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Sammanfattning  
Sverige har länge använt beläggningsytor av asfalt på grund av dess flexibla 
egenskaper som är lämpliga för det svenska klimatet. Historiskt sett har Sverige 
haft låg trafikmängd vilket inte gett utrymme för utvecklingen av betong som 
beläggning i vägar. 
 
Trafikmängden har sedan ett par år tillbaka ökat markant och det kan därför hända 
att det kommer att byggas betongvägar i huvudleder. Emellertid är erfarenheten i 
Sverige så pass låg att utveckling av nuvarande metoder fordras. USA har länge 
brukat betongvägar i stor skala och har betydligt större mängd betongvägar i 
motsats till Sverige, som har mindre än 1 %.  Den ökade trafikmängden speglas 
även på flygplatser.  
 
I den här studien jämförs den svenska dimensioneringsmetoden för 
betongbeläggning på flygfält (Strand, 2016) med den amerikanska 
dimensioneringsmetoden i syfte att optimera den svenska metoden.   
 
Den svenska dimensioneringsmetoden (Strand, 2016) som denna studie behandlar 
är förenklad och baserad på gamla teorier. Metoden framställs genom äldre 
litteraturstudier men kombineras även med aktuell litteratur. Den amerikanska 
metoden används genom dess egna datorprogram kallad FAARFIELD där alla 
beräkningar görs med hänsyn till dess normer och krav.  
   
Dimensioneringen sker för lasten från Airbus A380 med 365 avgångar per år 
enligt Swedavias förväntningar. Oarmerade betongplattor med 350 till 450 mm 
tjocklek med betongkvaliteten C35/45 klarar inte av utmattningskriteriet. Däremot 
klarar likadana plattor med betongkvalitén C60/75 utmattningskraven och 
fungerar utmärkt som beläggning på uppställningsplatser och rullbana. Vid 
dimensionering enligt den amerikanska metoden visar resultaten att plattorna blir 
både tjockare och tunnare än den svenska metoden beroende på vilken 
betongkvalite som används. 
 
Den svenska metoden förutsätter en del förenklingar vid dimensionering av 
betongbeläggningar och därför blir inte beräkningen helt korrekt. Resultaten som 
denna studie visar är därför preliminära. Optimering av den svenska 
beräkningsgången är ett steg i rätt riktning men det praktiska utförandet av arbetet 
och erfarenheten av detta är något som måste byggas ut för en fulländad och 
fungerande metod i praktiken. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Betongbeläggning, Flygfält, JPCP, Sverige, USA, Airbus, A380, 
FAARDIELD, utmattning, dimensionering.  
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Summary 
Sweden has long used asphalt pavements due to the asphalt materie´s flexible 
properties that are more suited for the Swedish climate. Historically, Sweden has 
had a low traffic volume which did not allow for the development of concrete as 
pavement material in roads. 
 
The traffic volume has since a few years back increased significantly, and it is 
therefore conceivably to build concrete roads on the primary roads. However, the 
experience in Sweden is so low that development of current methods is required. 
The US have long promoted concrete roads on a large scale and have significantly 
greater number of concrete roads in contrast to Sweden, which has less than 1%. 
The increased volume of traffic is also reflected in airports. 
 
The Swedish design method for concrete pavements on airfields (Strand, 2016) is 
in this study compared with the American design method in order to optimize the 
Swedish method. 
 
The Swedish design method (Strand, 2016) is old and based on simplified 
theories. The method is produced by literature studies in older books but is also 
combined with current literature. The American method is used through their own 
computer software called FAARFIELD, where all calculations are made 
according to their standards and requirements. 
   
The design are made for the Airbus A380 cargo with 365 departures per year 
according to Swedavia's expectations. Unreinforced concrete slabs with 350 to 
450 mm thickness of concrete slabs of C35/45 do not meet the fatigue criterion. 
On the other hand, similar concrete slabs of C60/75 concrete quality can handle 
the fatigue criteria and work well as a coating on seating and roller coaster. When 
designing according to the American method, the results show that the slabs 
become thicker and thinner than the Swedish method depending on the concrete 
quality used.  
 
The Swedish method asumes some simplifications when designing concrete 
pavements and therefore the calculation result must be considered to be 
preliminary. Optimizing the Swedish calculation process is a step in the right 
direction, but the practical execution of the work and the experience of this have 
to be further developed for a complete and effective method in practice. 
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Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits inom 
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Arbetet har skrivits i samarbete med ÅF Sverige AB bro- och 
anläggningskonstruktion i Solna.  
 
Vi vill tacka samtliga som har varit till hjälp under det här arbetet. Ett särskilt tack 
till vår handledare Johan Silfwerbrand som funnit till hands när frågor uppstått.  
 
Slutligen ett stort tack till Alexander Karlholm på Swedavia som har hjälpt oss 
med studiebesöket på Arlanda samt besvarat alla våra frågor.  
 

Stockholm, 6 juni 2017 
 
Roman Ahmad       Johan Chammoun 
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Ordförklaring 

Elacitetsmodul - är en materialberoende parameter inom hållfasthetsläran som 
beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation.  
  
Betongkvalité = Betecknas enligt t.ex. C35/45 där 35 står för den karateristiska 
cylinderhållfastheten i MPa och 37 betecknar kubhållfasten i MPa   
 
JPCP = Jointed Plain Concrete Pavement, det vill säga oarmerade betongplattor 
fogade med dymlingar.  
 
Poissons konstant = En materialkonstant som anger hur ett material reagerar på 
tryck- och dragkrafter.  

 
FAARFIELD = Amerikansk programvara för dimensionering av beläggning på 
flygfält.  
 
Dymling = En träplugg för sammanfogning av betongplattor.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Ett växande Sverige kräver stora infrastruktursatsningar för att klara av den ökade 
trafikmängden. Vägnätet har vuxit i stor utsträckning under en längre tid och än 
idag håller det på att växa. I utvecklingen av vägnätet påträffas vanligtvis två 
beläggningstyper, asfalt och betong. Asfalt är den mest förekommande 
beläggningstypen i Sverige och står för ca 99 % av det nationella nätverket vilket 
lämnar kvar en liten del för betongbeläggningar (Söderqvist, 2006). 
Betongkulturen inom väg i Sverige har aldrig lyckats utvecklas då det historiskt 
sett endast byggts betongvägar vid högtrafikerade vägar (Öster, 2015). Den 
växande trafiken gäller även på flygfält, trots detta utgör asfalt större delen av 
anläggningen på Arlanda.  
 
I USA är andelen betong betydligt större än i Sverige. Den svenska 
dimensioneringsmetoden för betongbeläggning på flygfält är föråldrad och 
förenklad och är därmed inte tillräcklig flexibel. Därför har betongbeläggning inte 
framställts på det mest fördelaktiga sättet i Sverige (Söderqvist, 2006).   
 
En ny trend bland flygbolagen är större flygplan som tar upp fler passagerare. 
Arlanda rustas upp för att ta emot upp till 40 miljoner resenärer fram till år 2040. 
För att kunna möta den ökande efterfrågan ska en helt ny pir byggas för att nå en 
ökad kapacitet. Nya uppställningsplatser ska byggas för att ta emot nya 
flygplansmodeller som tillhör flygplansklass kod F, som till exempel Airbus A380 
som kan ta upp till 800 passagerare (Swedavia, 2017).  
 
I utvecklingsprocessen på Arlanda behöver anläggningen på vissa delar förstärkas 
och byggas ut. Bana 1 har förstärkts år 2015 för de nya flygen och resterande 
banor behöver därmed också förstärkas (Swedavia, 2017). Framför den utveckling 
som Arlanda står inför är det angeläget att lyfta fram betong som ett 
konkurrenskraftigt alternativ för beläggingsbyggandet på flygfält. 
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1.2 Frågeställningar 

Den här rapporten ska svara på följande frågeställningar: 
 

- På vilket sätt kan den svenska dimensioneringsmetoden optimeras?  
 

- Hur många överfarter klarar JPCP med tjockleken 350 - 450 mm i 
genomsnitt för den svenska dimensioneringsmetoden?  

 
- Hur varierar betongplattans tjocklek beroende på vilken beräkningsmetod 

som används för likadana förutsättningar?   
 

- På vilket sätt kan betong lyftas fram som ett konkurrenskraftigt material 
för vägbyggnad och flygfältsbyggande? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att optimera den svenska dimensioneringsmetoden 
för betongöverbyggnader på flygfält.  

1.4 Målformulering 
- Optimera den svenska dimensioneringsmetoden.  
- Visa tillvägagångssätt för användning av amerikansk 

dimensioneringsmetod för flygfält. 
- Bredda kunskapen inom styva överbyggnader samt lyfta fram betong som 

ett konkurrenskraftigt beläggningsmaterial på flygfältsbyggande.  

1.5 Avgränsningar 
Arbetet begränsar sig till att jämföra svensk dimensioneringsmetod med 
amerikansk metod tillämpat av luftfartsmyndigheten FAA. Anledningen till detta 
är att USA har en lång erfarenheten inom flygindustrin.  
 
Studien begränsar sig till att undersöka beräkningar av oarmerade betongplattor 
fogade med dymlingar med tjockleken 350 till 450 mm i mitten av plattan. 
Beräkningarna berör flygplanklass kod F, där endast flygplanet Airbus A380 
betraktas.  
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1.6 Lösningsmetoder 

1.6.1 Insamling av fakta 

Litteraturstudie  
- Ett tidigare examensarbete skrivet 2016 som handlar om dimensionering 

av betongbeläggning på flygfält.  
- Relevanta böcker. Risk för föråldrad litteraturstudie föreligger.  
- Facklitteratur såsom Trafikverkets krav och rekommendationer samt 

Eurokoder.  
 
Personintervjuer 

- Johan Silfwerbrand, professor inom betong på KTH.  
- Rasmus Nilsson Strand, konsult på Ramböll.  

 
Personintervjuer är bra i avseende att hitta lämplig fakta med tanke på att ämnet är 
så specialiserat och därmed är det svår att hitta konkret fakta. Risken med 
personintervju kan vara att personen svarar med egen åsikt vilket leder till att en 
annan fakta bild tecknas.  

Beräkningar 

Den svenska dimensioneringsmodellen som vi har använt baserar sig på ett 
examensarbete skrivet år 2016 av Rasmus Nilsson Strand. Där sammanställer han 
mallar för svensk dimensioneringsmetod främst baserade på litteraturstudie av 
Örjan Petersson (1996) och Johan Silfwerbrand (1995). Mallarna har använts för 
beräkning i Microsoft Excel. Den amerikanska dimensioneringsmodellen kommer 
att beräknas i programmet FAARFIELD 1.41.0113. Vid beräkning med samtliga 
dimensioneringsmodeller har vi utgått ifrån likadana förutsättningar.   

1.6.2 Sammanställning  

Sammanställning sker genom att jämföra resultaten som fås från de olika 
dimensionerande modellerna i plattformar som Excel och Google Drive. 
Resultaten presenteras i tabeller.  
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2 Nulägesbeskrivning 
 
Ett studiebesök gjordes på Arlanda 2017-04-06 i samarbete med Swedavia för att 
observera de beläggningstyper som används samt skicket på dem. Samtliga 
rullbanor utgörs av asfaltbeläggningar, dock utgörs uppställningsplatserna av 
betongbeläggningar. Variationen bland betongplattorna på uppställningsplatserna 
är stor, där senaste plattorna har gjutits sommaren 2016 samtidigt som 50 år gamla 
plattor fortfarnde ligger kvar. Tillståndet på plattorna var skiftande där både äldre 
och senare plattor uppvisat sprickor.  Däremot har vissa av de äldre plattorna 
uppnått de dimensionerade livslängden på 50 år med minimala obetydliga 
sprickor, så kallade plastiska sprickor.  
 

 
Figur 2.1: Sprickbildning av betongplatta på Arlanda Flygplats, terminal 5 2017. 

