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Förord 

I Trafikverkets tekniska krav (TRVK) ges möjlighet att dimensionera varje körfält på en 

motorväg efter den aktuella trafikmängden, men denna möjlighet används nästan aldrig 

utan båda körfälten utförs lika. Eftersom största delen av trafiken, och framförallt den 

tunga trafiken, går i det högra körfältet är det en fördel om detta körfält ges en högre 

bärighet än det vänstra körfältet som är mindre belastat. För vägar med stora trafik-

mängder kan ett alternativ vara att använda en kombinerad vägbeläggning med betong i 

högra körfältet och asfalt i vänstra körfältet. Detta kan i många fall vara en kostnads-

effektiv lösning där de olika beläggningstyperna används på ett optimalt sätt.  

Inom Trafikverket vill man nu undersöka möjligheten med att utföra en kombinerad 

vägbeläggning med betong i det tungt trafikerade högra körfältet och asfalt i vänstra 

körfältet. I ett första steg har VTI fått uppdrag att sammanställa erfarenheter från några 

olika länder. I ett andra steg planeras för att utföra en provsträcka på en svensk motor-

väg. 

I detta notat beskrivs de erfarenheter som gjorts i Sverige, Tyskland, Sydafrika och 

USA av att ha ett körfält i betong jämte ett körfält i asfalt. Vid arbetet med notatet har 

erfarenheter hämtats via bland annat studiebesök, konferensbidrag och intervjuer. I 

slutet av notatet ges förslag på hur en vägöverbyggnad med kombinerad vägbeläggning 

kan utformas. Fotograf till försättsbilden är Bo Carlsson, fotograf till övriga bilder är 

Bengt-Åke Hultqvist, förutom bilderna i Figur 10 och Figur 12 där fotograf anges vid 

respektive bild. 

Arbetet med denna sammanställning har finansierats av Trafikverket (ansvarig Björn 

Kullander). Författarna vill rikta ett stort tack till Bo Carlsson, tidigare på VTI, för 

arbetet med kapitlet om Södertälje. Stort tack också till Christer Hagert och Björn 

Kullander (Trafikverket) samt till Stig Jansson och Erik Simonsen (Cementa) för bra 

synpunkter och diskussioner. 

 

 

Linköping i november 2014 

 

 

Bengt-Åke Hultqvist
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Kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium genomfört 16 oktober 2014 där Safwat Said var lektör. Ellen 

Dolk har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 6 juni november 2014. 

Forskningschef Björn Kalman har därefter granskat och godkänt publikationen för 

publicering. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är 

författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s 

uppfattning. 

 

 

Quality review 

Review seminar was carried out on 16 October 2014, where Safwat Said reviewed and 

commented on the report. Ellen Dolk has made alterations to the final manuscript of the 

report 6 November 2014. The research director Björn Kalman examined and approved 

the report for publication. The conclusions and recommendations expressed are the 

author’s/authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority.  
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Betongbeläggning i tungt trafikerade körfält på motorväg 

av Bengt-Åke Hultqvist och Ellen Dolk 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

På de flesta motorvägar i Sverige går huvuddelen av trafiken i det högra körfältet. 

Vänster körfält används för omkörningar och i stort sett endast av personbilar. Trafik-

belastningen är därför väldigt olika i de båda körfälten men vid projektering och 

byggande av motorvägar utförs i regel körfälten med samma uppbyggnad. Detta innebär 

ofta att vänster körfält som har betydligt mindre trafikbelastning blir överdimensionerat. 

Vid ett optimalt vägbyggande anpassas varje körfält för den trafikmängd som kommer 

att belasta körfältet. Detta innebär att en starkare överbyggnad bör väljas i högra 

körfältet. En optimal lösning kan vara att använda en kombinerad vägbeläggning med 

betong i högra körfältet och asfalt i vänstra körfältet. Denna typ av kombinerad 

vägbeläggning kan användas såväl vid nybyggnation som vid reparation av motorvägar 

där högra körfältet behöver förstärkas på grund av skador från den tunga trafiken. Ett 

annat användningsområde är 2+1 väg där de tungt trafikerade körfälten kan utföras i 

betong. 

I flera olika länder har man provat kombinerad vägbeläggning med gott resultat. I 

Sverige har det funnits en kort sträcka på E4 vid Södertälje där det låg betongbelägg-

ning i högra körfältet och asfaltbeläggning i det vänstra. Betongbeläggningen 

trafikerades under 21 år utan att någon underhållsåtgärd utfördes. Spårbildningen var 

under tiden endast 0,4 mm/år i genomsnitt, men det var dags för en ytåtgärd. Dessutom 

hade fogen mellan körfälten förlorat fogmassa och behövde tätas. Istället lades 

betongbeläggningen över med asfalt 2009 i samband med ett underhållsarbete på 

närliggande asfaltsbeläggning. 

I Tyskland har man använt kombinerad vägbeläggning med oarmerad betong sedan 

början av 1980-talet och den används fortfarande mycket i Nordrhein-Westfalen. 

Vägmyndigheten där tycker att det är ett mycket ekonomiskt byggnadssätt på sträckor 

med hög trafikbelastning och stor andel tunga fordon. Samma erfarenhet har även gjorts 

i Sydafrika där de använt sig av kontinuerligt armerad betong på en högtrafikerad 

sträcka mellan huvudstaden Johannesburg och hamnstaden Durban. Även i Oregon i 

USA används kombinerad vägbeläggning på en tungt trafikerad sträcka och det är ett 

byggnadssätt de rekommenderar för sträckor där ett av körfälten förväntas ha trafik av 

flera och tyngre fordon än de andra körfälten.  

