
Författare Bengt-Åke Hultqvist
Bo Carlsson

FoU-enhet Väg- och banteknik

Projektnummer 60530

Projektnamn Uppföljning av betongvägar

Uppdragsgivare Vägverket

VTI notat 57-2002

Betongväg på E20 vid Eskilstuna
Byggnads- och uppföljningsrapport för delen
Eskilstuna–ArphusVT

I n
ot

at
 5

7 
• 2

00
2

Fo
to

: 
Bo

 C
ar

ls
so

n,
 V

TI



 

VTI notat 57-2002 

Förord 
Föreliggande VTI-rapport beskriver byggnationen av betongvägen Eskilstuna–
Arphus på väg E20. I rapporten beskrivs vägens uppbyggnad och utförande samt 
vilket resultat som har uppnåtts. Arbetet med rapporten har utförts vid VTI, 
enheten för Väg- och banteknik, och finansierats av Vägverket i Borlänge.  

Vid arbetet har värdefulla uppgifter och synpunkter erhållits från ett flertal 
medarbetare vid Vägverket Region Mälardalen (VMN), Vägverket Produktion 
och konsultfirman J&W. Särskilt bör nämnas projektledare Arne Kraft, VMN, 
avdelningschef Lars Pernler, VMN, arbetschef Adrian Smith, VV Produktion och 
byggledare Bo Jansson, J &W. 
 
Linköping december 2002 
 
 
 
Bengt-Åke Hultqvist 

 



 

VTI notat 57-2002 

 
Innehållsförteckning Sid 
Sammanfattning 5 

1 Bakgrund och syfte 7 

2 Beskrivning av betongvägen 8 
2.1 Allmänt 8 
2.2 Beskrivning av överbyggnaden 8 
2.3 Uppföljningssträckor 8 

3 Cementbundet bärlager 10 
3.1 Materialsammansättning 10 
3.2 Utläggning 10 
3.3 Provning, kontroll 11 

4 Cementbetongbeläggning 12 
4.1 Materialsammansättning 12 
4.2 Utläggning 12 
4.3 Fogsågning 14 
4.4 Friläggning av ballast 16 
4.5 Fortlöpande provning enligt VÄG94 17 
4.5.1 Draghållfasthet 17 
4.5.2 Tjockleksbestämning 18 
4.5.3 Frostbeständighet 20 
4.6 Fogning 20 

5 Vägmarkering 21 

6 Diamantslipning 23 

7 Funktionskrav 24 

8 Dokumentation av uppnått resultat 25 
8.1 Jämnhet i längdled: IRI 25 
8.2 Jämnhet i tvärled: spårbildning 26 
8.3 Jämnhet med rätskiva 28 
8.4 Friktion 30 
8.5 Slitstyrka 31 

9 Slutsatser 33 

10 Referenser 33 
 



 

VTI notat 57-2002 5 

Sammanfattning 
Betongvägen på E20 vid Eskilstuna är en av de fyra betongvägar som byggdes i 
Sverige under 1990-talet. Vägen var den första betongväg som upphandlades i 
konkurrens med konventionell asfaltväg. En betongväg har svårt att konkurrera 
med en asfaltväg när det gäller lägsta investeringskostnad vid nybyggnad. För 
högtrafikerade vägar kan dock betongvägens låga underhållskostnad tillsammans 
med investeringskostnaden ge en livstidskostnad som är konkurrenskraftig. För 
beläggningar på högtrafikerade vägar är betong således ett klart alternativ till 
asfalt.  

Den nya motorvägen på väg E20 utanför Eskilstuna, delen Eskilstuna–Arphus, 
är 17 km lång varav 13 km är utförd med betongbeläggning. Vägen är byggd som 
motorväg med två skilda vägbanor och två körfält i vardera riktningen. 
Byggstarten var under hösten 1996 och vägen öppnades för trafik under november 
1999. Vägen är projekterad och byggd som oarmerad betongväg enligt VÄG94. 
Betongbeläggningen som är utförd i två skikt, ”vått i vått”, ligger på bärlager av 
cementbundet grus (CG). I betongbeläggningens övre skikt som kommer att 
trafikeras av dubbdäck används sten med bra slitstyrka. I det undre skiktet 
används sten från bergtäkt intill väglinjen. Det cementbundna bärlagret 
tillverkades ute på vägen genom platsblandning av graderat grusmaterial, cement 
och vatten.  

Betongvägens utförande har dokumenterats och resultatet har följts upp genom 
mätningar. Betongen tillverkades i tre stycken mobila betongblandare som ställdes 
upp vid vägbygget. Vid betongläggningen användes två glidformsläggare som 
gick efter varandra och lade betongbeläggningen i två skikt. För att åstadkomma 
en beläggning med goda ytegenskaper måste betongytan efterbehandlas. I detta 
fall valdes friläggning. Friläggning av stenmaterialet i beläggningsytan reducerar 
vägtrafikbullret samt förbättrar friktionen och minskar risken för vattenplaning.  

Efter det att vägen färdigställts har provcylindrar med diameter 100 mm borrats 
upp. Dessa har använts för att prova betongbeläggningens draghållfasthet, 
lagertjocklek och frostbeständighet. Resultatet från provningarna visade att 
materialegenskaperna var goda. 

På flera av de betongvägar som byggdes i Sverige under 1990-talet har man 
haft problem med att få vägmarkeringsmassan att fästa mot beläggningen. 
Rekommendationer för utförandet har därför tagits fram för att förbättra 
vidhäftningen mellan vägmarkeringar och betongbeläggningar. Dessa rekommen-
dationer användes vid utförandet av betongvägen vid Eskilstuna. Uppföljningen 
visar så här långt att de uppställda rekommendationerna ger ett bra resultat för 
termoplastmassor. 

Vid trafikering på den färdiga betongvägen upplevdes betongbeläggningen som 
ojämn. Detta ledde till att betongbeläggningen diamantslipades under 
sensommaren 2000.  

Betongbeläggningens ytegenskaper har dokumenterats med mätningar av 
jämnhet, friktion och slitstyrka. Jämnheten i längdled har mätts med RST-bil vid 
olika tillfällen och har beskrivits med IRI-värde. Höga IRI-värden uppmättes före 
slipning av betongbeläggningen. Beläggningen klarade inte uppsatta jämnhetskrav 
enligt VÄG94 vid mätning med mätbil. Efter slipning förbättrades jämnheten och 
vägen godkändes av beställaren. Jämnheten i tvärled har mätts dels med VTI:s 
PRIMAL-utrustning, dels med RST-bil. Uppmätta spårdjup (ojämnheter) var efter 
3 år små. Mätning av den längsgående friktionen har utförts vid olika tillfällen 
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med VTI:s Saab Friction Tester. Den nylagda beläggningen hade mycket god 
friktion. Friktionen försämrades dock under första året. Diamantslipning av 
betongbeläggningen påverkade också ytans textur och friktion. Efter slipningen 
förbättrades friktionen något på betongbeläggningen. Beläggningens avnötning 
från dubbdäck har mätts under två vintrar sedan vägen öppnades för trafik. 
Slitaget har varit litet trots att det i regel är större under de första åren när 
beläggningen är ny. 