 
Drygt ett år efter hade de senaste plattorna från 2016 redan spruckit med en 
utstickande platta som hade lite allvarligare sprickor. Det här kommenterade 
Alexander Karlholm (2017), konsult på Swedavia med att detta var ett bra 
exempel på att betong måste dimensioneras på rätt sätt och i det här fallet var det 
husentreprenörer som utfört arbetet.  
 
En undersökning gjordes för att se hur stor kunskapen om dimensionering av 
betong på flygfält är inom byggbraschen. Undersökningen gjordes genom 
utskicka av enkäter till konstruktionsavdelningen på ÅF och Ramböll för att se 
kunskapsnivån inom dimensionering av betongbeläggning på flygfält. 
Enkätinsamlingen visar att kunskapen om dimensionering av betongbeläggning på 
flygfält inte är stor inom byggbranschen, se bilaga 10-13.   
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Den senaste dimensioneringen för betongbeläggning gjordes för de nya 
uppställningsplatserna i områdeskod E på Arlanda 2016. Dimensioneringen 
gjordes av Ramböll med stöd av Rasmus Nilsson Strands studie (2016). 
Dimensioneringen kompletterades med data för specifika flygplan från den 
amerikanska programvaran FAARFIELD. Den här dimensioneringsmetoden är 
dock inkomplett och förenklad och tar därför inte hänsyn till alla aspekter vid 
dimensionering av betongöverbyggnader.  
 
Det här examensarbetet görs i samarbete med bro- och anläggningskonstruktions 
avdelningen på ÅF i Solna. ÅF har parallellt med detta examensarbete ett uppdrag 
i Arlanda där ÅF ansvarar för uppställningsplatser och taxibanor vid nya piren F 
och G enligt Helena Back (2017), brokonstruktör på ÅF. Detta innebär bland 
annat kalkylering samt dimensionering av taxibanor och uppställningsplatser. Av 
den anledningen är det passande att undersöka ifall en beläggningsyta utav betong 
kan vara ett alternativ för vägbyggandet på Arlanda.  

Figur 2.2: De nya utvecklingsplanerna för Arlanda flygplats (Swedavia, 2017).  
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3 Teoretisk referensram 
 
Det har gjorts tidigare forskning om markbeläggningar och dess inverkan. 
Markbeläggningars överbyggnad skall dimensioneras för att klara av belastningar 
som kan komma att uppstå under konstruktionens hela livslängd. Syftet med en 
överbyggnad är att skydda grunden genom att fördela och leda ned krafterna som 
applicerats på överbyggnaden (Andersson, 2002).   
 
När det gäller betongbeläggningar har materialet en relativt hög böjdraghållfasthet 
och en stark slityta. Dock kan klimatet göra att betongen spricker på grund av 
varierande temperatur i betongens under- och överkant som bland annat leder till 
spänningar i plattan. Betong är ett brandbeständigt material vilket är ett lämpligt 
material avsett för samtliga ytor på en flygplats (Silfwerbrand, 2013). 
Dimensionering av betongbeläggning på flygfält kan göras på ett antal olika sätt 
baserad på olika teorier och modeller.   

3.1 Svenska modellen 

Den svenska dimensioneringsmodellen baserar sig på Westergaards och 
Eisenmanns beräkningsmetoder. Beräkningsmetoden går ut på upprepade 
beräkningar, där en viss plattjocklek testas mot angivna kriterier (Petersson, 
1996).  
 
Beräkningen kan även utföras med ett elastiskt flerlagersystem där påkänningar i 
varje lager kan beräknas. Detta görs med kända E-modul, tjocklek och 
tvärkontraktionstal för varje lager. Metoden är baserad på oändliga horisontella 
skikt och tar därför inte hänsyn till kantpåkänningar. Mellan de olika lagren antas 
full adeshion. Denna metod kräver datorberäkningar som kan behandla 
flerlagersystem, som till exempel FEM design 3D Soil (Petersson, 1996). 
 
Dimensionering av betongbeläggningar för flygfält kan även göras enligt Johan 
Silfwerbrands (2001) beräkningsmetoder som är avsedda för industriytor. Med 
industriytor menas ytor som är konstruerade för tunga fordon som används i 
exempelvist lager eller hamnar. Dimensioneringen baserar sig på standardaxlar 
tagna ifrån truckar. De lastfall som behandlas är standardaxlar från 10-tonsaxlar 
uppemot 90-tonsaxlar. Hjulkonfriguationen hos ett flygplan delas upp i ett antal 
axlar. Flygplanents last fördelas jämt över antal axlar och relaterar till standard 
axlar från truckar. Vidare tas klimatet och trafiken i beaktande och slutligen utgås 
det ifrån 6 färdiga överbyggnader som väljs utifrån lastfall, klimat och trafik. 
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3.2 Amerikanska modellen 
Metoden baserar sig på elastiska lager och tredimensionell finita element 
strukturanalys för att kalkylera beläggningstjocklek. Programvaran FAARFIELD 
använder sig av två beräkningsmoduler för betongplattor, vilket är 3D FEM 
analys och LEAF. Modulen 3D FEM analys används för beräkning av 
påfrestningar på plattans kanter och beräkningsmodulen LEAF används för 
beräkning av plattans innre delar. Ovan nämnda moduler används för varje 
hjulkonfiguration på flygplansmodellerna som valts i programmet. De olika 
hjulkonfigurationerna testas i olika lägen på plattan för att få ut det mest kritiska 
fallet (FAARFIELD, 2017).   
 

Figur 3.1: Startsidan på programmet FAARFIELD, 2017.  
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4 Dimensioneringsmetoder  

4.1 Allmänt  
I den här studien var det tänkt att jämföra den svenska dimensioneringsmetoden 
med den tyska och den amerikanska.  Det gick inte att få fram en fullständig 
beskrivning av den tyska metoden och därför begränsades arbetet till endast en 
jämförelse med den amerikanska metoden.  
 
Arbetet innefattar dimensionerande metoder för överbyggnader på flygfält från 
Sverige och USA. För att kunna jämföra resultaten från respektive metod behövs 
grundförutsättningar för användning i samtliga metoder. Grund parametrarna har 
utförts lika i den mån det är möjligt för svenska och amerikanska 
dimensioneringsmodellen för att få en så rättvis jämförelse som möjligt.  

4.2 Lägesbeskrivning 
Beräkningarna i respektive metod har utförts för Arlanda flygplats. Arlanda är en 
plats där temperaturen och trafiken varierar kraftigt över åren. Markförhållanden 
på Arlanda flygplats är varierande. Anläggningen är byggd på berg, lera och silt. 
De områden där lera och silt förekommer har det fyllts på med packat grus för att 
få en stabil grund att bygga på (Stenvall, 2017).  
 

 
Figur 4.1: Jordartskarta över Arlanda flygplats från SGU (2017).  
 
Flygfältet på Arlanda är uppdelad i sex olika kategorier baserat på belastning, 
slitlagertyp och funktion. Uppställningsplatser och taxibanorna är de högst 
belastade ytorna och utgörs därför av betongbeläggningar. Betongen delas upp i 
två delkategorier, oarmerad betong och armerad betong. Armerad betong används 
för ytor som förses med markvärme. Resterande beläggningar kategoriseras i 
fallande ordning baserat på antagen belastning; oarmerad betong skuldra, betong 
service vehicles, asfalt service vehicles samt asfalt service way (Stenvall, 2017).  
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Tabell 4.1: Ingångsvärden av trafik 
 uppskattad enligt Swedavia (2017). 

 

Trafikblandningen över året på Arlanda är    
enligt Swedavia varierande, tabell 4.1 anger 
de olika flygplanen samt hur ofta de avgår per 
år. 
 

4.3 Typ av betongplatta 
I denna studie behandlas Jointed Plain Concrete Pavements (JPCP), det vill säga 
oarmerad platta fogad med dymlingar. Denna typ av platta görs med ett 
fogavstånd  på 4-5 m för att minska välvspänningarna (temperaturspänningar) 
samt reducera risken för spontan sprickbildning. Dymlingar läggs både i tvärled 
och längsled för att tillåta full lastöverföring i bägge led (Petersson, 1996). 
Plattorna kommer att gjutas i dimensionerna 5x5 meter då kvadratiska plattor 
reducerar risken av slumpmässiga sprickor enligt Johan Silfwerbrand (2017). 
Plattjockleken som skall undersökas är 450 mm, 400 mm, 375 mm och 350 mm.  
 

 
Figur 4.2: Schamtisk bild över en oarmerad platta fogad med dymlingar (ACPA, 2014).  
 
Betongkvaliteten är en viktig parameter som bland annat styr böjstyvheten, 
tvärsnittshöjd men även hur slitstark ytan är. Betongplattan har en livslängd på 40 
år och betongkvalitén som används vid beräkningar är C35/45 och C60/75. 
Poissontalet sätts till 0,2. Cement med normal härdningshastighet används vilket 
ger ett s-värde på 0,25 (Johannesson, Vretblad 2011). Betongen har en 
härdningstid på 1-7 dagar. Hållfastheten mäts i betongen efter 28 dagar men 
hållfasthetstillväxten fortsätter efter detta långsamt (Esping, 2013).  
  

A380-800 365 
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4.4 Uppbyggnad av överbyggnaden  
Vid användning av oarmerade betongplattor är det väsentligt att 
lageruppbyggnaden utförs noggrant. Oftast utgås det från överbyggnader för 
vanlig väg men med mer tilltagna dimensioner (Strand, 2016).  
 
Arbetet omfattar fyra överbyggnader där tjockleken för konstruktionen har sin 
grund i betongplattans tjocklek. Uppbyggnaden av dessa lager är tagna ur TRVK 
Väg (2011). E-modul för lagren under betongplattan fås av TRVK väg (2011).  
Styvhetsmodulen är beroende på klimatzon, tvärsnittshöjd och säsong. 
 
Tabell 4.2:  Uppdelning i olika tidsperioder. Från betongrapport nr. 13 (2008).  

Säsong Dagar 

E-modul för 
bundet 

bärlager 
(AG) [MPa] 

E-modul 
för 

obundet 
bärlager 
[MPa] 

E-modul 
för 

förstärkni-
ngslager 
[MPa] 

E-modul 
för terrass 

[MPa] 

Vinter 62 9500 1 000 450 50 

Tjällossningsvinter 32 8000 150 450 50 

Vår och höst 121 5500 450 240 50 

Sommar 150 1500 450 240 50 

Medelvärde 365 4755 517 294 50 

 
Första överbyggnaden består av en 450 mm 
betongplatta, 150 mm bundet bärlager (AG), 240 
mm obundet bärlager, 740 mm förstärkningslager 
samt en undergrund på 10 m. 
 
Andra överbyggnaden består av en 400 mm 
betongplatta, 190 mm bundet bärlager (AG), 260 
mm obundet bärlager, 740 mm förstärkningslager 
samt en undergrund på 10 m. 
 
Tredje överbyggnaden består av en 375 mm betongplatta, 210 mm bundet 
bärlager (AG), 280 mm obundet bärlager, 760 mm förstärkningslager samt en 
undergrund på 10 m. 
  

Figur 4.3: Typkonstruktion enligt 
TRVK Väg (2011).  
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Fjärde överbyggnaden består av en 350 mm betongplatta, 230 mm bundet bärlager 
(AG), 300 mm obundet bärlager. 780 mm förstärkningslager samt en undergrund 
på 10 m. Samtliga överbyggnader är uppbyggda utifrån typkonstruktion enligt 
TRVK Väg (2011).  
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4.5 Flygplanstyper 
Trafikblandningen är hämtad från systemhandlingar föreslagna av ÅF till 
Swedavia, se tabell 4.1. Trafikblandningen består av Airbus A330-300, Airbus 
A320 B, Boeing B737-800 och Airbus A380, som är det största 
passagerarflygplanet. Airbus A380 tar upp cirka 800 passagerare, har en 
spännvidd på nästan 80 meter och en bruttovikt på cirka 560 ton. I denna rapport 
kommer dimensionering endast ske med Airbus A380 (Swedavia, 2017).    
 

