
I 

 

 

 

 

 

Dimensionering av vägens bärlager 

 

Hur påverkar asfaltbetongblandningen och hur effektiv är svensk dimensioneringsmetod? 

 

 

 

Road pavement design 

 

What is the effect of the asphalt concrete mixture and how effective are Swedish design 

methods? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:   Elin Helmersson  

   Tim Nestéus  

Uppdragsgivare:  Bjerking AB 

Handledare:   Therese Nyman, Bjerking AB 

   Anders Wengelin, KTH ABE 

Examinator:  Per Roald, KTH BYV 

Examensarbete: 15 högskolepoäng inom Byggteknik och Design 

Godkännandedatum:  

Serienr: 

tns
Typewriter
2013-06-19

tns
Typewriter
2013;5

tns
Typewriter



II 

 

  



III 

 

Förord 

Den här rapporten har genomförts som en avslutande del av programmet Byggteknik och Design, 180 hp, vid 

Kungliga Tekniska Högskolan. 

Vi vill tacka alla medverkande som hjälpt oss med vårt examensarbete, alla ni som delat med er av er expertis 

och svarat på våra mail och enkät. Tack till Tomas Winnerholt på Trafikverket och Jonas Ekblad på NCC som har 

tagit sig tid att ge väldigt utförliga svar på våra frågor. 

Arbetet är framtaget i samarbete med Bjerking AB i Stockholm och vi vill tacka alla som har hjälpt oss i vårt 

arbete till ett slutgiltig examensarbete. Tack alla hjälpsamma medarbetare som tålmodigt svarat på våra frågor, 

stora som små. 

Ett stort tack till vår handledare Therese Nyman vid Bjerking som har stöttat och uppmuntrat arbetet samt 

försett oss med viktiga kontakter inom branschen som vi annars aldrig hade fått tag på. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare  Anders Wengelin vid KTH, studierektor på avdelningen "Väg- och 

banteknik", för hans vägledning och engagemang i rapporten samt hans förmedlande av kontakter och 

litteratur. Utan dessa hade vi inte kommit lika långt. 

Ett tack till Per Roald, vår examinator vid KTH, som har följt arbetet från dess start och alltid svarat på frågor 

och underlättat arbetsprocessen. 
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Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om asfaltbetongblandningar och hur variationen av dessa vid projektering påverkar 

vägarnas dimensionering i överbyggnaden mer specifikt bärlagret. 

Arbetet är baserat på litteraturstudier av den senaste teorin kring dimensionering av asfaltbetongblandningar i 

väglager samt tillhörande kravskrifter både från svenska och amerikanska myndigheter. 

Den inledande delen i examensarbetet omfattar bakgrunden till vägdimensionering. Inledningsvis behandlas 

materialet asfaltbetong och derss egenskaper för att sedan gå vidare till allmänt om vägar, hur de utformas, 

vägens funktionella egenskaper och skador som kan uppstå. 

Detta ska ge läsaren tillräckligt med bakgrund för att följa med i resten av arbetet där man kan läsa mer 

ingående om deformationsskador och vilka parametrar som är till stor vikt när man studerar skador som 

uppstår i asfaltbetongen samt relationen till dem egenskaper bitumen har.  

Rapporten avslutas med  att resonera kring eventuella problem kring dimensioneringsmetoder samt 

betydelsen av blandningens hållfasthetsegenskaper och hur de påverkar vägarnas tjocklek. 

Slutsatsen i rapporten är att asfaltbetongblandningen har en betydelse för dimensionering av bärlager och att 

det kan vara någonting att beakta oftare vid vägdimensionering speciellt vid blandningar som skiljer sig mycket 

från standardvarianterna. 
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Abstract 

This essay is about bitumen concrete pavement mixtures and how the variation of these affects the design of 

the superstructure of the road during the design-stadium, more specifically the pavement. 

The essay is based upon studies of literature written about the latest theory of asphalt concrete design for 

roads as well as the texts with regulations from Swedish and American government agencies. 

The introductory parts of the essay consist of the background to road design. Initially bitumen concrete and its 

characteristics are discussed and move on to general information about roads, how they are designed, the 

roads serviceable characteristics and finally the damage that can develop. 

This is meant to give the reader enough background to follow the rest of the essay where you can read more 

about deformation and which parameters that are of importance when you study deformation in bitumen 

concrete as well as the relation between the characteristics of bitumen concrete and bitumen. 

The essay is then finished with a argumentation about eventual problems with design methods and the 

significance of the bitumen concrete mixture’s strength parameters and how they affect the thickness of the 

road superstructure. 

The conclusion is that the asphalt concrete mixture has an impact on the design of the pavement of the road 

and that it should be something to take into account more often in road design, especially when you are using 

a mixture that differs much from the standard mixtures. 
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Ordlista 

AASHO-försöken – Omfattande test av skador på grund av trafiklaster som genomfördes i USA på 1950-talet. En 

stor del av vår kunskap om vägskador ursprungar i dessa test. 

AASHTO – American Association of State Highway Transportation Office, en amerikansk myndighet. 

Aggregerande partiklar – Partiklar av olika typer som tillsammans formar en ny typ av massa. Till exempel 

massa olika stenkorn av olika storlekar och typer som benämns som en enda typ av massa. 

Asfaltbetong – Kallas oftast felaktigt för asfalt i vardagligt språk. Bitumen blandat med makadam. 

DK1/DK2/DK3 – De tre olika tillåtna dimensioneringsmetoderna enligt TRVK Väg, DK star för 

dimensioneringsklass 

Fluid – En vätska eller gas. 

FHWA – Federal Highway Administration. Ett organ under USAs transportmyndighet som hjälper till med 

dimensionering, konstruktion och underhåll av vägar, broar och tunnlar. Jämförbart med före detta Vägverket. 

Gcm-vägar – Gång-, cykel- och mopedvägar. 

Isokronisk – Tidslikhet till skillnad från master curve där tiden varierar. 

Isotrop – När någontings fysikaliska egenskaper är lika i alla riktningar. 

Kors-anisotropisk – När någontings fysikaliska egenskaper är olika i olika riktningar. 

Kvasistatisk last – En last som sker oändligt långsamt men samtidigt är reversibel. 

Linjärelastisk – Material som rör sig linjärelastiskt skadas linjärt med hänsyn till vissa parametrar och återgår 

sedan helt till sin ursprungsform längst med linjen. 

Mekanistisk-empirisk – Någonting, oftast formler eller metoder, som har sin grund både i mekaniken och 

empirin. 

NCHRP – National Cooperative Highway Research Program. Ett omfattande projekt i USA med syfte att 

utvärdera vägar i allt från dimensionering till underhåll. 

PMS Objekt – Svenskt dimensioneringsprogram för vägar. Pavement Management System Objekt. 

Pseudoreologi – Egenskaper som kan deriveras från någontings reologi men inte är direkt förknippad med den. 

Reologi – Vetenskapen om fasta kroppar och vätskors deformation. 

SHRP – Strategic Highway Research Program. En femårig undersökning av USAs transportmyndighet där man 

undersökte bitumen, asfaltbetong, betongvägar, motorvägar och långsiktig överbyggnadsprestation. 

Termoreologi – Reologi med hänsyn till temperatur. 

Triaxaltest – Test där ett materials hållfasthet testas längs med tre axlar. 
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Överbyggnad – Den delen av vägen som ligger ovanför undergrunden alltså den byggda delen av vägen. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Våra vägar har en fundamental betydelse för samhällsplaneringen och utformningen av tätorter och landskap. 

Hur vägen växer fram och formas tycker vi båda är ett intressant ämne samt viktigt för att det ska passa 

människor och samhället på bästa sätt. 

   Det är därför som vi när det började närma sig för att skriva exjobb valde att fokusera på vägar och då främst 

vägprojektering. Det är inte bara en viktig ekonomisk del av samhället utan också en del av samhället som 

påverkar alla människors liv, både positivt och ibland negativt när vägens säkerhet fallererar. 

   Under utbildningens gång så fick vi intrycket att många av verktygen som används för dimensionering av 

vägar är trubbiga jämfört med verktygen vi har använt inom andra kurser som berör andra delar av 

byggbranschen. Det kändes som om det fanns en lucka med kunskap att fylla och då blir det samtidigt en lucka 

där vi som akademiker kan utvecklas och få ny kunskap och förståelse för ämnet. 

I dagsläget i Sverige när man dimensionerar vägar som konsult eller totalentreprenör så använder man sig ofta 

av ett verktyg som heter PMS Objekt.  Om man använder sig av dimensioneringsklass 2 (DK2) som är en väldigt 

vanlig dimensioneringsmetod inom branschen så är PMS Objekt ett måste. Det är ett väldigt användbart och 

lättarbetat verktyg men nackdelen är att man får lite frihetsgrad i sin dimensionering. 

   Samtidigt sker det inom samma område en omfattande forskning och differentiering av produkterna och 

materialen som används för att dimensionera vägar. Denna utveckling leder till att det teoretiskt finns mycket 

mer frihetsgrader att arbeta efter när man dimensionerar vägar. Men möjligheterna nyttjas inte vid 

dimensioneringen. 

   En av dessa material som är det mest advancerade och dyra är asfaltbetongen. I PMS Objekt så är typen av 

asfaltbetong fördefinierad och går ej att ändra även om olika typer av asfaltbetongblandningar har olika 

egenskaper. Detta skapar antagligen ett glapp mellan verkligheten och dimensioneringen. 
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1.2 Målformulering 
 

Huvudsyftet med arbetet är att utreda om och i så fall hur olika typer av asfaltbetongblandningar påverkar 

vägens överbyggnads hållfasthet. Detta för att få en ökad kunskap om hur det bitumenbundna lagret i vägens 

överbyggnad kan varieras. 

   Arbetet är inte tänkt som en färdig modell över hur man ska dimensionera överbyggnaden på vägar utan för 

att få en inblick i vilka av asfaltbetongblandningens tekniska egenskaper som kan tänkas påverka hållfastheten i 

vägen. Med denna kunskapen så hoppas vi att man i framtiden kan ha en mycket bättre översikt över hur en 

asfaltbetongblandning kan påverka slutprodukten och därigenom ta ett beslut ifall en djupare analys skall göras. 

   En annan viktig del och viktigt syfte med arbetet blir att skapa en lättöverskådlig redogörelse för hur 

materialet asfaltbetong och dimensioneringsmodellerna fungerar i bakgrunden. Detta skapar en väldigt viktig 

och ökad förståelse för vad det faktiskt är som händer när man ändrar på olika parametrar vid 

dimensioneringen av en väg. 

   Ifall man har mer kunskap om olika asfaltbetongblandningars påverkan på dimensioneringen så får man ett 

underlag för att göra en mer korrekt dimensionering av vägen. Detta påverkar både resursanvändningen under 

produktionen och hållfastheten på den färdiga vägen då en stor andel av materialkostnaden för vägen är det 

bitumenbundna lagret och det är dessutom inte helt optimalt om vägen är underdimensionerad. En 

underdimensionering kan leda till oförutsedda och oplanerade kostnader. Man skall helt enkelt ha kunskap om 

att ifall en viss typ av asfaltbetongblandning används så kan det vara nödvändigt att göra en djupare analys då 

det kan finnas möjligheter att spara in på eller behöva använda tjockare bitumenbundet lager. 

   En ekonomisk analys av konsekvenserna av förändrad tjocklek på bärlagret ska också tas med för att få en 

överblick över hur detta påverkar samhället. 

   En enkät används för att få en överblick över hur människorna som arbetar med detta känner inför valet av 

asfaltbetongblandning jämfört med den bilden vi har fått av det under arbetets gång. Eftersom enkäten är mer 

av en intervjukaraktär så redovisas inte resultaten i diagram eller liknande. 

Hur påverkar typen av asfaltbetongblandning tjockleken på bärlagret i en väg med avseende på 

deformationsskador? 

-Vilka faktorer är viktiga för asfaltbetongens hålllfasthet med avseende på deformationsskador? 
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1.3 Avgränsningar 
 

För att få en begränsning i arbetet så har vi valt att begränsa oss till asfaltbetongens hållfasthet med hänsyn till 

deformationer på grund av trafiklaster (sprickor och spårbildning) eftersom det är en viktig parameter vid 

dimensioneringen av vägar. 

   Vi begränsar oss till det bitumenbundna bärlagret i asfaltbetongen samt påverkan genom 

deformationsskador.  Detta för att det är främst dessa delar i asfaltbetongen som är till för att förhindra 

deformationer på grund av trafiklaster. 