Mätningarna visar att betongvägen efter tre års trafik har god jämnhet och 
friktion. Betongen uppvisar god slitstyrka och uppfyller kraven på draghållfasthet 
och frostbeständighet. Betongbeläggningen är något tjockare än den 
dimensionerade vilket påverkar livslängden i positiv riktning. 
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1 Bakgrund och syfte 
Under 1990-talet byggdes fyra betongvägar i Sverige: Anslutning mellan väg E4 
och Arlanda flygplats 1990, delen Heberg–Långås på väg E6 vid Falkenberg 
1993, delen Fastarp–Heberg på väg E6 vid Falkenberg 1996 och delen 
Eskilstuna–Arphus på väg E20 1999. Utförandet av betongvägarna är väl 
dokumenterat och tillståndet följs genom mätningar av jämnhet, spårbildning, 
slitstyrka, friktion och strukturellt tillstånd. 

Betongvägen på E20 vid Eskilstuna var den första betongväg som 
upphandlades i konkurrens med konventionell asfaltväg. En betongväg har svårt 
att konkurrera med en asfaltväg när det gäller lägsta investeringskostnad vid 
nybyggnad. För att en betongväg ska vara konkurrenskraftig måste vägens totala 
livstidskostnad, under vägens tekniska livslängd, utgöra underlag för valet av 
beläggning. För högtrafikerade vägar kan betongvägens låga underhållskostnad 
tillsammans med investeringskostnaden ge en livstidskostnad som är konkurrens-
kraftig. För beläggningar på högtrafikerade vägar är betong således ett klart 
alternativ till asfalt. 

Syftet med denna rapport är att redovisa de tekniska resultat som har uppnåtts 
vid utförandet och vid uppföljningen av betongvägen på E20 vid Eskilstuna. 
Resultaten har legat till grund för revideringar som har införts i ATB VÄG. 
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2 Beskrivning av betongvägen 
2.1 Allmänt 
Den nya motorvägen på väg E20 utanför Eskilstuna, delen Eskilstuna–Arphus, 
börjar vid Årbyrondellen och ansluter till befintlig motorväg vid Arphus.  

Sträckan är 17,3 km lång varav 13,3 km är utförd med betongbeläggning. 
Vägen är byggd som motorväg med två skilda vägbanor och två körfält i vardera 
riktningen. Mittremsan vars bredd varierar mellan 4–13 meter, är försedd med 
vajerräcke. Varje körbana är 7,5 meter bred. 

Den nya motorvägen förkortar restiden och ökar framkomligheten och 
dessutom beräknas en halvering av antalet olyckor. 

Byggstarten var under hösten 1996 och vägen öppnades för trafik under 
november 1999. 

Vägen är projekterad av Vägverket Konsult. Generalentreprenör var Vägverket 
Produktion och för byggledningen stod J&W. 
 
2.2 Beskrivning av överbyggnaden 
Vägen är projekterad och byggd som oarmerad betongväg enligt VÄG94. 
Betongbredden är 9 meter och yttre vägrenen är utförd av asfalt. Överbyggnaden 
har dimensionerats för trafikklass 7. 

Betongbeläggningen som är 200 mm tjock består av korta oarmerade 
betongplattor med fogavstånd 5 meter. I tvärfogarna sammanlänkas plattorna med 
500 mm långa dymlingar av stål, ∅ 25 mm. I längsgående mittfogen samman-
binds plattorna med 800 mm långa förankringsjärn, ∅ 16 mm, som har ett 
inbördes avstånd av 1 000 mm. Den längsgående mittfogen och de tvärgående 
fogarna har tätats med förtillverkade foglister av konstgummi (Neopren). 

Betongbeläggningen som är utförd i två skikt, ”vått i vått” direkt efter 
varandra, ligger på 150 mm bärlager av cementbundet grus (CG). 

I betongbeläggningens övre skikt som kommer att trafikeras av dubbdäck 
användes sten med bra slitstyrka (kulkvarnsvärde <6). I det undre skiktet 
användes berg från täkt intill väglinjen. Det övre betongskiktet är 50 mm tjockt 
och det undre skiktet 150 mm. Betongen har draghållfasthetsklass T3,5, vilket 
motsvarar betongkvalité K60. Största stenstorlek är 16 mm för det övre skiktet 
och 25 mm för det undre skiktet. 

 
2.3 Uppföljningssträckor 
Betongvägens utförande har dokumenterats och tillståndet har följts upp genom 
mätningar med mätbil. 

Utökade mätningar har utförts av VTI på två stycken 200 m långa 
uppföljningssträckor som valts ut i västergående körriktning. Som referens 
används en asfaltsträcka som ligger i anslutning till betongvägen vid Arphus. Den 
ena av uppföljningssträckorna ligger i betongvägens östra ände vid Arphus i 
direkt anslutning till referenssträckan av asfalt. Den andra uppföljningssträckan 
ligger ungefär 5 km in på betongvägen i västergående körriktning i anslutning till 
försök med vägmarkering. 

Mätningar har utförts i högra körfältet (K1). 
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Sträcka Sektion Körriktning 
1 Referenssträcka, asfalt 17/200–17/400 västergående 
2 Uppföljningssträcka, betong 17/000–17/200 västergående 
3 Uppföljningssträcka, betong 12/000–12/200 västergående 

 

 
 
Figur 1 Karta över betongvägen med uppföljningssträckorna markerade. 
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3 Cementbundet bärlager 
Som underlag till betongbeläggningen används ett bärlager av cementbundet grus 
(CG). Det cementbundna bärlagret utfördes av Lemminkäinen OY från Finland 
som var underentreprenör åt Vägverket Produktion. 

 
3.1 Materialsammansättning 
Förundersökningen av CG-recept gjordes av Lemminkäinen i Finland. Vid 
förundersökningen tillverkades provkroppar med gyratorisk kompaktering (IC-
tester). I förundersökningen föreslogs följande CG-recept: 

 
 % 
Ballast 0–32mm 95 
Sand 0–4 mm 5 
 
Cement-kvot 5 
Vatten-kvot 5,5 
 

 
3.2 Utläggning 
Det cementbundna bärlagret tillverkades ute på vägen genom platsblandning av 
graderat grusmaterial, cement och vatten. För att rätt sammansättning skulle 
erhållas måste mängderna cement och vatten anpassas till aktuellt fräsdjup. Vid 
undersökningen av grusmaterialet visade det sig att andelen 0–4 mm var för låg. 
På grusmaterialet som tidigare utlagts lades därför en sand, 0–4 mm, varefter 
cementen spreds ut. Med hjälp av två fräsmaskiner, typ Caterpillar RR-250 och 
Hamm, blandades cement, sand och grus samtidigt som vatten tillsattes. 

