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Sammanfattning 

När tillfälliga vägar skall anläggas sker vanligtvis ingen dimensionering i förväg, i de flesta fall 

dimensioneras och byggs de utifrån erfarenhet. Om en tillfällig väg skall användas som permanent väg 

efter det att byggnationen är färdigställd, kan det i enstaka fall ske en dimensionering på vägen. 

Exempel på detta är vid byggnation av vindkraftverk och skogsvägar.  

Företaget Auctoritas Projektstyrning AB har fått i uppdrag att upphandla samt projektleda nödvändigt 

fastighetsunderhåll för fastigheten Terränglöparen 9 beläget i Hallonbergen, Sundbybergs kommun. 

För att genomföra ROT-projektet utreds möjligheten för en tillfällig väg för att underlätta logistiken 

under produktionstiden.  
 
Syftet med arbetet är att utreda tekniska lösningar för uppbyggnad av överbyggnader till en tillfällig 

väg. Utredningen skulle resultera i ett förslag på lämpliga val med hänsyn tagen till kostnad och 

regeluppfyllnad. Detta applicerades sedan som en fallstudie med en tillfällig väg till Terränglöparen 9.  
 
Författarna har undersökt 10 olika väguppbyggnader med hänsyn till rådande markförhållanden, 

årsperiod, årsdygnstrafik per körfält samt kostnad. Utöver detta har föreslagen vägsträckning utretts 

med hänsyn till rådande topografi, fordonens svängradier och bärighetsklass. Detta ledde sedan till ett 

val av väguppbyggnad samt vägsträckning för en tillfällig väg till Terränglöparen 9.  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Abstract 

When temporary roads are being constructed there is normally no design made in advance, in most 

cases they are built and dimensioned from experience. If a temporary road will be used as a permanent 

road after the construction is finished, there will occasionally be a complete design of the road. 

Example of this is when roads are built for wind power stations or forest roads.  

The company Auctoritas Projektstyrning AB has been assigned to project lead any necessary property 

maintenance for Terränglöparen 9 situated in Hallonbergen, Sundbybergs county. To go through with 

the renovations, the company is investigating the possibilities for a temporary road to ease the logistics 

during the production time.  

The purpose with this report is to investigate technical solutions for the construction of a temporary 

road. The investigation should result in a suggestion for appropriate choices with regard to cost and 

rules. This is later applied like a case study with a temporary road to Terränglöparen 9.  
 

The authors have explored ten different road constructions with regards to current land ratio, service 

years, annual traffic per lane and cost. In addition to this, a proposed road section has been 

investigated with regards to current topography, turning radius of lorries and load-bearing capacity. 

This led to a choice of road construction and a road section for a temporary road to Terränglöparen 9.   
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Ordlista  

TRVK  Trafikverkets tekniska krav vägkonstruktion 

TRVR  Trafikverkets tekniska råd vägkonstruktion   

GÖ  Grusöverbyggnad 

GBÖ  Grusbitumenbunden överbyggnad 

CBÖ  Cementbitumenöverbyggnad 

BÖ  Betongöverbyggnad 

AG  Asfaltsgrus 

BK-klass 1  Bärighetsklass 1      

Kurvatur  Svängradie   

Överbyggnad Vägens översta lager 

ÅDTk  Årsdygnstrafik per körfält 

ROT  Renovering Ombyggnation Tillbyggnation  

α   Alfa  

Standardaxel  Standardiserad hjulaxel för motorfordon 

VGU  Vägars och gators utformning   

Nekv  Netto ekvivalenta standaraxlar  

N.till.bb  Netto tillåtna påkörningar bitumenbundet  

N.till.te  Netto tillåtna påkörningar terrass 

APD-plan  Arbetsplatsdispositionplan   
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
När tillfälliga vägar skall anläggas sker vanligtvis ingen dimensionering i förväg, utan i de flesta fall 

dimensioneras och byggs de utifrån erfarenhet. Detta gör att dokumentationen blir bristfällig och 

osäkerhet uppstår kring vägens hållfasthet. Information och regelbestämmelser för tillfälliga vägar är 

begränsad och det enda befintliga är framställt av Trafikverket. Den publicerade informationen är 

främst begränsad till trafikverkets vägnät och kraven som finns går att frångå för privata vägar. Som 

påföljd av de lägre kraven för privata vägar utförs inget förarbete, vilket riskerar att påverka vägens 

kvalitet. Genom att undersöka uppbyggnaden av överbyggnadskroppar, kan resultat tillhandahållas för 

hur optimering av tillfälliga vägar kan ske. Om en tillfällig väg skall användas som permanent väg 

efter byggnationen är färdigställd kan det i enstaka fall ske en dimensionering på vägen. Exempel på 

detta är vid byggnation av vindkraftverk och skogsvägar. (J. Albertsson, produktionschef NCC, 

personlig kommunikation, 29 april 2019) 

 
Företaget Auctoritas Projektstyrning AB har fått i uppdrag att upphandla samt projektleda nödvändigt 

fastighetsunderhåll för fastigheten Terränglöparen 9 beläget i Hallonbergen, Sundbybergs kommun. 

För att genomföra ROT-projektet utreds möjligheten för en tillfällig väg för att underlätta logistiken 

under produktionstiden. (A. Jangetun, Projektledare Auctoritas, personlig kommunikation, 10 april 

2019) 
 
Många områden i Hallonbergen, i Sundbybergs kommun, är en del av Stockholms miljonprogram som 

byggdes mellan år 1965–1975. Många fastigheter som byggdes under denna tidsperiod, som 

fastigheten Terränglöparen 9, är i behov av renovering. På fastigheten står det sex stycken lamellhus. 

Under gården ligger det ett garage för de boende.  

 
I nuläget finns det en väg till fastigheten, Lötsjövägen, då det är den enda vägen in och ut, kommer 

ökad trafik i form av lastbilar försvåra för de boende. Trafikbelastningen är idag som högst på 

morgonen när boende ska till jobbet och tredje man ska till olika verksamheter som ligger i området, 

vilket är den tid då leveranser till fastigheten troligtvis kommer vara som störst. (A. Jangetun, 10 april 

2019) 

1.2 Syfte  
Arbetet syftar till att utreda tekniska lösningar för uppbyggnad av överbyggnader till tillfälliga vägar. 

Vidare ingår att undersöka alternativ vägsträckning för en fallstudie, där överbyggnaderna appliceras 

på en tillfällig väg som uppfyller gällande krav och regler. Utredningen skall resultera i ett förslag på 

lämpliga val med hänsyn tagen till kostnad och regeluppfyllnad. Därutöver gäller att ta i beaktande 

logistiken för gods, lossningsplats samt godsförvaringsplats. 

                       

1.3 Frågeställningar 
Nedanstående frågeställningar behandlas för att uppnå syftet med denna studie.  

• Hur kan tillfälliga vägar dimensioneras kostnadseffektivt? 

• Var bör vägen i fallstudien projekteras? 

• Hur kan logistiken hanteras under renoveringen? 

• Hur väl klarar gårdsbjälklaget ökad belastning från tung trafik? 

1.4 Mål 
För att besvara studiens frågeställningar, har fyra mål utformats; 

• Utforska tio överbyggnader med olika kombinationer av grundläggning, livslängd (antal år) 

och årsdygnstrafik per körfält (ÅDTk).   
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• Utföra en fallstudie på Terränglöparen 9 för att ta fram förslag av tillfällig väg för godstrafik 

samt arbetstrafik för att minska belastning på ordinarie väg. Dessutom göra en översiktlig 

logistiklösning för området.  

• Undersöka om gårdsbjälklaget klarar av ökad belastning från tung trafik. 

• En kostnadsjämförelse med behandlade överbyggnader, där kostnaderna appliceras på den 

projekterade vägen.   

 

1.5 Avgränsningar  
Auctoritas Projektstyrning AB har inga fler uppdrag i området och det är ännu obestämt när 

renoveringarna kommer att starta, så fallstudien kommer att enbart behandla en tillfällig väg för 

Terränglöparen 9.  

Den tilltänkta vägen kommer att behöva planeras med hänsyn till minimala svängradien för lastbilarna 

på 12,5 meter, maximal lutning eftersträvas till 10 %.  

Ekonomi kommer att beröras i den mening att det kommer att göras en översiktlig kostnadskalkyl av 

materialkostnad och en grov uppskattning av personalkostnad och maskiner. Dock ej kostnader för 

schakt och fyll. Det är entreprenören som lägger sitt anbud för jobbet och kostnader kan variera 

beroende på styrkor och svagheter hos entreprenören. På grund av detta är det ej möjligt att få fram 

exakta summor som vägen kommer att kosta.  

Fullständiga K-ritningar saknas för gårdsbjälklaget vilket betyder att bärförmågan inte går att 

bestämma exakt. Rapporten tar upp den ökade belastningen som kommer att angöra gårdsbjälklaget 

som en förlängning av vägen, men inte beräkningar av bärförmåga av spännarmerad betong som så 

småningom reduceras något över tid. Ett utlåtande på gårdsbjälklaget av en konstruktör bör göras för 

att få en mer korrekt bild av hållfastheten. 
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2. Nulägesbeskrivning 
2.1 Auctoritas Projektstyrning AB 
Auctoritas är ett konsultföretag inom byggbranschen som startades 2014. Auctoritas erbjuder tjänster 

som projektledning, projekteringsledning, kalkyler och ekonomisk styrning, samordning samt 

upphandling. (”www.auctoritasprojekt.se”, hämtad 2019-04-26) 

 

2.2 Terränglöparen 9 
Terränglöparen 9 byggdes 1969 och har inte genomgått någon omfattande renovering sedan dess. I 

nuläget finns det en väg som leder till fastigheten. Vägen brukas dagligen av boende och belastas med 

trafik till och från förskola samt vuxenutbildning. Vägen används dessutom som parkering i ena 

riktningen. Gårdsbjälklaget har omfattande fuktskador som spridit sig till garaget och måste renoveras. 

