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Sammanfattning

Nya bitumenbundna bärlagertyper som alternativ till konventionella AG-beläggningar har börjat 
användas sedan några år. Ett antal firmabundna bärlagervarianter finns för närvarande i markna
den eller befinner sig under en utvecklingsfas. Vanligen är de stenrikare och har dessutom ofta 
större stenmax än AG-beläggningar. Av den anledningen antas att de mekaniska egenskaperna 
hos de nya bärlagertyperna är betydligt bättre än konventionell AG. AG-bärlagret bygger på em
piriskt framtagen kunskap under många års iakttagelser. Däremot bygger alternativa bärlager på 
hypoteser och forskningsresultat samt på erfarenheter erhållna under relativt kort tid och från en
staka objekt.

Åtta provsträckor, där 4 olika typer av bitumenbundna bärlager ingår, på E18 Köping har följts 
upp under ett antal år. Bärlagren utvärderas med avseende på mekaniska egenskaper genom labo- 
ratorieundersökningar och provsträckornas nedbrytning genom fältmättningar samt accelererad 
provning av motsvarande överbyggnader i en provvägsmaskin. Runbase beläggningen ingår ej i 
laboratorieundersökningarna. Den här lägesrapporten behandlar laboratorieresultat hos borrkärnor 
och fältmätningar sedan vägens öppnande 1995.

Det kan konstateras att nedbrytningen hos konstruktionerna med Runbase och Viacobase D är 
betydligt större än hos konstruktionerna med AG och AGS samt att slutsatserna från laboratorie
undersökningarna är tillförlitliga för att gör en bedömning av de bitumenbundna lagrens funktion 
i vägen. Dessa slutsatser bekräftas även av resultaten från den accelererade provningen.
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1 Bakgrund
Nya bitumenbundna bärlagertyper som alternativ till konventionella AG-beläggningar har börjat 
användas sedan några år. Flera entreprenörer har tagit fram egna typer av bitumenbundna bärla
ger. Vanligen är de stenrikare och har dessutom ofta större stenmax än AG-beläggningar. Av den 
anledningen antas att de mekaniska egenskaperna hos de nya bärlagertyperna är betydligt bättre 
än hos konventionell AG. Det bitumenbundna bärlagret av AG-typ är ett bärlagergrus som för
bättrats genom tillsats av bitumen för att ge materialet en bättre lastfördelande förmåga. AG- 
bärlagret bygger på empiriskt framtagen kunskap under många års iakttagelser. Däremot bygger 
alternativa bärlager på forskningsresultat och erfarenheter erhållna under relativt kort tid samt 
från ett begränsat antal objekt.

För att klarlägga skillnaderna mellan olika bärlagertyper och verifiera deras tekniska livslängd har 
VTI på uppdrag av Vägverket HK medverkat i planering och uppföljning av ett försöksprojekt i 
form av en provväg på E18 Köping, där 4 olika typer av bitumenbundna bärlager ingår. Bärlagren 
kommer att utvärderas med avseende på mekaniska egenskaper och provsträckornas nedbrytning. 
Provsträckorna planeras att följas upp i minst fem år, för en slutlig jämförelse mellan de olika 
beläggningarna genom laboratorie provning och fältmätningar. Accelererad provning i en prov- 
vägsmaskin har också utförts på motsvarande överbyggnader. Den accelererade provningen samt 
relaterade laboratorieundersökningar har redovisats tidigare [Pienimäki och Pihlajamäki -95, 
Wiman -96, Said och Johansson -97]. Byggnadsrapporten för provsträckorna har presenterats 
tidigare [Said, Hermelin och Carlsson -97]. Den här lägesrapporten behandlar laboratorieresultat 
hos borrkärnor och fältmätningar sedan vägens öppnande 1995 fram till 1998.

2 Syfte
Syftet med provsträckorna, byggda med fyra olika bärlagertyper, är följande:

• Att klarlägga skillnaderna mellan alternativa bärlager.
• Att undersöka tillförlitligheten hos vedertagna funktionsmetoder, inklusive accelererad 

provning i provvägsmaskin, för utvärdering av beläggningens funktion i vägkroppen.

3 Beskrivning av provsträckorna
Två provsträckor per bärlagertyp, totalt åtta provsträckor, är belägna på en vägsträcka av E l8, 
Arboga-Köping. Entreprenaden omfattar projektering och byggande av 17 km ny motorväg. Ent
reprenaden är en funktionsentreprenad med sju års garantitid. Den utfördes 1994/95 av NCC och 
Vägverket Produktion i ett 50/50 konsortium. Vägen dimensionerades och beställdes av 
Vägverket, Region Mälardalen. Vägen utfördes med en bergbitumenöverbyggnad (BBÖ) enligt 
BYA 84 och trafikklass 6 komplement 2/87. Vid en jämförelse med dagens krav på lagerupp
byggnad för BBÖ kan vägen sägas vara underdimensionerad. Några krav enligt VÄG 94 ställdes 
ej vid byggandet av vägen. Det betyder att en jämförelse med kraven i VÄG 94, exempelvis på 
materialsammansättning, terrassbärighet o.s.v. inte kan göras. Syftet med provsträckorna är därför 
att göra en relativ jämförelse mellan sträckorna. Vägsträckans geografiska läge med provsträck
orna illustreras i Figur 1.
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Den genomsnittliga totala trafikmängden på den här sträckan är ca 12000 fordon/dygn i 4 körfält, 
Totalt åtta provsträckor med 200 meter per sträcka är byggda och med två sträckor per bärlager
typ. Provsträckorna är belägna mellan sektionerna 14/200 och 15/000, vilket är närmast Köping. 
Alla fyra alternativen har utförts i båda körriktningarna. Placeringen av provsträckorna som har 
skett genom lottning, illustreras i Figur 2.
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Figur 1. Provsträckornas läge.



Figur 2. Placering av provsträckorna samt skiss över borr- och mätplatser.
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Provvägen på E l8 Köping består av 8 provsträckor med fyra olika överbyggnadskonstruktioner. 
Varje konstruktionstyp är utförd på två provsträckor, en i vardera riktning. Provsträckorna 1-4 i 
riktning mot Västerås och provsträckorna 5-8 i riktning mot Arboga. Varje provsträcka är 200 m 
lång och de är belägna i det högra körfältet (Kl) på motorvägen. Samtliga provsträckor har ett 
slitlager bestående av 90 Viacotop 16 och 650 mm förstärkningslager 0-200. Bärlagret har varie
rats på de olika provsträckorna från bundet bärlager till indränkt makadam. Sträckorna 1 och 7 
fungerar som referenssträckor med ett konventionellt bärlager av typen AG 25. Bärlagertyperna är 
följande:
• AG25/B180 enligt BYA84, referensbeläggning.
• Viacobase D 25 från NCC industri är en öppen skelettbeläggning, som liknar ett storstenbär- 

lager med tillsats av fibrer.
• Runbase (IMM) från Vägverket Produktion består av indränkt makadam och massabunden 

med AB8Ö som därefter förseglas.
• AGS22/B120 är en stenrik massabelägning framtagen av VTI efter önskemål från Vägverket

HK.
Beläggningstyperna är beskrivna i detalj i byggnadsrapporten [Said, Hermelin och Carlsson -97]. 

Lageruppbyggnaden på respektive provsträcka är nominellt enligt Figur 3 - Figur 6.

■ 1) 35 rrm90 Viacotop 16
■ 2)65rrml50AG25 
□ 3) 40 m n IM 8-32
■ 4) 110 rrmbärlager 0-80
B 5) 650rrniftrstärigiingslager 0-200

Figur 3. Lageruppbyggnaden på sträcka 1 och 7, AG-sträckor, referens.
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■ 1) 35 mm 90 Viacotop 16 
□ 2) 65 nm  Viacobase D 25 
H 3) 40 mm IM 8-32
■ 4) 110 mmbarlagpr 0-80
■ 5) 650 mmförslMningslager 0-200

Figur 4. Lageruppbyggnaden på sträcka 2 och 8, Viacobase D -sträckor.

■ 1) 35 mm90 Viacotop 16
12) 10 mm40 AB8Ö, förseglad
13) 100 mmIMMlOO 32-63
■ 4) 105 mn bärlager 0-50
15) 650 mm förstärkningslager 0-200

Figur 5. Lageruppbyggnaden på sträcka 3 och 6, Runbase-sträckor.
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■ 1) 35 mm 90 Viacotop 16
■ 2) 65 mm 150 AGS 22
■ 3) 40 mm IM 8-32
■ 4) 110 mm bärlager 0-80
M 5) 650 mm förstärkningslager 0-200

Figur 6. Lageruppbyggnaden på sträcka 4 och 5, AGS-sträckor.

Bärlagret 0-50 på sträckorna 3 och 6 utfördes enligt VÄG 94. 
IMM 100 32-63 på sträckorna 3 och 6 utfördes med följande krav: 

Krossat berg 
Kulkvarnsvärde <18 
Sprödhetstal <55 
Max 10% med stänglighet >3:1 
Vid 22,4 mm sikt 10% + 5% passerande

Beläggningsåtgärd

Under 1996 utförde entreprenören lokala beläggningsåtgärder inom hela vägföretaget. P.g.a. rela
tivt kraftiga längsgående ojämnheter (sättningar) åtgärdades vägen genom fräsning och läggning 
av ny asfalt på slitlagerytan. Även på provsträckorna gjordes vissa lagningar, främst i ändarna på 
prov vägen, men också en lagning mitt på sträcka 3. De åtgärdade avsnitten som berör provvägen 
är sträcka 3 sektion 14/691-14/710, sträcka 4 sektion 14/979-15/055, sträcka 5 sektion 14/152- 
14/252 och sträcka 8 sektion 14/965-15/065.