 

 
Figur 2  Platsblandning av CG. 
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Efter inblandning vältades lagret med en vält, typ Hamm. Efter den första 
vältningen justerades ytan till rätt nivå med hyvel som var försedd med 
laserstyrning av hyvelbladet, varefter ytan slutpackades. Den färdiga ytan 
vattenhärdades. 
 

 
Figur 3 Vältning av den färdiga ytan. 
 
3.3 Provning, kontroll 
Resultatet dokumenterades genom entreprenörens egenkontroll och provning 
enligt VÄG94. 

Efter utläggning och blandning mättes vattenkvoten och packningsgraden i det 
färdigpackade CG-lagret med isotopmätare typ Troxler. Mätningarna utfördes av 
entreprenören. 

Materialprov togs ut för tillverkning av provcylindrar på laboratoriet. 
Provcylindrarna tillverkades med IC-tester. Provcylindrarna kompakterades med 
gyratorisk kompaktering till en i förhand bestämd densitet, i det här fallet 97 % av 
torrdensiteten. Arbetet för att åstadkomma den i förhand bestämda densiteten 
registrerades. 

Provkropparna som tillverkades med IC-tester lagrades i 7 dygn i plastlåda som 
var övertäckt med plastfolie. Provtryckningen utfördes vid det mobila betong-
laboratorium som betongentreprenören hade uppsatt vid vägbygget. 

Tjockleken och hållfastheten på det färdiga CG-lagret bestämdes på upptagna 
borrkärnor enligt VÄG94. 
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4 Cementbetongbeläggning 
4.1 Materialsammansättning 
Betongbeläggningen utfördes i två betongskikt, ett undre skikt om 150 mm och ett 
övre skikt med en tjocklek av 50 mm. I det övre skiktet valdes stenmaterial med 
god slitstyrka, granit från Torphyttan med kulkvarnsvärde <6 och i det undre 
betongskiktet valdes lokal ballast. Betongen har draghållfasthetsklass T3,5, vilket 
ungefär motsvarar betong K60. 

Största stenstorlek var 16 mm i det övre betongskiktet och 25 mm i det undre 
betongskiktet. 

Betongens sammansättning ändrades något under produktionen för att förbättra 
bearbetbarheten. 

 
Tabell 1 Betongens sammansättning. 
 Överbetong Underbetong 
 Förunder-

sökning 
Under 

produktion
Förunder-
sökning 

Under 
produktion 

 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 
Berg från täkt intill väglinjen 
16–25 mm   290 430 

Berg Torphyttan 11–16 mm 
Kulkvarnsvärde<6 575 540   

Berg från täkt intill väglinjen  
8–16 mm   675 680 

Berg Torphyttan 8–11 mm 
Kulkvarnsvärde<6 325 475   

Grus 0–8 mm naturgrus 
Från väglinjen 850 700 816 680 

Sand från väglinjen 0–2 mm 145 200 145 180 
Cement 330 330 320 320 
Vatten 130 130 130 130 
 
4.2 Utläggning 
Betongarbetena utfördes av Concrete Pavement International (CPI) från Holland 
som var underentreprenör åt Vägverket Produktion. CPI svarade både för 
tillverkning och utläggning av betongen. 

Betongen tillverkades i tre stycken mobila betongblandare av märket MOB 60 
som ställdes upp vid vägbygget. Två för det undre betongskiktet, med en 
gemensam kapacitet av 110 m3/tim. En för det övre betongskiktet med en 
kapacitet av 55 m3/tim. Betongen transporterades med lastbilar till vägbygget. 

Vid betongläggningen användes två glidformsläggare av typ Caterpillar. 
Glidformsläggarna gick efter varandra och lade betongbeläggningen i två skikt. 
Skikten lades var för sig med den främre respektive bakre läggaren. 
Betongbeläggningen hade en total tjocklek av 200 mm och en bredd av 9 meter. 
Det övre skiktet hade en tjocklek av 50 mm och det undre skiktet en tjocklek av 
150 mm. 

Glidformsläggarna styrdes både i höjd och sidled av förmonterade trådar som 
var fastsatta på stolpar längs vägkanten med ett inbördes avstånd av 5 meter. 
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Figur 4 Betongfabrik med tre blandare som ställdes upp vid vägbygget. 
 
Betongen till det undre skiktet tippades framför den första läggaren och fördelades 
i sidled. I nästa steg vibrerades betongen ihop med hjälp av starka stavvibratorer 
och sedan pressades den samman till ett jämnt skikt av en tung platta. Tvärs över 
de blivande fogarna trycktes och vibrerades dymlingar och förankringsjärn ner till 
rätt nivå. Dymlingar sammanlänkar plattorna i tvärfogarna och förhindrar 
vertikala rörelser mellan plattorna. Förankringsjärn sammanhåller betongplattorna 
i mittfogen mellan de båda körfälten 
 

 
Figur 5 Betongutläggning med dubbla glidformsläggare. 
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Betongen till det övre betongskiktet transporterades på ett transportband till den 
bakre läggaren som spred betongen jämnt över underbetongen. Det övre skiktet 
vibrerades sedan på liknande sätt som underbetongen. Slutligen glättades ytan av 
en platta som var monterad bak på den bakre glidformsläggaren. Plattan gick fram 
och tillbaka över betongytan och skulle ta upp eventuella ojämnheter.  

För att åstadkomma en beläggning med goda ytegenskaper måste betongytan 
efterbehandlas. I detta fall genom friläggning, se 4.4. 

 
4.3 Fogsågning 
För att reducera dragspänningar och styra uppsprickningen i oarmerade 
betongbeläggningar måste tvärgående fogar utföras. I tvärled utfördes fogar var 
5:e meter. Fogarna sågades i två steg. Vid första sågningen som utfördes ca 
12 timmar efter gjutningen sågades en 3 mm bred sprickanvisning till 1/3 av 
betongens tjocklek. Betongen måste vara så hård att stenar inte dras bort vid 
sågningen, det får inte heller gå så lång tid att det bildas vilda sprickor på grund 
av temperatur och krympspänningar. Härdningsförloppet är beroende av 
betongens sammansättning och lufttemperaturen. Sågningen gjordes genom den 
plastfolie som hade lagts över ytan. Sågsnittet täcktes med våt fiberduk. 

 

 
Figur 6 Fogsågning. 

 
Andra sågningen gjordes några veckor efter betongutläggningen när alla fogar 
hade spruckit upp. Andra sågningen utfördes med en 8 mm bred sågklinga för att 
ge plats åt foglisten.  

Skador i fogkanter har tidigare uppkommit på betongvägarna i Halland, 
förbifart Falkenberg 1993 och delen Fastarp–Heberg 1996. För att undersöka hur 
skadorna initieras beslutades att samtliga moment vid fogsågning och friläggning 
skulle dokumenteras.  

