: GBÖ 
K
 
A
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   2 874 460 
Nekv:    9 056 154 
K
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   23 845 566 
Nekv * 2:   18 112 308 
Kvot:    0,76 
Livslängd beläggning(år 0 
L
 
 
V
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(str
Beräknad:   0,0008 
Största tillåtna:  0,0024 
K
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
D
 
Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår  Sommar  Höst 
0



 
 
Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 

,000041 0,000040 0,000303 0,000256 0,000259 0,000233  

rycktöjning i terrassytan, enstaka last 

0,000105 0,000101 0,000779 0,000657 0,000662 0,000596  

 
Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår  Sommar  Höst 
0
 
 
T
 
Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår  Sommar  Höst 

 
Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 

 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 



 
Skapad med PMS Objekt version 4.2 
Utskriftsdatum:  2013-04-22 13:39 
 

Projektinformation - Examensarbete Malmslättsvägen 
 
Skapat:  2013-04-22 12:39 
 
Kommentarer till projektet 
 
 
 
 
———————————————————————————————————————————————  
 
 

Avsnittsinformation - Densiphalt 
 
Avsnitt nr:   2 
Avsnittstyp:    FÖRSTÄRKNING 
Skapat datum:   2013-04-22 12:44 
Vägnummer:   1 
Klimatzon:   Klimatzon 2 
Referenshastighet(km/h): 50  
Antal körfält:   1 
Län:    Östergötland 
Dimensioneringsperiod(år): 20 
Avsnittslängd(m):  100 
Vägbredd(m):   3,6 
Vägrensbredd(m):  0 
Vägtyp:    Normal sektion 
Körfältsbredd riktning 1:   3,6 
Körfält:    "Riktning 1" 
StartpunktX:    
StartpunktY:    
StartpunktZ:    
SlutpunktX:    
SlutpunktY:    
SlutpunktZ:    
Släntriktning riktning 1:   
Släntriktning riktning 2:   
Stödremsa:    0 
Skapat av:    
Organisation:    
Skadegrad:   0 
Överbyggnadens  
dräneringsgrad:  1 
 
Kommentarer till avsnittet 
 
 
 
 
--Sidbrytning-- 
 



Anmärkningar  
 
1. Avsnittet har ingen återstående bärighet 
 
 

Passerad trafik 
 
Beräkningsmetod:    Beräkning enligt ATB VÄG 
Nuvarande ÅDTk:   7969 
Trafikökning från senaste åtgärd(%): 1 
Antal år sedan senaste åtgärd: 7 
Andel tunga fordon(%):  7 
Standardaxlar per tungt fordon: 2 
Använd ÅDTk:     7433 
Antal passerade standardaxlar: 2 767 290 
 
 

Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod:    Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk:     7 969 
Antagen trafikförändring per år(%): 1 
Andel tunga fordon(%):  7 
Standardaxlar per tungt fordon: 2 
Beräknat antal standardaxlar:  9 056 154 
 
--Sidbrytning-- 
 

Befintlig konstruktion 
 
 

Lager  
 
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 50  NEJ  Densiphalt                                        

               
         

         
        

             
         
   

ERRASS 

otal tjocklek ovanför övre terrassyta: 740 

tyvhetsmoduler [MPa] 

 vin

 2 40  NEJ  Bindlager                          
 3 30  NEJ  Bitumenbundet slitlager                  
 4 20  NEJ  Övre bitumenrik makadam                  
 5 100  NEJ  Nedre bitumenfattig makadam               
 6 200  NEJ  Äldre bärlager                       
 7 300  NEJ  Äldre förstärkningslager                 
 8 350  NEJ  2 - Grovkornig jord                            ÖVRE 
T
 
