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 ......................................................................................................................................................  

 Sammanfattning 

 
Betongvägen på E6 vid Falkenberg är ca 14 år gammal och har trafikerats av ca 40 miljoner 

fordon. Vägens tillstånd är fortfarande mycket bra med god jämnhet och obetydlig 

spårbildning. Vägen har klarat sig utan några större underhållsåtgärder under 14-årsperioden. 

I jämförelse med många andra EU-länder har Sverige en liten andel betongbeläggningar på 

huvudvägnätet. Under 1990-talet ökade dock intresset för betongvägar i Sverige och fyra nya 

betongvägar byggdes. En viktig orsak är de ökade påkänningarna från den tunga trafiken som 

ställer krav på allt styvare vägöverbyggnader. En annan orsak är betongvägarnas goda 

resistens mot dubbslitage. Erfarenheter visar att spårbildningen blir mindre när beläggningen 

består av betong. Anläggningskostnaden är dock ofta högre för betongvägar än för asfaltvägar 

men valet av betong kan motiveras med längre livslängd och förväntade lägre 

underhållskostnader.  

Utförandet av alla nya betongvägar har väl dokumenterats och tillståndet följs upp 

regelbundet. Resultatet redovisas med avseende på jämnhet, spårbildning, slitstyrka, friktion, 

yttextur, buller och strukturellt tillstånd. Syftet med tillståndsuppföljningen är i första hand att 

verifiera Vägverkets tekniska beskrivningar med de resultat som uppnås för de utförda 

betongvägarna. Tillståndsuppföljningarna har legat till grund för revideringar som införts i 

ATB VÄG. 

Betongvägen på E6 vid Falkenberg, delen Heberg-Långås som byggdes 1993, var den 

första i Sverige som byggdes med tvåskiktsläggning och frilagd ballast i beläggningsytan. 

Betongbeläggningen som är 220 mm tjock består av korta oarmerade betongplattor med 

fogavstånd 5 meter. I tvärfogarna sammanlänkas plattorna med dymlingar och i längsgående 

mittfogen sammanbinds plattorna med förankringsjärn. Fogarna har tätats med förtillverkade 

foglister av konstgummi. 

Vägens tillstånd har följts upp sedan trafiken släpptes på 1993. Under perioden 1993-2007 

har betongvägen trafikerats av ca 40 miljoner fordon. Av dessa var ca 6,7 miljoner tunga 

fordon. Jämnheten i längdled har mätts med mätbil och redovisas med IRI (international 

Roughness Index). Efter 10 år ligger fortfarande IRI-värdet på omkring 1,0, vilket visar att 

jämnheten är mycket god på betongvägen. Jämförelsesträckorna av asfalt har IRI-värde på 

1,3-1,5, vilket är något sämre. IRI-värde på 1,0 erhålls endast på de mest jämna vägarna i 

Sverige. Spårbildningen har varit mycket liten på betongvägen. Efter 14 år var spårdjupet  

ca 4 mm på betongsträckorna medan spårdjupet på asfaltsträckorna var 11 respektive 17 mm 

efter 10 år. Med fortsatt spårutveckling i samma storleksordning kommer betongvägen att 

klara hela sin dimensionerade livslängd, 40 år, utan att behöva underhållas med avseende på 

spårbildning. Asfaltsträckorna började dock efter 10 år att bli i behov av underhåll på grund 

av spårbildning. Under hösten 2006, dvs efter ca 13 år lades beläggningen om i K1 vid norra 

anslutningen till betongvägen både i norr och södergående körriktning.  

Den huvudsakliga delen av spårbildningen på betongvägen beror på avnötning från dubbade 

fordon medan den huvudsakliga spårbildningen på asfaltsträckorna beror på deformationer 

från den tunga trafiken. Avnötning från dubbdäck har mätts under sex vintrar. Mätningarna 

visar ett mycket litet dubbslitage på betongsträckorna. Sträckorna med asfaltbeläggning 

uppvisar något större avnötning, men även dessa är mycket slitstarka. Friktionen har mätts i 

vägens längdriktning. Efter 10 år har de tre betongsträckorna och asfaltsträckan med 

stenmaterial av porfyr friktionsvärde på ca 0,6 medan asfaltsträckan med stenmaterial av 

Durasplit har friktionsvärde 0,7. Samtliga beläggningstyper uppfyller friktionskravet 0,5 i 

ATB VÄG. 
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Uppföljningssträckorna har inspekterats med avseende på sprickor och andra typer av 

skador. Vid inspektionerna har inga sprickor observerats i betongplattorna på 

uppföljningssträckorna. De skador som har observerats är vissa mindre kantskador vid 

tvärgående fogar. Inga skador har observerats för foglisterna på uppföljningssträckorna.  

På övriga betongvägen har begränsat antal både längsgående och tvärgående sprickor 

observerats i mindre omfattning. Den vanligaste sprickan är längsgående spricka över fog i 

höger hjulspår i varierande stadium. Många av de längsgående sprickorna är vad som kallas 

”microspricka” d.v.s. en mycket liten spricka som troligtvis senare kommer att utvecklas till 

en större spricka. På ett begränsat ställe i södergående körriktning finns ett större antal 

sprickor. Sprickorna sträcker sig över 8 plattor. Orsaken till detta borde utredas och åtgärdas. 

Tvärgående sprickor har nästan enbart observerats i anslutning till broar. 

Foglisterna har klarat de första 14 åren bra förutom på ett ställe på vägen där 4 stycken 

foglister krupit upp och man tvingades att ta bort dessa. Dessa foglister bör snarast repareras. 

Inget tyder på att foglisterna för övrigt behöver läggas om inom de närmaste åren. Den 

längsgående vägrensfogen mellan betong- och asfaltbeläggningen börjar dock bli otät på 

några ställen och bör tätas med fogmassa så att vatten ej tränger ner i vägöverbyggnaden. 

