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VTI notat 35-2002 

Förord 
Arlandavägen som byggdes 1990 var den första av fyra betongvägar som byggdes 
under 1990-talet i Sverige. Föreliggande rapport redovisar betongvägens 
tillståndsutveckling under de första 10 åren. 

Betongvägens utförande har tidigare redovisats i VTI meddelande 653 
”Provväg av cementbetong vid Arlanda 1990 – Byggnadsrapport”. Vägens 
tillståndsutveckling har tidigare redovisats i VTI notat V233 ”Provväg av 
cementbetong vid Arlanda 1990 – Tillståndsuppföljning 1990–1993” och VTI-
meddelande 835 ”Tillståndsuppföljning av betongvägar”. Tidigare har arbetet 
finansierats tillsammans av Vägverket, Cementa, SBUF och VTI. Denna rapport 
har finansierats av Vägverket Huvudkontoret i Borlänge och Vägverket Region 
Stockholm.  
 
Linköping i december 2002 
 
 
Bengt-Åke Hultqvist  
 



 

VTI notat 35-2002 

Innehållsförteckning 
1 Bakgrund och sammanfattning 5 

2 Beskrivning av betongvägen 6 

3 Tillståndsutveckling 8 
3.1 Trafik 8 
3.2 Jämnhet i längdled 8 
3.3 Spårbildning 10 
3.4 Avnötning 12 
3.5 Friktion 13 
3.6 Styvhet 14 
3.7 Strukturellt tillstånd 17 

4 Slutsatser 19 

Referenser 19 
 



 

VTI notat 35-2002 5 

1 Bakgrund och sammanfattning 
Under 1990-talet ökade intresset för betongvägar i Sverige vilket ledde till att 
Vägverket tog fram nya tekniska beskrivningar för betongvägar. Fyra nya 
betongvägar byggdes: Arlandavägen 1990, E6 förbifart Falkenberg 1993, E6 
Fastarp–Heberg 1996 och E20 Eskilstuna–Arphus 1999. Betongvägarna som 
byggdes under 1990-talet fick vissa förändringar i förhållande till de vägar som 
byggdes tidigare. Betongbeläggningen förbättrades genom att dymlingar användes 
i de tvärgående fogarna. Betongens slitstyrka förbättrades genom att högre 
hållfasthetskrav ställdes på betongen samt att bättre stenmaterial användes i 
ballasten. Fogmassan byttes ut mot förtillverkade foglister av konstgummi. 
Utförandet av betongvägarna är väl dokumenterat och vägarnas tillstånd följs upp 
regelbundet. Resultatet redovisas med avseende på jämnhet, spårbildning, 
slitstyrka, friktion och strukturellt tillstånd. 

Syftet med tillståndsuppföljningarna är i första hand att verifiera Vägverkets 
tekniska beskrivningar med de resultat som uppnås på de utförda betongvägarna. 
Tillståndsuppföljningarna har legat till grund för revideringar som har införts i 
ATB VÄG. 

Arlandavägen som var den första betongvägen som byggdes på 1990-talet, har 
nu trafikerats mer än 10 år. Under dessa år har ca 50 miljoner fordon passerat över 
betongvägen. Av dessa är ca 4 miljoner tunga fordon. Uppföljningen visar att 
betongvägen har klarat både trafik- och klimatpåverkan mycket bra utan några 
större underhållsåtgärder.  

Betongbeläggningen är fortfarande mycket jämn i längdled med uppmätt IRI-
värde på ca 1,2. Angränsande asfaltbeläggning har uppvisat något sämre jämnhet 
med högre IRI-värde. Spårbildningen har varit mycket liten för betongvägen, 
totalt ca 6 mm de första tio åren, dvs. ca 0,6 mm/år. Detta kan förklaras av att 
betongvägar i regel är mycket slitstarka och att de inte deformeras av tung trafik 
vid varm väderlek. Med nuvarande spårtillväxt kommer betongvägen att klara 
ytterligare 10 år innan beläggningen behöver åtgärdas på grund av spår. Vid 
inspektion konstaterades att betongvägen fortfarande efter tio år nästan helt 
saknade skador. En enda spricka kunde konstateras. 