 
T
 
 
S
 
Lager Vinter  Tjällossnings ter Tj ällossning Senvår Sommar  Höst 



1 8000  8000   8000  8000 8000  8000 
2 15000  15000   10000  10000 4000  10000 
3 14500  13000   12000  11500 4000  11000 
4 3625  3250   3000  2875 1000  2750 
5 450  450   450  450 450  450 
6 1000  100   200  300 300  300 
7 1000  1000   100  125 150  150 
8 1000  1000   70  85 100  100 

vriga egenskaper 

0,1 1800 0,32 0,56  1,4  1,64 
Sidbrytning-- 

  

orrigeringsfaktor för dränering(FD): 1,0 

ntal axellaster, ackumulerad avseende: 

vot:    0,88 

):  
ivslängd terrass(år):   76 

ertikala trycktöjningar(strain) 

ain) 

vot:    0,25 

ragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 

 
 
Ö
 
Lager Lyft w r h sr  lofr  lfr 
 1 NEJ 0,03 2200 0,17 0,39  1,33  1,02 
 2 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13  2  2 
 3 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13  2  2 
 4 NEJ 0,01 2100 0,21 0,1  2  2 
 5 NEJ 0,01 2100 0,21 0,1  1,9  1,9 
 6 NEJ 0,05 2000 0,25 0,4  1,56  1,39 
 7 NEJ 0,05 2000 0,25 0,4  1,56  1,39 
 8 NEJ 
--
 

terstående bärighetÅ
 
Beräkningsmetod: Egen 
K
 
A
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   10 260 893 
Nekv:    9 056 154 
K
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   71 714 090 
Nekv * 2:   18 112 308 
Kvot:    0,25 
Livslängd beläggning(år 17 
L
 
 
V
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(str
Beräknad:   0,0006 
Största tillåtna:  0,0024 
K
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
D



 
Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår  Sommar  Höst 
0,000067 0,000094 0,000105 0,000100 0,000165 0,000101  

rycktöjning i terrassytan, ackumulerad 

,000034 0,000030 0,000233 0,000200 0,000193 0,000181  

rycktöjning i terrassytan, enstaka last 

0,000088 0,000078 0,000600 0,000514 0,000496 0,000467  

 
 
T
 
Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår  Sommar  Höst 
0
 
 
T
 
Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår  Sommar  Höst 

 
Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 



 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 
 



 
Skapad med PMS Objekt version 4.2 
Utskriftsdatum:  2013-04-22 15:22 
 

Projektinformation - Examensarbete Malmslättsvägen 
 
Skapat:  2013-04-22 12:39 
 
Kommentarer till projektet 
 
 
 
 
———————————————————————————————————————————————  
 
 

Avsnittsinformation - PMA med vanligt bindlager  
 
Avsnitt nr:   8 
Avsnittstyp:    FÖRSTÄRKNING 
Skapat datum:   2013-04-22 15:19 
Vägnummer:   1 
Klimatzon:   Klimatzon 2 
Referenshastighet(km/h): 50  
Antal körfält:   1 
Län:    Östergötland 
Dimensioneringsperiod(år): 20 
Avsnittslängd(m):  100 
Vägbredd(m):   3,6 
Vägrensbredd(m):  0 
Vägtyp:    Normal sektion 
Körfältsbredd riktning 1:   3,6 
Körfält:    "Riktning 1" 
StartpunktX:    
StartpunktY:    
StartpunktZ:    
SlutpunktX:    
SlutpunktY:    
SlutpunktZ:    
Släntriktning riktning 1:   
Släntriktning riktning 2:   
Stödremsa:    0 
Skapat av:    
Organisation:    
Skadegrad:   0 
Överbyggnadens  
dräneringsgrad:  1 
 
Kommentarer till avsnittet 
 
 
 
 
--Sidbrytning-- 
 



Anmärkningar  
 
1. Avsnittet har ingen återstående bärighet 
 
 

Passerad trafik 
 
Beräkningsmetod:    Beräkning enligt ATB VÄG 
Nuvarande ÅDTk:   7969 
Trafikökning från senaste åtgärd(%): 1 
Antal år sedan senaste åtgärd: 7 
Andel tunga fordon(%):  7 
Standardaxlar per tungt fordon: 2 
Använd ÅDTk:     7433 
Antal passerade standardaxlar: 2 767 290 
 