4 Laboratorieundersökningar
Målsättningen med laboratoriemätningarna är att klarlägga skillnader mellan alternativa bärlager 
och implementering av laboratorieresultat i verkligheten. Beläggningars egenskaper bestämda i 
laboratoriet kan användas dels som underlagsmaterial vid mekanistisk analys och planering av 
vägobjekt och dels vid kvalitetskontroll av utförda beläggningsarbeten.
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Vid planering av laboratorieundersökningar måste hänsyn tas till flera faktorer för att ta fram rea
listiska värden. När det gäller prov från vägen bör planering av utborrning ske på ett sådant sätt 
att den verkliga variationen fångas upp och för att därmed kunna ge en riktig bild av verkligheten. 
Även antalet prov kan påverka de slutliga resultatet. En annan viktig faktor som ofta försummas 
är beläggningens eller provernas ålder vid provning. Ålderns inverkan på de mekaniska egenska
perna är av stor betydelse hos nypackade prov eller nyutlagda beläggningar, eftersom den 
kraftigaste åldringen vanligen sker vid tillverkning, lagring, utläggning samt under den första 
tiden efter utläggning (ca 1 år).
På provsträckorna gjordes utborrning av asfaltkärnor vid två tillfällen, nämligen 1995 efter ut
läggning av de bundna bärlagren och ett år senare efter utläggning av slitlager och trafikpåsläpp. 
Laboratorieresultaten har validerats genom jämförelse med fältmätningar samt genom jämförelser 
med tidigare erfarenheter. Laboratorieprovningarnas omfattning och lokalisering av borrplatser, 
som utvaldes slumpmässigt, har presenterats i byggnadsrapporten [Said, Hermelin och Carlsson -  
97], se också Figur 2.

Laboratorieprovningarna har omfattat följande undersökningar:
1. Bestämning av lagrens tjocklek
2. Skrym- och kompaktdensitet samt beräkning av hålrumshalten
3. Bindemedelsundersökningar på ursprungligt och återvunnet bindemedel
4. Lågtemperaturegenskaper hos bindemedlet
5. Styvhetsmoduler vid tre temperaturer
6. Krypbenägenhet hos beläggningar
7. Utmattningsprovning
8. Bestämning av vidhäftningstal
9. Skjuvegenskaper

Punkt 1 och 2 ovan har redovisats i byggnadsrapporten. Punkt 3, 4 och 9 behandlas ej i den här 
lägesrapporten.

4.1 Homogenitet hos bundna lager

För att se om det finns variation inom massabeläggningar av samma typ, tillhörande olika sträck
or och inom samma sträcka har hålrumshalten studerats. Figur 7 och Tabell 1 visar normal - 
fördelningskurvor och spridning i hålrumshalten hos bitumenbundna bärlagren (hålrumshalterna 
skiljer sig något från tidigare rapporterade värden i byggnadsrapporten eftersom flera hålrums- 
haltsbestämningar har utförts).
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Hålrumshalt, AG25, ST1

Figur 7. Normalfördelning av hålrumshalten hos de bundna bärlagren på provsträckorna.
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Hålrumshalt, AGS25, ST4 Hålrumshalt, AGS25, ST5

Hålrumshalt, Viacobase 25, ST2 Hålrumshalt. Viacobase 25. STB



Spridningen i hålrumshalt inom sträckorna bedömts normala för fältförhållanden, men har ändå 
betydelse för de fundamentala egenskaperna hos asfaltbeläggningarna. Största skillnaden mellan 
sträckor av samma konstruktion är hos bärlager av typ AG25. Medelvärdena av hålrumshalten 
hos sträcka 1 och 7 är 4,3 respektive 2,7. Denna skillnad i hålrumshalt (1,6%) förväntas påverka 
de mekaniska egenskaperna hos beläggningen. Det kan konstateras att spridningen i hålrumshalt 
är större vid högre hålrumshalt (lägre packningsgrad). Det bör dock framhållas att dessa variatio
ner mellan olika objekt av samma typ förekommer ofta. Av den anledningen tas inte någon 
särskild hänsyn till denna variation i den här rapporten.

Tabell 1. Hålrumshalterhos bundna bärlager från provsträckor.

Bärlager AG25 AGS22 Viacobase D 25
Provsträckor STR1 STR 7 STR 4 STR 5 STR 2 STR 8
Medelv.-% 4,3 2,7 3,7 2,9 13,2 15,9
Stdav 1,4 0,8 1,1 0,9 3,0 4,9
CV-% 33 31 29 32 23 31

4.2 Styvhetsmodul
Styvhetsmodul är en materialparameter som beskriver flexibilitet/lastfördelningsförmåga hos 
vägbeläggningar. Det är en parameter som behövs vid analytisk dimensionering av vägöverbygg- 
nader. Beläggningar med olika styvhet leder till olika tjocklekar hos beläggningslagren. 
Styvhetsmodulen kan med fördel används vid analytisk proportionering av beläggningsmassor, 
eftersom den är mycket känslig för variationer i sammansättningen. Även om styvhetsmodulen 
inte kan kopplas direkt till någon skadetyp, är den mycket användbar vid bedömning av inverkan 
av olika faktorer och processer som massabeläggningar utsätts för, t.ex. proportioneringen, till
verkningsprocessen vid asfaltverk, packningseffekten, beläggningens ålder mm. Styvhetsmodulen 
har bestämts enligt FAS Metod 454.

Prov ur beläggningar
Utborrning av prov från bundna bärlager på provsträckorna har skett vid två tillfällen, nämligen 
under 1995 innan utläggning av slitlagret och under 1996 efter utläggning av slitlagret. En del av 
borrproven från 1995 har testats under 1995 och resten under 1996. En tidsskillnad på ca 11 må
nader. Detta hände p.g.a. att många uppdragskontrakt från Vägverket stoppades under en längre 
period. Denna tidsskillnad i provningen har påverkat styvhetsmodulen hos provkropparna. Prov 
testade vid senare tillfälle har visat högre styvhet p.g.a. åldring. Provkropparna var under tiden 
lagrade vid sval temperatur (ca +10 °C). Effekten av åldern har också bekräftats senare vid prov
ning av borrprov från 1996 som testades under 1997. Detta har komplicerat analysen av 
resultaten, som dock har belyst effekten av åldern vid bestämning av mekaniska egenskaper hos 
asfaltbeläggningar under de första åren efter tillverkning.
Resultaten från styvhetsmodulbestämningar vid +10 °C presenteras i Figur 8 och Figur 9. Det kan 
konstateras att styvhetsmodulerna har ökat markant efter ca ett år. Ökningen har troligen skett 
p.g.a. åldring av bindemedlet. Efterpackning kan inte ha påverkat resultaten eftersom alla prov
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utborrades mellan hjulspåren. I det här arbetet har antagits att styvhetsmoduler bestämda vid se
nare tillfälle (under 1996 och 1997) är mest relevanta och representativa för bärlagren. 
Styvhetsmodulerna bör inte ändras mycket efter det första året, då beläggningarna har gått igenom 
den initiala åldrings- och härdningsprocessen. För att kunna göra en bedömning av nivån på styv
hetsmodulerna har dessa jämförts med tidigare resultat i Figur 10. Gränserna i figuren är baserade 
på mätningar på borrkärnor från AG22/B180 (en del AG25 enligt BYA) borrade ur beläggningar 
från ett 20-tal objekt som var ca två år gamla vid modulbestämningarna.
Det kan konstateras att styvhetsmodulerna är låga, speciellt för Viacobase-beläggningen. En be
läggning med låg styvhet ger upphov till större belastning på underliggande lager, samt större 
töjning i underkant av beläggningen. AGS25/B120-beläggningen har visat något högre modul än 
AG25/B180, vilket är förväntat.

Figur 8. Styvhetsmoduler hos borrkärnor från bundna lager vid 10° C, 1995.
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Figur 9. S t y v h e t s m o d u l e r h o s  borrkärnor från bundna lager vid 10°C, 1996.

Figur 10. Styvhetsmodul hos bärlagren i jämförelse med för
AG25/B180 med 90% konfidens- och prognosintervall.
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4.3 Krypbenägenhet

Med krypförsök provas deformationsresistensen hos ett cylindriskt prov som utsätts för en given 
belastning och temperatur under en viss tid. Vid dynamisk kryptest utsätts provet för upprepade 
enaxiella belastningar åtskilda av mellanliggande viloperioder. Den pulserande belastningen be
står av en sekunds belastningstid och en sekunds vilotid under två timmar. Testet är utfört enligt 
FAS Metod 468. Spårbildning i massabeläggningar, uppkomna under sommartid, kan utvärderas 
bl.a. genom krypförsök som är enkelt och snabbt.

Figur 11. Krypdeformation hos borrkärnor från bundna lager per sträcka.
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Prov ur beläggningar

Krypresultat hos borrprov från 1995, direkt efter öppnandet, och 1996 redovisas i Figur 121 och 
Figur 12. Prov från sträcka 2, Viacobase D år 1995, höll inte ihop vid lagring i väntan på prov
ning. De kunde därför inte testas. De flesta prov från sträcka 8, som också består av Viacobase D, 
gick sönder under provningen. Krypresultaten hos prov från Viacobase D år -95 kan ifrågasättas. 
Det kan dock konstateras att det är något som inte stämmer med denna beläggning, eftersom de 
inte höll ihop mer än en dag vid lagring. De låga styvhetsmodulvärdena bekräftar också denna 
slutsats. Erfarenheter från krypförsök härstammar huvudsakligen från provning av relativt nylag- 
da beläggningar, liknande de prov som undersöktes under 1995. Krypresultaten hos AG25- 
beläggningen bedöms normala m.h.t. erfarenheter från liknande undersökningar. Det finns en 
tendens till att AGS-beläggningen är något stabilare än AG-beläggningen. Resultaten från prov 
1996 bekräftar 1995 års rangordning samt bekräftar att alla beläggningar har blivit betydligt sta
bilare. Även prov från Viacobase D kunde undersökas utan problem, då beläggningen hade blivit 
drygt ett år gammal.



Figur 12. Krypdeformation hos borrkärnor från bundna lager.

4.4 Utmattningsprovning

Utmattningsmotståndet hos en asfaltbeläggning definieras genom antalet upprepade påkänningar 
tills ett brott inträffar i beläggningen. Massabeläggningars utmattningsmotstånd varierar mycket 
beroende på massatyp och sammansättning. Vid utmattningsprovning utsätts provet för upprepa
de belastningar (spänningar). Provningen har utförts genom pulserande pressdragprovning enligt 
VTI:s metod [Said-95].

