
Författare Håkan Carlsson

FoU-enhet Väg- och banteknik

Projektnummer 60750

Projektnamn Metodbeskrivning av bärighets-
klassificering

Uppdragsgivare Fortifikationsverket

VTI notat 15-2004

Beskrivning av VTI-metod för
bärighetsklassificering av
svenska flygfältsbanor

VT
I n

ot
at

 1
5 

• 2
00

4

F
ot

o:
 H

åk
an

 C
ar

ls
so

n,
 V

T
I





VTI notat 15-2004 

Innehållsförteckning
 Sida 
1 Inledning 3
2 Förberedelser 3
3 Mätningar och undersökningar i fält 4
3.1 Provbelastning med fallviktsapparat 4
3.2 Skadeinspektion 6
3.3 Provtagning 7
3.4 Övrigt 7

4 Bärighetsklassificering 8
4.1 Avsnittsindelning 8
4.2 Beräkning 8
4.3 Kompletterande analyser 12

5 Dimensionering 13
6 Litteratur 15

Bilaga 1 Exempel på data från fallviktsmätning 
Bilaga 2 Tabell för beläggningstemperaturer 



 VTI notat 15-2004 



VTI notat 15-2004 3 

1 Inledning 
Bärighetsklassificering av flygfältsbanor enligt det internationella systemet med 
ACN/PCN (Aircraft Classification Number/Pavement Classification Number) 
används dels för att fastställa banors strukturella tillstånd och dels som ett 
operativt mått på en banas trafikerbarhet. Kraven på flygfältsbanorna har ökat i 
takt med större och tyngre flygplan samtidigt som de ekonomiska resurserna är 
begränsade. Det ställer krav på bra analysmetoder för underhåll och byggande. 
Bärighetsklassificeringen är en viktig parameter i uppföljningen av banornas 
tillstånd och underhållsplaneringen av flygfältsbanor. Den nuvarande analys- och 
beräkningsmetodiken har använts under många år och det finns en lång erfarenhet 
av dess användning. Samtidigt har ny kunskap successivt tagits fram inom 
området bärighet på vägar och flygfält. Det kan därför finnas ett behov av att 
uppgradera metoden. Tillämpningen av den nedan beskrivna metoden bör ske 
med viss försiktighet och i samråd med bärighetsexpertis. 

Metoden för bärighetsklassificering följer huvudsakligen ett omvänt 
dimensioneringsförfarande med ett underlag bestående av mer eller mindre kända 
uppgifter om banornas konstruktiva utformning (överbyggnadsdata) och en 
provbelastning med fallviktsdeflektometer (fallviktsmätning). Mätningen kan vid 
behov kompletteras med materialprovning i laboratorium. 

2 Förberedelser 
Innan arbetet påbörjas måste syftet med fältmätningen och bärighets-
klassificeringen klargöras. Är syftet, förutom en normal bärighetsklassificering, 
att undersökningen ska ligga till grund för exempelvis förstärknings-
dimensionering, utbyggnad, ombyggnad eller någon annan åtgärd måste hänsyn 
tas till det redan i planeringsskedet. Det är möjligt att antalet mätpunkter och dess 
placering, belastning, m.m. måste anpassas efter syftet med mätningen och 
klassificeringen samt till eventuella andra mätningar och undersökningar vid 
tillfället. 

Innan fältmätningen utförs bör uppgifter om banornas konstruktion och 
uppbyggnad inhämtas för att kunna planera mätningens omfattning och utförande 
på ett bra sätt. Andra uppgifter som kan vara till nytta vid planeringen av 
mätningen och klassificeringen är trafikuppgifter, banavsnitt med speciella 
problem och skador. Kontakten med de lokala fältansvariga är där av stor 
betydelse.

Lämpligaste tidpunkten på året för fallviktsmätningen är under sommaren och 
hösten. Då är det normalt stabila förhållande i flygfältskonstruktionen med endast 
små förändringar i de obundna överbyggnadslagrens och undergrundens 
egenskaper. Det går även att mäta på våren men tjällossning och fukt gör att 
materialegenskaperna kan förändras väldigt mycket på kort tid. Det kan då vara 
svårt att veta i vilket skede som fallviktsmätningen utförts. Om syftet med 
fallviktsmätningen är att mäta under perioden med svagaste konstruktionen 
rekommenderas att mätningarna upprepas flera gånger under denna tidsperiod. 
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3 Mätningar och undersökningar i fält 
3.1 Provbelastning med fallviktsapparat 
Provbelastning med fallviktsapparat (fallviktsmätning) på flygfältsbanor ska 
utföras med en tung fallvikt med en belastning som bör överstiga 100 kN. Lättare 
fallvikter kan undantagsvis användas på små flygfält som bara trafikeras med lätta 
flygplan.

Figur 1 VTI:s tunga fallvikt vid mätning. 