Dessa olika länders, samt svenska erfarenheter ligger till grund för två olika förslag på 

hur en kombinerad vägbeläggning skulle kunna utföras i Sverige, ett förslag med 

kontinuerligt armerad betong och ett med oarmerad betong. Erfarenheterna visar på 

vikten av rätt utformad fog mellan de olika materialen och vikten av att vatten har 

möjlighet att dräneras bort från överbyggnaden. 
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Concrete pavement in heavy traffic lane on motorway 

by Bengt-Åke Hultqvist and Ellen Dolk 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

On Swedish motorways the majority of traffic tends to drive in the right hand side lane. 

The left hand side lane is used mainly for overtaking and used almost only by light 

traffic. Traffic loading conditions are therefore very different in the two lanes. In 

Sweden, this difference is usually not taken into account at the design stage and both 

lanes are often built to the same standard. This means that the left hand side lane, which 

carries much less of the traffic load, will often be over dimensioned. For an optimal 

road design, each lane would be designed to match the traffic load associated with that 

lane. This means that a stronger construction should be designed for the right hand side 

lane. An optimal solution could be to use a combination pavement with a concrete 

construction in the right hand side lane and a bituminous construction in the left hand 

side lane. This kind of combination pavement can be used at a new construction as well 

as at a rehabilitation of motorways where the right hand side lane needs reinforcement 

because of damages caused by the heavy traffic. Another possible use is the so called 

2+1 roads where the heavily trafficked lanes can be paved with concrete. 

Several countries have tried combination pavements with good results. In Sweden, there 

was a short section on the E4 at Södertälje, south of Stockholm. The section consisted 

of a concrete construction in the right hand side lane and a bituminous construction in 

the left hand side lane. The concrete section was trafficked for 21 years without any 

maintenance measures being done. Rutting during this time was only an average of 

0.4 mm per year, but some kind of surface maintenance was needed. The joint between 

the lanes had lost sealer and was in need of sealing. The concrete section was instead 

overlaid with asphalt in 2009 during maintenance work on the adjacent bituminous 

section. 

This type of combined pavement has been used in Germany with plain jointed concrete 

pavement (PJCP) since the beginning of the 1980’s and it is still used in North Rhine-

Westphalia. The road administration considers the method to be very economical on 

high traffic volume sections with a high percentage of heavy vehicles. A similar type of 

construction can be found in South Africa on a high traffic volume motorway between 

the capital city Johannesburg and the port town Durban. In this case, a continuously 

reinforced concrete pavement (CRCP). Also, in Oregon, USA, a combination pavement 

has been used on a high traffic volume section of road. This is the recommended 

construction method for road sections where one lane is likely to be trafficked by a high 

percentage of heavy vehicles. 

The experience from these different countries is the basis for two different proposals on 

how to design new combination pavements in Sweden - one with continuously 

reinforced concrete and one with plain jointed concrete. The experience points to the 

importance of a correctly constructed joint between the different materials, and 

highlights the importance of proper and adequate drainage of the pavement. 
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1 Inledning 

På de flesta motorvägar i Sverige går huvuddelen av trafiken i det högra körfältet medan 

det vänstra körfältet används för omkörningar och i stort sett endast av personbilar. 

Trafikbelastningen är därför väldigt olika i de båda körfälten men vid projektering och 

byggande av motorvägar utförs ofta körfälten med samma uppbyggnad.  

 

Figur 1. Tung trafik i högra körfältet på motorvägen E6 vid Falkenberg. 

 

I Trafikverkets tekniska krav och råd (Trafikverket, 2011a) ges möjlighet att dimension-

era varje körfält efter den aktuella trafikmängden. Denna möjlighet används dock sällan 

utan båda körfälten utförs med samma lagertjocklekar och överbyggnadstyp. Detta 

innebär att vänstra körfältet som har betydligt mindre trafikbelastning blir överdimen-

sionerat. Vid ett optimalt vägbyggande anpassas varje körfält för den trafikmängd som 

körfältet kommer att belastas av. Detta innebär att både överbyggnadstyp och 

lagertjocklekar väljs med avseende på den beräknade framtida trafikbelastningen. En 

starkare överbyggnad borde därför väljas i det högra körfältet än i det vänstra. För vägar 

med stora trafikmängder eller med mycket tung trafik kan ett alternativ vara att använda 

en kombinerad vägbeläggning med betong i högra körfältet och asfalt i vänstra körfältet. 

Genom att använda betongbeläggning, som är deformationsbeständig, i höger körfält 

och samtidigt lägga asfalt som har lägre investeringskostnad i vänster körfält fås en 

hållbar och ekonomisk lösning. Denna typ av kombinerad vägbeläggning kan användas 

såväl vid nybyggnation som vid reparation av motorvägar där högra körfältet behöver 

förstärkas på grund av skador från den tunga trafiken. Ett annat användningsområde är 

2+1 väg där de tungt trafikerade körfälten kan utföras i betong. Detta kan i många fall 

vara en ekonomiskt lönsam lösning där de olika beläggningstyperna används på ett 

optimalt sätt. 

I flera olika länder har man provat kombinerad vägbeläggning med gott resultat, till 

exempel i Tyskland har man använt denna metod sedan början av 1980-talet. Även i 

Sverige har det funnits en kort sträcka på E4 vid Södertälje. Betongbeläggningen där 

trafikerades under 21 år utan att någon underhållsåtgärd behövde utföras. Den lades 

över med asfalt 2009 i samband med ett underhållsarbete på asfaltsbeläggningen.  

Betongbeläggningen hade vid den tidpunkten en kvarvarande teknisk livslängd med 

avseende på bärighet även om det fanns behov av en viss korrigering av ytan. 



 

12 VTI rapport 837 

Trafikverket har nu planer på att ytterligare undersöka möjligheten med betong-

beläggning i det tungt belastade högra körfältet och asfaltbeläggning i vänstra körfältet. 

