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Referat 

Regeringen (Näringsdepartementet) har gett VTI uppdraget att ta fram och uppdatera kunskaps-

underlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader. En del i detta arbete är att ta fram ett säkrare 

underlag om effektsambanden mellan trafiklast (axellast) och nedbrytning av vägkonstruktioner. 

I denna rapport redogörs för undersökningar av effektsamband mellan axellaster och nedbrytning av 

vägkonstruktioner för tre vägtyper (konstruktioner) som testas med en lastbilssimulator (Heavy 

Vehicle Simulator, HVS) där tre olika lastnivåer, 40, 50 och 60 kN (motsvarande 8, 10 och 12 tons 

axellaster), har används för att undersöka lastnivåens inverkan på nedbrytningen. Konstruktionerna har 

olika bärighet där den första är starkast (tjockast överbyggnad) och den sista vekast (tunnaste över-

byggnaden). Som ett mått på nedbrytningen har utnyttjats lutning i tillväxt i spårdjup när man har 

passerat den initiala (exponentiella) tillväxten och den kan uppskattas som att den ökar linjärt med 

antal överfarter. Spårdjup har använts som mått på nedbrytningen eftersom det ansågs som den mest 

relevanta nedbrytningsmekanismen för dessa relativt tunna vägkonstruktioner. Jämförelse med fjärde 

potensregeln har sedan gjorts som en grund för skattningen. Försöken har utförts i VTI:s testhall i 

Linköping under konstanta klimatförhållanden för att minska antal variabler och renodla resultaten.  

Sammanfattningsvis kan följande konstateras; nedbrytningshastigheten av vägkonstruktioner ökar med 

ökad axellast. Nedbrytningshastigheten är beroende av strukturens tjocklek samt materialval. För 

vägkonstruktioner med tjock bitumenbunden del blir det vanligen utmattningssprickor som utgör den 

utlösande brottmekanismen där nedbrytningshastigheten ökar med axellastens intensitet med en potens 

i intervallet 3–4 (Said, 1997; Said et al., 2012). För tunnare strukturer råder troligen inget enkelt 

samband mellan axellast och nedrytningshastighet. Möjligen kan axellastens inverkan på nedbryt-

ningstakten skattas utifrån ett enkelt två parameters potenssamband där den linjära delen är beroende 

av strukturens överbyggnadstjocklek samt en potens som möjligen ökar något med vägkonstruktionens 

styrka/tjocklek. Vägkonstruktionens strukturtal SN kan användas som skattning för parametern a i den 

linjära delen av potenssambandet. Potensen n kan däremot ha ett värde mellan 0,2–3,7. Troligen är 

båda parametrarna a och n inte endast beroende av lastens intensitet men också vägkonstruktionens 

uppbyggnad, materialval, packningsgrad och fuktinnehåll. 
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Abstract 

The Swedish Ministry of Enterprise and Innovation (Näringsdepartementet) has given VTI the 

assignment to update the knowledge about the society costs of the transport infrastructure. A part of 

that work is to improve our knowledge about the relationship between traffic axle loads and 

degradations of pavement structures. The objective of this report is to investigate if a simple 

relationship between axle loading and pavements degradation can be used as a tool for estimation of 

marginal costs for degradation of the entire road network.  Three full scale test pavement structures 

have therefore been tested with an Heavy Vehicle Simulator using three half-axle load levels 40, 50 

and 60 kN (corresponding to 8, 10 and 12 tonnes axle loads) to investigate the load intensity on the 

degradation progress. As a measure of the distress development has the linear rutting rate during 

testing been used after the initial exponential rutting phase was passed. The results showed that the 

degradations rate increases as the axle load increases. The degradation rate is dependent on the 

pavement layers thicknesses and their material properties. Pavements with thick asphalt bound layers 

tend to fail due to bottom–up developed fatigue cracking where the degradation rate as a function of 

applied load pulses increases with a power in the interval 3–4 (Said, 1997; Said et al., 2012). For 

thinner structures probably no simple relationship can be found between degradation and axle load 

intensity. A possibility might be to use a two parameter simple power approach where a is a linear part 

and a function of the structure thickness and material properties and a power part n that is to some 

extent dependent on the structure strength/stiffness. The road a parameter might be based on a 

pavement structural number SN. The power n can on the other hand have a value between 0.2 and 3.7. 

Both parameters are probably not only dependant on the above mentioned factors but are dependent on 

degree of compaction, layer moisture content just to mention few. To develop this further more testing 

is needed.  
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Förord 

Regeringen (Näringsdepartementet) har gett VTI uppdraget att ta fram och uppdatera kunskaps-

underlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Uppdraget omfattar alla trafikslag samt både 

gods- och persontransporter. Kunskapsunderlaget ska också ta hänsyn till geografisk differentiering av 

kostnader inom Sverige.  

En del i detta arbete är att ta fram ett säkrare underlag om effektsambanden mellan trafiklast (axellast) 

och nedbrytning av vägkonstruktioner. Syftet med denna rapport är att se om ett enkelt effektsamband 

råder mellan axellaster ifrån den tunga trafiken och nedbrytning av vägkonstruktioner/vägnätet som 

kan användas som redskap för att beräkna marginalkostnader för nedbrytning av vägar (vägnätet). 

 

Linköping, oktober 2016 

 

 

Sigurdur Erlingsson 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Granskning genomfördes 11 augusti 2016 av Björn Kalman. Sigurdur Erlingsson har genomfört 

justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Björn Kalman har därefter granskat och godkänt 

publikationen för publicering 26 september 2016. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är 

författarens egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 

Internal review was carried out on 11 August 2016 where Björn Kalman reviewed and commented on 

the report. Sigurdur Erlingsson has made alterations to the final manuscript of the report. The 

Research Director Björn Kalman examined and approved the report for publication on 26 September 

2016. The conclusions and recommendations expressed are the author’s and do not necessarily reflect 

VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Tunga trafikens samhällsekkonomiska kostnader. Accelererade tester av tre vägkonstruktioner 

av Sigurdur Erlingsson (VTI) 

 

I denna rapport redogörs för tre vägtyper (konstruktioner) som har testas med en lastbilssimulator 

(Heavy Vehicle Simulator, HVS) där tre olika lastnivåer, 40, 50 och 60 kN (motsvarande 8, 10 och 12 

tons axellaster), har använts för att undersöka lastnivåens inverkan på nedbrytningen. Konstruk-

tionerna benämns här vägtyp 1, 2 och 3 där den första är starkast (tjockast överbyggnad) och den sista 

vekast (tunnaste överbyggnaden). Som ett mått på nedbrytningen har utnyttjats lutning i tillväxt i 

spårdjup när man har passerat den initiala (exponentiella) tillväxten och den kan uppskattas som att 

den ökar linjärt med antal överfarter. 

Spårdjup har använts som mått på nedbrytningen eftersom det ansågs som den mest relevanta ned-

brytningsmekanismen för dessa relativt tunna vägkonstruktioner. Jämförelse med fjärde potensregeln 

har sedan gjorts som en grund för skattningen. Försöken har utförts i VTI:s testhall i Linköping under 

konstanta klimatförhållanden för att minska antal variabler och renodla resultaten.  