Betongvägens styvhet har mätts genom belastning med tung fallvikt. Mätningar har gjorts 

vid två tillfällen under 2003, dels under en varm sommardag med en stor positiv 

temperaturgradient i betongbeläggningen dels under en sval höstdag när temperaturgradienten 

var liten i betongbeläggningen. För att undersöka kraftöverföringen mellan betongplattorna 

har dessa provbelastats på båda sidor om tvärfog. Provbelastning har också utförts i plattmitt 

och vid plattkant mot vägren. Av resultaten framgår att deflektionernas storlek påverkas av 

temperaturgradienten i betongbeläggningen. Vid en stor positiv temperaturgradient ökar 

deflektionerna framför allt vid belastning i plattmitt medan deflektionerna vid tvärgående 

fogar minskar. Deflektionernas storlek är också beroende av vilken typ av bundet bärlager 

som använts under betongbeläggningen. En varm sommardag uppmäts större deflektioner på 

betongbeläggningen när underlaget består av cementbundet bärlager än när underlaget består 

av asfaltbundet grus. En sval höstdag då temperaturgradienten är liten uppmäts ungefär lika 

stora deflektioner på betongbeläggningen oberoende av om underlaget är cementbundet eller 

asfaltbundet. 

Lastöverföringen mellan betongplattorna var ca 93-98%. Detta visar att lastöverföringen 

vid fogarna fortfarande efter 11 års trafik är god. 

Under år 2004 utfördes fallviktsmätning på samma plattor och med samma utrustning som 

vid fallviktsmätning 2003. 

Mätningen utfördes under ett dygn vid flera tillfällen. Dels under dagen då en stor positiv 

gradient uppstod, dels tidigt på morgonen då en negativ gradient uppkom och på kvällen då 

gradienten var så nära noll som möjligt. Denna undersökning redovisas inte i detta notat utan i 

sin helhet i VTI notat ?. 

  

 



 4 

Förord 
 

Betongvägen på E6 vid Falkenberg, delen Heberg-Långås, byggdes 1993 och har nu 

trafikerats ca 14 år. 

Betongvägen var den första i Sverige som byggdes med tvåskiktsläggning och med frilagd 

ballast i beläggningsytan. Samma utförandeteknik har sedan också använts på betongvägarna 

vid Fastarp-Heberg och Eskilstuna. På uppdrag av Vägverket har VTI dokumenterat vägens 

byggande och därefter följt vägens tillstånd under den första 10 årsperioden. Resultaten från 

tillståndsuppföljningen redovisas i föreliggande rapport. 

Betongvägens utförande har tidigare redovisats i VTI Meddelande 758 ”Betongväg på E6 

vid Falkenberg –Byggnadsrapport för delen Heberg-Långås 1993”. Vägens 

tillståndsutveckling under de första 4 åren har tidigare redovisats i VTI Meddelande 835 

”Tillståndsuppföljning av betongvägar” 

 

Linköping i juni 2005 

 

 

Bengt-Åke Hultqvist 
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1. Bakgrund och syfte 
I jämförelse med många andra EU-länder har Sverige en liten andel betongbeläggningar på 

huvudvägnätet. Under 1990-talet ökade dock intresset för betongvägar i Sverige och fyra nya 

betongvägar byggdes. En viktig orsak är de ökade påkänningarna från den tunga trafiken som 

ställer krav på allt styvare vägöverbyggnader. En annan orsak är betongvägarnas goda 

resistens mot dubbslitage. Erfarenheter visar att spårbildningen blir mindre när beläggningen 

består av betong.  

För de högtrafikerade motorvägarna är det i första hand den tunga trafiken som är orsak till 

spårbildningen genom deformationer i asfaltlagren. Denna typ av spårbildning kan helt 

undvikas om man väljer betong som beläggning. För de tungt trafikerade vägarna är 

betongbeläggning således ett intressant alternativ till asfaltbeläggning. 

Anläggningskostnaden är i regel högre för betongvägar än för asfaltvägar. Valet av betong 

kan emellertid motiveras med längre livslängd och förväntade lägre underhållskostnader. De 

ökade trafikbelastningarna ställer högre krav också på asfaltvägarna. Detta kommer att 

medföra en ökad användning av modifierade asfaltmassor och tjockare asfaltlager vilket ökar 

anläggningskostnaden för asfaltvägarna. 

Utförandet av alla nya betongvägar har väl dokumenterats och tillståndet följs upp 

regelbundet. Resultatet redovisas med avseende på jämnhet, spårbildning, slitstyrka, friktion, 

yttextur, buller och strukturellt tillstånd.  

Syftet med tillståndsuppföljningarna är i första hand att verifiera Vägverkets tekniska 

beskrivningar med de resultat som uppnås på de utförda betongvägarna. 

Tillståndsuppföljningarna har legat till grund för revideringar som har införts i ATB VÄG. 

Vid tillståndsuppföljningen har resultatet för betongöverbyggnaderna (BÖ) också jämförts 

med motsvarande resultat för angränsande asfaltöverbyggnader (GBÖ). 
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2 Allmän beskrivning av betongvägen 
Förbifarten vid Falkenberg, delen Heberg-Långås, är 15 km lång och utförd med betong. 

Betongvägen är utformad som fyrfältig motorväg med trafikplatser vid Skrea backe, Vinberg 

och Långås. Vidare ingår en bro över Ätran samt åtta broar/vägportar för korsande vägar. 

 

 
S1 = Uppföljningssträcka Betong 1 

S2 = Uppföljningssträcka Betong 2 

S3 = Uppföljningssträcka Betong 3 

S4 = Jämförelsesträcka av asfalt 

 
Figur 1 Läget för uppföljningssträckorna. 
 

Uppföljning görs på tre olika uppföljningssträckor som har valts ut på betongvägen i 

norrgående körriktning. På sträcka 1 som är 300 m lång ligger betongbeläggningen på 

bärlager av asfaltbundet grus (AG). På sträcka 2 och 3, som vardera är 300 m långa, ligger 

betongbeläggningen på cementbundet bärlager. Som jämförelse har tillståndet också 

dokumenterats på en 300 m lång asfaltsträcka som ansluter till betongvägens norra ände, 

sträcka 4. 