 
Figur 4.4: Största passagerarflygplanet Airbus A380 (Pinterest, 2017).   
 

4.6 Svensk dimensioneringsmodell   

4.6.1 Bakgrund 

År 1989 startades ett svenskt projekt av dåvarande Vägverket i syfte att ta fram 
dimensioneringsregler för byggande av betongvägar i Sverige. Erfarenheter från 
andra länder, bland annat USA och Tyskland erhölls genom studieresor 
(Petersson, 1996). Tidigare har betongbeläggningar dimensionerats för flygfält 
genom Johan Silfwerbrands (2001) beräkningsformler som är avsedda för 
dimensionering av industriytor. Beräkningsprincipen utgår ifrån last från truckar, 
klimat, geotekniska förhållanden och trafikmängd. 

4.6.2 Förutsättningar  

Den svenska dimensioneringsmetoden som detta arbete använder sig av är hämtad 
från en studie skrivet år 2016 av Rasmus Nilsson Strand där han sammanställer 
mallar för dimensionering av betongbeläggning på flygfält. Följande mallar 
grundar sig främst på litteraturstudie med titeln “Svensk metod för 
dimensionering av betongvägar”, utgiven 1996, författad av Örjan Petersson.  
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I dimensioneringmodellen beaktas spänningar som uppstår på grund av 
temperatur och trafik. Stor vikt läggs på beräkning av utmattning, det vill säga 
antal överfarter betongen klarar av under den avsedda livslängden.  

4.6.3 Sammanställning av metod 

Eftersom Peterssons studie är utarbetad 1996 hänvisas det i avhandlingen till 
daterad norm- och facklitteratur. Därav har studien kompletterats med eurokoder 
och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder), BFS 2015:6 – EKS 10 samt TRVK Väg 
(2011), vilka gäller vid rapportens författarskap. Samtliga dokument är tekniska 
krav för dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnader och 
avvattning.  
 
Vid upprättande av den svenska beräkningsmodellen används Svensk Standard 
SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-1, SS-EN 1992-1-1: 2005 och SS-EN 1992-1-1: 
2014.  

4.6.4 Beräkningsmetod  

Vanliga vägar dimensioneras efter 
standardaxlar som motsvarar en 
axellast på 100 kN. Hänsyn tas till 
årsdygnstrafiken, vilket är ett mått på 
medeltrafikflödet under ett dygn 
under ett år för ett visst vägavsnitt, 
andel tunga fordon, trafikändring per 
år etc (Petersson, 1996)  
 

Figur 4.5: Standardaxel enligt TRVK Väg (2011). 

Vid dimensionering av betongbeläggningar för flygfält är det inte adekvat med 
beräkning av standardaxlar, eftersom flygplan har ett stort antal varierande 
hjulkonfigurationer (Petersson 1996). Utformningen av hjulkonfigurationer kan 
fås genom tillverkaren eller genom amerikanska dimensioneringsprogrammet 
kallad FAARFIELD.  
 
Den svenska beräkningsmodellen tar hänsyn till temperatur- och trafikspänningar 
samt beräkning av utmattning. Metoden bygger på att beräkningar utförs för en 
viss plattjocklek och testas mot angivna kriterier (Petersson, 1996). Den svenska 
metoden som behandlas i den här studien är hämtad från Strands rapport (2016). 
Något att notera är att samtliga formler och beskrivningar är likadana som i 
Strands (2016) rapport. Tillvägagångsättet ser ut på följande sätt:  
Beräkningen görs för stadium I, det vill säga osprucket tvärsnitt.  
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1. Böjdraghållfasthet 
 
Betongens böjdraghållfasthet beräknas enligt SS-EN 1992-1-1:2005. 
 

f!"#,!" = max{(1,6− !
!"""

) ⋅ f!"#;   f!"#  }     [4.1] 
 
där 
h = tvärsnittets höjd i millimeter 
fctm = fctm(t) 

 

Medeldraghållfasthet vid tiden i dagar t: 

 
f!"#(t) = (𝛽!!(t))!    ⋅    f!"#      [4.2] 

 
där 
βcc(t) = Koefficient som beror av betongens ålder 
α = 2/3 för t ≥ 28 dagar 
fctm = Medeldraghållfasthet 
 

 𝛽!!(t) = e{!⋅[!!(
!"
! )

!
!]}       [4.3] 

 
där 
s = Koefficient som beror av cementtyp 
t = Betongens ålder i dagar 
 
2. Hjullaster 
 

Tabell 4.3: Lastdata från FAARFIELD (2017).  

Modell Bruttovikt 
[kg] 

Antal 
hjul 

Kar. 
last per 

hjul 
[kN] 

Dim. 
last per 
hjul, SK 
2 [kN] 

Antal 
hjul i 
linje 

Däcktryck 
[MPa] 

A330-300 230 000 8 288,6 394 2 1,42 

A320 B 73 900 8 92,4 126,2 2 1,22 

B737-800 79 900 4 198,1 270,4 1 1,41 

A380-800 562 001 20 281 383,6 3 1,5 
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Tabell 4.4: Partialkoefficient γd för 
säkerhetsklasser, enligt EKS 10. 

 
Hjullaster för ett enskilt hjul tas fram genom att dela total bruttovikt som hjul 
under kropp och vingar bär med antal hjul och multiplicera med 
tyngdaccelerationen g. Förutsatt jämnt fördelad last över hjulen. Karaktäristisk 
hjullast för ett hjul: 
  

Q!,! =
!"#$$%&'($  !  !"
!"#$%  !"#$

⋅ g      [4.4] 

  
Hjullasten räknas om till dimensionerande värde enligt EKS 10. Lasten räknas 
som ogynnsam variabel huvudlast. Dimensionerande hjullast: 

 
Q! = 𝛾! ⋅ 1,5 ⋅ Q!,!                     [4.5]  

  
där 
γd = Partialkoefficient som bestäms av 
säkerhetsklass, se tabell 4.4. 
Qk,1 = Karaktäristisk last 
 
 
 
3. Belastningsyta 
Data för luftryck i däck och last för varje enskilt hjul hämtas ur FAARFIELD för 
varje flygplansmodell. Den för ett enskilt hjul cirkulära belastningsytans radie a 
beräknas enligt formel 2.6, ur Petersson (1996). Belastningsyta: 
 

𝛼 = !!
!⋅!

         [4.6] 

 
där 
Qd = Dimensionerande hjullast 
p = Lufttryck i däck 
  
Den cirkulära belastningsytan räknas 
om till ekvivalent rektangulär yta 
enligt BBK 04, se figur 4.4.  
Anm. d = 2a 
 

 
Figur 4.6: Exempel på ekvivalent rektangulärt tvärsnitt  

vid cirkulärt tvärsnitt enligt BBK04.  
  

Säkerhetsklass 1 γd = 0,83 

Säkerhetsklass 2 γd = 0,91 

Säkerhetsklass 3 γd = 1,0 
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4. Välvningsspänning beroende på temperatur 

Året delas upp i fyra säsonger och tre olika temperaturgradienter. För Sverige 
antas beläggningen ha en maximal positiv gradient av 60 °C/m under 5 % av tiden 
och 40 °C/m under 20 % av tiden, under resterande tid antas gradienten vara 0 
°C/m, se tabell 4.5. Ekvationen för välvningsspänning är hämtad ur Petersson 
(1996).  
  
Välvningsspänning (MPa) ges av: 
  

𝜎!"#$% =
!⋅!!⋅!⋅!
!⋅(!!!)

       [4.7] 

 
där 
h = Beläggningens tjocklek, m 
δt = Temperaturgradient, °C/m 
α = Längdutvidgningskoefficient 1,0 · 10-5 (°C)-1 
E = Elasticitetsmodul, MPa 
ν = Poissons konstant, tvärkontraktionstalet 
 

Tabell 4.5: Uppdelning i olika tidsperioder från betongrapport nr. 13 (2008).  

Period 
Tid 

mån-
ader 

Temp 
°C 

E-modul 
(AG) 
[MPa] 

Temp- 
gradient 

0,06 
°C/m 

Temp- 
gradient 

0,04 
°C/m 

Temp- 
gradient 

0,00 
°C/m 

Vinter 2 -0,6 9500   100 % 

Tjällossning 1 2,7 8000  24 % 76 % 

Vår-höst 4 7,5 5500  24 % 76 % 

Sommar 5 23,4 1500 12 % 24 % 64 % 

Totalt 12   5 % 20 % 75 % 
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Temperaturen i bitumenbunden beläggning varierar över klimatzon samt period 
på året, i tabell 4.6 finnes värden för att beräkna ett vägt medelvärde av 
temperaturen. Klimatzonenerna är uppdelade i 5 delar, se figur 4.5. 

Tabell 4.6: Temperatur (°C) i bitumenbuden beläggning för DK 2, TRVK Väg(2011).  

Klimatzon 1 2 3 4 5 

Vinter -1,9 -1,9 -3,6 -5,1 -7 

Tjällossningsvinter 1 1 - - - 

Tjällossning 1 2,3 4,5 6,5 7,5 

Senvår 4 3 - - - 

Sommar 19,8 18,1 17,2 18,1 16,4 

Höst 6,9 3,8 3,8 3,8 3,2 

 

5. Kritisk längd 
 Kritisk längd för platta beräknas enligt Petersson (1996).  
 

L!" =
!⋅!⋅!!⋅!

!  ⋅  !  ⋅  (!!!)
   ⋅   h       [4.8] 

 
där 
α = Längdutvidgningskoefficient 1,0 · 10-5 ( °C)-1 
δt = Temperaturgradient, °C/m 
E = Elasticitetsmodul, MPa 
γ = Oarmerad betongs tunghet, kN/m3 
ν = Poissons konstant, tvärkontraktionstalet 
h = Beläggningens tjocklek, m 
  
Oarmerad betongs tunghet är 24 kN/m3 enligt SS-EN 1991-1-1. 
Då temperaturgradienten är en faktor i formeln för beräkning av kritisk längd 
kommer den kritiska längden att bli noll för samtliga fall där temperaturgradienten 
är noll. 
  
  

Figur 4.7: 
Illustration  
av klimatzoner,  
TRVK Väg(2011). 
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6. Dragspänning av egentyngd orsakad temperaturgradient 
Dragspänning på grund av egentyngd orsakat av temperaturgradient beräknas på 
två sätt med hänsyn till förhållandet av plattlängd och beräknad kritisk längd 
enligt Petersson (1996).  
  
Om L ≤ Lkr gäller 
 

𝜎!",!"!#$%#"& = 1,2   ⋅   𝜎!"#$%    ⋅   (
!
!!"
)!     [4.9] 

 
Om L > Lkr gäller 
  

𝜎!",!"!#$%#"& = 1,2   ⋅   𝜎!"#$%      [4.10] 
 
 7. Utmattning 
För beräkning av utmattning används Tepfers samband med tillägget att både en 
min- och maxpåkänning används. För spänning i betongbeläggningen: 
  

!!"##
!!"

= 1− 0,0685   ⋅   (1− !!"#
!!"#

)    ⋅   logN    [4.11] 

 
där 
σtill = Maximal påkänning (temperatur + trafik), MPa 
fctm,fl = Tillåten böjdraghållfasthet vid statisk last, MPa 
 

R = !!"#
!!"#

, vid  ingen  temperaturspänning  är  R = 0   [4.12] 

 
N = Antalet tillåtna lastväxlingar, eller tillåtet antal överfarter. 
 
Formeln ställs upp för att få ut N för spänning i betong: 
 

N! = 10
{

(!!
!!"##
!!"#,!"

