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Förord 
Hur ska tunna beläggningar behandlas vid dimensionering? Med tunna avses här beläggningar 
med en tjocklek på 40�75 mm. I VÄG 94 anges att sambandet mellan töjning i underkant 
beläggning och antal standardaxlar endast gäller för beläggningar med en tjocklek 
överstigande 75 mm och av typ AG med bindemedel av typ B180. Denna rapport redovisar 
det arbete som utförts inom projektet �Töjningskriterier tunna beläggningar� på uppdrag av 
Vägverket, med Tomas Winnerholt som projektansvarig. 
 
Linköping i december 2000 
 
Håkan Jansson 
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Sammanfattning 
Beläggningens utmattningsegenskaper är avgörande för uppkomsten av sprickor. Hur dessa 
egenskaper uttrycks i form av dimensioneringskriterier är också avgörande för den trafik-
belastning som en konstruktion beräknas klara. Det kriterium som återfinns i VÄG 94 är 
grundat på erfarenheter från vägar med bärlager av typ AG med bindemedel av typ B 180. 
Kriteriet anges gälla enbart för denna typ av material och för vägöverbyggnad med en 
sammanlagd nominell tjocklek på bitumenbundna lager på minst 75 mm. Vid beräkning av 
horisontell dragtöjning i underkant av en tunnare beläggning kan för en given last och 
konstruktion töjningen öka med ökad beläggningstjocklek upp till en viss gräns, varefter 
töjningen minskar med ökad tjocklek. Fenomenet med ökad töjning med ökad 
beläggningstjocklek kan med nuvarande standardaxel inträffa under perioder med hög 
temperatur i beläggningen, då beläggningen har låg styvhet. Perioder med hög temperatur i 
beläggningen är dock inte kritiska med det angivna kriteriet. Ett förslag är att begränsningen i 
tjocklek vid användning av kriteriet slopas. Vid en beläggningstjocklek understigande 75 mm 
(>40 mm) görs en kontroll av att detta inte leder till oönskade konsekvenser i form av att en 
alltför tunn beläggning kan beräknas klara en trafik som överstiger den som motsvarande 
konstruktion med en tjockare beläggning kan klara. Då endast en tunn beläggning behövs kan 
det bundna bärlagret slopas och enbart slitlager läggas. Om ett sådant ska dimensioneras 
saknas sålunda ett kriterium för detta.  
 
Ett alternativt kriterium har tagits fram baserat på fältstudier av nybyggda svenska vägar. 
Även detta förutsätter ett bundet bärlagret av typ AG, men skiljer sig i några avseenden från 
kriteriet i VÄG 94. Massans sammansättning påverkar såväl styvhet som utmattnings-
egenskaper och bör beaktas vid dimensionering av en flexibel vägkonstruktion. Formler för 
beräkning av beläggningens styvhet utifrån massans sammansättning presenteras liksom 
laboratoriebaserade utmattningssamband. Samtliga ovan nämnda kriterier har tillämpats i ett 
beräkningsexempel, en GBÖ-konstruktion i trafikklass 1 i klimatzon 1 och 6, och beräknat 
antal standardaxlar har jämförts med de som erhålls med kriteriet i VÄG 94. Resultaten visar 
bland annat att töjningskriteriet inte kan betraktas isolerat utan måste ses i ett sammanhang 
där andra viktiga faktorer är hanteringen av trafikbelastningen och val av materialstyvheter 
under olika klimatperioder. 
 
Till sist ges förslag till fortsatt arbete inom detta område, några punkter är:  
• Undersökning av utmattningsegenskaper bör utföras för olika beläggningstyper som 

används på ett sätt, eller i sådan tjocklek, att det inte enbart är att betrakta som ett slitlager. 
• Fortsatta studier av hur massans sammansättning påverkar såväl styvhet som utmattnings-

egenskaper. 
• Ytterligare studier av temperaturens inverkan på utmattningen av olika beläggningar. 
• Studier av utmattningssambandens form, speciellt vad som sker vi små respektive stora 

töjningar. 
• Fördjupade studier av belastningstiden och dess inverkan vid beräkning av styvhet. 
• Fortsatt kalibrering av laboratoriebaserade utmattningssamband mot vad som sker i fält. 
• Förekommande variationer i massabeläggningars sammansättning bearbetas för att studera 

inverkan på livslängden. 
• Studier av kriterier att använda vid underhåll och förstärkning, där i praktiken de flesta 

beläggningslager som läggs är tunna. Speciellt studeras risken för reflexionssprickor då ny 
beläggning läggs på en sprucken yta. 
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1  Inledning 
1.1  Bakgrund 
Dimensionering av en vägöverbyggnad kan utföras genom att påkänningar från en 
representativ belastning beräknas i kritiska punkter i konstruktionen. En sådan punkt är vid 
överbyggnad med bitumenbundna lager underkant av beläggningen, där den horisontella 
dragtöjningens storlek är avgörande för uppkomsten av sprickor i beläggningen. Genom val 
av material och lagertjocklekar kan påkänningens storlek påverkas. När sprickbildning kan 
förväntas påverkas av valet av bitumenbundet material. För detta krävs kännedom om 
bitumenbundna materials utmattningsegenskaper. 
 
I VÄG 94, kapitel 3 anges att ekvationen för att, utgående från töjningen i beläggningen, 
beräkna tillåtet antal standardaxlar endast gäller för bitumenbundna lager med en 
sammanlagd nominell tjocklek på minst 75 mm. Ekvationen gäller också bara för AG med 
B 180 som bindemedel. Innehållet i avsnitt 3.3.1.2 �Töjning i beläggning� i VÄG 94 återges 
nedan (utan hänvisningar). 
 
”Vägöverbyggnad med sammanlagd nominell tjocklek hos bitumenbundna lager med minst 
75 mm skall konstrueras så att tillåtna antalet belastningar av en standardaxel (N till,bb), får 
sådana värden att: 
 
N till,bb ≥ N ekv 
 

N till,bb = 

∑
=

m

i ibb

i

N
n

1 ,

365  där  N bb,i = 4
,

)32*8,1(12 16,1*10*37,2

ibb

Ti

ε

+−

 (1) 

 
N ekv = Ekvivalent antal standardaxlar 
m = Antal klimatperioder 
ni  =  Antal dygn under klimatperiod "i" 
N bb,i  =  Tillåtet antal standardaxlar för bitumenbundet bärlager under klimatperiod "i" 
ε bb, i  =  Största horisontella dragtöjning i bitumenbundet bärlager för klimatperiod "i" vid 

belastning med en standardaxel på vägytan 
Ti  = Temperatur (°C) i bitumenbunden beläggning för klimatperiod "i" 

 
Kravet avser bitumenbundna lager av typ AG med bindemedel av typ B 180. Andra material 
kan användas under förutsättning att motsvarande samband för dessa material upprättas.” 
 
Någon naturlig gräns mellan vad som kan anses vara en tunn resp. tjock beläggning finns inte. 
Bortsett från att tjockleken påverkar dragtöjningen i underkanten så finns några generella 
skillnader. En konstruktion med tunn beläggning är mer känslig för höga ringtryck och 
svagheter i underlaget, jämfört med om den hade en tjockare beläggning. 
 
1.2  Mål 
I samband med revidering av kapitel 3 i VÄG 94 har VTI fått i uppdrag att ge förslag på hur 
massabeläggningar med en tjocklek mindre än 75 mm (dock minst 40 mm tjocka) ska 
behandlas och hur hänsyn ska tas till olika materialsammansättning. 
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1.3 Metod 
Med ovan angivna bakgrund har följande aktiviteter genomförts: 
 
• Befintligt asfalttöjningskriteriums randvillkor har undersökts för att ge motiv till begräns-

ningarna. Argument för en eventuell utökning av användningsområdet har redovisats. Se 
kapitel 2. 

 
• Konsekvenserna av att ersätta befintligt asfalttöjningskriterium med det av VTI framtagna 

�fältbaserade asfalttöjningskriteriet� har kontrollerats. Se kapitel 3. 
 
• En sammanställning har gjorts av befintlig kunskap om hur bindemedlet och därmed 

sammansättningen av massan påverkar töjningsegenskaperna. Se kapitel 4. 
 
• Ett förslag till fortsättning med arbetet att utveckla töjningskriterier för bitumenbundna 

massor redovisas. Se kapitel 5. 
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2  Kan kriteriet i VÄG 94 användas för 75 men inte för 
45 mm tjock beläggning? 