Vägen är byggd som oarmerad betongväg med en betongbredd av 9,0 m. Yttre vägrenen är 

utförd av asfalt. Överbyggnaden har dimensionerats för trafikklass 7 enligt Vägverkets 

tentativa anvisning BYA-92. Totala överbyggnadstjockleken är 900 mm. Terrass- och 

undergrundsmaterial består varierande av grovmo, sand eller lera. 
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Figur 2 Betongvägens uppbyggnad. 
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Betongbeläggningen som är 220 mm tjock består av korta oarmerade betongplattor med 

fogavstånd 5 m. I tvärfogarna sammanlänkas plattorna med 500 mm långa dymlingar av stål 

 25 mm. I motorvägens högra körfält som är mest belastat har dymlingarna ett inbördes 

centrumavstånd på 250 mm. I vänstra körfältet som huvudsakligen trafikeras av lätta fordon 

ligger dymlingarna med dubbla centrumavståndet. I längsgående mittfogen sammanbinds 

plattorna med 800 mm långa förankringsjärn  16 mm, som har ett inbördes centrumavstånd 

1000 mm. Den längsgående mittfogen och de tvärgående fogarna har tätats med förtillverkade 

foglister av konstgummi. 

Betongbeläggningen som är utförd i två skikt, ”vått i vått”, ligger på 150 mm 

cementbundet bärlager alternativt 100 mm asfaltgrus (AG). Cementbundet bärlager har 

använts på vägobjektets norra del (9,2 km). Det asfaltbundna bärlagret har används på 

vägobjektets södra del (5,5 km). 

I betongbeläggningens övre skikt, som trafikeras av dubbdäck, användes stenmaterial 

Durasplit som har importerats från Norge. I det undre betongskiktet användes lokalt 

stenmaterial. Det övre betongskiktet är 60 mm tjockt, det undre betongskiktet är 160 mm. 

Betongen har draghållfasthetsklass T3,5, vilket ungefär motsvarar betong K60. Största 

stenstorlek, 22 mm, var lika för över- och underbetong. 

Jämförelsesträckan av asfalt är en GBÖ-konstruktion enligt BYA 84. Slitlagret på halva 

sträckan (4A) består av ABS 16/B85 med stenmaterial Durasplit. Den andra halvan (4B) har 

slitlager ABS 16/B180 med porfyr. Asfaltsträckans totala överbyggnadstjocklek är 900 mm. 
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Figur 3  GBÖ-konstruktionens uppbyggnad. 
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Sammanställning av uppföljningssträckornas uppbyggnad. 

Sträcka Sektion Uppbyggnad (bundna lager) Överbyggnads- 

tjocklek 

1 26/000-

26/300 

220 mm betong 22 + 100 mm AG 0,9 m 

2 26/300-

26/600 

220 mm betong 22 + 150 mm CG* 0,9 m 

3 35/200-

35/500 

220 mm betong 22 + 150 mm CG* 0,9 m 

4A 35/500-

35/650 

40 mm ABS 16/B85 (Durasplit)+195 mm AG 0,9 m 

4B 35/650-

35/800 

40 mm ABS 16/B180 (porfyr)   +195 mm AG 0,9 m 

*Modifierad CG ”typ magerbetong” 

 

Under hösten 2006 gjordes en åtgärd på asfaltreferenssträckorna på grund av stort 

spårdjup. Befintligt slitlager frästes bort plus ytterliggare 10 mm, dvs ca 52 mm. Först lades 

ett bindlager om ca 32 mm och på det ett slitlager, TSK 16 med en bindemedelshalt på 5,2%. 

Stenen som användes i slitlagret var en porfyr med ett slitagevärde bättre än 6. 

 

3 Tillståndsutveckling  
Vägens tillstånd har följts sedan trafiken släpptes på 1993. Tillståndet har redovisats med 

avseende på jämnhet, spårbildning, avnötning, yttextur, friktion, buller och strukturellt 

tillstånd. 

 

3.1 Trafik 

Mätningar av trafiken har utförts av Vägverket vid fyra tillfällen 1994, 1998, 2002 och 2006. I 

fig 4 visas trafikmätningar från fyra olika tillfällen under åren 1994-2006.  
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Trafikutveckling E6 Förbifart Falkenberg 
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Figur 4 Trafikutveckling för väg E6 förbifart Falkenberg, norrgående körriktning  

 

Av figur 4 framgår trafikutvecklingen för väg E6 förbifart Falkenberg.  

 
Tabell 1  

Trafik Heberg-Långås (norrgående körriktning) 

År Totalt antal fordon Totalt antal tunga 

fordon 

Andel tunga fordon 

% 

1994 5590 780 14 

1998 6350 1060 17 

2002 7790 1350 17 

2006 10440 1840 18 

 

Under perioden 1994-2006 har totala antalet fordon ökat med ca 87 %. Antalet tunga 

fordon har under samma period ökat med ca 136 %. 

Under åren 1993-2006 har betongvägen trafikerats av ca 40 miljoner fordon i norrgående 

körriktning. Av dessa var ca 6,7 miljoner tunga fordon vilket motsvarar ca 12 MSa (miljoner 

standardaxlar). 

 

3.2 Jämnhet i längsled  

Jämnheten i längsled har mätts med laser RST-bilen och redovisas med IRI (International 

Roughness Index) som är ett internationellt ojämnhetsvärde för körkomforten. Fysikaliskt 

motsvarar IRI-värdet fjädringsarbetet för ett typfordon. IRI-värdet är variationen av 

fjädringsrörelsen per längdenhet väg och uttrycks i mm/m. Ett lågt IRI-värde eftersträvas. 

Mätningar har gjorts längs hela betongvägen. De redovisade resultaten härrör dock från 

uppföljningssträckorna. 

Betongbeläggningens yta har frilagd ballast av Durasplit med maximal stenstorlek 22 mm. 

Som jämförelse har en asfaltsträcka använts. Slitlagret på halva sträckan (4A) består av 

ABS 16/B85 med stenmaterial av Durasplit. Den andra halvan (4B) har ABS 16/B180 med 
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stenmaterial av porfyr. Den totala överbyggnadstjockleken för asfaltsträckan är samma som 

för betongvägen, dvs. 900 mm. 

Jämnheten har mätts på uppföljningssträckorna på betongvägen och på 

jämförelsesträckorna av asfalt. 