Gårdsbjälklaget är uppbyggd av TT-balkar som är förspäntsarmerade med 15 meter som längsta balkar 

och ett centrumavstånd på 1 meter. Hållfastheten av konstruktionen kan vara äventyrad på grund av 

skadorna och tidens belastning.  
 
Fastigheten ligger uppe på en bergsterrass. För att kunna genomföra den tilltänkta renoveringen 

behöver lastbilar komma fram på ett säkert sätt. Att enbart använda Lötsjövägen i befintligt skick är 

inte ett realistiskt alternativ. Den befintliga belastningen på vägen är hög på grund av boende, skola 

och förskola som ligger i fastigheten och området. Topografin för området påverkar möjligheterna för 

en ny väg. Dels på grund av att kurvaturen i vertikalled gör det svårt för tung trafik att komma upp till 

fastigheten och dels för att det inte går att leda ner trafiken på ett säkert sätt igen. (A. Jangetun, 

personlig kommunikation, 10 april 2019) 

Figur 1 Översiktsbild av Terränglöparen 9 (Auctoritas, 2019) 

I figur 1 visas en översiktsbild av området för fallstudien. Lötsjövägen går från Rissneleden upp till 

Terränglöparen 9 som enda väg till och från fastigheten. Vägen övergår till en cykelväg som går söder 

om fastigheten och över till den östra sidan. I nordöstra delen av området går ytligare en cykelväg från 

Örsvängen upp till gårdsplanen. Längst ut på den östra sidan går Ursviksvägen.  
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3. Metod 
3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien påbörjades med studie av teori samt regler för tillfälliga vägar. Trafikverkets TRVK 

Väg, TRVR väg och Krav för Vägars och gators utformning studerades för att skapa en bredare 

teoretisk kunskap om krav och regler för vägbygge.  

 

Tidigare examensarbeten och rapporter har studerats för mer kunskap om rapportsturktur samt mer 

kunskap i ämnet. 
 
Rapporten Instruktioner för framkomlighet och säkerhet av företaget Mantum Special användes för att 

få ytterligare kunskap om regler för tillfälliga vägar och säkerheten för lossningsplatser. (Mantum 

Special, 2015) 
 
En förstudie/nulägesanalys inför renoveringen studerades för att få en inblick i logistikplanerna för 

projektet.  
 
Boken Wikells sektionsfakta -ROT, teknisk-ekonomisk sammanställning av ROT-byggdelar användes 

som grund för kalkyldelen.  
 

3.2 Programvara   
3.2.1 PMS Objekt  
Trafikverket har skapat programmet PMS objekt för att fungera som ett verktyg i dimensioneringen av 

överbyggnader för vägprojektering. Programmet är främst skapat för att göra bestående vägar med 

högre belastning och livslängd. Programmet tar dock inte hänsyn till industriell trafik som har högre 

axeltryck än 100 kN. Programmet är relevant för denna studie eftersom vägen endast kommer belastas 

av lastbilar med maximalt axeltryck på 100 kN. 

 

Normalt sett byggs vägar för Trafikverkets räkning, då det hör till det statliga vägnätet. När man 

bygger tillfälliga vägar som planeras att tas bort vid ett senare skede så kan man frångå trafikverkets 

normer och utforma vägen efter egen metod (TRVK, 2011). Trafikverket har det mest omfattande 

regelverket, vilket gör att arbetet kan grunda sig i deras regelverk eftersom det är framtaget av en 

myndighet. 
 
Överbyggnaderna kommer att baseras på TRVK:s regelverk för att undersöka om det är 

kostnadseffektivt att dimensionera överbyggnaderna i förväg. Dimensionering kommer utföras i PMS 

objekt. Överbyggnaderna kommer göras med hänsyn till markförhållanden om det är bra undergrund 

som berg eller sämre som blandjord. belastningsmängd i form av ekvivalenta standardaxlar och över 

hur lång tid som vägen kommer användas. För att kunna jämföra resultat antas grundvärde av antal 

fordon som belastar vägen till 20 lastbilar med 5,5 standardaxlar som medelvärde. Trafikmängd 

beräknas med formel 3:1. 

 

Å𝐷𝑇𝑘 ∗ 3,65 ∗ 𝐴 ∗ 𝐵𝑗𝑢𝑠𝑡 ∗ 𝑛      
Formel 3:1 Ekvivalenta standardaxlar, förklaring finns i tabell 1, s. 11 (TRVK, 2011, s. 7) 

Beräkningen bygger på specifika parametrar som ÅDTk, andel tung trafik, körfältsbredd, 

referenshastighet och procentuell ökning av trafik per år. Med denna data får man ut antal ekvivalenta 

standardaxlar som baseras på formel 3:1. Efter antal ekvivalenta standardaxlar beräknats i programmet 

kan man beräkna töjningar i slitlager, bärlager, terrassytan och tjällyft.  

 

PMS objekt använder färgkoder för att illustrera om värdet är godkänt, på gräns till icke godkänt eller 

icke godkänt. Färg för godkänt är grön, färg för på gräns för icke godkänt är gul och färg för icke 

godkänt är röd. Denna metod kommer rapporten använda för att illustrera resultat samt utföra 
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beräkningar av utnyttjandegrad för spänningar i slit- och bärlager samt vertikala trycktöjningar i 

förstärkningslager.  
 

3.2.2 Civil 3D  
Civil 3D är ett program som är skapat för att modellera vägar i en simulerad datamiljö med en 3D fil 

av situationsplanen som underlag. Programmet kommer användas för projekteringen av vägen för 

fallstudien. I programmet ritas den tilltänkta vägen där man vill att den ska gå och får ut information 

om lutning, svängradie och profiler som beskriver vägens form i profil. Dimensionerande parametrar 

som styr utformningen av vägen är att svängradien inte får vara mindre än 12,5 m i radie då lastbilar 

inte klarar skarpare kurvor (A. Jangetun, personlig kommunikation, 10 april 2019). 
 

3.2.3 AutoCAD  
AutoCAD är ett ritningsprogram som fungerar som ett digitalt ritbord. Med olika verktyg i 

programmet kan man skapa den önskade ritningen. För denna rapport har programmet använts för att 

redovisa överbyggnadernas uppbyggnad med dess olika lager. Samt skapa en grundkarta för området 

Terränglöparen 9 för fallstudien och sektioner av vägen. 

3.2.4 Wikells Sektionsdata 
Wikells Sektionsdata är ett kalkyleringsprogram som räknar ut kostnad av de sammanlagda lagerna 

som bygger upp överbyggnaderna. De kostnaderna som kalkyleras fram blir de resultat som kommer 

att jämföras i analysen. I programmet kan även omkostnadspåslag läggas till för att få en mer realistisk 

summa på kalkylen. Därefter kommer prisernas riktighet verifieras mot uppgifter i deras egen bok 

Wikells sektionsdata- ROT teknisk-ekonomisk sammanställning av ROT-byggdelar. (Wikells, 2019) 

 

3.3 Fallstudie 
En fallstudie i Hallonbergen möjliggör tillämpning av den teoretiska kunskapen för 

överbyggnadsdimensionering till verkligheten. I fallstudien kommer en tillfällig väg projekteras som 

tidigare nämnts. Val av överbyggnad till omnämnd väg grundar sig i studien av överbyggnader som 

behandlas i denna rapport. Fallstudien kommer även innefatta lösning för logistik samt en total 

materialkostnad för tillfällig väg.  

3.3.1 Logistik 
För att undvika att etableringen ska hamna på kommunal mark bör etablering planeras innanför 

fastighetsområdet. Det finns möjlighet till ett platskontor och etablering på garageplan.  

På grund av att flertalet projekt kommer genomföras i området kan en samordning vara aktuell. 

Förslag på användning av bygglogistikcenter i Bro existerar (A. Jangetun, personlig kommunikation, 

10 april 2019).  

Om fallstudiens projekterade väg kommer att användas av närliggande entreprenader i området är det 

en fördel att samtliga entreprenader använder bygglogistikcentret i Bro för att styra leveranser och 

minska riskerna för försening. 

3.4 Lastberäkning gårdsbjälklag  
Behovet av vägen uppkommer i och med att bland annat att gårdsbjälklaget ska renoveras. Därmed 

måste lastbilar och grävmaskiner kunna ta sig upp på ett enkelt sätt. Gårdsbjälklaget ses då som en 

förlängning av den tillfälliga vägen och hållfasthetsberäkningar behövs för att undersöka om bjälklaget 

klarar av den extra belastningen.  

Fullständiga K-ritningar för gårdsbjälklaget saknas vilket gör att antaganden görs om gårdsbjälklagets 

tjocklek och vilken typ av armering som konstruktionen består av. Undersökning av gårdsbjälklaget 

krävs för att säkerhetsställa att gårdsbjälklaget klarar den extra belastningen som tillförs. 
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Beräkningar för gårdsbjälklaget utförs för att uppskatta den extra belastningen från maskiner och 

arbetsfordon. Beräkningsmetod är enligt eurokoderna som beskrivs i Formler och Tabeller av B. 

