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I 

 

Sammanfattning 

Svenska vägar består idag till en stor majoritet av asfaltsvägar. På grund av utökad trafik har behovet 

utav nya väglösningar börjat växa fram där hållbarheten blir allt viktigare. Om antalet 

underhållsarbeten kan minimeras skulle detta vara till gagn för svensk infrastruktur och ekonomi. Ett 

sätt att nå detta är att använda sig av hållfastare vägbeläggning, i detta fall betong. 

Svensk forskning har börjat intressera sig mer för betongbeläggning på vägar och jämförelser med 

asfalt har vid ett flertal tillfällen utretts i forskningsrapporter. Vad som tidigare inte utretts är 

lösningar där man kombinerar både asfalt- och betongbeläggningar, en så kallad 

kombinationsbeläggning. Denna lösning är intressant på vägar där det förekommer mycket trafik, 

hög årsmedeldygnstrafik (ÅDT), till exempel motorvägar och mötesfria 2+1 vägar. Den senare är i 

dag ett vanligt alternativ och ett led i att minska antalet trafikolyckor enligt Trafikverkets nollvision. 

Det är just 2+1 vägar utförd med kombinationsbeläggning som denna rapport avser att avhandla. Ett 

förslag på utformning av en 2+1 väg har tagits fram och ligger till grund för en 

livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) över 40 år för en fiktiv 2+1 väg där omkörningsfilen (K2) utförts i 

asfalt och högerfilerna (K1) i betong. Förklaringen till ett sådant utförande är den stora majoriteten 

utav främst tunga fordon i högerfilen som ställer större krav på hållbarhet. Som referens till detta 

utförande finns i analysen även alternativen asfalt i samtliga filer och betong i samtliga filer. 

Rapporten reserverar sig från att andra jämförelser kan ge annorlunda resultat vid användning utav 

andra nyckeltal. 

Resultaten från denna studie har framställts genom litteraturstudier, intervjuer samt arbeten med 

verktyg för kalkylering för att framställa en LCC-analys. Detta resultat kan påvisa att 

kombinationsbeläggning är att föredra för detta vägavsnitt med en ÅDT på 10000 fordon. Totalt, 

med alla kostnader inkluderade i LCC analysen summerade, sparas 17.3 miljoner med 

betongbeläggning och 21.7 miljoner med kombinationsbeläggning. Efter 8 år görs en vinst genom att 

använda kombinationsbeläggning istället för asfaltsbeläggning, motsvarande siffra för 

betongbeläggning är 12 år. 

Kombinationsbeläggning behöver utredas vidare till nytta för utförandet av inte bara svenska utan 

också utländska vägar. Intressanta ämnen som denna rapport har stött på är kombinerade 

vägbeläggningar på motorvägar och breddning med betongbeläggning av befintliga vägar där 

trafikmängden har blivit för stor för vägens kapacitet. Författarna till denna rapport anser att 

ovanstående är ett bra ämnesval för examensarbete eller fördjupande forskning.  
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Abstract 

Swedish roads of today consist of a large majority of total asphalt roads. Due to increased traffic, the 

demand for new road solutions began to emerge where sustainability is becoming more important. 

If the amount of maintenance operations can be minimized, it would benefit Swedish infrastructure 

and economy. A solution to this problem is to construct resistant road surfaces, in this case concrete. 

Research in Sweden has begun to show more interest in concrete roads and comparison with 

asphalt has been made in research papers. What remains to be investigated are solutions that 

combine both asphalt and concrete pavements in the same interface, called combined road 

surfaces. This solution is interesting for heavily trafficked roads with high annual average daily traffic 

AADT, highways and collision-free 2+1 roads. The latter is becoming more common and is a step 

towards reducing the traffic accidents under the Transport Administration's vision of zero lethal 

accidents. 

This thesis researches combined roads. Further have a suggestion for a design for a 2+1 road to be 

manufactured. A LCC-analysis was made for a fictional 2+1 road where the fast lane (K1) has an 

asphalt surface and slow lane (K2) a concrete surface. The reason for this construction is the vast 

majority of heavy vehicles in the slow lane which requires greater demands on durability. As a 

reference to this construction the analysis also contains constructions of asphalt and concrete in all 

lanes.  

The results from this study have been prepared by literary research, interviews and work tools for 

cost estimating to produce a LCC-analysis. The results demonstrate that the combination coating is 

preferred for this road section with an AADT of 10,000 vehicles. With all costs for this LCC-analysis 

included, the cost benefit for concrete coating is 17.3M SEK and combined coating 21.7M SEK, 

compared to asphalt coating. After 8 years, you have made a profit by using combined coating 

instead of asphalt coating. Corresponding number for concrete pavement is 12 years. 

Combined road surfaces need further investigation for not only Swedish benefits but international 

infrastructure as well. A couple of interesting topics this thesis has encountered is combined roads 

on highways and widening of existing roads where the traffic volume has become too heavy for the 

road's capacity. The authors of this report believe that the topics above are good choices for thesis 

or in-depth research. 
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Förord 

I detta kapitel vill författarna till denna rapport ta tillfället i akt att tacka de personer som gjort detta 

arbete möjligt. 

Vissa företag som hjälpte oss med arbetet kan tyvärr inte nämnas vid namn av olika anledningar. 

Examinator är informerad om detta. 

Christer Hagert (f.d. Trafikverket) har hjälpt med LCC-analysen. Han tillhandahöll verktygen för 

analysen i form utav excelmodeller och PMS-Object.  

Bengt-Åke Hultqvist (VTI) och Johan Silfwerbrandt (CBI) har tillhandahållit oss mycket användbart 

material till arbetet inom kombinerad vägbeläggning samt betongvägar. 

Leif Wathne (American Concrete Pavement Association), Stefan Höller (Tyska Väg- och Transport 

Institutet) och Luc Ren (Febelcem) har via mailkorrespondens försett oss med material rörande 

utländska vägar med betongbeläggning. 
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Termer och förkortningar  

 

AG   Asfaltgrus 

BÖ  Betongöverbyggnad 

CBÖ   Cementbitumenöverbyggnad 

CB   Cementbetong 

CG  Cementstabiliserat grus 

GBÖ Grusbitumenöverbyggnad 

K1   Höger körfält 

K2   Vänster körfält 

LCC  Life Cycle Cots (Livscykelkostnad) 

PMS  Pavement Management System 

PJCP   Plain Jointed Concrete Pavement 

RCI Riding Comfort Index 

JRCP   Jointed Reinforced Concrete Pavement 

CRCP   Continuously reinforced Concrete Pavement 

SA  Standard axel 

ÅDT   Årsmedeldygnstrafik 

2+1väg  Väg med tre körfält där det mittersta kan växla körfält. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige är vägar med betongbeläggning ovanliga, för närvarande finns 67 km motorväg med 

betongbeläggning. Ännu ovanligare är vägar med kombinationsbeläggning, de existerar inte alls. 

Kombinationsbeläggning är en väg, oftast motorväg, som har betongbeläggning i dess högra körfält 

och asfaltsbeläggning i övriga körfält.  

Metoden med kombinationsbeläggning har man med fördel använt sig av i Tyskland. För att kunna 

applicera denna på svenska vägar kommer nya krav och anpassningar för klimat och trafikmängd att 

behövas. 

1.2 Målformulering 

Målet med denna rapport är en livscykelkostnads analys (LCC-analys) av kombinationsbeläggning på 

2+1 väg. Utformning utav denna väg kommer att beskrivas och vissa tekniska problem som kan 

uppkomma skall utredas. 

Förhoppningen är att resultaten kommer att föra utvecklingen framåt och öppna upp för alternativa 

vägkonstruktioner. 

1.3  Avgränsningar 

Vid framställning av en LCC-analys har nyckeltal och kostnader från Trafikverket använts. Vi 

reserverar oss från att dessa kan skilja sig något från dagsfärska siffror. LCC-analysen kommer att 

göras på en fiktiv 2+1 väg där vägens högra körfält(K1) utförs med betongbeläggning medan 

omkörningsfältet(K2) kommer att beläggas med asfalt.  

I rapporten kommer enbart kombinationsbeläggning på 2+1 väg att utredas. Detta innebär att vi 

generellt inte kommer att jämföra betong- och asfaltsbeläggning med varandra på andra vägtyper 

eftersom detta redan har gjorts i andra rapporter. Istället kommer dess största syfte vara att ge en 

nulägesbeskrivning. Det som kommer utredas är enbart de fall då betong och asfalt interagerar i 

samma tvärsnitt som vägbeläggning på 2+1- väg. 