   Sammanfattningsvis så är bärlagret den tjockaste delen av de bitumenbundna lagrena i vägen och då den 

delen där hållfastheten får störst betydelse eftersom det är en stor del av lasterna som tas omhand av det. Det 

är därför detta lager väljs. 
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1.4 Lösningsmetoder 
 

Arbetet inleddes med att beskriva materialen bitumen och asfaltbetong ingående. Hur materialet ser ut och 

beter sig, dess egenskaper och hur det är uppbyggt. Denna information hämtas från tidigare vetenskapliga 

rapporter i ämnet. Sedan undersöktes det hur man idag dimensionerar en väg i Sverige under 

projekteringsfasen. Hur det går till när man bestämmer hur vägen ska vara uppbyggd med rätt dimensioner och 

material och hur utvecklingen har sett ut och lett fram till dagens metod. En viktig del av processen ska vara att 

redovisa för hur PMS Objekt behandlar asfaltbetongens tekniska egenskaper. Allt enligt rådande regelverk från 

Trafikverket. 

   För att gå vidare med den analyserande delen är det viktigt att förklara hur bakgrunden ser ut. Detta lägger 

grund för den analyserande delen i arbetet och gav oss som studenter en mycket större inblick i ämnet vi skall 

fördjupa oss i. 

   För att redogöra hur dimensioneringen fungerar idag så använde vi oss av deskription som lämpar sig när 

frågeställningen är av allmän art. Det är viktigt att redogöra för hur olika nyare metoder behandlar 

asfaltbetongblandningars hållfasthet, både en deskription och en komparation. Var skiljer de sig? Vilka 

parametrar är likvärdiga? 

   All insamlad fakta sorterades och kategoriserades för att slutligen användas till skrivandet av rapporten. 

Deskription lämpar sig vid skrifter som är av överblickande karaktär, precis som beskrivningen av den 

nuvarande dimensioneringen. Metoden går ut på att beskriva situationen eller tillståndet. 

   Det görs för att beskriva fenomenet och hur dimensioneringen kommer att förändras med det nya 

parametrarna. Vi bygger vidare på den befintliga modelleringen av PMS-objekt och dimensioneringen enligt 

DK2 med hjälp av nyare forskning på området. 

   Slutligen en kortare ekonomisk analys för att visa på eventuella besparingar. 

Vi skriver vårat examensarbete för företaget Bjerking AB. Det är ett personalägt konsultföretag som har drygt 

250 anställda med tre kontor i Stockholm, Uppsala samt Enköping och de anställda har bakgrunder som 

ingenjörer, arkitekter, landskapsarkitekter och andra experter. Vi kommer befinna oss på kontoret som är 

beläget i Stockholm på Hornsgatan. 

   Bjerking AB har lång erfarenhet av projektering av gator och vägar och det finns mycket kompetens och 

kunskap vid företaget som kommer underlätta arbetet och ge oss mer kunskap. 
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2. Nulägesbeskrivning 
 

2.1 Asfaltbetong 
 

Asfalt är det vardagliga namnet på det som egentligen heter asfaltbetong. Det är en blandning av främst ballast 

och bitumen men det kan också innehålla bindemedel och andra tillsatser som till exempel gummi. I Sverige så 

är cirka 80% av det statliga vägnätet vägar med asfalt som beläggning1. 

Asfaltbetongens historia började med att man redan 3000 f.Kr. använde bitumen som tätning- och 

förstärkningsmedel. Först i början av 1800-talet började man använda det för vägar, då i Frankrike. Metoden 

introducerades i Sverige under slutet av 1800-talet och sedan dess har utvecklingen gått framåt väldigt 

mycket.2 

Bitumen är den beståndsdelen som ger asfaltsbetong dess speciella egenskaper. I en vanlig väg så består cirka 

14 % av asfaltbetongens volym av bitumen3.Bitumen är ett kolväte precis som olja och andra 

petroleumprodukter. Det är ett viskoelastiskt material vilket betyder att materialet deformeras både visköst 

och elastiskt, samtidigt som det reagerar elastiskt på en last så flyter det över tiden. Ett material som är 

viskoelastiskt är beroende av både belastningstid och temperatur. Exempelvis så kan materialet bete sig som 

en viskös vätska när den utsätts för lång belastningstid och en hög temperatur. Däremot om materialet utsätts 

för en låg temperatur och inte lika ansträngande belastningstid uppför sig materialet snarare 

sprött. Klimatfaktorer såsom fukt och temperatur är viktiga då man studerar egenskaperna hos asfalten. 

Temperaturen påverkar styvheten hos bitumen. 

   Detta till skillnad från andra material som används inom byggsektorn så som stål, trä eller betong. Att 

bitumen är viskoelastiskt bidrar till att det är väldigt svårt att exakt förutspå dess hållfasthetsegenskaper. 

  

2.1.1 Stenmaterial 

 

Stenmaterialet är den dominerande komponenten i en vägöverbyggnad, det obundna lager består nästan 

enbart av stenmaterial. När man talar om stenmaterial så syftar man främst på bergmaterial. Det är alltså det 

material som erhållits genom inlandsisens verkan. Sedan har det bearbetats genom krossning, sprängning och 

sortering. 

Sett ur ett vägtekniskt perspektiv är det inte väsentligt att studera bergarternas geologiska data, det viktiga är 

hur bergarterna fungerar i praktiken, alltså dess egenskaper på vägen. Det är information som fås genom att 

göra undersökningar av stenens mekaniska egenskaper. Under åren har man studerat en stort antal 

parametrar för att kunna karakterisera stenmaterial lämpat för vägbyggnad. Några av det viktigaste metoderna 

för att kunna kategorisera stenmaterial är kornsstorleksfördelningen genom en siktanalys, flisighetstalet, 

sprödhetstalet och slipvärde. 

                                                           
1 Trafikverket. Sveriges vägnät. 2013. http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sveriges-vagnat/.  
2
 Asfaltskolan. Detta är asfalt. http://www.asfaltskolan.se/Allmantomasfalt.htm.  

3
 Idib.  
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Stenmaterialet har olika uppgifter beroende på vart i vägkonstruktionen den ska vara. Om man tittar på 

stenmaterial i förstärkningslagret så behöver det inte vara lika resistent mot däckslitage som slitlagret måste 

vara. Det är därför viktigt att man förstår vart i konstruktionen stenen ska vara så att man kan välja en kvalitet 

som passar det givna ändamålet.4 

 

 

                                                           
4 Alm, Lars-Olov och Isacsson, Ulf och Magnusson, Rolf. (red). Kompendium ”Vägteknik”. Stockholm: Kungliga Tekniska 

Högskolan. 2010. s131-140. 
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Figur 1. Tabellerna visar parametrar som används vid karakterisering av stenmaterial för vägbyggnadsändamål.

5 

  

                                                           
5
 Alm, Lars-Olov och Isacsson, Ulf och Magnusson, Rolf. (red). Kompendium ”Vägteknik”. Stockholm: Kungliga Tekniska 

Högskolan. 2010. s133-134. 
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2.2 Vägar 
 

2.2.1 Vägens utseende och function 

 

Man kan kort sammanfatta vägens syfte i samhället som en transportsträcka. Den delen av vägen som berörs 

av asfaltsbetongen är överbyggnaden. Asfaltbetongen är en viktig del av vägens förmåga att ta upp laster från 

trafiken och det är just det som är en av huvudfunktionerna för en väg. 

 

 

Figur 2. Sektion av vägkroppen.6 

Bilden visar en vägkropp och överbyggnaden syns i mitten av bilden, det är alltså det översta lagret i 

vägkroppen där trafiken rör sig. Mer ingående är överbyggnaden ett antal lager som illustreras på nästa sida. 

  

                                                           
6
 TRV 2011:072. Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion. Borlänge, Trafikverket. 
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Figur 3. Exempel lager vägöverbyggnad.7 

De olika lagrena i överbyggnaden har olika syften. Ovanstående exempel är en GBÖ (grusbitumenöverbyggnad) 

vilket är den vanligaste överbyggnaden i Sverige. Bärlager och slitlager (samt eventuellt bindlager) består av 

asfaltbetong och förstärkningslagret är av ballast (makadam). Materialkvaliteten och därmed priset på 

materialet minskar alltså ju längre ner i överbyggnaden man kommer. Detta beror på att spänningarna i 

konstruktionen minskar längre ner i konstruktionen. 

Högst upp i vägen så är det högst spänningar och det är därför man måste ha det starkaste materialet där. 

Detta skiljer sig väldigt mycket från exempelvis huskonstruktioner där dem pelarna som tar upp mest krafter, 

alltså dem pelarna med dimensioner/material så de klarar högst spänningar, finns längst ner i byggnaden. 

Detta beror på att dem olika konstruktionernas funktion skiljer sig i en primär uppgift. Pelarnas primära uppgift 

är att föra laster vidare, överbyggnadens övre lager har som primär uppgift att sprida ut spänningar så att man 

undviker deformationer i terassen. Deformationer i konstruktionen kan man dessutom dela in i två 

huvudgrupper, utmattning och brott. Utmattningsdeformationer kan man definiera som deformationer som 

uppstår när vägen har gått igenom ett visst antal belastningscykler och brottdeformationer är deformationer 

som uppstår när spänningarna blir för höga under en enda belastningscykel. Deformationer som uppstår på 

grund av utmattning är omöjliga att helt undvika, det är en ekonomisk avvägning som görs, när får en viss 

deformation uppstå? Brott skall inte ske. Det ställs alltså olika krav på vägens egenskaper.  

 

                                                           
7
 TRV 2011:072. Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion. Borlänge, Trafikverket. 
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Man delar in dem olika krav som ställs på vägens egenskaper i ett antal grupper, bärförmåga, säkerhet, 

beständighet. 8 De kraven som är viktiga med avseende till denna uppsats är bärförmågan och beständigheten 

vilket är vägens motståndskraft mot sättningar och tjällyftning. 

Kraven på vägens konstruktiva utformning finns i TRVK Väg, dessa härleds till ATB Väg som i slutändan hänvisar 

till svensk författningssamlings Plan- och Bygglag. 

“Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 

9. hushållning med vatten och avfall.”9 

  

                                                           
8
 Alm, Lars-Olov och Isacsson, Ulf och Magnusson, Rolf. (red). Kompendium ”Vägteknik”. Stockholm: Kungliga Tekniska 

Högskolan. 2010. s121. 
9
 SFS 2010:900. Plan- och Bygglag. Stockholm, Socialdepartementet. 
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2.2.2 Överbyggnaden 

 

Av dem tre lager som nämndes tidigare (slitlager, bärlager och förstärkningslager) så är det främst två som 

innehåller asfaltbetong, slitlagret och bärlagret. 

Slitlager är det lagret som trafiken kör på. Det är alltså ytan beläggen längst upp på konstruktionen. Den ska 

vara ett behagligt underlag att köra på och det ska vara säkert att ta sig fram. I Sverige där vi tillåter dubbdäck 

så är det två egenskaper som är mycket viktiga för slitlagret, dess förmåga att motstå nötning för att undvika 

spårbildning på grund av dubbdäck samt dess motståndskraft mot trafiklasterna, förmågan att undvika 

plastiska deformationer. Men det skall också hindra vatten från att tränga ner i vägkroppen. Eftersom det är 

väldigt många egenskaper som måste vara av hög standard i slitlagret så måste materialet också vara av god 

kvalitet, detta bidrar till att slitlagret är tunt eftersom det är dyrt. 

 

 
Figur 4. Lastfördelning i väg.10 

Likt slitlagret så avslöjar bärlagret också delvis sist syfte via namnet. Det tunna slitlagret kan inte ta hand om 

alla spänningar som behövs ta hand om och spridas innan terassen utan vi har ett behov att ytterliggare ett 

lager som tar upp mycket spänningar, det lagret är bärlagret. Bärlagret är tjockare än slitlagret och har som 

främsta syfte att skydda terassen genom att sprida lasterna ytterliggare. 

   Förstärkningslagret är den sista delen i överbyggnaden och består oftast av makadam. Dess funktion är både 

dränerande och lastfördelande men eftersom slitlagret och bärlagret redan har minskat spänningarna väldigt 

mycket så kan makadam användas. På vägar med väldigt liten tung trafik så kan obunden makadam också 

användas för bindlager och bärlager. 

                                                           
10

 Alm, Lars-Olov och Isacsson, Ulf och Magnusson, Rolf. (red). Kompendium ”Vägteknik”. Stockholm: Kungliga Tekniska 

Högskolan. 2010. s121. 
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Överbyggnader där asfaltbetong eller obunden makadam används som huvudsaklig lastspridare kallas för 

flexibla överbyggnader. I vissa ovanliga fall med mycket tung trafik i Sverige kan man också använda sig av 

cementbundna lager i överbyggnaden, dessa överbyggnader kallas för styva överbyggnader. 11 

 

2.2.3 Syfte med vägdimensionering 

 

Syftet med dimensioneringen av vägen är att få en väg som håller för givna krav från beställaren med avseende 

till tidsperiod, deformationer och trafik. Vägen skall helt enkelt hålla och vara säker för den trafiken som 

beräknas ske under den givna perioden, lika viktigt är det att tänka på produktionskostnaderna.  