Rehnström & C. Rehnström.    

Lastnedräkning bygger på egentyngd av betong, uppskattad tjocklek på bjälklag och platta, c/c avstånd 

mellan balkar och uppskattad extra vikt från trafik och maskiner. Beräkningarna kommer visa 

gårdsbjälklagets uppskattade last. Resultat kommer jämföras med leverantören Kynningsrud Prefab 

AB:s TT-balkar som de tillverkar. Undersökning av hållfasthet bör göras av en konstruktör. 

 
3.5 Platsbesök  
Genom platsbesök på Terränglöparen 9 i Hallonbergen skapades en bredare och bättre förståelse kring 

vilka möjligheter som finns för en tillfällig väg. Genom okulär besiktning kan bjälklaget konstateras 

vara uppbyggt av TT-balkar. Som senare bekräftades av Adam Jangetun (28 mars 2019). 
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4. Teoretisk referensram  
4.1 Väguppbyggnad 
Det första steget i en väguppbyggnad är att utföra en terrassering. Terrassering innebär att marken 

grovt jämnas ut till en viss nivå. Detta kan ske på två olika sätt beroende på om den projekterade 

vägen ska gå i skärning eller i bank. Vid skärning handlar terrasseringen om bortschaktning och vid 

bank handlar det om påfyllningar av material. (Granhage, 2009) 
 
När en terrassering gjorts har det blivit en terrass, ovanpå denna brukar det läggas ett avskiljande 

lager. Exempel på ett materialavskiljande lager är fiberduk. Duken har i att uppgift att separera lagerna 

på grund av att de ofta har olika kornstorlekar. Om denna ej finns kan det uppstå formförändringar och 

bärighetsnedsättningar. (Höög, 2018) 
 
Ovanpå det materialavskiljande lagret byggs en överbyggnad, denna har tre huvuduppgifter. Dessa är 

att ta upp belastningarna som trafiken ger och sprida lasten ner till underbyggnaden. Dessutom ska 

överbyggnaden ha en lutning för att kunna transportera bort vatten från vägytan och vägkroppen. Till 

sist ska den även ge vägen en jämn yta i både längsled och tvärled. (Höög, 2018)

 
Figur 2 Väguppbyggnad, olika delar (Granhage, 2009) 

4.2 Överbyggnad 
Det finns olika typer av överbyggnader men de delas oftast in i tre olika grupper: flexibel 

överbyggnad, styv överbyggnad samt kompositöverbyggnad. (Höög, 2018) 
 

4.2.1 Flexibel överbyggnad 
En flexibel överbyggnad är uppbyggd av olika lager: slitlager, bundet bärlager, obundet bärlager, 

förstärkningslager samt ibland även skyddslager. Det har oftast ett bärande lager med asfaltgrus (AG) 

samt olika grusmaterial. Detta är likadant som grusbitumenöverbyggnad (GBÖ) som också är Sveriges 

vanligaste vägöverbyggnad. (Höög, 2018) 
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Figur 3 Lager i överbyggnad. (Föreläsning KTH med Roger Nilsson, 2019-02-27) 

Den flexibla överbyggnadens lager har alla olika funktioner. 

• Slitlager: Lagret fordonen kör på. Ska göra att trafiksäkerhet, transportekonomi samt att 

komfort tillfredsställs. (Höög, 2018) 

• Bundet- och obundet bärlager: Främsta uppgift att fördela belastningen från trafik ner i 

underliggande lager. Detta så att det ej uppkommer stora deformationer eller påkänningar. I 

det obundna bärlagret ska materialet även ha egenskaper som gör att vägens hållfasthet håller 

hela dess tekniska livslängd. (Höög, 2018) 

• Förstärkningslager: Primära uppgift är att fördela laster från bärlagret ner i undergrunden. 

Dessutom ska detta lager fungera som ett dränerande lager om det skulle finnas 

vatteninträngning i överbyggnaden, då ska detta lager leda vattnet till ett avvattningssystem. 

(Höög, 2018) 

• Eventuellt skyddslager: Detta lager kan behövas om det är ett tjälfarligt material i 

undergrunden för att minska tjällyftningar. (Höög, 2018) 

Den flexibla överbyggnaden kan även bestå av endast obundna lager. Exempel på detta är grusvägar, 

uppbyggnaden ser i princip likadan ut som GBÖ. Enda skillnaden är att grusvägen inte har några 

bundna lager och slitlagret är av grus istället för en asfaltbetong. (Höög, 2018) 

4.2.2 Styv överbyggnad 
En annan typ av överbyggnad är styv överbyggnad. Exempel på typer av styv överbyggnad är 

cementbitumenöverbyggnad (CBÖ) och betongöverbyggnad (BÖ). CBÖ är i princip samma typ av 

uppbyggnad som i en flexibel överbyggnad, det enda som skiljer dessa är slitlagret. Istället för 

asfaltsbetong består slitlagret av betong. Detta lager är även det viktigaste lagret för lastfördelning i 

den styva överbyggnadstypen. (Höög, 2018) 

4.2.3 Kompositöverbyggnad 
Denna överbyggnad är en blandning av flexibel och styv överbyggnad. Kallas ofta för halvfelxibel 

eller halvstyv överbyggnad. Detta beror på att kompositöverbyggnaden innehåller både asfaltbetong 

samt betong. (Höög, 2018) 

4.3 Dimensionering av överbyggnader i Sverige 
4.3.1 Trafikverket 
I entreprenader för vägarbeten använder sig Trafikverket av dokumentet TRVK Väg- Trafikverkets 

tekniska krav Vägkonstruktion för att fastställa vilka krav som gäller. I TRVK Väg regleras det bland 

annat att upphandlingar som Trafikverket gör, ska vägöverbyggnaderna vara dimensionerade enligt de 

dimensioneringsklasser som finns: DK1, DK2 och DK3. (Trafikverket, 2011) 
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DK1 är avsedd att användas vid bärighets- och tjäldimensionering av ny vägkonstruktion (VVMB302, 

2009). Metoden fungerar att användas upp till 500 000 standardaxlar under sin livslängd, om det 

överstiger 500 000 standardaxlar ska DK2 användas. (VVMB302, 2009) 

DK2 baseras på en empirisk-mekanisk, vilket betyder att även spänningar och töjningar beaktas istället 

för rent empiriskt. Dessa beräkningar går att göra för hand men även Trafikverkets program PMS 

objekt funkar för denna metod. (Höög, 2018) 

DK3 används ofta vid extrema laster. Vid val av dimensioneringsmetod finns det många möjligheter 

där alternativa teorier kan användas. (Höög, 2018) 

4.3.2 Dimensionering tillfälliga vägar 
Enligt Filippa Höögs rapport Dimensionering av tillfälliga vägar (2018) framgår det att Skanska 

Sverige AB arbetar på olika sätt beroende på vilken typ av tillfällig väg som ska dimensioneras. Vid 

fallet där dumpers och lastbilar ska angöra vägen sker dimensionering ofta inte alls, utan 

lageruppbyggnaden för vägen löses empiriskt, det vill säga erfarenhetsmässigt. (Höög, 2018) 

Även enligt Johan Albertson, chef på NCC:s produktionsavdelning, byggs normalt sett tillfälliga vägar 

på ett empiriskt sätt: 

“Oftast bedömer jag det som troligt att provisorier dimensioneras på ett handfast sätt genom att du ex. 

skyddar underlaget med en fiberduk, lägger på ca 30–50 cm krossmaterial och justerar till. Kanske 

ibland med ett asfaltlager på toppen.”  (J. Albertson, personlig kommunikation, 2 Maj 2019) 
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Tabell 1 visar formel på 

trafikmängdsberäkning 

med förkortningar 

tagna från TRVK (2011) 

s.40–41. 

Tabell 2 visar 

grundvärden som 

är hämtade från 

TRVK (2011) 

s.40–41 för 20 år 

och ÅDTk 20 

 

Tabell 3 visar 

dimensioneringsparametrar 

för 20 år 60 ÅDTk med 

framräknade ekvivalenta 

standardaxlar.  

5. Genomförande  
5.1 Dimensionering  
Dimensionering av vägen görs i trafikverkets program PMS objekt som beräknar töjningar i slitlager 

bärlager och spänningar i underkant av förstärkningslagret. Beräkningen bygger på specifika 

parametrar som ÅDTk, andel tung trafik, körfältsbredd, referenshastighet och procentuell ökning av 

trafik per år.  

Tabell 2 Dimensionerande värden och antal ekvivalenta standardaxlar (tabell skapad av författarna) 

 

 
Tabell 3 Dimensionerande värden och antal ekvivalenta standardaxlar (tabell skapad av författarna) 

 

Tabell 1 Förkortningsförklaring för parametrar i PMS 

(tabell skapad av författarna) 
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Undergrunden i 

fallstudien antas 

vara 1000 mm 

blandjord med 

fast berg som 

grund (A. 

Jangetun, 

personlig 

kommunikation, 

10 april 2019). 
 

 
Figur 4 Beräkning av antal ekvivalenta standardaxlar (figur skapad av författarna) 

 
Efter beräkning av ekvivalenta standardaxlar bestäms överbyggnadstyp och tjocklek på diverse lager 

(Se figur 3 & 4). 
 

 
Figur 5 Val av överbyggnadstyp och markunderlag (figur skapad av författarna) 

I fliken Konstruktionsberäkningar räknar programmet ut hållfastheten för överbyggnadens helhet. 
 