Sammanfattningsvis kan följande konstateras; nedbrytningshastigheten av vägkonstruktioner ökar med 

ökad axellast. Nedbrytningshastigheten är beroende av strukturens tjocklek samt materialval. För 

vägkonstruktioner med tjock bitumenbunden del blir det vanligen utmattningssprickor som utgör den 

utlösande brottmekanismen där nedbrytningshastigheten ökar med axellastens intensitet med en potens 

i intervallet 3–4 (Said, 1997; Said et al., 2012). För tunnare strukturer råder troligen inget enkelt 

samband mellan axellast och nedrytningshastighet. Möjligen kan axellastens inverkan på nedbryt-

ningstakten skattas utifrån ett enkelt två parameters potenssamband där den linjära delen är beroende 

av strukturens överbyggnadstjocklek samt en potens som möjligen ökar något med vägkonstruktionens 

styrka/tjocklek. Vägkonstruktionens strukturtal SN kan användas som skattning för parametern a i den 

linjära delen av potenssambandet. Potensen n kan däremot ha ett värde mellan 0,2–3,7. Troligen är 

båda parametrarna a och n inte endast beroende av lastens intensitet men också vägkonstruktionens 

uppbyggnad, materialval, packningsgrad och fuktinnehåll. 
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Summary 

Marginal Costs of Heavy Traffic on Flexible Roads. A Heavy Vehicle Simulator Study 

by Sigurdur Erlingsson (VTI) 

 

This report describes Accelerated Pavement Tests (APT) using a Heavy Vehicle Simulator (HVS) of 

three pavement structures. Three load levels were used, that is 40, 50 and 60 kN (corresponding to 8, 

10 and 12 tonnes axle loadings) to investigate the load intensity dependency of the degradation of the 

structures. The three tested structures are named structures 1, 2, 3 whereof the first one is the strongest 

(thickest) and the last one is the weakest (thinnest). As a measure of the degradation rate of the 

structures the slope of the rutting rate development after the initial exponentially growing part is used.  

Rutting was used as the main distress mode as the experience in Sweden is that relatively thin 

pavement structures are mainly maintained due to that their rutting criteria has been reached. 

Comparison with how the three different axle loads correspond to the 4th power law has been made. 

The tests were carried out at VTI: s full scale test hall in Linköping.  

Based on the results of the project it can be summarized that the he pavement structure degradation 

rate increases with increased axle load. The degradation is dependent of the pavement thickness and 

their material properties. Pavements with thick bitumen bound layers at the surface usually fail due to 

fatigue cracking (if studded tyre wear is excluded) where the degradation rate increases with a power 

in the range 3–4 (Said, 1997; Said et al., 2012). For thinner structures not as clear connections between 

axle loading and degradation rate can be seen. A possibility to estimate the connections between load 

intensity and degradation rate might be to use a two parameter simple power approach where a is a 

linear part and a function of the structure thickness and material properties and a power part n that is to 

some extent dependent on the structure strength/stiffness. The road a parameter might be based on a 

pavement structural number SN. The power n can on the other hand have a value between 0.2 and 3.7. 

Both parameters are probably not only dependant on the above mentioned factors but are dependent on 

degree of compaction, layer moisture content just to mention few.   
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1. Bakgrund 

Regeringen (Näringsdepartementet) har gett VTI uppdraget att ta fram och uppdatera kunskaps-

underlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Uppdraget omfattar alla trafikslag samt både 

gods- och persontransporter. Kunskapsunderlaget skall också ta hänsyn till geografisk differentiering 

av kostnader inom Sverige.  

En del i detta arbete är att ta fram ett säkrare underlag om effektsambanden mellan trafiklast (axellast) 

och nedbrytning av vägkonstruktioner. Syftet med denna rapport är att se om ett enkelt effektsamband 

råder mellan axellaster ifrån den tunga trafiken och nedbrytning av vägkonstruktioner/vägnätet som 

kan användas som redskap för att beräkna marginalkostnader för nedbrytning av vägar (vägnätet). 

 



14  VTI rapport 913 

2. Begränsningar 

Vägkonstruktioner bryts ned med tiden från den kombinerande effekten av upprepade axellaster samt 

exponering av omgivningens klimat. Att tillståndsändringen är starkt beroende av den kombinerade 

effekten av trafiklast och klimatet gör att vägars nedbrytning är svår att modellera och kräver 

egentligen detaljerad information om både trafiken och klimatet samt hur de varierar i tiden och 

interaktion dem emellan, t.ex. kommer en väg att brytas ner på ett annat sätt om den befinner sig i 

norra Sverige i förhållande till om den befann sig i södra Sverige även om både vägkonstruktionen och 

trafik är identiska.  

En vägkonstruktion har många nedbrytningsformer (e. distress modes) varav spårutveckling och 

utmattningssprickor är de två mest betydelsefulla strukturella mekanismerna, se figur 1. Vägytans 

ojämnhet (IRI) är annan funktionell nedbrytning som är kopplad till trafikantens komfort och säkerhet 

att färdas längs vägen samt vägens rullmotstånd. Alla dessa tre nedbrytningsformer är starkt beroende 

av den tunga trafiken samt klimatet. Ytterligare nedbrytningsformer som kan nämnas är tvärgående 

samt tjälsprickor där klimatet är den principiella belastningsparametern samt stensläpp, polering och 

dubbdäckslitage där den lätta trafiken också bidrar till tillståndsändringen. Här kommer vi att fokusera 

på de två förstnämnda nedbrytningsformerna, dvs. spår orsakad av tung trafik och utmattning eftersom 

det vanligen är de som uppträder först och därför är dimensionerande. Dessa två nedbrytnings-

mekanismer är framförallt beroende av den tunga trafiken och därför kan vi helt bortse från den lätta 

trafiken (personbilar).   

 

Figur 1. Vanliga brottmekanismer i vägar, a) spår och b) sprickbildning i hjulspår. 

Utmattningshållfasthet är kopplad till sprickor som initieras i underkant bitumenbunden del i en 

vägkonstruktion pga. att det bildats dragtöjningar när en tung last passerar. Efter att en spricka har 

initierats fortplantar den sig uppåt och till slut blir den synlig på ytan. Asfaltmaterials utmattnings-

hållfasthet bestäms i ett laboratorieförsök där ett samband mellan dragtöjning i materialet kopplas till 

antalet belastningscyklar som behövs för att uppnå brott (spricka) i materialet. Sambandet skrivs gärna 

som: 
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k
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    (1) 

där Nf är antal belastningscykler till brott och t är dragtöjningen i underkant asfalt. Material-

parametrarna k1 och k2 är sedan experimentellt bestämda. Utmattningshållfastheten är starkt beroende 

av parametern k2 och det har visat sig att den ligga inom området 1–8 (Cebon, 1999). För vanliga 

beläggningstyper ligger den gärna i intervallet 3–4 (Said, 1997; Said et al. 2012; Huang, 2004). 