Eftersom vägen omöjligen kan dimensioneras för att hålla för all framtid så talar man om ekonomisk 

dimensionering. Det innebär att man till så låg kostnad som möjligt ska få en väg som har en godtagbar 

standard. Till kostnaden så finns inte bara kostnader för investering och underhåll utan också för till exempel 

olyckor. Man delar därför in kostnaden för vägen i två grupper, väghållarkostnaden och samhällskostander för 

vägens livstid.  Man bedömmer årskostnaden av en väg genom att studera både vägunderhållarkostander och 

samhällskostnader. 

   Väghållarkostnaden innefattar alla kostnaden för själva vägens konstruktion och underhåll. 

Investeringskostnaden för vägkonstruktionen som innefattar det man kan koppla till byggandet och 

förbättringen av konstruktionens egenskaper jämfört med den ursprungliga funktionen som till exempel 

förbättrad dränering. Även underhållskostnader som omfattar det underhållsåtgärder man måste göra för att 

få vägen till sitt ursprungliga skick. Den sista kostnaden som kan tilläggas är driftkostnaderna, det kan handla 

om vinterunderhåll av vägen. Det är kostnader som upprätthåller vägens funktioner som den ursprungligt är 

utformad för. 

   Samhällskostader är den kostnad som samhället gör på vägen och det delas upp i trafikkostnader, 

olyckskostnader, fordonskostnader, restidskostnader, miljökostnader. Det är sammanfatta de kostnader som 

trafiken och aktiviteterna på vägen orsakar. Trafikantkostnaden är samhällets kostnad för vägen. Samhällets 

kostnad innefattar allt från olyckor och restid till miljöpåverkan.  

                                                           
11

 Alm, Lars-Olov och Isacsson, Ulf och Magnusson, Rolf. (red). Kompendium ”Vägteknik”. Stockholm: Kungliga Tekniska 

Högskolan. 2010. s122-123 
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Figur 5. Vägkostnader.
12

 

 

Även fast figuren visar hur en stor del av kostnaderna vid den ekonomiska dimensioneringen finns under 

trafikantkostnaderna så får man inte glömma att trafikantkostnaderna påverkas väldigt mycket av att vägen är 

korrekt dimensionerad konstruktivt. Ifall man exempelvis råkar ut för en oseriös entreprenör som fuskar med 

kvaliteten på materialet för att tjäna in lite pengar på investeringskostnaden så kan detta bidra till stora 

ökningar av vägens totalkostnad eftersom det får stora effekter på trafikantkostnaderna. 

Konstruktiv dimensionering 

När man dimensionerar vägen konstruktivt så tar man mest hänsyn till fyra olika faktorer: 

*Trafikbelastning 

*Klimat 

*Material 

*Nedbrytningskriterier 
 

När man dimensionerad för trafikbelastningen på vägarna så översätter man trafikmängden till antalet 

ekvivalenta standardaxlar. Det är främst tung trafik som man tar hänsyn till eftersom det är denna trafiken som 

orsakar den största delen av nedbrytningen av vägen, när det kommer till deformationer som resultat av 

spänningar så bortser man helt från personbilstrafiken. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Alm, Lars-Olov och Isacsson, Ulf och Magnusson, Rolf. (red). Kompendium ”Vägteknik”. Stockholm: Kungliga Tekniska 

Högskolan. 2010. s126. 
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Figur 6. Standardaxel.13 

Man använder sig av standardaxlar för att kunna kvantifiera belastningen på vägarna, det går att jämföra två 

olika trafikflöden med samma mått även om trafiken ser annorlunda ut från det ena fallet till den andra.  

Eftersom bitumen är ett viskoelastiskt material så är temperatur en av dem klimatfaktorer som är viktiga att ta 

i beaktning under dimensioneringen. Hur bitumen agerar vid temperaturförändringar och varför det är viktigt 

tas upp i avsnittet om asfaltbetong. Fukt, alltså mängden nederbörd är den andra klimatfaktorn. Det är 

framförallt viktigt att utreda tjälproblematiken som är starkt förknippad med temperatur och fukt. Har man en 

jordart med hög kapillaritet och permeabilitet inom rätt intervall i samband med temperaturer under 0 grader 

celcius och hög fukthalt finns stor risk för tjälproblematik. 14 

 

2.2.4 Funktionella egenskaper hos en väg 

 

När man väljer vilken typ av beläggning en väg ska förses med är det viktigt att man börjar med att definiera 

vilka funktionella egenskaper vägen ska ha. Man måste ställa sig frågan vilka funktioner som ska priorieras på 

vägen eller gatan och det varierar. Till exempelvis på gcm-vägar är det viktigt att prioritera beläggningens 

förmåga att hålla emot upprepande rörelser i konstruktionens lager utan att vägen går sönder (flexiblitet) och 

åldringsresistensen. Eftersom det är en väg avseed för gång och cykeltrafik så kommer inte det ske en nötning 

av dubbdäck. Det betyder att den beräknade livslängden på vägen kommer vara längre än 20 år. Vägens 

jämnhet är en viktig egenskap för användarna, speciellt cykeltraffikanter. När vägen ska snöröjas så skadas 

vägen inte lika mycket om underlaget är jämnt. Om vägen däremot är skrovlig är risken stor att slitlagret skadas. 

När man ska dimensionera en högtrafikerad innerstadsgata behöver man tänka på nötningsresistensen och 

deformationsresistensen i första hand. Det är även viktigt att tänka på bullerrisken och hur man på bästa sätt 

förebygger dessa i val av beläggning. När man dimensionerar en lågtrafikerad landsbyggnadsväg måste man 

prioritera täthet, flexibilitet och åldringsresistens. Det är viktigt att inte ytterligare vatten tränger ner i de 

material som är vattenkänsliga i beläggningen. 15
 

                                                           
13

 TRV 2011:072. Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion. Borlänge, Trafikverket. 
14

 Alm, Lars-Olov och Isacsson, Ulf och Magnusson, Rolf. (red). Kompendium ”Vägteknik”. Stockholm: Kungliga Tekniska 

Högskolan. 2010. s127-128. 
15 Wågberg, Lars-Göran. I valet & kvalet. Upplaga 2. Stockholm: Svenska Kommunförbundet. 2001. s3-39. 
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Figur 7. Prioritering av funktionella egenskaper väg.16 

 

2.2.5 Skador som uppstår på väg 

 

Trots att en väg dimensioneras och byggs på korrekt sätt så kommer den från dag ett att börja brytas ner. 

Genom allt högre tillåtna fordonsvikter har skadorna på vägarna ökat, då de nu måste klara av laster som dom 

ursprungligen inte är dimensionerade för.  Det gäller då främst högtrafikerade vägar 

De problem som uppstår på högtrafikerade vägar är främst skador från dubbdäck i form av spårbildning. Då 

forskningen om dubbdäck samt beläggning som klarar av slitaget har varit framgångsrikt har man lyckats ta 

fram metoder som reducerar nötningen. 

Om man studerar lågtrafikerade vägar märker man att de skador som uppstår beror på klimatet och trafiken. 

Som ett exempel kan kombinationen av tjällossning och ett tungt fordon som passerar på vägen under den 

givna perioden, vinter, skada vägen och det bildas då spår och slutligen startar en sprickbildning. 

Man kan dela upp orsakerna till att det bildas skador på väg i tre kategorier: 

                                                           
16

 Wågberg, Lars-Göran. I valet & kvalet. Upplaga 2. Stockholm: Svenska Kommunförbundet. 2001. s12. 
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*Byggnadstekniska faktorer 

*Trafikberoende faktorer 

*Klimatberoende faktorer 

 

Det går även tillägga dem skador som uppstår av underhåll på vägen, väghållarens åtgärden. Vid plogning och 

snöröjning kan man skada det tunna slitlagret. När vägarna saltas innebär det att vägbanan blir blöt och därför 

kommer nötningen från dubbdäcken att öka på vägen. 

Det är viktigt att komma ihåg att en väg skadas av kombinationen av dess faktorerna, trots att det ofta går att 

koppla till en utlösande faktor. 

Byggnadstekniska faktorer är snarare hur vägen är uppbyggd och hur konstruktionen är utformad. Det är 

skador som hade kunnat undvikas om underlaget hade varit bättre. När man planerar vart en väg ska byggas är 

det dock ej primärt att förelägga en väg med avseende på underlaget. Det är oftast vägens geometri, 

miljömässiga- och trafikmässigafaktorer som bestämmer vart vägen föreläggs. 

De viktigaste egenskaperna hos vägmaterialet är dess bärförmåga och tjälfarlighet. Bärförmågan hos 

terassmaterialet bestäms genom hur väl packat stenmaterialet är samt dräneringsförmågan. 

Risken för tjäle i konstruktionen bestäms av tre grundläggande komponenter: materialet måste vara tjälfarligt, 

tillgång till vatten samt temperaturen ska vara under 0° C. 

   Tjälen påverkar vägen på främst två sätt. När temperatuen är låg och tjälen uppstår bildas tjällyftningar. Det 

gör att vägytan blir ojämn. Under våren när tjällossningen startar bildas det vattenansamlingar på vägen, det 

medför dålig bärighet. Genom att göra överbyggnaden tillräckligt tjock och hålla den torr från vatten kan man 

undvika alltför stora tjällyftningar. I Sverige är dock omöjligt att bygga bort tjällyftningar, överbyggnaderna 

skulle bli för tjocka.   

När man talar trafikberoende faktorer så syftar man främst på nötningen från dubbade däck. Problemet som 

uppstår är spårbildningen som uppstår i körfältet. Ett fordon som kommit ner i det bildade spåren kan vara 

svårt att styra och det kan bli svårigheter med att ta sig ur men det främsta problemet med spårbildningen är 

risken för vattenplaning som kan ske i samband med regn. 

 Nötningen från dubbarna påverkas av faktorer som: 

*Fordonets fart 

*Utformningen av dubbdäcken 

*Vägbredd/ körfältsbredd 

*Vägens geometri med kurvor, korsningar, lutningar etc 

*Typ av vinterunderhållning, saltning av väg 

*Beläggningen 

 
Det är dock viktigt att komma ihåg att det skett mycket i utvecklingen kring dubbdäck. Man har tagit fram 

skonsammare däck som inte sliter lika mycket på beläggningen men har minst lika bra friktion på vägen om inte 

bättre. 

I Sverige skapas prioriteten av de klimatberoende skadorna av den låga temperaturen som råder under vintern. 

Kylan är en förutsättning vid tjällossning (se ovan). 

   Den försämrade bärigheten som uppstår leder till att vägen deformeras av trafiken. I värsta fall kan inverkan 
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av trafiken göra så att materialet omlagras. 

   Tjällossningen kan göra konstruktionen vattenövermättad. Det kan även ske under hösten när det regnar 

mycket och grundvattennivån stiger. Risken finna att vatten tränger upp ur överbyggnaden om inte 

dräneringen eller avvattning fungerar.  

I Sverige är det vanligast att låga temperaturer och nederbörd skadar vägen men det uppstår skador av motsatt 

klimat också. Under dagar med höga temperaturer så kan det bitumenbundna materialet  bli mjukt och det 

bildas deformeringar i vägen i form av spårbildningar. 17 

 

 

  

                                                           
17

 Alm, Lars-Olov och Isacsson, Ulf och Magnusson, Rolf. (red). Kompendium ”Vägteknik”. Stockholm: Kungliga Tekniska 

Högskolan. 2010. s145-151. 
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2.3 Lagar och regler 
 
TRVK Väg är ett dokument som är upprättat av Trafikverket och det innehåller de tekniska krav som ställs vid 

dimensionering och utformning av en vägöverbyggnad. Det finns både dokument som innehåller krav och råd 

vid vägar och gators utformning. R i beteckningen står för råd och K för krav. PMS objekt är framtaget för att 

dimensionera och beräkna vägkroppen enligt det krav som ställs i TRVK. 

Vidare talar man om tre olika dimensioneringsklasser. Den första dimensioneringsklassen, DK1, är en 

tabellmetod som man får använda vid lågtrafikerade vägar, metoden finns beskriven i VVMB 302. Den andra 

dimensioneringsklassen, DK2,  är dimensionering med hjälp av PMS Objekt och TRVK/TRVR. Den tredje 

dimensioneringsklassen, DK3, är en grundläggande redovisning av alla beräkningar och fria händer. 

Dimensioneringsgången regleras främst genom fyra stycken skrifter. Dom används som uppslagsverk eller 

enkelt sagt “lathundar” vid utformningen av vägens överbyggnad. 