Därefter bestäms överbyggnadstyp och tjocklek på ingående lager. Töjningar i slitlagret och 

spänningar i förstärkningslagret beräknas baserat på de valda lagrens hållfasthet och bärförmåga. Sista 

steget i dimensioneringen är om konstruktionen är tjälfarlig (Se figur 5). 
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 Figur 6 Val av lageruppbyggnad (figur skapad av författarna) 

 

 
 

Figur 7 Kontroll av tjälfarlighet (figur skapad av författarna)  
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Tabell 4 visar 

dimensionerande 

parametrar för 5 år 

20 ÅDTk med 

framräknade 

ekvivalenta 

standardaxlar. 

Dimensioneringsperioden för vägar är förinställt i PMS på 20 år vilket är standard för en väg som görs 

för Trafikverket. För att kunna kolla på en överbyggnadstyp som ska verka under en kortare tid görs 

handberäkningar.  
 
ROT-projektet i fallstudien väntas vara igång under 5 år. Beräkningar för ekvivalenta standardaxlar 

görs med en 5 års dimensioneringsperiod för att jämföra resultatet mot 20 år. Beräknade standardaxlar 

sätts in i PMS objekt för att få fram hållfasthet och töjningar på samma sätt som för 20 år.  

Tabell 4 Dimensioneringsvärden och ekvivalenta standardaxlar (tabell skapad av författarna) 

 
Vid större projekt kan en tillfällig väg utsättas för större trafikbelastningar, därmed görs en 

överbyggnad dimensionerad för 60 ÅDTk i PMS objekt. 
 

5.1.1 Principritning, Överbyggnad  
Visuella genomskärningar av överbyggnaderna har skapats i AutoCAD med hjälp av raka linjer och 

hatch mönster, för att det tydligt ska visa att överbyggnaderna består av olika lager. 
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5.2 Fallstudie 
Bild 8 visar området där fallstudien ligger. Innan en tillfällig väg kan projekteras måste geografin av 

området studeras för att hitta lämpliga plats för en väg.   

 

Figur 8 Översiktsbild av Terränglöparen 9 (Auctoritas, 2019) 

5.2.1 Vägsträckningsalternativ  
I huvudsak har tre alternativt för tillfällig väg undersökts. Användning av Lötsjövägen, genomfart från 

Örsvängen vidare till Ursviksvägen och sammanbindning mellan cykelvägarna på fastighetens östra 

sida. Alternativen visas i figur 9–11.  
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Vägalternativ 1: Om 

Lötsjövägen ska 

användas måste en 

vändplan skapas 

med diametern 25m 

för att uppfylla 

kraven för BK-1 

klass 

(Transportstyrelsen, 

2018). Förskolan i 

sydvästra hörnet av 

fastigheten medför 

en risk som måste 

tas i hänsyn.  

Vägalternativ 2: 

En väg från 

Örsvängen upp 

till gårdsplanen 

och genomfart ner 

till Ursviksvägen 

är en lösning som 

kräver mycket fyll 

och avverkning på 

den södra delen 

av området på 

grund av stora 

höjdskillnader och 

ett skogsparti.  

 

Figur 9 Alternativ 1: Lötsjövägen (figur skapad av författarna) 

 

 

Figur 10 Alternativ 2: genomfart till Ursviksvägen (figur skapad av författarna) 
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Figur 11 Alternativ 3: Cykelväg från Örsvängen (figur skapad av författarna) 

Vägalternativ 3 som visas i figur 8 kommer användas i fallstudien för att vägsträckningen medför 

lägsta risk för personskador. Därutöver kan befintlig cykelbana användas som delsträckor för att 

minska kostnader av den tillfälliga vägen i produktions skedet. 
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5.2.2 AutoCAD 
Ritningsunderlag för projekteringen var en 2D baskarta över Hallonbergen med höjdkurvor som 

erhölls via mailkontakt med Sundbyberg kommun. I AutoCAD gjordes baskartan om till 3D genom att 

lägga till vertikala nivåer på höjdkurvorna i baskartan. Detta för att sedan kunna göra en topografi av 

marken som underlag till Civil 3D där vägen projekterades.   

Sektioner för vägen i fallstudien är också ritade i AutoCAD. Sektionerna är ritade med 2,5 % lutning 

åt öster för att vara säker på att vatten rinner bort från huskropparna. Sektionen som är ritad för 

vägsträckningens östra etapp har ett gömt dike med dräneringsrör för att förhindra att vatten från den 

västra etappen ska rinna ner på den östra. Sektionerna är ritade med linjer och hatchmönster för att 

illustrera de olika lagerna i uppbyggnaden (Se figur 29 & 30, s. 36–37). 
 

5.2.3 Civil 3D 
Med hjälp av baskartan med höjdkurvor skapades en yta i Civil 3D som en topografi. När det fanns en 

yta påbörjades en horisontell väglinje. Först drogs en linje med kommandot polyline, som grovt visade 

vart vägen skulle dras. Sedan användes linjen som grund till centrumlinje till väglinjen, detta gjordes 

med funktionen “Alignment” (Se figur 13 och 14). Därefter ställdes kurvradier in till att anpassas med 

hänsyn till reglerna i VGU, där en kurvradie ej får vara mindre än 12,5 meter när den dimensioneras 

för tung trafik. 

 

  

Figur 12 Grundkarta Terränglöparen 9 i AutoCAD (Sundbyberg kommun, 2019) 
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Figur 14 Linjeföring utan nivåkurvor (figur 

skapad av författarna)  

  

 

Efter att en horisontell väglinje skapats kunde en vertikal väglinje påbörjas. Detta för att få fram en 

profilritning som visar vägen i vertikalled. Först skapas en profil för den befintliga marken som 

används som riktlinje när den vertikala väglinjen modelleras. För att hålla nere schakt och fyllmängder 

dras vägen så nära intill den befintliga marken, dock får lutning ej överstiga 10% enligt VGU 

(Trafikverket, 2015). (se bilaga 1)  

När den vertikala väglinjen skapats kan en 3D-vägmodell för vägen göras. För att en 3D-vägmodell 

ska synas behövs även en uppbyggnad av vägen. En uppbyggnad skapas genom funktionen 

“Assembly”, där olika lager läggs till för att bygga upp vägen samt en stödremsa. Efter att 

uppbyggnaden är färdig, används den för att skapa en 3D-vägmodell genom funktionen “Corridor”. 

Där väljs den horisontella väglinjen som centrumlinje för 3D-vägmodellen. 

Figur 13 Linjeföring med nivåkurvor (figur 

skapad av författarna) 
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Figur 15 Assembly/Uppbyggnad (figur skapad av författarna) 

Efter alla dessa steg färdigställts gjordes “Vehicle Tracking” som är ett tillägg i Civil 3D, som tillåter 

olika test av fordon där fordonets körvidd syns. Detta görs för att säkerställa att vägen är tillräckligt 

bred och att svängradien är stor nog för de olika fordonen som ska använda vägen. Under testet 

användes typfordon LBn. LBn är 2- till 4-axliga stora lastbilar med en längd på 12 meter 

(Trafikverket, 2012, s. 50). Denna användes eftersom det är den största typfordonet som kommer 

angöra den tillfälliga vägen. Därefter användes kommandot “Autodrive” för att dra den tilltänkte 

sträckan med lastbilen. I svängarna användes antingen “arc” eller “bearing” för att svänga. 

 

Figur 16 Val av fordonstyp (figur skapad av författarna) 

 

5.3 Kalkyl, ekonomi 
Kostnaden för vägen beräknades i Wikells Sektionsdata. Parametrar ställdes in i programmet med 

olika procentuella omkostnadspåslag. Omkostnadspålägg på material, arbete, UE lades på 10%. 

Entreprenörsarvoden lades till 12% och diverse oförutsett på 15%. Dessa procentuella pålägg blir 

automatiskt inräknade i kalkylen. Därefter kalkylerades varje väguppbyggnad. I kalkyl beräknades 

matjordsavtagning, bortforsling av matjord samt lades alla lager in med rätt tjocklek för varje 

uppbyggnad. Efter kalkylerna färdigställts jämfördes priserna med de uppbyggnader som finns i boken 

Wikells sektionsfakta- ROT teknisk-ekonomisk sammanställning av ROT-byggdelar. 

5.4 Logistik 
Logistiken för projektet redovisas genom en APD-plan på området. APD-planen gjordes från en 

grundkarta av området där förslag för bland annat etablering, lossningsplats, återsamlingsplats vid 

utrymning och brandvägar visas. Servitutritningar studerades för att säkerställa att inga servitut blev 

ett hinder för logistiken.  

Enligt Mantum Specials rapport Instruktioner för framkomlighet och säkerhet måste en lossningsplats 

vara helt plan och klara av minst 10-tons axeltryck för att den ska vara säker nog att användas. 
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Egentyngd för stål och betong är 

hämtat från Formler och Tabeller  

(B. Rehnström & C. Rehnström, 

2016) 

Lastbilsvikt taget från TRVK (2011)  

Grävmaskinsvikt uppskattat värde 

Tabell 6 Koefficienter, laster (tabell skapad av 

författarna) 

Dessutom ska lossningsplatsen vara tydligt uppmärkt och fri från hinder vilket kan betyda att eventuell 

trädfällning kan förekomma. (Mantum Special, 2015). 

