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VTI notat 73-2000



Rv 60 Lindesberg.
Erfarenheter från provsträckor med olika krossningsgrad i 
förstärkningslager.

Bakgrund
Vägverket införde år 1990 nya regler beträffande bär- och förstärkningslager vid 
utförande av GBÖ-konstruktioner. De nya reglerna presenterades först i BYA- 
komplement 3/89 och implementerades senare i VÄG 94.

Beträffande förstärkningslager innebär ändringen att en mera bärlagerliknande 
kornsammansättning nu krävs. Vidare har krossytegraden hos materialet givits en 
betydelse på så sätt att om 50% eller mer av materialet är krossat så tillåts en 
minskning av det ovan liggande obundna bärlagrets tjocklek från 150 mm till 
80 mm.

De tidigare kraven (enligt BYA-nytt 86) innebar att förstärkningslagermaterial 
skulle uppfylla fordringarna för materialgrupp A eller B. De olika material
grupperna definieras i tabell 4:03-1 i BYA-nytt 86. I diagram 1 har gränskurvan 
för ett A-material exemplifierats med antagande att max stenstorlek är 200 mm 
och 80% av materialet passerar 16 mm sikt. I diagrammet redovisas också 
gränskurvorna för förstärkningslagermaterial enligt BYA-komplement 3/89/VÄG 
94. Som framgår innebär de nya bestämmelserna en betydande skärpning av 
kraven.

Diagram 1: Jämförelse mellan gamla (BYA -86) och nuvarande krav (VÄG 94)
på kornfördelning hos material till förstärkningslager.

VTI har av Vägverket fått i uppdrag att medverka vid utförande och 
utvärdering av prov med GBÖ-konstruktion utförd enligt de nya bestämmelserna. 
Provet som består av fem sträckor om 100 m vardera är förlagt till Rv 60 i Örebro 
län, norra delen av etappen Lilla Mon-Rya.



Syfte
Att genom upprepade mätningar på vägytan av bärighet, jämnhet och 
skadeutveckling, värdera effekten av de nya kraven beträffande bär- och 
förstärkningslager.

Metod
Anläggande av fem stycken provsträckor med varierande krossningsgrad på 
förstärkningslagret samt med olika tjocklek på obundet bärlager.

Tre sträckor har byggts med okrossat material i förstärkningslager men med 
olika tjocklek på obundet bärlager. De två övriga sträckorna är utförda av 
förstärkningslager med 50% krossytegrad resp. 100% krossytegrad.

Tjocklekarna för bärlager på sträckor med okrossat förstärkningslager är 8,15  
och 20 cm, vilket innebär att en sträcka är underdimensionerad och en över
dimensionerad, eftersom de nya bestämmelserna föreskriver 15 cm obundet 
bärlager om förstärkningslagret utgörs av okrossat material.

De två övriga sträckorna är byggda med 8 cm obundet bärlager helt enligt de 
nya bestämmelserna då material med 50% krossningsgrad eller högre räknas som 
krossat.

Det obundna bärlagret består på samtliga sträckor av krossat naturgrus med låg 
krossytegrad. (<50%).

Samtliga sträckor har ett bundet bärlager bestående av 230 kg/m^ AG 25 (ca 
95-100 mm) lagt i två lager, där lager 2 har förhöjd bindemedelshalt (4.7% mot 
recept 4.5%).

AG-lagret har trafikerats under perioden september 1992 -  augusti 1993. I
augusti -93 påfördes ett slitlager bestående av 90 kg/m^ HAB 16. I augusti 1999 
utfördes på delar av provsträckorna en försegling med ytbehandling 2-6 mm och 
polymerförstärkt bitumenemulsion.

En schematisk skiss över provsträckornas uppbyggnad visas i bilaga 1.
Vägen är av typen 13-m väg med breda körfält, vilket innebär att körfälten är 

5.5 m breda och vägrenarna 1.0 m breda.
Mätningar har uteslutande gjorts i norrgående körfält mot Lindesberg. 

Mätningsplan redovisas i bilaga 2.
Årsdygnstrafiken över provsträckorna, enl. Vägverkets trafikräkningar från 

åren 1992-1994 är 4050 fordon ±10%.
Motsvarande siffror för 1995-1998 är 6270 fordon ±8%.

Tidigare rapporter
Utförandet av provsträckorna har beskrivits i VTI-notat nr V 201.