*AMA Anläggning 10 - “"AMA Anläggning 10" är ett referensverk som används vid upprättande av tekniska 

beskrivningar för anläggningsarbeten.”18 

*TRVAMA Anläggning 10 – “TRVAMA Anläggning 10 (TDOK 2011:316)  innehåller Trafikverkets ändringar och 

tillägg av AMA Anläggning 10 utgiven av Svensk Byggtjänst. 

Den som upprättar objektsspecifika beskrivningar åt Trafikverket får färdigformulerade ändringar och tillägg till 

AMA Anläggning 10.”19 

*TRVK Väg - “TRVK Väg är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid 

dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. “ 20 

*TRVR Väg - “TRVR Väg (2011:073) är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid 

dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. “ 21 

*TRVKB 10 Bitumenbundna lager – “TRVKB 10 Bitumenbundna lager (TRV 2011:082) innehåller Trafikverkets 

krav på tillverkning och färdig produkt samt krav på levererat material till bitumenbundna lager.  “22 

*ATB Väg 2005 - “ATB VÄG 2005 innehåller Vägverkets krav på byggande, underhåll och bärighetsförbättring av 

vägobjekt.”23 

 

                                                           
18

 Svensk Byggtjänst. AMA Anläggning 10. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk 

Byggtjänst. http://butik.byggtjanst.se/bygglitteratur/projektering-upphandling/ama-anl%C3%A4ggning-10.  
19

 Trafikverket. TRVAMA Anläggning 10. Trafikverket. 2012. 

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5378.aspx.  
20

 Trafikverket. TRVK Väg. Trafikverket. 2013. http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5343.aspx.  
21

 Trafikverket. TRVR Väg. Trafikverket. 2013. http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5344.aspx.  
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2.3.1 Dimensionering av bärlager i flexibla överbyggnader enligt dimensioneringsklass 2 

 

DK2 kallas ofta för mekanistisk-empirisk dimensionering vilket innebär att den baserar sig både på mekanikens 

olika samband samt empiriska samband som utvärderats främst från AASHO-försöken. 

   Man får enligt DK2 dimensionera varje körfält för sig för den trafiken som beräknas belasta just det körfältet. 

Det finns dock ett undantag och det är ifall man endast har ett körfält i varje riktning, man dimensionerar då 

vägen efter det högst belastade körfältet eller den totala trafiken. 

   För att kvantifiera trafikbelastningen så räknar man om den till ekvivalenta antalet standardaxlar. Med hjälp 

av en prognos beräkningar man antalet ekvivalenta standardaxlar ���� enligt nedan: 

���� � Å��� ∙ 3,65 ∙ � ∙ ����� ∙��1 � �
100�

��

���
 

A = Andel tunga fordon i % 

����� = Justerat ekvivalent antal standardaxlar per tungt fordon 

n = Avsedd dimensioneringsperiod i år 

j = 1, 2, 3...n 

k = Antagen trafikförändring per år i % för tunga fordon 

 

När trafikbelastningen är beräknad måste tillåtna antalet standardaxlar ����� beräknas. Töjningar och 

spänningar beräknas genom en linjärelastisk materialmodell och samtliga material antas vara homogena med 

isotropa egenskaper, egenvikter försummas. Trafiklasten anses vara statisk och överbyggnaden oändligt 

utbredd över horisontalplanet. De bitumenbundna lagrena, bärlagret samt slitlagret, värderas som ett 

gemensamt lager. Eventuell nötning, schablonmässigt 20 mm under 20 år, skall räknas bort från 

bärighetsberäkningar. 

Bärigheten i det bitumenbundna lagret måste ta hänsyn till två saker, töjning underkant av bitumenbundet 

bärlager �����,   samt töjning i terassytan �����,��. Följande villkor måste uppfyllas: 

 

 

�����,  ! ���� 

�����,  � 365
∑ #��  ,�$���

 

�  ,� � %� 2,37 ∙ 10
(�) ∙ 1,16*�,+,-./)0
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���� = Ekvivalent antal standardaxlar 

m = Antal klimatperioder 

#� = Antal dygn under klimatperiod ”i” 

�  ,� = Tillåtet antal standardaxlar för bitumenbundet bärlager under klimatperiod ”i” 

%� = Korrigeringsfaktor med avseende på befintlig beläggnings sprickighet och krackelering 

 

När man beräknar bärighet i överbyggnaden enligt DK2 så använder man sig av givna styvhetsmoduler som 

också återfinns i PMS-Objekt. 

 

Figur 8. Styvhetsmoduler för asfaltbetongen.24 

Överbyggnaden dimensioneras för en klimatzon som väljs enligt karta, är man tveksam så används högre 

klimatzon. 

 

                                                           
24
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Figur 9. Klimatzoner i Sverige.25 

Man har vid dimensionering enligt DK2 ett par standardbärlager som används, AG, MJAG samt IM. 

 

Figur 10. Standardbärlager som rekommenderas.26 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Bitumens reologi 
 

Det som gör bitumen så unikt är att dess styvhet kan variera så pass mycket som åtta storhetsgrader mellan 

högsommar och vinter. Bitumenet reagerar också väldigt olika beroende på typen av trafik, om den är 

stillastående eller hög hastighet, detta blir ett stort problem på vägar med mycket köbildning. 

Tröghet: Motståndskraft mot deformation mäts med komplexmodul som G* vid dynamisk last eller krypstyvhet 

3� vid kvasistatisk last. Hög tröghet är önskvärt vid höga temperaturer eller låg lastfrekvens för att motstå 

spårbildning och låg tröghet är önskvärt vid måttlig till låg temperatur för att motverka utmattning och 

termiska sprickor.  

Elasticitet: Förmågan att återgå från deformation genom att använda lagrad energi. Mäts genom fasvinkeln (40 
eller den logaritmiska kryptakten (m). För att motstå spårbildning och utmattningsskador är högre elasticitet 

önskvärt. För att motstå termiska sprickor är mindre elasticitet önskvärt. 

Skörhet: Skador vid låg belastning är den bästa definitionen av skörhet. För att öka motståndskraften mot 

utmattning och termiska sprickor så bör skörhet vara reducerad. 

Storage ability and durability: Oxidinducerad åldring, fysisk härdning och volatilitet är huvudegenskaper för 

asfaltens hållfasthet. 

Motståndskraft mot ackumelerande skada: Spårbildning och utmattningsskador känns igen som dom två 

viktigaste lastskadorna. 27 

 

3.1.1 Traditionella reologiska egenskaper 

 

I början när man analyserade bitumen så använde man traditionella reologiska egenskaper. Det fanns 

standardiserade test som testade viskositeten vid olika temperaturer och laster. Ett problem med dessa typer 

av tester är att den empirisk naturen av dom gör det väldigt svårt att derivera användbara egenskaper för 

ingenjörer att räkna på. Det stora problemet med att mäta viskositeten är att viskositeten endast är ett absolut 

och fundamentalt mått för Newtonska fluider. Newtonska fluider är fluider vars egenskaper är oberoende av 

lastfrekvensen/-hastigheten eller spänningsnivån. Bitumen beter sig bara som en Newtonsk fluid vid väldigt 

höga temperaturer (när den är mjuk), bitumenet som används i asfaltbetong för vägkonstruktioner är inte i 

detta stadiet. Man gjorde ansträningar för att lösa detta problem genom att istället för att mäta viskositeten så 

mätte man bitumenets dynamiska viskositet som är en mått som beror på skjuvhastigheten. Man bestämde 

inte när, vid vilken spänning och vilken temperatur som mätningarna borde ske, något som är viktiga 

parametrar för bitumenets egenskaper, utan man använde sig av en konstant töjningshastighet.  

                                                           
27 Kim, Y. Richard. Modeling of Asphalt Concrete. Reston: American Society of Civil Engineers. 2009. s11-12. 
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Senare undersökningar visade dock att en konstant spänningsnivå är lika viktigt om inte viktigare än samma 

töjningshastighet när man testade bitumen, så istället för att testa bitumen vid en konstant temperatur och 

töjningshastighet så började man testa den med en konstant spänningsberoende dynamisk viskositet och 

konstant temperatur. 

Båda metoderna för att mäta dynamisk viskositet har en brist eftersom dom antar att bitumen beter sig linjärt. 

När bitumenet inte beter sig linjärt så blir extra- och interpolationerna väldigt missvisande. Däremot så visar 

dom flesta försöken som gjorts för att analysera bitumenets reologiska egenskaper att en linjär viskoelastisk 

och termoreologisk enkel modell är mest användbar. 28 

 

3.1.2 Bitumens känslighetsparametrar 

 

För att utveckla modellerna som fanns började man analysera dom så kallade pseudoreologiska egenskaperna 

genom att använda derivat av traditionella reologiska test. Syftet är att få fram ett bättre samband med delar 

av bitumens prestation som traditionella test misslyckades att förutspå. Psedureologiska egenskaper kan delas 

in i två kategorier, temperaturkänslighetsparametrar och skjuvkänslighetsparametrar. 

En allmän definition av temperaturkänslighet är förändringen i soliditet med temperatur. Dessa parametrar kan 

delas in i två grundläggande typer, typ av soliditetsmått använt och temperaturskalan som täcks. 

Äldre undersökningar mätte penetrationen vid olika temperaturer, detta redovisades på ett antal olika sätt; 

penetrationsgrad, skillnad i penetration, temperaturen som krävs för att öka penetrationen med en viss mängd, 

lutningen mellan log penetration versus temperatur. Det mest accepterade sättet att mäta är VTS, viscosity-

temperature susceptibility, vilket är log-log viskositet versus log temperatur. Omfattande undersökningar 

gjordes och slutsatsen blev att det är väldigt svårt att ta hänsyn till temperaturkänsligheten. 

Precis med temperaturkänslighetsparametrarna så kan skjuvkänslighetsparametrarna delas in i två 

huvudsakliga typer, graden av komplext flöde “C” och skjuvindex. 

Tidiga undersökningar indikerade att lutningen mellan log skjuvspänning versus log deformationsförändring är 

att anse som konstant och således kan bitumenets reologiska egenskaper uppskattas av en ekvation för 

komplext flöde som används för fluider med låga krafter. 

5 � �
36 

M = En konstant 

T = Skjuvspänning 

S = Skjuvhastighet 

C = grad av komplext flöde 

 

Om C=1 så är bitumen en Newtonsk fluid och M jämvikten för viskositeten, därför ansågs C att vara ett bra 

mått på icke-newtonskt beteende. Förändringar i C skulle då representera en fingervisning för förändringar i 

                                                           
28 Kim, Y. Richard. Modeling of Asphalt Concrete. Reston: American Society of Civil Engineers. 2009. s12-16. 
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bitumenets reologi. Men mätningar visade att denna metoden också hade problem. Relationen mellan 

skjuvspänning och skjuvhastighet är endast linjär över ett litet intervall av spänningar eller skjuvhastighet. 

Värdet på C beror på vilket intervall som används. Med andra ord så hade detta sätt för att presentera 

bitumenets reologiska egenskaper samma problem som den dynamiska viskositeten, skjuvhastigheten kommer 

aldrig att nå equillibrium eftersom den beror på belastningstiden.  

Skjuvindex är den dynamiska viskositeten plottad mot skjuvhastigheten på en log-log skala. För att beräkna 

skjuvindex så bestämmer man lutningen av relationen mellan två olika skjuvhastigheter och resultatet anses 

vara skjuvkänslighetsparametern. Precis som med värdet på C i graden av komplext flöde så antas relationen 

mellan två olika skjuvhastigheter vara linjär och precis som med värdet på C så stämmer detta inte i 

verkligheten. Ett skjuvindex kan endast indikera vilket beteende man förväntar sig att bitumenet har vid det 

intervallet av temperaturen och skjuvhastigheten som mätningen sker vid, varken extra- eller intrapolering kan 

göras.  

Sammanfattningsvis så är både skjuvkänslighetsparametrar och temperaturkänslighetsparametrar godtyckliga i 

sin natur och visar ingen potential att kunna användas för att beskriva bitumens reologi.29 

 

3.1.3 Viskoelasticitetsmetoden återupplivad 

 

Även fast denna metod är det sättet som man ursprungligen försökte karaktärisera bitumens egenskaper med 

för 50 år sedan så har den övriga utvecklingen i samhället bidragit till att den ännu en gång är aktuell. 

Kostnaden för att göra undersökningar och mätningar har minskat avsevärt och mängden utrustning som finns 

tillgänglig för att göra detsamma har ökat avsevärt.  