Prov ur beläggningar
Provning av borrkärnor har utförts vid olika tillfällen och under relativt lång tid. Borrkärnornas 
ålder måste ha påverkat spridningen i resultaten och skillnaderna mellan olika beläggningar. De 
flesta proverna från sträckorna belagda med Viacobase D-beläggning var omöjliga att testa. Av 
den anledningen redovisas endast resultaten från 1996 års utmattningsprovningar i Figur 13. Ut
mattningsprovning hos borrprov från 1996 har utförts under några månader, varför 
åldersskillnaden mellan proverna inte bör ha påverkat resultatet nämnvärt.
AG25/B180 har visat något bättre utmattningsmotstånd än AGS22/B120 och betydligt bättre än 
Viacobase D25 vid en och samma töjningsnivå. En jämförelse av styvhetsmodulerna (Figur 9) 
visar att AGS-beläggningen har något högre modul än AG-beläggningen, vilket har lett till något 
sämre utmattningsmotstånd hos AGS-beläggningen. Det är regel att beläggningar med lägre mo
dul (mer flexibel) har ett bättre utmattningsmotstånd. Detta påstående gäller vid undersökningar 
av liknande beläggningstyper. Man kan anta att AG- och AGS-beläggningarna tillhör samma be- 
läggningstyp. AGS-beläggningen innehåller i jämförelse med den konventionella AG- 
beläggningen ett hårdare bindemedel (B 120) och är också litet stenrikare, medan Viacobase D25 
är klassad som dränerande beläggning. Den innehåller nämligen ca 15 % hålrum. Det är känt att 
utmattningsmotståndet hos dränerande beläggningar är lågt, trots den låga styvhetsmodulen. Det 
konstateras här att det relativt låga utmattningsmotståndet hos Viacobase D måste bero på den 
höga hålrumshalten, som är av stor betydelse för beläggningens egenskaper. Troligtvis har 
bindemedelshinnorna inte varit tillräckligt tjocka för att öka utmattningsmotståndet, vilket man
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hoppats på. För att belysa hålrumshaltens betydelse för utmattningsmotståndet hänvisas till tidiga
re undersökningar av AG22/B180 [Said och Wahlström -97]. Utmattningsmotståndet har mer än 
halverats när hålrumshalten ökats från 3,8% till 7,8%.

4.5 Vidhäftningstal
Vattenkänsligheten har bestämts enligt FAS Metod 446.1 Tabell 2 visas draghållfastheten hos 
våta respektive torra borrprov tagna ur beläggningarna, bestämda med pressdragprov vid +10°C. 
Vidhäftningstalen pekar på att alla tre beläggningarna har god beständighet mot vatteninverkan. 
Viacobase D har visat det högsta vidhäftningstalet, men låg hållfasthet jämfört med andra belägg
ningar.

Tabell 2. Vidhäftningstal hos bundna bärlager.

Massabeläggning Draghållfasthet
kPa

Våt/Torr

Vidhäftningstal
%

AG25/B180 1234/1726 71
AGS22/B120 1631/1966 83
Viacobase D25 591/693 85
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Figur 13. Utmattningsmotstånd hos bundna bärlager vid 10°C.



5 Fältmätningar
Avsikten med provsträckorna är att se skillnaderna mellan olika bärlagertyper ur bärighetssyn- 
punkt. Jämförelse mellan bärlagren studeras dels genom laboratorieundersökningar och dels 
genom fältmätningar av styvhet och deformationer. Efter färdigställandet och innan vägen öppna
des för trafik hösten 1995 gjordes de första fältmätningarna. Under de kommande åren har 
fältmätningar utförts i följande omfattning:

• Okulärbesiktning (2 ggr/år)
• Provbelastning med fallvikt (2 ggr/år)
• Tvärprofilmätning med Primal (2 ggr/år)
• Vägytemätning med RST-bil (2 ggr/år)
• Temperaturmätning (periodvis)
• Trafikräkning (1 gång)

Temperaturmätningar och trafikräkningar redovisas ej i den här rapporten.
Mätlinjer för primalmätningarna och mätpunkter för fallviktsmätningarna visas på sträcka 1 och 5 
i figur 2. Mätningarna på sträcka 2 - 4  respektive sträcka 6 -8  har utförts enligt motsvarande 
mönster.

Provsträckorna provbelastades med VTI:s fall viktsapparat (FWD) av fabrikat KU AB och tvär
profiler mättes med VTI:s mätutrustning Primal.

5.1 Tvärprofilmätning med Primal
Med Primalutrustningen mäts 5 st. tvärprofiler i Kl (det högra körfältet) på varje provsträcka. 
Mätningen görs från mittlinjen till kantlinjen, ca 3,7 m. 1998 mättes också breda tvärprofiler som 
sträcker sig från vägmitt över Kl och vägrenen ut till beläggningskanten. Detta för att även regi
strera deformationer som sträcker sig ut på vägrenen. Profilerna visar vägens exakta tvärprofil vid 
tidpunkten för mätningen. De mätta tvärprofilerna ligger till grund för uppföljningen av spår- 
djupsutvecklingen på respektive provsträcka. De tvärprofiler som ligger på de avsnitt som åtgär
dades 1996 (sträcka 3, 4, 5 och 8) har ej tagits med i sammanställningen och utvärderingen. I 
figur 14-17 visas exempel på tvärprofilmätningar vid 7 mättillfällen. Dessa profiler kan anses 
vara representativa för sträckorna med olika bärlagertyp. Den första mätningen utfördes 95-08-08 
(innan trafikpåsläpp) och den senaste mätningen utfördes 98-10-01.
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-1995-08-09
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1996-10-02
-1997-04-24

-1997-10-08
-1998-04-29

-1998-10-01

Figur 14. Tvärprofiler på sträcka 3 (Runbase) sektion 4 mätta med Primal vid 7 mättillfällen.

•1995-08-09

■1996-06-12
1996-10-02

■1997-04-24

■1997-10-08

■1998-04-29
■1998-10-01

Figur 15. Tvärprofiler på sträcka 5 (AGS) sektion 3 mätta med Primal vid 7 mättillfällen.
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Figur 16. Tvärprofiler på sträcka 7 (AG) sektion 2 mätta med Primal vid 7 mättillfällen.
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Figur 17. Tvärprofiler på sträcka 8 (Viacobase D) sektion 3 mätta med Primal vid 7 mättillfällen.
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I bilaga 1 visas samtliga profiler från mätningen 1998-10-01 som tagits med i sammanställningen. 
Profilerna från de 1996 åtgärdade avsnitten redovisas ej. Från profilerna inom respektive sträcka 
kan utläsas att även om det på ett par sträckor finns viss spridning i spårens läge och profilens 
utseende så är spridningen i uppmätt spårdjup liten inom respektive sträcka. Spridningen i spår
djup är lite större på sträcka 2 än på övriga sträckor. I bilaga 2 redovisas samtliga beräknade 
spårdjup från mätningarna 1995-08-08 t.o.m. 1998-10-01.

I tabell 3 redovisas medelvärdena av de beräknade spårdjupen för respektive sträcka. Spårberäk
ningen är utförd enlig trådprincipen. Spårdjupen redovisas för höger och vänster spår samt ett 
medelvärde av både höger och vänster spår.
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Tabell 3. Medelvärde av spårdjup per sträcka.

Vänster spår
Sträcka 95-08-08 96-06-12 96-10-02 97-04-24 97-10-08 98-04-29 98-10-01
1. AG -2,4 -4,8 -5,9 -6,8 -7,6 -8,7 -9,1
2. Viab -3,7 -5,2 -5,9 -7,3 -8,4 -10,9 -11,4
3. IMM -1,6 -6,6 -7,8 -8,6 -9,5 -12,1 -12,9
4. AGS -2,3 -4,4 -5,1 -6,5 -7,3 -9,2 -9,1
5. AGS -2,9 -5,5 -6,6 -7,0 -7,5 -9,0 -9,3
6. IMM -2,2 -7,1 -8,5 -10,6 -11,1 -12,7 -13,5
7. AG -3,0 -5,9 -7,0 -7,7 -7,9 -10,1 -11,3
8. Viab -2,9 -6,6 -8,9

Höger
-11,6

spår
-14,4 -17,0 -19,1

Sträcka 95-08-08 96-06-12 96-10-02 97-04-24 97-10-08 98-04-29 98-10-01
1. AG -2,3 -3,7 -4,2 -5,2 -5,6 -7,5 -8,4
2. Viab -3,0 -5,3 -6,7 -8,8 -9,9 -13,4 -14,4
3. IMM -2,5 -8,7 -10,6 -12,1 -13,7 -16,6 -17,6
4. AGS -3,0 -5,6 -6,5 -8,1 -8,8 -12,2 -13,0
5. AGS -2,7 -4,9 -5,9 -8,4 -9,5 -11,8 -12,8
6. IMM -2,1 -5,9 -7,5 -9,9 -10,0 -12,9 -13,0
7. AG -2,5 -3,7 -4,0 -5,2 -5,9 -7,7 -8,5
8. Viab -1,7 -4,9 -6,6 -10,1 

Båda spåren
-11,7 -14,6 -16,4

Sträcka 95-08-08 96-06-12 96-10-02 97-04-24 97-10-08 98-04-29 98-10-01
1. AG -2,4 -4,2 -5,0 -6,0 -6,6 -8,1 -8,7
2. Viab -3,3 -5,2 -6,3 -8,0 -9,2 -12,2 -12,9
3. IMM -2,1 -7,6 -9,2 -10,4 -11,6 -14,4 -15,3
4. AGS -2,6 -5,0 -5,8 -7,3 -8,1 -10,7 -11,1
5. AGS -2,8 -5,2 -6,3 -7,7 -8,5 -10,4 -11,0
6. IMM -2,2 -6,5 -8,0 -10,2 -10,6 -12,8 -13,3
7. AG -2,7 -4,8 -5,5 -6,5 -6,9 -8,9 -9,9
8. Viab -2,3 -5,8 -7,8 -10,9 -13,1 -15,8 -17,8

Medelspårdjupet för vänster och höger spår per sträcka vid senaste mätningen (98-10-01) ligger 
på ca 9-18 mm. De djupaste spåren finns på sträcka 3 med IMM och på sträcka 8 med Viacobase 
D, med ett medelspårdjup på ca 15-18 mm.