Gällande tekniska svårigheter och lösningar kommer dessa enbart att beskrivas allmänt. Misslyckas 

det tekniska utförandet kan underhållskostnaderna skjuta i höjden. Således kommer tekniska 

detaljer bara att nämnas då detta är nödvändigt för att få fram en träffsäkrare analys. 
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1.4 Lösningsmetod 

 

Intervjuer har utförts med tidigare nämnda på Trafikverket, VTI och CBI. 

Material har hämtats från tidigare utförda examensarbeten och publicerade artiklar 

om asfalt och betong, i synnerhet i de fall de kombineras. Dessutom har mailkorrespondens med 

experter i utlandet resulterat i användbart material. 

 

Litteratur på svenska inom detta område är mycket begränsat. Användbar litteratur på svenska 

hämtades främst från intervjutillfällena. Dessutom kunde publicerade artiklar om 

kombinationsbeläggning på engelska hittas, främst från Tyskland och USA. 

För LCC-analysen har en beräkningsmodell i Excel använts. Denna har Christer Hagert tillhandahållit 

och utbildat författarna i. 
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2. Genomförande 

2.1 Idéstadiet  

Idén till denna studie kom från observationer av omgivningen från artikelförfattarna. Byggnationer 

utvecklas och förändras i tiden medan vägarna i Sverige länge har sett ut på liknande sätt, varierande 

typer av asfaltsbeläggning. Betonglösningar tycks som ett alternativ värt att utvärderas och i 

sökandet efter detta kunde finnas att en kombination av både betong- och asfaltsbeläggning i 

samma tvärsnitt skulle kunna vara av intresse. 

Kontakt togs med företaget som fattade intresse för arbetet. I inledningen av arbetet hjälpte de till 

med avgränsningen av livskostnadsanalysen som kom att bli för en fiktiv 2 + 1 väg med asfalt i 

vänster körfält (K2) och betong i höger körfält (K1).  

 

2.2 Tidsplan 

 

Omfattningen utav denna studie är 15 högskolepoäng vilket innebär 10 arbetsveckor varav första 

veckan är en förstudie som utförs för att undersöka om ämnet är lämpligt, intressant och 

genomförbart inom ramarna för denna kurs.  

2.3 Faktainsamling 

 

Litteraturstudier 

Redan tidigt i arbetet stod klart att denna del av faktainsamlingen skulle bli omfattande. Detta 

beroende på att det finns så lite forskning och rapporter på ämnet kombinationsbeläggning. 

Assistans med litteratur och kontakter har tillhandahållits av Trafikverket, VTI och andra företag. 

Mejlkorrespondens med Leif Wattne, Stefan Höller och Luc Ren har resultaterat i bra data.  

Intervjuer 

Via personliga intervjuer hos bland annat VTI och Trafikverket har information insamlats. Intervju 

med Johan Silfwerbrand på CBI resulterade i  information om betongvägar och dess utförande. 

Excelmodell för LCC 

Denna modell har tillhandahållits från Crister Hagert f.d. Trafikverket som vid ett flertal tillfällen 

assisterade vid beräkningarna. Förutom modeller i Excel för att jämföra olika vägbeläggningars 

kostnad gav han oss också möjlighet att räkna på konstruktionens hållbarhet. Detta beräknas genom 

att mata in antal tunga axlar på den fiktiva vägen i Trafikverkets datamodell PMS-Object. 
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2.4 LCC 

 

Figur 2.4a  

I Figur 2.4a och 2.4b ses det huvudsakliga tillvägagångssättet för arbetet med LCC-analysen. 

Rapporten avhandlar en fiktiv 2+1 – väg med kombinationsbeläggning. Denna jämförs med ett 

alternativ med enbart betong samt som referens det traditionella utförandet med asfaltsbeläggning. 

Med hjälp av PMS-Object beräknas erforderliga lagertjocklekar för vägarna. Data från Trafikverket 

rörande förväntat ÅDT förs sedan in i modellen. Med dessa nyckeltal som grund kunde 

livscykelkostnaderna för varje alternativ beräknas.  

Figur 2.4b illustrerar de olika kostnaderna inkluderade i LCC-analysen. För mer information 

angående de olika delkostnaderna se kapitel 7. 

 

Figur 2.4b 
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3. Svenska vägbeläggningar 

 

3.1 Medverkande beläggningar 

De beläggningstyper som omnämns i detta kapitel är de som kommer medverka i LCC-analysen; 

asfalt, betong och kombinerad. 

3.2 Indelning av vägbeläggningar 

Historiskt har man delat in vägbeläggningar i två kategorier; flexibel beläggning och styv beläggning. 

Indelningen har gjorts på grund av de strukturskillnader som finns mellan betong-och 

asfaltbeläggningar.  Betong är tack vare dess materialsammansättning hård, rigid och slittålig medan 

asfalt har relativt mjuka och flexibla strukturer. Dessa termer beskriver i stort sätt hur en styv och 

flexibel beläggning skulle bete sig mot påkänningar av trafiklaster samt temperaturförändringar. Den 

avgörande parametern vid dimensionering av en ny vägbana är trafiklaster. Detta avser de vertikala 

spänningar som uppstår mellan vägbana och hjul när ett fordon passerar, Silfwerbrand (2013). 

 

3.3 Asfaltsbeläggning 

Asfalt är den vanligaste och traditionella typen av beläggningsmaterial i Sverige. Idag utgörs 79 % av 

alla svenska vägbeläggningar utav asfalt. Landets första asfaltsväg byggdes i mitten av 1800-talet, 

Dahlin, Eliasson (2007). En anledning till att det i Sverige byggs mest asfaltvägar är de låga 

investeringskostnaderna. Det kostar mindre att anlägga asfaltväg jämfört med betongväg och är 

lättare att reparera och underhålla. På grund av snabbt slitage samt spårbildning på asfaltvägar, 

stigande priser på bitumen samt att det är en ändlig råvara blir det mer intressant att hitta alternativ 

till asfaltbeläggning. 

En för byggandet av asfaltsvägar viktig händelse inträffade år 1944 då de svenska vägarna 

förstatligades. Detta innebar att vägarna från och med detta organiserades av centrala och regionala 

förvaltningar. Sveriges första motorväg utfördes år 1953 med asfaltsbeläggning mellan Malmö och 

Lund.  Vidare invigdes Göteborgs första motorvägssträcka 1958 och sträckte sig till Kungälv, 

Hagsgård (2010). 

 

Fram till mitten av 1970-talet användes vägtjära som bindemedel i asfalten. På grund av dess 

miljöfarliga ämnen, till exempel polycykliska aromatiska kolväten, förbjöds vägtjära som bindemedel. 

Idag består bindemedlet i asfaltsbeläggningar istället av bitumen som är ett kolväte framställt från 

raffinering av råolja, Norrlander (2012). 
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3.4 Betongbeläggning 

Betong som vägbeläggning är ovanligt i Sverige och byggandet av ny betongväg har oftast handlat 

om att prova olika konstruktionstekniker och skaffa sig erfarenheter snarare än traditionell 

vägbeläggning. Trots allt har betongbeläggning funnits på svenska vägar sedan mitten av 20-talet. 

År 1926 byggdes Sveriges första betongväg, alltså Lundavägen mellan Malmö och Lund som är en 

sträcka på 2200 m. Intresset för att bygga flera betongvägar fortskred med flertalet betongvägar per 

decennie fram till 1970, Löfsjögård (2003). De utfördes med oarmerade betongplattor med 

fogavstånd på upp till 17m. Betongvägarna som utfördes med denna konstruktionsteknik, i 

synnerhet vägarna som byggdes åren 1950-60, fick omfattande skador såsom sättningar, fogdunk 

och spårbildning. Dessa vägar var kostsamma att reparera. Skadornas omfattning ledde till att man 

istället för att reparera lade en asfaltbeläggning på betongen. Inventeringar utförda på dessa vägar 

visade att skadorna orsakades av sättningar i bärlagret, rörelser i fogen och låg hållfasthet hos 

betongen, NFV (1985).  

 
Under 1970-talet byggdes två betongvägar till i Sverige, E6 Malmö – Vellinge 1972 och E4 Väla – 

Hyllinge 1978. Erfarenheter  

från tidigare konstruktioner ledde till att man nu använde sig utav en ny konstruktionsteknik med 

kortare fogavstånd på 5 meter. Betongbeläggningen (slitlagret) byggdes oarmerad på ett bärlager av 

cementstabiliserat grus (CG). Den nya konstruktionen var betydligt mindre skadebelägen än 

föregångarna, Dahlin & Eliasson (2007). 

 

Trots att den nya konstruktionsmetoden var tillfredsställande så byggdes inga nya betongvägar 

förrän i början av 90-talet.  Då hade trafikmängden ökat med ökad spårbildning som följd vilket 

medförde att Trafikverket(f.d. Vägvärket) ville skaffa sig nya erfarenheter av betongbeläggningens 

allmänna tekniska egenskaper samt främja möjligheten för betong att konkurrera med asfalt, Flies 

och Lundberg (2007). 