Med hjälp av fallvikt har lastöverföringen mellan betongplattorna undersökts. 
Lastöverföringen är fortfarande god och ligger i samma storleksordning som när 
vägen var nybyggd. 

Ett problem som har förekommit var att fogmassan från början hade dålig 
vidhäftning mot betongen. Efter tre år byttes därför fogmassan ut mot foglister i 
samtliga fogar. Foglisterna har sedan dess fungerat bra och inga skador har 
noterats vid inspektion av vägen. Vägmarkeringarna är också omlagda en gång. 

Den angränsande asfaltbeläggning som har använts som referens lades om 
under år 2001. Anledningen var att det hade uppkommit ytskador och stensläpp i 
beläggningsytan. Asfaltbeläggningen måste således läggas om efter drygt 10 år. 

Av spårdjupet att döma kunde asfaltbeläggningen dock ha klarat sig längre. 
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2 Beskrivning av betongvägen 
Arlandavägen, delen mellan väg E4 och Arlanda flygplats, var tidigare utformad 
som motortrafikled med två körfält. Den ökade trafikmängden till och från 
flygplatsen gjorde det nödvändigt att bygga till ytterligare två körfält så att vägen 
fick motorvägsstandard. De nya körfälten som byggdes under 1989 och 1990, 
utgör motorvägens södra körriktning. Huvuddelen av den nya körbanan (1 640 m) 
är byggd som oarmerad betongväg. Anslutningarna, i söder mot väg E4 och i norr 
mot flygplatsen, är utförda med asfalt. 
 

 
Figur 1 Läget för betongvägen vid Arlanda. 
 
Vägen är uppbyggd som oarmerad betongväg med en betongbredd av 9 m. Yttre 
vägrenen är utförd av asfalt. Höga krav ställdes på små framtida sättningar och 
tjällyftningar. Detta resulterade i att den totala tjockleken för betongöver-
byggnaden gjordes tjockare än för motsvarande asfaltöverbyggnad. Föreslagen 
överbyggnadstjocklek på 1,0 m utökades därför med ett 0,4 m tjockt 
förstärknings-/utspetsningslager, eftersom jordlagren i skärningarna till stora delar 
bestod av tjälfarlig morän. Minsta avstånd mellan vägbana och jord sattes till 
1,4 m. Detta har påverkat anläggningskostnaden som har blivit högre än normalt. I 
ATB VÄG ställs numera samma krav på sättningar och tjällyftningar för 
motorvägar av asfalt och betong. 
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Figur 2  Normalsektion för betongöverbyggnaden vid Arlanda. 
 
Betongbeläggningen är 210 mm tjock och består av korta oarmerade betongplattor 
med fogavstånd 5 m. I tvärfogarna sammanlänkas plattorna med 600 mm långa 
dymlingar, ∅25 mm, som har ett inbördes centrumavstånd av 300 mm. I längs-
gående mittfogen sammanbinds plattorna med 800 mm långa förankringsjärn, 
∅16 mm, som har ett inbördes centrumavstånd av 1 000 mm. Den längsgående 
mittfogen och de tvärgående fogarna fylldes med fogmassa. Fogmassan fick dock 
dålig vidhäftning mot betongen. Eftersom fogarna ej blev täta utbyttes fogmassan 
1993 mot förtillverkade foglister av konstgummi. 
 

 
Figur 3 Betongbeläggningens uppbyggnad vid Arlanda. 

 
Betongbeläggningen är lagd i ett lager. Betongkvaliten motsvarar K80 och 
stenmaterialet består av krossad Hälleflinta X100, fraktion 8–12 och 12–18. Enligt 
upphandlingen skulle överytan diamantslipas. Krav på jämnhet ställdes därför på 
betongbeläggningen efter utförd slipning.  
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Tillståndsuppföljning görs på tre olika uppföljningssträckor som har valts ut på 
betongbeläggningen. Uppföljningssträckorna är vardera 100 m långa. Som 
jämförelse används en 100 m lång angränsande asfaltsträcka. 
 