Det ledde till att man startade ett omfattande projekt kallat Strategic Highway Research Program (SHRP) där 

man lade fokus vid att utreda eventuella linjära viskoelastiska beteenden i bitumen. En av slutsatserna som 

gjordes var att vid en given kombination av tid och temperatur så måste man karaktärisera det viskoelastiska 

beteendet med två egenskaper, den totala motståndskraften mot deformation och den relativa fördelningen 

av motståndskraft mot elastisk och plastisk respons. Den dynamiska modulen G* används för att representera 

den totala motståndskraften mot deformation och fasvinkeln δ används för att representera den relativa 

fördelningen av elastiska och plastiska komponenter.  

De reologiska egenskaperna kan man presentera på ett antal olika sätt men de mest vanliga är: variationen av 

G* som en funktion av frekvensen vid en given referenstemperatur, detta kallas mastercurve samt variationen 

av G* och δ med temperaturen vid en given frekvens eller lastperiod, detta kallas isokronisk kurva. 
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Figur 11. Överst master curve på två olika asfaltbetongblandningar. Underst isokronisk kurva på samma två 

olika asfaltbetongblandningar.30 
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Man kan dra vissa slutsatser genom att titta på dessa grafer. 

1. Vid låga temperaturer och höga frekvenser så närmar sig olika typer av bitumen ett tak av G* på 1.0 GPa 

samt en botten i δ=0°. 0° betyder en fullständigt elastisk respons. 

2. Vid höga temperaturer närmar sig δ 90° för alla typer av bitumen men G* varierar, detta visar att det finns 

en skillnad i viskositet i olika bitumen. 90° betyder en fullständigt plastisk respons. 

3. Förändringen i G* och δ när temperaturen eller frekvensen varierar mellan extrempunkterna varierar i 

hastighet beroende på bitumenet.31 

 

3.1.4 Bitumens viskoelastiska egenskaper i relation till asfaltbetongens prestanda 

 

 
Figur 12. Ung och åldrad bitumens dynamiska modul och fasvinkel med hänsyn till temperatur.32 

Figuren ovan är den isokroniska plotten över hur bitumenet beter sig där en linje visar ickeåldrad bitumen och 

en visar samma typ av bitumen åldrad i 16 år. För att kunna relatera bitumenets viskoelastiska egenskaper till 

asfaltbetongens prestanda så kan man dela in grafen i tre olika temperaturzoner där olika typer av skador sker i 

asfaltbetongen. Man kan dessutom tydligt se hur bitumenets egenskaper beror på lastperioden eftersom det 

åldrade provet har en mycket mer elastisk respons och högre motståndskraft mot deformationer. 

Man känner till att spårbildning i asfaltbetongen är ett stort problem när temperaturen ökar och i grafen kan 

man klart och tydligt se hur bitumen har en hög andel plastisk respons samt låg motståndskraft mot 
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deformationer vid hög temperatur. Utmattningssprickor sker i asfaltbetong vid mittzonen i temperatur. 

Bitumen har vid dessa temperaturer inte en fullständigt elastisk respons men motståndskraften mot 

deformationer har ökat. Varje belastning orsakar då en liten plastisk respons som i slutändan leder till 

utmattning. Vid låga temperaturer så lider asfaltbetongen av temperatursprickor. I grafen ser man hur bitumen 

i denna zon har en elastisk respons och hög motståndskraft mot deformationer. Men dess viskoelastiska natur 

betyder också att materialet blir väldigt hårt och styvt och därigenom skört. Motståndskraften mot spänningar 

orsakade av krympning minskar rejält. 33 
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3.2 Asfaltbetongens styvhet 
 

Asfaltens styvhet är en central egenskap när det kommer till att utvärdera dess hållfasthet i en väg. 

Asfaltbetongens styvhet är en materialegenskap som på ett sätt skiljer sig mycket från andra egenskaper. 

Oavsett vilken testmetod, storlek på provet, geometrin, så är det samma styvhet som fås för samma 

asfaltsbetongblandning. Styvheten är lutningen på linjen i en dragprovkurva där dragprovkurvan visar ett 

materials mekaniska spänning som funktion av töjningen. 

 

 

Figur 13. Dragprovskurva, i figuren ser man E som lutningen, E är styvheten, också kallat styvhetsmodul eller 

elasticitetsmodul.34 

Metoder för att mäta styvhet 

Man mäter asfaltbetongens styvhet antingen i laboratorium eller i fält. Även fast geometrin inte ska påverka 

resultatet så är det viktigt att veta eftersom det påverkar hur man får fram styvheten, mäts den direkt eller 

måste vi analysera mätresultaten för att få fram den. Eftersom asfaltbetong är ett viskoelastiskt material så 

påverkar lastfrekvensen, temperaturen, fukthalten och åldern resultatet. Mäter man asfaltbetongens styvhet i 

fält så kan man mäta både förstörande exempelvis fallviktsprov och icke-förstörande exempelvis impulsmätare, 

i laboratorium kan man mäta prov från fält eller prov skapade i laboratorium. 

Viktiga faktorer som påverkar asfaltens styvhet 

Det finns många olika sätt att räkna mekanistiskt på asfaltbetong även om det inte finns någon konsensus kring 

vilken metod som är rätt. Styvhet är dock en av huvudkomponenterna i alla mekanistiska modeller för att 

modellera hur asfaltbetongen beter sig under belastning. Styvheten används som en faktor både när det 
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kommer till asfaltbetongens respons mot laster, om den är elastisk eller plastisk samt hur motståndskraftig den 

är mot deformationer, spänningar och tryck. Det finns en mängd olika faktorer som påverkar asfaltbetongens 

styvhet; bitumenhalt och dess egenskaper, oxidering, ålder, fukthalt, lastfrekvens, spänningstillstånd, 

sprickbildning, tillsatser.  

Temperatur, fukt och belastningsfrekvens 

Om man vid en given temperatur testar en asfaltbetong så beter den sig enligt följande. Vid långsam belastning 

så deformeras asfaltbetongen sakta och plastiskt eftersom den beter sig mjukare, vid göf belastningsfrekvens 

så beter sig asfaltbetongen mycket styvare och det skapas istället sprickor. Ändras temperaturen från den givna 

så beter sig asfaltbetongen så att vid en högre temperaturen förflyttas punkten där sprickor skapas till en högre 

spänning. Mängden fukt påverkar asfaltbetongens hållfasthet precis likadant som temperaturen, vid en högre 

fukthalt så agerar asfaltbetongen precis som vid en högre temperatur mer plastiskt, vid en lägre skapas mer 

sprickor. Sambanden illustreras med figur nedan.  

 

Figur 14. Skador i asfaltbetong beroende på töjningshastighet, temperatur och fukt.35 

Spänningstillstånd 

Omfattande triaxaltestande av asfaltbetong har lett till att man har kommit fram till att asfaltbetong är ett 

“kors-anisotropiskt” material med fem viktiga faktorer. De tre första ett flertal olika spänningsmoduler; 

vertikalmodulen, horisontalmodulen och skjuvmodulen. Detta beror på formen av partiklarna i asfaltbetongen. 

Förutom spänningsmoduler så har man två olika tvärkontraktionstal (poissons tal), en i horisontalled och en i 

vertikalled.  

   Ett problem som finns är att eftersom asfaltbetongens spänningsmoduler är beroende av spänningen så 

måste tvärkontraktionstalet också vara beroende av spänningen. Tester visar att tvärkontraktionstalet ibland är 

över 0.5. Ett tvärkontraktionstal på 0.5 betyder att materialet reagerar fullständigt elastiskt, alltså betyder det 

att materialet förutom att återgå till sin ursprungsform dessutom vill expandera. Samma undersökning visar att 

tvärkontraktionstalet stiger över 0.5 när lastfrekvensen överstiger 1 Hz, detta betyder att till exempel 

motorvägstrafik som ligger kring 8 Hz gör att asfaltbetongen vill expandera väldigt mycket. Eftersom 
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asfaltbetongen hindrar sig själv från att expandera så styvnar den istället, det är detta som skapar 

mikrosprickorna och slutligen utmattningen av asfaltbetong som karaktäriserar en högtrafikerad väg där 

trafiken flyter på. 

Aggregerande partiklar 

Som tidigare nämnt så beror asfaltbetongens anisotropa och därigenom styvhetsegenskaper på formen av 

partiklarna, mer specifikt dom aggregerande partiklarna. Beroende på hur partiklarna trycks ihop så agerar 

dom annorlunda. Ifall dom aggregerande partiklarna lägger sig ner vid kompaktering så ökar vertikalmodulen i 

relation till horisontalmodulen. När man talar om tvärkontraktionstalet så använder man sig av ett effektivt 

tvärkontraktionstal som inte varierar, detta är starkt beroende av hur partiklarna fördelar sig i asfaltbetongen. 

Sorteras partiklar av olika storlek och former optimalt, alltså närmar sig en optimal densitet, så får man ett 

högre effektivt tvärkontraktionstal. 

Ytenergi 

Ytenergin i asfaltbetongen är förknippad med vätningen. Vätningen bidrar till kohesionskrafter som håller ihop 

asfaltbetongen. När asfalt åldras så ändras ytenergin så att sprickor sker lättare. Detta beror på att vätningen 

efter tid går från sitt ursprungstillstånd till att vara mer ickepolär och mindre polär. Bindningen mellan 

molekylerna blir svagare, en polär kovalent bindning är starkare än en ickepolär van der Waals-bindning.  

   Samtidigt så binds dom aggregerade partiklarna ihop med bitumenet genom adhesionskrafter, dessa 

adhesionskrafter försvagas när asfaltbetongen är våtare. Sprickorna som bildas med tid gör så att vattnet kan 

tränga ner och försvaga dessa adhesionskrafter mycket.  

Finmaterial 

Man definierar finmaterial som alla partiklar i asfaltbetongen som är mindre än 0.075mm i diameter, 

asfaltbetongen består av cirka 50 volymprocent av finmaterial. För att förstå hur dessa påverkar asfaltens 

styvhet måste man först veta hur mikrosprickor fungerar. En mikrospricka är simpelt beskrivet en väldigt 

väldigt liten spricka inne i asfaltbetongen, denna spricka vandrar i materialet men stöter den på finmaterial så 

stannar den och slutar sprida ut sig. Är finmaterialet väl fördelat och bundet med bitumenet så hindras 

mikrosprickor från att sprida sig.  

Luftfickor 

Även fast luftfickor i sig inte har någon styvhet alls så är dom viktiga för asfaltbetongens styvhet. Små luftfickor 

i asfaltbetongen agerar precis som finmaterial när det kommer till mikrosprickor, de hindrar deras framfart. Det 

är viktigt att luftfickorna är små och välfördelade annars så släpps det in vatten och luft i asfaltbetongen som 

oxiderar och försämrar hållfastheten. Förutom att hindra mikrosprickor så vet vi sedan tidigare att 

asfaltbetongen tar skada när den vill expandera, finns det luftfickor så kan asfaltbetongen expandera i dessa 

utan att ta skada. Är det för lite luftfickor i en asfaltbetong så blöder den när temperaturen stiger. 

Mekanistiska samband för asfaltbetongens styvhet 

När man säger mekanistiska samband för asfaltbetongens styvhet så syftar man på den matematiska relationen 

mellan asfaltbetongens olika egenskaper som en produkt av styvheten. Man skiljer på styvheten i oskadat 

tillstånd och styvheten i skadat tillstånd och detta beror på faktorerna vi nämnde under rubrikerna ovan, 
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ytenergi, fukt, spänningstillstånd, sprickor m.m.  

   Man brukar presentera asfaltbetongens styvhet som en mastercurve. En mastercurve är en funktion som visar 

hur en asfaltbetongblandning beter sig viskoelastiskt både beroende på temperatur och frekvens. Tanken är att 

man dessutom med hjälp av vissa mätpunkter kan skifta kurvan med hänsyn till tid och antal belastningar. På 

detta sätt kan man interpolera mastercurve för att veta hur asfaltbetongens styvhet skiftar och beter sig under 

andra förutsättningar inom mätintervallet.  

Oskadad styvhet 

Även fast tillvägagångssättet för att mekanistiskt beskriva asfaltbetong skiljer sig så har många samma mål, ett 

mål som finns för andra material också, att kunna beskriva det sammansatta materialet med en styvhet. 

Einstein presenterade redan 1956 en relation kallad rigid particle relation.  

7
7$ � 1 � 5

2 8� 
G/7$ = Skjuvmoduler 8� = Den delen av total volymen som ockuperas av det inbegripande ämnet 

 

Denna relation användes för att försöka beskriva sambandet mellan asfaltbetongens styvhet och bitumenets 

styvhet, den s.k. air void relation. 

7
7$ � 1 9 5

2 8� 
Med denna relation som bakgrund så gjorde man försök för att koppla ihop skjuvstyvhet i asfaltbetong och 

skjuvstyvhet i bitumen. Christensen presenterar följande relation. 