Resultat av mätningar har tidigare redovisats i VTI notat nr 30-93, 2-95, 
6-1996 samt 68-98.

Avsikten med detta notat är främst att publicera hittills ej redovisade 
mätresultat, men för att ge större överblick och helhet har samtliga resultat av 
gjorda ytmätningar tagits med. Påbörjade mätserier avslutas i och med 
höstmätning 1999.



Resultat
Bärighet
Som mått på de olika sträckornas bärighet eller styvhet har töjningen i underkant 
av bitumenbundna lager beräknats. Töjningen orsakas av vertikal last på vägytan 
normalt genererad av ett rullande hjul, eller som vid här redovisade mätresultat av 
provbelastning med fallviktsapparat. Töjningens storlek beror av styvheten hos 
bundna lager, obundna lager samt undergrund. Eftersom det genom mätningar 
kunnat konstateras att undergrunden är av lika beskaffenhet och styvhet längs hela 
provvägen och beläggningen (AG + slitlager) är av samma beskaffenhet och 
tjocklek på samtliga sträckor kan det antas att eventuella skillnader i töjning i 
underkant av bitumenbundna lager orsakas av skillnader i styvhet hos obundna 
överbyggnadslager dvs. bär- och förstärkningslager vilka ju är huvudobjekt för 
provet och vars utförande har varierats.

I diagram 2 visas beräknade töjningar från fallviktsmätningar för samtliga 
mättillfällen. I figur 2 redovisas enbart resultat från höstmätningar tillsammans 
med några trendlinjer för utvecklingen över åren.

Temperaturen i bitumenbundna lager vid mättillfället påverkar dessa lagers 
styvhet och därför har samtliga töjningar, för att vara jämförbara, korrigerats till 
en referenstemperatur på +10°C enligt formeln:

där:
e+1° = beräknad töjning i microstrain vid asfalttemperatur +10°C. 
girom _ bgfäknad töjning i microstrain vid aktuell asfalttemperatur. 
T = uppmätt asfalttemperatur 
h = asfalttjocklek i mm.

Formeln är hämtad från VTI notat 51-1997.
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Resultat från fallviktsmätningar.
Beräknade töjningar i underkant av bitumenbundna lager.

Sträcka nr

Diagram 2: Töjning i underkant av asfaltbundet lager vid belastning med 
fallvikt. Töjningarna korrigerade till referenstemperatur +10° C.

Rv 60 Lindesberg
Resultat från fallviktsmätningar. (Endast höstmätningar) 

Beräknade töjningar i underkant av bitumenbundna lager.

okt-95 okt-96

Mättillfälle

180
'c
2  170 

=L
T  160o>c
c 150 
lo
i  140 I
!2 130offl

120

•Töjningar korrigerade till 
referenstemperatur+10 C.

Sträcka nr

okt-97 sep-98 okt-99

Skillnaderna ej statistiskt signifikanta 
hösten 1998.
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Diagram 3: Töjning i underkant av asfaltbundet lager vid belastning med 
fallvikt. Höstmätningar. Töjningarna korrigerade till referens
temperatur +10° C.



Diagram 4: Töjning i underkant av asfaltbundet lager vid belastning med 
fallvikt. Vårmätningar. Töjningarna korrigerade till referens
temperatur +10° C.

Spårdjup
PRIMAL
Jämnheten i tvärled mäts med laserprofilometern PRIMAL i nio linjer per 
provsträcka. Mätbredd 5 meter. Resultatet av utförda mätningar redovisas i 
diagram 5 t.o.m. 8 nedan. De redovisade värdena avser vänster och höger hjulspår 
samt medelvärden härav i nio linjer per sträcka utvärderade enligt den s.k. 
trådprincipen.

(Två utvärderingsmetoder förekommer, dels trådmetoden och dels VTI- 
metoden. Trådmetoden är den metod som används vid utvärdering av 
spårdjupsmätningar med den s.k. RST-bilen. VTI-metoden skiljer sig från 
trådmetoden på så sätt att den tänkta referenslinjen från vilken spårdjupet 
beräknas vid VTI-metoden alltid vilar mot en höjdpunkt mellan vänster och höger 
spår även om denna punkt ligger lägre än vänster och höger höjdpunkt. Detta är 
vanligen fallet och innebär att spår beräknade enligt trådmetoden, blir större än 
spår beräknade för samma tvärprofil enligt VTI-metoden.