I denna rapport redovisas erfarenheterna av det svenska försöket på väg E4 vid 

Södertälje, samt erfarenheter från några utvalda länder och slutligen ges förslag på en ny 

konstruktiv utformning för kombinerad vägbeläggning. 
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2 Sverige 

Från Trafikverket har det under senaste året kommit fram förslag om att lägga betong-

beläggning i högra körfältet på motorväg. Detta för att bättre klara påkänningarna från 

den tunga trafiken som till övervägande delen går i högra körfältet. I Sverige fanns 

tidigare en betongsträcka i Södertälje som i detta sammanhang kan betraktas som ett 

pilotförsök. 

Bakgrunden till provsträckan var att undersöka slitaget och deformation. Under slutet av 

1980-talet började dåvarande Vägverket i vissa län undersöka möjligheten att använda 

betong på högtrafikerade vägar på grund av ökande problem med spårbildning på 

asfaltbelagda vägar. I Norge drevs samtidigt ett stort FoU-projekt (Baerland, 1989) som 

visade att man kunde minska dubbdäcksslitaget på beläggningen genom att använda 

höghållfast betong (C 70) som slitlager. Styva cementbundna bär- och slitlager har 

lastfördelande egenskaper vilket minskar påkänningar och deformationer i 

överbyggnaden. Spårbildningen på asfaltvägar utgörs dels av dubbdäcksslitage på 

beläggningsytan dels av deformationer i överbyggnaden på grund av tung trafik.  

2.1 E4 Södertälje 

Följande avsnitt är baserat på arbetsdokument uppförda av VTI vid utförande och 

uppföljning av provsträckan vid Södertälje. 

På motorvägarna i Stockholms län hade man på 80-talet stora problem med spårbildning 

på grund av slitage från dubbdäck. Vid Vägförvaltningen ville man därför undersöka 

om användning av höghållfast betong kunde vara en lösning på problemet. En kort 

provsträcka av betong utfördes endast i högra körfältet på väg E4 vid Södertälje. 

Huvudsyftet när betongsträckan gjordes var att undersöka nötningsegenskaperna för 

höghållfast betong och jämföra med motsvarande egenskaper för omkringliggande 

asfaltbeläggning. Under tiden riktades intresset också mot spårbildning på grund av 

deformationer från den tunga trafiken. Eftersom betongsträckan lades endast i höger 

körfält på en flerfilig väg har försöket dessutom gett erfarenheter av att lägga ett 

betongkörfält jämte ett körfält i asfalt. 

Provsträckan av betong var belägen i den södergående körriktningen på väg E4 vid 

Scandic Hotel söder om Södertälje. Vägen har motorvägsstandard och provsträckan 

trafikerades 1987 av ca 11 000 fordon/dag (ca 22 000 ÅDT). År 2006 var trafik-

mängden över provsträckan ca 18 500 fordon/dag (ca 37 000 ÅDT). Nedan visas en 

tabell av trafikmängden för olika år under perioden betongsträckan trafikerades. 
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Tabell 1. Trafikmängd 1987-2006 för delsträcka E4 Södertälje. 

År Trafikmängd 

ÅDT 

Varav 

lastbilar 

Antal lastbilar 

1987 21980   

1990 22240   

1993 22130 8,5 % 1880 

1996 23010 9,0 % 2130 

1998 26680 9,5 % 2590 

2002 30550 9,5 % 2900 

2006 36830 10,0 % 3680 

 

Betongbeläggningen låg i drygt 20 år och trafikerades av ca 95 miljoner fordon av vilka 

ca 9 miljoner var tunga fordon. Om man antar att varje tungt fordon motsvarar 1,5 

ekvivalenta standardaxlar så trafikerades betongbeläggningen av ca 14 miljoner 

ekvivalenta standardaxlar (14 MSa) under 20-årsperioden. 

Förutom betongbeläggningen ingick två olika typer av asfaltbeläggning i försöket. De 

senare användes som referenssträckor till betongbeläggningen med avseende på slitage 

och spårbildning.  

 

Figur 2. Ursprungliga beläggningssträckor på väg E4 vid Södertälje. 

 

Beläggningssträckorna gjordes hösten 1988 i samband med att södergående väghalvan 

stängdes av för trafik på grund av broreparationer. 

I försöket ingick tre olika beläggningstyper, en av cementbetong och två av asfalt-

betong. Provsträckan av betong som var 100 m lång låg i högra körfältet och var utförd 

av Cementas brobanebetong (K 80). I anslutning till en bro lades asfaltbetong 110 HAB 

20T. Anslutningarna till betongbeläggningen bestod av 60 HAB 12T som lades med 

heating. 
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Provsträckorna låg efter varandra på ett ca 325 m långt vägavsnitt. Trafik, klimat och 

övriga faktorer som kan påverka tillståndsutvecklingen bedöms därför vara lika. 

Eftersom syftet var att studera dubbdäcksavnötning och spårbildning på ytorna bestod 

uppföljningen av tvärprofilmätning (Primal) och avnötningsmätning (laserprofilometer 

RST). Uppföljningsprogrammet utökades periodvis med andra undersökningar. 

2.1.1 Betongrecept 

Betongen som användes till provbeläggningen var Cementas brobanebetong utan 

stålfiber. Fraktionen på ballast var 0-20 mm, där den grövre delen (12-20 mm) bestod 

av porfyr, tyvärr saknas uppgift om hur stor andel av ballasten som utgjordes av denna 

grövre stenfraktion. Som bindemedel användes anläggningscement Std P. Mängden 

cement var 440 kg/m3. Betongen höll en kvalitetsklass av K80 och var frostbeständig 

enligt SS 13 72 44. Siktkurvorna på ballasten uppfyllde vägverkets krav enligt TB 151. 

Blandningstiden var 5 minuter. 