I figur 5 visas resultat från IRI-mätning i höger hjulspår. 
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Figur 5  Jämnhetsutveckling i längsled (IRI) på uppföljningssträckorna i höger hjulspår. 
 

Av figur 5  framgår att IRI-värdet för betongsträckorna ligger omkring 1,0. 

Uppföljningssträckorna 1 och 2 ligger något över 1,0 medan uppföljningssträcka 3 ligger 

under 1,0. Jämförelsesträckorna av asfalt har IRI-värde 1,3–1,5 vilket är något sämre. IRI-

värde omkring 1,0 erhålls endast på de mest jämna vägarna i Sverige vilket visar att 

jämnheten efter 10 år fortfarande är mycket god på betongsträckorna. 

 

 

3.3 Jämnhet i tvärled/spårbildning 

I utvalda sektioner på uppföljningssträckorna har ytans tvärprofil registrerats med VTI:s 

PRIMAL utrustning. Tvärprofiler med en längd av 3,7 m har registrerats. Mätningarna har 

utförts vår och höst i höger körfält (långsamfältet), exempel på tvärprofiler från de olika 

sträckorna visas i bilaga ?. Från tvärprofilerna har spårdjupet beräknats med VTI-metoden (se 

figur 11). Resultatet från spårdjupsmätningen redovisas som medelvärdet av de maximala 

spårdjup som uppmäts i höger eller vänster hjulspår på varje linje. 
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Spårutveckling E6 Förbifart Falkenberg
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Figur 6  Spårdjupsmätning, medelvärde av maximala spårdjup i höger eller vänster spår 
(PRIMAL). 
 

Av figur 6 framgår att efter 10 år var spårdjupet ca 4 mm på betongsträckorna medan 

spårdjupet på asfaltsträckorna var 11 respektive 17 mm. Under hela tioårsperioden har 

spårdjupet ökat med endast ca 2 mm på betongbeläggningen, vilket motsvarar i genomsnitt ca 

0,2 mm/år. På asfaltbeläggningen har spårdjupet ökat 9 respektive 13 mm vilket motsvarar 

0,9-1,3 mm/år. Vid mätning 2007-07, dvs efter ca 14 år låg fortfarande spårdjupet på ca 4 mm 

på betongsträckorna. Referens sträckorna av asfalt lades om under hösten 2006 och hade ett 

spårdjup på ca 5-6 mm vid mätning 2007, dvs efter en vinter.  

Spårdjupsökningen har varit mycket liten på betongvägen. Med fortsatt spårutveckling i 

samma storleksordning kommer betongvägen att klara hela sin dimensionerade livslängd, 40 

år, utan att behöva underhållas med avseende på spårbildning. Asfaltsträckorna börjar dock 

redan efter 10 år bli i behov av underhåll på grund av spårdjup, 11-17 mm 

Spårdjup har också mätts med Laser RST-bilen. Denna är utrustad med 11 laserkameror 

som kontinuerligt läser av vägytans tvärprofil över en bredd av 3,2 meter. Den uppmätta 

tvärprofilen är sammansatt av 11 mätpunkter som sammanbinds med räta linjer. Från 

tvärprofilen har spårdjupet beräknats med trådprincipen (se figur 8). 
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Figur 7  Spårdjupsmätning (RST). 

 

Mätningar med laser RST-bilen visar också att spårbildningen är obetydlig på 

betongvägen. Mätningar hösten 2003 visar att spårdjupet var ca 3 mm på betongbeläggningen 

vilket är betydligt mindre än på asfaltbeläggningen där uppmätt spårdjup var 7 mm respektive 

10 mm. På asfaltsträckorna ökade spårdjupet 2-4 mm enbart under första året. 

Båda mätmetoderna visar att betongbeläggningen har mycket mindre spårbildning än 

asfaltbeläggningen. 

Spårdjup som har mätts med Laser RST-bilen stämmer dock ej helt överens med de 

spårdjup som har mätts med PRIMAL-utrustningen. Detta kan förklaras av olikheter hos de 

båda mätmetoderna. Med PRIMAL-utrustningen mäts spårdjupet i ett begränsat antal 

tvärsektioner på uppföljningssträckorna medan Laser RST-bilen mäter spårdjupet 

kontinuerligt längs hela uppföljningssträckan. Andra skillnader är att Primalen registrerar hela 

tvärprofilen medan RST-bilen mäter 11 punkter av tvärprofilen samt att tvärprofilerna har 

olika längd. Dessutom har olika metoder använts vid utvärdering av spårdjupet. För 

PRIMAL-mätningen har spårdjupet beräknats enligt VTI-metoden (delad rätskiva) och för 

mätningen med Laser RST-bilen har spårdjupet beräknats enligt trådprincipen (se figur 8). 

 

 
Figur 8  Utvärdering av spårdjup med VTI-metoden respektive trådprincipen. 

 

 

3.4 Avnötning 

Avnötning från dubbdäck har mätts under sex olika vintrar. Storleken på dubbslitaget beror 

till största delen på beläggningens slitstyrka och antalet dubbade fordonsöverfarter. 

Dubbslitaget är också beroende av klimat (temperatur, våt och torr vägbana), fordonshastighet 
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och typen av dubbdäck (dubbvikt, dubbutstick). Man skall därför vara försiktig med att 

jämföra dubbslitaget för olika beläggningar som inte ligger efter varandra på samma väg och 

har samma yttre förutsättningar. I detta fall är dock de yttre förutsättningarna lika för asfalt- 

och betongbeläggningarna. 

Avnötningen har mätts över körfältets hela bredd med den av VTI speciellt utvecklade 

laserprofilografen. Vid mätningen ställs laserprofilografens ben i fixar som är förmonterade i 

beläggningen. Beläggningens tvärprofil registreras höst och vår. Den uppmätta förändringen 

under vintern utgör slitaget på ytan. 
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Figur 9  Avnötning från dubbdäck på uppföljningssträckorna 

 

Av figur 9 framgår att slitaget är störst under första vintern. Detta beror på det initialslitage 

som förekommer på nya beläggningar när bruks- och bindemedelsöverskott slits bort i ytan. 