)

!,!"#$  ⋅  (!!
!!"#
!!"#

)
}
      [4.13] 

 
där 𝜎!"## = 𝜎!"#$ + 𝜎!"#$%& 
𝜎till och 𝜎max får samma värde eftersom att båda är temperaturspänning 
superpositionerad med trafikspänning. 𝜎min är endast temperaturspänning och kan 
därför ha värdet noll för ett antal säsonger och temperaturgradienter.  
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Med hjälp av utmattningskriteriet används delskadehypotesen: 
  

!!
!!
+ !!

!!
+ !!

!!
+⋯ < 1      [4.14] 

 
där  
ni är andel dagar per år som en viss säsong och temperaturgradient råder.  
ni beräknas som en andel av 365 dagar för samtliga värden.  
  

n! =
!!
!å
          [4.15] 

  
där 
dδ = Antal dagar om året som en viss säsong med en viss temperaturgradient råder  
då = Antal dagar på ett år 
 
Tabell 4.7: Antal dagar av året med viss säsong och temperaturgradient (Petersson, 1990).  
 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal tillåtna överfarter för spänning i betong:  

N!,!"## =
!

!!!!
!!!!!

!!

        [4.16] 

 
 
Ni,till för vertikaltöjning i bundet bärlager (cementgrus): 
  

N!,!"## =
!,!"⋅!"!!"

!"!,!
!,!"        [4.17] 

 
där 
∑εy,m = Summa medeltöjning i underkant av bundet bärlager baserat på antal 
dagar under en säsong 
 
  

 δt = 0 °C/m δt =40 °C/m δt = 60 °C/m 

Vinter 62 - - 

Tjällossning 24 8 - 

Vår och höst 92 29 - 

Sommar 96 36 18 
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Data för medeltöjningar och trafikspänningar som använts för samtliga 
överbyggnader finns på bilaga 1 – 8. Dessa värden har tagits från (Strand, 2016), 
för betongkvalitén C35/45 för plattjocklek 350 mm och 450 mm. Data för 
medeltöjningar och trafikspänningar för platttjocklek 375 mm och 400 mm tas 
fram genom interpolation. För betongkvalitén C60/75 för plattjocklek 350 mm 
och 450 mm har antaganden gjorts utifrån Strands (2016) värden. Därefter har 
interpolation ännu en gång gjorts för att få fram medeltöjningar och 
trafikspänningar för betongkvalitet C60/75 för plattjocklek 375 mm och 400 mm.  
 
 
Ni,till för vertikaltöjning i bundet bärlager (asfaltgrus): 
 

N!,!"## =
!,!"⋅!"!!"⋅!,!"(!,!⋅!!!!!")

!!!,!!
     [4.18] 

  
där 
∑Tm = Summa medeltemperatur baserat på antal dagar under en säsong 
∑εy,m = Summa medeltöjning i underkant av bundet bärlager baserat på antal 
dagar under en säsong 
  
Medeltemperatur enligt: 
  

T! =ΣT ⋅ !!
!å
            [4.19] 

 
där 
T = Beläggningstemperatur enligt tabell 4.6.  
dδ = Antal dagar om året som en viss säsong med en viss temperaturgradient 
råder, se tabell 4.7.  
då = Antal dagar på ett år 
  
Medeltöjning enligt: 
 

𝜀!,! = Σ𝜀! ⋅
!!
!å

        [4.20] 

 
där 
εy = Vertikaltöjning i underkant av bundet bärlager under en viss säsong och 
temperaturgradient 
dδ = Antal dagar om året som en viss säsong med en viss temperaturgradient råder 
då = Antal dagar på ett år 
  
Ni,till för horisontaltöjning i terrass: 
 

N!,!"## = 0,5 ⋅ !,!"⋅!"
!!

!!!,!!
       [4.21] 
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där  
∑εz,m = Summa medeltöjning i underkant förstärkningslager baserat på antal dagar 
under en säsong 
  
Medeltöjning enligt: 

𝜀!,! = Σ𝜀! ⋅
!!
!å

        [4.22] 

 
där 
εz = Vertikaltöjning i underkant av bundet bärlager under en viss säsong och 
temperaturgradient 
dδ = Antal dagar om året som en viss säsong med en viss temperaturgradient råder 
då = Antal dagar på ett år 
  
Krav: 
Antalet förväntade överfarter divideras med beräknat antal tillåtna passager. Så 
länge summan blir ett eller under klaras utmattningen, se ekvation 4.14. 
  
Genom Miners-Palmgrens delskade-hypotes fås ett max antal överfarter som 
betongen klarar av, detta jämförs sedan med ett förväntat antal överfarter. 
  
Antalet överfarter för varje flygplan multipliceras med antalet hjul som ligger i 
linje. Det vill säga, för samtliga flygplansmodeller gäller att de ”passerar” en 
platta fler än en gång per överfart. 
  
Totalt antal förväntade överfarter blir då för hela livslängden: 
 

N!,!ö#$ = N! ⋅ då ⋅ (Livslängd  i  år) ⋅ (antal  hjul  i  linje)  [4.23] 
 
där 
Nd = antaget antal överfarter på en dag 
då = antal dagar på ett år (365) 
  
För förslag på hur antal hjul i linje tas fram, se tabell 4.3. Miners-Palmgrens 
delskadehypotes utnyttjas för de beräknade värdena på N för de lastfall beroende 
av flygplansmodell. Dessutom används formeln för beräkning av samtliga fall av 
utmattning på grund av spänning i betong, töjning i bundet bärlager och töjning i 
terrass: 

 
!!,!ö#$
!!,!"##

+ !!,!ö#$
!!,!"##

+ !!,!ö#$
!!,!"##

+⋯ ≤ 1     [4.24] 
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8. För osprucket betongplatta gäller stadium I: 
  
Böjstyvheten i oarmerad betong beräknas enligt (Silfwerbrand, 2015) 
  

D = E ⋅ !!

!"(!!!!)
       [4.25] 

 
där 
E = Betongens E-modul 
h = Beläggningens tjocklek 
ν = Poissons konstant för betong 
  
 
9. Undergrundens styvhet och styvhetsradie 

  
Figur 4.8: Definition av lager, placering och mäktighet från Tyréns Byggtekniska råd (2000:1) 

Bäddmodul beräknas enligt: 

K = !
!!
!!
!!!!!

!⋯!!!!!
       [4.26] 

 
där 
hi = Materiallagrets tjocklek 
Ei = Materiallagrets E-modul 

Ekvivalent E-modul beräknas enligt: 

E! =
!(!!!)

!!!!
!!!!!  !!!!

!!! !
!!!!

!!!!!!

      [4.27] 

där 

n = antal lager 

hi = materiallagrets tjocklek 

Ei = är materiallagrets E-modul 
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Styvhetsradie för betongen med avseende på bäddmodul beräknas enligt: 

r = h ⋅ !!
!"#$

!
        [4.28] 

där   

h = betongbeläggningens tjocklek 

k = bäddmodul 

Ec = betongens E-modul 

Styvhetsradie för betongen med avseende på ekvivalent E-modul beräknas enligt 
Betongrapport nr. 13:  

r = h ⋅    !!
!"!

!         [4.29] 

 

där   

h = betongbeläggningens tjocklek 

Eg = ekvivalent E-modul   

Ec = betongens E-modul 
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4.7 Amerikansk dimensioneringsmodell 

4.7.1 Bakgrund  

På sent 1920-tal led flygbranschen av ökande flygrelaterade olyckor vilket 
resulterade till bildandet av en federal förgrening “The Aeronautics Bransch” för 
att råda bot på de ökade olyckorna. The Aeronautics Bransch har sedan dess fått 
ett flertal namnbyten och dess omfattning har genom tiden varierat för att lyfta 
vikten av säkerhet inom flygbranschen (FAA, 2017).  
 
Amerikanska företag började designa och utforma ett av de första jetdrivna 
flygplanen i mitten av 1950-talet vilket skapade behov av ett säkrare system, 
något som ansågs svårt med en förgrening i myndigheten. År 1958 bildades byrån 
Federal Aviation Agency som växte till departementet Federal Aviation 
Administration (FAA) år 1967 (FAA, 2017). 
 
FAA har under sin verksamhetstid bidragit till flera globala innovationer som 
utvecklat flygindustrin till vad den är idag. Ett av dessa är “Air Traffic Controll 
centers” förkortat till ATC som har varit pådrivande aktör av GPS teknologin 
inom aviatik. FAA har även utfört studier om sambandandet mellan mänskliga 
faktorn och säkerhet och dessutom hur korrosion påverkar flygplanents struktur 
(FAA, 2017).  
   
FAA arbetar nu vidare med flygindustrin och federala partner för att stärka dagens 
system. Detta genom att anpassa sig till den teknologiska eran för att på så vis 
skapa nya och bättre system som integrerar större säkerhet, trygghet, effektivitet 
och miljöanpassning (FAA, 2017). 

4.7.2 Förutsättningar 

Den amerikanska dimensioneringsmetoden använder sig av “Advisory Circulars” 
(AC) som är normer tagna ur landets regelverk kallade Federal Aviation 
Regulations (FAR) som består av lagtext om luftfart. Vid dimensionering av 
flyganläggningar är det stadgat att använda sig av FAA’s normer ifall projektet 
finansieras av myndigheten via dess olika utvecklingsprogram (FAA, 2017). 
 
Flygplanets vikt fördelas till 95% till landningshjulen som sitter i midjan på 
flygplanet, resterande 5% går ner via landningshjulen vid nosen. Påfrestningarna 
som uppstår vid nosen förstummas därför vid beräkningar i FAARFIELD 
1.41.0113. (AC 150/5320-6F, 2016).   
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När flygplanet flyger in för landning tar landningsställen samt kvarvarande 
lyftkraft från vingarna majoriteten av den dynamiska vertikala kraften som påförs 
vid första kontakt med beläggningen. Av den anledningen dimensioneras 
beläggningar med hänsyn till vikten av flygplanen innan den lyfter (AC 150/5320-
6F, 2016).  
 
Programmet FAARFIELD beaktar endast sprickor som uppstår i betongplattans 
underkant och bortser från sprickor i överkant likt dem som uppkommer vid 
platthörn. Sprickorna kontrolleras genom att begränsa de horisontella 
påfrestningarna i underkant av betongplattan och därför beaktas inte brott i 
bärande lager eller terrass (AC 150/5320-6F, 2016).  
  
I detta projektarbete används normer som innefattar designstandarden AC 
150/5320-6F (Airport Pavement Design and Evaluation) tillsammans med 
programvaran FAARFIELD 1.41.0113. Versionen som används till denna studie 
är kalibrerad till dem senaste fullskaliga testerna på belagda ytor utfört av 
National Airport Pavement Test Facility, kort benämd NAPTF (FAARFIELD, 
2017).  
 

4.7.3 Sammanställning av metoden 

4.7.3.1 Fogar i betongplattor 

Variation av temperatur och fukt kan orsaka ändring av volym och skevning i 
betongplattor vilket leder till oönskade påfrestningar. Plattor utan armering bör 
utformas så kvadratiskt som möjligt. Fogar bör därför användas för att dela upp 
beläggningen i en serie förutbestämda plattdimensioner för att reducera menliga 
effekter från dessa påfrestningar och minska risken för spontana sprickor. 
Fogavståndet bestäms med hänsyn till beläggningens tjocklek, däremot får inte 
fogavstånd användas för att bestämma betongens tjocklek (AC 150/5320-6F, 
2016).  
 
Dymlingar används mellan plattorna för att leda upp till 40% av påfrestningarna 
till nästkommande platta med hjälp av sin lastöverförningsförmåga. Lederna 
används även för att motverka vertikala förflyttning. Alla längsgående leder bör 
bestå av dymlingar för att minimera beläggningens breddutvidgning. Vidare 
proportioneras dymlingar för att motstå skjuvande och böjande påfrestningar som 
en följd av belastning på beläggningen (AC 150/5320-6F, 2016). 
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4.7.3.2 Tjäle 
Betongplattor som är tunnare än 230 mm löper stor risk för sprickbildning och 
kräver därefter ett fullständigt tjälskydd. Vid design av överbyggnader i områden 
med risk för säsongsbaserad tjäle krävs en undersökning ifall åtgärder mot tjäle 
erfordras (AC 150/5320-6F, 2016).   
 