Medelvärdet av spårdjupsökningen per sträcka från föregående mätning redovisas i tabell 4 och 
figur 18. Då mätningarna utförts på våren och hösten kan spårdjupstillväxten delas i två perioder 
under året. Som regel kan sägas att den spårdjupsökning som skett under vintern är orsakad av 
dubbdäcksslitage och deformation i undergrunden och den obundna överbyggnaden under tjäl
lossningen medan spårdjupsökningen under sommaren är orsakad av deformation i 
asfaltbeläggningen och den obundna överbyggnaden.
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Tabell 4. Medelvärdet av spårdjupsökningen per sträcka.

Båda spåren
Sträcka 96-06-12 96-10-02 97-04-24 97-10-08 98-04-29 98-10-01
1. AG -1,9 - 0,8 - 1,0 - 0,6 -1,5 - 0,6
2. Viab -1,9 - 1,0 - 1,8 - 1,1 -3,0 -0,7
3. IMM -5,6 -1,5 - 1,2 -1,3 - 2,8 -0,9
4. AGS -2,4 - 0,8 -1,5 - 0,8 -2,7 -0,4
5. AGS -2,4 - 1,0 -1,4 - 0,8 -1,9 - 0,6
6. IMM -4,3 -1,5 - 2,2 -0,3 -2,3 -0,4
7. AG - 2,1 -0,7 - 1,0 -0,4 - 2,1 -0,9
8. Viab -3,5 - 2,0 -3,1 - 2,2 - 2,8 - 2,0

Spårdjupsökningen var störst mellan första och andra mättillfället (95-08-08 — 96-06-12) med en 
spårdjupsökning på 2 till 5,5 mm. Den största ökningen är på sträcka 3 och 6 med IMM och 
sträcka 8 med Viacobase D. Ökningen på dessa sträckor är 3,5-5,5 mm. Spårdjupstillväxten mel
lan de två första mättillfällena består huvudsakligen av efterpackning, men också av dubbdäcks- 
slitage under vintern och en viss deformation under våren -96. Spårdjupstillväxten har sedan varit 
ca 1-2 mm mellan mätningstillfällena, vilket betyder 2-4 mm per år. Spårdjupstillväxten har dock 
varit något större på sträcka 8, 5-6 mm per år. Även den senaste vintern och våren 1997-98 har 
spårdjupstillväxten generellt varit större än tidigare. Spårdjupstillväxten under vintern och våren 
1997-98 är ca 2-3 mm.
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Figur 18. Medelvärde av spårdjupsökning per sträcka från föregående mätning.



Vid analys av tvärprofilerna och spårbildningen från mätningarna 1997 och våren 1998 framkom 
att det högra spåret, inom vissa avsnitt, sträcker sig utanför kantlinjen och ut på vägrenen. För att 
registrera eventuell deformation på vägrenen mättes under sommaren och hösten 1998 breda 
tvärprofiler från vägmitt till beläggningskant. De breda profilerna visar att deformationen i det 
högra spåret sträcker sig utanför kantlinjen mer eller mindre på samtliga provsträckor. Orsaken 
till att spåret är så brett att det sträcker sig ut på den icke trafikerade vägrenen är deformationer i 
den obundna överbyggnaden och undergrunden. I Figur 1 9 -2 3  visas några exempel på normala 
profiler och breda profiler mätta 98-10-01.

Figur 19. Breda tvärprofiler sträcka 2 sektion 2 mätta 1998-10-01.

— Sektion: 2 
—  Sektion: 2L
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Figur 20. Breda tvärprofiler sträcka 3 sektion 5 mätta 1998-10-01.

— Sektion: 5 
—  Sektion: 5L

Figur 21.Breda tvärprofiler sträcka 5 sektion 4 mätta 1998-10-01.

—  Sektion 4
—  Sektion 4L
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Figur 22. Breda tvärprofiler sträcka 7 sektion 2 mätta 1998-10-01.

Figur 23. Breda tvärprofiler sträcka 8 sektion 2 mätta 1998-10-01.

—  Sektion 2
—  Sektion 2L

— Sektion: 2 
—  Sektion: 2L
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Eftersom de normala tvärprofilerna inte registrerar hela högra spåret är det verkliga spårdjupet 
större än vad som redovisas ovan. Även det vänstra spårdjupet påverkas litet av mätningen av en 
bred profil i jämförelse med en normal profil. I tabell 5 redovisas spårdjupet i höger spår beräknat 
från normala och breda profiler mätta 98-10-01. Som kan utläsas av tabellen är skillnaden ca 3- 
10 mm. I figur 24 redovisas beräknade differenser för både vänster och höger spår. Det kan kon
stateras att sträckorna med Viacobase D och IMM har ett djupare spår än sträckorna med AG och 
AGS, vilket bekräftar slutsatserna från de normala profilerna.

Tabell 5. Beräknat spårdjup (mm) i höger spår mä98-10-01.

Sträcka Normala profil Breda profiler Differens
1. AG -8,4 -15,2 6,8
2. Viab -14,4 -24,9 10,5
3. IMM -17,6 -22,7 5,1
4. AGS -13,0 -15,9 2,9
5. AGS -12,8 -16,7 3,9
6. IMM -13,0 -17,5 4,5
7. AG -8,5 -15,9 7,4
8. Viab -16,4 -22,1 5,7

Figur 24. Spårdjupsdijferens mellan normala och breda tvärprofiler mätta 1998-10-01.

Karaktären på spårbildningen visar att orsaken till spåren huvudsakligen är deformationer i de 
obundna överbyggnadslagren och undergrunden. Spåren är breda, ca 1 m, och flacka samt att av

28 VTI notat 52-1999



ståndet mellan spåren är ca 2 m, vilket betyder att det är den tunga trafiken (lastbilar) som orsakat 
spåren. Någon framträdande spårbildning p.g.a. dubbdäcksslitage kan inte utläsas i profilerna. 
Orsaken till spårbildningen är huvudsakligen bristande bärighet.

Några tydliga tecken på plastiska deformationer i de asfaltbundna lagren syns inte i profilerna. I 
vissa sektioner, bl.a. på sträcka 8, finns dock tendenser till plastiska deformationer i de asfalt
bundna lagren. Tvärprofilen för Viacobase D har en valk mellan hjulspåren som har ökat med 
tiden, men det är osäkert om och hur mycket som är orsakat av plastiska deformationer i de bund
na lagren. Denna valk kan också förklaras med att profilens högra ändpunkt, som ligger i kanten 
på spåret, har tryckts ned av trafiken och därmed gjort att profilerna har fått ett utseende som lik
nar det vid plastiska deformationer, när det i verkligheten är den högra ändpunkten som har 
tryckts ned. Mitten av tvärprofilerna på sträcka 3 med IMM har en viss tendens till att sjunka med 
tiden (hängande). Orsaken är de breda och djupa spåren som också drar med sig mitten av profi
len nedåt. Någon plastisk deformation i IMM är inte att vänta och någon sådan kan inte heller 
utläsas ur profilerna. Någon plastisk deformation i de bundna lagren kan inte utläsas ur profilerna 
från sträckorna med AG och AGS. För att med säkerhet fastställa om det är deformationer i de 
bundna lagren måste balkar av beläggningen sågas upp och granskas.

5.2 Provbelastning med fallvikt
Provbelastningen med fallviktsapparat utförs i höger hjulspår och i 9 mätpunkter per sträcka. Be
lastningen är ca 50 kN och deflektionen (ytans nedsjunkning) registreras med 7 st. givare på olika 
avstånd från belastningen i belastningscentrum och ut till 1200 mm från belastningscentrum. Re
sultatet av fallviktsmätningarna analyseras med hjälp av ett antal beräkningsmetoder, samtliga 
med syftet att göra en jämförelse mellan de olika överbyggnadskonstruktionerna. Respektive be
räkningsmetod redovisas nedan.

Undergrundsmodul.

Undergrundsmodulen beräknas enligt formeln Eu=52000*D9oo 1-5 [Djärf, Wiman, Carlsson -96], 
där D900 är deflektionen 900 mm från belastningscentrum. Mätningarna visar på en generellt väl
digt låg undergrundsmodul, ca 10-20 MPa. En något sjunkande E-modul i provvägens längd
riktning förekommer, med de lägsta undergrundsmodulerna på sträcka 4, 7 och 8. Materialet i 
undergrunden är huvudsakligen lera. En tydlig moränklack som korsar sträcka 2 och 6 höjer 
lokalt undergrundsmodulen till ca 70-110 MPa. Medelvärdet för undergrundsmodulen på dessa 
två sträckor är dock lägre, ca 30-50 MPa. Några stora skillnader i undergrundsmodul mellan de 
olika mättillfällena kan inte utläsas och även mellan vår- och höstmätning är skillnaderna små.

Den beräknade undergrundsmodulen från fallviktsmätningen på ytan ger samma bild av under
grundens styvhet som den statiska plattbelastningen på terrassen gjorde vid byggandet. Resultaten 
av plattbelastningen visar på mycket låga nivåer på bärigheten och ingen sträcka skulle ha blivit 
godkänd enligt VÄG 94, men då vägen ej byggdes enligt VÄG 94 ställdes heller inte dessa krav 
på provsträckorna. Samtliga mätpunkter ger mycket låga Ev2 moduler utom tre punkter på

VTI notat 52-1999 29



sträcka 2 och 6. Orsaken är att undergrundsmaterialet på dessa mätpunkter ej är lera utan en gru
sig sandmorän. För ytterligare uppgifter angående plattbelastningen hänvisas till 
byggnadsrapporten [Said, Hermelin och Carlsson -97],

Figur 25. Medelvärden av beräknad E-modul på undergrunden vid mätningen 98-10-01.

Skillnaderna i undergrundsmodul mellan sträckorna är ej av den storleken och inte heller sträck
ornas inbördes ordning med avseende på undergrundsmodul, att det kan förklara de skillnader i 
spårbildning som finns mellan sträckorna. Skillnaderna i spårbildning beror istället på olikheter i 
överbyggnadernas bärighet. Dels med tanke på de deformationer som uppkommit i överbyggna
den men också överbyggnadens lastfördelande förmåga som påverkar storleken av påkänningen 
på terrassen.