Dragtöjningen är direkt proportionell mot axellasten och därför kan utmattningshållfastheten 

kännetecknas av potensprincipen av axellasten där potensen (k2) ofta ligger i intervallet 3–4.  
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På liknande sätt som ekvation (1) finns det ett empiriskt samband mellan antal belastningscykler till 

brott Nf och vertikal trycktöjning på vägterrassen v. Kriteriet anses uppskatta spårutvecklingen för 

vägkonstruktionen. Här är de två parametrarna som behövs baserade på fältobservationer (erfarenhet) 

eftersom inget vanligt laboratorietest finns att använda. Som för utmattning har potensen stor inverkan 

på sambandet och har värden mellan 1,85 och 7,14 rapporterats i litteraturen (Cebon, 1999). Potensen 

anses för spårutvecklingen ofta ha lägre värde än potensen för utmattning.   

Det svenska vägnätet domineras av flexibla vägkonstruktioner, dvs. vägar som har asfaltbunden yta. 

Asfaltens tjocklek varierar men kan grovt sägas ligga mellan 4–22 cm beroende av vägtyp och 

trafikmängd. Relativt tjocka vägkonstruktionen (där bitumenbunden del är 18–22 cm eller mera) 

brukar i normalfallet till slut utveckla utmattningssprickor. 

Vägkonstruktioner i Sverige är relativt tunna konstruktioner jämfört med många andra länder i 

Västeuropa. Detta beror till en stor grad på lägre trafikmängder i Sverige jämfört med folktätare 

länder. Med tunna konstruktioner blir spårutvecklingen från den tunga trafiken ofta den mest kritiska 

nedbrytningsformen. Detta kan anses som den vanligaste brottmekanismen för asfalterade vägar med 

en bitumenbunden del som ligger i intervallet 4–12 cm, se figur 1a. Vägkonstruktioner som har en 

asfalt bunden i intervallet 12–18 cm kan antingen kräva underhåll pga. av att spårdjupet har uppnått ett 

oacceptabelt värde eller att omfattningen av utmattningssprickor är för stor. I städer med hög andel lätt 

trafik blir dubbdäckslitage ofta den utlösande åtgärdsfaktorn. Underhållet handlar då om att återställa 

slitlagrets jämnhet. 

I en tidigare studie som bygger på data från ett antal LTPP (Long Term Pavement Performance) vägar 

i Sverige har det visats att endast för tjocka vägkonstruktioner (SCI300 < 130 m) blir sprickkriteriet 

den kritiska nedbrytningsformen, se figur 2 nedan (Wågberg, 2001; Göransson, 2007). När SCI300 > 

130 m blir sedan spårdjup vanligtvis den kritiska nedbrytningsformen.  

 

Figur 2. Totalt antal standardaxlar till brott som funktion av SCI300. Både sprickkiteriet (fyra kurvor 

för olika årliga trafikmängder uttryckta i antal standard axlar) och spårkriteriet visas. SCI300 (surface 

curvature index) bygger på resultat från fallviktsmätningar (när SCI300 ökar blir vägkonstruktionen 

tunnare). 

 

I slutet av 1950 talet i Ottawa, Illinois i USA utfördes ASSHO vägförsöken som har legat till grund för 

modern dimensionering av vägkonstruktioners uppbyggnad samt uppskattning av den tillstånds-

utveckling som enskilda tunga axlar utgör (Huang, 2004). Trots att försöken var mycket omfattande 

hade de stora begränsningar, som att i) försöken gjordes endast i en enda klimatzon, ii) endast ett set 

av vägmaterial (bärlager, förstärkningslager, terrass etc.) användes, iii) låga däcktryck (ringtryck) 
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användes i lastbilarna samt att iv) provet var accelererat utan någon klimatkontroll. Försöksresultaten 

ledde till utvecklingen av den s.k. fjärde potens-principen som är ett enkelt sätt att uppskatta 

nedbrytning (tillståndsändring – dvs. utveckling av spår samt utmattningssprickor) från olika tunga 

trafiklaster. Trots sina begränsningar, samt att stora framsteg gjorts sedan försöken genomfördes både 

när det gäller använda vägmaterial och vägläggningsmaskiner, används fjärde potensprincipen för 

övergripande/schablonmässiga beräkningar av vägars nedbrytning på nätverksnivå men är eventuellt 

inte lika lämplig för enstaka objekt.   

I denna rapport redogörs för tre vägtyper (konstruktioner) som har testas med en lastbilssimulator 

(Heavy Vehicle Simulator, HVS) där tre olika lastnivåer, 40, 50 och 60 kN (motsvarande 8, 10 och 12 

tons axellaster), har används för att undersöka lastnivåens inverkan på nedbrytningen. Spårdjup har 

använts som mått på nedbrytningen eftersom det ansågs som den mest relevanta nedbrytnings-

mekanismen för dessa relativt tunna vägkonstruktioner. Jämförelse med fjärde potens regeln har sedan 

gjorts som en grund för skattningen. Försöken har utförts i VTI:s testhall i Linköping under konstanta 

klimatförhållanden för att minska antal variabler och renodla resultaten.  
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3. Projektmetodik och utförande 

I HVS-försök (Heavy Vehicle Simulator) kan uppbyggda vägkonstruktioner belastas med rörligt 

hjullast (trafiklast) och brytas ner successivt (figur 3). En vanlig vägkonstruktion, som det i 

verkligheten tar uppemot 20 år att bryta ner, kan brytas ner under 2 - 3 månaders tid. Med HVS-

maskinen kan 22 000 passager appliceras per dygn eller omkring 150 000 belastningar per vecka 

(Wiman & Erlingsson, 2008). Provet klassificeras därför som ett accelererat försök. Genom att bygga 

några vägkonstruktioner och belasta dem med olika lastnivåer (t.ex. 8 t, 10 t, 12 t axellast etc.) kan ett 

samband mellan tung lastnivå och nedbrytning skattas/erhållas. Detta kan sedan göras för ett antal 

olika vägtyper för att bygga en generell strategi. Observera att det är en mängd olika 

vägkonstruktioner på det svenska vägnätet och provning av ett fåtal konstruktioner kan inte 

representera de alla. Däremot borde detta tillvägagångsätt kunna ge en uppskattning av ett samband 

mellan axellast och vägnedbrytning.   

 

Figur 3. a) VTI´s HVS-maskin och b) spårbildning pga. tung belastning. 

Denna rapport beskriver tre konstruktionstyper som har byggts upp och sedan belastas och bryts ner. 

De tre konstruktionerna bygger på strukturer som har testats i tidigare försök på VTI. Strukturerna har 

belastats med 40, 50 och 60 kN hjullast (motsvarar 8, 10 och 12 ton axellast). Alla tre konstruk-

tionerna är flexibla vägkonstruktioner av traditionell uppbyggnad, dvs. översta skiktet är asfaltbundet 

och de obundna lagren (bärlager samt förstärkningslager) har traditionell sammansättning. Om man 

undantar grusvägar klassificeras över 95 % av alla vägar i Sverige som flexibla vägkonstruktioner. 