Asfalttöjningskriteriet avser att begränsa risken för sprickbildning i underkant av belägg-
ningen på grund av utmattning, orsakad av trafikbelastning. Vid större påkänning, i det här 
fallet horisontell dragtöjning, minskar tillåtet antal belastningar (standardaxlar). 
 
Beläggningstjockleken påverkar inte vilken påkänning beläggningsmaterialet tål. Efter ett 
antal upprepade belastningar, orsakande en viss dragtöjning i materialet, uppstår sprick-
bildning oberoende av tjockleken. Beläggningstjockleken påverkar däremot beräknad 
horisontell dragtöjning i underkant av beläggningen. För en given konstruktion och en given 
last ökar beräknad töjning med minskad beläggningstjocklek till en viss gräns, där beräknad 
töjning börjar minska med ytterligare minskad beläggningstjocklek. 
 
Valet av beläggningsmaterial påverkas dock av tjockleken. Vid större tjocklek utgörs 
beläggningen av flera bitumenbundna lager, där varje lager har olika funktion och materialen 
olika egenskaper. Vid tunn beläggning förekommer inget bundet bärlager utan enbart 
slitlager. Så är fallet i trafikklass 1 i VÄG 94 där beläggningen enbart utgörs av 45 mm 
slitlager (olika materials töjningsegenskaper behandlas i kapitel 4).  
 
2.1  Bakgrund till asfalttöjningskriteriet i VÄG 94 
AASHO-försöket pågick i Illinois, USA under åren 1958 till 1960. I försöket trafikerades 
totalt 716 olika provsträckor med både betong- och asfaltbeläggning. (Kostnaden för försöket 
har uppgetts till 27 miljoner dollar, i dåtidens penningvärde).  
 
Baserat på data från AASHO-försöket tog Kingham (1972) fram samband där dragtöjning i 
underkant asfaltbeläggning, beräknad med hjälp av CHEVRON-programmet, uttrycks som 
funktion av antal belastningar till skada (huvudsakligen sprickor i hjulspår) och belägg-
ningens styvhet, vilken beräknades med hjälp av mätt temperatur i beläggningen. Det var 
uppenbart att beläggningen klarade större töjningar vid lägre styvhet (högre temperatur).  
 
Av Kingham (1972) framgår att utvecklingen av sambandet gjorts med inriktning på sträckor 
med tjock beläggning, helt bitumenbunden överbyggnad och sträckor med tjockt bitumen-
bundet bärlager. Mer specifikt framgår inte vilka sträckor som använts. Tjockare beläggning 
än 15 cm (6 tum) förekom dock inte på någon provslinga (70 % av sträckorna var under-
dimensionerade för aktuell trafik för att resultat skulle erhållas före försökets slut). 
Beläggningen utgjordes av tät asfaltbetong som slitlager och öppen asfaltbetong som 
bindlager. Bindemedelshalten för lagren var 5,4 % resp. 4,5 %. Bindemedlet som användes 
var relativt hårt, penetrationen var 88 vid 25 °C (Broms, 1976). 
 
Kingham uttryckte sambandet mellan töjning och antal belastningar till skada på formen: 
 
log ε = a + b*log E+c*log Nf  +d* log E * log Nf (2) 
 

ε  =  Horisontell dragtöjning i beläggningens underkant 
Nf  =  Antal belastningar till skada 
E  = Beläggningens styvhetsmodul 
a, b, c och d är konstanter 
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Resultat från AASHO-försöket har även utnyttjats av andra för att ta fram liknande samband. 
Finn, et al. (1977) analyserade sträckor med 10 cm eller tjockare beläggning (4-6 tum) och 
kom fram till följande samband: 
 
log Nf  = 15,947 � 3,291*log (ε/10−6)  - 0,854*log (E/103) (3) 
 

Nf  =  Antal belastningar som resulterar i upp till 10 % sprickbildning 
ε  =  Horisontell dragtöjning i beläggningens underkant 
E  = Beläggningens styvhetsmodul (psi) 

 
Anledningen till att kriteriet ovan nämns är att Craus et al. (1984) på samma sätt tagit fram 
samband för AASHO-sträckor med 10 cm eller tunnare beläggning. En jämförelse ger då att 
för mindre än 10 % sprickbildning erhålls vid jämförbar töjningsnivå ca 20 % färre belast-
ningar på sträckor med tunn beläggning (≤ 10 cm), jämfört med sträckor med tjock belägg-
ning (≥10 cm). När sprickor väl uppträder går nedbrytningen också snabbare på sträckor med 
tunn beläggning. Resultatet syns logiskt om sprickans uppkomst sker i underkant av 
beläggningen. Antal belastningar som kan passera innan sprickan når ytan är fler på en sträcka 
med tjock beläggning jämfört med en tunn beläggning. 
 
För att återgå till Kinghams asfalttöjningskriterium så har detta modifierats på olika håll. I en 
dimensioneringsmetod tillämpad av VTI (Örbom & Wiman, 1979) har kriteriet uttryckts på 
följande sätt: 
 

N  = C

T

ε

)32*8,1(14 16,1*10*16,2 +−
 (4) 

 
N  =  Tillåtet antal standardaxlar 
ε  =  Horisontell dragtöjning i beläggningens underkant vid belastning med en 

standardaxel på vägytan 
T  = Temperatur i beläggningens underkant (°C) 
C = Materialparameter som beror av beläggningstypen 

 
Ofta har värdet 4,2 använts på materialparametern C. Ett ex. är Carlsson (1978) som antar 
detta värde för en �ordinär asfaltbeläggning� med bindemedelshalten 4,2 % och hålrums-
halten 8 %. Vid andra bindemedels- och hålrumshalter korrigeras tillåtet antal belastningar. 
 
SAN REMO-projektet (Arm, 1992) syftade till att ge underlag för eventuella justeringar och 
en teoretisk bas för dimensioneringsanvisningarna i BYA 84. En del av arbetet gick ut på att 
bestämma utmattningssamband för beläggningen grundat på en konstruktion som antogs ha 
fungerat tillfredsställande i dåvarande anvisningar. Inledande beräkningar visade att 
internationellt kända kriterier inte överensstämde med konstruktionerna i BYA 84. Valet föll 
dock på en modifiering av Kinghams kriterium. Som utgångspunkt för kriteriet valdes en 
600 mm tjock GBÖ-konstruktion byggd enligt trafikklass 6 på måttligt tjälfarlig friktionsjord i 
södra delen av landet. Ett värde på materialparametern C i formeln ovan på 4,0 antogs för 
svenska förhållanden. Beräkningar gav en annan konstant jämfört med den i formeln ovan 
(det skiljer en faktor ca 100). Det modifierade kriteriet är det som återfinns i VÄG 94 
(ekvation 1). 
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Sammanfattningsvis ger kriteriet att: 
• Beläggningens temperatur/styvhet påverkar antal belastningar. 
• Sambandet mellan töjning i beläggningens underkant och antal belastningar är linjärt i 

log-log skala. 
 
2.2  Beräkningsexempel 
I �Asfalttöjningskriterium för påbyggnadsdimensionering� visar Djärf ett exempel på 
samband mellan beläggningstjocklek och dragtöjning i underkant beläggning och konstaterar 
att den standardaxel som används vid dimensionering enligt VÄG 94 �synes vara nästan 
optimal för att fånga in de största töjningarna ned till 40 mm:s beläggningstjocklek�.  
 
Ovan nämnda exempel motsvarar ett förstärkningsobjekt. Ytterligare beräkningsexempel 
visas i figur 1�4. De konstruktioner och belastningar som använts i beräkningarna framgår av 
tabell 1. 
 
Tabell 1 Förutsättningar för exemplen i figur 1�4, typ av last och materialstyvheter. 
 

  Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 
Last Standardaxel Standardaxel Parhjul Enkelhjul 

Lager Tj. (mm) Styvhet (MPa) 
Beläggning 40-75 3500-10000 3500-10000 5000 5000 
Obunden överbyggnad 500 250 450 450 450 
Undergrund 2500 25 100 100 100 
Styvt skikt ∞     
 
I figur 1 och 2 visas dragtöjning i underkant beläggning som funktion av beläggningstjocklek, 
40-75 mm, vid belastning med en standardaxel. I exemplet i figur 1 vilar beläggningen på ett 
svagare underlag jämfört med figur 2. I båda fallen har E-modulen för beläggningen varierats; 
3500, 5000 och 10000 MPa. E-modulen 3500 motsvarar lägsta E-modul i tabell 3B-1 i 
VÄG 94 (tjocklek på bundet bärlager mindre än 50 mm, sommarmodul i klimatzon 1).  
 
