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Sammanfattning 

 

SMHI:s data tyder på att temperaturen i Sverige kommer att öka. Dessutom kommer det 

framtida temperaturintervallet att vara mindre. Dessa två beräknade förändringar kommer 

att påverka den dimensioneringsprocess som idag används för vägar. Idag tar trafikverket 

hänsyn till temperaturen i ett bitumenbundet lager samt klimatperiodernas längder och 

båda dessa variabler kommer att förändras med tiden. Detta kommer att påverka val av 

material, materialåtgång vid nybyggnation, underhållsåtgärder samt vägens beräknade 

livslängd och kraven på de bitumen som skall används i framtiden. Förutom detta kan 

trafikverket behöva se över ett antal tabellvärden samt den klimatzonsindelning 

organisationen för närvarande använder sig utav. 

 

Nyckelord: klimatförändringar, temperaturförändringar, vägdimensionering, trafikverket, 

bitumen, konsekvenser. 

 

 

  





Abstract 

The data from Sweden’s meteorological and hydrological institute suggests the 

temperatures in Sweden will rise in the future. It also suggests that the future temperature 

intervals will be smaller than they are today. This will affect the methods that are used for 

designing roads. Currently Trafikverket takes into account the temperature of the asphalt 

and the number of days of a specific climate period when considering climate 

temperature. Both these variables will have to be checked and possibly redone. This 

change will affect several areas that are important for the design, among these are the 

choice of materials, the amount of materials used, the cost of building and maintaining a 

road, a roads expected lifetime and the requirements for future asphalt layers. Add to that 

Trafikverket will probably need to recheck several table values and the climate zones that 

the organization uses today. 

 

Keywords: Climate change, temperature changes, road design, trafikverket, asphalt, 

consequences





Förord 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng på 

utbildningen Byggteknik och design vid Kungliga Tekniska Högskolan och är skriven 

med hjälp av Trafikverket. 

 

Om något intressant har framgått i denna rapport går all ära till de som har avvarat sin tid 

till att försöka göra detta till ett bättre arbete. Därför vill jag tacka alla som har tagit sig 

tiden att förmedla kunskap, föreslå förbättringar och uppmuntrat till att fortsätta arbeta: 

mina handledare Kenneth Eriksson och Anders Wengelin samt min tidigare föreläsare 

inom vägdimensionering Roger Nilsson. Vill även tacka mina föräldrar Thomas och Inger 

som har läst igenom rapporten ett flertal gånger och gett sina synpunkter. Slutligen vill 

jag tacka VTI för deras trevliga mottagande och deras välvilja att hjälpa till med förslag 

på litteratur. 
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Termer och begrepp   

 

Asfalt: Stenar som sitter ihop med hjälp av bitumen. 

 

Bitumen: Oljeprodukt som fungerar som ett lim i asfalt. 

 

Klimatperiod: Trafikverkets term för specifika tider under året då temperaturen är inom 

specificerade intervall. De klimatperioder som anges är vinter, tjällossningsvinter, 

tjällossning, senvår, sommar och höst. 

 

Lagertjocklek: Mer i avsnittet Allmänt om vägkonstruktioner. 

 

Standardaxel: En schablonaxel som representerar samtliga hjulaxlar på tunga fordon i 

Sverige. En standardaxel verkar med en kraft på 100 kN (ca. 10 ton) och varje däck 

utövar ett tryck på 800 kPa. Denna förenkling är nödvändig för att koppla beläggningens 

livslängd med ett givet antal överfarter. 

 

Styvhetsmodul: En koefficient som anger hur elastiskt ett material är. Lägre styvhet 

betyder högre elasticitet. 

 

Viskoelastisk: Ett viskoelastiskt material kan agera både elastiskt och visköst. Appliceras 

en kraft snabbt har, i detta fall bitumenet, mera elastiska egenskaper medan under 

långverkande belastning har det mera viskösa attribut. 

 

Överfarter: En överfart är en passage av en standardaxel. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Att jordens klimat genomgått förändringar har undgått få och tron på att fler förändringar 

kommer att ske är föga ifrågasatt. Även om det är omöjligt att kartlägga samtliga 

konsekvenser av den globala uppvärmningen är det klart att jordens medeltemperatur har 

ökat och troligtvis kommer att fortsätta öka. Dessutom har mängden nederbörd förändrats 

i olika delar av världen.  Det är även klart att en höjning av temperaturen på jorden och 

förändrad nederbörd ger annorlunda förutsättningar i framtiden för mänskliga samhällen, 

däribland jordbruket, vattenflöden på och i jorden samt byggsektorn. Ett område som är 

kopplat till byggsektorn, som kommer att behöva anpassa sig efter nya förutsättningar, är 

samhällets infrastruktur, däribland våra vägar. Vägar är dimensionerade så att dess 

konstruktion är optimerad för de förutsättningar vägen har. Om förutsättningarna ändras 

innebär detta att existerande vägar i framtiden kommer att vara optimerade för ett klimat 

som den inte befinner sig i. Dessutom optimeras vägar för sina förutsättningar med hjälp 

av olika klimatdata. Eftersom klimatet ändras kommer även de värden som används vid 

vägdimensionering att eventuellt behöva ändras. 

 

 
Bild 1.1. All last som orsakas av fordon på en väg måste bäras upp utav materialet i 

vägkonstruktionen utan att för stora deformationer uppstår. 