Efter tio vintrar har betongsträckorna ett uppmätt medelslitage i storleksordningen 0,05–0,15 

mm per vinter vilket är mycket lågt. Två betongsträckor har medelslitage mindre än 0,10 

mm/vinter. Sträckorna med asfaltbeläggning uppvisar något större avnötning men även dessa 

är mycket slitstarka. Avnötningen är således inget problem för väg E6 vid Falkenberg. 

Den betong som användes i Falkenberg är ej den mest slitstarka. Genom att använda 

slitstarkare ballast, högre stenhalt och högre betongkvalite kan 2-3 gånger slitstarkare betong 

erhållas. Resultatet visar dock att den betong som används på väg E6 vid Falkenberg gott och 

väl är tillräcklig för den trafikmängd och andel dubbade fordon som finns där. 

 

 

3.5 Yttextur 

Beläggningens makrotextur (medeltexturdjup) har mätts med VTI:s lasertexturmätare typ 

TRRL Mini Texturemeter. Texturen har mätts på de fyra uppföljningssträckorna över en 

längd av ca 50 m på varje sträcka (samma platser som vid slitage- och tvärprofilmätning). 

Makrotexturen som är beroende av beläggningens friläggningsdjup, maximala stenstorlek och 

stenhalten påverkar friktionen och däck/vägbanebuller. För friktionen är också beläggningens 

mikrotextur viktig. Microtexturen påverkas av det stenmaterial som ingår i 

betongbeläggningen 
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Figur 10  Medeltexturdjup i mm mätt med lasertexturmätare typ TRRL. 
 

Av figur 10 framgår att medeltexturdjupet för samtliga sträckor har minskat något mellan 

1993-1996. Vid mätningar 1996-04 var medeltexturdjupet 0,5-0,6 mm för betongsträckorna 

och ca 0,8 mm för jämförelsesträckorna av asfalt. Medeltexturdjupet minskar i regel när 

beläggningen slits av dubbade fordon. Medeltexturdjupet har inte mätts under senare år. 

 

 

3.6 Friktion 

Friktion har mätts i vägens längdriktning med VTI:s Saab Friction Tester. Mätningen har 

utförts vid en hastighet av 70 km/tim på våt vägyta enligt VV metodanvisning 104 från 1990. 

Friktionen har mätts i höger hjulspår och mellan hjulspår i högra körfältet (K1). Som 

jämförelse har mätningar också utförts på asfaltsträckan av ABS 16, med stenmaterial av 

Durasplit (4A) och porfyr (4B) som ansluter till betongvägen vid norra änden. Vid 

jämförelsen bör man beakta de olikheter som finns i betong- och asfaltbeläggningen med 

avseende på stenmaterial, stenfraktion och stenhalt. Durasplit och porfyr har olika 

microtextur, vilket påverkar friktionen. 
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Figur 11  Uppmätt medelfriktion i höger hjulspår 
 

Av figur 11 framgår att efter 10 års trafik har de tre betongsträckorna och asfaltsträckan 

med stenmaterial av porfyr ett friktionsvärde på ca 0,6 medan asfaltbeläggningen med 

stenmaterial av Durasplit har ett friktionsvärde av ca 0,7. När vägen var ny uppmättes 

friktionsvärde på ca 0,9 för samtliga sträckor. Friktionen har alltså minskat något under de 10 

år som vägen har trafikerats. 

Enligt VÄG-94 är kravet på friktion 0,5 vid barmarksförhållande vilket uppfylls av 

samtliga beläggningstyper. 

 

 

3.7 Buller 

Buller från motorfordon härrör dels från fordonens kraftpaket (motor, transmission mm) dels 

från kontakten mellan däck och vägbana. Bullret upplevs både inne i fordonet och vid sidan 

av vägen. I detta fall behandlas endast buller som uppkommer vid kontakten mellan däck och 

vägbana. Vid högre hastigheter dominerar denna typ av buller. 

Mätningen av däck/vägbanebuller har gjorts med en rullande mättrailer vid olika 

hastigheter (50, 70 och 90 km/tim) och med 5 olika typer av personbilsdäck. I detta kapitel 

redovisas endast mätningar utförda vid 90 km/tim och i hjulspår. 
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Tabell 2  Buller uttryckt i dB(A) vid mäthastighet 90 km/h. 

Beläggningstyp/Ålder 

 

Sommardäck 

Firestone 

Sommardäck 

Michelin 

Vinterdäck 

odubbat 

Gislaved 

Vinterdäck 

dubbat 

Gislaved 

Betong 22 mm ny 99,4 99,0 100,0 103,9 

Betong 22 mm 2 år 101,2 102,8 103,7 105,5 

Betong 22 mm 4 år  101,2 103,9 106,7 

ABS 16 mm (4A+4B) ny 99,8 100,2 99,9 103,4 

ABS 16 mm (4A+4B) 2 år 98,0 100,2 100,9 103,9 

ABS 16 mm 4 år  101,4 102,0 105,1 

 

Av sammanställningen framgår att för sommardäck hade den frilagda betongbeläggningen 

något lägre buller än asfaltbeläggningen när beläggningarna var nya. Efter två års trafik var 

bullernivån högre på betongbeläggningen än på asfaltbeläggningen av ABS 16. Efter fyra års 

trafik hade de båda beläggningstyperna ungefär samma bullernivå med sommardäck. Med 

odubbat vinterdäck och vinterdäck med dubbar var bullernivån högre på betongbeläggningen 

än på asfaltbeläggningen vid samtliga mättillfällen. Betongen hade i detta fall en större 

stenstorlek, 22 mm mot 16 mm för asfalten, vilket normalt ger en högre bullernivå. På 

betongvägen E6 Fastarp-Heberg, som byggdes 1996, har stenstorleken minskats till 16 mm 

för att ge lägre bullernivå. På några delsträckor används betong med största stenstorlek 8 mm 

för att ytterligare sänka bullernivån. 