2.1.2 Utformning av betongbeläggningen 

Betongbeläggningen som var 100 m lång och 4,2 m bred låg i högra körfältet och var 

kontinuerligt armerad utan några fogar. Dimensioneringen gjordes så att den skulle 

spricka upp med små tunna tvärsprickor med inbördes avstånd på 0,8-3 meter. Tjock-

leken på beläggningen var 180 mm. Till tvärgående armering användes Ks 40 Ø 10c/c 

800. Till längsgående armering användes Ks 60 Ø 16 c/c 180 mm. Avstånd till plattkant 

var 120 mm. 

Eftersom gjutningen tog två dagar utfördes en dygnsfog. Vid dygnsfogen ökades 

armeringen med 50 % genom att i vartannat mellanrum i den längsgående armeringen 

lägga ett 2 meter långt järn Ks 60 Ø 16. 

 

Figur 3. Armering av betongbeläggningen. 
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Betongbeläggningen kantförstyvades vid kortsidorna, se Figur 4. Mellan kant-

förstyvningen och själva betongplattan lades en plastfolie in som mellanlägg, denna 

tjänstgjorde som ett glidlager. De tvärgående fogarna mellan asfaltbeläggningen och 

betongbeläggningens kortsidor utformades som expansionsfogar och kunde ta rörelser 

upp till 15 mm. 

 

Figur 4. Kantförstyvning vid betongbeläggningens kortsida. 

 

2.1.3 Utförande 

På det ställe där betongbeläggningen skulle gjutas togs all asfaltbeläggning bort. I 

samband med detta gjordes fyra stycken dräneringsavlopp i vägrenen så att eventuellt 

inträngande vatten skulle kunna ledas bort (vid längdsektion 25, 50, 75 och 100 meter). 

Bottenytan avjämnades med grus och packades. 

Armering lades ut enligt beskrivning, se 2.1.2. Distansklossarna var avpassade så att 

armeringen kom mitt i betongbeläggningens tvärsnitt, dvs. med centrum 90 mm från 

överytan och botten. Vid betongbeläggningens kortsidor gjordes kantförstyvning som 

täcktes med plastfolie. Längs långsidorna sattes en gjutform av stål. 

Gjutningen av betongbeläggningen gjordes under två dagar i september 1988. Betongen 

tillverkades på plats i mobila blandare och transporterades till gjutplatsen i bask som 

lyftes av hjullastare, se Figur 5.  
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Figur 5. Transport av betong i bask. 

 

Betongen vibrerades först med stavvibrator och sedan gjordes ytvibrering med en 

vibrobalk som gick på räls och som tidigare injusterats i rätt höjd, se Figur 6. 

 

Figur 6. Vibrobalk på räls. 

 

Under gjutningens gång stoppades vibrobalken ett antal gånger på grund av justering 

och för rast. Vid varje start och stopp bildades ojämnheter i ytan och dessa var svåra att 

få bort. Under första dagen gjöts halva sträckan ca 50 meter. På denna del av ytan skulle 

ballasten friläggas, ytan sprayades därför med retarder så att det översta slamskiktet 

skulle kunna tvättas bort följande dag. Ytan täcktes sedan med plastfolie. Under natten 

blåste plastfolien av på den första delen (längdsektion 0-20 meter) och därför hade 

betongen härdat i ytan. Friläggning med sopmaskin fungerade därför inte varför man 
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fick använda högtrycksspruta för att frilägga ballasten, se Figur 7. Resterande delen 

(längdsektion 25 m – 50m) frilades genom att ytan sopades för hand och med 

sopmaskin. Friläggningen av ballasten blev ojämn och ej helt lyckad. 

 

Figur 7. Friläggning av ballast med högtrycksspruta. 

 

Andra dagen gjordes ingen friläggning av ytan utan ytan kvastades tvärs vägen. Därefter 

sprayades ytan med membranhärdare. När betongen härdat tillräckligt lades asfalt-

beläggning i anslutning till betongbeläggningen och justerades till rätt nivå med 

betongytan. Den längsgående fogen mellan beläggningarna utformades så att ett 8-10 

mm brett spår sågades i asfaltbeläggningen. Spåret tätades med bottenlist varefter 

fogmassa fylldes i. 

2.1.4 Provtagning 

I samband med utförandet gjordes olika provningar som kubhållfasthetsprov, slitage-

provning i provvägsmaskin, frostprovning och mikroskopisk analys av tunnslip. 

Provningarna visade på en väl utförd betongbeläggning med god hållfasthet. 

2.1.5 Tillståndsuppföljning 

Tillståndet hos såväl betongsträckan som referenssträckorna i asfalt följdes upp med 

hjälp av mätningar som utfördes vår och höst. Mätningarna gjordes med en av VTI 

utvecklad laserprofilometer som är speciellt anpassad för mätning av dubbdäcksslitage. 

Dessutom registrerades beläggningarnas totala spårbildning med VTI:s tvärprofilometer 

(Primal). Den totala spårbildningen på asfaltbeläggningar består förutom av dubbdäcks-

slitage även av deformationer i hjulspår. Spårbildningen på betongbeläggningar består i 

princip endast av dubbslitage från personbilar. De första mätningarna utfördes i oktober 

1988. Resultatet från mätningarna av dubbdäcksslitage på betongsträckan visas i Figur 

8. 
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Figur 8. Dubbdäcksslitage i mm på betongsträckan, uppmätt med laserprofilometer 

RST. 

 

Första året uppmättes något större slitage vilket är ett initialslitage där bruksöverskott 

slits bort. Därefter ligger slitaget över körytan på mindre än 0,5 mm per år, vilket 

bekräftar att beläggningen är mycket slitstark. Åttonde och nionde året uppmättes ännu 

lägre slitage, detta kan bero på flera saker. Dels sjönk andelen dubbdäck i Sverige under 

90-talet, dels kom en ny typ av dubbdäck som använde sig av lättviktsdubbar. 