På en 200 meter lång sträcka (16/900–17/100) i östergående körriktning vid 
Arphus följdes utläggning, sågning och friläggning. Tidpunkten för utläggning 
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och sågning noterades. Temperaturen i betongen registrerades de första dygnen 
under härdningsförloppet. 

 
 Tidpunkt Tidpunkt Tidsdifferans 
Sektion Utläggning Sågning tim. min 
 
17/065 9.55 22.38 12.33 
17/055 10.00–10.20 (stopp) 22.43 ca 12.30 
17/040 10.35 22.47 12.12 
17/020 10.50 22.55 12.05 
17/000 11.15 23.00 11.45 
16/980 11.30 23.09 11.39 
16/970 11.40 23.12 11.32 
16/940 12.05–12.20 (stopp) 23.39 ca 11.40 
 

Eftersom betongslam bildades vid sågningen var det svårt och se om sågningen 
gav upphov till några kantskador i fogarna. Några synliga skador kunde dock inte 
observeras efter den första sågningen. 

Kartering gjordes av samtliga fogar dels efter friläggning av stenen i 
betongytan dels efter den andra sågningen när fogen hade vidgats för att göra plats 
för foglisten. Endast små stensläpp kunde noteras. 

Temperaturen mättes dels i betongen och dels i luften. Av figur 7 framgår 
temperaturförloppet, dels i luften och dels i betongen. 

 

 
Figur 7 Temperaturförlopp i luft och betong. 



 

16 VTI notat 57-200 

4.4 Friläggning av ballast 
Friläggning av stenmaterialet i beläggningsytan reducerar vägtrafikbullret samt 
förbättrar friktionen och minskar risken för vattenplaning. Friläggning utförs i två 
steg. Först fördröjer man betongens härdning i ytan och därefter tvättas de ytliga 
stentopparna rena från cementbruk. 

Härdningen fördröjdes med hjälp av en retarder som spreds på betongytan 
direkt efter betongläggaren. Retardern bestod av sockerlösning, cellulosafibrer 
och ett rött färgämne. Sockerlösningen fördröjer härdningsförloppet, cellulosa-
fibrerna fungerar som konsistensgivare så att lösningen stannar i ett jämnt lager 
över ytan och färgämnet gör det lätt att kontrollera att vätskan fördelas jämnt över 
betongytan. En plastfolie lades därefter över ytan för att förhindra uttorkning och 
samtidigt skydda mot regn. 

 

 
Figur 8 Spridning av retarder samt inplastning av betongytan. 
 
Efter ett dygn togs plastfolien bort och betongytan borstades ren från cementbruk. 
Arbetet utfördes med en traktor som hade påmonterade borstar och vattentank. 
Ytan förseglades därefter med en membranhärdare för att förhindra uttorkning av 
ytan. 
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Figur 9 Friläggning av stenmaterialet i betongytan. 
 

 
4.5 Fortlöpande provning enligt VÄG94 
Efter det att vägen färdigställts har provcylindrar med diameter 100 mm borrats 
upp. Dessa har använts för att prova draghållfasthet, lagertjocklek och 
frostbeständighet. 

 
4.5.1 Draghållfasthet 
Vid provning av draghållfasthet undersöktes spräckhållfastheten som sedan 
omräknades till draghållfasthet. I nedanstående tabell redovisas resultatet som 
medelvärde från varje kontrollobjekt. 
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Tabell 2 Draghållfasthet. 

Kontroll- 
objekt 

Sektion Draghållfasthet 
MPa 

  Medelvärde Std 
A 14/214–13/014 3,7 0,44 
B 13/000–11/800 3,7 0,3 
C 11/800–10/600 3,6 0,3 
D 10/600–9/400 3,7 0,4 
E 9/400–8/200 3,5 0,3 
F 8/200–7/000 3,5 (0,25)0,3 
G 7/000–5/800 3,6 0,41 
H 5/800–4/600 3,4 0,45 
I 4/600–3/900–4/400 3,7 0,41 
J 4/400–5/600 3,6 0,47 
K 5/600–6/800 3,6 0,3 
L 6/800–8/000 3,5 0,37 
M 8/000–9/200 3,6 0,56 
N 9/200–10/400 3,5 0,47 
O 10/400–11/600 3,7 0,34 
P 11/600–12/800 3,6 0,36 
Q 12/800–14/000 3,8 0,32 
R 14/000–15/200 3,4 0,38 
S 15/600–16/400 3,6 0,30 
T 16/400–17/200–16/800 3,7 (0,29)0,3 
U 16/800–15/600 3,6 (0,27)0,3 
V 16/600–14/400 3,3 0,53 

 
Enligt kraven i VÄG94 klarade sig samtliga kontrollobjekt utom ett. För 
kontrollobjekt V var medelvärdet 3,3 MPa och aningen lågt. Kravet för betong 
T3,5 var 3,5 MPa. 

 
4.5.2 Tjockleksbestämning 
Tjockleken på betongbeläggningen bestämdes genom att upptagna borrkärnor 
mättes med skjutmått på laboratorium. I nedanstående tabell framgår medelvärdet 
för varje kontrollobjekt. 
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Tabell 3 Uppmätta tjocklekar. 
Kontroll- 

objekt 
Sektion Tjocklek mm 

  Medelvärde Std 
A 14/214–13/014 213 9,68 
B 13/000–11/800 203 10,7 
C 11/800–10/600 205 4,98 
D 10/600–9/400 196 7,86 
E 9/400–8/200 213 15 
F 8/200–7/000 204 9,62 
G 7/000–5/800 208 8,24 
H 5/800–4/600 205 9,58 
I 4/600–3/900–4/400 214 16 
J 4/400–5/600 206 9,27 
K 5/600–6/800 205 12 
L 6/800–8/000 207 5,63 
M 8/000–9/200 211 8,08 
N 9/200–10/400 210 9,82 
O 10/400–11/600 210 5,98 
P 11/600–12/800 211 11,2 
Q 12/800–14/000 214 6,76 
R 14/000–15/200 215 6,72 
S 15/600–16/400 209 4,15 
T 16/400–17/200–16/800 207 8,11 
U 16/800–15/600 209 7,58 
V 16/600–14/400 210 7,94 
 
I VÄG94 ställdes krav både på betongbeläggningens max-tjocklek och min-
tjocklek. Enligt VÄG94 var endast ett kontrollobjekt godkänt. Ett kontrollobjekt 
hade för tunn betongbeläggning medan övriga kontrollobjekt hade för tjock 
betongbeläggning. På ett kontrollobjekt var standardavvikelsen för stor. Att 
betongbeläggningen är för tjock har ingen negativ inverkan på betongvägens 
funktion, snarare en positiv inverkan. I ATB VÄG har därför kravet ändrats. 
Numera ställs endast krav på min-tjocklek. 
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4.5.3 Frostbeständighet 
Frostprovning har utförts enligt SS 13 72 44 på sågad betongyta. Provningen 
utfördes på utborrade cylindrar med diametern 100 mm. Frysytan, var sågad 
20 mm och 30 mm under beläggningsytan. Frostbeständigheten bedöms utifrån 
avskalningar efter 56 dygn och anses vara mycket god om avskalningen är 
<0,1 kg/m2, god om avskalningen är <0,5 kg/m2 och acceptabel om avskalningen 
är <1,0 kg/m2. 