Uppföljningssträcka Sektion Platta nummer 
1 Betong ca 14/340–14/440 196–216 
2 Betong ca 14/135–14/235 155–175 
3 Betong ca 13/475–14/575 24–44 
4 Asfalt ca 13/260–13/360  
 
 
3 Tillståndsutveckling 
3.1 Trafik 
Trafikmätningarna har utförts av Vägverket. ÅDT-mätning har utförts vid tre 
tillfällen sedan betongvägen öppnades för trafik. 

Trafiken var ungefär lika i båda riktningarna. Den tunga trafiken är ungefär 
8 %. 

Vägverket mäter sedan ett antal år ett årligt stickprov under en vecka i början 
av oktober för att få en indikation för trafikutvecklingen. Dessa mätningar av 
veckodygnstrafiken i oktober är inte säsongsjusterat till ÅDT. För jämförelse med 
ÅDT bör dessa mätningar justeras ner ca 5–10 %. 

 
År Veckomedeldygn ÅDT-mätning 
 I oktober (båda körriktningarna) 
1990 25 082 
1991 24 170 
1992 24 450 
1993 22 780 
1994 23 180 21 220 
1995 24 100 
1996 25 000 22 970 
1997 26 530 
1998 28 360 25 540 
1999 29 490 
2000 29 280 
 

Under åren 1990–2000 har betongvägen trafikerats av ca 50 miljoner fordon. Av 
dessa var ca 4 miljoner tunga fordon. 
 
3.2 Jämnhet i längdled 
Under de första åren har jämnheten i längsled mätts med två olika typer av 
mätutrustning, CHLOE-mätare och Laser RST-bil. Efter 1997 har jämnheten 
mätts enbart med Laser RST-bil. 

Med CHLOE-mätare mättes på fyra utvalda uppföljningssträckor, vardera 
100 m långa (se kap. 2). 

Vid mätning med CHLOE-mätaren anges jämnhetsvärdet i en skala 0–5, där 5 
motsvarar mycket bra jämnhet och 0 mycket dålig jämnhet. Mätningen har utförts 
i höger hjulspår i högra körfältet (K1). 
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Figur 4 Jämnhetsmätning på betongväg vid Arlanda (CHLOE). 
 
Figur 4 visar att betongsträckorna hade högre jämnhetsvärde än asfaltsträckan 
under de tre första åren (1990–1993). När vägen var ny, hösten1990, hade alla tre 
betongsträckorna jämnhetsvärde 5,0. Mätning våren 1994 visar att två av betong-
sträckorna hade CHLOE-värden 3,5–4,0 medan en betongsträcka fortfarande hade 
CHLOE-värde 5,0. Asfaltsträckan hade CHLOE-värde 3,5. Hösten 1997 upp-
mättes för samtliga betongsträckor jämnhetsvärden 3,5–4,0. För asfaltsträckan 
uppmättes jämnhetsvärde 3,5. Skillnaden hade minskat mellan sträckorna. 
Betongsträckorna hade dock något bättre jämnhetsvärde än asfaltsträckan. 

Ett annat mått på vägens jämnhet i längsled är IRI (International Roughness 
Index) som är ett internationellt ojämnhetsvärde för körkomforten. IRI-värdet har 
beräknats från mätningar med laser RST-bil. Fysikaliskt motsvarar IRI-värdet 
fjädringsarbetet för ett typfordon. IRI-värdet är variationen av fjädringsrörelsen 
per längdenhet väg och uttrycks i mm/m. IRI-skalan har vanligen intervallet  
0–12 mm/m. För belagda vägar i Sverige används den nedre delen av IRI-skalan. 
Ett lågt IRI-värde eftersträvas. 

Figur 5 Jämnhetsmätning med mätbil (IRI). 
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På grund av att VTI ej haft möjlighet att under hela uppföljningstiden utföra egna 
mätningar har resultat från jämnhetsmätningar med RST-bil erhållits från 
Vägverket Region Stockholm. Dessa överensstämmer ej helt med tidigare 
redovisade resultat från mätningar utförda av VTI. 