Om den mittre höjdpunkten istället ligger högre än vänster och höger 
höjdpunkt sammanfaller referenslinjerna för tråd- resp. VTI-metoden och 
spårdjupen blir lika.)



Figur 1: Exempel på PRIMAL-profil.

GBÖ-provsträckor Rv 60 Lindesberg
Spårdjup mätta med PRIMAL Medelvärde för resp. sträcka av vänsteroch höger spår.

10-1 -  m   vmmzrm.----------------------------------------------------m
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Mättillfälle

Diagram 5: Spårdjup enligt ”trådprincipen ” mätta med laserprofilograf
PRIMAL. Samtliga mätningar.

Resultaten i diagram 5 visar en mycket lika spårutveckling för sträcka 2, 3, 4, 
och 5, medan sträcka 1 skiljer sig genom större uppmätt spårutveckling än övriga. 
Skillnaden förklaras av den sättning som kunnat konstateras i högra halvan av 
körfältet på del av sträcka 1 och som illustreras av PRIMAL-profilen i figur 2. 
Genom den valda utvärderingsmetoden (trådmetoden) påverkar denna sättning 
uppmätt maximalt spårdjup.



Figur 2 : Exempel på PRIMAL-profil från sträcka 1. Spår + sättning.

GBÖ-provsträckor Rv 60
Spårdjup mätta med PRIMAL. Medelvärde för respektive sträcka och vänster spår.

Sträcka nr
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Mättillfälle
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Diagram 6: Spårdjup enligt ”trådprincipen ” mätta med laserprofilograf 
PRIMAL. Vänster spår



GBÖ-provsträckor Rv 60
Spårdjup mätta med PRIMAL. Medelvärde för respektive sträcka och höger spår

sep-93 maj-94 okt*94 apr-95 okt-95 apr-96 okt-96 apr-97 okt-97 apr-98 sep-98 apr-99 okt-99

Mättillfälle

Diagram 7: Spårdjup enligt ”trådprincipen” mätta med laserprofilograf 
PRIMAL. Höger spår

Som framgår av diagram 5 t.o.m. 7 så förekommer en viss variation i spårdjup 
mellan vår- och höstmätningar. Ofta är spårdjupen högre på våren för att sedan 
minska något till kommande höst. Totalt sett över en period av flera år är dock 
tendensen klar med ökat spårdjup. För att tydligare beskriva denna långsiktiga 
spårutveckling har i diagram 8 endast höstmätningar medtagits.

GBÖ-provsträckor Rv 60 Lindesberg
^Dårdjup mätta med PRIMAL Medelvärde för resp. sträcka och vänsteroch höger spår.

10

sep-93 okt-94 okt-95 okt-96 okt-97 sep-98 okt-99

Mättillfälle

Diagram 8: Spårdjup enligt ”trådprincipen” mätta med laserprofilograf 
PRIMAL. Höstmätningar.



Spårdjup mätta med mätbil
I Vägverkets publikation ”Regler för underhåll och drift” (RUD) anges högsta 
tillåtna ojämnhet i tvärled efter viss tids trafikering. Mätning kan göras med 
rätskiva eller mätbil.

För att kontrollera om provsträckoma klarar jämnhetskravet i RUD gjordes 
sommaren 1998 och 1999 en mätning med mätbil RST. Resultatet från mätning 
1999 vad avser spårdjup redovisas i diagram 9. Mätning har utförts med elva resp. 
sjutton laserkameror. Mätbredd i båda fallen = 3,20 meter.

Som framgår klarar samtliga sträckor med god marginal kraven i RUD.

Som jämförelse har även maximalt spårdjup för respektive sträcka uppmätt 
med PRIMAL lagts in i diagram 9. Som framgår är PRIMAL-spåret betydligt 
större än RST-spåret. Förklaringen ligger i skillnaden i mätbredd (5 meter mot 
3.20 meter). Vid mätning med RST täcks inte hela spåret in i profilbredden.

Rv 60 Lindesberg
Spårdjup mätta med mätbil RST efter 6 års trafik.

14.0

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Provsträcka nr

Delsträckor 20 meter.

Diagram 9: Spårdjup mätta med mätbil RST. Som jämförelse även spårdjup
mätta med PRIMAL.