 
Figur 4.9: Illustration på hur tjäle påverkar och skadar betongplattor (Terram, 2017). 

 
Tre villkor måste uppfyllas för att specifika åtgärder ska behöva vidtas mot tjäle:  

- Jorden är tjälkänslig. 
- Tjälkänsliga jorden når minusgrader. 
- Tillräcklig med fukt som kan bilda is.   

 
Programvaran FAARFIELD beaktar inte tjäle vid design av strukturen på 
överbyggnaden men det är obligatoriskt för användaren att vidta åtgärder mot tjäle 
vid behov. Det är även föreskrivet att en grundlig undersökning av tjälrisk ska 
förekomma ifall konstruktionen dimensioneras för en livslängd över 20 år (AC 
150/5320-6F, 2016).  

4.7.3.3 Utmattning - Kumulativ skadefaktor (CDF) 

Programmet använder sig av Cumulative Damage Factor (CDF) vid beräkning av 
skadefaktorn av beläggningen och summeras sedan med hjälp av Miner’s lag. 
Detta görs genom att skapa en så kallad trafikmix, en lista på flygplan som skall 
trafikera anläggningen. FAARFIELD analyserar placering av hjul, vikt och 
däckens placering kring konstruktionens mittlinje för varje flygplan i trafikmixen, 
detta med hänseende att flygplanen aldrig kör i samma spår (AC 150/5320-6F, 
2016).  
 
CDF representerar mängden strukturell utmattning i beläggningen som förbrukats. 
Skadefaktorn räknas som ett förhållande mellan nyttjade belastningar och tillåtna 
belastningar, beläggningen justeras tills dess att CDF = 1 för given trafikmix samt 
livslängd (AC 150/5320-6F, 2016).  
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Beräkning av ett flygplan kan göras enligt 
 

CDF   =    !"#$%&  !"  !"#$%&  !"#$  !"#"$%$%&'(
!"#$%&  !"  !""#$!%"&  !"#"$%$%&'(  !"  !"#$%&'  

    [4.31] 

 
eller 

CDF =    (!""#!$  !"#$%&'%"()  ∙  (!"#$  !"  !"#$%)
(!"#$%  !"#$%)  ∙  (!"#$%&'$(  !"  !"#$%&')

     [4.32]  

 
eller 

CDF =    !""#$%&  !"#$%&'$(  
!"#$%&'$(  !"  !"#$%&'  

        [4.33] 

 

4.7.4 Beräkningsmetod 

Vid start av programmet finns 
alternativ på vilken beläggning som 
konsturktionen ska anläggas med. 
Genom att skapa en ny arbetsfil går 
det att använda exempel 
överbyggnader som är inkluderade 
i programmet som utgångspunkt 
(AC 150/5320-6F, 2016).   
 
Designen av överbyggnaden kan 
börja utformas. Livslängd anges 
och konstruktionen överses för att lägga till eller ta bort önskad lagertyp. Lagren 
förses med höjd, böjhållfasthet och terrassen tilldelas ett k-värde eller E-modul. 
Något att notera är att FAARFIELD har en definierad elasticitetsmodul på cirka 
27,6 GPa för samtliga betongklasser, det vill säga att elasticitetsmodulen är 
samma oberoende på vilken betongklass som används. Däremot kan 
böjdraghållfastheten regleras beroende på vilken betongkvalité som används. 
Därefter väljs en trafikmix med information om vikt innan avgång, årliga 
avgångar samt årlig tillväxt i procent (AC 150/5320-6F, 2016), se figur 4.9.   

Figur 1.10: Schmatisk bild över programsturktur 
för FAARFIELD, 2017.  



 

28 
 

 
Figur 4.11: Val av rafikmix görs i denna ruta, FAARFIELD 2017. 

Designen av överbyggnaden kan börja utformas när trafikmixen har valts och alla 
lager försetts med ovan nämnda parametrar. Används betong som beläggningsyta 
kommer programmet endast att dimensionera tjockleken på betongplattan med 
hänseende till trafikmixen och lagren under plattan. Detta betyder att användaren 
måste ändra på trafikmixen eller de underliggande lagren ifall en viss tjocklek 
önskas på betongen (AC 150/5320-6F, 2016).  
 
Programmet körs igång efter att parametrarna har justerats tills det att önskad 
betongtjocklek uppnås. När konstruktionen är tillfredsställande kan ytterligare 
tester utföras för att få fram en kumulativ skadefaktor (CDF) som en graf. Detta 
för att kunna se hur mycket var och en av flygplanen i trafikmixen påverkar 
konstruktionen under den avsedda livslängden, se figur 4.10 (AC 150/5320-6F, 
2016).  
 

 
Figur 4.12: Graf över kumulativ skadefaktor från FAARFIELD. 
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Slutligen tas ett dokument fram kallad slutrapporten via resultatsidan i 
programmet. Dokumentet är enligt amerikansk reglering en obligatorisk handling. 
 

4.7.4.1   Utdata 
I samband med beräkningarna kan utdata fås i form av externa filer. Dessa filer 
kallas för ”n3dhsp” och kräver ett annat program kallad FEAFAA 3.0 för att ser 
hur FAARFIELD använder sig av FEM analys vid beräkningarna. Programmet 
FEAFAA 3.0 används för att omvandla filen ”n3dhsp” till ytterliggare två filer. 
Första filen kallad ”model_load.dat” innehar information om last på 
betongbeläggningen samt lagren under. Den andra filen kallad ”model_stress.dat” 
innehåller data om påfrestningar på betongbeläggningen samt lagren under (FAA, 
2017).  

Varken FAARFIELD 1.41.0113 eller FEAFAA 3.0 har förmågan att visualisera 
FEM modellen, ytterligare programvara krävs för att udatan skall kunna visas som 
en 3D modell. Programvaror som Tecplot 360 EX eller liknande kan användas för 
att göra ovan nämnda filer visualiserade. Illustrationerna nedan visar vad utdatan 
innehåller när den används i samband med Tecplot 360 EX. Dessa modeller 
visualiserar hur FEM analys används i dimensioneringsprogrammet och det är 
lättare att begripa metodens komplexitet när man ser vad som sker innanför 
programmets kärna (FAA 2017).  
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Figur 4.11 visar hur lasten av en Airbus A380 placerad i kanten av plattorna förs 
ned i betongplattorna 

 

Figur 4.12 visar hur dragspänningarna under hjulen ser ut på plattan samt hur den 
sätter sig mot marken när Airbus A380 står i kanten av betongplattorna. Skalan 
anges i enheten Psi (FEAFAA, 2016). 

 

  

Figur 4.13: Airbus A380 med dess 20 hjul placerade i kanten på betongplattorna samt vy från 
sidan 

Figur 4.14: Flygplanets påverkan på plattan samt dragspänningar under hjulen 
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5 Resultat 
Två metoder med olika tillvägagångssätt har använts, således har endast vissa 
förutsättningar kunnat användas för båda metoderna. 
 
Överbyggnaderna dimensioneras för flygplanet Airbus A380 med egenskaper 
enligt tabell 5.1. 
 

Tabell 5.1: Allmänna egenskaper hos Airbus A380. 

Modell	   Bruttovikt	  
[ton]	  

Antal	  
Hjul	  

Antal	  hjul	  
i	  linje	  

Däcktryck	  
[MPa]	  

Antal	  
Avgångar	  
per	  år	  

Airbus	  
A380	   562	   20	   3	   1,5	   365	  

 
Indata i tabell 5.2 har används för båda metoderna. Styvhetsmodulerna baserar sig 
på viktade medelvärden från tabell 4.2. Parameterar med asterisk (*) är undantag 
från påståendet. 
 

Tabell 5.2: Förutsättningar som använts för båda beräkningsmetoder. 
Förutsättningar 

Hållfasthetsklass C60/75 C35/45 
Livslängd 40 år 

Betong * * 

Varierande 
tjocklek 

enligt avsnitt 
4.4 

Bundet bärlager E-modul 
4755 MPa Poissons 

konstant 
0,35 

Obundet bärlager E-modul 
517 MPa 

Förstärkningslager E-modul 
294 MPa 

Terrass E-modul 
50 MPa * * 
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5.1 Svensk dimensioneringsmetod 
 
För metodspecifika förutsättningar följer tabell 5.3 de värden som använts vid 
beräkning i den svenska metoden. 
 
Tabell 5.3: Förutsättningar för den svenska metoden 

Förutsättningar 
Hållfasthetsklass C60/75 C35/45 
fctm,fl för betong Se tabell 5.4 
Säkerhetsklass 2 

Betongens ålder 91 dagar 
Härdningstyp 

cement Normalhärdad s = 0,25 

Betong Se tabell 5.4 
Poissons 
konstant 

0,2 Varierande 
tjocklek 

beroende på 
överbyggnad 

se avsnitt 
4.4 

Bundet bärlager E-modul 
4755 MPa 

Poissons 
konstant 

0,35 

Obundet bärlager E-modul 
517 MPa 

Förstärkningslager E-modul 
294 MPa 

Terrass E-modul 
50 MPa 

Tjocklek 
10 m 

 
 
Genom att följa den svenska dimensioneringsmetoden (Strand, 2016) har följande 
parametrar erhållits, se tabell 5.4. 
 
Tabell 5.4: Parametrar styrda av betongkvalitén 

C60 450 
mm 

400 
mm 

375 
mm 

350 
mm C35 450 

mm 
400 
mm 

375 
mm 

350 
mm 

Betong 
E-

modul 
39 GPa 

 

34 GPa 

fctm,fl 
[MPa] 

5,06 5,28 5,39 5,5 3,68 3,84 3,92 4 

fctm(t) 
[MPa] 4,74 4,74 4,74 4,74 3,45 3,45 3,45 3,45 

βcc(t) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 
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Utmattning  
Antal överfarter beräknas för betongen, bundet bärlager(AG) samt terrassen. 
Utmattningskriteriet testas genom delskade-hypotes. 
 
Delskadehypotes:  

!!,!ö#$
!!,!"##

+ !!,!ö#$
!!,!"##

+ !!,!ö#$
!!,!"##

+⋯ ≤ 1     [5.1] 

 
Med betongkvalitén C30/45 klarar inte en oarmerad platta med en tjocklek på 350 
mm delskade-hypotesen, se tabell 5.5. 
 
Tabell 5.5: Utmattning för oarmerad platta 350 mm för Airbus A380. 

C35/45, 
350 mm 

Tillåtet 
antal 

överfarten 
under 

livstid (Ntill) 

Förväntade 
antal 

överfarter 
under livstid 

(Nförv) 

𝐍𝐟ö𝐫𝐯
𝐍𝐭𝐢𝐥𝐥

 

Betong 1538 
 

15 987 000 
 

10 395 

AG 89 762 012 0,1781 

Terrass 20 793 017 0,768 

10 396,9461 > 1 
Klarar inte 
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Med betongkvalitén C60/75 klarar en oarmerad platta med en tjocklek på 350 mm 
delskade-hypotesen, se tabell 5.6. 
 
Tabell 5.6: Utmattning för oarmerad platta 350 mm för Airbus A380. 

C60/75, 
350 mm 

Tillåtet 
antal 

överfarten 
under 

livstid (Ntill) 

Förväntade 
antal 

överfarter 
under livstid 

(Nförv) 

𝐍𝐟ö𝐫𝐯
𝐍𝐭𝐢𝐥𝐥

 

Betong 376 554 931 
 

15 987 000 
 

0,042456 

AG 89 762 012 0,178104 

Terrass 20 793 017 0,768864 

0,989424 < 1 
Klarar 

 
Med betongkvalitén C30/45 klarar inte en oarmerad platta med en tjocklek på 450 
mm delskade-hypotesen, se tabell 5.7. 
 