Antalet mätpunkter bör vara minst 8–10 stycken per bana eller avsnitt för att få 
ett bra representativt medelvärde och en uppfattning om spridningen inom 
avsnittet. På rullbanor och taxibanor utförs vanligtvis mätningen i två mätlinjer 
som är belägna 3–4 m till höger respektive vänster om centrumlinjen. Målsätt-
ningen är att mätningen ska utföras i de spår som trafikeras av flygplanens 
huvudhjulställ. På stations- och uppställningsplatser kan mätpunkternas placering 
anpassas till de inrullningslinjer som finns på plattan, men ska också placeras så 
att de täcker hela den trafikerade plattan. På rullbanor placeras mätpunkterna 
normalt i två mätlinjer, 4 m till höger respektive vänster om centrumlinjen, med 
ett mätpunktsavstånd på 50 m växelvis längs banan. På en sträcka av ca 300 m i 
banändarna, där de största belastningar sker, halveras mätpunktavståndet till 25 m 
växelvis längs banan, se figur 2. På taxibanor utförs mätningen också i två 
mätlinjer efter flygplanens hjulspår, ca 3–4 m till höger och vänster om 
centrumlinjen. På långa taxibanor är mätpunktsavståndet också 50 m medan det 
på korta taxibanor anpassas så minst 8–10 punkter mäts. På avsnitt med 
cementbetongbeläggning görs fallviktsbelastning huvudsakligen i området mitt på 
betongplattorna. Det går också att komplettera med mätningar vid kanter och hörn 
för att täcka in de variationer som finns inom avsnittet. 
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Figur 2 Mätpunkternas placering på en rullbana. 

Belastningen (kraften) vid fallviktsmätning på flygfält bör överstiga 100 kN 
och ska så långt det är möjligt anpassas efter den hjulbelastning som de 
trafikerande flygplanen har. Fallviktsapparaten bör vara av typen två-
massefallvikt. Fallvikten ska ha minst 6 sensorer för att mäta deflektionen 
(dynamisk nedsjunkning) fördelade från belastningscentrum ut till ett avstånd på 
minst 1 500 mm från belastningscentrum. Minst tre belastningar (slag) görs i varje 
mätpunkt och resultatet (deflektioner och kraft) från de två sista registreras. Om 
det är för stor skillnad i deflektion (mer än 5 % i centrumdeflektion) mellan slagen 
ska fler belastningar göras till dess skillnaden är acceptabel, dock maximalt fem 
registrerade slag. Fallvikten ska också ha sensorer som mäter temperaturen i 
luften och på beläggningsytan vid varje mätpunkt. 
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Figur 3 Principskiss av fallviktsmätning. 

Parallellt med fallviktsmätningen ska asfaltbeläggningens temperatur mätas. 
Asfaltbeläggningens temperatur är en viktig faktor i den fortsatta analysen av 
mätresultatet. Beläggningen mäts med givare på tre nivåer, en ytlig (ca 1–2 cm), 
en i underkant av asfaltbeläggningen och en ungefär på halva tjockleken. Vid 
tunna asfaltbeläggningar kan givaren på halva tjockleken uteslutas. Vid soligt 
väder bör temperaturen registreras med ett intervall på max. 10 minuter och vid 
mulet väder max. 30 minuter. Beläggningstemperaturen ska vara över 0oC och bör 
inte överstiga 30oC.

Förutom den ordinarie omfattningen på fallviktsmätningen kan kompletterande 
punkter mätas på sprickor och skador. Syftet med mätningen är att jämföra 
bärigheten (styvheten) i skadade mätpunkter med bärigheten på det oskadade 
avsnittet. Belastningen görs då rakt på sprickan eller skadan. Motsvarande 
belastning kan också göras på eller precis i anslutning till fogar. Resultaten kan 
sedan användas för att analysera eventuella brister i fogarnas lastöverföring. 

För att analysera de obundna lagrens icke linjära egenskaper (spännings-
beroende) kan flera belastningsnivåer i samma mätpunkt användas vid 
fallviktsmätningen. De olika spänningsnivåer som uppstår i de obundna lagren vid 
olika belastningsnivåer gör det möjlig att exempelvis analysera materialens 
styvhet med hänsyn till spänningen i materialet. 

3.2 Skadeinspektion  
Som ett viktigt komplement till provbelastningen bör en inspektion av 
flygfältsbanans tillstånd utföras och då i första hand en kartering av de eventuella 
skador som förekommer. Med utgångspunkt från bärighetsklassificeringen är det 
främst skador av strukturell karaktär så som sprickor, krackeleringar och 
spårbildning som är viktiga, men även ytskador av typen stensläpp och åldrade, 
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bindemedelsfattiga asfaltbeläggningar ger information om banans allmänna 
tillstånd. Skadeinspektion bör tidsmässigt göras i nära anslutning till 
provbelastningen med fallviktsapparat för att resultaten från fallviktsmätningen 
ska kunna relateras till banans tillstånd. 