: 9 :$:� 9 :$ � 47$ � 3:$47$ � 3:� � 3*:$ 9 :�08�  
Det finns ett antal andra olika relationer som har tagits fram och alla har olikheter och begränsningar. Men 

Christensens relation är den enda som gör det möjligt att vidare uppskatta E-modulen och 

tvärkontraktionstalet. Eftersom man är medveten om vad för brister som finns så tog man hänsyn till dessa och 

utvecklade Method of Cells. Method of Cells är en metod där man tar hänsyn till alla tre dimensioner i 

materialet och dess egenskaper för att numeriskt kunna uppskatta styvheten. Mätningar och undersökningar 

har visat att detta beräknade resultat ligger väldigt nära verkligheten. Som tidigare nämnt så beror en stor del 

av problematiken kring beräkningar på asfaltbetong att det agerar viskoelastiskt men detta kan lösas genom att 

man ständigt räknar om ingångsvärdena till sitt effektiva värde.  

Skadad styvhet 

Som många gånger tidigare nämnt så påverkas asfaltbetongens styvhet av antalet belastningar, detta beror på 

mikrosprickorna som nämndes under faktorer som påverkar asfaltbetongens styvhet. En mikrospricka 

definieras enligt nedan: 
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“A tiny crack in the matrix or in the laminate of a composite. Microcracks weaken the mechanical properties of 

the composite and can cause fiber breakage and delamination.”36 

Ett elastiskt material fungerar så att energin som tillförs materialet under en belastning sparas i materialet och 

används sedan för att expandera materialet till sin ursprungliga form efter belastningens slut. Ett viskoelastiskt 

material som asfaltbetong fungerar lite annorlunda, precis som ett elastiskt material så krymper det vid 

belastning och sparar en mängd energi i sin kropp, men eftersom det finns ett plastiskt motstånd i materialet 

så används en del av energin för att överkomma detta motstånd.  

 

Figur 15. Spänning i asfaltbetong vid pålastning och avlastning.37 

 

Figur 16. Spänning i asfaltbetong vid pålastning och avlastning.38 

                                                           
36 Toolingu. What is the definition of a microcrack?. Toolingu. 2012. http://www.toolingu.com/definition-750240-98902-

microcrack.html. 2013-04-11. 
37

 Kim, Y. Richard. Modeling of Asphalt Concrete. Reston: American Society of Civil Engineers. 2009. 82. 
38

 idib. s83. 
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Figur 17. Spänning i asfaltbetong vid pålastning och avlastning.39 

Detta bidrar till att grafen över spänning vid lastning och avlastningen inte är linjär. Utrymmet mellan linjerna 

är den energi som går “förlorad” och kan skada asfaltbetongen och skapa mikrosprickor. Det märks genom att 

linjerna förskjuts i högerled.40 

 

  

                                                           
39

 Kim, Y. Richard. Modeling of Asphalt Concrete. Reston: American Society of Civil Engineers. 2009. s83. 
40

 idib. s65-87 



35 

 

3.3 Mekanistiska modeller 

 

Det krävs tre stycken komponenter som tas hänsyn till för att dimensioneringen skall vara helt rationell enligt 

mekanistiska principer. 

*Teori för att förutspå förväntade skador eller brister 

*Utvärdering av materialegenskaper som som är tillämpade i den valda teorin 

*Fastställande av relationen mellan de valda materialegenskaperna och önskad prestanda41 

3.3.1 Multilagerelastiskt system 

 

 

Figur 18. Multilagerelastiskt system. 42 

För att kunna analysera spänning- eller deformationsnivåer i en asfaltbetong med multilagerelastisk modell så 

krävs det att man gör ett antal antaganden. 

*Materialegenskaperna i varje lager är homogena, alltså punkt A och B har samma egenskaper. 

*Alla lager utom det nedersta har en ändlig tjocklek och alla lager har en oändlig utbredning 

*Alla lager är isotropiska 

*Full friktion mellan varje lager 
*Inga skjuvkrafter i ytan 

*Spänningarna beror på två materialegenskaper, tvärkontraktionstalet och E-modulen 

 

Vid en given punkt i ett lager så krävs det nio olika spänningar för att nå statisk jämvikt. Dessa nio spänningar 

agerar i tre olika plan, det vertikala (z), det radiella (r) och det tangentiella (t). Tre av dom är vanliga spänningar, 

σz, σr, σt och dessa tre spänningar verkar vinkelrät mot planen och mot sex stycken skjuvspänningar τrt, τtr, τrz, 

τzr, τtz, τzt, skjuvspänningarna agerar parallellt med planen. För dessa skjuvspänningar gäller det att τrz=τzr, 

τrt=τtr, τtz=τzt. I varenda punkt i systemet så kan man orientera planen så att skjuvspänningarna blir noll. Gör 

                                                           
41

 Ara, Inc. ERES Consultants Division. Guide for Mechanistic-Empirical Design Part 1. Introduction. Washington: National 

Cooperative Highway Research Program och Transportation Research Board och National Research Council. 2004. s9. 
42

 idib. s10. 
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man detta så definierar man dom vanliga spänningarna som främsta spänningar, summan av dessa blir täta, 

huvudspänningen. Ur detta kan man räkna ut töjningen i dom olika planen med följande ekvationer som kallas 

för Hookes Lag: 

1< � 1
= >?< 9 @*?A � ?�0B 

1A � 1
= >?A 9 @*?� � ?<0B	 

1� � 1
= >?� 9 @*?A � ?<0B	 

Med dessa tre ekvationer som grund så tar man fram tre olika materialegenskaper som beskriver hur 

materialet reagerar på belastningar. Relationen mellan spänning och deformation, deformationens 

tidsberoende vid konstant spänning, i vilken grad materialet återhämtar deformationer efter belastningen tas 

bort.43 44  

                                                           
43

 Ara, Inc. ERES Consultants Division. Guide for Mechanistic-Empirical Design Part 1. Introduction. Washington: National 

Cooperative Highway Research Program och Transportation Research Board och National Research Council. 2004. s8-11. 
44

 Ullidtz, Per. Modelling Flexible Pavement Response and Performance. Lyngby: Polytekniskt Forlag. 1998. s18. 
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3.4 Ullidtz/ATB Väg+PMS Objekt 
 

3.4.1 Plastisk deformation AASHO 

 

Den plastiska deformationen kan enligt Ullidtz delas in i tre olika faser, en fas (fas ett) med minskande 

töjningshastighet, en fas (fas två) med konstant töjningshastighet och en fas (fas tre) med ökande 

töjningshastighet. Under fasen med minskande töjningshastighet så minskar den plastiska deformationen med 

antalet belastningar. Fasen med konstant töjningshastighet kommer efter och endast ifall belastningen är 

tillräckligt hög. De första två faserna illustreras med en bild nedan där man antar att fas två nås när den 

plastiska deformationen övergår 1,5 %. 

 

Figur 19. Plastisk deformation med hänsyn till antalet belastningar.45 

Ekvationen för att räkna ut den plastiska deformationen i fas ett kommer direkt från AASHO-försöken och lyder 

enligt nedan: 

1D � � ∙ � �10E�
F ∙ �?<G �

H
 

A/B/C = Konstanter, A=0,059, B=0,09, C=1,2, andra kan användas men dessa är från AASHO 

P = 0,1 MPa ?< = Spänningen 

 

                                                           
45

 Ullidtz, Per. Modelling Flexible Pavement Response and Performance. Lyngby: Polytekniskt Forlag. 1998. s114. 
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Deformationen under fas två kan sedan räknas ut genom: 

1D1I � 1 9 � ∙ �10E ∙ J
�
1I ∙ �

?<G �
HK

�F
 

� � 0,017 ∙ LGI= M
�,�E∙H

 

B/C = Konstanter, 1<C<2, 0,07<B<0,15, men dessa kan variera utanför gränserna GI = 50 MPa  

N = Antalet standardaxlar 1I = Kritisk plastisk deformation där man går från fas ett till fas två 

E = Obundna bärlagrets E-modul 

 

Ullidtz tar också hänsyn till den viskösa deformationen och den antas ha en del som skapar plastisk 

deformation. 

1D � � ∙ �NO3P�
F ∙ ?< 

NO = Ackumelerad lasttid i sekunder 

v = Bitumenets viskositet i Ns/Q) 
A/B = Konstanter, 0,01<A<0,015, 0,3<B<0,5 

 

Deformationen blir sedan enligt vanlig mekanik46: 

ΔRD � 1D ∙ U 

3.4.2 Analytisk-empirisk metod 

 

Tillåten deformation beräknas genom att man tittar på töjning i linjen mellan den bundna och den obundna 

delen i överbyggnaden. Denna deformation beskrivs med följande ekvation: 

1V � : ∙ � �
10E�

(�O ∙ �==′�
 

 

1V  = Tillåten strain 

N   = Antalet standardaxlar 
E   = Materialets modul 

K, a, b, E’  = Konstanter som mäts där b antas vara 0. Tjockleken på lagret är en viktig faktor. 

 

Man måste sedan veta att en viss given mängd standardaxlar �I orsakar en viss deformation X�V givet en 

vertikaltöjningen 1<. 

 

�I � �:1<�
O ∙ 10E 

                                                           
46

 Ullidtz, Per. Modelling Flexible Pavement Response and Performance. Lyngby: Polytekniskt Forlag. 1998. s113-115. 
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Med värdet på X�V kan man sedan räkna ut den slutgiltiga deformationen47. 

 

X� � X�V ∙ � ��I�
O

 

 

3.4.3 Styvhetsmodul i ATB Väg 2005 för PMS Objekt 

 

I PMS Objekt så kan man variera styvheten för asfaltbetongen och i ATB Väg 2005 kapitel C5 finner man 

följande ekvationer för att räkna ut styvhetsmodulen48. 

5� � 0,721 ∙ 3$� � 1609 

5� = Styvhetsmodul i MPa 3$� = Massabeläggningens styvhet i MPa 

 

3$� � 3 ∙ �1 � 257,5 9 2,5 ∙ Z5�
# ∙ *Z5� 9 30 �� 

3  = Bitumenets styvhet i MPA 

VMA = Hålrum i stenskelett i procent 

# � 0,83 ∙ \]^ _4 ∙ 1023 ` 

 

 

  

                                                           
47

 Ullidtz, Per. Modelling Flexible Pavement Response and Performance. Lyngby: Polytekniskt Forlag. 1998. s114-119 
48

 VV 2005:112. ATB Väg 2005. Borlänge, Vägverket. 
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3.5 NCHRP, National Cooperative Highway Research Program 

3.5.1 Bakgrund NCHRP 

 

PMS-Objekt som används i Sverige har en flerlager linjärelastisk modell för beräkning av asfaltbetongs 

hållfasthet. Modellen är ett resultat av den omfattande undersökning SAN REMO vars slutrapport publicerades 

1991. Denna modell är starkt förknippad med den amerikanska AASHTO Guide for Design of Pavement 

Structures från 1986 och båda har sin grund i linjärelastiska modeller samt empiriska skademodeller från 

AASHO-försöken i Ottawa, Illinois i slutet av 1950-talet.49 

   Eftersom dessa modeller till stor del baserar sig på material, konstruktioner och fordon som har förändrats 

otroligt mycket sedan dess så ansåg vägmyndigheten i USA att det behövdes ta fram nya modeller. AASHTO, 

NCHRP samt Federal Highway Administration (FHWA) bestämde sig 1996 för att utveckla modellen, det skedde 

under ett projekt som heter NCHRP 1-37A som slutligen år 2004 ledde fram till NCHRP Guide for Mechanistic 

Design of New and Rehabilitated Pavement Structures. Det finns ett antal orsaker till att man kände ett stort 

behov av att arbeta om den tidigare modellen: 

Trafikbelastning - Sedan 1960 har trafikbelastningen ökat mer än tiodubbelt. Asfaltbetongen i AASHO fick utstå 

ungefär en miljon standardaxlar vilket är mindre än vad många vägar har i dagsläget under sina första 

levnadsår. Detta innebär att man extrapolerar resultaten vilket är mycket mer osäkert än intrapolering, 

osäkerhet innebär över- eller underdimensionering vilket i sin tur är en ekonomisk förlust för samhället. Som 

ett exempel har man i efterhand undersökt en väg som skall tåla 50 miljoner standardaxlar, den visade sig ha 

tillräckligt med hållfasthet för att tåla 228 miljoner standardaxlar. 

Återställning - Hur man reparerade och återställde vägar samt metoderna som används testades inte alls under 

AASHO. Det finns väldigt bristfällig information när det kommer till återställning och reparation av vägar. 

Klimatfaktorer - AASHO-försöken skedde på en geografisk plats med endast den platsens klimat. Både i USA 

och i Sverige så skiljer sig klimatet väldigt mycket beroende på var i landet man är. 