Av figur 5 framgår att jämnheten fram till 1994 var ungefär lika för 
betongvägen och asfaltsträckan. Från 1995 och framåt har jämnheten försämrats 
på asfaltsträckan medan jämnheten på betongvägen endast har uppvisat en svag 
försämring. Fortfarande efter nio år ligger jämnhetsvärdet på betongvägen mätt 
med RST-bil på knappt 1,2 vilket är ett bra jämnhetsvärde. Asfaltsträckan lades 
om under 2001. Anledningen var att det hade uppkommit ytskador och stensläpp i 
beläggningsytan. 
 
3.3 Spårbildning 
I utvalda sektioner på uppföljningssträckorna har ytans tvärprofil registrerats med 
VTI:s PRIMAL-utrustning. Mätningarna har utförts vår och höst i höger körfält 
(långsamfältet). Från mätningarna utvärderas beläggningens totala spårdjup som 
består av dubbslitage och eventuella deformationer i beläggningslagren. 
Betongbeläggningar deformeras inte så för dessa beror spårdjupet enbart på 
dubbavnötning. Spårdjupet beräknas enligt VTI-metoden (se figur 8). 

Figur 6 Spårdjupsutveckling medelvärde höger+vänster spår (PRIMAL).  
 
Delar av betongvägen har varit avstängd vid arbetet med järnvägen till Arlanda 
flygplats, Arlandabanan. Två av uppföljningssträckorna har därför ej trafikerats 
under ca 1,5 år. För att få en riktig uppföljning har endast resultat redovisats för 
uppföljningssträcka 3 på betongvägen. Denna har trafikerats hela tiden och har ej 
påverkats av järnvägsarbetet. Uppföljningen visar att spårutvecklingen är likartad 
för betongsträckan och asfaltsträckan. Betongbeläggningen har dock hela tiden 
haft spårdjup som varit 1-2 mm mindre än asfaltbeläggningen. Hösten 2000 var 
spårdjupet på betongsträckan 8–9 mm. På asfaltsträckan var motsvarande spårdjup 
9–10 mm. 
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Spårdjup har också mätts med Laser RST-bilen. Denna är utrustad med 
laserkameror som kontinuerligt läser av vägytans tvärprofil över en bredd av  
3,2 meter. Den uppmätta tvärprofilen är sammansatt av mätpunkter som samman-
binds med räta linjer. Spårdjupet har beräknats med trådprincipen (se figur 8). 
 

Figur 7 Spårdjupsutveckling med mätbil (RST). 
 
Spårdjup som har mätts med Laser RST-bilen stämmer ej helt överens med 
spårdjup som har mätts med PRIMAL-utrustningen. Detta kan till stor del 
förklaras av att med PRIMAL-utrustningen mäts spårdjupet i ett antal utvalda 
tvärsektioner på uppföljningssträckorna medan Laser RST-bilen har mätt 
spårdjupet längs hela betongvägen. Med PRIMAL-utrustningen mäts tvärprofilen 
över hela körfältet medan RST-bilen mäter en tvärprofil som är 3,2 meter. 
Dessutom har olika metoder använts vid utvärdering av spårdjupet. För PRIMAL-
mätningen har spårdjupet beräknats enligt VTI-metoden (delad rätskiva) och för 
mätningen med Laser RST-bilen har spårdjupet beräknats enligt trådprincipen (se 
figur 8). 

En annan orsak är att vid mätning med PRIMAL-utrustningen redovisas höger 
och vänster spår separat medan vid mätning med Laser RST-bilen redovisas 
största spårdjup i varje tvärprofil (vänster eller höger). 
 

 
Figur 8 Utvärdering av spårdjup med VTI-metoden respektive trådprincipen. 
 