På den svagare konstruktionen (figur 1) erhålls störst töjning vid 40 mm beläggningstjocklek, 
med undantag för fallet med den lägsta beläggningsmodulen (3500 MPa). Skillnaden i töjning 
vid 40 resp. 50 mm beläggningstjocklek är mindre än 1 %. 
 
På den starkare konstruktionen (figur 2) förskjuts störst töjning från 40 mm beläggnings-
tjocklek vid den högre beläggningsmodulen (10000 MPa) till 50-60 mm vid den lägre 
beläggningsmodulen (3500 MPa). 
 
Härav kan slutsatsen dras att eventuella problem som sammanhänger med att den beräknade 
töjningen i beläggningen minskar med minskad beläggningstjocklek är att härleda till starkare 
konstruktioner och sommarperioden i södra delen av landet, där beläggningstemperaturen är 
högst och sommarperioden längst. 
 
I figur 3 och 4 visas effekten av olika typer av last på den beräknade dragtöjningen i 
underkant beläggning vid en och samma beläggningsstyvhet (5000 MPa). Konstruktionen i 
övrigt är densamma som i exemplet visat i figur 2 (den starkare). I exemplet i figur 3 utgörs 
belastningen av parhjul med kontakttrycket 800 kPa. Lasten motsvarar en axellast på 6, 10 
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(standardaxel) och 12 ton. I exemplet i figur 4 utgörs belastningen av enkelhjul med 
kontakttrycket 900 kPa. Även här motsvarar lasten en axellast på 6, 10 och 12 ton.  
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Figur 1 Dragtöjning i underkant beläggning som funktion av beläggningstjocklek och 
beläggningens styvhet, exempel på svagare konstruktion. 
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Figur 2 Dragtöjning i underkant beläggning som funktion av beläggningstjocklek och 
beläggningens styvhet, exempel på starkare konstruktion. 
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Figur 3 Dragtöjning i underkant beläggning som funktion av beläggningstjocklek vid 
varierande last, parhjul. 
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Figur 4 Dragtöjning i underkant beläggning som funktion av beläggningstjocklek vid 
varierande last, enkelhjul. 

 
Som framgår av figurerna 3 och 4 kan töjningen vid tunn beläggning bli större med lägre last. 
Det gäller speciellt fallet med enkelhjul, se figur 4. Detta har tidigare kommenterats av Djärf 
(1988).  
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I praktiken består trafiken av en samling fordon med varierande axelkonfigurationer, laster 
och kontakttryck. Slutsatsen är att vald standardaxel är bra ur beräkningssynpunkt, med tanke 
på risken för att beräknad töjning i beläggningen ska minska med minskad beläggnings-
tjocklek.  
 
2.3  VÄG 94 – konstruktioner med tunn beläggning 
Av avsnitt 3.4 �Dimensioneringsförutsättningar� i VÄG 94 framgår bl.a. att bitumenbundet 
slit- och bärlager kan betraktas som ett gemensamt lager. Vidare att om slitlagret ligger på 
bundet lager ska 20 mm av slitlagret betraktas som nötningszon och inte ingå i beräkningarna. 
Det innebär i praktiken att en sammanlagd tjocklek av slitlager och bundet bärlager på 75 mm 
i beräkningarna reduceras till 55 mm (= 75 mm � 20 mm).  
 
Det kan konstateras att det i dimensioneringstabellerna i VÄG 94 finns GBÖ-konstruktioner 
med tunnare beläggningstjocklek än 75 mm, nominellt i trafikklass 1 och beräkningsmässigt i 
trafikklass 2, se tabell 2. Något annat asfalttöjningskriterium har inte tillämpats för dessa 
konstruktioner. 
 
Tabell 2 GBÖ-konstruktioner i VÄG 94 med beräkningsmässig beläggningstjocklek 

tunnare än 75 mm. 
 
Trafikklass Klimatzon Förstärknings-

lager 
Nominell tjocklek, slit- 
plus bärlager (mm) 

Beräkningsmässig 
tjocklek (mm) 

1 1-6 okrossat/krossat 45 45 
2 1 okrossat 40+40 60 
2 2-4 okrossat 40+50 70 
2 1-3 krossat 40+40 60 

 
Skrivningen i VÄG 94 är gjord med motivet att en alltför tunn beläggning inte ska kunna 
räknas hem, mot bakgrund av att dragtöjningen börjar minska med minskad beläggnings-
tjocklek under en viss gräns (Mårtensson, 2000).  
 
Ett exempel visar vad som händer med dragtöjning i underkant beläggning och tillåtet antal 
standardaxlar för en konstruktion med tunn beläggning om beläggningstjockleken ökar något. 
En GBÖ-konstruktion, med krossat material i förstärkningslager, på terrass av materialtyp 4 
har valts. Beläggningen ska enligt VÄG 94 vara 45 mm slitlager i trafikklass 1 (se tabell 2). 
Kriteriet i VÄG 94 har använts för slitlagret även om det avser �lager av typ AG med 
bindemedel av typ B 180�. Överbyggnadstjockleken är 545 mm oberoende av klimatzon (se 
figur 8). Horisontell dragtöjning i underkant slitlager har beräknats för denna konstruktion i 
klimatzon 1 resp. 6. E-moduler för material enligt VÄG 94 har använts. Med hjälp av 
beräknade töjningar har tillåtet antal standardaxlar beräknats, dels för varje årstid, dels totalt 
med hjälp av Miners formel. Samma beräkning har även utförts med antagandet att 
beläggningstjockleken är 55 mm. Resultat visas i tabell 3. 
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Tabell 3 Beräknad dragtöjning i underkant beläggning (µm/m) och tillåtet antal miljoner 

standardaxlar för konstruktioner i exemplet. 
 

 Klimatzon 1 Klimatzon 6 
Bel.tjocklek 45 mm 55 mm  45mm  55 mm 

Klimatperiod ε ε ε ε  N ε ε ε ε  N ε ε ε ε  N ε ε ε ε  N 
Vinter 126 0,65 121 0,76 118 0,21 111 0,27 
Tjällossn.vinter 268 0,06 229 0,13     
Tjällossning 213 0,17 192 0,26 246 0,55 227 0,76 
Senvår 193 0,57 181 0,74     
Sommar 241 16,1 250 13,9 237 6,9 239 6,7 
Höst 206 0,96 195 1,2 191 0,48 178 0,64 

N till  0,74  1,0  0,34  0,44 
 
Av tabell 3 framgår att en ökning av beläggningstjockleken från 45 mm till 55 mm ger 
minskad dragtöjning i underkant beläggning för alla perioder med ett undantag. Det gäller 
sommaren i båda klimatzonerna. Ökningen i töjning är störst i klimatzon 1, 3,7 % jämfört 
med 0,8 % i klimatzon 6 (detta är i överensstämmelse med vad som sagts i föregående 
avsnitt). Denna ökning i töjning leder till en minskning i beräknat antal standardaxlar under 
sommarperioden som är 14 % i klimatzon 1 resp. 3 % i klimatzon 6. Detta har dock inte 
någon större inverkan på det beräknade antalet tillåtna standardaxlar sett över hela året. En 
ökning av beläggningstjockleken från 45 till 55 mm ger en beräknad ökning i tillåtet antal 
standardaxlar på ca 35 % i klimatzon 1 och en ökning på ca 30 % i klimatzon 6. Anledningen 
till detta resultat är att sommarperioden inte är kritisk för vägen ur utmattningssynpunkt. 
 
Med nuvarande asfalttöjningskriterium behöver således det faktum att beräknad dragtöjning i 
underkant beläggning eventuellt ökar med ökad beläggningstjocklek, under perioder med hög 
temperatur i beläggningen, inte ha någon större praktisk betydelse eftersom perioden inte är 
kritisk ur utmattningssynpunkt. 
 
2.4 Förslag 
Förslagsvis slopas begränsningen till 75 mm tjocklek vid användning av kriteriet. Däremot 
kontrolleras vid beräknad beläggningstjocklek mindre än 75 mm (> 40 mm) att dragtöjningen 
inte blir större vid ökad tjocklek, och vilka konsekvenser det får för beräknat antal 
standardaxlar. Beräkningen kan lämpligen utföras med varierande beläggningstjocklek i steg 
om 10 mm upp till 75 mm.  
 
Om i ett fall beräknat tillåtet antal standardaxlar, totalt under hela året, skulle öka med 
minskad beläggningstjocklek får inte tjockleken väljas tunnare än den för vilken minimum i 
tillåtet antal standardaxlar beräknats.  
 