Ytslitage
Ytslitaget, som i huvudsak utgörs av dubbavnötning, har mätts i tre linjer per 
sträcka. Slitagelinjerna är placerade intill en PRIMAL-linje. (se mätplan bilaga 2). 
Profilbredden är den samma som för PRIMAL-linjerna d.v.s. 5 meter. Mätningen 
görs från startpunkten nära vägmitt och går mot vägkanten. Slitagemätningen 
utförs med speciell mätbalk med vilken vägens ytprofil registreras inför varje 
vinterperiod. Efter vintern görs en upprepad mätning och genom att jämföra dessa 
ytprofiler kan avnötningen under vintern beräknas. I diagram 10 redovisas resultat 
av slitagemätningar som medelslitage för hela profilbredden. Initialslitaget under 
första vinterperioden är störst och sedan minskar slitaget fram till tredje vintern 
varefter medelslitaget stabiliseras på en nivå på ca 0.3-0.4 mm.



Slitagemätning

93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99
Vinterperiod

Diagram 10: Medelslitage för hela profilbredden.

I figur 3 visas typexempel på tre avnötningsprofiler från sträcka 5 vintern 
97/98. Den största avnötningen erhålls på delen 1,5-3,5 meter från startpunkten 
vilken ligger nära vägmitt.

Det kan konstateras att nötningsprofil (figur 3) och spårprofil (figur 1) har helt 
olika utseende.

Rv 60, Lindesberg 
Sträcka 5, Linje 1-3

Slitage (mm)

Figur 3: Exempel på avnötning, tre linjer på sträcka 5 vintern 97/98.



I diagram 11 presenteras medelslitaget för den del av profilbredden som utsätts 
för störst avnötning, dvs. 1.5-3.5 meter från startpunkt.

Rv 60 Lindesberg

Slitagemätning

Diagram 11: Medelslitage för del av profilbredden. 1.5-3.5 meter från startpunkt.

Jämnhet (i längdled)
IRI
I VÄG-94 kap. 1.3 finns krav på en belagd vägs jämnhet i längdled uttryckt som 
ojämnhetsindex IRI med måttenheten -  mm ojämnhet per meter väg (mm/m). 
Krav på jämnhet finns vid trafikpåsläpp samt efter 1-3 år resp. 4-7 år. Kravet är 
vidare kopplat till vägens jämnhetsklass.

För att kontrollera om provsträckorna klarar jämnhetskravet i VÄG 94 gjordes 
sommaren 1998 och 1999 mätning med mätbil RST. Resultatet av mätning 1999 
(efter 7 års trafik) vad avser IRI-värde redovisas i diagram 12. Samtliga sträckor 
klarar med god marginal kraven i VÄG 94 även om mätresultatet som här jämförs 
mot kravet för högsta jämnhetsklass 5.



Rv 60 Lindesberg
Jämnhet i längdled. IRI mätt med mätbil.

□  IRlhö 
■  IRI vä

1 1 1 1 1  2 2 2 2 2  3 3 3 3 3  4 4 4 4 4  5 5 5 5 5

Provsträcka nr

Diagram 12: Jämnhet i längdled IRI mätt med mätbil RST efter 7 års trafikering.

CHLOE
Jämnheten i längdled har vid upprepade tillfällen (två ggr. per år) mäts med VTI:s 
CHLOE-profilograf. Resultatet utgörs av ett värde på en femgradig skala där 1 är 
mycket ojämnt och 5 är mycket jämnt. Värden under 3.0 brukar anses utgöra 
indikation på behov av åtgärd.

Vid ”nollmätning” i augusti 1993 på AG-lagret, omedelbart före trafikpåsläpp, 
låg PSI-värdet för samtliga sträckor på mellan 4.4 och 5.0, d.v.s. jämnheten i 
längdled var mycket hög. Mätningar under perioden från nollmätning och fram till 
mätning hösten 1998 har givit samma höga resultat, dvs. någon mätbar försämring 
har ej skett. Vid sista mättillfället på våren 1999 hade PSI-värdena sjunkit något, 
men samtliga var fortfarande större än 4.5 (diagram 13).



Rv 60 jämnhet i längdled
Resultat från CHLOE-mätningar

Diagram 13: Jämnhet i längdled. Mätning i höger hjulspår med CHLOE-
profilograf.