Styva vägkonstruktioner (betongvägar) eller halv-styva (med cementbunden del) testas inte och därför 

kan dessa försök som presenteras här inte ge någon information om hur olika axellastnivåer kopplas 

till deras nedbrytning. 

De tre testade strukturerna har nominellt 40, 100 samt 120 mm asfalt bunden del och kan därför 

klassificeras som relativt tunna strukturer. Dessutom har konventionellt bitumen använts i alla 

strukturerna, dvs. ingen struktur består av asfalt med modifierat bindemedel. Anledningen till detta val 

är att tunna strukturer har en snabbare spårutveckling än tjockare strukturer och kan därför anses som 

mera kritiska element längs vägnätet. Tunna strukturer med konventionellt bindemedel är dessutom 

vanligt förekommande på vägnätet.  

3.1. Försökens utförande 

HVS-försöken utfördes med par-monterade hjulkonstellation (dual wheel configuration) och 

belastades i bi-direktional riktning i klimatkontrollerad omgivning (konstant temperatur i asfaltlagret 

samt stabilt fukttillstånd i de obundna lagren). Ringtrycket i hjulen har hållits konstant vid 800 kPa 

men hjullasten har varierats.  



18  VTI rapport 913 

Varje HVS-försök delades in i följande moment: 

i) Byggande av vägkonstruktion och installering av instrumentering. 

ii) HVS-försök (förbelastning + responsfas och huvudfas (nedbrytning)) + regelbundna 

vägytemätningar. Försöken utfördes vid endast en temperatur (10°C). 

iii) Avveckling av vägkonstruktion. 

iv) Bearbetning av uppmätt data samt sammanställning. 

Vägtyp 1 byggdes och testades två gånger. Dels med strukturen SE10 som testades 2005 med 60 kN 

belastning , dels med strukturen SE14 som testades med 40 och 50 kN belastning under senvintern 

samt våren 2014. Dessa tester följdes av tester av vägtyp 2 på strukturen SE18 som testades under 

försommaren 2014 med 40, 50 samt 60 kN belastning. Resultaten från SE18 visade sig efteråt avvika 

från det förväntade och därför upprepades försöket på struktur SE22, som testades under våren 2016. 

Vägtyp 3 som testades på struktur SE20, testades under sen-sommaren och hösten 2014 med 40, 50 

samt 60 kN belastning. Tabell 1 ger översikt över utförda tester.  

Tabell 1. Antal applicerade överfarter med olika lastnivåer i de utförda testerna. 

  Axellast (par-monterade hjul) 

Vägtyp Struktur 8 t 10 t 12 t 

1 SE10 / SE14 580 000 (SE14) 600 000 (SE14) 467 000 (SE10) 

2a SE18 481 000 434 000 300 000 

2b SE22 262 000 266 000 306 600 

3 SE20 367 000 170 000 188 000 

Obs. Vägtyp 1 är starkast och kräver därför störst antal överfarter för att brytas ner. Vägtyp 3 är vekast och behöver därför 

lägst antal överfarter för att utföra nedbrytningen.  

 

De tre vägkonstruktioner som testades visas i figur 4. Alla strukturerna är vanliga vägkonstruktioner 

som förekommer på det svenska landsvägs- och riksvägnätet.  
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Figur 4. De tre strukturtyper som testades. 
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4. Resultat 

I bilagan finns en kort sammanställning av resultat av spårutvecklingen från enstaka utförda tester. 

Mer detaljerad beskrivning av de utförda testerna finns i Wiman (2010) och Arvidsson (2014). Här 

medföljer sedan kort sammanställning av resultaten. 

Spårtillväxt av flexibla konstruktioner visar vanligen en snabb exponentiell tillväxt i början som sedan 

planas av tills den övergår till en linjär tillväxt. Till slut kommer konstruktionen in i ett brottskede och 

nedbrytningstillväxten accelererar snabbt, se figur 5. Exakt hur kurvan ser ut beror av många 

parametrar; t.ex. vägkonstruktionen lagertjocklekar, lagrens materialegenskaper och homogenitet, 

utförande vid byggnationen och packning samt trafikbelastningen och omgivningsklimatet. Alla dessa 

parametrar är svåra att överskåda och därför är det väldigt svårt att förutsäga hur kurvan för en viss 

vägkonstruktion ser ut. Den största delen av det svenska vägnätet befinner sig i den linjära 

tillväxtdelen enligt figur 5, dvs. är inte nybyggd och genom att den underhålls med jämna mellanrum 

undviks det att den uppnår sitt brottskede. Lutningen på den linjära tillväxtdelen är beroende på 

axellasten som belastar vägen.  

 

Figur 5. Spårtillväxt som funktion av antal överfarter. 

Enligt ASSHO försöken som utfördes i USA i slutet av 1950-talet ökar nedbrytningstakten 

(spårtillväxt) med axellast som en enkel potensfunktion, dvs. att spårtillväxten S kan skrivas som 

funktion av axellast som: 
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     (2) 

där P är den aktuella axellasten, P0 är axellasten av en standardaxel (som i Sverige är 100 kN som 

motsvarar 10 ton) och a samt n är experimentellt bestämda parametrar. Enligt ASSHO-försöken är 

exponenten n = 4 som i vanliga fall refereras till som fjärdepotensregeln. Parametern n i ekvation (2) 

anger alltså hur starkt spårutvecklingen är beroende av axellasten och motsvarar därför parametern n i 

ekvation (1).  

I de försök som gjorts här har lutningen på den linjära delen använts för att känneteckna spårtillväxten 

och faktorerna a och n enligt ekvation (2) bestämts när den aktuella axellasten är given i kN. 

Resultaten är givna i medföljda figurer för varje försök för sig. På figurerna har dessutom ritats öppna 

röda cirklar som representerar fjärde potens regeln (n = 4 och parametern a har bestämts genom att 

förutsätta att spårtillväxten vid en standardaxel är lika med den uppmätta). För närmare beskrivning av 
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de testade vägkonstruktionerna samt utförandet av testerna hänvisas till Wiman (2010) och Arvidsson 

(2014). 

4.1. Vägtyp 1 

Vägtyp 1 är den starkaste av de tre vägkonstruktionerna som testades och resultaten bygger på två 

utförda accelererade tester. Försök SE10 utfördes 2005 där 500 000 överfarter i naturfuktigt tillstånd 

med 12 t axellast användes. Försöket fortsattes därefter med en förhöjd grundvattenyta (ökad fukthalt) 

som inte har använts här. Försöket upprepades 2013 där en identisk struktur (SE14) belastades först 

med 600 000 överfarter med 8 t axellast och belastades sedan ytterligare med 600 000 överfarter med 

10 t axellast. Resultaten finns i tabell 2 samt figur 6. Kort sammanfattning av uppnådda testresultat 

finns i bilaga.  

Tabell 2. Spårtillväxt som funktion av antal överfarter för struktur SE10 och SE14. 