Krökningsradien

Krökningsradien beräknas enligt formeln Kr=r2/(2*Do*(Do/Dr-l)) [Djärf -93], där r är avståndet 
från belastningscentrum. I detta fall har r valts till 300 mm eftersom krökningsradien mellan Do 
och D300 ungefärligen antas vara ett mått på de översta lagrens styvhet. Ju större krökningsradien 
är desto styvare lager.

Den beräknade krökningsradien visar på skillnader mellan överbyggnadstyperna med avseende på 
styvhet i de översta lagren. Sträckorna med AG och AGS (1, 4, 5 och 7) har en större kröknings- 
radie än övriga sträckor, med Viacobase D (2 och 8) och IMM (3och 6).
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Skillnaderna, med avseende på krökningsradien, mellan överbyggnadstyperna har bestått sedan 
första mätningen 1995. Vid mätningarna de första åren (1995-97) var skillnaderna markantare 
medan de vid de senaste mättillfällena (1998) har blivit mindre. Då beläggningstemperaturen inte 
är den samma vid varje tillfälle går det inte att direkt jämföra mättillfällen sinsemellan. Det går 
dock att jämföra sträckorna vid varje mättillfälle, då beläggningstemperaturen var så gott som den 
samma under hela mättillfället.

Med avseende på krökningsradien är sträckorna med AG och AGS styvare än sträckorna med 
Viacobase D och IMM. Generellt är krökningsradien relativt liten, även på de bättre sträckorna.

Figur 26. Medelvärden av beräknade krökningsradiervid mätningarna 96-10-0k och 98-10-01.

Krökningsindex (1/D0-D450)

Beräkningen av differensen mellan DO och D450, deflektionen i belastningscentrum och 450 mm 
från centrum, är ett mått på överbyggnadens styvhet och kan benämnas Krökningsindex. Genom 
att invertera index erhålls ett högre tal vid en högre styvhet och tvärt om.

Sträckorna 1 och 7 med AG samt sträcka 5 med AGS har störst krökningsindex och är därmed 
styvast. Sträcka 4 med AGS har ett mindre krökningsindex än övriga tre AG-sträckor.

Sträckorna med Viacobase D (2 och 8) och IMM (3 och 6) ger en något tvetydig bild. Sträcka 2 
med Viacobase D har ett högre krökningsindex än övriga tre sträckor (3, 6 och 8). Sträcka 3 med
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Beläggningstöjning

Töjningen i asfaltbeläggningens underkant beräknas med formeln 

5=37,■4+0,988*Do-0,553*D3oo-0,502*D6oo [Jansson -92].

Index på D (Deflektion) anger avstånd från belastningscentrum. De beräknade töjningarna är re
lativt stora på vissa sträckor. Beroende på beläggningstemperatur och sträcka varierar töjningarna 
mellan ca 180 och 340  pS. Den svaga undergrunden och de svaga obundna överbyggnadslagren 
bidrar till den relativt höga töjningsnivån.
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IMM har minst krökningsindex medan sträcka 6 med IMM har ett något högre krökningsindex än 
sträcka 8 med Viacobase D. En bidragande orsak till skillnaderna är undergrundens inverkan på 
krökningsindex. Den styva moränklacken på sträcka 2 höjer krökningsindex något medan den 
svaga undergrunden på sträcka 8, och även sträcka 4, sänker index något. Viacobase D och IMM 
får anses ha nästan samma krökningsindex.

Sammanfattningsvis kan sägas att enligt krökningsindex är överbyggnaden på sträckorna med AG 
och AGS något styvare än sträckorna med Viacobase D och IMM.

Figur 27. Medelvärden av beräknat krökningsindex vid mätningarna 96-10-02 och 98-10-01.



För att kunna jämföra den beräknade töjningen mellan sträckorna gjordes en temperatur
korrigering av töjningen från rådande beläggningstemperatur till töjningen vid +10° C. Korriger
ingen gjordes med formeln
£ + 10OC = 8 b e r/ ( ( T o C /10) 3 , 0 8 * 1 0 -5* h l 2H=D ())  [ D j ä r f  . 9 7 ]

T är beläggningstemperaturen vid mättillfället, hi är beläggningstjockleken och Do är deflektio- 
nen i belastningscentrum.

Figur 28. Medelvärde av beräknad beläggningstöjningvid +10°C vid mätningen 96-10-02 och
98-10-01.

Sträckorna 1 och 7 med AG och sträcka 5 med AGS har de lägsta töjningarna, trots att sträcka 7 
ligger i norra änden av provvägen, där undergrundsmodulen är lägst. Sträcka 4 med AGS avviker 
någon från de övriga tre AG-sträckorna genom en större töjning. Orsaken till detta är den sämre 
undergrunden på sträcka 4 i jämförelse med sträckorna 1 och 5. Töjningsnivån på sträckorna med 
AG respektive AGS får annars anses så gott som likvärdig.

Sträckorna 2 och 8 med Viacobase D och sträckorna 3 och 6 med IMM har en relativt hög töj- 
ningsnivå, högre än för sträckorna med AG och AGS. Töjningen på sträcka 2 och 6 hålls nere 
något av de lokalt lägre töjningarna som beror på moränklacken och dess högre undergrunds- 
modul. Töjningen (påkänningen) i beläggningen på sträcka 8 har ökat med åren i takt med att 
beläggningen har spruckit och därmed inte haft samma bärförmåga.
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Det bör påpekas att formeln som används för att beräkna töjningen, se ovan, är framtagen utifrån 
mätningar och beräkningar på massabeläggningar. Det är dock troligt att formeln också kan till- 
lämpas på en indränkt makadam. Hur den uppkomna töjningen i den indränkta makadamen sedan 
resulterar i livslängd med avseende på utmattning i förhållande till motsvarande töjning i en mas
sabeläggning får framtida uppföljning och skador visa.

Sammanfattningsvis visar FWD-mätningen att töjningarna i underkant av beläggningen är lägre 
på sträckorna med AG och AGS än på sträckorna med Viacobase D och IMM.

Slutsats
Resultaten av fallviktsmätningen och utvärderingen av den visar att sträckorna med AG och AGS 
har en högre styvhet och lägre töjningsnivå än sträckorna med Viacobase D och IMM. Högre 
styvhet på det bundna lagret innebär bättre lastfördelningsförmåga hos lagret och därmed lägre 
påkänning på underliggande lager. Någon stor skillnad mellan sträckorna med Viacobase D och 
IMM kan ej urskiljas. Uppdelningen mellan AG, AGS och Viacobase D, IMM är tydlig. De ut
förda mätningarna och uppföljningen av provsträckorna visar att den huvudsakliga skillnaden 
mellan sträckorna är bestående, vilket också avspeglar sig i de sprickor och skador som har upp
stått på de svagare sträckorna.

5.3 Vägytemätning med RST-bil.
Någon vägytemätning med RST-bil gjordes ej 1995 utan den första mätningen med RST-bil ut
fördes på våren 1996, 1996-04-22. Provsträckorna har sedan mätts två gånger per år under 
uppföljningsperioden och den senaste är utförd 1998-06-04. Vägytemätning med RST-bil utförs 
främst för att fastställa provsträckornas jämnhet i längdled. I Figur 29 redovisas provsträckornas
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Figur 29. IRI-värde i höger hjulspår vid mätning utförd med RST-bil.

IRI-värde vid respektive mättillfälle.

I jämförelse med vägföretaget i sin helhet, som varit ojämnt (åtgärdades 1996), är provsträckorna 
relativt jämna. IRI-värdena vid den senaste mätningen (1998) är ca 1,5-2,4. De flesta sträckorna 
har haft en svag försämring av jämnheten över åren, från IRI ca 1,5 1995 till nuvarande nivå på 
IRI, ca 2.

Vid mätning med RST bil registreras också spårdjupet. I Figur 30 redovisas medelvärdet per 
sträcka av maximalt spårdjup i mätta tvärprofilsektioner (RST bildar ett medelvärde för varje 
20 m sträcka). Som synes är dessa spårdjup mindre än de som uppmätts med Primal, vilket är 
naturligt då RST-bilen endast mäter av en 3,2 m bred tvärprofil och därmed inte får med hela 
spårbilden. Samma fenomen som vid mätning av normala och breda tvärprofiler mätta med Pri
mal. Spårdjupsmätningen med RST-bilen ger dock samma uppdelning och rangordning av 
sträckorna med avseende på spårbildning som vid mätningen med Primal.
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Figur 30. Medelvärde per sträcka av maximalt spårdjup vid mätning utförd med RST-bil.

5.4 Okulärbesiktning

Vid varje mättillfälle (vår och höst) har en okulär besiktning av provsträckorna utförts med avse
ende på synliga skador. Den grova och stenrika slitlagerbeläggningen gör det dock svårt att 
upptäcka sprickorna i ett tidigt skede, främst på hösten när de har knådats igen litet under den 
varma sommaren.

De första tydliga sprickorna upptäcktes på våren 1997 på sträcka 4 och, framför allt, på sträcka 8. 
På flertalet av sträckorna har det blivit mycket stensläpp från den stenrika slitlagerbeläggningen. 
Efter tre års trafik (1998) är det på sträcka 8 en omfattande skadebild, med stort antal sprickor och 
även början till krackeleringar. På ett par av sträckorna, 2, 3, 4 och 6, finns det också en del synli
ga sprickor, medan sträcka 1, 5 och 7 ej har några sprickor alls eller endast har någon enstaka 
spricka.

Skadebilden och omfattningen bekräftar resultaten av mätningarna på provsträckorna. De sträckor 
som, enligt mätningarna, är de svagaste har också de mest omfattande skadorna (sprickor).

I bilaga 3 redovisas protokollet från den senaste skadekarteringen, 1998-10-01.
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6 Slutsatser

Huvudsyftet med det här försöket är att klarlägga om alternativa bärlager, nämligen Viacobase D, 
Runbase (massabunden indränkt makadam, IMM) och AGS (stenrik AG) är bättre än det relativt 
billiga och beprövade AG-bärlagret. Bedömningen har skett genom laboratorieunderökningar 
samt uppföljning av skadeutveckling hos teststräckor. IMM (Runbase) beläggningen ingår ej i 
laboratorieundersökningarna.
Laboratorieundersökningarna av borrade prov från provsträckorna tyder på att bärlagret av typ 
Viacobase D25 har klart sämre funktionsegenskaper än konventionellt bärlager av typen 
AG25/B180 och AGS25/B120. AGS beläggningen har visat en svag tendens till bättre funktions
egenskaper än det konventionella AG-bärlagret. Båda beläggningarna Viacobase D och AGS har 
visat en tendens till bättre vattenkänslighet än konventionell AG25, enligt den här undersökning
en.