I Figur 9 framgår spårutvecklingen mätt med VTI:s Primalutrustning som mäter spår-

djup utifrån en interpolerad linje mellan ytan mellan hjulspåren och ytan vid sidan om 

hjulpåret. Av figuren framgår att efter 19 år ligger medelspårdjupet på knappt 10 mm 

respektive drygt 12 mm på betongbeläggningen. Under perioden 1991-2007 har 

spårdjupet ökat ca 7 mm på betongbeläggningen vilket i genomsnitt är ca 0,4 mm/år. 
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Figur 9. Spårutveckling på betongsträckan mätt med Primal. 

 

Betongsträckans jämnhet i längsled mättes med CHLOE-mätare på samma sätt som 

gjordes på Arlanda-sträckan (Hultqvist & Carlsson, 1993). Vid mätning med CHLOE-

mätare anges jämnhetsvärdet i en skala 0-5 där 5 motsvarar mycket bra jämnhet och 0 

mycket låg jämnhet. CHLOE-värdet för betongsträckan vid Södertälje låg mellan 2,0 

och 2,5 vilket är väldigt lågt och visar att beläggningen var ojämn. Ingen skillnad på 

jämnheten i längsled kunde uppvisas mellan yta med frilagd ballast och kvastad yta.  

Betongsträckan följdes upp med inspektioner, i första hand vår och höst. En sista sprick-

kartering utfördes i maj 2007. Totalt observerades 36 stycken tvärgående sprickor som 

helt eller delvis gick över körfältet vid detta tillfälle. Sprickorna hade bildats oregel-

bundet med ett intervall mellan ca 0,1-4 meter. Antydan fanns till ytterligare sprickor 

som var på gång. Inga längsgående sprickor kunde observeras. Att en armerad 

betongbeläggning får tvärgående sprickor är normalt och behöver inte ha någon 

betydelse för beläggningens funktion. När betongen härdar blir volymen mindre och 

krympsprickor uppstår, helst ska dessa bildas med regelbundna avstånd i storleks-

ordningen 1 till 3 meter.  

Fogen mot vägrenen var fylld med fogmassa och verkade någorlunda tät. Fogen mot 

vänstra körfältet hade efter 19 år förlorat fogmassa och var dålig på stora delar. I övrigt 

fanns det några mindre ytskador och en hörnspricka i början av plattan.  

2.1.6 Slutsatser 

Provbeläggningen av betong låg i drygt 20 år utan att någon underhållsåtgärd behövde 

utföras. Under 20-årsperioden trafikerades betongbeläggningen av ca 95 miljoner 

fordon varav ca 9 miljoner var tunga fordon. Provsträckan av betong klarade sig mycket 

bra med få skador och obetydlig spårbildning. Vid mätningar efter 19 år (våren 2007) 

var spårdjupet 10-12 mm, vilket tydde på att en ytåtgärd skulle behövts. Spårdjups-

ökningen från 1988 var ca 7 mm vilket motsvarar en årlig genomsnittlig spårdjups-

ökning på ca 0,4 mm. Betongsträckan blev redan vid utförandet ojämn i längsled och 

denna ojämnhet fanns kvar hela tiden. På en kontinuerligt armerad betongbeläggning 
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eftersträvas en jämn uppsprickning med sprickavstånd mellan 1,0 och 3,0 m. Tvär-

sprickor hade dock bildats med oregelbundna sprickavstånd, i intervallet mellan 0,1 m 

och 4,0 m. Vid små sprickavstånd finns risk för att betongbeläggningen kan spricka upp 

i små betongbitar som kan lossna från beläggningen. Detta inträffade aldrig för 

betongbeläggningen vid Södertälje. Vid stora sprickavstånd bildas breda sprickor med 

risk för att vatten kan tränga in i beläggningen. De skador som uppkom var dels en 

hörnspricka i början av betongplattan dels förlust av fogfyllning i den längsgående 

fogen mellan körfälten av asfalt och betong. Om provsträckan inte hade asfalterats över 

2009 hade ytan kunnat avjämnas med diamantslipning för att nå bättre jämnhet både i 

längs- och tvärled. Det skulle också varit viktigt att täta fogen mellan asfalt- och 

betongkörfältet. Med de två underhållsåtgärderna utförda hade betongbeläggningen 

kunnat trafikeras ytterligare 20 år utan någon större underhållsåtgärd. 

 

Figur 10. Betongbeläggningen i höger körfält efter ca 17 år (Foto: Bo Carlsson). 

 

2.2 Övriga svenska betongvägar 

Sedan den korta provsträckan i Södertälje byggdes i slutet av 80-talet har ytterligare fem 

betongvägar byggts i Sverige.  

 E4 Anslutning Arlanda, 1990 (Hultqvist & Carlsson, 1991, 1993, 1998, 2002). 

 E6 Falkenberg del 1, 1993 och del 2, 1996 (Hultqvist & Carlsson, 1995, 1998; 

Wiman, Carlsson, & Hultqvist, 2005). 

 E20 Eskilstuna, 1999 (Hultqvist & Carlsson, 2003). 

 E4 Uppsala, 2006. 
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3 Tyskland, Nordrhein-Westfalen 

Följande kapitel är baserat på artikeln "Fahrstreifen für den Schwerverkehr mit 

Betondecke in NRW“, publicerad i Strasse Und Autobahn (Austmeyer, 2006). 

Tyskland har en lång tradition med betongbeläggningar och den första betongmotor-

vägen, som var 20 km lång, byggdes redan 1932 mellan Köln och Bonn. När Autobahn-

nätet byggdes upp under 1930-talet belades 90 % med betong och idag har fortfarande 

en hög andel (30 %) av Autobahn betongbeläggning.  