 

Den nya dimensioneringsmetoden som applicerades på dessa betongvägar gällde främst förbättring 

av betongens hållfasthet, användning av mer slitstarka stenar med mindre maximum kornstorlek 

samt dymlingar mellan plattorna för en bättre lastöverföring mellan dessa. Med den nya metoden 

kunde tjockleken på plattorna minskas utan att försämra hållfastheten. Under 1990-talet byggdes 

fyra nya betongvägar varav två i Mälardalen (Arlanda 1990, E20 vid Eskilstuna 1999) och två i södra 

Sverige (Falkenberg 1993, och Fastarp 1996), Flies och Lundberg (2007). 

 

 Under 2000-talet har ytterligare en betongväg byggts på E4 förbi Uppsala och är den senaste som 

utförts i Sverige. Sedan 1970-talet har det byggts sammanlagt 87 km betongvägar vilket utgör drygt 

1 % av hela det svenska vägnätet. 
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Tabell 3.4a 

  Betongvägar i Sverige sedan 1972 

Namn år km 

E6 Malmö-Vellinge 1972 13 

E4 Helsingborg 1978 7 

E4/65 Arlanda 1990 2 

E6/E20 Falkenberg 1 1993 15 

E6/E20 Falkenberg 2(Fastarp) 1996 13 

E20 Eskilstuna 1999 14 

E4 Uppsala 2006 23 

   Total   87 km 
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4. Vägtyper och konstruktioner 

4.1 Allmänt 

Det svenska vägnätet består i huvudsak av tre vägtyper; tvåfältsvägar, motorvägar och 2+1 – vägar. 

En tvåfältsväg delas i huvudsak in i två grupper, VR 80 och VR 100 där siffran står för maximalt 

tillåten fordonshastighet. Vägen separeras från motgående trafik med en vägmarkeringslinje och om 

möjligheten finns frästa räfflor.  

En motorväg delas i huvudsak in i VR 120 och VR 110. Vägen har minst två körfält i vardera 

färdriktningen och separeras med mitträcken och mittremsa. I mittremsan sker omhändertagandet 

av dagvatten och förses därför med beväxning, ofta i form av naturgräs. 
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4.2 2+1- väg  

 

En 2+1 väg är en mötesfri väg där två filer går åt en färdriktning och en fil i motsatt riktning. Den så 

kallade omkörningsfilen ”byter” färdriktning ungefär varannan kilometer för att möjliggöra 

omkörningar i bägge färdriktningar. Ett mitträcke förhindrar trafik att komma över i motsatt 

färdriktning vid avåkningar. 

 

År 1998 påbörjades ett utvecklingsprogram på dåvarande Vägverket vars mål var att förbättra 

trafiksäkerheten på 13 meters-vägar(landsvägar) och motortrafikleder, Carlsson (2009). Programmet 

togs fram i samband med riksdagens beslut året innan, under benämningen nollvisionen vilket 

betyder att ”ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt” på svenska vägar, Trafikverket (2012).  

Programmet syftade till att genomföra effektivare åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Efter 

att en omfattande förstudie hade genomförts föreslog Trafikverket tillsammans med VTI att ett 

mitträcke längs vägen tillsammans med vägskyltar och väglinjer skulle vara en relativt enkel och billig 

lösning till de olycksdrabbade landsvägarna och motortrafiklederna. Syftet med vägräcket är att 

förhindra bilar från att köra över till det mötande körfältet. Dessutom möjliggörs säkra omkörningar i 

tvåfälts-färdriktningen vilket är positivt för trafikkapaciteten.  

Införandet av mitträcken skulle minska antalet frontal- och omkörningsolyckor och därmed minska 

antalet omkomna med upp till 50 %. Under våren 2000 började de befintliga 13 m-vägarna byggas 

om till 2+1- vägar med mitträcke och från mitten av 2001 används den nya lösningen för samtliga 13 

m-vägar och motortrafikleder som skulle byggas i landet, Carlsson (2009). 

Vägverket har även dokumenterat effekten av den nya konstruktionsmetoden under benämningen 

”Uppföljning av mötesfria vägar”. Målet med dokumentationen var att undersöka i vilken omfattning 

åtgärderna hade varit lyckade. Dokumentationen visar att dödsfallet hade en reduktion på 76 % som 

följd av åtgärderna, Carlsson (2009). 

Breddning av befintliga tvåfältsvägar till 2+1 - vägar gav utökad spårbildning. Innan ombyggnad hade 

tvåfältsvägarna en spårbildning i högra körfältet (K1) på 0,45 mm/år för ÅDT 4-8000 fordon samt 0,6 

mm/år för ÅDT > 8000 fordon. Efter ombyggnad var motsvarande siffror 1,2 respektive 1,5 mm/år 

för 2+1 vägar, Carlsson (2009). Orsaken är att körfälten gjorts smalare vilket leder till att trafiken blir 

mera spårbunden samt att den nya K1:an kom att hamna på den tidigare väggrenen som inte utsatts 

för samma trafik. 
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4.3  Vägkonstruktioner 

 

Dimensioneringsprinciper 
 
Det finns huvudsakligen två olika tillvägagångssätt att dimensionera en ny vägbeläggning, empirisk 

och teoretisk dimensionering. Dessa principer grunder sig på erfarenheter och teoriska beräkningar. 

 
Empirisk dimensionering 
Empiriska metoden grunder sig på erfarenheter och lärdomar som man har skaffat sig av tidigare 

utförda konstruktioner. Alltså erfarenheterna är byggda på teststräckor eller verkliga konstruktioner 

som hade fungerat optimalt för den livslängden de dimensionerats för. Erfarenheter från andra 

länder kan vara vägledande för detta syfte, särskilt från länder med liknande klimatförhållanden. 

Likväl, på grund av varierande krav och klimatförhållanden mellan kontinenterna, bygger alla länder 

egna teststräckor för att skaffa sig empirisk information, Flies och Lundberg (2007). 

 

Till denna metod utförs inga beräkningar för att jämföra den nya överbyggnadens lastförmåga mot 

de påkänningarna från tänkta trafiklasten. I stället appliceras erfarenheterna direkt till den nya 

överbyggnaden. Nackdelen med denna metod är att den är bunden till en given klimatzon, material 

och trafiklastsförhållande.  

 
Teoretisk dimensionering 
 
En metod för att dimensionera en vägbeläggning är teoretisk dimensionering där den största 

vertikala trafiklasten som vägen utsätts för beräknas. I Sverige används standardaxlar som är två hjul 

med en kraft av 100 kN för dimensionering av en vägbeläggning, Flies och Lundberg (2007). I 

betongbeläggningen inkluderas temperaturlasten eftersom den kan skapa stora spännigar vilket kan 

leda till sprickor. Vid varierande temperaturer uppstår spänningar i olika riktningar i en 

betongbeläggning, så kallade temperaturspänningar. De största spänningarna uppstår i betongens 

övekant eftersom den värms upp av solens strålar (positiv spänning) medan den undre sidan 

fortfarande kan vara nedkyld efter en kall natt. Beläggningen får en valvform där beläggningens 

överkant trycks uppåt mot dess egentyngd, även kallat kantresning. De största påkänningarna 

uppkommer när trafik- och temperaturspänningarna samverkar, Flies och Lundberg (2007). 
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4.4 Väguppbyggnad 

En vägkropp delas in i överbyggnad och underbyggnad som skiljs av terrasytan. Underbyggnaden 

utgörs av antingen befintlig mark, berggrund eller fyllnadsmaterial. Överbyggnaden utförs med olika 

lager och olika material för att det finns olika funktioner för varje lager som ska uppfyllas och för att 

undvika höga materialkostnader.  Dyrt och material med hög kvalitet används i övre lagren och lägre 

kvalitet i de nedre lagren.  

Beroende på var i landet och i vilket syfte en väg byggs, varierar tjockleken överbyggnadens olika 

lager, Silfwerbrand (1995). För att en överbyggnad ska uppfylla de kraven som ställs för svenska 

miljö utgår man ifrån TRVK Väg 2011. Detta dokument har framställts av Trafikverket och beskriver i 

detalj olika lagrets tjocklek, funktion samt material med hänsyn till klimatzon, trafiklast och livslängd.  

I Sverige utgörs vanligtvis överbyggnaden uppifrån av ett slitlager följd av två bärlager; bundet och 

obundet lager. Slitlagret byggs med asfalt eller betong. Slitlagret ska kunna motverka snabb 

slitagebildning, skapa tillräcklig friktion, ge en bra åkkomfort samt hindra vatten att tränga sig ner i 

konstruktionen. Allt detta kräver att materialen i slitlagret ska vara av hög kvalitet.  