 

En vägs syfte är att möjliggöra transporter från punkt A till punkt B. För att säkerställa att 

transporten sker på ett säkert sätt måste vägen dimensioneras och byggas på ett sådant 

sätt att de enorma laster som orsakas av passerande fordon inte ger upphov till 
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deformationer i konstruktionen. Att göra detta kräver att man tar hänsyn till 

omgivningens temperatur och mängden nederbörd. Kunskapen om omgivningens min- 

och maxtemperatur samt när och under hur lång tid en väg utsätts för vissa 

temperaturintervall är intressant av flera anledningar. För det första dimensioneras vägens 

översta lager, slitlagret, för att förhindra att vatten kommer in i konstruktionen. Vatten 

som kommer in kan expandera under kalla perioder, så kallat tjällyft, vilket kan leda till 

sprickbildning i vägbeläggningen. För det andra är bitumen ett viskoelastiskt material och 

beter sig annorlunda beroende på vilka krafter materialet utsätts för. En lägre temperatur 

leder till att styvheten blir högre medan en högre temperatur gör bitumenet mera mjukt.  

I Sverige har trafikverket ansvaret för dimensioneringsprocessen av vägar och för att ta 

hänsyn till den omgivande temperaturen har landet delats in i fem klimatzoner. Beroende 

på vilken klimatzon en väg är lokaliserad i inhämtas information om dimensionerande 

temperatur ett bitumenlager måste vara anpassat för och längd på samtliga klimatperioder 

under året.
1
 Men vad händer med denna dimensioneringsprocess när klimatet blir 

varmare? Kan kraven vara desamma som de är nu eller måste de ändras? Kan samma 

indelning av klimatzoner användas och vad händer med de olika klimatperioderna? Blir 

de längre eller kortare och vad blir konsekvenserna av förändrade årstider? Detta är 

frågor som belyses i denna rapport. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att skapa eller öka intresset inför konsekvenser av klimat-

förändringarna i vägdimensioneringsprocessen och att försöka ge insikt i framtida 

utmaningar för vägbranschen. Trafikverket är på intet sätt ovetande eller okunniga om 

klimatförändringarna och anpassningar har börjat ske. Exempelvis tas numera hänsyn till 

att mängden nederbörd, enligt förutsägelser, kommer att öka vilket leder till att högre 

dimensioner på dräneringsledningar och vägtrummor ibland väljs än vad som krävs i 

dagsläget. Dock har inte lika mycket skett på beläggningssidan, eventuellt på grund av att 

konsekvenserna av underdimensionerade ledningar och trummor kan skada hela 

vägkonstruktionen medan ett felaktigt konstruerat asfaltlager ofta kan repareras genom att 

ersätta det befintliga.  

 

 

1.3 Målformulering 
 

Målet med detta arbete är att studera hur trafikverkets vägdimensioneringsprocess kan 

komma att behöva ses över med hänsyn till temperaturförändringarna som uppkommer 

av den globala uppvärmningen. Studien tar hänsyn till trafikverkets krav vid 

vägdimensionering, framhäver punkter som påverkas av temperaturförändringar och ger 

förslag på vilka delar av processen som måste ses över eller förändras. 
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1.4 Avgränsningar 
 

Ett antal avgränsningar görs i detta arbete.  

 

1) Arbetet fokuserar på temperaturaspekten av klimatförändringarna. Konsekvenserna av 

klimatförändringarna för vägdimensioneringsprocessen i Sverige är många. Främst kan 

nederbörden komma att öka vilket kan leda till problem med dränering och erosion. Även 

om detta är ett intressant och mycket relevant ämne tas detta inte upp i här. Trafikverket 

tar redan hänsyn till en ökad mängd nederbörd vid dimensionering av 

dräneringsledningar och vägtrummor.
2
 

 

2) Temperaturförändringen antas ske enligt SMHI:s data. Denna avgränsning innebär att 

endast SMHI:s prognoser används för att göra en bedömning om hur temperaturen 

kommer att förändras i Sverige i framtiden. Argumentet för denna avgränsning ligger i 

osäkerheten att korrekt beräkna framtida förhållanden. Att ta hänsyn till flera 

organisationers data skulle ta tid men det är ingen garanti att andra data ger en mera 

korrekt bild över framtidens klimat. 

 

3) Väldigt lite vikt kommer att läggas på förändringen av extremtemperaturer. Att 

extremtemperaturerna förändras både i temperatur och hur ofta de inträffar är absolut av 

intresse när ett bitumen skall dimensioneras. För detta arbete anses det dock vara adekvat 

att nämna att extremtemperaturerna och hur ofta de inträffar kommer att ändras. Om en 

djupare studie skall genomföras för att avgöra exakt vilka förändringar som måste ske i 

trafikverkets verktyg måste mera fakta om extremtemperaturer och bitumenets 

värmeegenskaper användas än det som framgår i denna rapport. 

 

4) Endast bitumenöverbyggnader behandlas. Detta innebär väldigt lite fokus kommer att 

läggas på vägar med obundna överbyggnader och betongvägar. 

 

 

1.5 Frågeställning 

 
Detta arbete skall gå mot att svara på tre frågor: 

 

1) Hur ser prognosen ut för Sveriges framtida temperaturer? 

 

2) Vilka verktyg använder trafikverket sig av idag för att ta hänsyn till temperaturen i en 

vägs omgivning? 
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3) Vilka blir konsekvenserna för vägarna i Sverige och hur påverkas de verktyg som 

trafikverket använder av temperaturförändringarna?  