5.5 Lastnedräkning gårdsbjälklag 
Beräkningar som utförs är linjelast, punktlast och moment i stöd och fält för en platta för att få en 

inblick i vilka laster som belastar gårdsbjälklaget.  

5.5.1 Laster, balkar 
Uppskattad vikt från grävmaskin och lastbil är tillsammans 95 ton. Grådsbjälklagets vikt antas vara 

0,2*24 kN/m2 och den totala belastningen med maskiner antas vara 314 kN/m2.  

 

Tabell 5 Laster balkar värden tagna från formler och tabeller s. B6 tabell B4.1a (tabell skapad av författarna) 
 

Totalvikten multipliceras med c/c-avstånd för balkarna för att få en linjelast. Egentyngden för balkarna 

adderas för att få en total linjelast. Lastkombination 6.10a, 6.10.b, 6.14.b,6.15.b och 6.16.b utförs.  

∑𝛾𝐺𝑗𝐺𝑘𝑗 + 𝛾𝑝𝑃 + 𝛾𝑄,1𝜓0,1𝑄𝑘,1 + ∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,1𝑄𝑘,1 

Formel 5:1 6.10.a (Formler och Tabeller, B. Rehnström & C. Rehnström, 2016 s. B45) 

∑𝜉𝑗𝛾𝐺𝑗𝐺𝑘𝑗 + 𝛾𝑝𝑃 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 + ∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,1𝑄𝑘,1 

Formel 5:2 6.10.b (Formler och Tabeller, B. Rehnström & C. Rehnström, 2016 s. B45) 

∑𝐺𝑘𝑗 + 𝑃𝑘 + 𝑄𝑘1 + ∑𝜓0,1𝑄𝑘𝑖 

Formel 4:3 6.14.b (Formler och Tabeller, B. Rehnström & C. Rehnström, 2016 s. B46) 

 

Parametrar 

c/cbalk = 1 m 

c/cpelare 7 m 

Egentygndbetong 24 kN/m³ 

Tjocklek bjälklag 0,65 m 

Gkbtg 15,6 kN/m² 

Bredd balk 0,3 m 

Tjocklek balk 0,5 m 

Gkbtg.balk 3,6 kN/m 

Qsnö 0,96 kN/m² 

Qklass F garage 2,5 kN/m² 

Grävmaskin vikt 200 kN 

Rullbandsarea 3,2 m² 

Axeltryck 98,1 kN 

Gk.gräv 62,5 kN/m² 

Lastbil vikt  40 ton 

Lastbilsdäck area  0,2 m² 

Axeltryck  100 kN 

Gklastbil 339,7 kN/m² 

Gk.gård 417,8 kN/m 

Gktot = 421,4 kN/m 

qk= 17,5 kN/m 

qs= 6,72 kN/m 
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Tabell 6 Koefficienter, laster (tabell skapad av 

författarna) 

∑𝐺𝑘𝑗 + 𝑃 + 𝜓1,1𝑄𝑘,1 + ∑𝜓2,1𝑄𝑘𝑖   

Formel 5:4 6.15.b (Formler och Tabeller, B. Rehnström & C. Rehnström, 2016 s. B46) 

∑𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + ∑𝜓2,1𝑄𝑘,𝑖  

Formel 5:5 6.16.b (Formler och Tabeller, B. Rehnström & C. Rehnström, 2016 s. B46) 

 

5.5.2 Laster, pelare 
Linjelasten multipliceras med c/c för pelare för att få ut belastning på pelarna som punktlast med 

enheten kN. Pelares egentyngd adderas för total punktlast. Punktlasten som framräknas är vad vi 

uppskattar att varje pelare ska klara av.  

 

 

Tabell 7 Laster pelare formler och tabeller s. B6 (tabell skapad av författarna) 

  

Parametrar 

c/cbalk = 1 m 

c/cpelare 7 m 

Gktot = 4191,45 kN 

qk= 17,5 kN 

qs= 6,72 kN 

pelare volym     

0,6*0,5 0,72 m³ 

Gk.pelare = 17,28 kN 

Gk.stål.balk 16,17 kN 
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Tabell 6 Koefficienter, laster (tabell skapad av 

författarna) 

5.5.3 Laster, platta 

Parametrar 

c/cbalk = 1 m 

c/cpelare 7 m 

Egentygndbetong 24 kN/m³ 

Tjocklek bjälklag 0,5 m 

Gkbtg 12 kN/m² 

Bredd balk 0,3 m 

Tjocklek balk 0,5 m 

Gkbtg.balk 3,6 kN/m 

Qsnö 0,96 kN/m² 

Qklass F garage 2,5 kN/m² 

Lastbil vikt  40,0 ton 

Lastbilsdäck area  0,2 m² 

Axeltryck 100,0 kN 

Gklastbil  339,7 kN/m² 

Grävmaskin vikt 200,0 kN 

Grävmaskin area 3,2 m² 

Axeltryck 98,1 kN 

Gk.gräv 62,5 kN/m² 

Gk.gård 414,2 kN/m² 

Gktot = 414,2 kN/m² 

qk= 2,5 kN/m² 

qs= 1,0 kN/m² 
Tabell 8 Laster Platta (tabell skapad av författarna) 

Beräkningar utförs för att undersöka belastningen uttryckt i kN/m2 på gårdsbjälklaget. Lastbilsvikt 

uppskattas vara 40 ton med 3 axlar och 6 däck. Area för kontaktytan mellan däck och gårdsbjälklag är 

0,2 m2 per däck. Vikt på grävmaskin uppskattas till 20 ton. Trycket från grävmaskin adderas till 

trycket från lastbil.  
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6. Resultat  
I resultatet kommer först resultatet av 10 olika överbyggnader redovisas. Därefter redovisas fallstudien 

med vägsträckningsalternativet val av överbyggnad kostnad logistik och avslutningsvis beräkningar 

för gårdsbjälklaget. 

6.1 Resultat överbyggnad 20 ÅDTk, 20 årsperiod 
Nedanstående resultat redovisar fyra överbyggnadstyper med dimensionerande parametrar 20 ÅDTk 

under en 20 årsperiod.  

6.1.1 Resultat GÖ 20 ÅDTk 20 årsperiod, berg 

GÖ Tjocklek (mm) 

Grusslitlager  50 

Grusbärlager  100 

Förstärkningslager grusväg 150 

Grovkornig jord 0 

N.till.bb Nekv 

- - 

N.till.te Nekv*2 

- - 

Största tillåtna vertikala trycktöjningar Vertikala trycktöjningar 

0,0085 0,001713 

Största tillåtna tjällyft Tjällyft 

20 0 
Tabell 9 Resultat GÖ 20 år 20 ÅDTk, fast berg (tabell skapad av författarna) 

Grusöverbyggnaden som visas i tabell 9 är dimensionerad för 20 år.  

Det uppkommer inga spänningar i slitlager eller bärlager då gruset inte är bundet med något 

bindemedel som är fallet i GBÖ kroppar. Det uppstår dock små töjningar i terrassytan men som det 

redovisas i tabell 11 är det en utnyttjandegrad på 20% för vertikala trycktöjningar.  

Tjällyftet är 0 mm. Markförhållanden är fast berggrund. I detta fall är trafiken den dimensionerande 

faktorn.  

Materialkostnad för denna överbyggnad är 327 kr/m2. 

  

Figur 17 GÖ överbyggnad, fast berg (figur skapad av författarna) 
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6.1.2 Resultat överbyggnad GBÖ 20 ÅDTk 20 årsperiod, berg 

Figur 18 Överbyggnad GBÖ, fast berg (figur skapad av författarna) 

GBÖ  Tjocklek mm 

Asfalt slitlager 40 

Asfaltsbundet bärlager  40 

Obundet bärlager  80 

Förstärkningslager  50 

Fast berg 0 

N.till.bb Nekv 

1350554 1301854 

N.till.te Nekv*2 

3317806 2603708 

Största tillåtna Vertikala trycktöjningar Vertikala trycktöjningar 

0,0024 0,001265 

Största tillåtna tjällyft Tjällyft 

20 0 
Tabell 10 Resultat GBÖ 20 år 20 ÅDTk, fast berg (tabell skapad av författarna) 

Överbyggnaden i tabell 10 har ett bitumenbundet asfaltslager, både i slitlager och bärlager, vilket ger 

upphov till spännkrafter.  

Tjäle är 0 mm. Markförhållanden är fast berggrund. ÅDTk är dimensionerande i denna överbyggnad. 

Utnyttjandegrad är 96,4% för Nekv, 78,5% för Nekv*2 och 52,7% för vertikala trycktöjningar.  

Materialkostnad för denna väg är 491 kr/m2. 

  



 
 

28 
 

6.1.3 Dimensionering överbyggnad dålig jord GÖ 20 ÅDTk 20 årsperiod, tjälfarlig mark 

 

 

Figur 19 Överbyggnad GÖ, tjälfarlig mark (figur skapad av författarna) 

GÖ Tjocklek (mm) 

Grusslitlager  40 

Grusbärlager  80 

Förstärkningslager grusväg 420 

Skyddslager  350 

Blandkornig jord 0 

N.till.bb Nekv 

- - 

N.till.te Nekv*2 

- - 

Största tillåtna Vertikala trycktöjningar Vertikala trycktöjningar 

0,0085 0,001607 

Största tillåtna tjällyft Tjällyft 

20 25 
Tabell 11 Resultat GÖ 20 år 20 ÅDTk, tjälfarlig mark (tabell skapad av författarna) 

Grusöverbyggnaden i tabell 11 är skapad för en 20 års period med en 20 ÅDTk. Tjällyft är 25mm. 