Tabell 5.7: Utmattning för oarmerad platta 450 mm för Airbus A380. 

C35/45, 
450 mm 

Tillåtet 
antal 

överfarten 
under 

livstid (Ntill) 

Förväntade 
antal 

överfarter 
under livstid 

(Nförv) 

𝐍𝐟ö𝐫𝐯
𝐍𝐭𝐢𝐥𝐥

 

Betong 9 697 856 
15 987 000 

 

1,6485 

AG 449 453 892 0,03557 

Terrass 92 434 407 0,173 

1,857 > 1 
Klarar inte 
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Med betongkvalitén C60/75 klarar en oarmerad platta med en tjocklek på 450 mm 
delskade-hypotesen, se tabell 5.8. 
 

Tabell 5.8: Utmattning för oarmerad platta 450 mm för Airbus A380. 

C60/75, 
450 mm 

Tillåtet 
antal 

överfarten 
under livstid 

(Ntill) 

Förväntade 
antal 

överfarter 
under 
livstid 
(Nförv) 

𝐍𝐟ö𝐫𝐯
𝐍𝐭𝐢𝐥𝐥

 

Betong 15 545 
018 616  

15 987 000 
 

0,0010284 

AG 449 453 892 0,0355698 

Terrass 92 434 406 0,1729551 

0,209553 < 1 
Klarar 

 
För att se samtliga resultat från den svenska metod, se bilaga 14-17.  

5.2 Amerikansk dimensioneringsmetod 
Programmet FAARFIELD används för att beräkna fram tjockleken som krävs 
med hänseende till underliggande lager och trafikmix. Tabell 5.9 visar 
parameteregenskaper för de olika lagren.  
 

Tabell 5.9: Förutsättningar som använts vid beräkning i FAARFIELD 1.41.0113 
Förutsättningar 

Hållfasthetsklass C60/75 C35/45 
fctm för betong 4,4 MPa  3,45 MPa 

Betong E-modul 
27,6 GPa 

Poissons 
konstant 

0,15 Varierande 
tjocklek 

beroende på 
överbyggnad 

se billga 
5,6,7 och 8 

Bundet bärlager E-modul 
4755 MPa Poissons 

konstant 
0,35 

Obundet bärlager E-modul 
517 MPa 

Förstärkningslager E-modul 
294 MPa 

Terrass E-modul 
50 MPa 

Poissons 
konstant 

0,4 

Obestämd 
tjocklek 
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E-modulen är låst till ett och samma värde vilket gör fctm till det enda förändrade 
parametern vid byte av betongkvalité. För samma trafikmix och underliggande 
lager under betongen fås stora skillnader på betongtjockleken, se tabell 5.10. 
 
Tabell 5.10: Plattjocklek för 4 olika typer av överbyggnader enligt avsnitt 4.4  med olika 
betongkvalité dimensionerade enligt amerikansk metod. 

Överbyggnad Betongplattans tjocklek 
(mm) för C35/45 

Betongplattans tjocklek 
(mm) för C60/75 

1 535  411 
2 526  398 
3 517 387 
4 508 375 

 

5.3 Jämförelse av resultaten   
Jämförelsen visar fyra överbyggnader med likadana materiallager men med olika 
lager tjocklekar dimensionerade enligt respektive metod där betongens 
plattjocklek varierar. 
 
Ingen överbyggnad klarade utmattningskriteriumet enligt den svenska metoden 
med betongkvalitén C30/45 och den amerikanska metoden gav större 
plattjocklekar med samma betongkvalité, se tabell 5.11. 
 
Tabell 5.11: Plattjocklekar för likadana överbyggnader enligt avsnitt 4.4 dimensionerade enligt 
svensk metod och amerikansk metod med betongkvalité C35/45. 

Överbyggnad Betong 
kvalité 

Svensk metod 
plattjocklek 

(mm) 

Amerikansk metod 
plattjocklek 

(mm) 
1 

C35/45 

450 535 
2 400 526 
3 375 517 
4 350 508 
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Samtliga överbyggnader klarade utmattningskriteriumet enligt den svenska 
metoden med betongkvalitén C60/75 och den amerikanska metoden gav tunnare 
plattor än förväntat, se tabell 5.12. 

Tabell 5.12: Plattjocklekar för likadana överbyggnader enligt avsnitt 4.4 dimensionerade enligt 
svensk metod och amerikansk metod med betongkvalité C60/75. 

Överbyggnad Betong 
kvalité 

Svensk metod 
plattjocklek 

(mm) 

Amerikansk metod 
plattjocklek 

(mm) 
1 

C60/75 

450 411 
2 400 398 
3 375 387 
4 350 375 
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6 Analys 
Denna studie har ökat förståelsen om metoderna som används vid dimensionering 
av betongöverbyggnader på flygfält. Resultatet ger oss en fingervisning om hur 
tjocka plattorna skall vara och vilka överbyggnader som klarar sig från 
utmattningskriteriet med en belastning från det största passagerarflygplanet.  
Beräkningarna låter oss jämföra metoderna med varandra för att visualisera 
skillnaderna mellan tjockleken på betongplattorna. Dock skall insamlad data 
tolkas med försiktighet på grund av att parametrar med en viss osäkerhet har 
använts.  
 

6.1 Svenska metoden 
Utifrån resultatet från avsnitt 5 kan det konstateras att överbyggnad 1 - 4 med 
betongkvalitén C35/45 inte klarar av utmattningskravet. För samtliga 
överbyggnader överskrids antal tillåtna passager för betongen. Även med en 
förenklad och överseende beräkningsmetod klarar inte dessa plattor utmattningen.  
 
Lägre kvalité på betongen skapar ett behov av större tjocklekar på lagren under 
plattan. Användning av tungt belastande fordon skapar ett behov av en styv 
konstruktion, något som styrs av tjockleken på betongplattan.  
 
Vidare räknar vi på nytt med likadana uppbyggda överbyggnader med undantag 
av betongkvalitén som ökas till C60/75. Denna parameterökning bidrog till att 
utmattningskraven för samtliga överbyggnader klarades med stor marginal. Detta 
för att betongen får en högre böjdraghållfashet och E-modul vilket leder till en 
starkare konstruktion. En högre E-modul i sun tur innebär att plattan kommer ta åt 
sig mer spänning vilket kompenseras med högre hållfasthet. En starkare 
konstruktion fördelar ut lasten över en större yta vilket medför till mindre 
påfrestningar för de underliggande lagren och resulterar i en längre livslängd. 
Samtliga plattor tjockare än 350 mm kan klara utmattningskritieriet med något 
lägre betongkvalité. Tungt belastade plattor skall dock ha så hög betongkvalité 
som möjligt för att öka motståndet för slitage.  
 
Utmattningen i den svenska metoden är förenklad gentemot vad som sker i 
praktiken. Det räknas genom att anblicka randfri platta med påfrestningar i mitten 
av plattan. Faktum är att flygplanen aldrig rör sig i samma linje utan förflyttas 
även i sidled, över kanten och hörnorna på plattan. Eftersom fullkomlig 
lastöverföring i praktiken inte sker i ränderna kan kritiska laster uppstå som inte 
syns i beräkningarna. 
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6.2 Amerikanska metoden 
Denna metod som består av programmet FAARFIELD anpassar betongplattans 
tjocklek mot givna parametrar som flygmix, livslängd och underliggande lager 
men även mot amerikanska normer. Eftersom betongplattan anpassas till de olika 
parametrarna räknas inte utmattningen ut genom att ta fram antal överfarter, utan 
betongplattan anpassas efter önskad livslängd. Betongens tjocklek ökas fram till 
dess att kravet för utmattning klaras gentemot valda parametrar som nämns ovan.  
 
Den amerikanska beräkningsmetoden förutsätter att lagren under plattan ändras 
ifall en önskad betongtjocklek söks. Detta kan vi se på resultatet från de fyra olika 
överbyggnaderna, där förändrade underlager gav olika plattjocklekar, se bilaga 5-
8. Efter att beräkningarna har gjorts för samtliga överbyggnader fick betongen en 
ny tjocklek skild från det förbestämda, se avsnitt 4.4. Vid användning av 
betongkvalitén C35/45 gav programmet FAARFIELD tjockare platta än tänkt och 
för C60/75 fick vi tunnare plattor.  
 
Den amerikanska metoden är väldigt insluten och känns som en ”black box”, det 
vill säga att man inte vet exakt vad som händer under skalet på programmet.  

En fråga som uppstår hos oss är ”vad är det som påverkar tjockleken på plattan 
när betongkvalitén ökas från C35/45 till C60/75 när allt under betongplattan är 
samma för samtliga överbyggnader?”. För att svara på frågan har vi kollat på de 
påverkade parametrarna i programmet. Eftersom styvhetsmodulen är låst till 27,6 
GPa återstår endast böjdraghållfastheten (fctm) som förändring från föregående 
betongkvalité. Detta leder till hållfashetsklassen får större effekt och därför borde 
högre hållfasthet ge en tunnare platta i USA än i Sverige. Orsaken till att 
styvhetsmodulen är låst är oklart men kan vara ett tilltaget erfarenhetsvärde. Det 
vi tror påverkar resultatet utöver en förändrad böjstyvhet är empirisk data och 
FEM analyskalkylering. 

6.3 Jämförelse mellan metoderna 
Resultaten av denna studie visar att den amerikanska dimensioneringsmetoden ger 
tjockare plattor än den svenska metoden för plattor med betongkvaliteten C35/45.  
För plattor med betongkvalitet C60/75 gäller tvärtom. Det är givet att dessa 
metoder fungerar olika, ett exempel på detta är sättet betongplattans tjocklek 
bestäms. I den svenska metoden väljs en plattjocklek som testas mot angivna 
kriterier medan i den amerikanska metoden ändras plattjockleken beroende på 
underliggande lager och omständigheter som trafikmix.   
 
Vid jämförelse med den amerikanska metoden inser man snabbt att den svenska 
metoden fortfarande är i sin utvecklingsfas. Vissa faktorer är helt uteblivna eller 
enkla som exempelvis att hjullaster i praktiken inte beräknas som ett fåtal 
ihopklumpade laster.  
 
Den svenska metoden ger inget färdigt verktyg för beräkning av FEM-analyser 
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utan kräver ett externt program som FEM-Design 3D Structure för att få de data 
som krävs i beräkningsgången. Den amerikanska metoden ger ett intryck av 
simplicitet med tanke på att programmet FAARFIELD är enkel i både användning 
och design. I avsnitt 4.7.4.1 ser man hur FEM analyser utgör en del i den 
amerikanska metoden.  
 
Det finns ingen tvekan om att skilda beräkningsparametrar mellan de två 
metoderna förekommer. Exempel på sådana parametrar är styvhetsmodulen och 
böjdraghållfastheten. Som tidigare nämnt är styvhetsmodulen låst till 27,6 GPa i 
den amerikanska metoden men böjdraghållfastheten (fctm) kan ändras. Det ger ett 
orealistiskt förhållande mellan elacitetsmodul och böjdraghållfasthet vilket ger ett 
osäkert beräkningsresultat. Anledningen till detta är att  om E-modulen är låst får 
plattan av högre betongkvalitet något för liten påkänning.  
 

6.4 Optimering av den svenska metoden 
Resultatet av beräkningarna har varit viktiga för att kunna se vad den svenska 
metoden saknar. Att utgå från en utländsk metod som bygger på empiriska värden 
och skilda klimatförhållanden gentemot Sverige ger inte pålitliga data. Det vi ändå 
kan få ut från en utländsk metod är kunskap om hur vi ska utveckla den svenska 
metoden för att få den att fungera för vår verklighet.  
 