3.3 Provtagning 
I de flesta fallen är det värdefullt att borra upp kärnor ur asfaltbeläggningen. Det 
kan ofta vara svårt att få fram exakta uppgifter om beläggningslagrens typ och 
tjocklek ur de handlingar som finns då dessa kan vara gamla eller saknas helt. 
Genom att bara utföra en enkel okulär besiktning av borrkärnorna går det att få en 
bra information om typ av beläggningslager, skick och tjocklek. 

I vissa fall kan det även vara nödvändigt att ta prov av de obundna 
överbyggnadsmaterialen och/eller undergrunden om det kan tänkas ha en 
avgörande roll för utvärderingen av banans tillstånd. 

Proverna från beläggning och obundna material kan om så önskas analyseras 
ytterligare på laboratorium för att bestämma dess egenskaper och tillstånd. 
Egenskaper hos asfaltbeläggningen som kan vara särskilt intressanta att undersöka 
med hänsyn till bärighetsklassificeringen är styvhet, utmattning och vidhäftning. 

3.4 Övrigt 
I samband med fallviktsmätningen kan det vara lämpligt av ekonomiska skäl att 
även undersöka banans ytegenskaper, såsom textur och (våt)friktion.  

Figur 4 Engelsk Mini Texture Meter (MTM). 

Banans yttextur kan bestämmas med mer eller mindre manuella metoder så 
som Sandpatch och engelska Mini Texture Meter (MTM) eller mer heltäckande 
genom en mätning med RST-bil. Även ytdräneringsmätning med en sk. ”Outflow 
meter” kan användas som ett indirekt mått på ytans förmåga att avbörda vatten. 

Flygfältsbanans (våt)friktion bestäms lämpligast med en mätning med SAAB 
Friction Tester. Det finns också mindre manuella utrustningar för mätning av 
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friktion, som exempelvis Fido och Pendel, men dessa är främst avsedda för 
punktmätningar på exempelvis banmarkeringar. 

Figur 5 SAAB Friction Tester. 

4 Bärighetsklassificering 
Den beräkningsmetod som används för bärighetsklassificering är en metod som 
har använts i Sverige under flertalet år för att i normalfallet bärighetsklassificera 
civila och militära flygfältsbanor. Beräkningsmetoden är av typen linjärelastisk 
modell.

4.1 Avsnittsindelning 
Om det är nödvändigt delas flygfältsbanan som ska bärighetsklassificeras in i 
likartade avsnitt med hänsyn till lageruppbyggnad, undergrund, beläggnings-
temperatur, uppmätta deflektioner m.m. Om det endast är små variationer inom 
banan görs klassificeringsberäkningen för hela banan i en beräkning. Det blir då 
fler mätpunkter inom avsnittet vilket ger en bättre bild av banans tillstånd och 
dess variationer. 

4.2 Beräkning 
Överbyggnadslagren inom respektive banavsnitt sammanförs i lämpliga lager och 
utifrån uppmätta deflektionsprofiler från fallviktsmätningen beräknas genom-
snittliga elasticitetsmoduler (E-moduler) för dessa lager. I beräkningen antas 
överbyggnadslagren homogena och skadefria/ospruckna. Normalt delas 
konstruktionen in i två eller tre lager. I vissa fall kan det vara nödvändigt att 
använda fler lager, men ju fler lager som ska beräknas desto svårare är det att 
beräkna relevanta E-moduler. Lagren bör inte vara för tunna, då är det bättre att 
slå ihop flera likartade lager till ett. 
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Figur 6 Exempel på en vanlig uppbyggnad av flygfältsbanor. 

Hänsyn till klimatet tas genom att året indelas i perioder: vår, sommar och höst. 
Någon nedbrytning under den frusna vinterperioden antas inte ske. Periodernas 
längd och medeltemperatur är beroende av flygfältets geografiska läge. 
Medeltemperaturen för asfaltbeläggningen beräknas från medeltemperaturen i 
luften dagtid (kl. 8–18) enligt formel 1. 

Formel 1: 
 TA=TL*(1+0,025*TL)

TA= Medeltemperatur i asfaltbeläggning (djup > 5 cm) 
TL = Medeltemperatur i luften 

I bilaga 2 redovisas medeltemperaturen i asfaltbeläggningen för ett antal orter i 
Sverige beräknat från medeltemperaturen i luften enligt SMHI:s mätningar. 

De bitumenbundna lagrens E-modul korrigeras från den vid mätillfället 
beräknade till olika värden beroende på respektive periods medeltemperatur enligt 
sambandet i figur 7. Mättillfällets beläggningstemperatur och beräknade E-modul 
markeras i diagrammet och en kurva parallell med normalkurvorna ritas in för att 
representera sambandet för den aktuella asfaltbeläggningen. 
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Figur 7 Samband mellan beläggningstemperatur och E-modul för asfalt-
beläggningar.