Under slitlagret byggs ett bundet bärlager av cementstabiliserat grus (CG), alternativt asfaltbundet 

grus (AG). Detta följs av ett annat obundet bärlager. Dessa två lager byggs för att upprätta den 

bärförmåga vägen behöver mot trafiklaster under dess livlängd. Bärlagret ska kunna ta upp 

trafiklaster, fördela spänningar som uppstår av lasten samt hindra deformationer av vägkroppen.  

Nedersta lagret i vägöverbyggnad är förstärkningslagret. Uppgiften för detta lager är att ta upp laster 

från bärlagret och fördela dem till en stor yta i undergrunden. Det ska också isolera väggkroppen 

mot tjälbildning, vara beständigt mot frost samt fungera som ett dränerande skikt. För att lagret ska 

ha dessa funktioner bygger man detta lager av bergkross, sprängsten och krossat eller okrossat grus.

 

Figur 4.4a Vägkropp Silfwerbrand (2013) 
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4.5  Betongkonstruktioner 

Det finns huvudsakligen tre olika tekniska lösningar till att utföra en betongbeläggning för vägar; 

nämligen oarmerad fogad, armerad fogad och kontinuerligt armerad ofogad. I Sverige har man 

oftast använt oarmerad fogad lösning som är också enklaste lösningen för beläggningsutförande. I 

LCC-analysen för detta arbete med den fiktiva 2+1 vägen utanför Mariestad används oarmerad fogad 

betongbeläggning. Oarmerad fogad beläggning är lika effektiv som armerad ofogad när det gäller att 

uppta trafiklaster men med fördelen att kostnader för armering undviks, Silfwerbrandt (1995).  
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5. Kombinationsbeläggning 

5.1 Vägar i Sverige 

Kombinationsbeläggning av asfalt och betong på svenska vägar har bara prövats vid ett tillfälle på ett 

kort vägavsnitt på hundra meter på E4 utanför Södertälje. Idag är den betongbelagda delen täckt av 

asfalt. Den kombinerade beläggningen anlades år 1988 som var frostbeständig och av kvalitetsklass 

K80 figur 5.1. Från detta avsnitt kan utläsas ett slitage på 7mm mellan åren 1991-2007 för 

betongfältet. Asfalten har lagts om tre gånger under samma period och hade år 2007 ett spårdjup på 

6-7mm, Hultqvist (2013).  

 

Figur 5.1 Kombinationsbeläggning på E4 utanför Södertälje, Hultqvist (2013). 

 

Länder som USA, Sydafrika och Tyskland och Holland har byggt och använt sig utav 

kombinationsbeläggning tidigare. Tyskland har det mest trafikbelastade vägnätet i Europa och därför 

har man varit intresserad av att hitta ett bra och hållbart alternativ till asfaltbeläggning. 

5.2 Vägar utomlands 

 

Många länder runt om i världen har använts sig av kombinationsbeläggning. I detta avsnitt tar vi upp 

vissa länder som har byggt och använt sig flitigt av denna typ av vägbeläggning.  

USA 

USA också är bland de länderna som har byggt ett få tal vägar med kombinationsbeläggning men 

vägar med enbart betongbeläggning utgör ca 30 av USAs motorvägar. Första sådana vägar med 

kombinationsbeläggning anlades år 1980. Då beslutade Federal Highway Administration (FHWA), 

tillsammans med Oregon Departement of Transporation (ODOT), att bygga två experimentella vägar. 

Den ena vägen anlades med betongbeläggning, Continuously reinforced Concrete(CRC) med ett 

tjockare lager på det högra körfältet (K1), och lite tunnare på det vänstra körfältet (K2). Den andra 

vägen anlades med asfalt i K2 och betong i K1, FHWA (1995). 
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Projektet utfördes i nordöstra Oregon mellan städerna Pendleton och LaGrand. Beslutet fattades för 

att finna en hållbar och kostnadseffektiv beläggning för motorvägen och även kartlägga eventuella 

säkerhetsbrister på vägarna. Hösten 1989 öppnades motorvägen för trafik. 

Motorvägarna trafikerades i genomsnitt av 6200 fordon per dygn(ÅDT), varav 30 % bestod av tung 

trafik som i 95 % av fallen färdades i K1. Eftersom körfältet trafikerades av de tunga trafiklasterna så 

följaktligen försämrades konstruktionen ganska snabbt.  

Myndigheterna på ODOT dokumenterade sina undersökningar och visuella iakttagelser för bägge 

beläggningarna mellan år 1989 -1990 och publicerade den slutliga rapporten 1995. Detta år 

uppmättes hjulspåren på asfalten till 6.35 mm och 0-1.69 mm på betongen. Undersökningarna har 

också noterat termiska krackeleringar på båda beläggningar, ytskiktförsämringar på CRC-

beläggningen samt fogskador i skarvarna mellan filerna, FHWA (1995). 

Dessa vägar är idag i gott skick, vägens kondition bedömdes till 87 på en skala 1-100, ODOT (2013). 

 

Kanada 

Betongvägar utgör ca 2 % av det kanadensiska vägnätet. Betong har använts istället för asfalt på de 

sträckor som deformeras mest, till exempel sträckor närmast tungt trafikerade korsningar där bilar 

och lastbilar kör med en lägre hastighet och eller står helt stilla i väntan på trafikljuset. 

Ett exempel sådan vägsträckning är en korsning i Mississauga, Ontario som från början hade byggts 

med asfalt. Sträckan är på 55 m, belägen i vägens vänstra körfält och hade reparerats tre gånger 

med mellan åren 2007-2012. Eftersom beläggningen hade fått omfattande deformationer och 

spårdjup upp till 100 mm ersattes den nu med betong. I samband med beläggningen utfördes en 

LCC-analys på sträckan och man kom fram till att en betongbeläggning var den lönsamma lösningen 

för sträckan. Detta har till vis mån idag resulterat i mer frekvent användande av betongvägar i 

Kanada, RMCAO (2012). 

 

5.3 Europa 

Tyskland är en föregångare i Europa vad gäller vägbyggande med betong och kombinerad asfalt-och 

betongbeläggning. Tysklands första betongmotorväg byggdes år 1932 med en längd på 22 km mellan 

Köln och Bonn. Idag, 71 år senare utgörs ca 30 % av det tyska högtrafikerade vägnätet av 

betongbeläggning.  

Tyska vägmyndigheten utför en Cost Benefit- analys (CBA) innefattande samhällskostnader inför 

varje nytt vägprojekt i landet för att väga för- och nackdelar med en beläggning innan det slutliga 

beslutet fattas. CBA möjliggör inkluderandet av samtliga kostnader (direkta och indirekta kostnader) 

för en vägbeläggning under hela dess livslängd, Dahlin och Eliasson (2007). 

Många av Europas tyngst trafikerade vägar går att finna i Tyskland. Staden Köln i sydvästra Tyskland 

omringas av tre motorvägar A1, A3 och A4(se Figur 5.3b). För ett flytande trafikflöde behövde dessa 
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motorvägar breddas med ett nytt körfält på höger sida av de befintliga körfälten.  Betong valdes till 

material i dessa körfält.  

Konstruktioner med kombinationsbeläggning har utförts i Tyskland vid breddning av befintliga vägar 
för att tillmötesgå ökade trafikbelastningar. Det byggdes då ett nytt körfält i betong i anslutning till 
befintliga asfaltskörfält. Orsaken till att den utfördes i betong är den höga trafikbelastningen och 
stora andelen tung trafik på aktuell vägsträcka. 
 
 
 

Autobahnringen i Köln (2006) 

  Fordon/24 h (ÅDT) Andel Lastbilar 

A1 90.037–118 913 15,0-18,3% 

A3 143.582-164.429 11,8-17,4% 

A4 76.257-114.483 14,8-17,3% 
Figur 5.3a, Jannicke (2008). 

 
A3 med två körfält i vardera färdriktningen breddades med ett nytt körfält och vägren under åren 

1982-1985. Vissa delar av A3 har idag fyra körfält i vardera färdriktningen. Det nya körfältet byggdes 

med 220 mm betongbeläggning på 200 mm cementbundet bärlager. Därefter breddades 

morvägarna A1 och A4 som hade 3 och 4 körfält till 4 respektive 6 körfält, Jannicke (2008).  