Test Belastning 

[kN] 

Normaliserad last 

[-] 

Lutning mellan överfarter Spårtillväxt 

[mm/100,000 överfarter] 

SE14 40 0,8 288 500–600 000 0,1984 

SE14 50 1,0 850 000–1 200 000 0,3180 

SE10 60 1,2 208 300–486 750 0,8978 

Belastningen som redovisas i tabellen är halva axellasten eftersom HVS efterliknar endast en halv axel. Normaliserad last är 

den aktuella lasten delad med en halv standardaxel (100 kN/2 = 50kN). 

 

 

Figur 6. Spårtillväxt uttryckt i mm/100 000 överfarter som funktion av normaliserad axellast för 

vägtyp 1. 

Vägtyp 1 bestod därför av två strukturer SE10 som testades 2005 med 12 t axellast samt SE14 som 

testades 2014 med 8 och 10 t axellast. Lagertjocklekar och material i SE14 visade sig vara mycket likt 

som i SE10. Mätningar under uppbyggnaden av dessa strukturer visade dessutom att packningsgrad, 

vattenkvot samt styvhet av de obundna lagren var jämförbara. Samma gäller bindemedelshalten samt 

kornkurvan för två bitumenbundna lagren, dvs. slitlagret samt det bundna bärlagret. Baserad på detta 

bestämdes det att det gick att behandla dessa två strukturer som identiska ur vägteknisk synpunkt.  
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4.2. Vägtyp 2 

Vägtyp 2 (SE18) testades i ett försök under våren samt försommaren 2014 med 481 000 överfarter 

med 8 t axellast, fortsattes sedan med 434 000 överfarter med 10 t axellast och avslutades med 

300 000 överfarter med 12 t axellast. Resultaten finns i tabell 3 samt figur 7. 

Tabell 3. Spårtillväxt som funktion av antal överfarter för struktur SE18. 

Test Belastning 

[kN] 

Normaliserad last 

[-] 

Lutning mellan överfarter Spårtillväxt 

[mm/100,000 överfarter] 

SE18 40 0,8 370 000–501 000 0,5815 

SE18 50 1,0 765 000–935 000 0,6175 

SE18 60 1,2 1 133 000–1 235 000 0,6384 

Belastningen som redovisas i tabellen är halva axellasten eftersom HVS efterliknar endast en halv axel. Normaliserad last är 

den aktuella lasten delad med en halv standardaxel (100 kN/2 = 50 kN). 

 

Figur 7. Spårtillväxt uttryckt i mm/100 000 överfarter som funktion av normaliserad axellast för 

vägtyp 2 (SE18). 

På grund av det oväntade resultatet med avseende på potenssambandet testades struktur SE22 under 

våren 2016 med samma tre lastnivåer. Struktur SE22 var snarlik SE18, innehöll samma material men 

lagartjocklekar avvek litegrann. Resultaten finns i tabell 4 samt figur 8. Kort sammanfattning av 

uppnådda testresultat finns i bilaga. 

Tabell 4. Spårtillväxt som funktion av antal överfarter för struktur SE22. 

Test Belastning 

[kN] 

Normaliserad last 

[-] 

Lutning mellan överfarter Spårtillväxt 

[mm/100,000 överfarter] 

SE22 40 0,8 100 000–266 000 0,786 

SE22 50 1,0 345 000–560 000 0,974 

SE22 60 1,2 686 669–866 000 1,037 

Belastningen som redovisas i tabellen är halva axellasten eftersom HVS efterliknar endast en halv axel. Normaliserad last är 

den aktuella lasten delad med en halv standardaxel (100 kN/2 = 50 kN). 
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Figur 8. Spårtillväxt uttryckt i mm/100 000 överfarter som funktion av normaliserad axellast för 

vägtyp 2 (SE22). 

Från början var det tänkt att vägtyp 2 skulle bestå av två konstruktioner. Struktur SE06 som testades 

2004 med 12 ton axellast samt en ny identisk struktur SE18 som skulle byggas och belastas med 8 och 

10 ton under 2014. När SE18 var klarbyggd visade det sig att lagertjocklekarna skiljde sig något ifrån 

struktur SE06. Dessutom visade statiskt plattbelastningsförsök stora skillnader i styvhet av den 

obundna delen för de två strukturerna. Det bestämdes därför att uppnådda resultat från SE06 inte 

skulle användas och struktur SE18 skulle i stället belastas med tre axellastsnivåer, 8, 10 och 12 ton.  

Struktur SE18 byggdes i slutet av år 2013 och i början av 2014. Asfaltslagret som lades i januari fick 

beställas från Stockholm och kördes till Linköping pga. att alla närmare asfaltverk var stängda. Ett 

problem uppstod med HVS-maskinen i februari och försöken med SE18 kom igång först i slutet av 

maj månad och avslutades i andra halvan av juli. Dessutom avvek uppnådda resultat från försöken på 

struktur SE18 från det erhållits tidigare. Det bestämdes därför att testet skulle upprepas med en ny 

struktur (SE22). Resultaten från SE22 blev dock i många avseenden lik det som hade uppnåtts i SE18, 

dvs. att potensen n i ekvation (1) var mycket lägre än 4.  

4.3. Vägtyp 3 

Vägtyp 3 (SE20) testades under augusti och september månad 2014. Efter förbelastningsfasen 

belastades strukturen med 370 000 överfarter med 40 kN last, som ökades till 50 kN under 170 000 

överfarter och avslutades med 60 kN under 190 000 överfarter. Totalt applicerades 745 000 överfarter. 

Sammanfattning av spårtillväxt finns i bilaga samt i tabell 5 och figur 9 nedan. Kort sammanfattning 

av uppnådda testresultat finns i bilaga. 

Tabell 5. Spårtillväxt som funktion av antal överfarter. 

Test Belastning 

[kN] 

Normaliserad last 

[-] 

Lutning mellan överfarter Spårtillväxt 

[mm/100,000 överfarter] 

SE20 40 0,8 335 000–387 000 1,227 

SE20 50 1,0 502 000–557 000 1,724 

SE20 60 1,2 697 000–745 000 2,515 

Belastningen som redovisas i tabellen är halva axellasten eftersom HVS efterliknar endast en halv axel. Normaliserad last är 

den aktuella lasten delad med en halv standardaxel (100 kN/2 = 50 kN). 
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Figur 9. Spårtillväxt uttryckt i mm/100 000 överfarter som funktion av normaliserad axellast för 

vägtyp 3 (SE20). 
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5. Diskussion av uppnådda resultat 

Sammanfattning av resultaten från de utförda försöken visas i figur 10. Dessutom visas de uppmätta 

parametrarna som skattas utifrån ekvation (2) i tabell 6 nedan.  

 

Figur 10. Spårtillväxt uttryckt i mm/100,000 överfarter som funktion av normaliserad axellast för alla 

tre vägtyper. 

 

Tabell 6. Erhållna parametrar enligt ekvation 1 för de tre vägtyper som testades. Vägtyp 1 är starkast 

och 3 är vekast. 