Under vårperioden (tjällossningen) är styvheten i undergrunden lägre varför 
undergrundens E-modul nedsätts under vårperioden. Storleken på den 
nedsättningen görs med hänsyn till material i undergrunden. Ett icke tjälfarligt väl 
dränerat material har ingen eller väldigt liten nedsättning i styvhet under 
tjällossningen medan ett tjälfarligt material har en nedsättning i styvhet på  
25–30 %. Längden på vårperioden (tjällossningen) är beroende av fältets 
geografiska läge. I södra Sverige är vårperiod ca 0,5 månad lång medan den i 
nordligaste delarna av landet är ca 2 månader lång. Exempel på periodindelning 
för södra och norra Sverige visas i tabell 1. 

Tabell 1 Periodindelning med medeltemperatur i asfaltbeläggningen (oC) och 
periodlängd (månader). 
Södra Sverige Vårperiod Sommarperiod Höstperiod 
Bel.temperatur 2 24 9 
Längd 0,5 4,5 5 
Norra Sverige    
Bel.temperatur 4 19 7 
Längd 2 3,5 1,5 

De beräknade E-modulerna för lagren i flygfältskonstruktionen användes vid 
framtagande av kritiska påkänningar i överbyggnaden vid en viss storlek på en 
ekvivalent singelhjulbelastning (ESWL), som har ringtrycket 1,25 MPa. För 
asfaltbeläggningen är det den horisontella dragtöjningen i underkant på lagret som 
är den kritiska påkänningen. Som kriterium för asfaltbeläggningen används 
Kinghams formel enligt formel 2. Ur sambandet mellan kritisk töjning i det 
bitumenbundna lagret och antalet belastningsväxlingar (antalet passerande plan i 
samma hjulspår) kan det största värdet på ESWL som kan tillåtas för 10 000 
belastningsväxlingar beräknas. 
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Formel 2: Kinghams formel: 
 N = 2,16 * 10-14 * 1,16 (1,8 * T + 32) / ed

N = tillåtet antal hjulöverfarter 
T = medeltemperaturen i beläggningen, oC
e = dragtöjningen i underkant på asfalten, m/m (strain) 
d = är en materialberoende konstant. 

Materialkonstanten d i Kinghams formel är vanligtvis 4,1 för en normal svensk 
asfaltbeläggning. Är beläggningen åldrad och i dåligt skick med dåliga 
utmattningsegenskaper bör konstanten sänkas till 4,0. Om beläggningen (bundna 
bärlagret) består av högkvalitativ ny asfalt med goda utmattningsegenskaper kan 
konstanten höjas till 4,2–4,3. 

Som kontroll av spårbildningen används vertikaltöjningen på terrassytan som 
kritisk påkänning. Att vertikaltöjningen i överkant på undergrunden inte blir 
dimensionerande kontrolleras med formel 3. 

Formel 3: 
 N = (0,028/e)4

N = tillåtet antal singelhjulöverfarter 
e = vertikal töjning i överkant på undergrundsmaterial, m/m (strain). 

Tillåtet antal hjulöverfarter för respektive period vägs samman med hänsyn till 
periodens längd för att erhålla totalt tillåtet antal hjulöverfarter enligt Miners 
delskadehypotes angiven i formel 4. 

Formel 4: Miners delskadehypotes. 

ä ¢ 0,1
Ntill

Nverkl

Vilket kan skrivas om enligt följande: 

NtillTot = 12/(Tp1/Ntill1+Tp2/Ntill2+Tp3/Ntill3)

NtillTot = tillåtet totalt antal hjulöverfarter 
Tp1-3 = periodens längd i månader 
Ntill1-3 = tillåtet antal hjulöverfarter för period 1–3. 

På banor med cementbetongbeläggning är beräkningsprocedur samma som för 
banor med asfaltbeläggning enligt ovan med avseende på lagerindelning, 
beräkning av lagerstyvhet (E-modul), hjullast, ringtryck m.m. Som kritisk 
påkänning i de cementbundna lagren beräknas ESWL motsvarande tillåten 
horisontell dragspänningen 3,5 MPa i underkant av betonglagret. Det gränsvärdet 
utgår från en tillåten brottdragspänning på 4,2 MPa som justerats med hänsyn till 
10 000 hjulbelastningar. De största påkänningarna i betonglagret på banor med 
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betongbeläggning sker under vårperioden när styvheten är låg i undergrunden pga. 
tjällossningen. På banor med betonglager som lagts över med asfaltbeläggning 
uppstår de största påkänningar vanligtvis under sommarperioden då den högre 
temperaturen medför en låg styvhet i det överliggande asfaltlagret och därmed stor 
belastning på betonglagret. 