 

VTI notat 30-2001 15 

3  Kan det fältbaserade asfalttöjningskriteriet i VÄGDIM 95 
ersätta det nuvarande i VÄG 94? 

3.1 Bakgrund till det fältbaserade asfalttöjningskriteriet i VÄGDIM 
95 

Ett svenskt asfalttöjningskriterium har utvecklats baserat på fältstudier av 12 stycken 
nybyggda vägar (Djärf, 1994, Djärf, Wiman & Carlsson, 1996). Syftet var att ta fram ett 
kriterium lämpligt att använda för svenska bitumenbundna bärlager under svenska klimat-
förhållanden.  
 
Beläggningstjockleken på de studerade vägarna, bestämd på borrkärnor, varierade mellan 71 
och 136 mm. Bindemedelshalten varierade mellan 3,9 och 5,1 %, hålrumshalten varierade 
mellan 3,0 och 9,8 %.  
 
De studerade vägarna följdes upp genom bl.a. årliga skadekarteringar, fallviktsmätningar och 
differentierande trafikräkningar. Dragtöjning i underkant beläggning skattades med hjälp av 
nedsjunkningar mätta med fallvikt. Trafikbelastningen skattades med hjälp av trafikräkningar 
på de aktuella vägarna tillsammans med axellastmätningar på motsvarande typ av vägar. 
Hänsyn har tagits till framaxlar, breddäck och tandemaxlar. En korrigering har gjorts för 
trafikens tvärfördelning beroende på vägens typsektion. Trafikbelastningen uttrycktes i 
ackumulerat antal standardaxlar under otjälad del av året. Det har förutsatts att ingen 
nedbrytning (utmattning i beläggningen) sker när vägen är tjälad. Borrkärnor togs även för att 
på laboratorium bestämma styvhets- och utmattningsegenskaper vid olika temperaturer och 
töjningsnivåer. 
 
I traditionella asfalttöjningskriterium, som det i VÄG 94, är sambandet töjning � antal 
belastningar linjärt i log-log skala, dvs. exponenten i töjningstermen är konstant (en låg 
exponent ger en brant lutning och en hög exponent en flack lutning). Ett sådant utseende på 
kriteriet gav dålig tillpassning till observerade data vid låga töjningsnivåer. Kriteriet 
utformades därför med en �korrigeringsterm� som ger förlängd livslängd vid små töjningar. 
Kriteriet gäller för en beläggningstemperatur överstigande 0 °C: 
 
N100 = 1,03*1010*ε-2,14*T0,43(1+2,3*1011*ε-5,0) (5) 
 

N100  =  Antal belastningar med axellasten 100 kN 
ε  =  Dragtöjning i beläggningens underkant (µm/m) 
T  =  Beläggningstemperatur (°C) 

 
Det ska påpekas att i programmet VÄGDIM 95 kan det ovan beskrivna fältbaserade kriteriet 
ersättas med ett annat kriterium om så önskas.  
 
3.2  Jämförelse mellan kriterierna i VÄG 94 och det fältbaserade i 

VÄGDIM 95 
En validering av kriterierna ligger utanför ramen på detta projekt. Nedan jämförs kriterierna 
med avseende på bakgrund, form och tillämpning. 
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Bakgrund 
Även om kriterierna ursprungligen baserats på olika vägars uppförande, AASHO-sträckor i 
fallet VÄG 94 resp. svenska nybyggda vägar, så har kriteriet i VÄG 94 modifierats för att 
överensstämma med erfarenheter från svenska vägar byggda enligt BYA 84. Utgångspunkten 
för modifieringen var en GBÖ-konstruktion i trafikklass 6 vilken har en beläggningstjocklek 
på 180 mm (145 mm AG plus 35 mm AB). Denna tjocklek är större än den som förekom på 
de sträckor på vilka det fältbaserade kriteriet baseras. Av dessa sträckor var det dock bara två 
som hade en beläggningstjocklek mindre än 75 mm, tjockleken var i båda fallen 71 mm. 
 
Det kan med tanke på tunna beläggningar inte sägas att det ena kriteriet är att föredra före det 
andra. 
 
Form 
En likhet är att i båda kriterierna utrycks antal standardaxlar som funktion av dragtöjning i 
beläggningens underkant och temperatur i beläggningen. En viktig skillnad är dock att 
ackumulerat antal standardaxlar uppskattats på olika sätt. 
 
Medan sambandet töjning � antal standardaxlar i log-log skala är rätlinjigt i fallet VÄG 94, är 
sambandet i fallet VÄGDIM 95 krökt, se figur 5. 
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Figur 5 Jämförelse mellan kriterierna i VÄG 94 och VÄGDIM 95 vid 10 °C. Observera 

skillnad i uppskattning av N. 
 
Temperaturtermen i kriterierna är också olika. I fallet VÄG 94 är temperaturen en exponent, 
medan den i fallet VÄGDIM 95 är en potens (jämför kT med Tk, där k = konstant och T = 
temperatur). Det betyder att kriteriet i VÄG 94 är mycket mer känsligt för temperaturen 
jämfört med det i VÄGDIM 95. I figur 6 och 7 visas sambanden töjning � antal standardaxlar 
vid temperaturerna 1, 10 och 20 °C. Exempelvis erhålls vid en töjning på 200 µm/m följande 
antal belastningar vid de tre temperaturerna: 
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VÄG 94 2,2*105 2,4*106 3,5*107 
VÄGDIM 95 2,1*105 5,6*105 7,6*105 

 
I exemplet resulterar kriterierna i ungefär samma antal belastningar vid 1 °C, medan skillna-
den vid 10 och 20 °C är betydande, kriteriet i VÄG 94 ger 4 resp. 46 gånger fler antal 
belastningar. Denna skillnad minskar dock avsevärt om man tar hänsyn till att kriteriet i VÄG 
94 avser den ackumulerade trafiken under hela året, medan kriteriet i VÄGDIM 95 avser 
trafiken under den otjälade delen av året (mer därom nedan). 
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Figur 6 Kriteriet i VÄG 94 vid varierande temperatur. 
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Figur 7 Det fältbaserade kriteriet i VÄGDIM 95 vid varierande temperatur. 
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Tillämpning 
Vid dimensionering beräknas för varje klimatperiod (årstid) bidraget till nedbrytningen. En 
summering görs sedan med hjälp av Miners formel och den tillåtna trafiken erhålls: 
 

N till,bb = 

∑
=

m

i ibb

i

N
n

1 ,

365  (6) 

 
m = Antal klimatperioder 
ni  =  Antal dygn under klimatperiod "i" 
N bb,i  =  Tillåtet antal standardaxlar för bitumenbundet bärlager under klimatperiod "i" 

 
Den tillåtna trafiken är således inta bara beroende av kriteriet, sambandet töjning � antal 
belastningar, utan också av hur året delas in i olika perioder. I tabell 4 visas årstidsindelningen 
i VÄG 94 och den i VÄGDIM 95 föreslagna. I VÄGDIM 95 är antalet perioder låst till tre 
men längden av dessa kan väljas. Indelningen i klimatzoner är densamma. 
 
Tabell 4 Klimatperioders längd i VÄG 94 och VÄGDIM 95, dygn. 
 

 VÄG 94 VÄGDIM 95 
 Klimatzon Klimatzon 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Vinter 49 80 121 151 166 166       
Tjällossn.vinter 10 10           
Tjällossning 15 31 45 61 91 91 20 30 40 50 55 55 
Senvår 46 15           
Sommar 153 153 123 77 47 47 170 155 130 100 95 80 
Höst 92 76 76 76 61 61 105 90 90 75 60 50 

S:a dygn 365 365 365 365 365 365 295 275 260 225 210 185 
 
Av tabellen framgår indirekt att vinterperiodens längd i VÄGDIM 95 är 70 till 180 dygn (i 
klimatzon 1 resp. 6). Trafiken under denna period antas inte bidraga till utmattning av 
beläggningen. 
 
Som beräkningsexempel har valts en GBÖ-konstruktion, med krossat material i förstärknings-
lager, på terrass av materialtyp 4. Trafikklass 1 i klimatzon 1 resp. 6 ger en överbyggnad 
enligt figur 8, överbyggnadstjockleken är 545 mm oberoende av klimatzonen. (Det är samma 
konstruktion som beräknats i avsnitt 2.3 och kriterier som avser AG har använts för slitlager). 
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Figur 8 Beräknad konstruktion i exempel, GBÖ i trafikklass 1 enligt VÄG 94. 
 