På grund av att VTI ej haft möjlighet att under hela uppföljningstiden utföra egna 
mätningar har resultat från spårdjupsmätningar med RST-bil erhållits från 
Vägverket Region Stockholm. Dessa stämmer ej helt med tidigare redovisade 
resultat från mätningar utförda av VTI. 

Av figur 7 framgår att det totala spårdjupet efter 9 år uppgår till ca 8 mm för 
betongvägen och ungefär 8,5 mm för asfaltsträckan. 
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3.4 Avnötning 
Beläggningens avnötning från dubbdäck har mätts under olika vintrar sedan vägen 
öppnades för trafik. Storleken på dubbslitaget beror till största delen på 
beläggningens slitstyrka och antalet dubbade fordonsöverfarter. Avnötningen 
beror också av fordonens hastighet och rådande väderförhållanden. 

Avnötningen har mätts över körfältets hela bredd med den av VTI utvecklade 
laserprofilografen, se figur 9. 
 

 
Figur 9 Mätning av dubbslitage med VTI:s laserprofilograf. 
 
Beläggningens tvärprofil registreras höst och vår. Den uppmätta förändringen 
under vintern utgör slitaget på ytan. Vid mätningen ställs laserprofilografens ben i 
fixar som är förmonterade i beläggningen. Vid jämförelse mellan betong- och 
asfaltbeläggningen bör man beakta att olika stenmaterial, stenfraktion och stenhalt 
har använts i betongbeläggningen och asfaltbeläggningen. I asfaltbeläggningen 
användes porfyr och i betongbeläggningen hälleflinta X-100. Dessa stenmaterial 
har liknande slipvärde men olika kulkvarnsvärde. I betongbeläggningen användes 
något grövre stenmaterial, upp till 18 mm, men med en lägre stenhalt, ca 50 %. 
Stenmaterialet och stenhalten har stor betydelse för beläggningens slitstyrka. 

På grund av att delar av betongvägen har varit avstängd vid arbetet med 
Arlandabanan har ej samtliga uppföljningssträckor kunnat mätas. För att få en 
riktig uppföljning har endast resultatet redovisats för uppföljningssträcka 3 på 
betongvägen. Denna har trafikerats hela tiden och har ej påverkats av arbetet med 
Arlandabanan. 
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Figur 10  Resultat från slitagemätning på Arlandavägen. 
 
Av figur 10 framgår att båda beläggningarna är mycket slitstarka. För 
betongvägen är uppmätt medelslitage i storleksordningen 0,2–0,3 mm per år vilket 
är mycket bra för beläggningar med denna trafikmängd i Stockholmsområdet. 
Den betong som användes vid Arlanda har hög hållfasthet och stenmaterial med 
god slitstyrka dock ej den mest slitstarka. Uppmätt slitage för asfaltbeläggningen 
har de senaste mätningarna legat något högre än uppmätt slitage för betongvägen. 
För asfaltbeläggningen användes stenmaterial av porfyr vilken med avseende på 
nötningsmotstånd är bättre än X-100 som användes i betongen. 

 
3.5 Friktion 
Friktion har mätts i vägens längdriktning med VTI:s Saab Friction Tester. 
Mätningen har utförts i höger körfälts högra hjulspår vid en hastighet av 
70 km/tim på våt vägyta (mätmetod med 0,5 mm vattenfilm enligt VV metod-
anvisning 104:1990). Som jämförelse har mätningar utförts på asfaltsträckan av 
ABS 16/B85, som ansluter till betongvägen vid södra änden. Vid jämförelsen bör 
man beakta att olika stenmaterial och stenfraktion har använts i betong- och 
asfaltbeläggningen. Dessa stenmaterial har olika microtextur, vilket kan påverka 
friktionen. 
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Figur 11 Friktionsmätning Arlanda. 
 
Mätningar från hösten 2000, efter ca 10 års trafik visar att friktionen på 
betongvägen och asfaltsträckan är ungefär lika och ligger på ca 0,60. Skillnaderna 
mellan betongbeläggningen och asfaltbeläggningen var större när vägen var 
nybyggd men har med tiden utjämnats för att i dag ligga på ungefär samma nivå. 
Kravet på friktion är enligt ATB VÄG 0,5 vid barmarksförhållande vilket uppfylls 
av båda beläggningstyperna.  
 