 

1.6 Metod och genomförande 
 

Det finns en enorm mängd data om hur jordens klimat kommer att förändras i framtiden 

och en hel del finns även skrivet om vad som händer när något lager av en väg är 

feldimensionerat ur temperatursynpunkt. Intressant nog finns dock inte mycket skrivet 

om hur de förutsedda temperaturförändringarna kommer att påverka våra vägar. Mycket 

av det som har publicerats, exempelvis Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och 

underhåll (VTI-rapport) och  Impact of climate change: A focus on road and rail 

transport infrastructures (Joint Reasearch Centre – European Commission) behandlar ett 

bredare spektrum. I båda dessa rapporter framförs de stora dragen som att temperaturen 

förväntas stiga och mängden nederbörd kommer att öka. De går sedan igenom detta kan 

påverka flera aspekter av vägdimensionering och underhåll. På grund av avsakanaden av 

mycket litteratur som kombinerar de två områdena har litteraturstudier och samtal med 

sakkunniga använts för att nå målet. Litteraturstudien behandlade först förutsägelser om 

hur temperaturen kommer att förändras. Denna information togs uteslutande ifrån 

SMHI:s hemsida. 

 

Steg två vart att få insikt i när trafikverket kräver att den omgivande temperaturen tas 

hänsyn till. Här användes TRVK Väg (2011) för att få en överblick över vilka verktyg 

trafikverket använder och SAN REMO-rapporten (1992) användes för att få bättre 

förståelse för de olika stegen i dimensioneringsprocessen samt att få ökad kunskap om 

ursprunget för vissa tabellvärden i TRVK Väg.  

 

När dessa tre delar vart avklarade kunde en sammanställning av trafikverkets nuvarande 

verktyg och SMHI:s data för att se vilka förändringar som kan behövas göras i 

dimensioneringsprocessen. 
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2. Teori 
 

2.1 Allmänt om vägkonstruktioner 
 

En vägs syfte är att möjliggöra transport av fordon eller människor från punkt A till punkt 

B. Vägen består av flera lager vars huvudsyfte är att sprida ut spänningarna, som orsakas 

av laster från passerande fordon, på en så stor yta att trycket på terrassytan blir 

acceptabel. Terrassytan, där mötet mellan befintlig mark (underbyggnad) och 

vägmaterialet (överbyggnad) sker, klarar av olika spänningar innan den deformeras 

beroende på de geotekniska förutsättningarna. Exempelvis klarar berg av högre tryck än 

lera innan det deformeras.. Ett av de viktigaste momenten vid dimensionerandet av en 

väg är att se till att spänningarna på terrassytan (även kallat terrasstöjning) blir så små att 

deformationen inte överstiger kraven för maximal tillåten deformation. Detta görs genom 

att dimensionera överbyggnadens tre lager: förstärkningslager, bärlager och slitlager.  

 

Figur 2.1.1 Schematisk bild av en väg i genomskärning.
3
 

 

Förstärkningslagret skall förstärka den redan existerande terrassen och fungerar ofta 

som dränering eller tjälisolerande lager för att förhindra fukt att komma in i bärlagret 

underifrån. Bärlagret kan delas in i ett bundet och ett obundet bärlager där båda dessa 

skall bära upp och fördela de laster som orsakas av fordon på vägens översta del, 

slitlagret, som har ett antal uppgifter. För det första skall slitlagret ge fordonen en jämn 

yta att ta sig fram på. För det andra skyddar det bärlagret från att nötas ned av 

däckslitage. För det tredje skall slitlagret dimensioneras så att vägen uppnår de krav på 

friktion som trafikverket har. Det är av väsentlig vikt att materialet i vägen kan ge upphov 

till sådana friktionskrafter när det är i kontakt med ett bildäck att det är möjligt att få 

stopp på ett fordon på en acceptabel sträcka. Vägens friktion avgörs av stenmaterialet i 

slitlagret och i princip gäller regeln att högre krav på friktion kräver bättre material vilket 

innebär högre kostnad. För det fjärde skall både slitlagret och det bundna bärlagret, som 

tillsammans kallas vägens bundna lager, vara vattentäta för att förhindra vatten från att 

kommer in i konstruktionen. Ett feldimensionerat bundet lager kan exempelvis leda till en 



7 

 

snabbare nedbrytning av vägen om vatten kommer in och kan även leda till 

deformationer och sprickbildning vilket ger fordonen en ojämn yta att ta sig fram på..
4
 

 

 
Bild 2.1.2. visar ett exempel på uppkomna sprickor i ett bitumenlager. 

 

Som framgår i figur 2.1.3. avgörs varje skikts kapacitet att fördela spänningar av 

materialets styvhet och tjocklek där högre styvhet och tjockare lager ger bättre 

lastspridningsförmåga. Generellt sett är ett styvare material av högre kvalité och därmed 

även dyrare att framställa och eftersom spänningarna är som störst i det översta lagret 

måste lastspridningsförmågan, och därmed kvalitén, vara bättre i de övre skikten än de 

nedre. Detta leder till att de bundna lagren oftast är av bra kvalité men inte alltför tjocka 

med tanke på kostnaderna.
5
 

 

 
Figur 2.1.3. visar hur lastspridningsförmågan är beroende av materialets styvhet och 

tjocklek.
6
 

 