Tvärprofilerna visar att orsaken till spåren huvudsakligen är deformationer i de obundna över- 
byggnadslagren och undergrunden. Spåren är breda och flacka samt avståndet mellan spåren är ca 
2 m, vilket betyder att det är den tunga trafiken (lastbilar) som orsakat spåren. Någon framträdan
de spårbildning p.g.a. dubbdäcksslitage kan inte utläsas i profilerna. Orsaken till spårbildningen 
är huvudsakligen bristande bärighet. I vissa sektioner, främst sträcka 8  (Viacobase D), finns ten
denser till plastiska deformationer i de asfaltbundna lagren. För att med säkerhet fastställa om det 
är deformationer i de bundna lagren måste balkar av beläggningen sågas upp och granskas. Det 
kan konstateras från profilmätningarna att sträckorna med Viacobase D och IMM (Runbase) har 
djupare spår än AG- och AGS-sträckor.

RST-mätningar ger samma uppdelning och rangordning av sträckorna med avseende på spårbild
ning som vid mätningen med Primal.

Slutsatsen från analys av fallviktsmätningar visar att sträckorna med AG och AGS har en högre 
styvhet och lägre töjningsnivå än sträckorna med Viacobase D och IMM. Högre styvhet innebär 
bättre lastfördelningsförmåga hos lagret och därmed lägre påkänning på underliggande lager. Nå
gon stor skillnad mellan sträckorna med Viacobase D och IMM kan ej urskiljas. Uppdelningen 
mellan AG, AGS och Viacobase D, IMM är tydlig. De utförda mätningarna och uppföljningen av 
provsträckorna visar att den huvudsakliga skillnaden mellan sträckorna är bestående, vilket också 
avspeglar sig i de sprickor och skador som har uppstått på de svagare sträckorna.

Skadebilden från okulärbesiktningarna och omfattningen av skador bekräftar resultaten av mät
ningarna på provsträckorna. De sträckor som, enligt mätningarna, är de svagaste har också de 
mest omfattande skadorna (sprickor).

Slutligen kan sägas att laboratorieslutsatserna är till största delen bekräftade genom fältmätning
arna, samt att fortsatta fältmätningar och upptagning av balkar bör belysa skillnaden i storlek 
mellan egenskaperna hos de alternativa bärlagertyperna.
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Bilaga 1 Tvärprofiler
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Bilaga 2 Spårberäkningar
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Bilaga 2

E18 Köping 95-08-08

Spårberäkning enligt Trådprincipen

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 1 Djup Läge Area

1 -1,9 1048 -22 -1,6 2795 -4
2 -3,4 822 -32 -3,2 2117 -31
3 -2,4 843 -14 -2,2 2487 -31
4 -1,9 863 -11 -2,1 2733 -18
5 -2,5 1151 -17 -2,4 2487 -22

Medelv -2,4 945 -19 -2,3 2 524 -21
Stand.avv. 0,6 146 8 0,6 267 11

Djup Läge Area Sträcka 2 Djup Läge Area
1 -4,1 1315 -43 -3,4 2425 -22
2 -3,1 1212 -25 -2,6 2610 -17
3 -5,5 1110 -44 -2,7 2774 -24
4 -2,5 1212 -25 -2,8 2651 -31
5 -3,2 760 -23 -3,5 2445 -37

Medelv -3,7 1 122 -32 -3,0 2 581 -26
Stand.avv. 1,2 215 11 0,4 146 8

Djup Läge Area Sträcka 3 Djup Läge Area
1 -1,7 801 -16 -2,7 2630 -19
2 -1,5 822 -10 -2,6 2672 -16
3 -1,8 617 -10 -2,4 2569 -20
4 -1,2 1480 -4 -2,1 2692 -12
5 -2 925 -15 -2,5 2548 -20

Medelv -1,6 929 -11 -2,5 2 622 -17
Stand.avv. 0,3 327 5 0,2 63 3

Djup Läge Area Sträcka 4 Djup Läge Area
1 -2,6 1171 -25 -1,6 2178 -14
2 -1,4 925 -5 -1,5 2404 -12
3 -2,1 884 -18 -2,6 2445 -27
4 -1,3 1295 -9 -3,3 2425 -20
5 -3,9 1233 -32 -5,8 2487 -71

Medelv -2,3 1 102 -18 -3,0 2 388 -29
Stand.avv. 1,1 186 11 1,8 121 24
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Bilaga 2

E18 Köping 95-08-08

Spårberäkning enligt Trådprincipen

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 5 Djup Läge Area

1 -2,4 781 -20 -2,4 1911 -27
2 -5,3 1254 -69 -5,2 2322 -70
3 -2,5 534 -11 -1,8 2466 -14
4 -1,5 1028 -10 -2 2528 -14
5 -2,8 986 -31 -2 2548 -12

Medelv -2,9 917 -28 -2,7 2 355 -27
Stand.avv. 1,4 272 24 1,4 263 25

Djup Läge Area Sträcka 6 Djup Läge Area
1 -2,4 596 -20 -2 2076 -18
2 -3 473 -24 -2,2 2692 -18
3 -2,1 678 -10 -2,5 2528 -15
4 -1,5 658 -4 -1,6 2425 -12
5 -2,1 760 -15 -2,4 2507 -20

Medelv -2,2 633 -15 -2,1 2 446 -17
Stand.avv. 0,5 107 8 0,4 228 3

Djup Läge Area Sträcka 7 Djup Läge Area
1 -3,2 781 -24 -2,8 2384 -25
2 -3,2 760 -29 -3,2 2630 -39
3 -2,5 781 -14 -2,6 2384 -26
4 -3,1 986 -26 -1,4 2569 -5
5 -2,8 740 -22 -2,5 2384 -32

Medelv -3,0 810 -23 -2,5 2 470 -25
Stand.avv. 0,3 100 6 0,7 120 13

Djup Läge Area Sträcka 8 Djup Läge Area
1 -3,5 843 -37 -1,1 2569 -5
2 -2,7 699 -29 -2,2 2322 -8
3 -2,6 596 -20 -1,1 2014 -6
4 -3,2 822 -38 -1,6 2384 -8
5 -2,3 801 -15 -2,3 2281 -20

Medelv -2,9 752 -28 -1,7 2 314 -9
Stand.avv. 0,5 103 10 0,6 201 6
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Bilaga 2

Spårberäkning enligt Trådprincipen

E18 Köping 96-06-12

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 1 Djup Läge Area

1 -5,2 1028 -56 -4,5 3165 -33
2 -5,1 1171 -57 -3,4 2877 -32
3 -4,8 1192 -41 -3,6 3021 -28
4 -4,7 1151 -40 -2,9 3206 -20
5 -4 1377 -41 -4,2 3041 -36

Medelv -4,8 1 184 -47 -3,7 3 062 -30
Stand.avv. 0,5 125 9 0,6 130 6

Djup Läge Area Sträcka 2 Djup Läge Area
1 -4,5 1356 -49 -4,2 3288 -27
2 -4,3 1356 -39 -5,8 3144 -42
3 -5,7 1439 -50 -3,7 3350 -28
4 -4,6 1459 -47 -2,2 3432 -13
5 -6,8 1254 -78 -10,6 2836 -120

Medelv -5,2 1 373 -53 -5,3 3210 -46
Stand.avv. 1,1 81 15 3,2 234 43

Djup Läge Area Sträcka 3 Djup Läge Area
1 -6,7 740 -52 -7 2569 -72
2 -5,8 1048 -50 -6,6 3000 -58
3 -7,2 699 -70 -11,9 2939 -134
4 -5,1 699 -39 -9,1 2877 -94
5 -8,3 986 -70 -8,7 2692 -89

Medelv -6,6 834 -56 -8,7 2 815 -89
Stand.avv. 1,2 169 14 2,1 180 29

Djup Läge Area Sträcka 4 Djup Läge Area
1 -5,6 986 -62 -5,8 2672 -70
2 -4,6 781 -31 -3,9 3103 -39
3 -5,2 925 -50 -7,4 2774 -77
4 -2,9 801 -20 -5,3 2445 -47
5 -3,9 678 -34 -5,6 2630 -69

Medelv -4,4 834 -39 -5,6 2 725 -60
Stand.avv. 1,1 122 17 1,3 243 16
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Bilaga 2

E18 Köping 96-06-12

Spårberäkning enligt Trådprincipen

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 5 Djup Läge Area

1 -4,6 986 -39 -4 3144 -43
2 -6,9 801 -83 -8,1 3144 -100
3 -4,7 1007 -36 -4,5 2856 -40
4 -4,3 1110 -39 -4,3 2836 -40
5 -7,1 1007 -73 -3,7 3144 -30

Medelv -5,5 982 -54 -4,9 3 025 -51
Stand.avv. 1,4 112 22 1,8 163 28

Djup Läge Area Sträcka 6 Djup Läge Area
1 -5,9 884 -53 -3,2 2836 -26
2 -6,9 966 -61 -5,2 3206 -49
3 -7,8 945 -67 -7,2 3000 -71
4 -6,5 1007 -51 -4,7 3206 -33
5 -8,3 863 -73 -9,2 3124 -72

Medelv -7,1 933 -61 -5,9 3 074 -50
Stand.avv. 1,0 59 9 2,3 158 21

Djup Läge Area Sträcka 7 Djup Läge Area
1 -7,2 1028 -69 -4,5 3041 -38
2 -5,9 1336 -60 -6 3329 -50
3 -5,1 1254 -47 -2,6 3288 -16
4 -6,5 1274 -57 -2,7 3226 -18
5 -4,9 966 -48 -2,5 2939 -16