 
Tabell 4 Resultat från provning av frostresistens. 
 Avskalning Avskalning 
 28 dygn 56 dygn 
Kontrollobjekt Kg/m2 Kg/m2 
A, B 0,28 0,31 
C, D 0,06 0,08 
E, F 0,07 0,10 
G, H 0,06 0,09 
I, J 0,06 0,09 
K, L 0,06 0,09 
M, N 0,06  
O, P 0,05  
Q, R 0,03  
S, T 0,03  
U, V 0,03  
 
Resultatet från provningen visade att frostbeständigheten var god och mycket god. 
Samtliga resultat fram till och med kontrollobjekt L visade på bra och jämna 
värden efter 56 dygn. Därför gjordes avsteg från gällande provningsmetod. 
Återstående kontrollobjekt provades endast efter halva tiden 28 dygn.  

 
4.6 Fogning 
I de uppsågade fogarna monterades foglister av konstgummi (Neopren). Foglister 
har tidigare använts i Sverige på betongvägarna i Halland (förbifart Falkenberg, 
1993 och delen Fastarp–Heberg, 1996) med gott resultat. I USA, Tyskland och 
Belgien har dessa foglister visat på längre livslängd än traditionell fogmassa.  

Foglisten trycktes ner i den sågade fogen med hjälp av en självgående maskin. 
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5 Vägmarkering 
På flera av de betongvägar som byggdes i Sverige under 1990-talet har man haft 
problem med att få vägmarkeringsmassan att fästa mot beläggningen. Enligt 
uppgift släpper markeringsmassan lättare från betongbeläggning än från 
asfaltbeläggning. Problemet verkar vara störst under de första åren. I tidigare 
utförda undersökningar har problemet kartlagts vid laboratorieundersökning och 
genom inventering av vägmarkeringarna på de svenska betongvägarna. 
Undersökningarna har resulterat i att rekommendationer har tagits fram för att 
förbättra vidhäftningen mellan vägmarkeringar och betongbeläggningar: 
 
− Mekanisk rengöring av beläggningsytan med stålborste eller genom fräsning 
− Högtryckstvättning av betongytan 
− Torkning av ytan 
− Behandling med primer 
− Läggning av markeringsmassa 3–4 mm tjock 
− Användning av heldragen kantlinje utan kammar 
 
För att verifiera dessa rekommendationer utfördes ett fältförsök hösten 1999 på 
betongvägen E20 vid Eskilstuna, sektion 11/400–12/000. Från den ordinarie 
vägmarkeringen har ca 400 m undanhållits för provsträckor av två alternativa 
utföranden. Som jämförelsesträcka användes ca 200 m från den ordinarie 
vägmarkeringen.  
 

 
Figur 10 Vattenfräsning av betongbeläggningen. 
 
VTI har dokumenterat utförandet samt tagit ut materialprov för kvalitetskontroll 
på laboratoriet. Fältförsöket utvärderas med hjälp av laboratorieprovning av 
vägmarkeringen på upptagna borrkärnor samt vid inspektion på vägen av 
vägmarkeringarnas tillståndsutveckling. 
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Tre olika markeringsprodukter har ingått i undersökningen: 
− Norskilt E529W Termoplast, extruderad massa  
− Cleanosol 6731 B Termoplast, spraymassa 
− Geveko Aquaplast Kallplastmassa, enkomponent akrylbaserad 

 
Samtliga material har provats i en förstudie på laboratoriet. Vidhäftningen mellan 
betongyta och markeringsmaterial uppvisade goda resultat. Kallplasten hade bäst 
vidhäftning i förstudien. 

Vid fältförsöket på betongvägen vid Eskilstuna blev vidhäftningen för samtliga 
material lägre än vid förstudien. Sämst vidhäftning fick kallplasten. Vid 
inspektion efter första vintern hade samtliga vägmarkeringar som var utförda med 
kallplast släppt från beläggningen. Markeringsmaterialet låg i diket utanför 
beläggningen. Redan vid utförandet konstaterades att kallplasten hade svårt att 
hårdna vid den låga temperatur som rådde vid läggningstillfället. Vädret var inte 
lämpligt för kallplasten som är känslig för fukt och låga temperaturer. De båda 
termoplastmassorna hade klarat första vintern bra utan några större skador trots att 
läggningen gjordes sent på hösten. 

Vid utförandet av vägmarkeringar på betongbeläggningar är det viktigt att 
vidtaga extra åtgärder för att förbättra vidhäftningen. Fältförsöket visar så här 
långt att de uppställda rekommendationerna ger ett bra resultat för termo-
plastmassor.  

Undersökningen redovisas i sin helhet i VTI notat 8-2002. 
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6 Diamantslipning 
Vid trafikering på den färdiga betongvägen upplevdes betongbeläggningen som 
ojämn. På grund av detta beslutades att betongbeläggningen skulle diamantslipas. 
I VÄG94 anges krav för jämnheten vid trafikpåsläpp. Jämnheten i längdled skall 
verifieras enligt VVMB 103 ”Mätning av spår och ojämnheter med mätbil” eller 
enligt VVMB 107 ”Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva”. 

I detta fall valde entreprenören att mäta jämnheten enligt den senare 
mätmetoden med rätskiva. Jämnhetmätningar har också utförts med mätbil. 
Resultaten från de båda mätmetoderna avviker dock från varandra (se 8.1 och 
8.3). Vid mätning med rätskiva godkändes större delen av vägen medan mätbilen 
endast godkände en mindre del. Av de båda mätmetoderna är det mätbilen som 
bäst beskriver hur trafikanterna upplever jämnheten. 

Diamantslipning utfördes under sensommaren 2000. Hela betongvägen 
slipades i båda körfälten K1 och K2. Vid slipningen kunde de heldragna 
körfältslinjerna sparas, således behövdes endast utföras en ny mittlinje.  

Arbetet med diamantslipningen delades mellan två entreprenörer som använde 
var sin diamantslipmaskin. Den tyska entreprenören Otto Alte-Teigeler använde 
en diamantslipmaskin av egen tillverkning. Den belgiska entreprenören Robuco 
använde en diamantslipmaskin av fabrikat Target PRM3804. Maskinerna var 
uppbyggda på liknande sätt med en slipenhet med tätt sittande sågklingor som 
slipar betongbeläggningen. Avståndet mellan sågklingorna var 2–3 mm och 
bredden på sågklingorna var 3 mm. Efter de tunna sågklingorna erhölls en räfflad 
yta med tätt längsgående slipmönster. 

Under slipning kyldes valsen med vatten som sprutades från munstycken som 
var monterade ovanför valsen. 