Markförhållande tjälfarlig grund. Inga töjningar i slit- och bärlager.  

Utnyttjandegrad för vertikala trycktöjningar är 18,9%.  

Tjäle är dimensionerande för denna överbyggnad.  

Materialkostnad för denna väg är 669 kr/m2. 
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6.1.4 Dimensionering överbyggnad dålig jord GBÖ 20 ÅDTk 20 årsperiod 

 

Figur 20 Överbyggnad GBÖ, tjälfarlig grund (figur skapad av författarna) 

GBÖ Tjocklek (mm) 

Asfalt slitlager 40 

Asfaltsbundet bärlager  80 

Obundet bärlager  80 

Förstärkningslager  420 

Skyddslager 150 

Blandkornig jord 0 

N.till.bb Nekv 

2819565 1301854 

N.till.te Nekv*2 

18015579 2603708 

Största tillåtna vertikala trycktöjningar Vertikala trycktöjningar 

0,0024 0,000819 

Största tillåtna tjällyft Tjällyft 

20 22 
Tabell 12 Resultat GBÖ 20 år 20 ÅDTk, tjälfarlig mark (tabell skapad av författarna) 

Överbyggnaden i tabell 12 är skapad för en 20 årsperiod med en ÅDTk 20. Tjällyft är 22mm. 

Markförhållande tjälfarlig grund. Töjningar i slit- och bärlager.  

Utnyttjandegrad för Nekv är 46%, Nekv*2 är 14,4% och vertikal trycktöjningar 3,4%. 

Tjäle är dimensionerande för denna överbyggnad.  

Materialkostnad för denna överbyggnad är 811 kr/m2. 
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6.2 Dimensioneringsparametrar 20 ÅDTk, 5 års period 
Nedanstående resultat redovisar fyra överbyggnadstyper med 20 ÅDTk, 5 årsperiod som 

dimensionerande faktor. 

6.2.1 Resultat överbyggnad GÖ 20 ÅDTk 5 års period, berg  

 

Figur 21 Överbyggnad GÖ, fast berg (figur skapad av författarna) 

GÖ Tjocklek (mm) 

Grusslitlager  50 

Grusbärlager  100 

Förstärkningslager grusväg 150 

Grovkornig jord 0 

N.till.bb Nekv 

- - 

N.till.te Nekv*2 

- - 

Största tillåtna vertikala trycktöjningar 

Vertikala 

trycktöjningar 

0,0085 0,001713 

Största tillåtna tjällyft Tjällyft 

20 0 
Tabell 13 Resultat GÖ 5 år ÅDTk 20, fast berg (tabell skapad av författarna) 

Grusöverbyggnaden som visas i tabell 13 är dimensionerad för 5 år.  

Det uppkommer inga spänningar i slitlager eller bärlager då gruset inte är bundet med något 

bindemedel som är fallet i GBÖ kroppar. Det uppstår dock små töjningar i förstärkningslagret men 

som det redovisas i tabell 15 är det en utnyttjandegrad på 18,7%.  

Tjällyftet är 0 mm. Markförhållanden är fast berggrund. I detta fall är trafiken den dimensionerande 

faktorn.  

Materialkostnad för denna överbyggnad är 327 kr/m2. 
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6.2.2 Resultat GBÖ 20 ÅDTk 5 årsperiod, berg 

 

Figur 22 Överbyggnad GBÖ, fast berg (figur skapad av författarna) 

GBÖ Tjocklek (mm) 

Asfalt slitlager 36 

Asfaltsbundet bärlager  0 

Obundet bärlager  80 

Förstärkningslager  235 

Fast berg 0 

N.till.bb Nekv 

622752 292693 

N.till.te Nekv*2 

3769207 584386 

Största tillåtna vertikala trycktöjningar Vertikala trycktöjningar 

0,0024 0,001416 

Största tillåtna tjällyft Tjällyft 

20 0 
Tabell 14 Resultat GBÖ 5 år 20 ÅDTk, fast berg (tabell skapad av författarna) 

Överbyggnaden i tabell 14 har ett bitumenbundet asfaltslager. Dimensioneringsperiod är 5 år. 

Spännkrafter uppstår i slitlager och det obundna bärlagret.  

Tjäle är 0 mm. Markförhållanden är fast berggrund. ÅDTk är dimensionerande i denna överbyggnad.  

Utnyttjandegrad är 67,5% för Nekv, 98,7% för Nekv*2 och 80,1% för vertikala trycktöjningar.  

Materialkostnad för denna väg är 370 kr/m2. 
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6.2.3 Dimensionering GÖ dålig jord 20 ÅDTk 5 års period tjälfarlig mark 

 

Figur 23 Överbyggnad GÖ, tjälfarlig mark (figur skapad av författarna) 

GÖ Tjocklek (mm) 

Grusslitlager  40 

Grusbärlager  80 

Förstärkningslager grusväg 420 

Skyddslager  350 

Blandkornig jord 0 

N.till.bb Nekv 

- - 

N.till.te Nekv*2 

- - 

Största tillåtna vertikala trycktöjningar Vertikala trycktöjningar 

0,0085 0,001607 

Största tillåtna tjällyft Tjällyft 

20 22 
Tabell 15 Resultat GÖ 5 år 20 ÅDTk, tjälfarlig mark (tabell skapad av författarna) 

Grusöverbyggnaden i tabell 15 är skapad för en 5 års period med en ÅDTk 20.  

Tjällyft är 22mm. Markförhållande tjälfarlig grund. Inga töjningar i slit- och bärlager. Utnyttjandegrad 

för vertikala trycktöjningar är 34%.  

Tjäle är dimensionerande för denna överbyggnad.  

Materialkostnad för denna väg är 669 kr/m2. 
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6.2.4 Dimensionering dålig jord GBÖ 20 ÅDTk 5 årsperiod tjälfarlig mark 

 
Figur 24 Överbyggnad GBÖ tjälfarlig mark (figur skapad av författarna) 

GBÖ Tjocklek (mm) 

Asfalt slitlager 40 

Asfaltsbundet bärlager  0 

Obundet bärlager  80 

Förstärkningslager  420 

Skyddslager 200 

Grovkornig jord 0 

N.till.bb Nekv 

503616 292693 

N.till.te Nekv*2 

9988335 585386 

Största tillåtna vertikala trycktöjningar Vertikala trycktöjningar 

0,0024 0,000989 

Största tillåtna tjällyft Tjällyft 

20 19 
Tabell 16 Resultat GBÖ 5 år 20 ÅDTk, tjälfarlig mark (tabell skapad av författarna) 

Överbyggnaden i tabell 16 har ett bitumenbundet asfaltslager. Dimensioneringsperiod är 5 år. 

Spännkrafter uppstår i slitlager och det obundna bärlagret.  

 

Tjäle är 19 mm. Markförhållanden är tjälfarlig grund. Tjäle är dimensionerande i denna överbyggnad.  

 

Utnyttjandegrad är 58,1% för Nekv, 5,8% för Nekv*2 och 41,2% för vertikala trycktöjningar.  

 

Materialkostnad för denna väg är 615 kr/m2. 
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6.3 Dimensioneringsparametrar 60 ÅDTk 20 årsperiod 
Nedanstående resultat visar två överbyggnadstyper som har 60 ÅDTk och 20 årsperiod som 

dimensionerande faktorer. 

6.3.1 Resultat GÖ 60 ÅDTk 20 årsperiod, berg 

 

Figur 25 Överbyggnad GÖ, fast berg (figur skapad av författarna) 

GÖ Tjocklek (mm) 

Grusbundet slitlager  50 

Grusbundet bärlager  100 

Förstärkningslager grus 150 

Fast berg 0 

N.till.bb Nekv 

- - 

N.till.te Nekv*2 

- - 

Största tillåtna vertikala trycktöjningar Vertikala trycktöjningar 

0,0085 0,001713 

Största tillåtna tjällyft Tjällyft 

20 0 
Tabell 17 Resultat GÖ 20 år 60ÅDTk, fast berg (tabell skapad av författarna) 

Grusöverbyggnaden som visas i tabell 17 är dimensionerad för 20 år med en ÅDTk på 60 lastbilar om 

dagen. 

Det uppkommer inga spänningar i slitlager eller bärlager.  

Det uppstår små töjningar i terrassytan men som det redovisas i tabell 18 är det en utnyttjandegrad på 

61% för Vertikala trycktöjningar.  

Tjällyftet är 0 mm. Markförhållanden är fast berggrund. I detta fall är trafiken den dimensionerande 

faktorn.  

Materialkostnad för denna överbyggnad är 327 kr/m2. 
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6.3.2 Resultat GBÖ 60 ÅDTk 20 årsperiod, berg 

 

 

Figur 26 Överbyggnad GBÖ, fast berg (figur skapad av författarna) 

GBÖ Tjocklek (mm) 

Asfalt slitlager 45 

Asfaltsbundet bärlager  80 

Obundet bärlager  100 

Förstärkningslager  100 

Grovkornig jord 0 

N.till.bb Nekv 

4581657 3905561 

N.till.te Nekv*2 

9718314 7811122 

Största tillåtna vertikala trycktöjningar Vertikala trycktöjningar 

0,0024 0,000914 

Största tillåtna tjällyft Tjällyft 

20 0 
Tabell 18 resultat GBÖ 20 år 60 ÅDTk, fast berg (tabell skapad av författarna) 

Överbyggnaden i tabell 18 har ett bitumenbundet asfaltslager. Dimensioneringsperiod är 20 år och 

ÅDTk är 60. Spännkrafter uppstår i slitlager och det obundna bärlagret.  