En till punkt värd att nämna är att bitumen är ett viskoelastiskt material. För att visa detta 

kan man använda ett diagram som tar faktorerna frekvens, temperatur och styvhetsmodul 

i beaktande. Med frekvens menas antalet fordonsaxlar som passerar ett visst vägavsnitt 
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under en viss tid. En hög frekvens leder till att bitumenet blir mera styvt och därmed 

mera sprött medan låg frekvens, exempelvis långsamtgående eller stillastående trafik, gör 

bitumenet mjukt och mera lättflytande. Temperaturen påverkar bitumenets styvhet på 

liknande vis då högre temperatur gör bitumenet mera mjukt och lägre temperatur gör det 

mera styvt. Sambandet mellan komplexmodul (styvhetsmodul), frekvens och temperatur 

framgår av figur 2.1.4.
7
 

Figur 2.1.4. visar sambandet mellan komplexmodul, frekvens och temperatur.
8
 

 

2.2 Vägar och värme 
 

Ur temperatursynpunkt är de bundna lagren och förstärkningslagret av intresse när man 

dimensionerar en väg. Förstärkningslagret är intressant med tanke på tjällyft då det inte är 

ovanligt att motverka detta genom att höja konstruktionen, det vill säga öka avståndet 

mellan vägytan och det tjälfarliga materialet. Detta åstadkoms genom att använda tjocka 

förstärkningslager eller med ett så kallat skyddslager. Det finns även andra åtgärder som 

kan vidtas mot tjällyft, som att lägga ett isolerande material mellan förstärkningslagret 

och terrassytan eller att åtgärda de ojämnheter som uppkommer vid ytan.
9
 Kunskap om 

bitumenet är, som tidigare nämnt, också intressant för att se till att ytan blir jämn och 

därmed säker. 
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Bild 2.2.1. visar ett extremfall då bitumenet har varit så mjukt att hjulspår har 

uppkommit. 

 

För att anpassa bitumenet till rådande temperaturer används i Sverige ett så kallat 

Heukeloms diagram, en sammanställning av 4 variabler som avgör i vilket klimat ett 

specifikt bitumen är lämpligt. De faktorer som tas hänsyn till är Fraas brytpunkt, 

penetration, mjukpunkt och viskositet. Fraas brytpunkt anger när temperaturen är så 

låg att bitumenet blir så styvt att det spricker. Detta kan beskrivas som bitumenets lägsta 

funktionella temperatur. Penetration är ett mått på hur långt en 100g nål sjunker på 5 

sekunder i ett bitumen som har temperaturen 25 °C och principen är att nålen sjunker 

djupare i ett mjukare bitumen. Mjukpunkten fås genom ett experiment där en kula hålls 

på plats av ett bitumen ovanför en platta. Sedan höjs den omgivande temperaturen till den 

grad att bitumenet blir så mjukt att kulan slår i plattan. Den uppmätta temperaturen som 

krävs för detta anges som mjukpunkt och är motsatsen till Fraas brytpunkt, det vill säga 

temperaturen som krävs för att få bitumenet så mjukt att det inte uppfyller sin funktion. 

Den sista faktorn som tas med är viskositet hos bitumenet. Här mäts bitumenets 

motståndskraft vid en specifik temperatur genom att lägga bitumenet i en vridande 

miljökammare. När kammaren börjar vridas kan bitumenets motstånd mot vridningen 

mätas. Lägre motstånd kan likställas med lägre viskositet och därmed lägre styvhet. När 

dessa värden är framtagna kan de sammanställas i Heukeloms diagram.
10
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Figur 2.2.2.visar Heukeloms diagram. Den vänstra vertikala axeln anger penetration, 

högra vertikala axeln viskositet och den horisontella axeln temperatur. Värden förs in för 

Fraas brytpunkt (blå linje) och mjukpunkt (röd linje), penetration och viskositet. 

Dessutom framgår optimal viskositet för utläggning (grått område), ideal viskositet för 

blandning av bitumen vid tillverkning (brunt område) samt exempel på värden för 

bitumen utan tillsatser med sammanbindande linje (grön linje) och ett bitumen med 

tillsatsämnen (orange linje)
11

 

 

Bitumen utan tillsatser har sådana värden att dess sammanbindande linje blir en rät linje 

som i exemplet i figur 2.2.2. Detta leder till att de flesta bitumensorter utan tillsatser har 

ett tydligt temperaturintervall mellan materialets Fraas brytpunkt och mjukpunkt där dess 

egenskaper är acceptabla. Eftersom detta är en aspekt, men inte huvudämnet, i 

föreliggande arbete kommer inte mera fokus läggas på denna del av bitumenets 

egenskaper. Dock är det, för att förstå konsekvenserna av temperaturförändringarna, 

viktigt att känna till att temperaturintervallet, där bitumenets egenskaper är godtagbara, 

kan ökas med hjälp av olika tillsatsämnen. Dessutom kan andra ämnen blandas i för att 

förbättra ett bitumens egenskaper vid hög temperatur, exempelvis kan den temperatur 

som krävs för att få bitumenets optimala viskositet för utläggning sänkas. Den orangea 

linjen i figur 2.2.2 är ett ungefärligt exempel på ett bitumen med tillsatsämnen som ökar 

detta intervall.
12
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3. Resultat 

 
Nedan följer resultatet av litteraturstudier och möten med sakkunniga angående 

prognosen för Sveriges framtida temperatur och trafikverkets verktyg för att ta hänsyn till 

temperatur. 