En del av dessa optimeringar kan ske genom följande punkter: 
 

• Utveckling av programvara med innbygd FEM-analys 

Mjukvaror gör oftast nytta i form av effektivitet och funktionsökning. 
Amerikanska FAARFIELD är ett exempel på detta och har visat sig vara väldigt 
enkel att lära sig och har snabbt kunnat generera data. En viktig del i 
FAARFIELD är att de använt sig av en FEM analysmotorer som modifierats 
utefter deras norm och regelverk för anläggningar i flygplatser. En programvara 
lik amerikanernas bör skapas för den svenska dimensioneringsmetoden. Det anser 
vi skapar största möjligheterna för optimering av betongöverbyggnader. 
 
Hur skulle ett sådant dimensioneringsprogram se ut? 
Programmet bör skapas med FEM-analysmoduler där stora delar av de tidigare 
beräkningarna i den svenska metoden implementeras i modulen. Beräkningar som 
exempelvis fördelning av last från enskilt hjul skulle kunna beaktas istället för att 
förenklas. Vidare kan den informationen användas för att bland annat beräkna 
sättningar på betongplattan, olika belastningsfall som i ränderna och hörnen, samt 
dynamiska påverkningar på plattan. FEM-analysmodulen ger även möjligheten till 
utökad delskadehypotes på betongplattan, vilket möjliggör en högre 
detaljningsgrad på utmattningen på överbyggnaden. 
 
Faktorer som är flygplanspecifika kan inkluderas i programmet som: 
 

- Databas av flygplan som kan användas för att skapa en trafikmix  
likt den i FAARFIELD. 
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- Databas för klimatparametrar för att mer noggrant beakta 
temperaturspänningar som uppkommer i betongen.  

 
- Val av leder som exempelvis dymlingar skall kunna ställas in för 
betongplattor med hänseende till storlek, placering och parameterstyrning.  

 

Hur skulle ett svensk dimensioneringprogram hjälpa ingenjören? 
 
FEM-analys kan användas i den nuvarande svenska metoden (Strand, 2016) men 
förutsätter att den enskilda användaren har en licens i ett externt FEM analys-
program som exempelvis FEM Design 3D Structure från Strusoft. Även om man 
har ett sådant program så måste användaren ha specifika materialparametrar och 
egenskaper som kräver geotekniska data frånfältmätningar. Risken är att 
majoriteten av användarna använder fel värden och på så vis får stora osäkerheter 
i sina beräkningar. Standardiserade geoteknisk data från empiriska tester på olika 
material bör ske för att ett framtida program ska kunna nyttja dessa till bland 
annat FEM-analyser. 
 

• Utveckling av nuvarande svenska metod 

Fram till att en programvara för dimensionering av betongbeläggningar upprättas 
kan nuvarande svenska metoden förbättras och kompletteras med följande: 

Full lastöverföring sker inte i praktiken 

Nedsjukning kan på en belastad platta och intilliggande platta beräknas enligt 
Silfwerbrand (2008).  

𝑊 = 2 ∙ !!
!!!!!

∙ 100       [6.1] 

  

där 

𝑤! är nedsjukningen av belastad platta.  

𝑤! är nedsjukningen av intilliggande platta.  

När en hjullast F står nära en fog kommer respektive platta belastas enligt 
följande.   

Den belastade plattan bär:  

𝐹 ∙ (1− !
!""
)        [6.2]  

Den intilliggande platta bär:  

𝐹 ∙ ( !
!""
)         [6.3]  

där  
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F är hjullast  

 

Spänningar som uppstår vardera sidan om fogen kan approximativt beräknas 
enligt Silfwerbrand (2008).  

𝜎! ≈ 2 ∙ 1− !
!""

∙ 𝜎!"#!      [6.4]  

𝜎! ≈ 2 ∙ !
!""

∙ 𝜎!"##       [6.5]  

Där 𝜎!"## är spänningen som uppstår i mitten av plattan.  

 

När betongplattor är fogade med dymlingar och belastas kan upp till 40 % föras 
över till nästkommande platta som i figur 6.1 och figur 6.2. 

 
Figur 6.1: Lastöverföring i dymlad fog sett från sidan, Betongrapport nr.13 (2008).   
 

 
Figur 6.2: Lastöverföring i dymlad fog sett uppifrån, Betongrapport nr. 13 (2008).  
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Centrisk lastfall kan ske mellan fyra plattor som i figur 6.3, lasten kan då fördelas 
till 25 % per betongplatta. 

 
Figur 6.3: Schematisk bild över lastfördelning för punktlast över ett fogkryss.  
 

Vanligast är lastfallet inte centralt belagt mellan fyra plattor, lastfördelningen sker 
då enligt figur 6.4 och 6.5. 

 

Figur 6.4: Schematisk bild över lastfördelning för punktlast i ett av foghörnen i ett fogkryss.   
 

 
Figur 6.5: Schematisk bild över lastfördelning för punktlast över två av foghörnen i ett fogkryss 
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• Beakta randfri platta. Flygtrafiken rör sig inte i en och samma linje. 

I den här studien beräknas spänningar endast i mitten av plattan. I verkligheten 
lämnar detta ytterkanter där spänningar är större. Spänningar i plattan kan 
beräknas enligt Westergaards (1979) beräkningsformler.  

Lastfall i mitten av plattan: 

𝜎! = !,!"#∙!
!!

∙ 1+ 𝜇 ∙ lg !∙!!

!∙!!
− 0,436                !

!!!     [6.6] 

Lastfall i randen av plattan: 

𝜎! =
!,!"#∙!
!!

∙ 1+ 0,54 ∙ 𝜇 ∙ lg !∙!!

!∙!!
+ lg !,!∙!

!!!!
− 1,48            !

!!!  [6.7] 

Lastfall i hörnen av plattan: 

𝜎! =
!∙!
!!
∙ (1− !"∙!"!∙ !!!! ∙!

!∙!!

!,!
∙ 0,1 ∙ 𝛼 ∙ 2)!,!                !

!!!   [6.8] 

där  

Q är hjullast.  

h är plattans höjd. 

𝛼 är cirkulär belastningsyta. 𝛼 = !
!∙!

 

𝜇 är Poissons konstant.  

E är elacitets-modulen.  

k är bäddmodulen.  

𝑏 = 1,6 ∙ 𝑎! + ℎ!)− 0,675 ∙ ℎ  𝑜𝑚  𝛼 < 1,724 ∙ ℎ [mm] 

𝑏 = 𝛼  𝑜𝑚  𝛼 > 1,724 ∙ ℎ  [mm] 

• Böjdraghållfasthet bör räknas på ett annat sätt. 

I den här studien beräknas böjdraghållfasheten för betongen enligt ekvation 4.1 
(hämtad ut Eurokod 2) vilket kan ge för tjocka betongplattor. Ekvationen i den 
nuvarande svenska metoden kan ersättas med tabellmetoden enligt Silfwerbrand 
och Holmgren (2017) för att räkna böjdraghållfasthet. Ur figur 8.7 kan man med 
känd betongkvalité få ut fctm.  
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Figur 6.6: Diagrammet visar samband mellan betongens kubhållfashet i x-led och betongens 
böjdraghållfashet i y-led. Steen Fibre Concrete (2017).  
 

• Styvhetsradie 

Styvhetsradie för betongen med avseende på bäddmodul i den här studien 
beräknas enligt ekvation 4.28. I Sverige beräknas styvhetsradie enligt 
Silfwerbrand (2017).   

R = !
!
         [6.8] 

där  

P är punktlasten 

k är bäddmodulen.  

 

6.5 Vilka studien riktar sig till 
 
Den här studien kan innebära en mall för tillvägagångssätt och underlag för 
konstruktörer i byggbranschen som arbetar med flyganläggningar. Studien kan 
även vara till nytta för Swedavia som på egen hand kan beräkna istället för att 
hyra in en extern part. Den här rapporten riktar sig även till 
anläggningsprojektörer som kan lära sig om dimensionering av betongvägar och 
för att se betong som alternativ vid vägbyggandet. Slutligen är den här rapporten 
nyttig till samtliga parter som är inblandade i anläggningen på Arlandaprojektet.  
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7 Slutsatser och fortsatta studier 

7.1 Slutsatser 
 
Utvecklingen av den svenska dimensioneringsmetoden är behövlig för att få mer 
fullständiga och korrekta resultat. Opptimering av metoden innebär en 
introduktion av ett dimensioneringsprogram för den svenska metoden. Vidare ges 
förslag på komplettering och utfyllnad av nuvarande svenska metod med 
beräkningsformler. 
 
Oarmerade betongplattor fogade med dymlingar med plattjocklek 350 till 450 mm 
med betongkvaliteten C60/75 fungerar utmärkt som beläggning på både 
uppställningsplatser och rullbana. Något lägre betongkvalitet kan dock användas 
för plattjocklekar större än 350 mm.  
 
Studien visar att antal överfarter som en oarmerad betongplatta i genomsnitt klarar 
med tjockleken 350 till 450 mm med betongkvaliteten C60/75 är cirka 25 miljoner 
enligt svensk dimensioneringsmetod.  
 
Resultaten som studien visar är varierande. Den amerikanska metoden ger både 
tunnare och tjockare plattor än den svenska metoden. Tunnare för högre och 
tjockare för lägre hållfasthetsklass. Den stora skillnaden mellan metoderna är att 
den amerikanska metoden grundar sig på empirisk data och FEM-designanalys. 
Den svenska metoden är en samling av formler som baserar sig på äldre teorier. 
En del förenklingar finns i den svenska metoden och därför blir inte beräkningen 
helt korrekt. Resultaten som denna studie visar är därför preliminära och bör 
tolkas med försiktighet. 
 
Optimering av den svenska dimensioneringsmetoden är första klivet i en process 
av utveckling för betongöverbyggnader på flygfält. Användningen av metoden 
blir enklare och ger nogrannare kalkyleringar vilket främjar användningen av 
betong.  
 

7.2 Vidare studier 
En fortsatt studie kan innebära vidare utveckling av den svenska 
dimensioneringsmetoden där tillvägagångssättet digitaliseras och FEM-analys, lik 
det amerikanska programmet FAARFIELD som är baserad på FEM Design och 
empirisk data införs. Den svenska metoden måste digitaliseras för att en 
utveckling ska ske och för att underlätta och främja användningen av metoden.  
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9 Bilagor  
 
 

C60/75 
450 mm 

Vinter  
δt = 0 
°C/m 

Tjällossni
ng δt = 0 

°C/m 

Tjällossni
ng δt = 40 

°C/m 

Vår & 
höst δt = 0 

°C/m 

Vår & höst 
δt = 40 
°C/m 

Sommar 
δt = 0 
°C/m 

Sommar, 
δt = 40 
°C/m 

Sommar,  
δt = 60 
°C/m 

σtrafik 
[MPa] 1,06 1,36 1,36 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 

AG 
εy,m 6,9·10-6 3,2·10-6 1·10-6 12,3·10-6 3,8·10-6 13,8·10-6 5,1·10-6 2,5·10-6 

Terrass 
εy,m 21,1·10-6 9,1·10-6 3·10-6 36,2·10-6 11,3·10-6 40,9·10-6 15,3·10-6 7,6·10-6 

Bilaga 1: Trafikspänning och medeltöjning för betongplatta med betongkvaliten C60/75 för 
tjockleken 450 mm enligt svensk metod.  