Då 1 PCN-enhet motsvaras av ESWL = 5 kN fås PCN-talet genom att det 
framräknade tillåtna ESWL för 10 000 hjulöverfarter, uttryckt i kN, divideras med 
5 för att erhålla banans PCN-tal. 

Till det framräknade PCN-talet hör också en kod med fyra bokstäver för att 
ytterligare karaktärisera banan, exempelvis PCN 50/F/B/X/T. Den första 
bokstaven anger typ av bana med R (Rigid) för bana med betongbeläggning och F 
(Flexible) för bana med asfaltbeläggning. Den andra bokstaven anger styvheten på 
undergrunden i fyra klasser. Klass A står för hög styvhet (berg, stenfyllning, 
grus), klass B för medium (grus, sand), klass C för låg (finsand, lera) och klass D 
för ultra låg (lös lera, silt, torv). Maximalt tillåtet ringtryck anges i tredje 
bokstaven i fyra klasser. Klass W står för obegränsat ringtryck, klass X för 
maximalt 1,5 MPa (vanligast), klass Y för maximalt 1,0 MPa och klass Z för 
maximalt 0,5 MPa. Den sista bokstaven i koden anger vilken typ av metod som 
används för att värdera banan. Vid teknisk, analytisk utvärdering av banan anges 
T och om värderingen grundas på erfarenhet av trafikerade flygplan anges U. 

4.3 Kompletterande analyser 
En kompletterande analys av bärigheten i sprickor och skador kan göras med hjälp 
av beräknade krökningsradier från resultatet av fallviktsmätningen på sprickor. 

Vid mättillfället utförs också till skadade punkter (sprickor och sättningar) 
riktade provbelastningar med fallviktsutrustningen. Detta görs för att jämföra 
"bärigheten" i de skadade punkterna med de oskadade mätpunkterna inom det 
aktuella banavsnittet. I jämförelsen används medelvärdet av de beräknade 
krökningsradierna, enligt formel 5, för de skadade respektive oskadade 
mätpunkterna. Ett PCN-tal uppskattas för de skadade mätpunkterna enligt ett 
samband mellan krökningsradien och PCN-talet grundat på tidigare mätningar och 
PCN-beräkningar enligt formel 6. 

Formel 5: Krökningsradie (m) beräknat på centrumdeflektion, D0, och 
deflektion 600 mm från belastningscentrum, D600, (mm) 

 Kr = 6002/(2*D0*(D0/D600-1))/1 000 

Formel 6: Samband mellan PCN-tal och krökningsradie för överbyggnad med 
asfaltbeläggning. 

 PCN = 0,269*Kr*Tbel*H1
0,9+8,461

Kr = Krökningsradie (D0 och D600) i m. 
Tbel = Asfaltbeläggningens temperatur i oC, >0oC.
H1 = Asfaltbeläggningens tjocklek i m. 
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De beräknade PCN-talen för de oskadade punkterna justeras för de skadade 
punkterna i samma förhållande som de PCN-tal som beräknats från 
krökningsradierna. Se formel 7. 

Formel 7: 

KrHel

KrSkad

Hel

Skad

PCN
PCN

PCN
PCN

=

vilket ger 

 PCNSkad = PCNHel*PCNKrSkad/PCNKrHel

PCNSkad = PCN-tal i skadade mätpunkter 
PCNHel = PCN-tal i oskadade mätpunkter enligt metodbeskrivning ovan 
PCNKrSkad = PCN-tal i skadade mätpunkter beräknade enligt formel 6 
PCNKrHel = PCN-tal i oskadade mätpunkter beräknade enligt formel 6. 

De uppskattade PCN-talen för de skadade punkterna får anses endast vara 
riktvärden och inte några exakta PCN-tal. Uppskattningen grundar sig på ett 
samband framtaget på mätningar och beräkningar på ca 165 flygfältsbanor under 
1990-talet. Rent teoretiskt är konstruktionen uttjänt i de skadade mätpunkterna, då 
ett brott uppstått, varför PCN-talet också teoretiskt skall vara 0. I praktiken fyller 
dock konstruktionen fortfarande en funktion, trots skadorna, varför det 
uppskattade PCN-talet får anses mer som ett funktionsmått än ett rent bärighetstal. 

Ytterligare analyser av fallviktsmätningen kan göras för att studera 
flygfältsbanans känslighet för belastningens storlek. Som ett mått på respektive 
flygfältsbanas känslighet för storleken på singelhjulbelastningen, lägre och högre 
belastning i förhållande till ESWL, beräknas kvoter för tillåtet antal belastningar i 
förhållande till de normenliga 10 000. Beräkningar med singelhjulbelastningar
motsvarande 50 respektive 200 % av beräknade ESWL resulterar i kvoter som 
beskriver banans lastkänslighet. Som exempel kan tas en singelhjulbelastning 
motsvarande 50 % av ESWL resulterar i 60 000 tillåtna belastningar till skillnad 
mot ESWL som resulterar i de normenliga 10 000. Därmed blir kvoten 6 för 50 % 
ESWL (60 000/10 000=6). På motsvarande sätt beräknas kvoten för belastningen 
200 % ESWL, som exempelvis kan bli 0,20.  