 

3.1 Förväntade temperaturförändringar i Sverige 
 

För att göra en bedömning av hur dimensioneringsprocessen kan komma att påverkas är 

det väsentligt att känna till hur temperaturintervallen i Sveriges kommer att förändras i 

framtiden. Temperaturintervallet är, som tidigare nämnt, mycket viktigt att känna till för 

att välja rätt bitumen vid dimensioneringen. I detta arbete används data från SMHI, som 

är en sammanställning av nio olika klimatmodeller, för att försöka besvara frågan hur 

detta intervall kommer att förändras. I sina publikationer använder sig SMHI av ett antal 

termer för att beskriva framtida temperaturer, där årets högsta dygnsmedeltemperatur och 

årets lägsta dygnsmedeltemperatur är de mest centrala. Årets högsta dygnsmedel-

temperatur tas enligt SMHI fram genom att varje dag beräkna medeltemperaturen och 

sedan välja det största medelvärdet under ett år 
13

. Samma procedur används för att få 

fram årets lägsta dygnsmedeltemperatur, dock används den lägsta framtagna medel-

temperaturen
14

. Medeltemperaturen för varje dag fås fram med hjälp av Ekholm-Modéns 

formel där en uppmätt temperatur viktas utifrån vilken tid på dygnet, under vilken månad 

och på vilken geografisk ort temperaturen registrerats
15

. Den term SMHI använder för att 

beskriva framtida temperaturförändringar är högsta och lägsta förändringen av dygns-

medeltemperaturen. I diagram 3.1.1 och 3.1.2 visas det intervall som SMHI bedömer att 

årets lägsta och högsta dygnsmedeltemperaturförändring kommer att ligga inom.  
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Diagram 3.1.1. visar det beräknade intervallet för förändringen av årets lägsta 

dygnsmedeltemperatur under perioden 1960-2100. Den övre linjen framhäver de 

maximala och den nedre de minimala förändringarna enligt de nio modeller SMHI har 

tagit del av.
16

 

 

 
Diagram 3.1.2. visar det beräknade intervallet för förändringen av årets högsta 

dygnsmedeltemperatur under perioden 1960-2100. Den övre linjen framhäver de 

maximala och den nedre de minimala förändringarna enligt de nio modeller SMHI har 

dagit del av.
17
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Diagram 2.3.2 
Medelvärde för maximala
förändringen av årets
högsta
dygnsmedeltemperatur
Medelvärde för minimala
förändringen av årets
högsta
dygnsmedeltemperatur

Diagram 3.1.1 

Diagram 3.1.2 
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Ur diagram 3.1.1. och 3.1.2. kan läsas att både årets lägsta och högsta dygnsmedel-

temperatur kommer att öka i framtiden. Dessutom ökar årets lägsta 

dygnsmedeltemperatur i snabbare takt än den högsta. Detta innebär att de framtida 

temperaturer i Sverige kommer att vara högre, men skillnaderna mellan de högsta och 

lägsta temperaturerna blir mindre. En bildlig tolkning av detta framgår i figur 3.1.3. 

SMHI beräknar även att extremtemperaturerna kommer att öka, då främst höga 

extremtemperaturer som kommer att ske oftare.  

 

 
Figur 3.1.3. är en bildlig tolkning av SMHI:s data och visar att årets högsta och lägsta 

temperaturer kommer att öka, men skillnaden mellan dem kommer att minska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Figur 3.1.4 visar förändringen av lägsta och högsta dygnsmedeltemperaturen mera 

bildligt. Här framgår även att dessa förändringar inte är homogena i hela landet. 

 

 
 

Figur 3.1.4 Vänster bild visar förändringen av lägsta dygnsmedeltemperaturen och höger 

bild visar högsta dygnsmedeltemperaturförändringen i 
0
C.

18
 

 

För att få en mera exakt  bild över vad SMHI:s prognoser förutspår för framtidens 

temperturintervall i Sverige måste även kunskap om extremtemperaturer fås fram. SMHI 

nämner att de varma extremtemperaturerna kommer att höjas och ske oftare. De kalla 

extremtemperaturerna kommer dock inte ske lika ofta.
19

 

 

Även förändringen av antalet dagar med nollgenomgångar, antalet dagar då 

temperaturen varrierar omkring 0
o
C, är av intresse för vägdimensioneringen. Denna 

information är exempelvis av intresse för att bestämma hur stor risk en väg löper för att 

påverkas av tjällyft. 
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Figur 3.1.5. visar hur antalet dagar med nollgenomgångar kommer att förändras i olika 

delar av landet.
20

 

 

3.2 Trafikverkets verktyg 

 
3.2.1 Klimatzonsindelning 
 

I trafikverkets nu gällande dimensioneringskrav, TRVK 2011 (Trafikverkets tekniska krav 

Vägkonstruktion) är det bara ett litet avsnitt som uttryckligen behandlar klimat och 

värme. Dock genomsyrar avsnittet flera delar av vägdimensioneringen. Det första som 

redovisas i avsnittet är en karta över hur Sverige delas in i fem klimatzoner. 
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Figur 3.2.1.1. visar Sveriges klimatzonsindelning enligt TRVK 2011.

21
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Beroende på vilken klimatzon en väg är lokaliserad i fås information om: 

・ Antalet dagar en viss klimatperiod varar. 

・ Bitumenets dimensionerande temperatur. 

・ Styvheten i olika väglager under olika klimatperioder. 