I relation till hela Tysklands 30 % betongmotorvägar är motsvarande siffra för delstaten Nordrhein-

Westfalen, vilken Köln befinner sig i, enbart 8 %. Dimensionerande ÅDT är minst 70 000 fordon för 6-

filig väg samt 100 000 för 8-filig. Medelvärdet för ÅDT på en tysk motorväg är 47 600 fordon. I 

delstaten har man funnit att ett utförande med 260 mm betongbeläggning ovanpå 100 mm 

asfaltsbärlager på ett frostskyddande skikt är ett framgångsrikt utförande. Detta kan exemplifieras 

på ett avsnitt av A4. På dess södra del, utfört med asfaltsbärlager, behövde inte en enda 

betongplatta bytas under en 20 års period. Under samma period på vägens norra del, med betong 

direkt på frostskyddande skikt, utfördes åtskilliga lagningar av betongen på grund av erosion. 

Ett tidigt problem med breddningsarbetena var fogen mellan asfalt och betong. Vatten som läckte in 

genom tvär och – horisontella fogar fastnade längst ner i denna fog och utan att kunna dräneras. 

Detta ledde till skador på beläggningen. Lösningen blev att ansluta fogen mellan betong och asfalt 

direkt till obundet lager, grus, varvid vattnet kunde dräneras, Jannicke (2008). 
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Figur 5.3b, Köln och BetongAutbahn Ringen, Höller S. (2008) 
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5.4 Utförande av 2+1 väg  

 

Denna avhandlings fiktiva 2+1 väg utförs med oarmerad fogad betong i K1 och asfalt i K2. Betongen 

har dimensionerats till 230mm slitlager och asfalten till 120 mm. 

Konstruktionen utförs med en dränerande slits under den längsgående fogen mellan asfalt och 

betongbeläggning(Figur 5.4a). Fogen utförs med direktkontakt till obundet lager för att möjliggöra 

dränering. En slits på ca 8 cm fräses ner till obundet bärlager och fylls med ensartat 8/11 mm eller 

11/16 mm stenmaterial som sedan täcks med en provisoriskt väv eller folie. Därefter anläggs 

betongbeläggningen och när betongen har brunnit tas den provisoriska delen bort. Efter att 

asfaltsbeläggningen anlagts fräses den längsgående fogen och fylls med tätande bindemedel. 

 

Figur 5.4a, Fiktiv 2+1 väg, Hagert  (2013) 
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Figur 5.4b, Fiktiv 2+1 väg, Hagert (2013) 
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6. Teknisk jämförelse 

Det finns viktiga egenskapsskillnader mellan asfalt och betong som material vid vägbeläggning. I 

detta kapitel jämförs för- och nackdelar för asfalt- och betongbeläggning. I synnerhet de som ger 

stora utslag ekonomiskt för LCC-analysen och även ur säkerhetssynpunkt. 

 
 
 

6.1 Beläggningars livslängd 

Betongbeläggning är slitstark vilket ger en längre livslängd jämfört med asfaltsbeläggning. 

Egenskaperna kan förbättras för både asfalt och -betongbeläggning genom att använda högkvalitativ 

och slitstark ballast. De två beläggningarna dimensioneras för olika livslängd. En asfaltväg 

dimensioneras vanligtvis för 20 år och en betongväg för 40 år. En betongväg har längre livslängd 

innan underhållsåtgärder måste utföras. Detta innebär att det krävs färre underhållsåtgärder vilket 

innebär färre trafikstörningar och mindre kostnader. Underhåll på en betongbeläggning brukar i 

genomsnitt utföras var 15-20 år medan intervallet för asfaltsomläggning är 6-10 år, VTI (2013). 

I en undersökning av E6 mellan Fastarp-Heberg undersöktes skillnaderna för olika vägbeläggningar 

under en 10 års period. Spårbildningen för betongbeläggningarna var mellan 1.2- 3,3 mm. 

Motsvarande för asfaltsbeläggningar var 6,5–10,8 mm varav den minsta spårbildningen var på en 

väg med CBÖ (cementbundet bärlager), VTI (2009). 

Att en vägbeläggning får olika livslängd beror på att trafiklasten fördelas olika på olika beläggningar. 

Av egensskapsskäll har man kallat betongbeläggning för styv och asfalt för flexibel. En väg med styv 

beläggning, betong, fördelar trafiklaster på en större yta jämfört med en flexibel beläggning. Därför 

utsätts beläggningen och underliggande lagren för mindre laster. För asfalten koncentreras 

trafiklasten i princip rakt under hjulen. För att teoretiskt uppnå samma bärande förmåga på 

undergrunden från de både vägtyperna krävs att den flexibla beläggningens överbyggnad 

dimensioneras tjockare jämfört med styva biläggningens bärlager (se Figur 6.1a), CAoC (2000). 
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Figur 6.1a Lastfördelning betong- och asfaltsbeläggning. 

6.2 Bränsleförbrukning 

Små besparingar i energiförbrukning minskar bränslekostnaden och koldioxidutsläppen i naturen. En 

flexibel beläggning påverkas mer än en styv beläggning av vägytans temperatur vilket innebär att 

fordonet behöver använda sig av mer energi för att röra sig framåt. Skillnaden är störst på tungt 

trafikerade vägar med stor andel tung trafik, Silfwerbrand (2013). Vägytans struktur har också 

betydelse för bränsleförbrukningen. En jämnare vägyta ger upphov till mindre bränsleförbrukning 

(se figur 6.2a) CAoC(2000).  

Under de senaste åren har flera undersökningar gjorts i länder som Kanada, USA, England och även 

Sverige av VTI för att jämföra energiåtgången för de olika beläggningarna. Undersökningarna har 

utförts på olika sätt men med samma förutsättningar för beläggningarna i respektive undersökning. 

En amerikansk undersökning visar på ca 20 % bränslebesparing för tunga lastbilar på en styv 

beläggning, CRFH(2000).  Resultat i Sverige visar på att bränslebesparingen för en personbil samt 

tung lastbil på 60 ton ligger i genomsnitt på 1,1 % respektive 6,7 %, Hultqvist (2013). Dessa siffror på 

bränslebesparing används till LCC-analysen i denna rapport. 

6.3 Åkkomfort 

Åkkomforten är en viktig parameter för trafikanten och påverkas av flera faktorer, bland annat 

längsgående jämnhet, vägens yttextur (friktion), hjulspår och fogskarvar.  

Jämnhet i längdled mäts med ett så kallat IRI- värde där ett så lågt värde eftersträvas. Krav för 

nybyggnad är mindre än 0,9 och vid slutet av eventuell garantitid 1.8. Vid tidpunkten för 

undersökningens början hade alla vägar ett IRI värde mellan 0,6-0,9. Vid slutet av testperioden var 

värdena för betongbeläggningarna 0,6-1,1 och för asfaltsbeläggningarna 0,95–1,55.  

För mätningarna av friktionsvärde kunde konstateras att inga större skillnader fanns mellan asfalt 

och – betongbeläggningen. Skillnaderna tycks i första hand bero på vilket stenmaterial man använt 

som beläggningens ballast, VTI (2009). 
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6.4 Trafikbuller 

Trafikbuller som genereras på våra vägar är ett viktigt problem för samhället i synnerhet för 

närliggande bostadsområden och trafikanterna själva. Undersökning från VTI visar att beroende på 

hastighetsbegränsning på aktuell väg så alstrar en betongbeläggning i regel 1-2 dB(A) mer än en 

asfaltsbeläggning. Detta gäller för ballast med maxkornstorlek 16 mm. Vid användning av dränasfalt, 

ovanligt förekommande i Sverige, kan man nå en skillnad på uppemot 5-6 dB (A) i bulleralstring till 

asfaltens fördel, Sandberg (2000). 

 

6.5 Belysningskostnad 

Ljusheten är en annan viktig dimensioneringsfaktor för vägar. Vanligen har en betongbeläggning ljus 

färg och reflekterar därmed ljus bättre jämfört med den mörkare asfaltbeläggningen. Ljusreflektion 

förbättrar synbarheten under mörkerkörning och ökar säkerheten för oskyddade trafikanter.  

Resultatet blir att en betongväg inte behöver lika starkt effektbehov i lamporna för att belysas som 

en asfaltsväg. Undersökningar som har gjorts av CBI visar att energibesparingen är 20-30 % för en 

betongväg jämfört med en asfaltväg, Silfwerbrand (2013).  

För LCC-analysen i denna rapport har inte belysningskostnaden inkluderats eftersom den fiktiva 

vägen utförts utan vägbelysning. 
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6.6 Miljö och återvinning 

Betong är ett mångsidig återvinningsbart material som kan återvinnas upp till 100 procent tack vare 

dagens restaureringsteknik.  Återvinning utav använt material minskar inte bara belastningen på 

miljön utan också ett effektivt sätt att använda tillgängliga resurser. Det återanvända materialet kan 

användas i bärlager eller som ballast för ny betongbeläggning, CAoC, (2000).   