Horisontell dragtöjning i underkant slitlager har beräknats för denna konstruktion. E-moduler 
för material enligt VÄG 94 har använts. Med hjälp av beräknade töjningar har tillåtet antal 
standardaxlar beräknats, dels för varje årstid, dels totalt med hjälp av Miners formel ovan.  
 
Beräkningarna har gjorts med följande förutsättningar: 
 
1. Med asfalttöjningskriterium och klimatperiodindelning enligt VÄG 94. 
2. Med fältbaserat asfalttöjningskriterium och klimatperiodindelning enligt VÄG 94. Vid 

beräkning av tillåtet antal belastningar har vinterperioden uteslutits. 
3. Med fältbaserat asfalttöjningskriterium och klimatperiodindelning enligt VÄG 94. Vid 

beräkning av tillåtet antal belastningar har VÄG 94:s asfalttöjningskriterium använts för 
vinterperioden. 

4. Med fältbaserat asfalttöjningskriterium och klimatperiodindelning enligt VÄGDIM 95 
(enligt tabell 4). Beläggningstemperaturer är också hämtade från VÄGDIM 95 (dessa är i 
stort sett i överensstämmelse med de i VÄG 94). 

 
I fallen 2 och 3 ovan har vinterperioden behandlats olika på grund av att det fältbaserade 
asfalttöjningskriteriet inte kan användas vid en beläggningstemperatur som är 0 °C eller 
därunder (det kan användas om temperaturen ersätts med E-modulen, se Djärf, 1994). 
 
Tillåtet antal standardaxlar beräknat enligt ovan sammanfattas i tabell 5. Beräknat tillåtet antal 
standardaxlar olika årstider i klimatzon 1 visas i figur 9 och i klimatzon 6 i figur 10.  



20 VTI notat 30-2001 

 
Tabell 5 Beräknat antal miljoner standardaxlar för konstruktionen i exemplet, se figur 8. 
 

Beräkningsförutsättning  
VÄG 94 
(enl. punkt 1) 

VÄG 94 med fältkrit.
(enl. punkt 2) 

VÄG 94 med fältkrit. 
(enl. punkt 3) 

VÄGDIM 95  
(enl. punkt 4) 

Nedbrytning 
vinter 

Ja Nej Ja, beräknad med  
kriteriet i VÄG 94 

Nej 

Klimatzon 1 0,74 0,38 0,35 0,47 
Klimatzon 6 0,34 0,55 0,25 0,48 

 
Av tabell 5 framgår att konstruktionen med hänsyn till risken för utmattning i beläggningen 
skulle klara 0,74 miljoner standardaxlar i klimatzon 1 med asfalttöjningskriterium och klimat-
periodindelning enligt VÄG 94. Om kriteriet byts mot det fältbaserade erhålls istället 0,38 
miljoner standardaxlar, med förutsättning att ingen nedbrytning sker under vinterperioden. 
Om nedbrytningen under vintern, beräknad med kriteriet i VÄG 94, adderas till ned-
brytningen beräknad enligt det föregående (med det fältbaserade kriteriet) erhålls ett något 
mindre antal, 0,35 miljoner standardaxlar. Används det fältbaserade kriteriet tillsammans med 
periodindelningen i VÄGDIM 95 erhålls 0,47 miljoner standardaxlar. 
 
Den period som uppvisar störst skillnad i beräknat antal standardaxlar, beroende på val av 
kriterium, är sommaren, se figur 9. Här syns temperaturkänsligheten i kriteriet i VÄG 94 
tydligt. Under de perioder då störst nedbrytning sker, tjällossningsvinter och tjällossning, är 
beräknat antal standardaxlar ungefär detsamma med de båda kriterierna. 
 
I klimatzon 6, se tabell 5, skulle konstruktionen klara 0,34 miljoner standardaxlar enligt 
VÄG 94. Om kriteriet byts mot det fältbaserade erhålls istället 0,55 miljoner standardaxlar, 
med förutsättning att ingen nedbrytning sker under vinterperioden. Om nedbrytningen under 
vintern, beräknad med kriteriet i VÄG 94, adderas till nedbrytningen beräknad enligt det 
föregående (med det fältbaserade kriteriet) erhålls 0,25 miljoner standardaxlar. Att 
reduktionen blir så stor beror till största delen på vinterperiodens längd, nästan halva året. 
Används det fältbaserade kriteriet tillsammans med periodindelningen i VÄGDIM 95 erhålls 
0,48 miljoner standardaxlar. 
 
Även här är sommaren den period som uppvisar störst skillnad i beräknat antal standardaxlar 
beroende på val av kriterium, se figur 10. I klimatzon 6 ger kriteriet i VÄG 94 också fler antal 
standardaxlar under tjällossningen jämfört med det fältbaserade. Denna skillnad jämfört med 
klimatzon 1, där kriterierna gav ungefär samma antal belastningar, beror på högre temperatur i 
beläggningen under perioden. 
 
Tabell 5 visar att med hänsyn till utmattning i beläggningen skulle konstruktionen beräknad 
enligt VÄG 94 klara dubbelt så många standardaxlar i klimatzon 1 jämfört med i klimatzon 6. 
Beräkning utförd enligt VÄGDIM 95 ger ungefär samma antal standardaxlar i de båda 
klimatzonerna. 
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Figur 9 Beräknat antal standardaxlar för konstruktionen i exemplet i klimatzon 1. 
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Figur 10 Beräknat antal standardaxlar för konstruktionen i exemplet i klimatzon 6. 
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4  Hur påverkar massans sammansättning töjnings-
egenskaperna? 

Vid dimensionering av en vägöverbyggnad är utmattningsegenskaper och styvhetsmodul hos 
asfaltbeläggningar avgörande parametrar för sprickinitiering och lastfördelningsförmåga. 
Dessa materialegenskaper är nödvändiga ingångsdata vid ett analytiskt dimensionerings-
förfarande. Beläggningar med olika egenskaper kan leda till helt olika lösningar med 
avseende på materialval och lagertjocklekar. Användning av verkliga beläggningars 
mekaniska lageregenskaper vid dimensionering ger möjlighet till teknisk och ekonomisk 
optimering av ett vägobjekt. Dessutom åstadkoms en koppling mellan dimensionering och 
proportionering, vilken för närvarande är bristfällig, och underlättar funktionsupphandling av 
massabeläggningar. 
 
Temperaturen har en stor inverkan på styvhet och utmattningsmotstånd hos massa-
beläggningar. På grund av svårigheten att bestämma materialparametrar har temperaturen 
tidigare använts i stället för styvhetsmodulen vid beräkning av livslängd hos bituminösa 
överbyggnader (se föregående avsnitt). Nuförtiden kan dessa egenskaper bestämmas på ett 
rutinmässigt sätt enligt normerade metoder och av de flesta laboratorier i Sverige. Det är 
också känt att inte enbart olika massabeläggningar, utan också en och samma beläggningstyp 
kan ha stor variation i styvhetsmodul och utmattningsresistens på grund av de vida gräns-
värdena i specifikationerna. 
 
Det är allra säkraste är att bestämma styvhet och utmattningsegenskaper hos den aktuella 
massabeläggningen enligt gällande standardmetoder. I det fallet tas hänsyn till samman-
sättningens inverkan på materialegenskaperna. Dock är dimensionering ofta baserad på 
antagna styvhetsmoduler eller bestämda på ett speciellt sätt, t.ex. en viss frekvens mm. Av 
den anledningen måste förutsättningar i dimensioneringsmodellen beaktas vid användning av 
mätta/beräknade moduler. 
 
4.1 Styvhetsmoduler enligt VÄG 94 
I VÄG 94, kapitel 3 tabell 3B−1�3, presenteras styvhetsmoduler för slitlager (MAB) 
respektive MAB + AG. De är baserade på antagandet att slitlager typ MAB har högre styvhet 
än AG, trots att AG innehåller lägre bindemedelshalt av samma bitumentyp (B180). I enskilda 
fall kan en slitlagerbeläggning visa högre styvhetsmodul än en bärlagerbeläggning, det beror 
dock ofta på användning av olika bitumentyp och/eller olika sammansättning och ålder. Som 
en konsekvens av att slitlager och AG har olika styvhet blir det sammanslagna beläggnings-
lagrets styvhetsmodul (kallad elasticitetsmodul) beroende av lagertjockleken, när styvhets-
modulen egentligen är en materialkonstant. Utöver det består idag slit- och bärlager av en 
mängd massatyper och sammansättningar. 
 