 

Antalet dagar varje klimatperiod varar är ett mått på hur många dygn under året 

temperaturen ligger inom ett visst intervall.
22

 

 

Klimatperiod Klimatzon 

 1 2 3 4 5 

Vinter 49 80 121 151 166 

Tjällossningsvinter 10 10    

Tjällossning 15 31 45 61 91 

Senvår 46 15    

Sommar 153 153 123 77 47 

Höst 92 76 76 76 61 

Tabell 3.2.1.2. visar hur många dygn varje klimatperiod varar i de olika klimatzonerna.
23

 

 

Tabellen för bitumenets dimensionerande temperatur beror på lufttemperaturen och tas 

fram med hjälp av formeln (1 + 0.025*luftmedeltemperatur (
0
C)) för varje klimatperiod.

24
 

 

Klimatperiod Klimatzon 

 1 2 3 4 5 

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

Tjällossningsvinter 1 1    

Tjällossning 1 2,3 4,5 6,5 7,5 

Senvår 4 3    

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

Höst 6,9 3,8 3,8 3,8 3,2 

Figur 3.2.1.3. visar bitumenets dimensionerande temperatur under specifika 

klimatperioder i specifika klimatzoner.
25

 

 

Både klimatperiodens längd och bitumenets temperatur är avgörande för att förstå hur 

lång en vägs livslängd blir. Tillsammans med information om hur mycket vägen slits på 

grund av dubbdäcksslitage, vägbredd, vinterväghållning och skyltad hastighet på vägen 

kan en prognos för vägens livslängd beräknas. Eftersom olika vägar trafikeras med olika 

mängder trafik slits vägar olika mycket. På grund av detta anges ofta en vägs livslängd 

med hur många överfarter av standardaxlar en väg klarar av.
26

 

 

Trafikverket har även tabeller för vilken styvhetsmodul varje lager har under specifika 
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perioder som bör användas vid beräkningar. Exempel framgår i figur 3.2.1.4 och 3.2.1.5. 

Märk väl att olika tjocklekar och olika slags bitumen har olika tabellvärden.
27

 

 

Tjocklek <50 mm 

Klimatperiod Klimatzon 

 1 2 3 4 5 

Vinter 14500 14500 15500 17000 18500 

Tjällossningsvinter 13000 13000    

Tjällossning 13000 12000 10500 9500 9000 

Senvår 11000 11500    

Sommar 3500 4000 4500 4000 4500 

Höst 9000 11000 11000 11000 11500 

Figur 3.2.1.4. visar vilka styvhetsmoduler som bör användas vid beräkningar av ett 

bitumenbundet slitlager som har en tjocklek på mindre än 50mm. Värdena är angivna i 

MPa och används vid nybyggnad och underhåll.
28

 

 

 

Klimatperiod Lager 

 Bärlager Förstärkningslager 

Okrossat 

Förstärkningslager 

Krossat 

Skyddslager 

Vinter 1000 1000 450 1000 

Tjällossningsvinter 150 1000 450 1000 

Tjällossning 300 160 450 70 

Senvår 450 240 450 85 

Sommar 450 240 450 100 

Höst 450 240 450 100 

Figur 3.2.1.5. visar vilka styvhetsmoduler som skall användas vid beräkningar av 

obundna lager i olika klimatperioder. värdena är angivna i MPa och används vid 

nybyggnad och underhåll.
29

 

 

För att illustrera hur dessa tabeller kan användas kan ett exempel användas där en väg 

skall anläggas i Kiruna och har ett bitumenbundet slitlager som är mindre än 50mm 

tjockt. Enligt figur 3.2.1.1 är Kiruna beläget i klimatzon 5. Därmed får vi reda på från 

tabell 3.2.1.2 att denna väg kommer att utsättas för vinterklimat 166 dagar om året. Sedan 

multipliceras 166 med antalet år vägen bör vara i användbart skick för att få fram hur 

många dygn vägen kommer att vara i ett vinterklimat under dess livslängd. Från tabell 

3.2.1.3 fås information om vilken bitumenbeläggningens medeltemperatur är under 

vinterperioden, i detta exempel är detta -7
0
C. Sista steget är att få fram en styvhetsmodul 
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för respektive lager för varje klimatperiod. I detta exempel blir dessa 18500 MPa för 

bitumenlagret under vintern, 1000 MPa för bärlagret, 1000 MPa eller 450 MPa för 

förstärkningslagret, beroende på om materialet är okrossat eller krossat samt 1000 MPa 

för eventuellt skyddslager. Hela denna procedur repeteras för varje klimatperiod.  

 

Med hjälp av styvhetsmodulen och tjockleken för varje lager kan två viktiga värden 

räknas ut: största dragtöjningen i underkant asfalt och största trycktöjningen på 

terrassytan för respektive klimatperiod. De värden som har nämnts här, antal dygn en 

klimatperiod varar, medeltemperaturen i bitumenet under varje klimatperiod och största 

töjning i underkant asfalt och på terrasytan används sedan i formlerna i nästa avsnitt för 

att få fram det antal standardaxlar vägen klarar av innan den går till brott
30

. 
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3.2.2 Trafikverkets formler 

 

Följande formel kopplar samman dragtöjning i underkant asfalt med antal 

standardaxlar
31

: 

 

Ntill, bb > Nekv 

 

Ntill, bb = 
365

∑
𝑛𝑖

𝑁𝑏𝑏,𝑖

𝑚
𝑖=1

 

 

Nbb,i =𝑓𝑠   
2,37∗10−12∗1,16(1,8∗𝑇𝑖+32)

𝜀𝑏𝑏,𝑖
4  

 

där 

 

Ntill, bb = Tillåtet antal standardaxlar för bitumenbunden beläggning 

Nekv = Ekvivalent antal standardaxlar 

m  = Antalet klimatperioder 

ni = Antal dygn under klimatperiod ”i” 