 

 

3.8 Strukturellt tillstånd 

Uppföljningssträckorna har årligen inspekterats med avseende på sprickor och andra typer av 

skador. Vid inspektionerna har inga sprickor observerats i betongplattorna på 

uppföljningssträckorna De skador som har dokumenterats är vissa mindre kantskador vid 

tvärgående fogar. Dessa skador observerades redan våren 1994 på delar av vägsträckan. Man 

var dock osäker på hur stor andel av skadorna som hade uppkommit under den första vintern 

och hur mycket skador som funnits vid trafiköppningen 1993. En särskild undersökning 

utfördes därför vintern 1995/1996. Undersökningen visade att de flesta kantskadorna hade 

uppkommit under de två första åren. Under vintern 1995/96 bildades endast ett fåtal nya 

kantskador i de undersökta fogarna. Omfattningen var fortfarande liten och skadeutvecklingen 

verkade ha avtagit. 

Inga skador har observerats på foglisterna på uppföljningssträckorna. Foglisterna har klarat 

de första 10 åren bra utan några problem förutom på ett ställe på vägen där fyra stycken 

foglister har krupit upp och tvingats tas bort. Nya foglister bör snarast monteras för att 

förhindra att vatten rinner ner i fogen. Övriga foglister ligger bra och inget tyder på att 

foglisterna behöver läggas om inom de närmaste åren . Den längsgående vägrensfogen mellan 

asfalt-och betongbeläggningen börjar dock bli otät på några ställen. Fogen bör tätas med 

fogmassa så att vatten ej tränger ner i vägöverbyggnaden. Erfarenheter från andra betongvägar 

visar att skador kan uppkomma i underliggande bundna bärlager när vatten rinner ner i otäta 

fogar. Vatten kan också erodera bort material i underliggande obundna lager. I en förlängning 

kan också betongbeläggningen skadas. 

Skador om än i mindre omfattning har observerats på betongvägen utanför ordinarie 

uppföljningssträckor. 
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En enklare inspektion av hela betongvägen utfördes därför 2005-08-23, se bilaga 1. 

Inspektionen utfördes från bil som framfördes på vägrenen. 

Av inspektionen 2005-08-23 framgår att de förekommer både längsgående sprickor och 

tvärgående sprickor om än i mindre omfattning. Den vanligaste sprickan är längsgående 

spricka över fog i höger hjulspår i varierande stadium i K1. Många av de längsgående 

sprickorna över fog är vad som kallats microspricka, dvs. en mycket liten spricka som 

troligtvis kommer att utvecklas till en betydligt större spricka.  

Av inspektionen framgår att avsnitt på vägen där AG använts som bärlager har mindre 

omfattning av sprickor än avsnitt med bärlager av CG framför allt i södergående körriktning. 

Tvärgående sprickor har nästan enbart observerats på eller i anslutning till broar. På ett 

avsnitt i södergående körriktning ca 8 km in på betongvägen med bärlager av CG har ett parti 

med längsgående spricka i höger hjulspår i K1 som sträcker sig över 8 plattor observerats. 

Längsgående sprickor i övrigt är i huvudsak på en platta eller över två plattor i K1 med 

enstaka undantag. 

 

 
 

Figur  12  Otät vägrensfog som bör åtgärdas 
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4 Styvhet 
Betongbeläggningar är mycket styva och passar för vägar med mycket tung trafik. Den styva 

beläggningen sprider lasten och nedbringar påkänningarna i underliggande materiallager. För 

de svenska betongvägarna används oarmerad fogad betongbeläggning som består av korta 

plattor och tunna fogar. För dessa beläggningar är hörn, kanter och fogar de ställen som är 

mest kritiska för belastningar. För att undersöka betongbeläggningens styvhet har 

provbelastning utförts i olika punkter på betongvägen. Provbelastning har utförts på 

betongbeläggning med olika underlag, AG respektive CG som bundet bärlager, och vid olika 

storlek på temperaturgradienten.  

 

Betongvägens styvhet har mätts genom belastning med tung fallvikt. Mätningar har gjorts vid 

två olika tillfällen under 2003. Det första tillfället var en varm sommardag i augusti med en 

positiv temperaturgradient, ca 40-45 C°/m i betongbeläggningen. Den positiva 

temperaturgradienten ger upphov till temperaturspänningar i betongbeläggningen. Andra 

tillfället var en höstdag i början av november när temperaturgradienten var liten i 

betongbeläggningen och temperaturspänningarna var små. Mätningar utfördes i höger körfält 

(K1) på en delsträcka som bestod av tre sammanhängande betongplattor. Belastning och 

deformationsmätning har utförts i olika punkter på betongplattorna enligt uppgjord mätplan. 

För att undersöka kraftöverföringen mellan betongplattorna har dessa provbelastats på båda 

sidor om tvärfog. Provbelastning har också utförts i plattmitt och vid plattkant mot vägren.  

 

 
Figur 13 Fallviktsmätning vid betongbeläggningens ytterkant 
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Vid belastningen har deformationen mätts i belastningscentrum och vid olika avstånd från 

belastningscentrum 

I nedanstående sammanställning visas uppmätta centrumdeflektioner i olika 

belastningspunkter på betongplattorna. 

 

  

 

 

Betongbeläggning på asfaltbundet bärlager  

    Varm sommardag 

STR 1 Falkenberg 03-08-13  Temperaturgradient 40-45 C°/m 

 0,26 0,25 0,27 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,28 

K1 0,18 0,18 0,23 0,17 0,18 0,22 0,20 0,19 0,28 

          

          

K2          

          

 

    Höstdag 

STR1 Falkenberg 03-11-11  Temperaturgradient 11-15 C°/m 

 0,29 0,28 0,26 0,29 0,28 0,24 0,25 0,27 0,23 

K1 0,20 0,19 0,17 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 

          

          

K2          

          

 

Betongbeläggning på cementbundet bärlager 
 

    Varm sommardag 

STR2 Falkenberg 03-08-13  Temperaturgradient 40-45 C°/m 

 0,29 0,31 0,30 0,26 0,28 0,34 0,21 0,21 0,42 

K1 0,22 0,22 0,27 0,22 0,22 0,38 0,23 0,19 0,41 

          

          

K2          

          

 

    Höstdag 

STR2 Falkenberg 03-11-11  Temperaturgradient 11-15 C°/m 

 0,40 0,38 0,26 0,37 0,34 0,22 0,27 0,28 0,22 

K1 0,26 0,26 0,15 0,24 0,26 0,16 0,21 0,21 0,16 

          