 

 

En vek struktur bör brytas ner snabbare än en stark struktur. Parametern a i ekvation (2) kan anses som 

ett mått på detta och därför borde parametern a vara kopplat till vägöverbyggnadens lagertjocklekar 

samt varje lagers materialkvalitet. Parametern a kan antas motsvara strukturtalet SN (e. structural 

number) enligt AASHO dimensioneringsförfarandet där SN ökar med ökad överbyggnadstjocklek 

samt ökad materialkvalitet. Strukturtalet SN definierats som 

SN = a1D1 + a2D2 M2+ a3D3M3    (3) 

där ai är material parametrar, Di är lagertjocklekar och Mi representerar dräneringsförhållandena. Här 

gäller att Mi = 1,0 eftersom försöken görs under konstant bra dränering. Genom att beräkna SN (här 

har nominella värden på ai används; dvs. a1 = 0,44; a2 = 0,13; a3 = 0,1) för alla tre strukturerna kan 

figur 11 ritas. 
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Figur 11. Samband mellan parametern a och vägkonstruktionens strukturtal SN. 

 

Nu kan a skattas ifrån: 

a = c1SN + c2     (4) 

med parametrar enligt figur 11. Sambandet måste anses som hyfsat bra där resultaten av a värdet från 

test av vägtyp 2a skiljer sig från de andra. 

Potensen n i ekvation (2) är mera svårtolkad. Enligt AASHO försöken borde den vara oberoende av 

konstruktionstyp och vara lika med 4. Vägkonstruktion 1 har ett n värde på 3,67 och ligger därför nära 

det värde motsvarade AASHO försöken. Vägtyp 3 har ett n värde på 1,76, alltså lägre en vad AASHO 

försöken gav, men visar ändå att nedbrytningstakten är starkt beroende av axellasten. Däremot skiljer 

sig skattningen av n avsevärt för vägtyp 2. Av figur 10 ovan verkar snarare vara ett linjärt samband 

mellan nedbrytningstakt och axellast än att det följer en potensfunktion. Eftersom detta har upprepats i 

två tester (SE18 & SE22) finns det lite belägg att anta att potensen n i ekvation (2) för vägtyp 2 följer 

fjärde potensens princip. Det måste dock påpekas att vägmaterial är i sin natur inhomogena och att 

bygga fullskaliga instrumenterade vägkonstruktioner med traditionell vägläggningsutrustning och 

sedan testa i accelererade nedbrytningsförsök kommer alltid att medföra spridning i resultaten. 

5.1. Utmattning och spår 

De flesta asfalterade vägar i Sverige har en bitumenbunden del som ligger i tjockleksintervallet 4–

22 cm där de lågtrafikerade vägarna (länsvägar) har en tjocklek i det lägre tjockleksintervallet, 

riksvägar ligger ofta i intervallet 10–16 cm och det primära vägnätet (motorvägar och huvudstråk) har 

en asfaltdel som kan vara 18–22 cm tjock. I de tunnare asfaltvägarna har de obundna lagren (obundet 

bärlager samt förstärkningslager) stor strukturell funktion. De ger support för den bitumenbundna 

delen samt sprider de tunga axellasterna neråt. På grund av den begränsade tjockleken blir 

spänningspulserna ganska höga i både bär- och förstärkningslagret som kan leda till omlagring av 

partiklar eller till och med nedkrossning. Permanent deformation kan därför uppträda där som bidrar 

till vägens spårutveckling. Av de två huvudbrottmekanismerna spårbildning samt utmattningssprickor 

brukar spårutvecklingen vara den kritiske mekanismen. 

I de vägar som har uppemot 20 cm eller tjockare bitumenbunden del blir de obundna lagrens betydelse 

för bärigheten förstås mindre och de utgör framförallt bra support för asfaltlagret och minskar därför 

dragtöjningar i underkant av den bitumenbundna delen. Endast en liten spårtillväxt härstammar därför 

från de obundna lagren men i huvudsak tillkommer spårtillväxten i de tjockare strukturerna från 
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asfaltlagren. Eftersom detta är de högtrafikerade vägarna blir utmattningen (dragtöjningen) gärna den 

utlösande brottmekanismen.  

Asfalterade vägar med en bitumenbunden del som ligger i mellanintervallet (10–16 cm) kan få 

tillståndsutveckling som kännetecknas av antingen spårutveckling eller utmattningssprickor eller rent 

av en utveckling som kombineras av dessa två mekanismer, beroende av trafikmängd och klimat. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att för tjocka uppbyggnader blir utmattningssprickor i 

normalfallet den kritiska brottmekanismen som utlöser att en åtgärd krävs för att återställa vägens 

kvalité och är nedbrytningstaken då i direkt proposition med en potens n som ligger i intervallet 3–4. 

För väguppbyggnader som har tunnare bitumenbunden del blir det utveckling av spår eller möjligen 

kombinerad spår samt sprickutveckling som utlöser behovet av större åtgärd. Här är sambandet mellan 

last och nedbrytningstakt mycket svårare att fastställa och de tester som är utförda och redogörs för här 

saknar de omfattning att generella slutsatser kan fastställas. De fyra tester som är gjorde här indikerar 

att potensen n kan ligga i intervallet 0,23–3,7 beroende av vägkonstruktion.   
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6. Slutsatser 

Tre vägkonstruktioner har testats i accelererade nedbrytningsförsök med en HVS-maskin. Konstruk-

tionerna benämns här vägtyp 1, 2 och 3 där den första är starkast (tjockast överbyggnad) och den sista 

vekast (tunnaste överbyggnaden). Som ett mått på nedbrytningen har utnyttjats lutning i tillväxt i 

spårdjup när man har passerat den initiala (exponentiella) tillväxten och den kan uppskattas som att 

den ökar linjärt med antal överfarter.  

En jämförelse har dessutom gjorts med fjärde potens principen som förutsätter att ökning i nedbrytning 

för varje överfart ökar med fjärde potensen av axellasten, se figur 12.  

 

Figur 12. Spårtillväxt uttryckt i mm/100,000 överfarter som funktion av normaliserad axellast för alla 

tre vägtyper. Små fyllda punkter är uppmätta resultat men öppna cirklar är baserade på 4:de potens 

principen. 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras; nedbrytningshastigheten av vägkonstruktioner ökar med 

ökad axellast. Nedbrytningshastigheten är beroende av strukturens tjocklek samt materialval. För väg-

konstruktioner med tjock bitumenbunden del blir det vanligen utmattningssprickor som utgör den 

utlösande brottmekanismen där nedbrytningshastigheten ökar med axellastens intensitet med en potens 

i intervallet 3–4 (Said, 1997; Said et al., 2012). För tunnare strukturer råder troligen inget enkelt sam-

band mellan axellast och nedrytningshastighet. Möjligen kan axellastens inverkan på nedbrytnings-

takten skattas utifrån ett enkelt två parameters potenssamband där den linjära delen är beroende av 

strukturens överbyggnadstjocklek samt en potens som möjligen ökar något med vägkonstruktionens 

styrka/tjocklek. Vägkonstruktionens strukturtal SN kan användas som skattning för parametern a. 

Potensen n kan däremot ha ett värde mellan 0,2–3,7. Troligen är båda parametrarna a och n inte endast 

beroende av lastens intensitet men också vägkonstruktionens uppbyggnad, materialval, packningsgrad 

och fuktinnehåll. 