Användande av industriavfall från gamla däck, lösningsmedel och färg vid tillverkning av cement 

bidrar till ett minskande av miljöfarliga avfall. Traditionellt återvinns industrifall genom förbränning 

vilket inte är ett effektivt sätt för återvinnig eftersom denna metod ofta efterlämnar farliga och 

aktiva restprodukter. Eftersom cement tillverkas i hög temperatur upp till 1450 °C förstörs dessa 

avfall under tillverkningsprocessen. 

Asfalt är ett material som kan återvinnas upp till 100 %. I ny väg tillsätter man idag normalt 15 % 

använd asfalt i nyproducerad massa, NVF (2012). 

 Asfaltsåtervinning delas in i tre olika principer; varmåtervinning, halvvarmåtervinning samt 

kallåtervinning. Skillnaden mellan dessa tre är vid vilken temperatur de återvinns vilket i sin tur beror 

på vilken kvalitet som krävs för slutmaterialet. I huvudsak kan sägas att mindre trafikerade vägar 

med ÅDT under 1500 fordon, samt vägrenar och GC-vägar kan utföras som halvvarm och 

kallåtervinning medan tyngre trafikerade vägar rekommenderas varmåtervinning, Törnblom (2011). 

I strävan efter hög återvinningsprocent bör det undvikas att asfalt blir liggande på lager i väntan på 

användning. Det är önskvärt att fler asfaltsverk kan ta hand om återvinningsmassor för att 

möjliggöra en större återvinningsgrad.  

I denna rapport har för LCC-analysen inkluderat avgifter för utsläppsrätter från bränslet som 

förbrukas av fordonen som färdas på den. 
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7. Livscykelkostnad (LCC) 

7.1  Allmänt 

Under senare år har investeringskostnaden som utgångspunkt ifrågasatts vid val av beläggning för 

väggbyggnad. Alternativet är att låta den totala kostnaden för en väg under hela dess livslängd vara 

beslutsunderlag för en vägkonstruktion eftersom det har bevisats att ett dyrare beläggningsmaterial 

kan kosta samhället mindre i längden än en beläggning med lägre investeringskostnad. Det är just 

detta som är syftet med en LCC-analys. 

2+1 väg med kombinationsbeläggning jämförs med en referensbeläggning av asfalt och en med 

enbart betongbeläggning. Påpekas bör att betong i alla tre körfälten knappast är ett alternativ då det 

blir för hög anläggningskostnad. Platsen som valts är E20 utanför Mariestad. Trafikverket har i en 

rapport fastställt att mötesfri väg är önskvärd för hela E20 mellan Stockholm och Göteborg, 

Trafikverket (2012).  LCC-analysen omfattar 40 år och vägavsnittet har en längd på 10 km för att 

underlätta beräkningar och jämförelser. 

Uppskattad nuvärdesränta på 3.5% används vid alla underhållsberäkningar och presenteras parallellt 

med de direkta kostnaderna, Hagert (2013). Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för avsnittet är 10000 fordon 

varav 20 % utgörs av tung trafik, Trafikverket (2012). Underlaget som valts är materialtyp 5, silt. 

Valda tvärsnitts totala tjocklek är 0,90 m för asfaltsbeläggningen och 0,93 m för betongbeläggningen. 

Siffrorna står till grund för beräkning utav anläggningskostnad för betong och asfalt finns i det Excel-

verktyg som är framtaget av Christer Hagert 2012. 

Konstruktionens hållbarhet beräknas med antal tunga axlar i datamodellen PMS-object. Kostnader 

för asfalt, betong och kombinationsbeläggning redovisas. I beräkningarna exkluderas kostnaden för 

underbyggnad och schaktning eftersom dessa är densamma oavsett beläggning. Enbart kostnaderna 

för vägens överbyggnad inkluderas.  

 

Figur 7.1a Tvärsnitt fiktiv väg. 
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7.2 Investeringskostnader 

 

Investeringskostnaderna för de olika beläggningstyperna är uträknade efter pris per m2. 

Beräkningarna går att se i Bilaga A, i detta kapitel presenteras enbart resultaten. För betongen 

använder vi oss utav samma överbyggnad för både K1 och K2 och dessa kostar 616 kr/m2. Priserna 

för asfalten är 465 kr/m2 i K1 och 429 kr/m2 i K2 (tabell 7.2a). Skillnaden i pris för de olika 

asfaltslagren beror på de olika utförandena av dessa. Asfaltslagret i K1 utförs tjockare och är därmed 

dyrare. Alla priser är exklusive kostnaden för underbyggnad. 

 

Körfält Kr/m2 

Betong K1 616 

Betong K2 616 

Asfalt K1 465 

Asfalt K2 429 

Tabell 7.2a Kvadratmeterpris för körfälten. 

 

Med utgångspunkt för dessa kostnader presenteras de sammanlagda investeringskostnaderna i Figur 

7.2b. Eftersom detta är en 2+1 väg blir den totala sträckan för K2 blir hälften så lång som K1, 

eftersom denna fil enbart finns i en färdriktning åt gången. 

 

Figur 7.2b Investeringskostnader 
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7.3 Underhållskostnader 

 

För att beräkna hur många tillfällen som underhållsarbeten måste utföras används ett Excelverktyg 

från VTI. ÅDT är 5000 fordon per körfält där vägen är tvåfilig. Slitageperiod för dubbdäck uppskattas 

till 150 dagar, dvs. 5 månader. Andel dubbdäck i trafiken har mätts fram av VTI till ca 75 %. Vägen 

antas vara saltad och tillåtet spårdjup sätts till 15mm där övrigt spårdjup antas 5mm, då tillåts 10mm 

spårdjup till följd av dubbdäck, Hagert (2013).  

Spårdjupet är inte den enda avgörande faktorn för att avgöra när en väg måste åtgärdas. 

Ojämnheter i körbanans längdled skall iakttas så att dess a inte är för stora. Det förutsätts att 

spårdjupen åstadkomna av dubbdäck är dimensionerande för frekvensen på underhållstillfällena. 

För asfalt i K1 beräknas fem åtgärdstillfällen. För betong K1 beräknas två åtgärdstillfällen under 40 

års livslängd. Beräkningar för underhållsarbeten och dess frekvens kan återses i bilaga B. I Figur 7.3a 

redovisas underhållskostnader med och utan räntepåslag för nuvärde. I denna kan utläsas att 

asfaltbeläggningens kostnader skjuter i höjden vilket kan förklaras av den frekvens som 

underhållsarbeten måste ske. Kostnaderna för en betongslipning (6 milj. Kr) och en nyasfaltering 

(6.4milj mkr) är jämförbara men eftersom asfaltasarbeten måste utföras betydligt oftare så blir dess 

underhållskostnader mycket högre. 

Arbetstiden för underhållsarbete inkluderas i analysen. Kapaciteten är 9000 kvm asfalt per dag, 

vilket resulterar i 9 dagars avstängd väg på aktuell sträcka, Hagert (2013). 

För slipning utav betongväg behövs en speciell diamantslip som slipar 2000kvm per dag. För att 

undvika allt för lång arbetstid används fyra stycken slipar vilket innebär 10 dagars arbete då hela 

vägsträckan är 20000m*4m (ÖB:s bredd)/ (4(maskiner)*2000(m2/dag))= 10 dagar. 
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Figur 7.3a Underhållskostnader 
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7.4 Samhällskostnader 

Kostnader för förseningar på grund av vägarbete baseras på nyckeltal för kostnad per timme, för 

tung trafik 300 kr och lätt trafik 100 kr. Försening per fordon sätts till fem minuter men detta är ett 

rent antagande, tre eller tio minuter är andra rimliga antaganden. 

I dessa kostnader ingår de olyckor som är relaterade till underhållsarbetena. Dessa hämtas från 

statistik och sannolikheter från Trafikverket. Eftersom betongens underhållsarbete tar en dag längre 

än genomsnittligt asfaltsarbete blir kostnaden per underhållstillfälle större hos betongen. Den 

sammanlagda kostnaden hos betong och kombinationsbeläggning är ändå lägre än asfaltens 

kostnad, eftersom asfaltsbeläggningen kräver betydligt frekventare underhåll. De sammalagda 

kostnaderna för både förseningar och olyckor relaterade till underhållsarbeten presenteras i Figur 

7.4a. 

 

Figur 7.4a, Samhällskostnader. 
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7.5 Miljökostnader 

 

I detta kapitel ingår två kostnader; bränslekostnad för trafiken samt utsläppskostnad där analysen 

tar hänsyn till avgifter för utsläppsrätter. 