5 Dimensionering 
Fallviktsmätningen och bärighetsanalysen kan också ligga till grund för en 
dimensionering av eventuella förstärkningsåtgärder på flygfältsbanan. Dimension-
eringen kan utföras för att uppnå ett visst önskat PCN-tal, men det är att 
rekommendera att dimensioneringen istället utförs med hänsyn till den 
flygplanstrafik som redan trafikerat banan och en prognos för den förväntade 
flygtrafiken med dess verkliga laster, ringtryck och omfattning. 

Som underlag för dimensioneringsberäkningarna används de tidigare och de 
prognostiserade rörelserna per flygplanstyp. Hänsyn tas till flygplanens vikt, 
ringtryck och spårvidd. Den dimensionerande vikten på respektive tyngre 
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flygplanstyp antas normalt till 80 % av flygplanets angivna maxvikt och för de 
något mindre flygplanen till 100 % av maxvikten. Med hänsyn till hjulbelast-
ningarna, ringtryck och spårvidd kan det vara möjligt att slå samman rörelserna 
för vissa flygplanstyper i beräkningarna. Trafiken med små lätta flygplan, civila 
och militära, tas ej med i dimensioneringsberäkningen, då dessa genom sin låga 
vikt har en försumbar inverkan på dimensioneringen. För respektive flygplanstyp 
beräknas fördelningen av lasten på nos- och huvudhjulställ, lastens fördelning på 
olika hjul samt ringtryck. 

Antalet hjulöverfarter beräknas för de olika lastfallen. Antal hjulöverfarter är 
beroende av prognostiserat antal rörelser, typ av huvudhjulställ, spårbundenhet 
samt dimensioneringsperiod. Spårbundenheten antas normalt till 50 % (50 % av 
trafiken med respektive flygplanstyp går i samma spår) på rullbanor och 80 % på 
taxibanor och i rullbanornas ändar. Normalt dimensioneras banorna för en 
teoretisk livslängd på 20 år. 

Påkänningarna i överbyggnadskonstruktionen beräknas med hänsyn till 
resultatet av fallviktsmätningen och bärighetsanalysen av flygfältsbanans 
konstruktion. Istället för en trafiklast bestående av ESWL som används i 
bärighetsklassificeringen ovan används de verkliga trafiklasterna med dess 
hjullaster, position, ringtryck, typ av huvudhjulställ och antal överfarter i 
dimensioneringsberäkningarna för att ta fram påkänningarna i ett valfritt antal 
punkter i konstruktionen. Beräkningar följer annars samma procedur som 
bärighetsklassificeringen ovan med avseende på lagerindelning, E-moduler, 
kriterier osv. 

Tillåtet antal hjulöverfarter för respektive period vägs samman m.h.t. periodens 
längd för att erhålla tillåtet antal hjulöverfarter för respektive flygplanstyp. Den 
verkliga trafiken divideras med den tillåtna. Kvoterna för respektive 
belastningsfall summeras och resultatet skall vara < 1,0 för att erhålla den 
dimensionerande livslängden. Om så ej är fallet får överbyggnaden justeras (öka 
eller minska lagertjocklekar) och en ny beräkning göras för att uppnå den önskade 
livslängden.

På samma sätt som för en dimensionering går det att analysera eventuella 
enstaka rörelser med för tunga flygplan och dess inverkan på nedbrytningen av 
flygfältsbanans konstruktion. Det är där viktigt att tänka på att banor med 
beläggning av betong är mycket mer känsliga för överlaster än banor med asfalt. 
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Exempel på mätdata från fallviktsmätning. 

FWD 81 Mätn.nr:2 Flygstad flygplats 03-07-09
Sträcka: RUL Län: A
Spår: H+V Fält: FLY
Mätavst: 100 Riktn: F
Operatör: HC Kommentar: RWY 12-30 MULET

Sektion 0 300 600 900 1200 1500  Kraft   T l   T y  Slag Krök.radie Övrig info
maxdefl   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]  [mm]  [mm]   [kN]  [øC]  [øC] D0:60 [m]

0 0.48 0.30 0.17 0.12 0.09 0.08 137.4 15.9 22.5 2 206 4m höger
50 0.45 0.26 0.15 0.10 0.08 0.06 137.0 15.8 22.2 2 200 Bel. 28oC