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

𝑓𝑠    = Korrigeringsfaktor med avseende på befintlig beläggningsspricklighet och  

    krackelering 

εbb,i  = Största horisontella dragtöjning i bitumenbundet bärlager för klimatperiod ”i”       

vid belastning med en standardaxel på vägytan 

Ti = Temperatur (
0
C)i bitumenbunden beläggning för klimatperiod ”i” 
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Följande formel kopplar samman trycktöjning hos terrassytan med antal 

standardaxlar
32

: 

Ntill, te > 2*Nekv 

Ntill, te = 
365

∑
𝑛𝑖

𝑁𝑡𝑒,𝑖

𝑚
𝑖=1

 

 

Nte,i =𝑓𝑑   
8,06∗10−8

𝜀𝑡𝑒,𝑖
4  

där 

 

Ntill, bb = Tillåtet antal standardaxlar för terrassyta 

Nekv = Ekvivalent antal standardaxlar  

m  = Antalet klimatperioder  

ni = Antal dygn under klimatperiod ”i” 

Nte,i = Tillåtet antal standardaxlar för terrassyta under klimatperiod ”i” 

𝑓𝑠    = Korrigeringsfaktor med avseende fukt och väta i terrassmaterial 

εte,i  = Största vertikala trycktöjning i terrassyta för klimatperiod ”i” vid belastning  

     med en standardaxel på vägytan 
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Teorin bakom de två ovanstående formlerna är att en viss temperatur under en viss tid 

leder till en styvhetsmodul för varje lager i en väg som belastas av en standardaxel. Med 

kända värden för styvhetsmodul och en tjocklek för varje lager är det möjligt att beräkna 

dragtöjningen i underkant asfalt och trycktöjningen hos terrasspunkten under varje 

klimatperiod. När variablerna för terrastöjningen och töjning underkant asfalt är kända 

vid en viss temperatur under en viss klimatperiod är det sedan möjligt att beräkna antalet 

standardaxlar vägen är dimensionerad för. Viktigt är att ”antal dygn under 

klimatperiod ”i” menar alla dagar inom en viss klimatperiod under hela vägens planerade 

livslängd.
33

 Värt att notera är även skillnaden mellan Nekv och Ntill. Tanken är att antalet 

ekvivalenta standardaxlar, det vill säga antalet standardaxlar vägen anses vara 

dimensionerad för, alltid skall vara lägre än det maximalt tillåtna värdet för antalet 

standardaxlar vägen klarar av (Ntill) som säkerhet. Märk även att kravet på denna säkerhet 

är större med avseende på terrassytan än i den bitumenbundna beläggningen. Detta har 

delvis med att göra att det är mycket svårare, och dyrare, att åtgärda fel som uppkommer i 

terrassytan än i det bundna lagret.
34 

 

En till faktor som trafikverket tar hänsyn till för att beräkna en vägs livslängd är  

nötning på grund av trafik. Detta görs genom att få fram ett värde som benämns 

årsdygnstrafik (ÅDT), vilket definieras av trafikverket som “[Ett] mått på medelflödet per 

dygn för ett visst år för ett visst vägavsnitt”. Ofta anges också årsdygnstrafiken per 

körfält för att göra det möjligt att optimera vägkonstruktionen. Det korrekta värdet för 

årsdygnstrafiken går att mäta på en befintlig väg eller anges vanligtvis av beställaren vid 

ny- eller ombyggnad. Detta korrekta värde justeras dock för att få en viss säkerhet med 

hjälp av formeln: 

 

 ÅDTk, just = ÅDTk *  JDD * JSH *JKF*JVH 
35

 

 

där  

 

ÅDTk, just = justerad årsdygnstrafik per körfält 

 

ÅDT k = årsdygnstrafik per körfält  

Är uppmätt eller ofta angiven på förhand. 

 

J DD = justeringsfaktor med hänsyn till dubbdäcksslitage  

Större andel dubbdäck sliter mera på slitlagret. 

 

J SH  = justeringsfaktor med hänsyn till skyltad hastighet  

Högre hastighet sliter mera på vägen. 
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J KF = justeringsfaktor med hänsyn till vägbredd/körfältsbredd  

Smalare väg/körfält gör att slitaget sker på mindre yta, vilket snabbar på vägens 

nednötning. 

 

J VH = justeringsfaktor med hänsyn till vinterväghållning 

Om salt används för att motverka halka bryter detta ned materialet i vägen snabbare än 

om salt inte används. 
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26 

 

4. Slutsatser och rekommendationer 
 

Det bör nämnas att denna analys baserar sig på SMHI:s nuvarande data. Ny information 

som stödjer helt andra temperaturförändringar än de som presenteras här finns redan och 

annan kunskap kan, och troligtvis kommer att, tillkomma i framtiden. Detta är också en 

faktor som leder till att slutsatserna i denna rapport är vaga med hänsyn till siffror. Detta 

arbete är främst till för att försöka rikta uppmärksamhet mot de data som kan behöva 

ändras. För att göra mera djupgående slutsatser om hur mycket ett visst värde i en viss 

tabell måste ändras krävs vidare studier.  

 
4.1 Dimensionering av bitumen 
 

Enligt avsnittet om temperaturförändringar kommer temperaturerna i Sverige att vara 

högre, men med mindre skillnad mellan de högsta och de lägsta temperaturerna under 

året. För dimensioneringen av ett bitumenlager kan detta vara av intresse, ty detta innebär 

att bitumenlager i framtiden bör vara anpassade för varmare klimat. Detta arbete ger dock 

inte adekvat information för att dra några slutsatser om temperaturförändringarna är så 

stora att andra bitumen måste väljas än vad som görs i dagsläget. Men om nya bitumen 

måste väljas måste de vara mera styva än de som används idag. 