Medelv -5,9 1 172 -56 -3,7 3 165 -28
Stand.avv. 1,0 164 9 1,5 167 16

Djup Läge Area Sträcka 8 Djup Läge Area
1 -5,1 1254 -53 -3,7 3185 -28
2 -6,7 1151 -67 -7,2 3206 -54
3 -6,5 1212 -56 -5,3 3370 -38
4 -6,8 1048 -62 -3 3144 -16
5 -8,1 863 -66 -5,1 2815 -38

Medelv -6,6 1 106 -61 -4,9 3 144 -35
Stand.avv. 1,1 156 6 1,6 203 14
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Bilaga 2

E18 Köping 96-10-02

Spårberäkning enligt Trådprincipen

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 1 Djup Läge Area

1 -6,7 1007 -68 -6,4 3165 -49
2 -6,4 986 -63 -4,4 2898 -45
3 -5,7 1254 -53 -3,4 2898 -27
4 -5,6 1336 -50 -2,3 2918 -16
5 -4,9 1541 -52 -4,6 3267 -40

Medelv -5,9 1 225 -57 -4,2 3 029 -35
Stand.avv. 0,7 233 8 1,5 174 14

Djup Läge Area Sträcka 2 Djup Läge Area
1 -5,9 1397 -62 -5,6 3329 -36
2 -4,8 1418 -36 -8,6 3165 -66
3 -6,1 1212 -55 -4,3 3473 -28
4 -5,2 1459 -52 -2,5 3350 -12
5 -7,4 1233 -79 -12,3 2774 -133

Medelv -5,9 1 344 -57 -6,7 3218 -55
Stand.avv. 1,0 113 16 3,9 271 48

Djup Läge Area Sträcka 3 Djup Läge Area
1 -6,8 822 -54 -8,5 2898 -79
2 -7,5 904 -65 -8,3 2754 -68
3 -8,5 760 -86 -13,8 2918 -151
4 -6,4 966 -47 -11,8 2918 -111
5 -9,6 1007 -81 -10,5 2692 -104

Medelv -7,8 892 -67 -10,6 2 836 -103
Stand.avv. 1,3 101 17 2,3 106 32

Djup Läge Area Sträcka 4 Djup Läge Area
1 -6,1 781 -61 -7,4 2774 -79
2 -5,7 843 -40 -5,4 3185 -47
3 -6,1 884 -57 -8,2 2815 -88
4 -4,2 658 -26 -5,9 2630 -52
5 -3,4 596 -26 -5,6 2487 -55

Medelv -5,1 752 -42 -6,5 2 778 -64
Stand.avv. 1,2 122 17 1,2 262 18

Sida 5 (14)



Bilaga 2

E18 Köping 96-10-02

Spårberäkning enligt Trådprincipen

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 5 Djup Läge Area

1 -6,1 1048 -48 -4,8 3062 -49
2 -8 945 -99 -10 3165 -118
3 -5,8 1007 -45 -5,4 3083 -46
4 -5 1295 -47 -5,3 3165 -48
5 -8,2 1192 -80 -3,9 3185 -33

Medelv -6,6 1 097 -64 -5,9 3 132 -59
Stand.avv. 1,4 143 24 2,4 55 34

Djup Läge Area Sträcka 6 Djup Läge Area
1 -6,9 801 -62 -4,7 3124 -33
2 -8,7 1028 -71 -6,5 3124 -57
3 -8,7 1007 -73 -9,4 2980 -88
4 -7,8 966 -62 -6 3103 -44
5 -10,4 1007 -102 -10,8 3124 -99

Medelv -8,5 962 -74 -7,5 3 091 -64
Stand.avv. 1,3 93 16 2,5 63 28

Djup Läge Area Sträcka 7 Djup Läge Area
1 -8,9 925 -82 -4,9 3000 -40
2 -6,2 1377 -56 -5,7 3370 -47
3 -6,2 1151 -53 -3,5 3452 -27
4 -8,2 1274 -71 -3 3165 -20
5 -5,6 1089 -45 -2,8 3062 -18

Medelv -7,0 1 163 -61 -4,0 3210 -30
Stand.avv. 1,4 173 15 1,3 195 13

Djup Läge Area Sträcka 8 Djup Läge Area
1 -6,4 1274 -54 -5,3 3329 -33
2 -8,8 1192 -83 -10,1 3247 -74
3 -9,1 1171 -76 -7,3 3226 -58
4 -8,8 1048 -68 -4 3000 -24
5 -11,4 760 -90 -6,5 2898 -46

Medelv -8,9 1 089 -74 -6,6 3 140 -47
Stand.avv. 1,8 201 14 2,3 182 20

Sida 6 (14)



Bilaga 2

E18 Köping 97-04-24

Spårberäkning enligt Trådprincipen

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 1 Djup Läge Area

1 -7,3 1254 -78 -7,2 3165 -52
2 -7,5 986 -73 -6 2959 -54
3 -6,8 1110 -63 -4,7 3144 -37
4 -6,4 1315 -52 -3,5 3309 -26
5 -6 1397 -51 -4,8 3062 -39

Medelv -6,8 1 212 -63 -5,2 3 128 -42
Stand. avv. 0,6 164 12 1,4 130 12

Djup Läge Area Sträcka 2 Djup Läge Area
1 -6,9 1439 -70 -7,3 3185 -54
2 -5,5 1336 -54 -12 3041 -96
3 -8,6 1274 -73 -7,5 3350 -45
4 -6,2 1397 -57 -3,1 3432 -18
5 -9,1 945 -87 -14,2 2856 -154

Medelv -7,3 1 278 -68 -8,8 3 173 -73
Stand.avv. 1,5 196 13 4,4 233 53

Djup Läge Area Sträcka 3 Djup Läge Area
1 -7,6 699 -63 -10,6 2959 -103
2
Q

-8 1007 -71 -10,2 3041 -90
O
4 -7,6 925 -55 -14,2 2918 -141
5 -11,3 658 -94 -13,3 2672 -132

Medelv -8,6 822 -71 -12,1 2 898 -117
Stand.avv. 1,8 170 17 2,0 159 24

Djup Läge Area Sträcka 4 Djup Läge Area
1 -6,3 781 -59 -7,7 2877 -78
2 -7,1 863 -46 -7,7 3185 -82
3 -7,2 740 -57 -9,4 2918 -98
4
5

-5,2 596 -32 -7,7 2528 -75

Medelv -6,5 745 -49 -8,1 2 877 -83
Stand.avv. 0,9 112 12 0,9 270 10

Sida 7 (14)



Bilaga 2

Spårberäkning enligt Trådprincipen

E18 Köping 97-04-24

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 5 Djup Läge Area

1 -6,8 1007 -48 -6,3 2939 -75
2 -9 1007 -101 -12,4 3062 -145
3 -6 1089 -43 -7,9 3103 -63
4
5

-6 863 -52 -6,9 3144 -67

Medelv -7,0 992 -61 -8,4 3 062 -88
Stand.avv. 1,4 94 27 2,8 89 39

Djup Läge Area Sträcka 6 Djup Läge Area
1 -9 884 -80 -6,5 2898 -46
2 -9 966 -73 -8 3185 -68
3 -12 904 -95 -12 3000 -121
4 -10,9 986 -92 -8,2 3083 -64
5 -11,9 863 -95 -14,7 3124 -120

Medelv -10,6 921 -87 -9,9 3 058 -84
Stand.avv. 1,5 53 10 3,4 112 35

Djup Läge Area Sträcka 7 Djup Läge Area
1 -10,5 945 -95 -5,8 3062 -45
2 -6,9 1336 -61 -6,6 3309 -50
3 -6,7 1377 -63 -5 3288 -36
4 -8,3 1295 -65 -4,8 3370 -29
5 -6,3 945 -56 -3,9 2856 -30

Medelv -7,7 1 180 -68 -5,2 3 177 -38
Stand.avv. 1,7 216 15 1,0 214 9

Djup Läge Area Sträcka 8 Djup Läge Area
I

2 -9,3 1274 -90 -13,7 3288 -92
3 -12 1295 -99 -11 3329 -78
4 -11,3 904 -91 -6,5 3124 -38
5 -13,9 760 -110 -9,1 2898 -62

Medelv -11,6 1 058 -98 -10,1 3 160 -68
Stand.avv. 1,9 268 9 3,0 196 23

Sida 8 (14)



Bilaga 2

Spårberäkning enligt Trådprincipen

E18 Köping 97-10-08

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 1 Djup Läge Area

1 -9,2 1089 -80 -8,5 3124 -59
2 -8,4 1233 -91 -6,4 2877 -55
3 -6,4 1048 -50 -3,3 3000 -28
4 -8,1 1151 -70 -4,2 3041 -32
5 -6,1 1233 -65 -5,5 3226 -43

Medelv -7,6 1 151 -71 -5,6 3 054 -43
Stand.avv. 1,3 84 15 2,0 131 14

Djup Läge Area Sträcka 2 Djup Läge Area
1 -8 1397 -83 -8,1 3288 -61
2 -6,7 1254 -57 -14,8 3041 -117
3 -10,2 1356 -84 -7,8 3247 -53
4 -7,1 1336 -70 -3,8 3329 -19
5 -10,2 843 -93 -15,1 3144 -149

Medelv -8,4 1 237 -77 -9,9 3210 -80
Stand.avv. 1,7 226 14 4,9 117 52

Djup Läge Area Sträcka 3 Djup Läge Area
1 -8,8 822 -76 -12,3 2898 -116
2
Q

-9,3 1151 -80 -12,4 2733 -111
O
4 -8 966 -60 -16,2 2918 -155
5 -12 1028 -99 -13,9 2672 -133

Medelv -9,5 992 -79 -13,7 2 805 -129
Stand.avv. 1,7 137 16 1,8 122 20

Djup Läge Area Sträcka 4 Djup Läge Area
1 -7,2 781 -79 -8,2 2980 -88
2 -8,3 884 -49 -9,6 3144 -80
3 -7,7 884 -61 -10 2918 -96
4
5

-6,1 658 -37 -7,3 2548 -64

Medelv -7,3 802 -57 -8,8 2 898 -82
Stand.avv. 0,9 107 18 1,3 252 14

Sida 9 (14)