100 0.46 0.30 0.18 0.13 0.10 0.07 137.0 15.7 21.9 2 252
150 0.47 0.33 0.20 0.15 0.11 0.09 137.2 15.7 20.4 2 284
200 0.46 0.31 0.19 0.13 0.12 0.09 137.0 15.6 21.6 2 275
250 0.42 0.22 0.12 0.10 0.08 0.07 137.1 15.6 21.7 2 171
300 0.43 0.25 0.16 0.12 0.10 0.09 137.1 15.6 21.7 2 248
350 0.66 0.46 0.29 0.21 0.15 0.12 135.9 15.5 21.7 2 214
400 0.79 0.62 0.39 0.25 0.17 0.11 135.4 15.5 21.9 2 222
500 0.63 0.41 0.25 0.19 0.15 0.12 136.3 15.6 21.6 2 188
600 0.79 0.52 0.26 0.15 0.09 0.06 135.8 15.6 21.4 2 112
700 0.52 0.28 0.14 0.11 0.09 0.05 136.3 15.7 21.2 2 128
800 0.48 0.30 0.17 0.13 0.11 0.09 136.6 15.8 21.0 2 206
900 0.54 0.37 0.25 0.19 0.16 0.15 136.7 15.8 21.0 2 287

1000 0.91 0.67 0.43 0.31 0.24 0.19 135.4 16.0 21.0 2 177
1100 0.38 0.21 0.13 0.12 0.11 0.09 136.3 16.1 20.1 2 246
1200 0.84 0.65 0.43 0.32 0.24 0.21 136.4 16.0 20.2 2 225 Bel. 27oC
1300 0.79 0.61 0.41 0.29 0.22 0.17 136.2 16.0 22.2 2 246
1350 1.14 0.85 0.51 0.34 0.24 0.17 134.8 15.9 21.9 2 128
1400 0.43 0.30 0.21 0.17 0.15 0.14 137.8 15.9 21.8 2 400
1450 0.65 0.52 0.36 0.26 0.20 0.19 135.9 15.8 22.3 2 344
1500 0.84 0.65 0.40 0.27 0.19 0.12 135.8 15.8 21.1 2 195
1550 0.78 0.57 0.36 0.25 0.19 0.15 136.2 15.8 22.4 2 198
1600 0.80 0.58 0.41 0.28 0.22 0.19 136.1 15.7 20.5 2 237
1650 0.71 0.50 0.31 0.21 0.16 0.12 136.1 15.7 20.0 2 196
1700 0.73 0.50 0.26 0.15 0.08 0.04 136.4 15.6 21.6 2 136
1750 0.33 0.17 0.07 0.03 0.02 0.01 139.1 15.6 19.3 2 147
1800 0.22 0.15 0.06 0.03 0.01   ---- 138.3 15.5 21.2 2 307 Bel. 26oC
1850 0.33 0.21 0.10 0.05 0.02 0.01 138.4 15.5 22.1 2 237

25 0.52 0.28 0.16 0.12 0.09 0.08 137.5 15.6 21.1 2 154 4m vänster
75 0.41 0.27 0.16 0.11 0.08 0.07 138.4 15.4 21.9 2 281

125 0.45 0.32 0.19 0.14 0.11 0.09 137.9 15.3 19.5 3 292
175 0.46 0.28 0.17 0.13 0.11 0.08 138.0 15.3 20.4 2 229
225 0.60 0.41 0.23 0.15 0.11 0.08 136.8 15.2 19.9 2 186
275 0.52 0.32 0.17 0.13 0.09 0.08 137.5 15.2 21.0 3 168 Bel. 26oC
325 0.59 0.39 0.23 0.17 0.13 0.11 137.4 15.2 20.4 2 195
375 0.79 0.60 0.39 0.25 0.16 0.11 136.7 15.1 21.1 3 222
450 0.38 0.20 0.10 0.05 0.03 0.02 137.5 15.2 21.1 2 169
550 0.99 0.69 0.42 0.29 0.21 0.15 136.3 15.2 22.2 2 134
650 0.60 0.42 0.26 0.17 0.11 0.08 137.5 15.2 20.8 2 229
750 0.51 0.28 0.17 0.13 0.11 0.10 137.4 15.2 21.8 2 176
850 0.44 0.31 0.20 0.16 0.13 0.11 137.1 15.2 21.4 2 341
950 0.63 0.46 0.32 0.24 0.21 0.17 136.6 15.2 20.7 2 295