 

 
Figur 11 Slipning av betongytan med den tyska maskinen. 
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7 Funktionskrav 
Motorvägen på E20, delen Eskilstuna–Arphus, är den första moderna betongväg 
som är upphandlad i konkurrens mellan asfalt och betong. Upphandlingen är gjord 
enligt VÄG94 vilket innebär att funktionskrav ställdes dels på vägytan (kap. 1 i 
VÄG94) och dels på betongbeläggningen (kap. 7 i VÄG94). Entreprenören har 
ansvaret för att åstadkomma ett fullgott resultat ur kvalitetssynpunkt. Under 
produktionen har entreprenören dokumenterat uppnådda kvalitetsresultat genom 
sitt eget kvalitetssystem.  
 
Jämnhet: Jämnheten skulle uppfylla jämnhetskraven i VÄG94. 

Jämnheten skall verifieras enligt VVMB 103 ”Mätning av 
spår och ojämnheter med mätbil” eller enligt VVMB 107 
”Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva”. 

 
Friktion: Friktionen på beläggningsytan skulle uppfylla kraven i 

VÄG94, minst 0,5 vid mätning enligt VVMB 104 
”Bestämning av friktion på belagd vägyta”. 

 
Lagertjocklek: Lagertjockleken skulle uppfylla kraven i VÄG94. 

Lagertjockleken skall bestämmas på borrkärnor enligt 
VVMB 903 ”Bestämning av tjocklek hos bundna lager”. 

 
Nötningsmotstånd: Inga särskilda krav ställdes på den färdiga betong-

beläggningens nötningsegenskaper. I VÄG94 ställs dock 
krav på kulkvarnsvärde för ballasten i slitlagret. Sten-
materialet skulle ha kulkvarnsvärde <6. 

 
Frostresitens: Krav ställdes på betongens frostresistens. Betongen skulle 

ha godkänd frostbeständighet enligt ”Boråsmetoden”. 
 
Draghållfasthet: Betongens draghållfasthet skulle uppfylla kravet för T3,5. 

Draghållfastheten bestäms genom provning av spräckhåll-
fastheten på borrkärnor enligt SS 13 72 13. 

 
Buller: Största stenstorlek i betongbeläggningen begränsades till 

16 mm för att begränsa däck/vägbanebuller. 
 
Friläggningsdjup: Den frilagda ballasten på vägytan skulle ha ett friläggnings-

djup på 1,5 mm mätt med ”sandfläcksmetoden”. 
 
Sprickfrihet: Inga vilda sprickor fick förekomma i betongplattorna 
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8 Dokumentation av uppnått resultat 
Betongbeläggningens resultat har dokumenterats med mätningar av jämnhet, 
friktion och slitstyrka. 

 
8.1 Jämnhet i längdled: IRI 
Jämnheten i längdled har mätts med Laser RST-bil och har beskrivits med IRI 
(International Roughness Index) som är ett internationellt ojämnhetsvärde för 
körkomforten. Fysikaliskt motsvarar IRI-värdet fjädringsarbetet för ett typfordon. 
IRI-värdet är variationen av fjädringsrörelsen per längdenhet väg och uttrycks i 
mm/m. Ett lågt IRI-värde eftersträvas. På grund av att jämnheten i längdled ej var 
tillfredställande utfördes en diamantslipning av betongbeläggningen under 
sensommaren år 2000. 

 

 
Figur 12 Vägytemätning med mätbil. 

 
VTI har mätt jämnheten i längsled med RST-bil vid olika tillfällen. Tre gånger 
innan trafikpåsläpp och en gång efter knappt ett år, 2000-07-13. Dessutom har 
mätning utförts två gånger efter slipning av betongbeläggningen, 2000-10-16 och 
2001-06-08. För år 2002 har mätresultat används från Vägverkets ordinarie 
inventeringsmätningar. 

Mätningarna har utförts längs hela vägen och i båda körriktningarna, sektion 
17/200–3/900 och sektion 3/900–17/200. 
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Tabell 5 Resultat från jämnhetsmätning med mätbil. 
 Medelvärde Antal 

godkända 
mätvärden % 

Antal 
godkända 
mätvärden % 

Anm. 

 IRI  20 m 20 m 400 m  
17 200–3 900 K1     
1999-10-14 2,2 3 0   Krav 0 år 

2000-07-13 2,2  12 0 Efter en vinter. Krav 1 år 
2000-10-16 1,2 76 9 Efter slipning krav 0 år  
2001-06-08 1,0 89 56 Efter slipning krav 0 år 
2002-07-20 1,0   VV ord.mätn 
     
17 200–3 900 K2     
1999-10-14 1,6 37 0   Krav 0 år 
2000-07-13 1,6 57 0 Efter en vinter. Krav 1 år 
2000-10-16 1,2 80 21 Efter slipning krav 0 år 
2001-06-08 0,9 94 65 Efter slipning krav 0 år 
     
3 900–17 200 K1     
1999-10-14 2,2 6 0   Krav 0 år 
2000-07-13 2,2 18 0 Efter en vinter. Krav 1 år 
2000-10-16 1,4 47 0 Efter slipning krav 0 år 
2001-06-08 1,2 75 32 Efter slipning krav 0 år 
2002-07-20 1,1   VV ord mätn 
     
3 900–17 200 K2     
1999-10-14 1,7 33 0   Krav 0 år 
2000-07-13 1,7 50 0 Efter en vinter. Krav 1 år 
2000-10-16 1,2 75 29 Efter slipning  krav 0 år 
2001-06-08 1,0 90 53 Efter slipning  krav 0 år 
 
Av tabellen ovan framgår att höga IRI-värden uppmättes före slipning av 
betongbeläggningen. Beläggningen klarade inte uppsatta jämnhetskrav enligt 
VÄG94 vid mätning med mätbil. Därför beslutades att en diamantslipning av ytan 
skulle utföras under sensommaren år 2000. Jämnhetskraven klarades heller inte 
fullt ut efter slipning men den längsgående jämnheten ansågs acceptabel och 
godkändes av beställaren. Vid mätning på slipad beläggning efter en vinter (2001-
06-08) hade IRI-värdet ytterligare minskat vilket visar att vägens jämnhet hade 
förbättrats. Den slipade beläggningsytan hade blivit jämnare över vintern på grund 
av slitaget från dubbdäckstrafiken. Mätning sommaren 2002 visar på i stort sett 
oförändrat IRI-värde. 
 
8.2 Jämnhet i tvärled: spårbildning 
Jämnheten i tvärled har mätts dels med VTI:s PRIMAL-utrustning dels med Laser 
RST bil. Då vägen var ny var det ej spår utan ojämnheter i tvärled som uppmätts. 

På uppföljningssträckorna har mätning av vägens tvärprofil utförts med VTI:s 
PRIMAL-utrustning. Första mätningen utfördes 1999-11-10, innan trafikpåsläpp 
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och andra mätningen 2000-04-26 efter en vinters trafik. Skillnaden mellan 
tvärprofilerna visar den spårbildning som förekommit under första vintern. Under 
sensommaren 2000 utfördes en diamantslipning av betongbeläggningen. Detta 
påverkade även jämnheten i tvärled. 