3.1 Körfält för tung trafik i NRW 

Motorvägsringen runt Köln i Nordrhein-Westfalen i Tyskland är en av de mest trafi-

kerade motorvägssträckorna i hela Europa med omkring 150 000 fordon per dygn varav 

12-18 % är tunga fordon. Trafiken i Tyskland har på senare år ökat mycket och då 

framförallt den tunga trafiken. Denna trafikökning medför dels behov av fler körfält och 

dels en markant större belastning på motorvägens högra körfält. 

De ökande trafikmängderna föranledde en breddning av motorvägen A3 vid Köln i 

början på 1980-talet. Sträckan hade då asfaltsbeläggning men vägmyndigheten i NRW 

valde att använda betong i det nya tungt trafikerade högra körfältet och behålla asfalt i 

de vänstra körfälten. Eftersom största delen av den tunga trafiken kör i det högra, nya 

körfältet har man stor nytta av betongbeläggningens deformationsbeständighet just där. 

På motorvägar med mycket hög trafikbelastning är det en fördel att använda betong-

beläggning. Erfarenheten är att betongvägar som projekteras och byggs enligt de tyska 

anvisningarna fungerar bra under livstiden även under tung trafik. I NRW använder man 

numera en konstruktionstyp med asfaltbärlager under oarmerad betongbeläggning som 

hittills har visat sig fungera bra på de högbelastade motorvägarna. Vid optimala 

förhållanden kan en betongbeläggning trafikeras i 20 år utan att en enda körfältsplatta 

behöver bytas ut.  

 

Figur 11. Motorväg med betongbeläggning i höger körfält och vägren (Foto: Berndt 

Jannicke). 
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Betong har fördelen att vara motståndskraftig mot extrema belastningar från den tunga 

trafiken. Betong används därför i körfältet med den tunga trafiken och på vägrenen. I 

mittenkörfältet och vänstra körfältet används asfalt. I Tyskland används inte dubbdäck 

vilket kan leda till att beläggningsytan blir polerad och att man kan få friktionsproblem 

på betongbeläggning vid mycket stora trafikmängder. Friktionen kan i så fall återställas 

genom olika beläggningsåtgärder. Om däremot hålrum bildas under betongplattorna och 

betongplattorna spricker måste man i regel utföra mer omfattande åtgärder. Detta är 

förenat med stora kostnader och betydande ingrepp för trafiken och därför är det viktigt 

att se till att dräneringen är god så att man undviker instängt vatten i vägkroppen, vilket 

ökar risken för materialerosion. 

 

Figur 12. Motorvägen A1 som går på västra delen av motorvägsringen runt Köln. 

Vägren och körfält K1 med betong, körfält K2 och K3 med asfalt. 

 

3.2 Uppbyggnad 

De första motorvägsbreddningarna med betong gjordes mellan åren 1982-1985 på väg 

A3 mellan Opladen och Duisburg-Wedau. Det tredje körfältet och vägrenen byggdes 

med 22 cm tjock oarmerad betong som lades på ca 20 cm cementbundet bärlager.  

År 1985 började man att bygga ut den högtrafikerade ringen runt Köln från 4 till 6 

körfält. I mellersta och vänstra körfältet användes asfalt. Högra körfältet och vägrenen 

belades med betong. Arbetet började med att provisoriskt lägga över all trafik på södra 

sidan som breddades med asfalt. Breddningen skulle senare användas som underlag för 

betongbeläggningen.  

Uppbyggnaden på norra sidan skiljde sig mot den på södra sidan. På norra sidan lades i 

högra körfältet 22 cm betongbeläggning på 15 cm cementstabiliserat bärlager. Därefter 

lades asfaltkörfälten mot betongbeläggningen. En längsgående fog gjordes mellan 

asfalt- och betongkörfälten. Trafiken släpptes sedan in på norra sidan.  
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Ombyggnadsarbetet började sedan på södra sidan. Den provisoriska breddningen med 

asfalt användes som underlag för den nya betongbeläggningen i högra körfältet. 

Asfaltuppbyggnaden för det mellersta och vänstra körfältet gjordes lika som för norra 

sidan.  

Efter 20 år kunde man konstatera att på sydsidan, där betong ligger på asfaltbundet 

bärlager, hade inte någon betongplatta behövt läggas om. På norra sidan, där betong 

ligger på cementbundet bärlager, hade under tiden några betongplattor blivit omlagda. 

Orsaken till skador för betongplattorna på nordsidan är erosion i det cementbundna 

underlaget medan ingen erosion har fastställts på sydsidan med asfaltunderlag. 

Erosionen är resultat av att vatten har trängt in genom de otäta fogarna som har haft 

otillräckligt fogunderhåll. Under åren har 74 km beläggning, de flesta 6- och 8-fältiga 

motorvägsavsnitt i NRW, byggts om på detta sätt med högra körfältet i betong och 

mellersta och vänstra körfältet i asfalt. 

I de tyska anvisningarna för trafikytors överbyggnad (RStO, 2001) finns flera 

överbyggnadstyper för betongbeläggningar. Vägmyndigheten i NRW har valt att välja 

oarmerad betong på asfaltbärlager, vilket hittills har visat sig fungera bra.  

 

 

Figur 13. Exempel på lagertjocklekar för betongbeläggningar på två klasser av tungt 

trafikerade vägar i tyska riktlinjer (RStO, 2001). 
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Figur 14. Nylagd kombinerad vägbeläggning (asfalt-betong) på motorväg A4 väster om 

Köln. 