Sättningar
Som en kontroll av eventuella sättningar i överbyggnad och/eller undergrund har 
vid varje mättillfälle en höjdavvägning gjorts av start och slutpunkten för 
tvärprofiler mätta med PRIMAL. Dessa består av en stålspik nedslagen i vägytan 
dels intill vägmitt och dels intill körbanekant. I diagram 14 redovisas 
höjdskillnaden mellan första mätning på det nylagda slitlagret och sista utförd 
hösten 1999. Som framgår ligger differensen i samtliga punkter inom intervallet 
±10 mm och alltså inom metodens mätonoggrannhet varför det kan konstateras att 
någon sättning ej har skett i de avvägda punkterna.

Som tidigare redovisats i avsnitt ”tvärprofilmätning med PRIMAL” har dock 
en sättning kunnat konstateras på sträcka 1 (se figur 2). Denna sättning ligger 
emellertid mellan avvägda punkter och syns därför inte i diagram 14.



Rv 60 avvägning av PRIMAL-skruvar

Höjddifferens 1993 - 1999.

Diagram 14: Kontroll av sättningar genom höjdavvägning i vägmitt och höger
körbanekant.

Skadeutveckling (inspektion)
Synliga skador på ytan uppträder första gången hösten 1996, dvs. efter tre års 
trafikering, och då i form av längsgående sprickor i skarvar mellan olika 
beläggningsdrag, främst i vägmitt och på alla sträckor utom nummer 5.

Figur 11: Längsgående spricka i läggningsskaRv.

Hösten 1997 syns också, förutom längsgående sprickor i läggningsskarvar, 
även vattensamling på del av sträcka 1 mellan sektion 60 och 90 i höger hjulspår



(se figur 6). Vattensamlingen indikerar en sättning. Ännu finns inga synliga 
skador på sträcka 5.

På våren 1998 upptäcks lokala partier med ett nät av fina sprickor inom den del 
av sträcka 1 som samlar vatten dvs. i höger hjulspår mellan sektion 60 och 90.

Längsgående sprickor i läggningsskarvar har generellt tilltagit i omfattning och 
uppträder nu också på sträcka 5.

Hösten 1998 uppträder synliga skador i ungefär samma omfattning som på 
våren. En viss grad av stensläpp kan observeras på sträcka 1 i partier med 
rutnätssprickor.

Figur 12: Partier med stensläpp på sträcka 1 hösten 1998.

På våren 1999 har skadorna generellt ökat något i omfattning. Beläggningen på 
sträcka 1 och 2 har lokalt sådana skador att konstruktionerna visar tecken på att 
börja närma sig slutet av sin strukturella livslängd, (krackelering i kombination 
med kraftig sättning)

I augusti 1999 utförs en underhållsåtgärd i form av partiell ytbehandling. 
Åtgärden anses nödvändig p.g.a. stor omfattning av stensläpp. Provsträckorna blir 
delvis överlagda, främst sträcka 1 och 2.



Diskussion
Syftet med provsträckorna på Rv 60 vid Lindesberg är att studera vilken betydelse 
krossningsgraden hos ett förstärkningslagermaterial har för vägkonstruktionens 
livslängd. Enligt VÄG 94 har krossningsgraden betydelse, och om 50% eller mer 
av förstärkningslagret består av krossat material kan erforderlig bärlagertjocklek 
minskas från 15 cm till 8 cm. Det förutsätts att om merparten av ett material består 
av krossade korn är styvheten och stabiliteten högre än annars och kräver tunnare 
bärlager för att samma bärighet totalt sett skall erhållas.

Provsträckornas uppbyggnad har tidigare redovisats under rubriken ”Metod”, 
och består av sträckor med 0%, 50%, resp. 100% krossningsgrad i förstärknings
lagret. Sträckorna med 100% och 50% krossningsgrad har försetts med 8 cm 
obundet bärlager, helt enl. VÄG 94.

Sträckorna med helt okrossat förstärkningslager (0%) har försetts med 
varierande tjocklek hos bärlagret. Tjocklekarna är 8, 15 och 20 cm, vilket innebär 
att sträckan med 8 cm bärlager är underdimensionerad och sträckan med 20 cm 
överdimensionerad enl. VÄG 94. Sträckornas uppbyggnad och numrering framgår 
av bilaga 1.