 

En annan aspekt är att temperaturintervallen ett bitumen måste anpassas för kommer att 

minska. Detta påverkar två faktorer: forskning och kostnad. Dagens forskning lägger stor 

vikt på att utveckla tillsatsämnen som kan öka ett bitumens funktionella temperatur-

intervall. Om temperaturdata som presenteras i denna rapport är en korrekt bedömning av 

det framtida klimatet betyder det att vissa av dagens forskningsanslag kan vara 

missriktade.  

 

Även kostnaden kommer att påverkas av det minskade temperaturintervallet eftersom 

bitumenlagret är det dyraste av vägens lager på grund av de högt ställda kvalitetskraven. 

Ett minskat temperurintervall innebär att mindre tillsatser som ger bitumenet bättre 

egenskaper vid kalla temperaturer behöver användas. Dock kan mera tillsatser som ger 

bitumenet bättre egenskaper vid höga temperaturer behöva användas. Tydligt är att 

kostnaderna för att bygga vägar i framtiden kan minska med tanke på ett minskat antal 

dagar med nollgenomgångar. Detta har som konsekvens att färre åtgärder för att förhindra 

tjällyft behöver göras vilket överlag betyder mindre materialåtgång för skyddslager. 
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4.2 Trafikverkets verktyg 
 

Ett antal aspekter kan behöva ändras när det kommer till trafikverkets nuvarande 

klimatzonsindelning.  

 

 ・Gränserna för zonerna kan behöva ses över i framtiden eftersom SMHI:s data 

 stödjer argumentet att temperaturförändringarna inte har samma geografiska 

 gränser som dagens klimatzoner.  

 

 ・Antalet klimatzoner kan komma att förändras. Detta avgörs om förändringarna 

 är så stora i samma klimatzon att två orter som idag är i samma klimatzon i 

 framtiden inte kan betraktas som tillräckligt lika. 

 

Dessutom kommer tabellvärden som används i trafikverkets klimatavsnitt behöva ses 

över: 

 

 ・Antalet dagar varje klimatperiod kommer att sträcka sig över kommer att 

 ändras med färre dagar under de kalla perioderna och flera dagar under de varma. 

 

 ・Eftersom bitumenets dimensionerade temperatur är beroende av omgivningens 

 lufttemperatur kommer dessa värden behöva ses över med tanke på att 

 lufttemperaturen kommer att öka. Därmed kommer tabellvärdena i bitumenets 

 dimensionerade temperatur att öka under samtliga klimatperioder, dock mest 

 under de kalla perioderna. 

 

 ・Den uppmätta styvheten i bitumenlager kommer att förändras eftersom högre 

 temperatur innebär lägre styvhet hos ett befintligt bitumen. 

 

 ・Alla dessa tre punkter (antal dagar, temperatur och styvhetsmodul) är av vikt 

 för att beräkna en vägs livslängd med hänsyn till utmattning. Eftersom dessa 

 variabler alla ändras kommer  befintliga vägars livslängd att förändras. Dock 

 framgår inte huruvida livslängden kommer att förlängas eller förkortas. Detta 

 kräver mera kunskap om hur mycket temperaturen och hur antalet dagar varje 

 klimatperiod varar under ett år kommer att förändras. Dock är det möjligt att säga 

 att höjda temperaturer innebär lägre styvhet för materialen i befintliga vägar. 

 Dessutom innebär lägre styvhet större påkänningar på terrasspunkten och i 

 underkant asfalt. Detta har konsekvensen att i de två ekvationer som behandlar 

 Nekv som framgår i avsnitt 3.2.2 kommer ε-värdet att öka. Lägg till att 

 temperaturen i alla klimatzoner kommer att höjas. Det är svårt att se hur dessa 
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 förändringar påverkar resultatet i formeln för dragtöjning i underkant asfalt 

 eftersom det inte går att få fram den dominerande variabeln utan att veta mera 

 exakta värden för temperaturen. Dock är det möjligt att se i ekvationen för 

 trycktöjning hos terrassytan att antalet tillåtna standardaxlar kommer att bli lägre 

 hos befintliga vägar ju varmare temperaturer som uppkommer. 

 

Kunskap om detta kan vara mycket givande och ekonomiskt gynnsamt eller ogynnsamt 

beroende på utfallet. Det skulle innebära färre eller flera utbyten av slitlager än i 

dagsläget. 

 

 ・Livslängden med hänsyn till nötning av trafik kommer att förlängas. Färre kalla 

 dagar kan leda till mindre användning av salt på vägarna och mindre andel 

 dubbdäck 

 
・Minskad andel dubbdäck skulle innebära mindre risk för att hjulspår uppstår på 

grund av slitage. Dock kan mängden hjulspår som uppstår på grund av 

deformationer i bitumenlagret öka med tanke på ökad värme. En minskad andel 

av trafiken som har dubbdäck under året kommer även påverka valet av 

stenmaterial. Färre dagar med nollgenomgångar och överlag varmare klimat 

innebär mindre is på vägarna vilket ger bättre friktion. Detta skulle innebära lägre 

kostnader för ny- och ombyggnad av vägar eftersom lägre krav eventuellet kan 

ställas på stenmaterialet.  
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