3.6 Styvhet 
Betongvägens styvhet har mätts genom belastning med tung fallvikt (125 kN). 
Mätningar har gjorts vid två tillfällen på färdig betongbeläggning dels före 
trafikpåsläpp dels efter 10 års trafik. Belastning och deformationsmätning har 
utförts i olika punkter på uppföljningssträckorna enligt uppgjord mätplan. 

 

 
Figur 12 Provbelastning vid plattkant. 
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På varje uppföljningssträcka har mätningar utförts på tre sammanhängande 
betongplattor i höger körfält (K1). För att undersöka kraftöverföringen mellan 
plattorna har dessa provbelastats på båda sidor om tvärfog. Provbelastningar har 
också utförts i plattmitt vid plattkant mot vägren och vid längsfog i vägmitt 
(endast mätning -90). 

 

 
Figur 13 Provbelastning intill tvärfog. 
 

 
Figur 14 Belastning på olika sidor om tvärfog. 
 
Vid belastningen har deformationer registrerats dels i centrum under lasten dels på 
olika avstånd från belastningscentrum, 30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm och 120 cm. 
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Nedan visas centrumdeflektioner (D0) i olika punkter på betongplattorna. 
Mätningarna är utförda i samma mätpunkter i höger körfält (K1) men vid två olika 
tidpunkter med 10-års mellanrum, 1990-09 och 2000-11. 

 
Tabell 1 Uppmätta centrumdeflektioner i olika punkter på betongplattorna, 
(värden inom parentes är från mätning 2000-11). 
 
Sträcka 1, platta 190–187  Körriktning 

←←←← 
   

0,42(0,28) 0,41(0,30) 0,27(0,14) 0,47(0,29) 0,46(0,36) 0,29(0,15) 0,55(0,27) 0,53(0,30) 0,17(0,17) 

       

0,22(0,19) 0,21(0,22) 0,10(0,09) 0,22(0,17) 0,21(0,20) 0,12(0,08) 0,26(0,18) 0,27(0,20) 0,13(0,08) 

       

0,24 0,24 0,11 0,22 0,23 0,11 0,28 0,28 0,15 

Stockholm 

← 

       Arlanda 

→ 

 
Sträcka 2, platta 180–177  Körriktning 

←←←← 
   

0,35   0,34 0,30  0,36 0,33 0,28 

       

0,15 0,12 0,11 0,16 0,16 0,14 0,18 0,18 0,14 

       

0,14 0,15 0,11 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,14 

Stockholm 

← 

       Arlanda 

→ 
 

Sträcka 3, platta 40–37  Körriktning 
←←←← 

   

0,24(0,23) 0,22(0,22) 0,19(0,16) 0,25(0,19) 0,25(0,19) 0,17(0,16) 0,21(0,36) 0,19(0,34) 0,21(0,20) 

       

0,14(0,19) 0,13(0,23) 0,12(0,09) 0,17(0,30) 0,17(0,28) 0,12(0,08) 0,14(0,19) 0,16(0,22) 0,12(0,10) 

       

0,16 0,18 0,17 0,19 0,21 0,14 0,15 0,17 0,14 

Stockholm 

← 

       Arlanda 

→ 
 
Av ovanstående tabeller framgår att uppmätta centrumdeflektioner fortfarande är 
små. I hörn och kanter uppvisas större centrumdeflektioner än i plattmitt.  

Kraftöverföringen mellan plattorna har undersökts genom att studera 
beläggningens deformation vid belastning på olika sidor intill tvärfogar. 

Fogens effektivitet är ett uttryck för hur stor del av lasten som överförs till den 
angränsande obelastade plattan. 
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Lastöverföringen kan enligt Eisenmann (1979), beräknas som: 
 

100*
*2

045

45

DD
D

W
+

=  

 
W  = Lastöverföring mellan plattorna 
D0  = Nedböjning hos belastad plattkant (vid tvärfog) 
D45= Nedböjning hos obelastad plattkant (vid tvärfog) 
 

I nedanstående tabell framgår lastöverföringen beräknad enligt ovanstående 
formel. Lastöverföringen är beräknad på deflektionsvärden som är uppmätta vid 
tvärgående fog mitt i K1. 