          

K2          

          

 

Som framgår av ovanstående sammanställning så påverkas deflektionerna av 

temperaturgradienten. Vid en hög positiv gradient ökar deflektionerna framför allt i plattmitt 

Norrg körriktn. 
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medan deflektionerna vid tvärgående fogar minskar. Även skillnader i deflektioner uppmäts 

mellan sträcka 1 som har betongbeläggningen på asfaltbundet bärlager och sträcka 2 som har 

betongbeläggningen på cementbundet bärlager. En varm sommardag har betongbeläggning på 

CG större deflektioner mitt på plattan än vad betongbeläggning på AG har. En förklaring kan 

vara att AG lagret har en viss förmåga att deformeras och anpassa sig efter 

betongbeläggningens välvning som uppkommer på grund av temperaturgradienten. CG lagret 

är styvare och deformeras inte vid varm väderlek. En höstdag då temperaturgradienten är liten 

har betongbeläggningen ungefär lika stora deflektioner på AG och CG. 

Kraftöverföringen mellan betongplattorna har beräknats med data från senare mätning. 

Detta p.g.a. givarnas placering på fallviktsutrustningen vid detta tillfälle.  

Kraftöverföringen mellan plattorna har undersökts genom att studera beläggningens 

deformation vid belastning på olika sidor intill tvärfogar. 

Fogens effektivitet är ett uttryck för hur stor del av lasten som överförs till den 

angränsande obelastade plattan. 

 

Lastöverföringen kan enligt Eisenmann (1979), beräknas som: 

 

100*
*2

045

45

DD

D
W


  

 

W  = Lastöverföring mellan plattorna 

D0  = Nedböjning hos belastad plattkant (vid tvärfog) 

D45= Nedböjning hos obelastad plattkant (vid tvärfog) 

 

Av figur 14 och 15 framgår lastöverföringen som är beräknad enligt ovanstående formel på 

deflektionsvärden som är uppmätta vid tvärgående fog mitt i K1. 

 

Lastöverföring str 1

80

85

90

95

100

2 5 8 11 14 17

L
a
s
tö

v
e
rf

ö
ri

n
g

 %

Eftermiddag

morgon

 
Figur 14 Lastöverföring vid fog. Sträcka1, AG 
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Figur 15 Lastöverföring vid fog. Sträcka 2, CG 

 

I ovanstående figurer framgår att fogarnas lastöverföring är ca 93-98%. Detta visar på att 

lastöverföringen vid fogarna fortfarande är god efter 11 års trafik.  

 

5 Hållfasthetsutveckling 
Vid dimensionering av betongbeläggningar används böjdragspänningen i beläggningens 

underkant som dimensioneringskriterium. Tillåten böjdragspänning bestäms utifrån betongens 

hållfasthetsklass. Normalt används betongens 28 dygns-hållfasthet vid dimensioneringen. 

Betongens positiva åldrande gör att hållfastheten ökar med tiden. Vid dimensioneringen tas i 

regel ingen hänsyn till detta vilket leder till att beläggningen ofta blir överdimensionerad. 

För att få en uppfattning om betongens verkliga hållfasthetsutveckling har borrkärnor tagits 

upp från betongvägen. Borrkärnor har tagits upp dels samma år som vägen utfördes dels olika 

år efter utförandet. Borrkärnor har provats med avseende på tryckhållfasthet och 

draghållfasthet. 

Av figur 16 framgår tryckhållfasthetsutvecklingen för betongbeläggningen under de första 

10 åren. Tryckhållfastheten har ökat från ca 70 MPa(28 dygn) till ca 100 MPa efter 10 år. 
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Figur 16  Tryckhållfasthetsutveckling för betongbeläggningen. 

 

I figur 17 framgår draghållfasthetens utveckling. 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10 12

År

D
ra

g
h
å
llf

a
s
th

e
t 
M

P
a

Falkenberg Str 1 AG

Falkenberg Str2 CG

 
Figur 17  Draghållfasthetsutveckling för betongbeläggningen. 

 

Av figur 17 framgår att draghållfastheten för betongbeläggningen på sträcka 2 har ökat 

från 3,3 MPa(28 dygn) till 4,8 MPa efter 10 år. Sträcka 1 har inte haft någon ökning av 

draghållfastheten. Detta är anmärkningsvärt eftersom betongens tryckhållfasthet har ökat 

ungefär lika mycket för båda sträckorna. För att säkerställa resultatet bör provningen efter 10 

år upprepas.  
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6 Slutsatser 
Utvärderingen visar på mycket bra resultat efter de första 14 åren och ca 40 miljoner 

fordonsöverfarter varav dessa är ca 6,7 miljoner tunga fordon. Betongvägen är mycket jämn i 

längsled med uppmätta IRI-värden omkring 1,0 vilket visar på en god jämnhet. 

Jämförelsesträckorna av asfalt har IRI-värden på 1,3-1,5, vilket är något sämre. 

Spårbildningen har varit mycket liten på betongvägen. Efter 14 års trafikering av vägen var 

spårdjupet ca 4 mm på betongvägen medan jämförelsesträckorna av asfalt uppvisar ett 

spårdjup på 11 respektive 17 mm efter 10 år. Referenssträckorna av asfalt lades om under 

hösten 2006 på grund av stort spårdjup. Med en fortsatt spårutveckling i samma 

storleksordning kommer betongvägen att klara sig hela sin dimensionerade livslängd utan att 

behöva åtgärdas p.g.a. spårbildning.  

Spårbildningen på betongvägen består huvudsakligen av avnötning från dubbade fordon. 

Mätningar visar ett mycket litet dubbslitage på betongsträckorna. Sträckorna av asfalt har 

något större avnötning från dubbdäcken men även dessa är mycket slitstarka. Spårbildningen 

på asfaltsträckorna består huvudsakligen av deformationer från den tunga trafiken. 

Friktionen har mätts i vägens längdriktning. Efter 10 år har de tre betongsträckorna och 

asfaltsträckan av porfyr ett friktionsvärde på ca 0,6 medan asfaltsträckan med Durasplit 

(samma stenmaterial som betongvägen) har friktionsvärde 0,7. Samtliga beläggningstyper 

uppfyller friktionskravet på 0,5 i ATB VÄG. 