Tjäle är 0 mm. Markförhållanden är fast berggrund. ÅDTk är dimensionerande i denna överbyggnad.  

Utnyttjandegrad är 67,5% för Nekv, 98,7% för Nekv*2 och 80,1% för vertikala trycktöjningar.  

Materialkostnad för denna väg är 547 kr/m2. 
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6.4 Resultat kostnad för överbyggnader 
Sammanställning av kostnader för överbyggnaderna. Gul kolumn är materialkostnader och grön 

kolumn är material + produktionskostnad.  

 

Överbyggnadstyp Materialkostnad 

(kr/m2) 
Material + produktionskostnad 

(kr/m2) 

GÖ 20 ÅDTk 20 år, berg 327 457 

GBÖ 20 ÅDTk 20 år, berg 491 686 

GÖ 20 ÅDTk 20 år, bland jord 669 934 

GBÖ 20 ÅDTk 20 år, bland 

jord 
811 1133 

GÖ 20 ÅDTk 5 år, berg 327 457 

GBÖ 20 ÅDTk 5 år, berg 370 517 

GÖ 20 ÅDTk 5 år, bland jord 669 934 

GBÖ 20 ÅDTk 5 år, bland 

jord 
615 860 

GÖ 60 ÅDTk 20 år, berg 327 457 

GBÖ 60 ÅDTk 20 år, berg   547 764 

Tabell 19 Kostnadssammanställning överbyggnader (tabell skapad av författarna) 
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6.5 Fallstudie  
I fallstudien för Terränglöparen 9 fanns det till en början ett par alternativ för vägsträckningen av den 

tillfälliga vägen (se figur 9–11 s. 16–17). Efter att alla de alternativ som fanns diskuterats blev 

resultatet ett förslag till vägsträckning som använder cykelbanan på östra sidan av fastigheten. 

Den tillfälliga vägen drogs till en början på den existerande vägen, Örsvängen, och upp på cykelbanan 

för att följa den upp till fastigheten. Linjeföringen fortsätter därefter framåt och till en 180° sväng med 

en ungefärlig radie på 13 meter för att ta sig ner till en cykelbana som används för att ta sig tillbaka 

mot Örsvängen och ut från området. (Se alternativ 3 figur 11, s. 17)  
 
Vägsträckningsalternativet går över en berggrund vilket gjorde valet för den tillfälliga vägens 

överbyggnad till GÖ med ett grusslitlager på 50 mm, grusbärlager 100 mm och ett förstärkningslager 

150 mm.  

 

Figur 28 Sektion för vägen i fallstudien 1 (figur skapad av författarna) 

Figur 27 3D-vägmodell av tillfälliga 

vägen (figur skapad av författarna) 
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Figur 29 Sektion för vägen i fallstudien 2 (figur skapad av författarna) 

Vägbredden bestämdes till 4 meter. Efter att Vehicle tracking gjordes behövs vägen breddas till 5 

meter i den södra kurvan för att svängen ska vara säker för lastbilar som angör vägen. 

  

Figur 30 Södra svängen på tillfälliga vägen (figur skapad av författarna) 
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6.5.1 Resultat kostnad för väg i fallstudie 

Tabell 20 Resultat, ekonomi för fallstudie (tabell skapad av författarna) 

Tabell 20 visar att bästa överbyggnad för fallstudien är en GÖ överbyggnad som är dimensionerad för 

20 ÅDTk och en 5 årsperiod. Total yta på vägen är ca 650 m2 vilket motsvarar cirka 145 meter ny väg.  

6.6 Resultat logistik 

Denna APD-plan är en generell plan över projektets gång. Ändringar och komplettering kan 

förekomma då gårdsbjälklaget kommer att renoveras i olika etapper.  

6.6.1 Etablering och lossningsplats 
Etablering kommer att ske mestadels i garaget under gården. Där finns det tillgång till 

kontorsutrymmen, WC samt plats för godsförvaring. Gods som förväntas att förvaras på området 

kommer inte vara allt för mycket samtidigt, då mellanlager i Bro är planerat. Etablering kan även 

finnas till öster om fastigheten. Ett asfalterat område öster om fastigheten är fördelaktigt att använda 

för övrig etablering med källsorteringsstation.  

Överbyggnadstyp Materialkostnad 

(kr/m2) 
Totalkostnad 

(kr/m2) 
Kostnad för 650 

m2 

GÖ 20 ÅDTk 5 år, berg 327 457 297 050 kr 

GBÖ 20 ÅDTk 5 år, 

berg 
370 517 336 050 kr 

Figur 31 APD-plan med förklaringar (figur skapad av författarna) 
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Lossningsplatsen är placerad till öster om fastigheten uppe på bergsterrassen. Som tidigare nämnt i 

genomförandet måste en lossningsplats vara helt plan och klara av minst 10-tons axeltryck. Detta går 

att uppnå genom att plana ut marken och göra lossningsplatsen med likadan uppbyggnad som den 

tillfälliga vägen, då den klarar av 10-tons axeltryck. 

6.6.2 Brandväg 

En brandväg finns i dagsläget belägen på norra sidan av fastigheten, denna kommer fortsätta vara i 

funktion som brandväg under projektetsgång. Brandvägen planeras också att användas som väg för att 

transportera gods till garage från lossningsplatsen för förvaring.  
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Tabell 21 Linjelast resultat (tabell skapad 

av författarna 
Tabell 22 Linjelast resultat (tabell skapad 

av författarna) 

6.7 Resultat handberäkning gårdsbjälklag 
Resultat för handberäkningar gällande beräkningar för gårdsbjälklags redovisas i nedanstående tabeller 

21–23. 

6.7.1 Lastkombination, balkar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat för linjelast på balkar med lastbil och grävmaskin som vikt. I lastfallen har olika huvudlaster 

använts för att räkna fram det värsta tänkbara scenariot. Karakteristisk, frekvent och kvasipermanent 

lastkombination har också kontrollerats. Resultat för linjelast används som dimensionerande last för 

pelare.  

6.7.2 Lastkombination, pelare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 23 Resultat belastning för pelare (tabell skapad av författarna) 

Resultat 

6.10.a 

568,9 Gk 

18,375 Qk 

7,056 Qs 

594,3 kN/m 

6.10.b 

506,3   

26,25 Qk huvudlast 

7,056 Qs 

539,6 kN/m 

6.10.b 

506,3 Gk 

18,375 Qk 

10,08 Qs huvudlast 

534,8 kN/m 

Resultat 

6.14.b 

421,4 Gk 

17,5 Qk huvudlast 

4,704 Qs 

443,6 kN/m² 

6.15.b 

421,4 Gk 

8,75 Qk huvudlast 

1,344 Qs 

431,5 kN/m² 

6.16.b 

421,4 Gk 

5,25 Qk 

1,344 Qs 

428,0 kN/m² 

Resultat 

6.10.a 

5658,5 Gk 

18,4 Qk 

7,1 Qs 

5683,9 kN 

6.10.b 

5036,0   

26,3 Qk huvudlast 

7,1 Qs 

5069,3 kN 

6.10.b 

5036,0 Gk 

18,4 Qk 

10,1 Qs huvudlast 

5064,5 kN 

Enligt tabell 

25 beräknas 

den totala 

lasten som 

pelarna utsätts 

för att uppgår 

till 5680 kN.   
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6.7.3 Gårdsbjälklag betraktat som en platta  

 

Resultat 

 6.10.a 

559,2 Gk 

2,6 Qk 

1,0 Qs 

562,8 kN/m² 

6.10.b 

497,7 Gk 

3,8 Qk huvudlast 

1,0 Qs 

502,4 kN/m² 

6.10.b 

497,7 Gk 

2,6 Qk 

1,4 Qs huvudlast 

501,7 kN/m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trycket som gårdsbjälklaget utsätts för uppgår till 560 kN/m2.  

  

Resultat 

6.14.b 

414,2 Gk 

2,5 Qk huvudlast 

0,672 Qs 

417,4 kN/m² 

6.15.b 

414,2 Gk 

1,25 Qk huvudlast 

0,192 Qs 

415,6 kN/m² 

6.16.b 

414,2 Gk 

0,75 Qk 

0,192 Qs 

415,1 kN/m² 

Tabell 24 Resultat 6.10.a, 6.10.b (tabell skapad 

av författarna) 

Tabell 25 Resultat 6.14.b, 6.15.b och 6.16.b 

(tabell skapad av författarna) 
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7. Analys  
7.1 Överbyggnad 
Det är inte vanligt att man dimensionerar tillfälliga vägar, utan man använder empiriska lösningar. Det 

kan förekomma vid utförliga vägbyggnationer till exempelvis vindkraftverk eller skogsvägar, där det 

först är viktigt att vägen håller för de stora byggdelarna men också kan användas när bygget är färdigt 

som en serviceväg. Det betyder att det finns potential att spara in pengar i detta moment i bygget för 

vanliga byggen som inte kommer ha industritrafiksfordon. Ytterligare en bra aspekt med att 

dimensionera överbyggnader är att materialåtgång blir mindre och indirekt mer miljövänligt.  
 