Undergrunden - Endast en typ av undergrund fanns under alla vägsektioner vid AASHO. 

Bitumenbundna lager - Endast en typ av asfaltbetong användes. I dagsläget finns tusentals. 

Obundna lager - Bara två olika typer av material i dom obundna lagrena användes och båda förlorade mycket 

hållfasthet vid frost och erosion. I dagsläget finns andra typer av material som inte påverkas lika mycket av 

frost och erosion. 

Fordonsparken - Fjädring, axelkonfiguration, däck, däcktryck skiljer sig mycket idag från 1950-talet. 

Dränering - Ingen dränering användes i vägkroppen, nu för tiden dräneras vägar. 

                                                           
49

 Winnerholt, Tomas. Trafikverket. E-mail. 2013-04-03 
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Livstiden - AASHO pågick under två år, en väg dimensioneras för 20 års livstid.50 

 

3.5.2 Beräkningsgång 

 

Den huvudsakliga faktorn för att dimensionera asfaltbetong enligt NCHRP är den dynamiska modulen E*. Det är 

en tid-temperaturberoende faktor. Enligt NCHRP 1-37A så kan man uppskatta den på en mängd olika sätt. Som 

tidigare nämnt så påverkar också belastningsfrekvens, ålder, blandningens materialegenskaper, aggregerande 

partiklarnas fördelning, bindmedelsinnehåll och hålrum.  

För att ta hänsyn till belastningsfrekvens och temperatur så skapar man en mastercurve vid en 

referenstemperatur på 70 grader fahrenheit. Man skapar den genom att utgå ifrån kurvan vid 70 grader 

fahrenheit och sedan anpassa datan efter data vid andra temperaturer med hänsyn till tiden så att man 

slutligen kan skapa en funktion. Man kallar denna data för skiftfaktorer och tillvägagångssätet beskrivs nedan i 

figuren.51 

Man kan representera master curve med en ekvation som kallas för sigmoidal function52. 

log*=∗0 � 4 � e
1 � f*g.h*ijk*�l00 

NA = Belastningstid vid referenstemperaturen 

δ,α = Parametrar, δ är minimivärdet på E* och δ+α maximumvärdet, beror på aggregerande partiklarnas 

fördelning, bindemedelsinnehål, hålrum. 

β, γ = Parametrar som beskriver formen på sigmoidal function, beror på bindemedlets egenskaper och 

storheten på δ och α. 

 

 

                                                           
50 Ara, Inc. ERES Consultants Division. Guide for Mechanistic-Empirical Design Part 1. Cover, Acknowledgements & Table of 

Contents for Introduction & Design Inputs. Washington: National Cooperative Highway Research Program och 

Transportation Research Board och National Research Council. 2004. s3-7. 
51

 Ara, Inc. ERES Consultants Division. Guide for Mechanistic-Empirical Design Part 2. Material Characterization. 

Washington: National Cooperative Highway Research Program och Transportation Research Board och National Research 

Council. 2004. s6-12. 
52

 idib. s14, 21. 
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Figur 20. Master curve och skiftfaktorer för en asfaltbetongblandning.53 

Vidare kan man räkna ut parametrarna i sigmoidal function enligt följande54: 

4 � 3,750063 � 0,02932m)II 9 0,001767m)II) 9 0,002841m2 9 0,058097ZO 9 0,802208 Z �VVZ �VV � ZO 

e � 3,871977 9 0,0021m2 � 0,003958m/+ 9 0,00017m/+) � 0,005470m/2 

n � 90,603313 9 0,393532log	*o,l0 
log*NA0 � log*N0 9 8*log*o0 9 logpo,lq0 

γ = 0.313351 

c = 1.255882 

η = Bitumenets viskositet, 10E Poise. ZO = Hålrumsandel, %. Z �VV = Effektivt bitumeninnehåll, % av volym. 

                                                           
53

 Ara, Inc. ERES Consultants Division. Guide for Mechanistic-Empirical Design Part 2. Material Characterization. 

Washington: National Cooperative Highway Research Program och Transportation Research Board och National Research 

Council. 2004. s12. 
54

 idib. s14. 
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ρ34 = Kumulativt % kvar på 19 mm sikten. 

ρ38 = Kumulativt % kvar på 9,5 mm sikten. 

ρ4 = Kumulativt % kvar på 4,75 mm sikten. 

ρ200  = % som passerar 0,075 mm sikten. 

 

En annan viktig parameter för asfaltbetongen är tvärkontraktionstalet. Detta kan uppskattas genom ekvation55: 

@O6 � 0,15 � 0,35
1 � f*(�,E/./,/2∙�Irs∙tuv0 

Eac = Bitumenets dynamiska modul vid en specifik temperatur 

I USA går man enligt följande modell beroende på om man får sin data från laboratorietest eller om man räknar 

ut värdena. 

 

 

Figur 21. Flödesschema för asfaltbetongens materialegenskaper.56 

 

                                                           
55

 Ara, Inc. ERES Consultants Division. Guide for Mechanistic-Empirical Design Part 2. Material Characterization. 

Washington: National Cooperative Highway Research Program och Transportation Research Board och National Research 

Council. 2004. s30. 
56

 idib. s19. 



44 

 

Med kunskapen om den dynamiska modulen (E*), tvärkontraktionstalet (μ) och dom främsta spänningarna (σz, 

σr, σt när skjuvspänningarna är noll) så kan man räkna ut den vertikala elastiska töjningen. Radiella och 

tangentiella riktningarna ersätts med ett definierat x,y-plan. 

1A< � 1
= *?< 9 @?w 9 @?x0 

Man kan sedan beräkna den plastiska deformationen εp genom följande. Temperaturen som används skall vara 

samma temperatur som tvärkontraktionstalet och den dynamiska modulen har bestämts ifrån57. 

1D1A � �� ∙ 10(/,22+ ∙ ��,yEIE ∙ �I,2z{)22 

N = Antalet standardaxlar 

T = Temperatur i grader fahrenheit 

k1 = (C1+C2∙htot)	∙0.328196|}~} 
C1 = -0.1039∙ UO6) +2.4868hac-17.342 

C2 = 0.0172∙ UO6)  -1.7331hac+27.428 

hac = Bitumenbundna lagrets tjocklek 

htot = Vägens totala tjocklek 

 

Vilket slutligen ger spårbildningen i lagret genom: 

ΔX�� � 1D ∙ ΔU�  
∆X�� = Spårdjup i aktuellt lager 1D = Plastisk deformation 

ΔU� = Tjocklek aktuellt lager 

 

Ekvationerna kan vi ändra algebraiskt för att få fram formeln för asfaltbetongens tjocklek givet ett visst 

spårdjup som max vilket är standard i Sverige. ΔX�� � 1D ∙ ΔU�  
ΔX��1D � ΔU� 

1D1A � �� ∙ 10(/,22+ ∙ ��,yEIE ∙ �I,2z{)22 

Insättning i ekvation ovanför: ΔX��1A ∙ �� ∙ 10(/,22+ ∙ ��,yEIE ∙ �I,2z{)22 � ΔU�  
 

Där: 

1A< � 1
= *?< 9 @?w 9 @?x0	 

 

                                                           
57

 Ara, Inc. ERES Consultants Division. Guide for Mechanistic-Empirical Design Part 3. Flexible Design. Washington: National 

Cooperative Highway Research Program och Transportation Research Board och National Research Council. 2004. s12. 
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Insättning i ekvation igen: 

ΔX�� ∙ =*?< 9 @?w 9 @?x0 	 ∙ �� ∙ 10(/,22+ ∙ ��,yEIE ∙ �I,2z{)22 � ΔU� 
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4. Genomförandet 
 

Studien är huvudsakligen utförd med hjälp av omfattande litteraturstudier då rapporten främst är en analys av 

teori och befintliga metoder. 

Redan innan förstudien var skriven och arbetet påbörjat så startade vi en dialog med handledare på KTH som 

sedan löpt kontinuerligt under arbetets gång och varit väldigt givande. Vi lade också ner mycket tid på att ha en 

färdig grund för vad som kunde tänkas behövas för att genomföra examensarbetet där vi tog hjälp av 

handledarens kontaktnät. 

Tidigt i arbetet så bestämdes det att vi skulle ha frekvent utvärdering av läget och vad som behövs 

informationsmässigt i nära och längre framtid för att aldrig behöva stanna skrivandet i brist på material något 

som har varit mycket givande. Kontakt med viktiga branschnamn togs också tidigt för att säkerhetsställa 

bakgrundsfakta till arbetet. Ifall viss information ej var tillgänglig så hade vi alltid skissat på en backupplan hur 

situationen skulle lösas och var för annan likvärdig information som fanns tillgänglig. 

Arbetet inleddes med en beskrivning av materialen och ämnena som skulle behandlas för att få en bra 

kunskapsgrund både för oss och för läsaren. Informationssöket och litteraturstudierna fördjupades sedan i 

teorier om asfaltbetong och bitumen. Samtidigt som detta gjordes så försökte vi alltid att ha en återkoppling till 

svenska regelverk och hur de fungerade i bakhuvudet. Text producerades parallellt med litteraturstudier inte 

bara för producerandes skull utan också eftersom textskrivning är ett mycket bra sätt att tillgodose sig med 

kunskap. Eftersom text skrevs i såpass rå form som en skiss så har mycket tid behövts läggas ner på 

bearbetning av texten språkmässigt. 

För att få en översikt över hur projektörerna jobbar med vägdimensionering skapade vi med hjälp av vår 

handledare och hennes kollegor på Bjerking en enkät. Detta inte bara för att få en verklig bild av situationen 

utan också för att cementera uppfattningen vi själva hade kommit fram till. 

Förutom den formella dialogen så har det också skett en informell dialog med medarbetare på Bjerkings 

anläggningsavdelning samt handledaren på företaget.  

Slutligen så skrev vi helt en analys av all information vi har tillgodosett oss med under hela arbetets gång både 

avseende regelverk, teorier och dialoger. 
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5. Analys 
 

Bitumen som är en väldigt viktig komponent i asfaltbetongen uppvisar enligt många undersökningar en 

varierande hållfasthet beroende på sin komposition. Det finns också mycket i den senaste forskningen som 

pekar på att bitumenets hållfasthet och viskoelastiska egenskaper återspeglas i asfaltbetongens egenskaper. 

Detta märker  vi på hur materialen beter sig vid variation av belastning och temperatur. Eftersom bitumenets 

egenskaper varierar mycket beroende på dess komposition så kan det vara en rimlig antagelse att 

asfaltbetongens egenskaper också varierar beroende på samma parametrar.  Samtidigt så är det inte en 

antagelse som har kunnat cementeras genom mekaniska samband, men även om man inte har hittat ett exakt 

samband så är det en viktig parameter eftersom man kan se generella trender. Vi kan göra en jämförelse med 

en nationalekonom. Eftersom nationalekonomi inte är en naturvetenskap med exakta svar så kan inte heller 

hens verktyg ge exakta svar, men det är samtidigt viktigt att använda sig av verktygen för att förutspå trender 

för att inte helt vandra i blindo. 

När NCHRP undersökte en väg som dimensionerats för 50 000 000 standardaxlar så visade det att den höll för 

228 000 000 standardaxlar detta är på grund av att trenden vi baserar våra beräkningar på är en väldigt grov 

uppskattning. 

För att återkoppla till exemplet med nationalekonomen kan vi titta på detta i matematiska termer. Säg att vi 

ska uppskatta en produkt av två stora tal. En grov trend är i detta fallet till exempel 1000*1000 i talet 

1459*1392, vi får svaret 1 000 000 jämfört med det korrekta svaret 2 030 928. Kan man nu specifiera trenden 

ytterliggare men samtidigt utan ett exakt resultat så kan vi jämföra detta med att vi istället multiplicerar 

1500*1400 i talet 1459*1392, vi får svaret 2 100 000 som är mycket närmre rätt svar. Trender är alltså ett 

mycket viktigt verktyg för att mer specifikt förutspå ett slutresultat.  

Precis som med bitumen så är alla mekaniska modeller uppskattningar av verkliga situationer. Problemet som 

finns med den generella metoden som är dominerande i dagsläget, DK2, är att den baserar sig på gamla och 

väldigt grova trender med liten bakgrund av endast en asfaltbetongblandning, AG 160/220. 

När vi utformade enkäten så gjordes det med avsikt att den skulle användas vid en analys av hur projektörer i 

dagsläget jobbar med olika typer av asfaltblandningar vid dimensionering av vägar. Syftet var att använda 

enkäten i rapportens analysdel. Det är viktigt att understryka att enkäten skulle utgöra en grund för en analys 

där vi relaterade detta till våra slutsatser och inte en undersökning i sig. Vi försökte på bästa sätt formulera 

frågorna så att det skulle framgå hur projektörer som jobbar med vägar/gator tar ställning eller eventuellt 

förändrar sin dimensionering om asfaltblandningen som dom använder inte är AG 160/220, alltså den 

blandningen som PMS objekt utgår ifrån. Vi undersökte även hur vanligt det är att välja annan blandning och 

hur stor variationen är. 