 
 Lastöverföring % 
 1990 2000 
Sträcka 1 88 87 
 90 95 
 98 90 
Medelvärde 92 91 
   
Sträcka 3 88 90 
 79 88 
 82 85 
Medelvärde 84 88 
 
I ovanstående tabell framgår att fogarnas lastöverföring är ca 85–95 % efter tio års 
trafik. Detta ligger i samma storleksordning som uppmättes vid vägens öppning 
för trafik.  

Vid provbelastning med fallvikt uppmättes fortfarande små deflektioner hos 
beläggningen vilket visar att beläggningen är mycket styv. Belastning vid fogar 
visar att kraftöverföringen är god mellan plattorna. En god kraftfördelning är 
viktig för att undvika deformationer och ojämnheter mellan plattorna. 

 
3.7 Strukturellt tillstånd 
Uppföljningssträckorna har inspekterats vid olika tillfällen i samband med att 
övriga mätningar har utförts. Hösten 2001 utfördes en inspektion av hela 
betongvägen. Vid inspektionen konstaterades att vägen fortfarande efter 10 år 
nästan helt saknade skador. En enda spricka kunde observeras. Sprickan som gick 
längs vägen tvärs över en tvärfog kan möjligen ha orsakats av att någon dymling 
har fått fel läge vid beläggningens utförande. Inga övriga sprickor kunde 
observeras. 

Ett problem som har förekommit var att fogmassan från början hade dålig 
vidhäftning mot betongen. Efter tre år byttes fogmassan ut i samtliga fogar och 
ersattes med foglister av konstgummi. Foglisterna är av samma typ som används 
på betongvägarna på E6, Delen Fastarp–Heberg och förbifart Falkenberg 
(Heberg–Långås), samt på väg E20 Eskilstuna–Arphus. Foglisterna har fungerat 
bra och uppvisar inga skador. 
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Figur 15 Fog mellan betong och asfalt. 
 
Fogen mellan betongbeläggningen och asfaltvägrenen börjar dock på vissa ställen 
att bli otät. Fogen bör tätas så att vatten ej tränger ner i vägkonstruktionen. 
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4 Slutsatser 
Tillståndsutvärderingen visar att betongvägen har klarat sig mycket bra med få 
skador och litet underhåll under de första tio åren med trafik. Betongbeläggningen 
är fortfarande mycket jämn i längdled med uppmätt IRI-värde på ca 1,2. 

Spårbildningen har varit mycket liten för betongvägen, totalt ca 6 mm de första 
tio åren, dvs. ca 0,6 mm/år. Att spårbildningen varit liten kan förklaras med att 
betongvägar i regel är mycket slitstarka mot dubbslitage och att det inte 
förekommer någon deformation av tung trafik vid varm väderlek. Med nuvarande 
spårutveckling kommer betongvägen att klara ytterligare 10 år innan betong-
beläggningen behöver åtgärdas på grund av spår. 

Den angränsande asfaltbeläggning som har använts som referens lades om 
under år 2001. Anledningen var att det uppkommit ytskador och stensläpp i 
beläggningsytan. Asfaltbeläggningen måste således läggas om efter drygt 10 år. 
Av spårdjupen att döma kunde asfaltbeläggningen dock ha klarat sig längre. 

Friktionen på betongvägen var vid mätning hösten 2000 strax under 0,6 vilket 
klarar kravet på 0,5 enligt ATB-VÄG. 

Inga skador förutom en enda längsgående spricka har observerats vid senaste 
inspektionen hösten 2001. 

Med hjälp av fallvikt har lastöverföringen mellan betongplattorna undersökts. 
Lastöverföringen är fortfarande god och i samma storleksordning som när vägen 
var nybyggd. 
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