 

Trafikberäkning avsnitt 
 
Beräkningsmetod:    Beräkning enligt ATB VÄG 
ÅDTk:     7 969 
Antagen trafikförändring per år(%): 1 
Andel tunga fordon(%):  7 
Standardaxlar per tungt fordon: 2 
Beräknat antal standardaxlar:  9 056 154 
 
--Sidbrytning-- 
 

Befintlig konstruktion 
 
 

Lager  
 
Lageröversikt 
 
Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 
 1 40  NEJ  PMA                                               

              
         

         
        

             
         
   

ERRASS 

otal tjocklek ovanför övre terrassyta: 730 

tyvhetsmoduler [MPa] 

 2 40  NEJ  Bindlager                           
 3 30  NEJ  Bitumenbundet slitlager                  
 4 20  NEJ  Övre bitumenrik makadam                  
 5 100  NEJ  Nedre bitumenfattig makadam               
 6 200  NEJ  Äldre bärlager                       
 7 300  NEJ  Äldre förstärkningslager                 
 8 350  NEJ  2 - Grovkornig jord                            ÖVRE 
T
 
 
T
 
 
S
 
Lager Vinter  Tjällossningsvinter Tj ällossning Senvår Sommar  Höst 



1 15950  14300   13200  12650 4400  12100 
2 15000  15000   10000  10000 4000  10000 
3 14500  13000   12000  11500 4000  11000 
4 3625  3250   3000  2875 1000  2750 
5 450  450   450  450 450  450 
6 1000  100   200  300 300  300 
7 1000  1000   100  125 150  150 
8 1000  1000   70  85 100  100 

vriga egenskaper 

0,1 1800 0,32 0,56  1,4  1,64 
Sidbrytning-- 

  

orrigeringsfaktor för dränering(FD): 1,0 

ntal axellaster, ackumulerad avseende: 

vot:    1,03 

):  
ivslängd terrass(år):   59 

ertikala trycktöjningar(strain) 

ain) 

vot:    0,25 

ragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 

 
 
Ö
 
Lager Lyft w r h sr  lofr  lfr 
 1 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13  2  2 
 2 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13  2  2 
 3 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13  2  2 
 4 NEJ 0,01 2100 0,21 0,1  2  2 
 5 NEJ 0,01 2100 0,21 0,1  1,9  1,9 
 6 NEJ 0,05 2000 0,25 0,4  1,56  1,39 
 7 NEJ 0,05 2000 0,25 0,4  1,56  1,39 
 8 NEJ 
--
 

terstående bärighetÅ
 
Beräkningsmetod: Egen 
K
 
A
 
Krav i underkant bitumenlager 
Ntill, bb:   8 773 542 
Nekv:    9 056 154 
K
 
 
Terrassytekrav 
Ntill, te:   56 039 635 
Nekv * 2:   18 112 308 
Kvot:    0,32 
Livslängd beläggning(år 13 
L
 
 
V
 
Töjning i terrassytan, enstaka last(str
Beräknad:   0,0006 
Största tillåtna:  0,0024 
K
 
 
Töjningar i detalj(strain) 
D



 
Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår  Sommar  Höst 
0,000068 0,000097 0,000110 0,000104 0,000179 0,000105  

rycktöjning i terrassytan, ackumulerad 

,000034 0,000030 0,000232 0,000200 0,000215 0,000183  

rycktöjning i terrassytan, enstaka last 

0,000086 0,000077 0,000597 0,000514 0,000552 0,000469  

 
 
T
 
Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår  Sommar  Höst 
0
 
 
T
 
Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår  Sommar  Höst 

 
Antal axellaster, avser töjning i bitumenlager och terrassyta 



 
Trycktöjning i terrassyta, av enstaka last 
 