   Enkäten skulle alltså visa på om det finns brister i föreskrifter/krav/regler eller om man förlitar 

dimensioneringsgången på programmet utan att reflektera över att det finns parametrar som förändras när du 

väljer en annan blandning. 

Av dom svaren vi samlat in kan vi dra vissa slutsatser. Alla tillfrågade har svarat att dom jobbar med flera 

asfaltbetongblandningar, alltså inte bara den enda som idag ligger till grund för PMS objekt, AG 160/220.  

Det är ett viktigt konstaterande som ligger till bakgrund för rapporten. Vidare måste man då undersöka om 

projektörerna tycker att det finns underlag för att dimensionera eller beräkna hur vägkonstruktionen ska 
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utformas när du frångår AG 160/220. De tillfrågade fick en fråga om de upplever att det finns stöd i olika 

föreskrifter och regler för att kunna dimensionera för olika blandningar. Det verkar som att åsikterna går isär. 

Lika många som tycker att det är tydligt, lika många upplever att det finns oklarheter. Vi konstaterar att det 

skulle behövas förtydligas hur man ska göra när du väljer en annan blandning.  

   Resultatet av dessa otydligheter leder kort till överdimensionering. Projektörerna tvingas välja den enda 

blandingen som finns i programmet trots att vägen ska beläggas med en annan och tjockleken på lagret blir 

dimensionerat i överkant.  Det blir tydligt att programmet har begränsningar. Vi har insett, som säkert många 

andra, att det finns mycket pengar för branschen att spara om man skulle ha “ställt in” beräkningen enligt den 

blandingen man jobbar med för att optimera resurshanteringen. Det finns resurser att spara men med 

nuvarande dimensioneringsmetoder går den möjligheten förlorad. Om man sparar på resurserna så finns det 

utöver den ekonomiska fördelen en vinst för miljön. 

  Man fokuserar på att utveckla nya asfalttyper med funktionsegenskaper som till exempel ska vara tyst  och 

man tar fram nya typer av bindemedel som ansers vara mer miljövänliga. Det blir paradoxalt att ta fram en mer 

miljövänlig blandning som ska vara bättre mot miljön om man överdimensionerar, alltså använder mer resurser 

och bygger tjockare lager än vad som erfodras.  

   Det finns mycket vinst i att få projektörer att bli mer involverade i valet av bär- och bindlager. Det som krävs 

är helt enkelt att ta fram en metod som gör det möjligt. Det måste vara en metod som inte är för tidskrävande 

eller omständig. Vi anser att den bästa och enklaste lösningen skulle vara att möjligöra valet av asfaltblandning 

i PMS objekt. Ett annat sätt skulle vara att man i regler eller normer förtydligar och gör det enkelt hur man ska 

projektera, alltså att projektören frångår programmet och istället genomför en beräkning “för hand”. Det som 

måste ske i så fall är att man utvecklar det regler och normer som används som underlag vid dimensionering. I 

enkäten framgick det att det råder en viss förvirring kring vart man ska leta och hur man ska jobba med 

skrifterna. Det finns tydligt utrymme för förbättring. 

Det finns i dagsläget ett stöd för att använda sig av asfaltbetongens hållfasthet med hjälp av 

elasticitetsmodulen i PMS Objekt. Däremot så pekar ingenting på att verktyget används till sin fulla kraft. 

Dimensioneringsgången som beskrivs av NCHRP som används i USA samt mycket av den senaste forskningen 

pekar på att hållfastheten (elasticitetsmodulen och den dynamiska modulen) är viktiga parametrar för 

asfaltbetongens hållfasthet.  

ΔX�� ∙ =*?< 9 @?w 9 @?x0 	 ∙ �� ∙ 10(/,22+ ∙ ��,yEIE ∙ �I,2z{)22 � ΔU� 
Likväl så beskrivs det i korta ordalag i ATB Väg 2005 ett sätt för beräkning av elasticitetsmodul för PMS Objekt 

som man kan använda vid dimensionering enligt DK3 och ändrar man på denna parameter så skiljer sig 

överbyggnadens bitumenbundna lager i tjocklek. Här spelar även bitumenets hållfasthet en direkt roll. 

5� � 0,721 ∙ 3$� � 1609 

Samtidigt rekommenderas det att andra typer av asfaltblandningar än AG 160/220 används vid vissa typer av 

överbyggnader enligt TRVK och ATB Väg 2005. 

   Man skulle kunna resonera som så att det tar allt för mycket tid att utvärdera och analysera alla 

asfaltblandningar som finns och utan att undersöka vidare kan man med tanken på hur många olika typer av 

asfaltblandningar det finns snabbt konstatera att det stämmer. Detta är dock i sig inte ett argument för att man 

helt skall strunta i utvärderingen. Görs en utvärdering av standardiserade blandningar så kan variationer tillåtas 
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sålänge som de huvudsakliga beståndsdelarna för asfaltbetongens hållfasthet består, bitumenprocent och typ 

av bitumen. Även om detta inte alls ger ett exakt resultat så bör det ge ett exaktare resultat än att hantera alla 

typer av asfaltbetongblandningar på samma sätt. 

   Eftersom även det svenska rekommenderade verktyget PMS Objekt har en möjlighet att optimera 

vägkonstruktionen måste man ställa sig frågan varför det inte görs. Det är möjligt att DK2 upplevs vara den 

enkla vägen ut eftersom det är förknippat med mindre ansvar och högre säkerhet. Samtidigt så finns det 

pengar att spara ifall DK3 används eller om fler asfaltbetongblandningar utvärderas för användning enligt DK2. 

Om så är fallet kan det behöva göras mer för att underlätta dimensionering enligt DK3.  
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5.1 Ekonomiska konsekvenser 
 

Priset för asfaltbetong av typ AG22 var 2012 ungefär 300 SEK/ton. Priset för ABT11 något högre och generellt 

sett varierar priset beroende på typ av asfaltbetong främst med hänsyn till bitumeninnehåll.58 

Med en densitet59 på 2300 kg/Q/ så blir detta en kostnad på ungefär 690 SEK/Q/. 

300	3=:
1000	�^ 	��QN	

2300	�^
Q/  

��Qf#��]#��#�\��	^f�:	 3=:�^ ∙ �^Q/ � 3=:
Q/  

300
1000 ∙

2300
1 � 690	>3=:Q/ B 

Förändringen i kostnad med tjocklek på asfaltbetongen blir då: 

1	Q � 1000	QQ	^f�	0,69	> 3=:
QQ ∙ Q)B 

Tar vi ett exempel på en vanlig väg med den fiktiva bredden 7,5 meter och den fiktiva längden 1000 m där 

asfaltbetongen är 5 mm mindre i tjocklek får vi en prisskillnad på 25 875 SEK: 

0,69 ∙ 7,5 ∙ 5 ∙ 1000	 � 3=:
QQ ∙ Q) ∙ Q ∙ Q ∙ QQ� � 25875	3=: 

Denna beräkning tar endast hänsyn till den ekonomiska kostnaden för materialet och ej kostnaden för 

transport, energiförbrukning, koldioxidutsläpp och andra ekonomiska och miljömässiga faktorer. 

                                                           
58

 Mirzadeh, Imad, KTH. E-mail. 2013-04-29 
59

 Brown, Ray E. Density of asphalt concrete – how much is needed. NCAT Report No. 90-3, Transporation Research Board. 
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Figur 22. Prisskillnad med hänsyn till tjocklek för 1 km väg för tre olika vägbredder.  
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6. Slutsatser 
 

Vägmiljön skiljer sig i dagsläget mycket från hur vägmiljön såg ut under AASHO-försöken som ligger till 

bakgrund för dimensionering enligt DK2. En väldigt stor skillnad från då och nu är att trafikmängden har ökat 

avsevärt på många vägar och asfaltbetongblandningarna skiljer sig på många sätt. Med nya förutsättningar 

behövs också nya utvärderingar och nya metoder att arbeta på för att anpassa sig för sin omgivning. 

Efter att ha studerat undersökningar och metoder för att utvärdera bitumen så kan vi konstatera att det är 

mycket sannolikt att dess elasticitetsmodul och dynamiska modul är viktigt för hållfastheten. Man kan 

dessutom se att det finns en skillnad mellan olika bitumentyper i just dessa avseenden. Eftersom bitumen är en 

viktig beståndsdel i asfaltbetongen så är detta ett viktigt första steg innan vidare analyser och slutsatser kan 

göras. Dessa skillnader verkar främst finnas i dem temperaturer och belastningar som en väg operererar under 

i verkligheten och inte i extrempunkter. 

Tidigare dimensionering var extrapolation med empiriska konstanter, den tog hänsyn till trafikmängd och ansåg 

att alla typer av asfaltbetongblandningar tar emot belastningen på samma sätt. Man räknar baklänges från 

slutsatsen till skillnad från att börja med ingångsvärden och räkna sig fram till hur mycket trafik konstruktionen 

tål.60 Detta skapar mycket mindre frihetsgrader eftersom man kanske vill nå målet på ett annat sätt vilket 

förklaras nedan.  

De nyare typerna av dimensioneringsmetoder som kan användas fokuserar på att räkna ut spänningen i en viss 

punkt given en viss asfaltsblandning. Med denna spänningen kan man sedan utvärdera hur mycket 

deformation som fås. För att till exempel få en asfalt som klarar 20 mm spårdjup med PMS Objekt så är 

standardmetoden att titta på given belastning och sedan ändra tjocklek för att nå acceptabelt spårdjup. Med 

den nya typen av dimensionersmetoder som finns så utgår man istället från ett spårdjup och räknar sedan fram 

vilken spänning som bidrar till denna deformation och slutligen en asfaltbetongblandning som är tillräckligt styv 

för att få en sådan spänning. 

Vi har inte med detta arbete kunnat få några exakta siffror på hur en viss typ av asfaltbetongblandning agerar 

beroende på hållfasthetsvariabler. Däremot så har vi hittat stöd för att hållfasthetvariabler faktiskt påverkar 

behövd tjocklek i överbyggnaden på vägen.   

  Som ett exempel på ekonomiska konsekvenser som en förändring av tjockleken skulle innebära så sparar man 

50 000 SEK per km väg på en 12,5m bred väg. 

Vi tycker inte att det finns något fel i hanteringen i dagsläget. Felet ligger i att det inte finns tillräckligt starka 

incitament för att arbeta annorlunda vid dimensioneringen. Det finns ett stöd i programvaran som 

rekommenderas av Trafikverket men väldigt omfattande undersökningar måste göras vid varje ny 

vägdimensionering ifall detta ska användas.  

  

                                                           
60

 Arm, Maria. SAN REMO: Ny dimensionering av vägöverbyggnader i BYA på kort sikt. SAN REMO, Vägverket. 
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7. Rekommendationer 
 

Vi inser att det är omöjligt att undersöka alla typer av asfaltbetongblandningar. Men eftersom det 

rekommenderas olika typer av asfaltbetongblandningar vid vissa vägtjocklekar och vägmiljöer så vore det 

nyttigt ifall det undersöktes hur dessa standardiserade blandningar skiljer sig i hållfastheten. Med det i 

bakgrund så vore det möjligt att standardisera användningen av olika E-moduler i PMS Objekt och få en mer 

optimerad och effektiv vägdimensionering.  

En annan möjlig ändring vore att tydliggöra hur olika typer av asfaltbetongblandningar kan ändra sig i 

hållfastheten för att göra det enklare för projektören att göra en bedömning ifall en djupare undersökning 

behöver göras vid vägdimensioneringen. Här skulle man kunna göra tester med asfaltbetongblandningar som 

skiljer sig väldigt mycket från standardtypen AG 160/220, exempelvis extremvärden på bitumeninnehåll i 

procent och styvhet. Med den kunskapen så skulle grova uppskattningar kunna göras huruvida det var värt att 

lägga ner tid och pengar på att undersöka asfaltbetongblandningar inför större vägprojekt. 

Exempel på vidare examensarbeten i ämnet är undersökningar kring vad som upplevs bristande i kravtexter 

och vad projektörer skulle vilja ha för att det skall vara värt att dimensionera enligt DK3. 

Vi har också under arbetets gång stött på hastigheten som en variabel för hållfastheten och detta är också ett 

ämne som man skulle kunna undersöka i ett examensarbete eftersom det är en faktor som ej tas hänsyn till i 

PMS Objekt i dagsläget.  
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