Bilaga 2

E18 Köping 97-10-08

Spårberäkning enligt Trådprincipen

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 5 Djup Läge Area

1 -7,7 966 -62 -8,4 3165 -78
2 -10 1151 -97 -14,5 3124 -159
3 -5,9 986 -36 -7,8 2959 -71
4
5

-6,5 1069 -55 -7,1 3309 -65

Medelv -7,5 1 043 -63 -9,5 3 139 -93
Stand.avv. 1,8 85 25 3,4 144 44

Djup Läge Area Sträcka 6 Djup Läge Area
1 -9,1 1110 -82 -7,3 3021 -59
2 -10,1 945 -87 -8,2 3206 -73
3 -12,7 1007 -104 -12,1 2939 -112
4 -11,1 925 -98 -8 3000 -60
5 -12,5 1048 -124 -14,5 3165 -126

Medelv -11,1 1 007 -99 -10,0 3 066 -86
Stand.avv. 1,5 76 16 3,1 114 31

Djup Läge Area Sträcka 7 Djup Läge Area
1 -12,3 1028 -109 -7,6 3103 -59
2 -8,1 1192 -79 -7,8 3124 -65
3 -7,6 1459 -71 -3,9 3432 -31
4 -8,4 1356 -63 -5,1 3309 -32
5 -3,1 945 -16 -4,9 3062 -35

Medelv -7,9 1 196 -68 -5,9 3 206 -44
Stand.avv. 3,3 216 34 1,7 158 16

Djup Läge Area Sträcka 8 Djup Läge Area
i
2 -12,3 1233 -116 -14,1 3350 -93
3 -12,7 1377 -105 -11,1 3370 -76
4 -14,4 1130 -117 -9,4 3124 -58
5 -18,2 904 -146 -12,2 2898 -82

Medelv -14,4 1 161 -121 -11,7 3 186 -77
Stand.avv. 2,7 199 18 2,0 222 15

Sida 10 (14)



Bilaga 2

Spårberäkning enligt Trådprincipen

E18 Köping 98-04-29

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 1 Djup Läge Area

1 -10 1212 -101 -10 3144 -77
2 -9,2 986 -82 -7,7 2939 -68
3 -7,6 1048 -59 -6 3000 -50
4 -9 1212 -73 -6,6 3226 -44
5 -7,7 1356 -70 -7,1 3165 -59

Medelv -8,7 1 163 -77 -7,5 3 095 -60
Stand.avv. 1,0 147 16 1,5 120 13

Djup Läge Area Sträcka 2 Djup Läge Area
1 -9,9 1377 -94 -10,2 3309 -79
2 -8,9 1397 -73 -18,6 3041 -155
3 -13,1 1315 -107 -10,8 3329 -71
4 -8,6 1397 -82 -5,2 3350 -33
5 -14,1 925 -125 -22,1 2877 -231

Medelv -10,9 1 282 -96 -13,4 3 181 -114
Stand.avv. 2,5 202 21 6,8 211 79

Djup Läge Area Sträcka 3 Djup Läge Area
1 -11,6 760 -101 -14,9 2939 -147
2
Q

-12,2 863 -99 -14,7 3000 -136
O
4 -10,3 822 -81 -19,7 2815 -181
5 -14,4 822 -113 -17,2 2939 -165

Medelv -12,1 817 -99 -16,6 2 923 -157
Stand.avv. 1,7 42 13 2,3 78 20

Djup Läge Area Sträcka 4 Djup Läge Area
1 -9,5 781 -92 -9,9 2672 -107
2 -8,9 678 -70 -14,3 3041 -131
3 -10,1 822 -90 -14,9 3041 -142
4
5

-8,4 637 -51 -9,8 2713 -82

Medelv -9,2 730 -76 -12,2 2 867 -116
Stand.avv. 0,7 86 19 2,8 202 27

Sida 11 (14)



Bilaga 2

Spårberäkning enligt Trådprincipen

E18 Köping 98-04-29

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 5 Djup Läge Area

1 -8,3 986 -62 -10,1 3144 -93
2 -11,4 986 -129 -15,3 3000 -165
3 -7,8 986 -62 -11 3103 -96
4
5

-8,4 863 -77 -10,8 3185 -100

Medelv -9,0 955 -83 -11,8 3 108 -114
Stand.avv. 1,6 62 32 2,4 79 34

Djup Läge Area Sträcka 6 Djup Läge Area
1 -11,1 966 -92 -8,1 2918 -61
2 -11,2 1048 -95 -9,9 3041 -85
3 -13,4 925 -103 -15,9 3103 -142
4 -13,4 986 -112 -11,9 3103 -99
5 -14,6 925 -124 -18,8 3165 -153

Medelv -12,7 970 -105 -12,9 3 066 -108
Stand.avv. 1,5 51 13 4,4 94 39

Djup Läge Area Sträcka 7 Djup Läge Area
1 -15,3 843 -139 -9,9 3124 -66
2 -9,4 1315 -87 -8,7 3267 -75
3 -8,1 1212 -68 -6,2 3391 -48
4 -9,5 1295 -82 -6,7 3226 -42
5 -8,4 1048 -68 -7,2 2918 -56

Medelv -10,1 1 143 -89 -7,7 3 185 -57
Stand.avv. 2,9 198 29 1,5 177 13

Djup Läge Area Sträcka 8 Djup Läge Area
i
2 -14,1 1212 -134 -16,3 3226 -115
3 -16,3 1151 -135 -14,6 3288 -112
4 -16,8 1089 -142 -12,4 3124 -80
5 -20,9 719 -168 -15 2795 -114

Medelv -17,0 1 043 -145 -14,6 3 108 -105
Stand.avv. 2,8 222 16 1,6 220 17

Sida 12 (14)



Bilaga 2

E18 Köping 98-10-01

Spårberäkning enligt Trådprincipen

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 1 Djup Läge Area

1 -10,8 1233 -105 -10,2 3165 -83
2 -10,1 986 -90 -8,5 2856 -84
3 -7,7 1048 -58 -8,2 2959 -71
4 -9,1 1315 -82 -7,2 3124 -51
5 -7,6 1254 -76 -7,7 3226 -68

Medelv -9,1 1 167 -82 -8,4 3 066 -71
Stand.avv. 1,4 142 17 1,1 154 13

Djup Läge Area Sträcka 2 Djup Läge Area
1 -10,7 1377 -99 -11,4 3288 -85
2 -9,4 1295 -77 -21,6 3000 -175
3 -14,8 1336 -125 -11,5 3391 -77
4 -8 1377 -77 -5,5 3288 -32
5 -14,1 863 -136 -21,8 3124 -227

Medelv -11,4 1 250 -103 -14,4 3 218 -119
Stand.avv. 3,0 219 27 7,1 155 80

Djup Läge Area Sträcka 3 Djup Läge Area
1 -12,6 760 -108 -15,1 2898 -153
2

Q

-13 863 -119 -16,2 2877 -149
O

4 -10,7 822 -84 -20,9 2856 -202
5 -15,4 843 -123 -18,3 2856 -176

Medelv -12,9 822 -109 -17,6 2 872 -170
Stand.avv. 1,9 45 18 2,6 20 24

Djup Läge Area Sträcka 4 Djup Läge Area
1 -9,5 781 -88 -11 2815 -104
2 -9 760 -69 -14,8 3041 -136
3 -9,4 719 -81 -16,1 3021 -148
4
5

-8,6 617 -48 -10,2 2713 -80

Medelv -9,1 719 -72 -13,0 2 898 -117
Stand.avv. 0,4 73 18 2,9 160 31

Sida 13 (14)



Bilaga 2

Spårberäkning enligt Trådprincipen

E18 Köping 98-10-01

Sektion Vänster spår Höger spår
Djup Läge Area Sträcka 5 Djup Läge Area

1 -8,6 945 -59 -12,5 3062 -116
2 -11,8 843 -127 -16,4 2918 -185
3 -9 986 -68 -11,7 3103 -109
4
5

-7,6 966 -69 -10,7 3083 -101

Medelv -9,3 935 -81 -12,8 3 042 -128
Stand.avv. 1,8 64 31 2,5 84 39

Djup Läge Area Sträcka 6 Djup Läge Area
1 -11,7 884 -97 -7,8 2939 -66
2 -11,9 863 -103 -9,9 3247 -89
3 -14 925 -116 -15,6 3165 -153
4 -14,3 986 -119 -11,4 3062 -94
5 -15,7 1048 -147 -20,2 3124 -162

Medelv -13,5 941 -116 -13,0 3 107 -113
Stand.avv. 1,7 76 19 4,9 116 42

Djup Läge Area Sträcka 7 Djup Läge Area
1 -18,5 904 -165 -10,2 3144 -68
2 -10,4 1377 -95 -10,9 3411 -102
3 -8,5 1212 -68 -6,3 3226 -47
4 -10,1 1254 -81 -7,4 3185 -48
5 -8,9 1069 -77 -7,6 2918 -61

Medelv -11,3 1 163 -97 -8,5 3 177 -65
Stand.avv. 4,1 182 39 2,0 177 22

Djup Läge Area Sträcka 8 Djup Läge Area
I
2 -16,9 1212 -153 -17,7 3165 -124
3 -18 1151 -150 -16,7 3329 -124
4 -17,8 945 -156 -14,4 3185 -100
5 -23,7 740 -179 -16,8 2836 -124

Medelv -19,1 1 012 -160 -16,4 3 129 -118
Stand.avv. 3,1 214 13 1,4 208 12

Sida 14 (14)
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Väg- och transport-
forskningsinstitutet

VI  F O R S K A R  F Ö R  E T T  L I V  I R Ö R E L S E

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har kompetens och laboratorier för kvalificerade 
forskningsuppdrag inom transporter och samhällsekonomi, trafiksäkerhet, fordon, miljö samt för byggande, 
drift och underhåll av vägar och järnvägar.

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) has laboratories and know-how 
for advanced research commissions in transport and welfare economics, road safety, vehicles and the 
environment. It also has research capabilities for the construction, operation and maintenance of roads 
and railways.

Adress Telefon Fax E-post
Postal address Telephone E-mail

SE-581 95 Linköping, Sweden Nat 013-20 40 00 Nat 013-14 14 36 vti@vti.se
Int +46 13 20 40 00 Int +46 13 14 14 36
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