Uppföljningssträckorna har kontinuerligt inspekterats med avseende på sprickor och andra 

typer av skador. På betongsträckorna har inga sprickor observerats. Endast vissa mindre 

kantskador vid tvärgående fogar har observerats. Foglisterna på uppföljningssträckorna har 

klarat sig utan skador. På övriga betongvägen har foglisten på ett ställe krupit upp i fyra fogar 

och tvingats att tagas bort. Dessa borde snarast ersättas. Inget tyder på att foglisterna behöver 

läggas om inom de närmaste åren.  

På övriga betongvägen har begränsat antal både längsgående och tvärgående sprickor 

observerats i mindre omfattning. Den vanligaste sprickan är längsgående spricka över fog i 

höger hjulspår i varierande stadium. Många av de längsgående sprickorna är vad som kallas 

”microspricka” d.v.s. en mycket liten spricka som troligtvis senare kommer att utvecklas till 

en större spricka. På ett begränsat ställe i södergående körriktning finns ett större antal 

sprickor. Sprickorna sträcker sig över 8 plattor. Orsaken till detta borde utredas och åtgärdas. 

Tvärgående sprickor har nästan enbart observerats i anslutning till broar. 

Den längsgående vägrensfogen mellan betong och asfaltbeläggningen börjar bli otät och 

bör tätas med fogmassa så att ej vatten tränger ner i vägöverbyggnaden. 

Betongvägens styvhet har mätts genom belastning med tung fallvikt. Mätningar har gjorts 

vid två tillfällen under 2003, dels under en varm sommardag med en stor positiv 

temperaturgradient i betongbeläggningen och dels under en sval höstdag när 

temperaturgradienten var liten i betongbeläggningen. För att undersöka kraftöverföringen 

mellan betongplattorna har dessa provbelastats på båda sidor om tvärfog. Provbelastning har 

också utförts i plattmitt och vid plattkant mot vägren. Av resultaten framgår att 

deflektionernas storlek påverkas av temperaturgradienten i betongbeläggningen. Vid en stor 

positiv temperaturgradient ökar deflektionerna framför allt vid belastning i plattmitt medan 

deflektionerna vid tvärgående fogar minskar. Deflektionernas storlek är också beroende av 

vilken typ av bundet bärlager som använts under betongbeläggningen. En varm sommardag 

uppmäts större deflektioner på betongbeläggningen när underlaget består av cementbundet 

bärlager än när underlaget består av asfaltbundet grus. En sval höstdag då 

temperaturgradienten är liten uppmäts ungefär lika stora deflektioner på betongbeläggningen 

oberoende av om underlaget är cementbundet eller asfaltbundet. 
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Lastöverföringen mellan betongplattorna var ca 93-98%. Detta visar att lastöverföringen 

vid fogarna fortfarande efter 11 års trafik är god. 

Under år 2004 utfördes fallviktsmätning på samma plattor och med samma utrustning som 

vid fallviktsmätning 2003. 

Mätningen utfördes under ett dygn vid flera tillfällen. Dels under dagen då en stor positiv 

gradient uppstod, dels tidigt på morgonen då en negativ gradient uppkom och på kvällen då 

gradienten var så nära noll som möjligt. Denna undersökning redovisas inte i detta notat utan i 

sin helhet i VTI notat ?. 
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      Bilaga 1 

Inspektion av E6 förbifart Falkenberg 2005-08-23 
 

Längdmätning börjar vid betongvägsskarv vid påfartsramp 

Norrgående körriktning 

 

Meter 

100 Tvärgående spricka över bro, K1+K2 

500 Microspricka över fog, h-hjulspår, 2 plattor, K1 

800 Microspricka över fog, h-hjulspår, 2 plattor, K1 

3100 Bro över Ätran startar 

3200 Bro över Ätran slutar 

 Tvärgående spricka på bro, en spricka var sida om bro K1+K2 

5500 Ag slutar CG börjar 

6000 Tvärgående spricka i K1, laxtrappa, Dålig fog mot vägren 

6800 Microspricka höger hjulspår, 1 platta 

8500 Microspricka höger hjulspår, 1 platta 

11000 Microspricka över fog vänster hjulspår, K1, 1 platta 

11100 Tvärgående spricka, 1 platta, K1 

11200 Hörnspricka, 2 plattor, vägmitt 

11800 Längsgående spricka vänster hjulspår, 2 plattor 

13000 Längsgående foglist i mittfogen börjar att krypa upp (lossna) 

14700 Slut på betongbeläggning 

 

Södergående körriktning 

Längdmätning börjar vid betongvägens början 

 

Meter 

1300 Microspricka vänster hjulspår över fog, 2 plattor, K1 

2000 Microspricka höger hjulspår över fog, 2 plattor, K1 

2050 Microspricka höger hjulspår över fog, 2 plattor, K1 

2100 Microspricka vänster hjulspår över fog, 2 plattor, K1 

2800 Ytskada och fogskada 

6100 Liten spricka vänster hjulspår 1 platta, K1 

6700 Microspricka vänster hjulspår över fog, 2 plattor, K1 

7300 Längsgående spricka höger hjulspår, 2 plattor, K1 

8200 Längsgående spricka höger hjulspår, 2 plattor, K1 

8300 Längsgående spricka höger hjulspår, 8 plattor, K1 

8400 Spricka över fog höger hjulspår, 2 plattor, K1 

8450 Microspricka höger hjulspår över fog, 2 plattor, K1 

8500 Spricka över fog höger hjulspår, 2 plattor, K1 

9200 CG slutar Ag börjar 

9500 Tvärgående sprickor vid bro (armerat) 

10700 Microspricka höger hjulspår över fog, 2 plattor, K1 

11450 Bro över Ätran börjar 

11550 Bro över Ätran slutar 

12500 Microspricka höger hjulspår över fog, 2 plattor, K1 

14500 Tvärgående spricka på bro 

14650 Slut vid betongbeläggningens slut vid avfart vid Laxbutiken 
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