 

C60/75 
400 mm 

Vinter  
δt = 0 
°C/m 

Tjällossni
ng δt = 0 

°C/m 

Tjällossni
ng δt = 40 

°C/m 

Vår & 
höst δt = 0 

°C/m 

Vår & höst 
δt = 40 
°C/m 

Sommar 
δt = 0 
°C/m 

Sommar, 
δt = 40 
°C/m 

Sommar,  
δt = 60 
°C/m 

σtrafik 
[MPa] 1,16 1,525 1,525 1,59 1,59 2 2 2 

AG 
εy,m 8,15·10-6 4,8·10-6 2,3·10-6 14·10-6 5,45·10-6 15,45·10-6 6,75·10-6 3,75·10-6 

Terrass 
εy,m 25,25·10-6 13,2·10-6 7,16·10-6 40,35·10-6 15,45·10-6 45,05·10-6 18,95·10-6 11,75·10-6 

Bilaga 2: Trafikspänning och medeltöjning för betongplatta med betongkvaliten C60/75 för 
tjockleken 400 mm enligt svensk metod.   
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C60/75 
375 mm 

Vinter  
δt = 0 
°C/m 

Tjällossni
ng δt = 0 

°C/m 

Tjällossni
ng δt = 40 

°C/m 

Vår & 
höst δt = 0 

°C/m 

Vår & höst 
δt = 40 
°C/m 

Sommar 
δt = 0 
°C/m 

Sommar, 
δt = 40 
°C/m 

Sommar,  
δt = 60 
°C/m 

σtrafik 
[MPa] 1,21 1,6075 1,6075 1,685 1,685 2,15 2,15 2,15 

AG 
εy,m 8,775·10-6 5,6·10-6 2,95·10-6 14,85·10-6 6,28·10-6 16,28·10-6 7,575·10-6 4,375·10-6 

Terrass 
εy,m 27,33·10-6 15,25·10-6 9,24·10-6 42,43·10-6 17,53·10-6 47,12·10-6 20,775·10-6 13,825·10-6 

Bilaga 3: Trafikspänning och medeltöjning för betongplatta med betongkvaliten C60/75 för 
tjockleken 375 mm enligt svensk metod.   
 
 

C60/75 
350 mm 

Vinter  
δt = 0 
°C/m 

Tjällossni
ng δt = 0 

°C/m 

Tjällossni
ng δt = 40 

°C/m 

Vår & 
höst δt = 0 

°C/m 

Vår & höst 
δt = 40 
°C/m 

Sommar 
δt = 0 
°C/m 

Sommar, 
δt = 40 
°C/m 

Sommar,  
δt = 60 
°C/m 

σtrafik 
[MPa] 1,26 1,63 1,63 1,78 1,78 2,3 2,3 2,3 

AG 
εy,m 9,4·10-6 6,4·10-6 36·10-6 15,7·10-6 7,1·10-6 17,1·10-6 8,4·10-6 5·10-6 

Terrass 
εy,m 29,4·10-6 17,3·10-6 11,32·10-6 44,5·10-6 19,6·10-6 49,2·10-6 22,6·10-6 15,9·10-6 

Bilaga 4: Trafikspänning och medeltöjning för betongplatta med betongkvaliten C60/75 för 
tjockleken 350 mm enligt svensk metod.   
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C35/45 
450 mm 

Vinter  
δt = 0 
°C/m 

Tjällossni
ng δt = 0 

°C/m 

Tjällossni
ng δt = 40 

°C/m 

Vår & 
höst δt = 0 

°C/m 

Vår & höst 
δt = 40 
°C/m 

Sommar 
δt = 0 
°C/m 

Sommar, 
δt = 40 
°C/m 

Sommar,  
δt = 60 
°C/m 

σtrafik 
[MPa] 1,06 1,36 1,36 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 

AG 
εy,m 6,9·10-6 3,2·10-6 1·10-6 12,3·10-6 3,8·10-6 13,8·10-6 5,1·10-6 2,5·10-6 

Terrass 
εy,m 21,1·10-6 9,1·10-6 3·10-6 36,2·10-6 11,3·10-6 40,9·10-6 15,3·10-6 7,6·10-6 

Bilaga 5: Trafikspänning och medeltöjning för betongplatta med betongkvaliten C35/45 för 
tjockleken 450 mm enligt svensk metod.  

 

C35/45 
400 mm 

Vinter  
δt = 0 
°C/m 

Tjällossni
ng δt = 0 

°C/m 

Tjällossni
ng δt = 40 

°C/m 

Vår & 
höst δt = 0 

°C/m 

Vår & höst 
δt = 40 
°C/m 

Sommar 
δt = 0 
°C/m 

Sommar, 
δt = 40 
°C/m 

Sommar,  
δt = 60 
°C/m 

σtrafik 
[MPa] 1,16 1,525 1,525 1,59 1,59 2 2 2 

AG 
εy,m 8,15·10-6 4,8·10-6 2,3·10-6 14·10-6 5,45·10-6 15,45·10-6 6,75·10-6 3,75·10-6 

Terrass 
εy,m 25,25·10-6 13,2·10-6 7,16·10-6 40,35·10-6 15,45·10-6 45,05·10-6 18,95·10-6 11,75·10-6 

Bilaga 6: Trafikspänning och medeltöjning för betongplatta med betongkvaliten C35/45 för 
tjockleken 400 mm enligt svensk metod.   
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C35/45 
375 mm 

Vinter  
δt = 0 
°C/m 

Tjällossni
ng δt = 0 

°C/m 

Tjällossni
ng δt = 40 

°C/m 

Vår & 
höst δt = 0 

°C/m 

Vår & höst 
δt = 40 
°C/m 

Sommar 
δt = 0 
°C/m 

Sommar, 
δt = 40 
°C/m 

Sommar,  
δt = 60 
°C/m 

σtrafik 
[MPa] 1,21 1,6075 1,6075 1,685 1,685 2,15 2,15 2,15 

AG 
εy,m 8,775·10-6 5,6·10-6 2,95·10-6 14,85·10-6 6,275·10-6 16,75·10-6 7,575·10-6 4,375·10-6 

Terrass 
εy,m 

27,325·10
-6 15,25·10-6 9,24·10-6 42,425·10-6 17,525·10-6 47,125·10

-6 20,775·10-6 13,825·10-6 

Bilaga 7: Trafikspänning och medeltöjning för betongplatta med betongkvaliten C35/45 för 
tjockleken 375 mm enligt svensk metod.   
 
 

C35/45 
350 mm 

Vinter  
δt = 0 
°C/m 

Tjällossni
ng δt = 0 

°C/m 

Tjällossni
ng δt = 40 

°C/m 

Vår & 
höst δt = 0 

°C/m 

Vår & höst 
δt = 40 
°C/m 

Sommar 
δt = 0 
°C/m 

Sommar, 
δt = 40 
°C/m 

Sommar,  
δt = 60 
°C/m 

σtrafik 
[MPa] 1,26 1,63 1,63 1,78 1,78 2,3 2,3 2,3 

AG 
εy,m 9,4·10-6 6,4·10-6 3,6·10-6 15,7·10-6 7,1·10-6 17,1·10-6 8,4·10-6 5·10-6 

Terrass 
εy,m 29,4·10-6 17,3·10-6 11,32·10-6 44,5·10-6 19,6·10-6 49,2·10-6 22,6·10-6 15,9·10-6 

Bilaga 8: Trafikspänning och medeltöjning för betongplatta med betongkvaliten C35/45 för 
tjockleken 350 mm enligt svensk metod.   
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Lagernamn Tjocklek [mm] E-modul [MPa] 
Poissons 
konstant 

PCC Surface 
[Betong] 438,8 27 579 0,15 

User Defined 
[Bundet bärlager] 150 4755 0,35 

User Defined 
[Obundet bärlager] 240 517 0,35 

User Defined 
[Förstärkningslager] 740 294 0,35 

User Defined 
[Terrass] - 50 0,35 

Bilaga 9: Överbyggnad 1 enligt amerikansk metod. Understrukna siffror är låsta parametrar i 
programmet FAARFIELD.    

Lagernamn Tjocklek [mm] E-modul [MPa] 
Poissons 
konstant 

PCC Surface 
[Betong] 426,8 27 579 0,15 

User Defined 
[Bundet bärlager] 190 4755 0,35 

User Defined 
[Obundet bärlager] 260 517 0,35 

User Defined 
[Förstärkningslager] 740 294 0,35 

User Defined 
[Terrass] - 50 0,35 

Bilaga 10: Överbyggnad 2 enligt amerikansk metod. Understrukna siffror är låsta parametrar i 
programmet FAARFIELD.  
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Lagernamn Tjocklek [mm] E-modul [MPa] 
Poissons 
konstant 

PCC Surface 
[Betong] 416,2 27 579 0,15 

User Defined 
[Bundet bärlager] 210 4755 0,35 

User Defined 
[Obundet bärlager] 280 517 0,35 

User Defined 
[Förstärkningslager] 760 294 0,35 

User Defined 
[Terrass] - 50 0,35 

Bilaga 11: Överbyggnad 3 enligt amerikansk metod. Understrukna siffror är låsta parametrar i 
programmet FAARFIELD 

Lagernamn Tjocklek [mm] E-modul [MPa] 
Poissons 
konstant 

PCC Surface 
[Betong] 404,8 27 579 0,15 

User Defined 
[Bundet bärlager] 230 4755 0,35 

User Defined 
[Obundet bärlager] 300 517 0,35 

User Defined 
[Förstärkningslager] 780 294 0,35 

User Defined 
[Terrass] - 50 0,35 

Bilaga 12: Överbyggnad 4 enligt amerikansk metod. Understrukna siffror är låsta parametrar i 
programmet FAARFIELD.  
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Bilaga 13: Enkäten som användes för framtagning av statistik.  
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Bilaga 14: Statistik från enkätundersökningen hos Ramböll, frågor enligt bilaga 13.  
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Bilaga 15: Statistik från enkätundersökningen hos ÅF brosektion, frågor enligt bilaga 13. 
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Bilaga 16: Statistik från enkätundersökningen hos ÅF vägsektion, frågor enligt bilaga 13. 
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Bilaga 17: Totala statistiken från enkätundersökningen hos samtliga deltagare, frågor enligt 
bilaga 13. 
 
  



 

61 
 

 

C35/45, 
375 mm 

Tillåtet 
antal 

överfarten 
under 

livstid (Ntill) 

Förväntade 
antal 

överfarter 
under livstid 

(Nförv) 

𝐍𝐟ö𝐫𝐯
𝐍𝐭𝐢𝐥𝐥

 

Betong 13 706 
 

15 987 000 
 

1 166 

AG 126 875 606 0,126 

Terrass 28 752 191 0,556 

1167 > 1 
Klarar inte 

Bilaga 18: Utmattning för oarmerad platta 375 mm för Airbus A380.  
 
 
 
 

C35/45, 
400 mm 

Tillåtet 
antal 

överfarten 
under 

livstid (Ntill) 

Förväntade 
antal 

överfarter 
under livstid 

(Nförv) 

𝐍𝐟ö𝐫𝐯
𝐍𝐭𝐢𝐥𝐥

 

Betong 118 980 
 

15 987 000 
 

134 

AG 185 313 476 0,0862 

Terrass 40 911 213 0,391 

134,47 > 1 
Klarar inte 

Bilaga 19: Utmattning för oarmerad platta 400 mm för Airbus A380. 
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C60/75, 
375 mm 

Tillåtet 
antal 

överfarten 
under 

livstid (Ntill) 

Förväntade 
antal 

överfarter 
under livstid 

(Nförv) 

𝐍𝐟ö𝐫𝐯
𝐍𝐭𝐢𝐥𝐥

 

Betong 
1 200 312 

715  
15 987 000 

 

0,0133 

AG 126 875 605 0,126 

Terrass 28 752 191 0,556 

0,6953 < 1 
Klarar 

Bilaga 20: Utmattning för oarmerad platta 375 mm för Airbus A380. 
 
 
 

C60/75, 
400 mm 

Tillåtet 
antal 

överfarten 
under 

livstid (Ntill) 

Förväntade 
antal 

överfarter 
under livstid 

(Nförv) 

𝐍𝐟ö𝐫𝐯
𝐍𝐭𝐢𝐥𝐥

 

Betong 3 161 841 
609  

15 987 000 
 

0,005 

AG 185 313 476 0,0863 

Terrass 40 911 213 0,39 

 0,481 < 1 
Klarar 

Bilaga 21: Utmattning för oarmerad platta 400 mm för Airbus A380 