Det konstateras att tabellerna i VÄG 94 inte tar hänsyn till massans sammansättnings 
betydelse för styvhets- eller töjningsegenskaperna. Styvhet och utmattningsegenskaper bör 
bestämmas vid dimensionering.  
 
4.2 Beräkning av massabeläggningars egenskaper 
När det saknas möjlighet till mätning av egenskaperna, kan styvhetsmodul och 
utmattningsresistens hos beläggningar beräknas.  
 
 



 

VTI notat 30-2001 23 

Styvhet 
Styvhetsmodulen kan beräknas med hänsyn till sammansättningen och därefter omräknas till 
styvhetsmodul motsvarande en styvhetsmodul bestämd enligt pressdragprov (FAS Metod 
454). 
 
Styvhetsmodul hos konventionella massabeläggningar kan bestämmas med hjälp av följande 
formler (Ullidtz 1987, Brown 1993): 
 

T) - (T  e   t 10  1,157 = RB
-PI-0,368

w
-7 ××××bS 5 (7) 

 
tw = 1/V (8) 
 

120,15 + )log(pen 50 - )(T
1951,55 - )log(pen 500 + )20(T = PI

25RB

25RB  (9) 

 
n

meS 







3) - (VMA n

VMA 2,5 - 257,5 + 1 S = b  (10) 

 








 ×

b

4

S
10  4 log 0,83 = n  (11) 

 
Sb = bitumenets styvhet i MPa 
tw = belastningstid i sek 
PI = Penetrationsindex 
TRB = mjukpunkt (kula och ring) °C 
T = testtemperatur i °C 
pen25 = penetration vid 25 °C 
Sme = massabeläggningens styvhet i MPa 
VMA = hålrum i stenskelett i procent 
V =  hastighet i km/h 

 
Anm.: Ovanstående formler gäller under följande förhållanden: 
 

0,01 s < tw < 0,1 s 
- 1      < PI < +1 
10 °C  < TRB - T < 70 °C 

 
För omräkning av styvhetsmodul till motsvarande FAS Metod 454 kan följande samband 
användas: 
 
Ms   = 0,721*Sme+1609 (12) 
 

Ms = styvhetsmodul i MPa (motsvarande FAS Metod 454) 
 
För att beräkna styvhetsmodul vid andra temperaturer motsvarande olika klimatperioder kan 
följande samband användas (Said & Wahlström, 1998): 
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Ms = 1,54*104
*e(-0,065*T) (13) 

 
Sambandet är baserat på modulbestämningar vid olika temperaturer av borrkärnor från 
befintliga bärlagerbeläggningar, AG25/B180 eller AG22/B180. Beläggningarnas ålder vid 
provningen var 2 till 4 år. 
 
För slitlagerbeläggningar kan nedanstående samband användas för beräkning av styvhets-
modul vid olika temperaturer: 
 
Ms

slitl. = 1013 ∗  e(-0,071∗ T) (14) 
 
Sambandet är baserat på modulbestämningar vid olika temperaturer av borrkärnor från 
befintliga slitlagerbeläggningar. Flera hundra prov från varierande beläggningstyper har 
testats.  
 
Utmattning 
Utöver styvhetsmodulen bör utmattningssamband för massabeläggningar vara kända vid 
dimensionering. Utmattningsresistens hos massabeläggningar är också beroende av samman-
sättningen och det finns stor variation mellan olika massabeläggningar. I de fall där 
bestämning av utmattningssamband i laboratoriet är omöjlig kan något av nedanstående 
samband användas: 
 

sf MLogN log*28,2log*53,364,21 −−= ε  (15) 
 

BFHMLogN sf *023,0log*79,1log*46,318 +−−= ε  (16) 
 

ηε *00032,0*31,0*023,0log*12,1log*35,34,15 −++−−= PIBFHMLogN sf  (17) 
 

Nf = antal belastningar till brott 
ε = töjning i µm/m 
Ms = styvhetsmodul i MPa (motsvarande FAS Metod 454) 
BFH = bitumenfyllt hålrum i procent 
PI = Penetrationsindex 
η = kinematisk viskositet vid 135 °C i mm2/s 

 
Utmattningssamband baserade på laboratorieförsök underskattar asfaltbeläggningars livslängd 
i verkligheten. Av den anledningen används skiftfaktorer för att överföra laboratorieresultat 
till fältförhållanden. Utmattningssamband framtagna från laboratorieundersökningar har visat 
bra korrelation med det fältbaserade kriteriet för bärlager av typ AG22/B180 som beskrivs i 
föregående kapitel. En skiftfaktor på 10 visade sig vara realistiskt. I brist av liknande samband 
för andra massatyper rekommenderas användning av en skiftfaktor 10 för alla 
massabeläggningar. Med en skiftfaktor 10 får ekvation 15-17 följande utseende: 
 

s
skift

f MLogN log*28,2log*53,364,22 −−= ε  (18) 
 

BFHMLogN s
skift

f *023,0log*79,1log*46,319 +−−= ε  (19) 
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ηε *00032,0*31,0*023,0log*12,1log*35,34,16 −++−−= PIBFHMLogN s
skift

f  (20) 
 

Nf 
skift

 = antal belastningar till brott multiplicerad med skiftfaktor,  
 för överföring av laboratorieresultat till fält 

Övriga beteckningar som ovan 
 
4.3  Kommentarer 
De beskrivna töjningskriterierna i tidigare avsnitt (2.1 och 3.1) kan modifieras genom 
ersättning av temperaturfaktorn med styvhetsmodul för beläggningen. Detta innebär att 
sammansättningens och beläggningstypens effekt på utmattningsegenskaperna blir 
medräknad. 
 
På längre sikt man bör ersätta nuvarande fältkriterier, som är baserade på vissa konstruktioner 
med enstaka beläggningstyp, med laboratoriesamband för aktuella massabeläggningar. 
Laboratoriesambanden ska vara kalibrerade mot fält. 
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4.4  Jämförelse mellan kriterierna i VÄG 94 och de laboratorie-
baserade i avsnitt 4.2 

I kriteriet i VÄG 94, liksom i det fältbaserade i VÄGDIM 95, beräknas ekvivalent antal 
standardaxlar som funktion av dragtöjning och temperatur i beläggningen. För en beräkning 
med hjälp av formlerna 18-20 behövs indata enligt tabell 6. Som minimum krävs dragtöjning 
och styvhetsmodul vid aktuell temperatur.  
 
Tabell 6 Indata som behövs för att beräkna antal belastningar till brott med hjälp av 

formlerna 18-20 i avsnitt 4.2. 
 
Indata Formel 18 Formel 19 Formel 20 
Dragtöjning Ja Ja Ja 
Styvhetsmodul (enl. FAS Metod 454) Ja Ja Ja 
Bitumenfyllt hålrum - Ja Ja 
Penetrationsindex - - Ja 
Kinematisk viskositet vid 135 °C - - Ja 

 
Formlerna har tagits fram genom regressionsanalys av data från undersökningar på återvunna 
beläggningar. Eftersom kriteriet i VÄG 94 avser AG med bindemedel av typ B180 har här 
indata valts med avseende på denna beläggning.  
 
Till att börja med måste styvhetsmodulen bestämmas. 
 
Styvhet 
Styvhetsmodulen kan beräknas med hjälp av formlerna 7-12 eller mätas. En beräkning har 
gjorts med utgångspunkt från de laboratoriebestämda indata som visas i tabell 7. 
 
Tabell 7 Laboratorieresultat som använts vid beräkning av styvhetsmodul och utmattning 

för AG med bindemedel av typ B180.  
 
 Medelvärde Minvärde Maxvärde
För beräkning av styvhet:    
Mjukpunkt (kula & ring), TRB (°C) 58 46 65 
Penetration vid 25 °C, pen25 39 20 64 
Hålrum i stenskelett, VMA (%) 15 11 18 
För beräkning av utmattning:    
Bitumenfyllt hålrum, BFH (%) 65 40 90 
Kin.viskositet vid 135 °C, η (mm2/s) 721 245 1144 
 
Hur styvheten, beräknad enligt formel 12, varierar då mjukpunkt, penetration och hålrum 
varierats mellan min- och maxvärde visas i figur 11-13. En parameter i taget har varierats och 
de övriga har åsatts medelvärdet. Hastigheten har för att motsvara belastningstiden vid 
laboratorieprovning antagits 10 km/h. Temperaturen har antagits 10 °C.  
 