 

3.3 Längsgående fog i kombinerad vägbeläggning 

En viktig detalj i denna konstruktionstyp är den längsgående fogen mellan körfälten av 

asfalt och betong. Efter regn kan i vissa fall vatten tränga upp i längsfogens lågpunkter 

där betongbeläggning ligger högre än asfaltbeläggningen. Detta fenomen kan före-

komma på relativt nya beläggningar på autobahn. Vattnet tränger igenom de till synes 

täta betongfogarna i längsled och tvärled och rinner mellan betongbeläggningen och det 

bundna bärlagret till ett ställe där den täta asfalten får vattnet att tränga upp till ytan. 

Detta gör att vägbanan särskilt vintertid kan bli hal. Asfalten i närheten av fogen 

förlorar beständighet i vidhäftning och draghållfasthet. Följden blir skador i slit- och 

bindlager. 

För att lösa problemet har man försökt att utforma en dränering för längsfogen såväl 

som att täta mellan betongen och asfalten med en elastisk fog. Den ursprungliga 

konstruktionen mellan betong och asfalt var en pressfog utan dräneringsledning. Från 

1992 har man bland annat på grund av vattenuppträngningen ändrat fogkonstruktionen. 

För att avleda det inträngande vattnet monterades en dräneringsledning in i en i 

efterhand fräst slits så att vattnet kunde ledas till det obundna lagret. Ovanför 

dräneringsledningen applicerades en gummigranulatmatta på betongkanten för att 

minimera spänningspåverkan mellan körfältsplattorna. Denna konstruktion har dock 

visat sig vara skadebenägen. Från 2002 har man slutat att bygga med dräneringsledning 

och gummimatta. 

Den nuvarande fogkonstruktionen ser ut på följande sätt: Innan betongen läggs görs en 

ca 8 cm bred slits i det undre asfaltlagret, därefter fylls slitsen med ensartat material 
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8/11 mm eller 11/16 mm. Slitsen täcks sedan provisoriskt med väv eller folie. Efter 

betongläggningen blir den utskjutande folien eller väven borttagen. På betongkanten 

klistras en bitumensträng. Efter läggningen av de enskilda asfaltlagren sågas asfalt-

slitlagret i kanten mot betongbeläggningen, därmed bildas en fog som sedan tätas.  

 

 

Figur 15. Skiss på nuvarande fogutförande. 

 

Denna fogkonstruktion klarade sig relativt bra. Efter fyra år hade det inte uppkommit 

någon enda skada, vilket kan noteras som en framgång. För den tidigare använda 

fogkonstruktionen uppkom däremot i flera fall stora skador redan under byggnadstiden.  

Figur 16 visar hur dräneringen utförs under den längsgående mittfogen när ett betong-

körfält ska gjutas intill ett annat betongkörfält. Dräneringen utförs på motsvarande sätt 

när asfalt läggs mot betong. 
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Figur 16. Dräneringsslits under mittfogen mellan körfält av gammal och ny betong. 

 

3.4 Slutsatser 

Att bygga betongbeläggningar i huvudkörfältet på motorvägsavsnitt som har hög trafik-

belastning och en stor andel tunga fordon är enligt vägmyndigheten i NRW ett 

ekonomiskt byggnadssätt som ger låga underhållskostnader, det är dessutom långsiktigt, 

varaktigt och minimerar trafikstörningar. 

Tillståndsutvecklingen för denna typ av kombinerad vägbeläggning var vid ett 

studiebesök 2008 fortfarande inte utvärderad och konstruktionen fanns inte inskriven i 

något regelverk. Fördelarna med denna konstruktion är dock uppenbara: Betongens 

bättre motståndsförmåga i tungt belastade körfält och lägre investeringskostnad för 

asfalt i körfält med övervägande personbilar. 

Det är inte bara betongbeläggningens ytegenskaper som avgör längden på användnings-

tiden. Fogar som inte (längre) är täta kan göra en underhållsåtgärd nödvändig. I detta 

sammanhang måste man redan i byggnadsskedet vara noga med utförandet. Väsentlig 

betydelse har också regelbundet fogunderhåll och omedelbar behandling av fogskador.  

Den längsgående fogen mellan asfalt och betong är en viktig detalj vid utförandet av en 

kombinerad vägbeläggning. En fogkonstruktion som visar tecken på att ha klarat sig bra 

har utförts enligt följande beskrivning: 

 Asfaltunderlag under betongbeläggningen. 

 Fräsning av en slits (8 cm bred) i underliggande asfaltlager ända ner till 

gruslagret. 

 Återfyllning av slitsen med ensartat material 8/11 mm. 

 Täckning av den återfyllda slitsen med duk eller flis. 

 Utförande av betongbeläggningen med tjocklek 26 till 30 cm. 
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 Påförande av bitumenklister på betongkanten. 

 Ta bort den återstående delen av duk- eller flistäckningen. 

 Utför asfaltlagren. 

 Såga och täta en fog mellan asfalt- och betongbeläggningen. 

Ytterligare insättning av dräneringsledning har inte förbättrat konstruktionen. 

 

Figur 17. Nygjuten betongbeläggning på vägren och i högra körfältet. 
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4 Sydafrika 

Följande kapitel är baserat på två konferensbidrag (Brink, 2012; Brink, Rossman, & 

Skorpen, 2006). 

Väg N3 är huvudvägen mellan hamnen i Durban på östkusten och industricentret i 

huvudstaden Johannesburg. Vid staden Pietermaritzburg finns ett 16 km långt väg-

avsnitt där vägen består av en motorvägssektion med 3 körfält i vardera körriktningen. 

Längs vägsträckan, som går i en brant backe över Town Hill, har man för den tunga 

trafiken på 80-talet lagt en 200 mm tjock kontinuerligt armerad betongbeläggning i det 

tyngst belastade körfältet. I de andra två körfälten som i huvudsak används av 

personbilar ligger asfaltbeläggning. 

Från trafikmätningar framgår att vägen varje dag trafikerades av 2850 tunga fordon. 