Bränslekostnaden baseras på undersökningar från VTI där personbilar drar 1.1 % mindre bränsle på 

betongbeläggning och tung trafik 6,7 % mindre jämfört med en asfaltsbeläggning, Hultqvist (2013). 

Bränslekostnaden är utan skatt för bensin 5,17 kr/l och diesel 6,65 kr/l, Hagert (2013). 

I Figur 7.5a visas miljökostnader utifrån ett referensvärde där utsläppen av CO2 från fordonen på 

grund av bränsleförbrukning för en asfaltsbeläggning sätts till 0 kr och kostnadsbesparingar ett eller 

två körfält i betong beräknas. I bilaga C visas de totala kostnaderna för utsläppen. Dessa visar 

dominerande bränslekostnaderna är för en LCC analys. För än längre livslängd på väg kommer dessa 

siffor bil än mer dominerande. 

Utsläppskostnaden beräknas med utsläppsrättsavgift. Den är idag 0,35 kr/kg men denna kan 

förväntas sjunka framöver eftersom det varit tendensen sedan den infördes. Kostnaden räknas ut 

genom att utsläppen per år i kilogram multipliceras med utsläppsavgiften. En aspekt som inte har 

innefattats i denna analys är miljösparandet för olika beläggningar. Ett mindre utsläpp av koldioxid 

och andra växthusgaser påverkar den globala uppvärmningen. Värdet av detta finns inte med i 

beräkningarna av denna analys eftersom det inte omfattas av rapportens avgränsningar. 
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Figur 7.5a Miljökostnader 
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8. Resultat 

Grafen för direkta kostnader kan ses som en parantes i sammanhanget. Anledningen till att 

linjerna för betong samt kombinationsbeläggning går neråt är att bränslekostnaderna räknas 

som en besparing(negativ siffra) där bränslekostnaden för asfaltsbeläggning sätts till 0 (se tabell 

8.1b).  

Figur 8.1a visar de totala kostnaderna för de tre olika alternativen över tid. Viktigt att notera är 

vid vilka år linjerna skär varandra. Redan efter 8 år har man i detta projekt sparat in på att 

använda en kombinationsbeläggning istället för en asfaltsbeläggning. Motsvarande årtal för 

betongbeläggning är år 12. Det kan antas att vid ett årtal långt efter analysens slut kommer 

betong och kombinationsbeläggning korsa varandra. Detta antas vara så långt fram i tiden att 

det aldrig kommer vara aktuellt på grund av vägens begränsade levnadstid. 
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8.1 Resultat från LCC 

 

Figur 8.1a 

Rapporten reserverar sig från att skillnaderna i totalpris över åren kan vara mindre och annorlunda 

än de presenteras här. I sammanhanget bör också nämnas att andra jämförelser har använt sig av 

andra siffror för till exempel bränsleförbrukning och dess resultat kan således skilja markant från 

denna. 

Över en 40-års period med de kostnader som inkluderats i denna rapport nås besparingar för 
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Tabell 8.1b Besparingar 

Beläggning Besparing (miljoner kr) 

Kombinerad (nuvärde) 21,7 

Betong (nuvärde) 17,3 

Kombinerad (direkta) 50,7 

Betong (direkta) 49,2 

 

 

I Figur 8.1c kan alla delkostnader samt de totala kostnaderna för de tre olika alternativen som 

inkluderats i denna rapport utläsas. Slutsatsen som kan dras av dessa siffror är att under rådande 

omständigheter för just en eventuell utbyggnad av E20 utanför Mariestad till en 2+1 väg är en 

kombinationsbeläggning ett vinnande alternativ i ett 40 års perspektiv.  

För att möjliggöra för Trafikverket att välja detta alternativ måste denne inse att en högre 

investering ger en lägre livstidskostnad. Det ligger dock inte i en vägbyggares ekonomiska intresse 

att bilister skall förbruka mindre bränsle samtidigt som deras egen anläggningskostnad skjuter i 

höjden, däremot är det en samhällsekonomisk vinst. Denna LCC-analys visar att se saker i ett längre 

perspektiv möjliggör andra lösningar än de traditionella. 
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Figur 8.1c Totala kostnader. 
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9. Rekommendationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

För beställarnas räkning talar föregående kapitel sitt tydliga språk. I just detta fall, med 2+1väg på 

just denna plats, E20 Mariestad, är en kombinationsbeläggning att föredra enligt rapportens LCC-

analys. Det kan antas att det kan vara lönsamt att utföra liknande vägar på samma sätt. Som stöd för 

en sådan budgetering kan denna rapport användas. Viktigt att ta hänsyn vid sitt anläggningsval är 

ÅDT. I denna analys är ÅDT satt till 10000 fordon, för att överväga en kombinationsbeläggning måste 

trafikmängden vara relativt stor. 

Ett utförande med kombinationsbeläggning kan också rekommenderas för andra vägtyper än 

2+1vägar. Som presenterats i tidigare kapitel om befintliga vägar har även projekt med breddning 

utav motorvägar utförda med betongbeläggning varit till tillfredställelse. Till dags datum kunde inget 

exempel på nybyggnation utav motorväg med kombinationsbeläggning hittas men utifrån de 

resultat denna rapport presenterar skulle det kunna vara ett fullgott alternativ. Därför 

rekommenderas att även vid utförande utav motorvägar överväga ett kombinerat alternativt. Som 

stöd för sådant beslutsfattande kan resultaten från denna rapport användas.  
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Bilagor 

 

Bilaga A: Data för överbyggnadstyper 

 

K1, Asfalt Indata Indata Indata 
     

 
Överyta, m Tjocklek, m Släntlutning Bredd, ök Bredd, uk Volym m3(ta) Kr/m3(ta) Kr/m2 

   
1/ 

     Färdig väg 4 
 

0,25 
     Slitlager, (ABS) 4 0,04 

 

4,00 4,02 0,16 2000 80 

Bindlager 

 

0,04 

 

4,02 4,04 0,16 1900 77 

AG 

 

0,08 

 

4,04 4,08 0,32 1400 114 

Obundet bärlager 
 

0,08 
 

4,04 4,08 0,32 400 32 

Förstärkningslager 
 

0,42 
 

4,08 4,29 1,76 250 110 

Skyddslager 
 

0,24 
 

4,29 4,41 1,04 200 52 

Lätt bergbank, okrossad 
 

0,00 
 

4,41 4,41 0,00 100 0 

Fyllning 
 

0,00 
 

4,41 4,41 0,00 45 0 

         Tjocklek, tot 

 

0,90 

   

Summa 

 

465 

 

K2 asfalt Indata Indata Indata 

     

 
Överyta, m Tjocklek, m Släntlutning Bredd, ök Bredd, uk Volym m3(ta) Kr/m3(ta) Kr/m2 

   
1/ 

     Färdig väg 4 
 

0,25 
     Slitlager 4 0,04 

 
4 4,02 0,16 2000 80 

Bindlager   0,04 
 

4,02 4,04 0,16 1900 77 

AG 

 

0,05 

 

4,02 4,045 0,20 1400 71 

Obundet bärlager 

 

0,08 

 

4,045 4,09 0,33 400 33 

Förstärkningslager 0,42 0,42 

 

4,09 4,295 1,76 250 110 

Skyddslager 
 

0,27 
 

4,295 4,43 1,18 200 59 

Lätt bergbank, okrossad 
 

0,00 
 

4,43 4,43 0,00 100 0 

Fyllning 
 

0,00 
 

4,43 4,43 0,00 45 0 

         Tjocklek, tot 
 

0,90 
   

Summa 
 

429 
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K1 och K2 
Oarm.betong  Indata Indata Indata 

     

 
Överyta, m Tjocklek, m Släntlutning Bredd, ök Bredd, uk Volym m3(ta) Kr/m3(ta) Kr/m2 

   
1/ 

     Färdig väg 4 
 

0,25 
     BÖ, pris vid läggaren 4 0,23 

 
4,00 4,12 0,93 925 216 

AG 
 

0,05 
 

4,12 4,14 0,21 1400 72 

Obundet bärlager 

 

0,05 

 

4,14 4,17 0,21 400 21 

F-lager 

 

0,22 0,22 4,17 4,28 0,93 250 58 

Bergunderbyggnad, sprängsten 0,00 0,27 4,28 4,28 0,00 100 0 

Skyddslager 
 

0,38 
 

4,28 4,47 1,66 200 83 

Fyllning 
 

0,00 
 

4,28 4,28 0,00 45 0 

Utläggning betong 
 

  
     

45 

Fogar 
 

  
     

13 

Slipning/Friläggning 
 

  
     

18 

Omkostnader 

 

  

     

12 

Etablering 

       

61 

Vinst 
       

17 

         

         

   
0,55 

     Tjocklek, tot 
 

0,93 
   

Summa 
 

616 

 

 

Samma betong överbyggnad har använts till alla körfält i betong för både den kombinerade och – 

betongbeläggningen. Asfaltsbeläggningen utförs enligt K1-asfalt i högra körfältet och K2- asfalt i 

både asfalt och kombinerade beläggningen. 
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Bilaga B: Väg- och trafikdata 

 

På följande sidor kan beräkningar för underhåll och samhällskostnader ses. Asfalt K2 används för 

både asfaltsbeläggning och kombinationsbeläggning. Betong K1 ser likadan ut för betong och – 

kombinationsbeläggning. 