Ett förväntat resultat skulle således innebära att sträcka 5 (underdimensionerad) 
visade lägst bärighet och också snabbast erhåller skador och sträcka 3 (över
dimensionerad) ”håller längst”. Verkligheten och resultat av gjorda mätningar ger 
dock en annan bild.

Bärighetsmätningar med fallvikt visar (diagram 2 t.o.m. 4) att sträcka 1 
genomgående erhållit den största töjningen i underkant av bitumenbundna lager 
vid provbelastning, och följaktligen teoretiskt har den kortaste livslängden. Övriga 
sträckor är inbördes relativt lika. Utfallet av gjorda skadekarteringar stödjer också 
denna bild, på så sätt att sträcka 1 tidigt uppvisade skador och vid slutet av 
uppföljningstiden är sträcka 1 den sträcka som har ytskador i störst omfattning av 
alla. Skillnaden i beräknad töjning är emellertid inte stor och ett t-test på 95% 
signifikansnivå utförd på mätresultaten från oktober 1998 visar att ingen 
signifikant skillnad föreligger mellan sträcka 1 och övriga. Troligen råder samma 
förhållande i april 1999, medan spridningen i resultat vid sista mättillfället oktober 
1999 helt oväntat är betydande (diagram 3).

De ytskador, i form av sättningar och rutnätssprickor, som uppkommit på 
sträcka 1 och i viss mån även på sträcka 2, kan heller troligen inte primärt 
förklaras av bristande bärighet i överbyggnaden utan mera på de sättningar som 
konstaterats (figur 2) i främst höger hjulspår på del av dessa sträckor och som i sin 
tur sannolikt beror på bristande stabilitet i terrassen och orsakad av lokalt högt 
grundvatten och/eller dålig dränering. Inom vägavsnittet med sättningar har vid 
mättillfällena ofta fritt vatten kunnat observeras i diket och även växtligheten här 
tyder på riklig tillgång på vatten (vass).

Slutsatsen av utförda bärighetsmätningar med fallvikt blir att de olika provade 
konstruktionerna trots olika krossningsgrad i förstärkningslagret i stort sett har 
samma bärförmåga.

Ytmätningar för att studera jämnhetens utveckling i längd- och tvärled har visat 
att samtliga konstruktioner klarar med god marginal RUD:s (Regler för underhåll 
och drift) och VÄG 94:s krav både vad gäller spårdjup och jämnhet i längdled. 
Resultaten från spårdjupsmätning med mätbil enl. VVMB 103 efter sex års trafik 
(diagram 9) visar spårdjup på ca 2-3 mm. Maximalt tillåtet spårdjup efter sex års 
funktionstid enl. RUD är drygt 12 mm.



När det gäller jämnheten i längdled uttryckt som IRI-värde anges i VÄG 94 ett 
högsta tillåtet värde efter sex års trafik på 1.80. Motsvarande högsta uppmätta 
värde (diagraml2) uppgår till ca 1.25.

Den samlade bedömningen av provsträckorna vid Lindesberg är att under de 
sex år som vägen varit i drift har de obundna överbyggnadslagrens funktionella 
egenskaper med god marginal motsvarat ställda krav utifrån rådande 
trafikbelastning. Undergrunden på sträcka 1 och 2 har dock lokalt utsatts för så 
stora påkänningar att permanenta deformationer uppstått.

Någon påtaglig effekt av varierande krossningsgrad och bärlager- 
tjocklekar har ej kunnat konstateras. Detta antas bero på att de använda 
bär- och förstärkningslagermaterialen har så lika mekaniska egenskaper att 
de båda lagren konstruktionsmässigt kan betraktas som ett lager. Vad 
resultaten pekar på är att de nya kraven på förstärkningslagermaterial 
innebär att förstärkningslagret får samma mekaniska egenskaper som ett 
bärlager och detta öppnar möjlighet för en ny typ av vägkonstruktion där 
bärlagret ersätts av ett tunt ”justeringslager” för att åstadkomma tillräckligt 
jämnt underlag för AG:n, och förstärkningslagrets tjocklek ökas mot
svarande bärlagertjockleken.

Det direkta behovet av en första underhållsåtgärd på provsträckorna, och vägen 
i övrigt, uppstod på grund av ett accelererande stensläpp i vägytan och kan alltså 
hänföras till beständighets- och åldringsegenskaper hos slitlagret.
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