På varje uppföljningssträcka mättes sju stycken tvärprofiler. Redovisade 
värden i tabell 6 är medelvärden för varje uppföljningssträcka. Spårdjupet har 
beräknats med VTI-metoden (se figur 13). 
 

 
Figur 13 Utvärdering av spårdjup med VTI-metoden respektive trådprincipen. 
 
Tabell 6 Uppmätta spårdjup med VTI:s Primalutrustning (VTI-metoden). 
99-11-10 Vänster spår mm Höger spår mm 
Sträcka 1 (asfalt) 1,6 1,2 
Sträcka 2 (betong) 2,0 1,7 
Sträcka 3 (betong) 1,7 2,8 
2000-04-26   
Sträcka 1 (asfalt) 2,1 1,7 
Sträcka 2 (betong) 2,4 1,9 
Sträcka 3 (betong) 1,9 2,6 

Diamantslipning av betongbeläggningen sommaren 2000 
2000-10-24   
Sträcka 1 (asfalt) 2,6 2,2 
Sträcka 2 (betong) 2,8 2,1 
Sträcka 3 (betong) 2,0 3,1 
2001-05-10   
Sträcka 1 (asfalt) 3,3 2,3 
Sträcka 2 (betong) 2,7 2,1 
Sträcka 3 (betong) 1,8 3,2 
2002-10-24   
Sträcka 1 (asfalt) 4,8 3,7 
Sträcka 2 (betong) 3,2 2,2 
Sträcka 3 (betong) 1,8 3,3 

 
Uppmätta spårdjup (ojämnheter) var efter 3 år små. För asfaltsträckan har 
spårdjupet ökat med ca 3 mm under de tre senaste åren. För betongsträckorna är 
motsvarande spårdjupsökning ca 1 mm. Som framgår av tabell 6 är uppmätt 
spårdjup på betongbeläggningen med VTI:s Primalutrustning 2–3 mm sommaren 
2002 Eftersom betongbeläggningen slipades under år 2000 är det uppmätta 
spårdjupet efter två vintrar med dubbtrafik. Asfaltsträckans uppmätta spårdjup 
visar tillståndet efter tre vintrars trafik.  

Tvärprofilen har också mätts längs hela betongvägen med Laser RST-bilen. 
Denna är utrustad med 17 laserkameror som kontinuerligt läser av vägytans 
tvärprofil. Den uppmätta tvärprofilen har en bredd av 3,2 meter och är sammansatt 
av 17 mätpunkter som sammanbinds med räta linjer. Spårdjupet har beräknats 
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med trådprincipen (se figur 13). Spårdjupet (ojämnheter i tvärled) redovisas som 
ett medelvärde över hela betongvägens sträckning. 

 
Tabell 7 Uppmätta medelspårdjup med Laser RST-bil (trådprincipen). 
Sektion 3 900–17 200 (K1) Östergående körriktning 
Datum Spårdjup mm Max Min 
1999-10-14 1,5 4,8 0,8 
2000-07-13 2,0 4,9 1,0 
2000-10-16 2,8 7,7 1,3 
2001-06-08 3,1 11,7 1,1 
2002-07-20 3,2 14,5 1,6 
Sektion 17 200–3 900 (K1) Västergående körriktning 
1999-10-14 1,7 4,4 0,8 
2000-07-13 2,4 5,6 1,3 
2000-10-16 2,9 7,7 1,2 
2001-06-08 3,0 7,8 1,2 
2002-07-20 3,3 9,0 1,7 
 
Mätning utförd med Laser RST-bil våren 2002 visar ett uppmätt medelspårdjup på 
ca 3 mm på hela betongbeläggningen. 
 
8.3 Jämnhet med rätskiva 
Hösten 1999, före trafikpåsläpp, utförde VTI jämnhetsmätningar med rätskiva.  

 

 
Figur 14 Jämnhetsmätning i tvärled. 
 
Mätningarna gjordes med en 3 meter lång rätskiva försedd med 3 st mätdon enligt 
VVMB 107. Jämnhetsmätningar gjordes på 22 utvalda kontrollobjekt som 
slumpmässigt fördelades över vägen. På de utvalda kontrollobjekten gjordes 
mätningarna i 15 st kontrollpunkter. I varje kontrollpunkt har jämnheten mätts 
både längs och tvärs vägen. Mätningarna är utförda enligt VVMB 107. 



 

VTI notat 57-2002 29 

 
Figur 15 Rätskivemetoden. 
 
Avvikelserna i punkterna A, B och C har avrundats till hela mm. Differenserna 
A–C och B–C har först beräknats och sedan avrundats till hela mm. Mätvärdena 
har avrundats enligt regel B i svensk Standard SS 01 41 41. 

Utvärdering har sedan gjorts enligt VVMB 908 med krav enligt VÄG94, 
jämnhetsklass 5. 

Tillåtna avvikelser ska i mätpunkt A och B vara <2 mm och i mätpunkt C vara 
<3 mm. Tillåtna differenser A–C och B–C ska vara <2 mm. 

För att ett kontrollobjekt ska anses som godkänt ska minst 12 av de 15 kontroll-
punkterna vara godkända.  
 
Tabell 8 Resultat från jämnhetsmätning med rätskiva. 
Kontrollobjekt Antal 

godkända 
kontrollpunkter

Godkänd/ 
Ej godkänd 

Antal 
godkända 
kontrollpunkter

Godkänd/ 
Ej godkänd 

 Tvärs vägen Längs vägen 
6- B2 13 Godkänd 12 Godkänd 
9- C1 14 Godkänd 12 Godkänd 
11- C3 15 Godkänd 12 Godkänd 
14- D2 12 Godkänd 15 Godkänd 
18- E2 15 Godkänd 12 Godkänd 
21- F1 15 Godkänd 13 Godkänd 
22- F2 14 Godkänd 13 Godkänd 
26- G2 15 Godkänd 13 Godkänd 
28- G4 15 Godkänd 14 Godkänd 
29- H1 15 Godkänd 14 Godkänd 
31- H3 15 Godkänd 11 Ej godkänd 
33- I1 15 Godkänd 13 Godkänd 
36- I4 13 Godkänd 13 Godkänd 
40- S4 15 Godkänd 12 Godkänd 
42- K2 13 Godkänd 14 Godkänd 
51- M3 15 Godkänd 14 Godkänd 
55- N3 13 Godkänd 14 Godkänd 
56- N4 14 Godkänd 11 Ej godkänd 
61- P1 15 Godkänd 12 Godkänd 
65- Q1 15 Godkänd 13 Godkänd 
78- T2 15 Godkänd 11 Ej godkänd 
84- U4 14 Godkänd 13 Godkänd 
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Av tabell 8 framgår att jämnheten tvärs vägen blev godkänd för samtliga 
kontrollobjekt och att flertalet av kontrollobjekten också blev godkända längs 
vägen.  