Vägmaterial är i sin natur mycket inhomogena och att bygga fullskaliga instrumenterade vägkonstruk-

tioner med traditionell vägläggningsutrustning och sedan testa i accelererade nedbrytningsförsök 

kommer alltid att medföra spridning i resultaten. Desto viktigare är det att testernas omfattning är 

tillräcklig för att dra generella slutsatser. Begränsningarna här har varit att endast ett fåtal konstruk-

tioner har testats som ingalunda kan representera alla vägkonstruktioner som finns på det svenska 

vägnätet. Därför kan slutsatserna här endast anses ge en grov skattning. Det är därför viktigt att testa 

fler strukturer för att öka vår kunskap av modernt byggda vägkonstruktioner (både gällande maskineri 

samt material) nedbrytningsegenskaper för att fastställa axellastens inverkan på vägars respons och 

nedbrytning.  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

0,00 0,50 1,00 1,50

R
u

t 
sl

o
p

e
 [

m
m

/1
0

0
 0

0
0

 p
as

sa
ge

]

Normalized axle load, P/P0 [kN]

vägtyp 1

vägtyp 2a

vägtyp 2b

vägtyp 3



VTI rapport 913  29 

Referenser 

Arvidsson, H. (2014). HVS-test för skattning av nedbrytningseffekter från den tunga trafikens belastning 

– SE14, SE18 och SE20. VTI notat 35-2014. Linköping, 51 s.  

Cebon, D. (1999). Handbok of Vehicle-Road Interaction. Swets & Zeitlinger Publishers B.V. Lisse, the 

Netherlands.  

Göransson, N-G. (2007). Prognosmodell för spårutveckling orsakad av tung trafik – delmoment för 

nybyggnation. VTI notat 2-2007, Linköping, 36 s. 

Huang, Y. H. (2004). Pavement analysis and design. USA: Pearson Prentice Hall. 

Said, S. (1997). Variability in roadbase layer properties conducting indirect tensile test. Proceedings of 

the 8th international conference on asphalt pavements, Seattle, Washington, pp. 977-986. 

Said, S., Vieira, J. M., Hakim, H., Eriksson, O., Nilsson, R. and Cocurullo A. (2012). Interlaboratory 

experiment of asphalt concrete using indirect tensile fatigue test. Proceedings of the 5th Eurasphalt 

and Eurobitume Congress, Istanbul, Turkey, 9 p.  

Wiman, L. (2010). Accelererad provning av vägkonstruktioner med och utan polymermodifierat 

bitumen i bindlager, VTI rapport 576, Linköping, 33 s.  

Wiman, L. G. & Erlingsson, S. (2008) “Accelerated Pavement Testing by HVS – a Trans-national 

Testing Equipment,” Transport Research Arena Europe 2008, Ljubljana, 21-24 April, CD-ROM. 

Wågberg, L-G. (2001). Utveckling av nedbrytningsmodeller – Sprickinitiering och sprickpropagering. 

VTI meddelande 916, Linköping, 50 s.  

 

 

  



30  VTI rapport 913 

 



VTI rapport 913  31 

Bilaga Kort sammanställning av utförda HVS-försök 

Vägtyp 1 

Vägtyp 1 består av två testvägskonstruktioner SE10 som testades 2005 med 60 kN belastning samt 

SE14 som testades 2013 med 40 samt 50 kN belastning.  

Försök SE10 

Provet utfördes i VTI:s provgropar under sommaren 2005. Strukturen var en normenlig överbyggnad 

av typen GBÖ (Grus Bitumen Överbyggnad) enligt Vägverkets anvisningar (ATB 2002). 

Överbyggnaden var totalt 64,4 cm och byggdes ovanpå siltig sand som sträckte sig ner till 3,0 m djup. 

Totalt har 1,1 miljoner belastningar genomförts (bi-direktional). Hjulhastigheten har varit 12 km/tim 

och omgivningstemperatur 10°C. 

 

Figur. Testkonstruktionens SE10 lagertjocklekar.  

Tabell. Medelvärden för lagertjocklekar i centrumlinjen. 

Lager Nominell tjocklek 

[mm] 

Verklig tjocklek 

[mm] 

Slitlager 40 33 

AG-lager 80 77 

Krossat bärlager 80 82 

Krossat förstärkningslager 420 452 

Undergrundsmaterial 2400 2356 

Försöket har delats i följande moment: 
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a) Förbelastning med 20 000 överfarter med singelhjul och 30 kN. Omgivningstemperatur 

10°C. 

b) Huvudförsök 1, parhjul (295/80R22,5) 60 kN/800 kPa, 10°C, 486 750 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning (-25 - + 25 cm).  

c) Förbelastning med 2 000 överfarter med singelhjul och 30 kN. Temperatur 10°C. 

d) Huvudförsök 2, Förhöjd grundvattenyta (30 cm nedanför terrassytan). Parhjul 

(295/80R22,5) 60 kN/800 kPa, 10°C, 486 750 överfarter. Normalfördelad tvärfördelning.  

 

Spårdjupsutveckling på ytan vid SE10 försöket visas i figuren nedan (huvudförsök 1 och 2). Endast 

visas medelvärden från fem profiler.  

 

Figur. Spårdjupsutveckling på ytan vid SE10 försöket. (P står för parhjul). Detaljerad information fås 

från VTI rapport 628, (Wiman, 2010). 

Försök SE14 

Provet utfördes i VTI:s provgropar under sommaren och hösten 2013. Strukturen var en normenlig 

överbyggnad av typen GBÖ (Grus Bitumen Överbyggnad) enligt Vägverkets anvisningar (ATB 2002). 

Överbyggnaden var totalt 61,5 cm och byggdes ovanpå siltig sand som sträckte sig ner till 3,0 m djup. 

Strukturen belastades först med 600 000 överfarter med 40 kN last, motsvarande 8 t axellast. Därefter 

ökades lasten till 50 kN och ytterligare 600 000 överfarter applicerades. Totalt har därför 1,2 miljoner 

belastningar genomförts (bi-direktional). Hjulhastighet 12 km/tim och omgivningstemperatur 10°C. 

Strukturen testades i naturfuktigt tillstånd. 
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Figur. Testkonstruktionens SE14 nominella lagertjocklekar.  

 

Tabell. Medelvärden för lagertjocklekar i centrumlinjen. 

Lager Nominell tjocklek 

[mm] 

Verklig tjocklek 

[mm] 

Slitlager 40 32 

AG-lager 80 79 

Krossat bärlager 80 86 

Krossat förstärkningslager 420 428 

Undergrundsmaterial 2400 2400 

 

Försöket delas i följande moment: 

a) Förbelastning 1 med 20 000 överfarter med singelhjul och 30 kN/700 kPa med jämn last 

över sidofördelning (-35 - + 35 cm). Temperatur 10°C. 

b) Huvudförsök 1, parhjul (295/80R22,5) 40 kN/800 kPa, 10°C, 580 000 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning (-25 - + 25 cm).  

c) Huvudförsök 2, parhjul (295/80R22,5) 50 kN/800 kPa, 10°C, 600 000 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning (-25 - + 25 cm). 