Figurerna visar att styvheten ökar med bindemedlets hårdhet, minskad mjukpunkt/penetration, 
liksom med minskat hålrum i stenskelettet. 
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Figur 11 Beräknad styvhet vid varierande mjukpunkt (kula & ring). 
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Figur 12 Beräknad styvhet vid varierande penetration. 
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Figur 13 Beräknad styvhet vid varierande hålrum i stenskelettet. 
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Hur styvheten på samma sätt varierar med hastighet och temperatur visas i figur 14 och 15. 
Ökad hastighet, kortare belastningstid, ökar styvheten, se figur 14. Vid praktisk dimen-
sionering bör hastigheten i princip väljas efter de förutsättningar som råder för det aktuella 
vägobjektet. De utmattningssamband som redovisas i avsnitt 4.2 baseras på laboratorie-
provning, där belastningstiden är 0,1 sekunder, vilket motsvarar en hastighet på 10 km/h. I 
figur 15 visas sambandet mellan temperatur och styvhet beräknad dels enligt formel 12 för två 
hastigheter, 10 och 70 km/h, dels enligt formel 13. Av figuren framgår betydelsen av vald 
hastighet vid beräkning av styvheten med hjälp av formel 12, och att vid jämförelse mellan 
beräknad och laboratoriebestämd modul så ger en hastighet som motsvarar belastningstiden i 
laboratoriet bäst överensstämmelse. 
 
Som regel bör moduler mätas vid varierande temperatur om man har tillgång till prov från 
beläggning. 
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Figur 14 Beräknad styvhet vid varierande hastighet. 
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Figur 15 Beräknad styvhet med formel 12 och 13 vid varierande temperatur. 
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Utmattning 
Med styvhet beräknad enligt ovan och medelvärden för övriga parametrar, enligt tabell 7, 
erhålls med formlerna 18-20 de samband mellan töjning och antal belastningar vid 10 °C som 
visas i figur 16. Av denna framgår att, med använda indata, ger formlerna i stort sett samma 
antal belastningar för en given töjning. De laboratoriebaserade kriterierna är betydligt 
strängare än kriteriet i VÄG 94, skillnaden är en faktor ca 10 vid en töjning på 100 µm/m (den 
varierar med töjningens storlek). 
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Figur 16 Jämförelse mellan kriterierna i VÄG 94, VÄGDIM 95 och de laboratoriebaserade 

beräknade enligt avsnitt 4.2 vid 10 °C. Samband 1-3 är beräknade enligt formel 
18-20. Observera skillnad i uppskattning av N. 

 
I figur 17 visas sambanden töjning - antal belastningar vid temperaturerna 1, 10 och 20 °C. 
Beräknade styvheter vid dessa temperaturer är ca 13200, 9100 resp. 5500 MPa. Av figur 17 
framgår att sambandet enligt formel 18 är mest temperaturkänsligt, följt av sambanden i 
formel 19 och 20. Detta är naturligt eftersom det bara är styvheten som påverkas av 
temperaturen och desto fler parametrar som ingår i sambandet desto mer mildras 
temperatureffekten. Att formlerna vid 10 °C ger i stort sett samma resultat gäller som synes 
inte vid andra temperaturer.  
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Figur 17 De laboratoriebaserade kriterierna beräknade enligt avsnitt 4.2 vid varierande 

temperatur / styvhet. 
 
Förutom styvheten ingår bitumenfyllt hålrum i kriteriet enligt formel 19 och 20. I formel 20 
ingår dessutom penetrationsindex och kinematisk viskositet. Hur sambandet töjning � antal 
belastningar påverkas då dessa parametrar varieras mellan min- och maxvärde enligt tabell 7 
visas i figurerna 18-21. Penetrationsindex, som inte återfinns i tabell 7, har varierats mellan 
minus och plus ett (-1 - +1). Som tidigare har en parameter i taget varierats och övriga antagit 
medelvärdet, även om en parameter kan påverka en annan, ex. styvheten. 
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Figur 18 Det laboratoriebaserade kriteriet beräknat enligt formel 19 vid varierande 

bitumenfyllt hålrum. 
 
Av figur 19�21 framgår att i formel 20 har, inom här använda variationsområden, 
bitumenfyllt hålrum störst inverkan på sambandet töjning � antal belastningar, följt av 
penetrationsindex, medan kinematisk viskositet har minst inverkan. 
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Figur 19 Det laboratoriebaserade kriteriet beräknat enligt formel 20 vid varierande 

bitumenfyllt hålrum. 
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Figur 20 Det laboratoriebaserade kriteriet beräknat enligt formel 20 vid varierande 

penetrationsindex. 
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Figur 21 Det laboratoriebaserade kriteriet beräknat enligt formel 20 vid varierande 

kinematisk viskositet. 
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Tillämpning 
På samma sätt som i avsnitt 3.2 (jämförelse mellan kriterierna i VÄG 94 och det fältbaserade) 
har här nedbrytningen beräknats under olika årstider och summerats med hjälp av Miners 
formel. Samma beräkningsexempel har valts, en GBÖ-konstruktion med krossat material i 
förstärkningslager på terrass av materialtyp 4, trafikklass 1 i klimatzon 1 och 6, se figur 8. 
 
I beräkningarna är beläggningens E-modul dels hämtats från VÄG 94, dels beräknats enligt 
ovan. För jämförelse har även laboratoriebestämd styvhetsmodul för ett slitlager av typ HAB 
använts. HAB läggs knappast på ett obundet bärlager men data från MAB saknas. Modulen är 
laboratoriebestämd vid 15 °C varför temperaturkorrigering gjorts med hjälp av formel 13. 
Styvheten vid 15 °C är 3170 MPa och det bitumenfyllda hålrummet är 86 %. 
 
Beläggningens E-modul har sålunda bestämts enligt: 
 
A. Enligt VÄG 94. 
B. Beräknad enligt ovan (AG/B180). 
C. Laboratoriebestämd (HAB/B85). 
 
De aktuella E-modulerna för beläggningen vid olika temperaturer visas i figur 22.  
 
Klimatperiodindelning och E-moduler för obundna material är enligt VÄG 94.  
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Figur 22 Beläggningens E-modul vid olika temperatur enligt A, B och C ovan. 
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Följande beräkningar har utförts: 
 
• Med VÄG 94:s asfalttöjningskriterium har beräkningarna utförts med beläggningsmoduler 

enligt A, B och C (beräkning enligt A är densamma som enligt punkt 1 i avsnitt 3.2). 
• Med laboratoriebaserat asfalttöjningskriterium enligt formel 18 har beräkningarna utförts 

med beläggningsmoduler enligt A, B och C. 
• Med laboratoriebaserat asfalttöjningskriterium enligt formel 19 har beräkningarna utförts 

med beläggningsmoduler enligt B och C. 
• Med laboratoriebaserat asfalttöjningskriterium enligt formel 20 har beräkningarna utförts 

med beläggningsmoduler enligt B. 
 
Tillåtet antal standardaxlar för samtliga beräkningsalternativ visas i tabell 8. Av störst intresse 
är att jämföra beräkningen med asfalttöjningskriterium och beläggningsmodul enligt VÄG 94 
(VÄG 94 A) med beräkningarna med asfalttöjningskriterier enligt formel 18�20 och 
beläggningsmodul beräknad med hjälp av formlerna 7�12 (18 B, 19 B & 20 B). För dessa fall 
visas resultatet för konstruktionen i klimatzon 1 i figur 23 och i klimatzon 6 i figur 24. I 
figurerna visas tillåtet antal standardaxlar för varje årstid. 
 
Tabell 8 Beräknat antal miljoner standardaxlar för konstruktionen i exemplet (resultat med 

fet kursiv stil visas även i figurerna 23 och 24). 
 

Beräkningsförutsättning Klimat-
zon VÄG 94 

A 
VÄG 94 

B 
VÄG 94 

C 
18 
A 

18 
B 

18 
C 

19 
B 

19 
C 

20 
B 

1 0,74 0,79 0,63 0,34 0,28 0,44 0,26 1,23 0,33 
6 0,34 0,34 0,35 0,27 0,25 0,30 0,25 0,90 0,35 

 
Som tidigare konstaterats (se avsnitt 3.2) klarar konstruktionen beräknad enligt VÄG 94 
ungefär dubbelt så många belastningar i klimatzon 1 jämfört med i klimatzon 6. Med de 
laboratoriebaserade kriterierna och E-moduler enligt B erhålls ungefär lika många överfarter i 
dessa båda klimatzoner. Samma resultat erhölls med VÄGDIM 95 och det fältbaserade 
kriteriet. Med E-moduler enligt B erhålls något fler belastningar med formel 20 jämfört med 
formlerna 18 och 19. 
 