        Tunga Lätta     

Väglängd, km 10 

  
  

  
  

Årsdygnstrafik 10 000 

  
  

  
  

K1 5 000 
 

5 000 1 000 4 000 
 

Trafikmängd 

K2 1 000 
  

300 100 
 

kr/h 

Tung, K1 (%) 20 
  

25 000 33 333 58 333 Förseningskostnad/dag 

Tung, K2 (%) 10 Vid dim. 

    
  

Axlar 1,5 
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Bilaga C: Beräkningar för miljökostnader 

 

I tabellen nedan används de årliga kostnaderna för bränslebesparing samt besparing utav 

utsläppsrätt som angetts i tidigare tabell. 

   Nuvärde 

 
Kombinerad Betong 

År Bränsle CO2 Bränsle CO2 

0 729 684 101 258 772 372 105 555 

1 705 009 97 834 746 253 101 985 

2 681 168 94 525 721 018 98 536 

3 658 133 91 329 696 635 95 204 

4 635 877 88 240 673 078 91 985 

5 614 374 85 256 650 317 88 874 

6 593 598 82 373 628 325 85 869 

7 573 525 79 588 607 078 82 965 

8 554 130 76 896 586 548 80 159 

9 535 392 74 296 566 713 77 449 

10 517 287 71 784 547 549 74 830 

11 499 794 69 356 529 033 72 299 

12 482 893 67 011 511 143 69 854 

13 466 563 64 745 493 858 67 492 

14 450 785 62 555 477 157 65 210 

15 435 542 60 440 461 022 63 005 

16 420 813 58 396 445 432 60 874 

17 406 583 56 421 430 369 58 815 

18 392 834 54 513 415 815 56 827 

19 379 549 52 670 401 754 54 905 

20 366 714 50 889 388 168 53 048 

21 354 313 49 168 375 041 51 254 

22 342 332 47 505 362 359 49 521 

23 330 755 45 899 350 105 47 846 

24 319 570 44 347 338 266 46 228 

25 308 764 42 847 326 827 44 665 

26 298 322 41 398 315 775 43 155 

27 288 234 39 998 305 096 41 695 

28 278 487 38 645 294 779 40 285 

29 269 070 37 339 284 811 38 923 

30 259 971 36 076 275 180 37 607 

31 251 179 34 856 265 874 36 335 

32 242 685 33 677 256 883 35 106 

33 234 479 32 538 248 196 33 919 

34 226 549 31 438 239 803 32 772 

35 218 888 30 375 231 694 31 664 

36 211 486 29 348 223 859 30 593 

37 204 335 28 355 216 289 29 559 

38 197 425 27 397 208 975 28 559 

39 190 749 26 470 201 908 27 593 

40 184 298 25 575 195 080 26 660 

Totalt 40 år 16 312 139 2 263 625 17 266 436 2 359 681 
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Total bränslekostnad 

   Asfalt 
 

1 103 665 800 

Betong 
 

1 072 770 912 

Kombinerad 1 074 478 440 
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Bilaga D: Totala kostnader över åren 

 

Total 
kostnad (år 

för år) 
 

Direkta kostnader 
 

Nuvärdeskostnader 

   
Asfalt Betong Kombinerad 

 
Asfalt Betong Kombinerad 

          

 
1 

 
54 348 500 73 902 844 66 684 413 

 
54 348 500 73 902 844 66 684 413 

 
2 

 

54 348 500 73 024 917 65 853 471 

 

54 348 500 73 024 917 65 853 471 

 
3 

 

54 348 500 72 146 990 65 022 529 

 

54 348 500 72 176 678 65 050 628 

 
4 

 

54 348 500 71 269 063 64 191 587 

 

54 348 500 71 357 124 64 274 935 

 
5 

 
54 348 500 70 391 137 63 360 645 

 
54 348 500 70 565 285 63 525 473 

 
6 

 
54 348 500 69 513 210 62 529 704 

 
54 348 500 69 800 222 62 801 356 

 
7 

 
54 348 500 68 635 283 61 698 762 

 
54 348 500 69 061 031 62 101 725 

 
8 

 
61 705 685 67 757 356 60 867 820 

 
59 935 631 68 346 837 61 425 753 

 
9 

 
61 705 685 66 879 429 60 036 878 

 
59 935 631 67 656 795 60 772 641 

 
10 

 

61 705 685 66 001 502 59 205 936 

 

59 935 631 66 990 087 60 141 614 

 
11 

 

61 705 685 65 123 576 58 374 995 

 

59 935 631 66 345 925 59 531 926 

 
12 

 

61 705 685 64 245 649 57 544 053 

 

59 935 631 65 723 546 58 942 856 

 
13 

 
61 705 685 63 367 722 56 713 111 

 
59 935 631 65 122 214 58 373 706 

 
14 

 
69 062 870 62 489 795 55 882 169 

 
64 480 766 64 541 217 57 823 802 

 
15 

 
69 062 870 61 611 868 55 051 227 

 
64 480 766 63 979 867 57 292 495 

 
16 

 
69 062 870 60 733 942 54 220 286 

 
64 480 766 63 437 499 56 779 154 

 
17 

 
69 062 870 59 856 015 53 389 344 

 
64 480 766 62 913 473 56 283 173 

 
18 

 

69 062 870 58 978 088 52 558 402 

 

64 480 766 62 407 168 55 803 964 

 
19 

 

69 062 870 58 100 161 51 727 460 

 

64 480 766 61 917 983 55 340 960 

 
20 

 

69 062 870 64 285 568  57 959 852 

 

64 480 766 64 995 132 58 443 403 

 
21 

 
69 062 870 63 407 641  57 128 910 

 
64 480 766 64 538 473 58 011 184 

 
22 

 
80 098 648 62 529 714  59 976 561 

 
69 658 209 64 097 257 59 319 395 

 
23 

 
80 098 648 61 651 787  59 145 619 

 
69 658 209 63 670 962 58 915 914 

 
24 

 
80 098 648 60 773 860  58 314 677 

 
69 658 209 63 259 082 58 526 077 

 
25 

 
80 098 648 59 895 934  57 483 735 

 
69 658 209 62 861 130 58 149 423 

 
26 

 

80 098 648 59 018 007  56 652 793 

 

69 658 209 62 476 636 57 785 506 

 
27 

 

80 098 648 58 140 080  55 821 852 

 

69 658 209 62 105 144 57 433 896 

 
28 

 

94 595 219 57 262 153  54 990 910 

 

75 190 888 61 746 214 57 094 175 

 
29 

 
94 595 219 56 384 226  54 159 968 

 
75 190 888 61 399 422 56 765 943 

 
30 

 
94 595 219 55 506 300  53 329 026 

 
75 190 888 61 064 358 56 448 811 

 
31 

 
94 595 219 54 628 373  52 498 084 

 
75 190 888 60 740 624 56 142 402 

 
32 

 
94 595 219 53 750 446  51 667 143 

 
75 190 888 60 427 838 55 846 356 

 
33 

 
94 595 219 52 872 519  50 836 201 

 
75 190 888 60 125 628 55 560 320 

 
34 

 

94 595 219 51 994 592  50 005 259 

 

75 190 888 59 833 639 55 283 958 

 
35 

 

94 595 219 51 116 666  49 174 317 

 

75 190 888 59 551 524 55 016 941 

 
36 

 

94 595 219 50 238 739  48 343 375 

 

75 190 888 59 278 948 54 758 953 

 
37 

 
94 595 219 49 360 812  47 512 434 

 
75 190 888 59 015 591 54 509 690 

 
38 

 
94 595 219 48 482 885  46 681 492 

 
75 190 888 58 761 139 54 268 856 

 
39 

 
94 595 219 47 604 958  45 850 550 

 
75 190 888 58 515 292 54 036 166 

 
40 

 
105 618 996 57 322 031 55 614 608 

 
77 975 190 60 953 763 56 524 459 

 

Slutvärde   105 618 56 444 54 783   77 975 60 724 56 307 
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996 105 666 190 262 241 

          

 
Differens   0 

49 174 
892 

50 835 
330   0 

17 250 
928 

21 667 
950 

 