1050 0.39 0.26 0.16 0.13 0.12 0.11 138.1 15.5 21.0 2 321
1150 0.34 0.20 0.13 0.12 0.11 0.10 138.9 15.4 21.0 2 328
1250 0.74 0.56 0.37 0.27 0.22 0.18 137.2 15.4 21.2 2 243
1325 0.97 0.66 0.44 0.28 0.19 0.16 136.1 15.2 20.0 2 154
1375 0.67 0.49 0.31 0.23 0.19 0.15 138.0 15.0 21.6 2 231
1425 0.56 0.38 0.25 0.18 0.16 0.14 138.1 14.9 21.4 2 259
1475 0.63 0.48 0.34 0.25 0.19 0.16 137.4 14.9 21.2 2 335
1525 0.72 0.54 0.36 0.25 0.19 0.15 137.7 14.9 21.7 2 250
1575 0.75 0.57 0.36 0.25 0.18 0.16 137.0 14.7 20.5 2 222
1625 0.76 0.59 0.37 0.26 0.20 0.16 136.4 14.6 18.3 2 225
1675 0.63 0.47 0.31 0.22 0.16 0.12 138.0 14.5 20.1 2 277
1725 0.23 0.13 0.05 0.02 0.01   ---- 140.4 14.5 18.3 2 217
1775 0.31 0.15 0.05 0.02 0.01   ---- 139.7 14.3 19.7 2 112 Bel. 25oC
1825 0.29 0.15 0.05 0.03 0.01   ---- 139.9 14.3 19.7 2 129
1875 0.28 0.15 0.05 0.02 0.01  ---- 140.1 14.3 21.1 2 140

Medelv 0.58 0.40 0.24 0.17 0.13 0.11 137.2 15.4 21.0 223
Std.avv. 0.20 0.17 0.12 0.08 0.06 0.05 64
Min 0.22 0.13 0.05 0.02 0.01 0.01 112
Max 1.14 0.85 0.51 0.34 0.24 0.21 400
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Medeltemperatur i asfaltbeläggningen (djup > 5 cm) i oC under 
dagen kl. 08-18, 1931-1960. (TA = TL*(1+0,025*TL).

Kommun Jan Feb Mar Apr Maj Jun jul Aug Sep Okt Nov Dec

Karesuando -9,0 -8,8 -6,2 -0,9 5,9 15,8 22,6 18,9 9,0 -0,4 -5,8 -8,0

Kiruna -8,4 -8,2 -5,7 -1,0 5,1 14,2 20,8 17,1 8,0 -0,6 -5,6 -7,5

Stensele -8,4 -7,4 -4,0 1,8 9,6 17,2 22,4 19,2 10,7 2,2 -3,5 -6,5

Haparanda -7,8 -7,5 -5,0 1,1 9,2 18,6 26,5 22,8 12,5 3,2 -2,3 -5,5

Umeå -6,1 -5,4 -2,3 3,6 11,5 19,4 25,9 23,9 14,3 5,3 -0,6 -3,6

Östersund -6,5 -5,4 -2,0 4,0 11,5 18,2 23,9 21,9 13,0 4,5 -1,1 -4,1

Särna -8,1 -6,5 -2,6 3,3 12,7 19,1 23,7 20,6 12,4 3,3 -3,1 -6,4

Malung -6,6 -5,2 -1,2 5,5 14,8 21,7 26,1 23,1 14,3 5,4 -1,2 -4,2

Falun -5,4 -4,1 -0,1 6,8 16,8 23,3 28,0 25,2 16,1 6,9 0,8 -2,7

Stockholm -2,6 -2,3 0,7 7,3 15,4 23,5 29,0 26,7 18,2 9,5 3,3 0,2

Örebro -3,2 -2,6 0,9 8,4 17,4 24,4 29,2 26,5 17,9 8,9 2,5 -0,5

Nyköping -2,8 -2,2 1,0 8,1 15,8 24,4 28,0 27,6 18,6 9,3 3,1 0,1

Linköping -2,4 -1,9 1,6 9,3 17,7 25,3 30,0 27,8 19,1 10,0 3,2 0,3

Vänersborg -1,8 -1,7 1,1 7,4 15,6 22,9 27,4 25,7 18,6 10,3 4,0 1,0

Skar -2,7 -2,4 0,9 8,2 17,1 24,0 28,0 25,9 17,4 9,0 3,0 -0,2

Göteborg -0,9 -0,6 2,5 8,9 17,4 23,7 28,0 26,7 19,8 11,8 5,3 2,1

Kalmar -1,0 -0,8 1,1 6,3 13,1 21,3 26,9 26,1 19,8 11,8 5,1 1,9

Visby -0,5 -0,9 0,7 6,0 12,8 21,2 26,5 25,9 18,7 10,9 5,1 1,9

Jönköping -2,0 -1,7 1,3 8,0 15,1 22,9 27,2 25,9 18,2 9,7 3,7 0,6

Borås -2,3 -1,7 1,8 8,8 17,6 24,0 28,2 26,1 17,9 9,7 3,3 0,1

Nässjö -3,8 -2,9 0,6 7,4 15,9 23,4 27,2 25,2 16,6 8,1 1,9 -1,0

Växjö -2,3 -1,7 1,6 8,6 17,4 24,6 28,0 26,3 18,4 9,7 3,6 0,2

Malmö 0,2 0,3 3,0 10,0 17,7 24,4 28,0 27,6 21,0 12,7 6,4 2,8

Kristianstad -0,6 0,2 2,5 9,9 17,6 25,2 28,6 26,3 20,3 11,9 5,5 2,0
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