Antal beräknade belastningar med formel 18 minskar något med en högre styvhet (jämför A-
B-C). En minskad töjning till följd av högre styvhet kompenserar inte för styvhetens negativa 
inverkan i formeln. Beträffande asfalttöjningskriteriet i VÄG 94 är förhållandet det omvända. 
Eftersom temperaturen och inte styvheten ingår så har en högre styvhet bara positiv inverkan 
genom att den leder till en minskad töjning. Att skillnaden är mindre i klimatzon 6 jämfört 
med zon 1 beror på att förhållandet mellan modulerna är det omvända vid �7 °C (vinter i 
klimatzon 6), jämfört med det som råder vid plusgrader, se figur 22.  
 
Med formel 19 har betydligt fler belastningar beräknats i fall C jämfört med B. Förklaringen 
till detta är inverkan av det bitumenfyllda hålrummet, som är större i fall C. 
 
I klimatzon 1 ger VÄG 94 mer än dubbelt så många belastningar jämfört med om de labora-
toriebaserade kriterierna används. Det är vid högre temperatur som kriteriet i VÄG 94 ger 
betydligt fler antal belastningar. Under de kritiska perioderna tjällossningsvinter och tjälloss-
ning erhålls ungefär samma antal belastningar med samtliga kriterier. 
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I klimatzon 6 ger VÄG 94 och formel 20 ungefär samma antal belastningar, vilket är något 
fler än vad som erhålls med formlerna 18 och 19. Kriteriet i VÄG 94 ger fler belastningar vid 
högre temperaur, men det vägs här upp av att formel 20 ger betydligt fler belastningar under 
vinterperioden (som är lång).  
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Figur 23 Beräknat antal standardaxlar för konstruktionen i exemplet i klimatzon 1. 
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Figur 24 Beräknat antal standardaxlar för konstruktionen i exemplet i klimatzon 6. 
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5  Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 
Beläggningens utmattningsegenskaper är avgörande för uppkomsten av sprickor. Hur dessa 
egenskaper uttrycks i form av dimensioneringskriterier är också avgörande för den trafik-
belastning som en konstruktion beräknas klara, eller omvänt vilken konstruktion som 
erfordras för att klara viss trafik.  
 
Det kriterium som återfinns i VÄG 94 är grundat på erfarenheter från vägar med bärlager av 
typ AG med bindemedel av typ B 180. Kriteriet anges gälla enbart för denna typ av material 
och enbart för vägöverbyggnad med en sammanlagd nominell tjocklek på bitumenbundna 
lager på minst 75 mm. Vid beräkning av horisontell dragtöjning i underkant av en tunnare 
beläggning kan för en given last och konstruktion töjningen öka med ökad belägg-
ningstjocklek upp till en viss gräns, varefter töjningen minskar med ökad tjocklek. Fenomenet 
med ökad töjning med ökad beläggningstjocklek kan med nuvarande standardaxel inträffa 
under perioder med hög temperatur i beläggningen, då beläggningen har låg styvhet. Eftersom 
perioder med hög temperatur i beläggningen inte är kritiska med det angivna kriteriet så har 
det ovannämnda fenomenet i det här fallet ingen större praktisk betydelse. Förslaget är att 
begränsningen i tjocklek vid användningen av kriteriet slopas. Vid en beläggningstjocklek 
understigande 75 mm (>40 mm) görs en kontroll av att detta inte leder till oönskade 
konsekvenser i form av att en alltför tunn beläggning kan beräknas klara en trafik som 
överstiger den som motsvarande konstruktion med en tjockare beläggning kan klara. Det 
nuvarande kravet på att 20 mm av ett slitlager på bundet bärlager ska räknas bort och anses 
som nötningszon kan i sammanhanget diskuteras. Då endast en tunnare beläggning behövs, 
slopas det bundna bärlagret och enbart slitlager läggs (ex. utgörs beläggningen av 45 mm 
slitlager för en GBÖ-konstruktion i trafikklass 1). Om ett sådant ska dimensioneras saknas 
sålunda ett kriterium för detta. Undersökning av utmattningsegenskaper bör utföras för olika 
beläggningstyper som används på ett sätt, eller i sådan tjocklek, att det inte enbart är att 
betrakta som ett slitlager. 
 
Ett alternativt kriterium har tagits fram baserat på fältstudier av nybyggda svenska vägar. 
Även detta förutsätter ett bundet bärlager av typ AG. Jämfört med kriteriet i VÄG 94 finns 
några viktiga skillnader: 
• Trafiken uppskattas olika, enbart trafik under otjälad del av året beaktas. 
• Kriteriet är inte linjärt i log-log skala utan innehåller en term som medför ett ökat antal 

belastningar vid låga töjningsnivåer. 
• Kriteriet är mindre temperaturkänsligt. 
Med avseende på tunna beläggningar kan inget av de två kriterierna sägas vara att föredra 
framför det andra. Vilket som i övrigt är att föredra kan diskuteras. Temperaturkänsligheten 
bör studeras närmare för att se om den stora känsligheten i VÄG 94 kriteriet är motiverad. 
Utmattningssambandens form bör även studeras, speciellt vad som sker vid små respektive 
stora påkänningar. 
 
Massans sammansättning påverkar såväl styvhet som utmattningsegenskaper och bör beaktas 
vid dimensionering av en flexibel vägkonstruktion. Formler för beräkning av beläggningens 
styvhet utifrån massans sammansättning liksom laboratoriebaserade utmattningssamband 
presenteras. Styvhetsmodul och utmattningsmotstånd kan idag bestämmas enligt standardi-
serade metoder på laboratoriet. Det som ovan angivits som angelägna undersökningar kan i 
praktiken enbart genomföras i laboratoriet. Det är därför viktigt att resultaten kalibreras mot 
det som händer i verkligheten ute på trafikerade vägar. Beläggningars styvhet är beroende av 
belastningstiden och på laboratoriet används normalt en belastningstid på 0,1 sekunder. 



36 VTI notat 30-2001 

Belastningstiden i fält är inte enbart beroende av den tunga trafikens hastighet, utan också av 
beläggningstjocklek eftersom det är belastningstiden i underkant av beläggningen som är mest 
intressant i utmattningssamanhang. Även beläggningsstyvhet och spänningsnivå påverkar 
belastningstiden. Vid provbelastning med fallvikt är belastningstiden också en annan. 
Fördjupade studier av belastningstiden och dess inverkan vid beräkning av styvhet behövs. 
Utmattningssamband baserade på laboratorieförsök underskattar beläggningens livslängd i 
verkligheten. Denna skillnad, som hanteras med en skiftfaktor, påverkar i hög grad dimen-
sioneringsresultatet vid användning av sambandet. En skiftfaktor 10 för bärlager av typ 
AG22/B180 är kalibrerad mot nedbrytning i fält. Ett komplement till laboratorieprovning och 
uppföljning i fält kan vara accelererad provning (HVS-försök). I första hand studeras resultat 
som redan finns tillgängliga från uppföljningssträckor och accelererad provning. Förekom-
mande variationer i massabeläggningars sammansättning bör också bearbetas för att studera 
inverkan på livslängden. 
 
Som framgått av föregående kapitel är töjningskriteriet för beläggningen, och givetvis andra 
kriterier, viktiga för resultatet vid en dimensionering. Det kan dock inte betraktas isolerat utan 
måste ses i ett sammanhang där andra viktiga faktorer är: 
• Använd beräkningsmodell 
• Hanteringen av trafikbelastningen 
• Klimatperiodindelningen 
• Val av materialstyvheter (egenskaper) under olika klimatperioder 
På kort sikt inriktas fortsättningen mot att revidera eller ersätta nuvarande kriterium med ovan 
nämnda faktorer mer eller mindre oförändrade. På längre sikt är förändringar i dessa tänkbara. 
 
I denna rapport har enbart töjningskriterier för nybyggnadsdimensionering behandlats. Minst 
lika viktigt är kriterier att använda vid underhåll och förstärkning, där i praktiken de flesta 
beläggningslager som läggs är att betrakta som tunna. Någon naturlig gräns för vad som kan 
betraktas som en tunn respektive tjock beläggning finns inte, varför denna indelning i detta 
samanhang slopas. Ett speciellt problem vid pålägg av ny beläggning på en sprucken yta är 
risken för att sprickor i underlaget relativt snabbt ska fortsätta upp till ytan genom det pålagda 
beläggningslagret. Detta kan behöva studeras närmare. 
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