Vi ser att när det är bra markförhållanden, som fast berggrund, blir överbyggnadstyperna samma 

oberoende om det är dimensionerat för 5 år eller 20 år och 20 ÅDTk eller 60 ÅDTk. Detta därför att 

på är att de olika lagerna inte kan vara mindre än vad de är på grund av stenstorleken som bygger upp 

överbyggnaden. Därför blir överbyggnaderna överdimensionerade i den mening att det rent 

beräkningsmässigt går att få en tunnare överbyggnad men praktiskt omöjligt på grund av sten storlek. 
 
Däremot ser vi att när vägen ska ligga på tjälfarlig mark blir dimensioneringen viktigare då tjäle är den 

dimensionerande faktorn. Vi har valt att eftersträva trafikverkets rekommenderade värde på max 20 

mm tjällyft och anser att 25 mm tjällyft är så pass lite att det är acceptabelt med 5 mm felmarginalen. 

Beroende på hur entreprenören tycker att tjällyft på en tillfällig väg är av liten vikt kan dimensionering 

av tillfälliga vägar med tjälfarliggrund komma att bortses, och då om det behövs reparera vägen vid 

eventuellt brott. Vi anser att när en tillfällig väg går i brott kan vägen lagas genom att fylla på med mer 

grus.  
 
Det innebär att vid bra markförhållanden finns det ingen anledning att göra en fullskalig 

dimensionering. Sättet man bygger på idag redan är tillräckligt. Dock vid tjälfarlig jord kan det dock 

vara mer lönsamt att titta på överbyggnadens uppbyggnad.  

 
En överbyggnad med bitumenbundet slit- och bärlager ger en dyrare och mer hållbar väg. Eftersom 

GÖ överbyggnaderna klarar av belastningen blir det bitumenbundna slitlagret överflödigt. Om vägen 

ska ligga kvar efter byggtiden kan det vara bättre att lägga på ett slitlager av asfalt efter den tunga 

trafiken slutat belasta vägen.  

 

7.2 Fallstudie 
Det finns tre alternativ för att dra en väg till Terränglöparen 9.  

 

1. Använda den befintliga vägen Lötsjövägen och bygga en vändplan uppe i slutet av vägen eller 

att använda cykelvägen som går bakom fastigheten.  
2. Bygga en väg öster om fastigheten som leder fram till stora vägen och därigenom skapa en 

genomfart.  
3. Bygga en väg öster om Terränglöparen 9 från Örsvängen och sedan ansluta till cykelvägen 

tillbaka till infarten vid Örsvängen. 
 
Gång och cykelvägen som går söder om fastigheten har övervägts att användas som delsträcka för den 

tillfälliga vägen. På grund av att den är smal och går förbi förskolan är det inte lämpligt att nyttja 

vägen för det ändamålet. För att den skulle varit aktuell hade vägen varit tvungen breddas vilket 

innebär att fälla träd och ta bort lyktstolpar.  

 
En vändplan i slutet av Lötsjövägen är inte heller en optimal lösning. Vändplanets area skulle bli 

omkring 49 m2 och en diameter på 25 meter. Detta skulle göra intrång på skolans område med 

sprängningsarbeten. Ytterligare en nackdel är att vändplanen då skulle ligga precis vid förskolan.  
 
Alternativ ett medför risk för olycka då en förskola ligger intill samt att en vändplan skulle vara svårt 

att göra utrymme för på grund av terrängen som är bergigt samt att det skulle behövas göras på delar 
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av skolans område. Att använda Lötsjövägen under nattetid när trafiken från tredje man är minimal har 

också varit uppe för diskussion men problemet kvarstår att det inte går att föra ner trafiken tillbaka 

igen samt att det kommer vara störande för det boende i området.  
 

Alternativ två är fullt genomförbart men den ekonomiska faktorn gör att det kan bli kostsamt. 

Höjdskillnaderna är stora vilket krävs mycket fyll och det är mycket träd som måste avverkas för att 

göra plats för en teoretisk väg. 

 

Alternativ tre är den mest riskfria vägen med lägst kostnader eftersom det redan finns anlagd väg 

större delen av den tilltänkta sträckan. det kommer dock att krävas fyllmassor även till denna väg men 

i mindre mängder. Denna vägsträckning var mest fördelaktig eftersom det blev den kortaste sträckan 

att lägga en tillfällig väg. På ett ekonomiskt plan var vägsträckningen även där mest fördelaktigt på 

grund av att materialkostnaderna och arbetskostnaderna blir mindre. Dock kan det tillkomma extra 

kostnader på grund av att cykelbanan som används kan slitas och behöva nytt slitlager efter 

renoveringen är färdig.  
 
Markförhållandet är berg nära dagern vilket gör att tjäle inte kommer förekomma. Beräkningar på 

överbyggnaden är främst gjorda för att enbart trafik till Terränglöparen 9 men finns även en beräkning 

som redovisar trafik för ett större projekt och under en 20 års period. Om vägen ska användas efter 

byggnadstiden kan asfaltsbundet slitlager läggas till som slitlager på den befintliga överbyggnaden. 

Att ha det från början skulle vara kostsamt och slitaget från trafik hade varit stor. Potentiellt hade det 

också behövts bytas slitlager under eller efter byggnadstiden. Den överbyggnadstyp som passar bäst 

för fallstudien, baserat på resultatet är en GÖ som är dimensionerad för 5 år med en 20 ÅDTk. Värt att 

notera är att uppbyggnaden är densamma som för 20 år och 60 ÅDTk.  

 

Logistik under renoveringen anser vi att etablering bör utföras i garageplan till största möjliga mån. 

Det lämpar sig bäst för att det finns tillgång till utrymmen som kan användas för kontor, toaletter och 

godsförvaring. Dock behövs det göras en utredning på vilka maskiner som är anpassade till 

garageplan, för att kunna hantera gods. Brandvägen som är belägen norr om fastigheten kan fungera 

som en transportsträcka mellan lossningsplatsen och garageplan.  
 

7.3 Beräkningar, gårdsbjälklag 
Metoden av beräkningarna är en förenklad bild av verkligheten men är tillräckligt korrekt för att 

spegla verkligheten. De laster som använts i beräkningar är en 40 tons lastbil och en grävmaskin på 20 

ton. Beräkningarna som utförs visar att den last som gårdsbjälklag, pelare och balkar uppgår till 560 

kN/m2 5700 kN och 695 kN/m. Lasterna är adderade tillsammans vilket i verkligheten inte är möjligt 

utan största last uppstår när grävmaskin och lastbil står bredvid varandra. Vi har valt att addera deras 

vikt för att skapa en enklare beräkningsmodell och lasten kommer i verkligheten aldrig överstiga 

framräknat värde.  
 
Kynningrud AB tillverkar armering med 1860 MN/m2 och för att kunna bestämma vad de 

förspändsarmerade balkarna klarar av måste en utredning göras av en konstruktör då den 

informationen som finns för gårdsbjälklaget inte räcker till för att räkna ut kapaciteten för balkarna. 

Det går alltså inte att jämföra spänningen i armeringen med den last som bjälklaget utsätts för.   
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8. Slutsats  
Denna rapport visar att vid goda markförhållanden, som berg, kan dimensioneringen ske på empiriskt 

vis, som Johan Albertsson beskriver att man gör på projekt idag. Detta på grund av att det inte är 

någon risk för brott. Däremot visar rapporten att när överbyggnaden vilar på en tjälfarlig grund krävs 

en större överbyggnad och risken för att vägen blir underdimensionerad är stor om man använder 

samma metod som vid dimensionering med berggrund.  

På tillfälliga vägar är årsdygnstrafiken förhållandevis låg. Detta leder till att skillnaden på olika 

överbyggnadstyper blir små och i vissa fall till och med icke existerande. Som tidigare nämnts i 

analysen beror detta på att ett lager inte kan vara tunnare än vad stenstorleken tillåter. 

I fallstudien blir det bästa vägalternativet att anlägga den tillfälliga vägen på östra delen av fastigheten 

då nyttjandet av befintliga cykelvägar gör att det blir en kort sträcka av nyanlagd väg. Det gör att 

vägen blir billigare än de andra alternativen och att trafiken inte kommer att bli störande för boende i 

området. Överbyggnaden som lämpar sig för den tilltänkta vägen är en GÖ, dimensionerad för 20 

ÅDTk och för en 5-årsperiod. Om man vill använda ett bitumenbundet slitlager blir det en extra 

kostnad på cirka 40 000 kronor.  

APD-planen för området visar rekommenderad placering av etablering och lossningsplats med hänsyn 

till vägsträckningen som är framtagen i rapporten. Garaget är fördelaktigt att använda för etablering, 

då det finns tillgång till kontorsutrymmen, toalett och plats för godsförvaring. Servitut utgör inget 

hinder för en tillfällig väg, eftersom marken tillhör fastigheten.  

Inom fastigheten finns ett gårdsbjälklag som kommer att belastas under byggnationen. Gårdsbjälklaget 

utsätts för ett tryck på cirka 560 kN/m2 och det går inte att bestämma bärförmågan med nuvarande 

underlag. En utredning för gårdsbjälklaget behövs och konstruktörs utlåtande om bärförmågan krävs.  
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9. Förslag till vidare studier 

Förslag till vidare studier som uppkommit under arbetets gång: 

• Fördjupning inom miljö och forskning på miljöbelastningen av olika överbyggnader.  

• Undersöka överbyggnader med andra undergrunder än redovisat i rapporten.  

• Undersöka andra typer av överbyggnader för tillfälliga vägar 
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