Spårdjupsutveckling på ytan vid SE14 försöket visas i figuren nedan. Endast visas medelvärden från 

fem profiler.  
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Figur. Spårdjupsutveckling på ytan vid SE14 försöket. (P står för parhjul). 

 

Detaljerad information fås ifrån VTI-notat 35-2014 (Arvidson, 2014).  
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Vägtyp 2 

Vägtyp 2 består av två testvägskonstruktionen SE18 och SE22. SE18 byggdes i början av året 2014 

testades under försommaren 2014 med 40, 50 och 60 kN belastning. Slitlagret samt AG-lagret fick 

beställas från Stockholm och kördes ner till Linköping. Försöket avvek i många avseenden från de 

tidigare utförda försöken och det bestämdes därför att det skulle upprepas. Struktur SE22 byggdes 

sedan under 2015 och testades under april och maj månader 2016.  

Försök SE18 

Strukturen byggdes i början av året 2014. Provet utfördes i VTI:s provgropar under försommaren 

2014. Överbyggnaden var totalt 34,9 cm och byggdes ovanpå finkornig sand som sträckte sig ner till 

3,0 m djup. Strukturen belastades med parhjul med 800 kPa ringtryck samt 40, 50 och 60 kN last (bi-

direktional). Totalt genomfördes 1,235 miljoner belastningar. Hjulhastighet var 12 km/tim och 

omgivningstemperaturen var 10°C. Testet utfördes i naturfuktigt tillstånd.  

 

Figur. Testkonstruktionens SE18 lagertjocklekar.  

 

Tabell. Medelvärden för lagertjocklekar i centrumlinjen för struktur SE18. 

Lager Nominell tjocklek 

[mm] 

Verklig tjocklek 

[mm] 

Slitlager 40 47 

Ag-lager 60 53 

Krossat bärlager 110 96 

Krossat förstärkningslager 130 153 

Undergrundsmaterial 2500 2500 

 

Försöket delades i följande moment: 
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a) Förbelastning 1 med 20 000 överfarter med parhjul (295/80R22,5) och 30 kN/700 kPa med 

jämn sidofördelning (-35 - + 35 cm). 

b) Huvudförsök 1, parhjul (295/80R22,5) 40 kN/800 kPa, 10°C, 481 000 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning (-25 - + 25 cm).  

c) Huvudförsök 2, parhjul (295/80R22,5) 50 kN/800 kPa, 10°C, 434 000 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning (-25 - + 25 cm). 

d) Huvudförsök 3, parhjul (295/80R22,5) 60 kN/800 kPa, 10°C, 300 000 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning (-25 - + 25 cm). 

Spårdjupsutveckling på ytan vid SE18 försöket visas i figuren nedan. Endast visas medelvärden från 

fem profiler.  

 

 

Figur. Spårdjupsutveckling på ytan vid SE18 försöket. (P står för parhjul). 

 

Detaljerad information fås ifrån VTI-notat 35-2014 (Arvidson, 2014).  

Försök SE22 

Strukturen SE22 byggdes i under hösten 2015. Strukturen har samma nominella tjocklekar som SE18 

och utfördes i VTI:s provgropar under försommaren (april och maj) 2016. Överbyggnaden var totalt 

35,6 cm och byggdes ovanpå finkornig sand som sträckte sig ner till 3,0 m djup. Strukturen belastades 

med parhjul med 800 kPa ringtryck samt 40, 50 och 60 kN last (bi-direktional). Totalt genomfördes 

867 tusen belastningar. Hjulhastighet var 12 km/tim och omgivningstemperaturen var 10°C. Testet 

utfördes i naturfuktigt tillstånd.  
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Figur. Testkonstruktionens SE22 uppbyggnad.  

 

Tabell. Medelvärden för lagertjocklekar i centrumlinjen för struktur SE22. 

Lager Nominell tjocklek 

[mm] 

Verklig tjocklek 

[mm] 

Slitlager 40 49 

Ag-lager 60 47 

Krossat bärlager 110 122 

Krossat förstärkningslager 130 138 

Undergrundsmaterial 2600 2600 

 

Försöket delades i följande moment: 

e) Förbelastning 1 med 20 000 överfarter med parhjul (295/80R22,5) och 30 kN/700 kPa med 

jämn sidofördelning (-35 - + 35 cm). 

f) Responsfas med 12 000 överfarter med parhjul (295/80R22,5) och varierande last samt 

däcktryck och sidofördelning. 

g) Huvudförsök 1, parhjul (295/80R22,5) 40 kN/800 kPa, 10°C, 262 000 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning (-25 - + 25 cm).  

h) Huvudförsök 2, parhjul (295/80R22,5) 50 kN/800 kPa, 10°C, 266 000 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning (-25 - + 25 cm). 

i) Huvudförsök 3, parhjul (295/80R22,5) 60 kN/800 kPa, 10°C, 306 000 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning (-25 - + 25 cm). 

Spårdjupsutveckling på ytan vid SE22 försöket visas sedan i figuren nedan. Endast visas medelvärden 

från fem uppmätta profiler.  
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Figur. Spårdjupsutveckling på ytan vid SE22 försöket. (P står för parhjul). 
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Vägtyp 3 

Vägtyp 3 består av en testvägskonstruktion SE20 som testades 2014.  

 

Försök SE20 

Provet utfördes i VTI-provgropar under hösten 2014. Överbyggnaden bestod av tre lager och byggdes 

ovanpå finkornig sand. Total tjocklek på överbyggnaden var 31,0 cm, se figur nedan. Strukturen 

belastades med parhjul med ringtrycket 800 kPa. Tre lastnivåer användes; 40, 50 och 60 kN. Totalt 

applicerades 745 000 överfarter.  

 

 

Figur. Testkonstruktionens SE20 lagertjocklekar.  

 

Tabell. Medelvärden för lagertjocklekar i centrumlinjen för stuktur SE20. 

Lager Nominell tjocklek 

[mm] 

Verklig tjocklek 

[mm] 

Slitlager 40 70 

Krossat bärlager 110 80 

Krossat förstärkningslager 150 160 

Undergrundsmaterial 2600 2600 

 

Försöket delades i följande moment: 

a) Förbelastning med 20 000 överfarter med parhjul (295/80R22,5) och 30 kN/700 kPa med 

jämn sidofördelning av belastningen.  

b) Huvudförsök 1, parhjul (295/80R22,5) 40 kN/800 kPa, 10°C, 370 000 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning.  
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c) Huvudförsök 2, parhjul (295/80R22,5) 50 kN/800 kPa, 10°C, 170 000 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning. 

d) Huvudförsök 3, parhjul (295/80R22,5) 60 kN/800 kPa, 10°C, 190 000 överfarter. 

Normalfördelad sidofördelning. 

 

Spårdjupsutveckling på ytan vid SE20 försöket visas i figuren nedan. Endast visas medelvärden från 

fem profiler.  

 

 

Detaljerad information fås ifrån VTI-notat 35-2014 (Arvidson, 2014).  
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