Motsvarande mätningar med mätbil visade på underkända resultat (se 8.1). 
 

8.4 Friktion 
Mätning av den längsgående friktionen har utförts vid olika tillfällen med VTI:s 
Saab Friction Tester. Mätningen har utförts i höger hjulspår i höger körfält K1 vid 
en hastighet av 70 km/tim på våt vägyta ( mätmetod med 0,5 mm vattenfilm enligt 
VV metodanvisning 104:1990). Vid första mättillfället 1999-10-27 mättes friktion 
på två betongsträckor och två asfaltsträckor i östergående körriktning. Dessa var 
belägna vid betongvägens båda ändar. Vid det andra mättillfället 2000-08-08 
mättes samma sträckor som tidigare samt ytterligare två stycken sträckor som 
hade tillkommit i västergående körriktning, dels vid betongvägens ände vid 
Arphus där även angränsande asfaltsträckor mättes (vid VTI:s uppföljnings-
sträckor) dels vid VTI:s uppföljningssträcka vid sektion 12/200–12/000. 

 
Mätsträcka Läge Körriktning 

1a asfalt Betongvägens östra ände,  västergående 
1b betong Betongvägens östra ände, västergående 
2   betong Start sektion 12 200,  västergående 
3a asfalt Betongvägens västra ände,  östergående  
3b betong Betongvägens västra ände,  östergående  
4a asfalt Betongvägens östra ände,  östergående  
4b betong Betongvägens östra ände,  östergående 
 

Tabell 9 Uppmätt medelfriktion på 200 m långa mätsträckor. 
Betong                         Asfalt                 

 Frilagd 

Ny 

Frilagd 

1 år 

Nyslipad Slipad 

1 år 

Slipad 

2 år 

 

 Ny 1 år   2 år 3 år 

Datum 991027 000808 001025 010503 021003 Datum 991027 000808 001025 010503 021003

Str 1b,  0,64 0,74 0,73 0,58 Str 1a  0,69 0,66 0,82 0,64 

Str 2  0,65 0,72 0,70 0,60 Str 2      

Str 3b 0,95 0,62 0,74 0,78 0,63 Str 3a 0,84 0,63 0,58 0,84 0,66 

Str 4b 0,84 0,67 0,72 0,74 0,60 Str 4a 0,84 0,69 0,76 0,78 0,62 

            

Medelv 0,90 0,65 0,73 0,74 0,60  0,84 0,67 0,67 0,81 0,64 

 
Av tabell 9 framgår att de nylagda beläggningarna hade mycket god friktion 
(1999-10-27). Friktionen försämrades dock under första året. 

Under sensommaren år 2000 utfördes en diamantslipning av betong-
beläggningen. Detta påverkade texturen på betongbeläggningen och efter slipning 
förbättrades friktionen något på betongbeläggningen. 

Kravet på friktionen var vid upphandlingen 0,5, vilket är uppfyllt. Efter första 
vinter minskade friktionen från 0,90 till 0,65. Direkt efter slipning av 
betongbeläggningen ökade friktionen något till drygt 0,7. Efter vintern 2000–2001 
var friktionsvärdena oförändrade och låg på ungefär samma nivå som direkt efter 
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slipningen. Hösten 2002 hade friktionen minskat på båda beläggningarna men var 
fortfarande god, 0,60 respektive 0,64. 

 
8.5 Slitstyrka 
Beläggningens avnötning från dubbdäck har mätts under två 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 16. 

 

 
Figur 16 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. 

Under framför allt den första vintern sker ett initialslitage där överskottsbruk 
slits bort från beläggningen. Initialslitage förekommer både på asfalt och 
betongbeläggningar.  

På grund av att betongvägen blev slipad under sensommaren 2000 uppkom ett 
nytt initialslitage under vintern 2000–2001 för den nyslipade betongytan. 
Asfaltytan slipades inte så uppmätt slitage är efter två vintrar. Detta innebär att 
mätningarna för betong- och asfaltbeläggningarna hittills inte är direkt jämförbara. 
Efter något år har dock initialslitaget minskat även på betongbeläggningen och det 
går att jämföra mätresultaten. 
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Tabell 10 Uppmätt medelslitage. 
 Asfalt Betong Betong  
 Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3  
Vintern 1999-00 1,03 0,61 0,61 Första vintern 
Vintern 2000-01 0,43 0,44* 0,43*  
*= Betongbeläggningen slipad sensommaren 2000 dvs. slitaget under första vintern efter 

slipning (initialslitage). 
 

Av tabell 10 framgår att första vintern var medelslitaget på asfaltsträckan drygt 
1,0 mm och på betongsträckorna drygt 0,6 mm.  

På grund av att betongbeläggningen slipades under sensommaren 2000 
uppkom ett nytt initialslitage för sträckorna 2 och 3. Slitaget under vintern 2000–
2001 är därför inte jämförbart mellan betong- och asfaltsträckorna. Efter ett antal 
vintrar kommer slitaget att stabilisera sig och uppmätt slitage kan jämföras på ett 
mera riktigt sätt. 
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9 Slutsatser 
Efter det att vägen färdigställts har provcylindrar med diameter 100 mm tagits 
upp. Dessa har använts för att undersöka betongbeläggningens draghållfasthet, 
lagertjocklek och frostbeständighet. Resultatet från provningarna visade att 
materialegenskaperna var goda. 

Betongbeläggningens ytegenskaper har dokumenterats med mätningar av 
jämnhet, friktion och slitstyrka. Jämnheten i längdled har mätts med RST-bil vid 
olika tillfällen och har beskrivits med IRI-värde. Höga IRI-värden uppmättes före 
slipning av betongbeläggningen. Beläggningen klarade inte uppsatta jämnhetskrav 
enligt VÄG94 vid mätning med mätbil. Efter slipning förbättrades jämnheten och 
vägen godkändes av beställaren. Jämnheten i tvärled har mätts dels med VTI:s 
PRIMAL-utrustning dels med RST-bil. Uppmätta spårdjup (ojämnheter) var efter 
3 år små. Mätningar av den längsgående friktionen har utförts vid olika tillfällen 
med VTI:s Saab Friction Tester. Den nylagda beläggningen hade mycket god 
friktion. Friktionen försämrades dock under första året. Diamantslipning av 
betongbeläggningen påverkade också ytans textur och friktion. Efter slipningen 
förbättrades friktionen något på betongbeläggningen. Beläggningens avnötning 
från dubbdäck har mätts under två vintrar sedan vägen öppnades för trafik. 
Slitaget har varit litet trots att det i regel är större under de första åren när 
beläggningen är ny. 

Mätningarna visar att betongvägen efter tre års trafik har god jämnhet och 
friktion. Betongen uppvisar god slitstyrka och uppfyller kraven på draghållfasthet 
och frostbeständighet. Betongbeläggningen är något tjockare än den 
dimensionerade vilket påverkar livslängden i positiv riktning.  
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