Den tunga trafiken har tidigare ökat med 8 % varje år, men man har dock observerat att 

ökningen av tunga fordon har börjat minska. En fortsatt årlig ökning av den tunga 

trafiken på 4 % ansågs vara mer realistisk.  

4.1 Kontinuerligt armerad betongbeläggning i lastbilskörfält 

Betongkörfältet på väg N3 ovanför Town Hill lades om i mitten av 00-talet (Brink et al., 

2006). Det utfördes utan överledning av trafiken. Beroende på det begränsade 

arbetsutrymmet och att det inte var möjligt att använda storskaliga utläggningsmaskiner 

blev arbetet personalkrävande. Det lättaste sättet att erhålla ett bra underlag när man 

hade tagit bort de dåliga övre lagren och grusbärlagret var att lägga ett asfaltlager. Detta 

ledde fram till den nuvarande praxis där ett tunt asfaltlager läggs mellan betong-

beläggningen och bärlagret. Antagandet är att det tillför en flexibel dämpning som kan 

ta upp välvningar i betongbeläggningen som beror på temperatur- och fuktgradient.  

Erfarenheten har dock visat att bindemedlet i asfaltlagret under betongbeläggningen i 

området vid Pietermaritzburg tenderar att tvättas ur, särskilt vid fogarna som är mer 

utsatta för inträngande vatten. För att undvika urtvättning måste asfaltbindlagret ha en 

hög bindemedelshalt och ett lågt hålrum. En kontinuerligt fingraderad blandning 

föreskrevs för asfaltbindlagret med en bindemedelshalt på 6,7% och hålrumshalt på 1-

3%. 

Betongbeläggningens 28-dygnshållfasthet sattes till 45 MPa och minsta hållfasthet som 

erfordrades vid trafiköppning var 30 MPa. Cementmängden var 464 kg/m3 och 

vattenmängden var 194 l/m3 vilket gav ett vattencementtal på 0,42. Stenmaterial 

Dolerite med största stenstorlek 26 mm användes i betongen.  

Längsgående rörelser i kontinuerligt armerad betongbeläggning som beror på 

temperatur- och fuktförändringar är begränsade till ändarna. Den aktiva delen som 

normalt är mellan 90-150 m lång ger upphov till rörelser vid ändarna upp till 50 mm. 

Eftersom detta är större än en normal fogkonstruktion ansågs klara så utfördes speciella 

ankarbalkar i båda ändar av den kontinuerligt armerade betongbeläggningen. 

När man utformar en kontinuerligt armerad betongbeläggning måste det vara balans 

mellan beläggningstjocklek, tryckhållfasthet, armeringsdiameter och avstånd mellan 

armeringsjärnen. Den 250 mm tjocka betongen med hållfasthet 45 MPa och 

längsgående armering Ø 20 mm med inbördes avstånd 150 mm var utformad för att få 

smala tvärgående sprickor med inbördes avstånd 1,5-2,0 m. 

Den 200 m långa kontinuerligt armerade betongbeläggningen utfördes under 6 dagar. I 

genomsnitt utfördes 33 m/dag. Betongförbrukningen var i genomsnitt 40 m3/dag. Den 
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första krympsprickan kunde iakttagas 2 veckor efter utförandet. Fyra månader efter 

utförandet fanns det bara 14 tvärgående sprickor utöver de 5 utförandefogarna. Det 

minsta sprickavståndet var 1,5 m och det längsta 11,1 m. Inga sprickor fanns i närheten 

av de båda ändarna. Från inspektionerna verkar det som om den kontinuerligt armerade 

betongbeläggningen började uppföra sig på det sätt som den var konstruerad för. (Brink 

et al., 2006) 

4.2 Erfarenheter vid reparation av tidigare utförda sträckor 

Sydafrika lägger ut sitt vägunderhåll som entreprenad i kontrakt som löper vanligtvis tre 

år, men i vissa fall upp till åtta år. Skador som uppkom i betongkörfältet vid 

Pietermaritzburg lagades ofta med asfalt då metodval är upp till entreprenören. Av 

Sydafrikas totala motorvägsnät är endast 4 % eller 697 km belagd med betong och detta 

innebär att de flesta entreprenörer inte har erfarenheten som krävs för att välja att utföra 

reparationsåtgärder med betong.  

I början av 10-talet (Brink, 2012) gjordes ett speciellt underhållsprojekt för att få en 

sammansatt bild av de skador som uppkommit på betongkörfält bland annat på Town 

Hill och för att reparera betong med betong istället för med asfalt. Tidigare hade 

reparationer utförts vid mer eller mindre akut behov och utan någon övergripande plan. 

Entreprenörernas större erfarenhet av asfaltytor ledde till att betongbeläggning lagades 

med asfalt och asfaltsanpassade metoder. Detta ledde till frekventa återkommande 

skador. 

Vid okulär besiktning fanns att vanliga skador var: 

 Avsaknad av dränering under fogen mellan betong- och asfaltbeläggning vilket 

ledde till att fogen längs hela den kontinuerligt armerade betongen skadats och 

asfalten dragit sig undan från betongkanten och vatten har kunnat tränga ner i 

underliggande lager. 

 Fogarna lades från början precis under vägmarkeringen mellan betong- och 

asfaltkörfält vilket antyder att mer än 30 % av axellasterna kör inom 300 mm 

från betongens kant 

 Medelavståndet mellan tvärgående sprickor var som minst 0,75 m, vilket 

antyder att vissa sträckor kommit in i ett andra sprickstadie där de första 

krympsprickorna med avstånd 1,5 m emellan inte räckt. 

 Längsgående sprickor hade av okänd anledning skett på största delen av 

vägsträckan. 

 Många skador skedde där oplanerade sprickor och längsgående sprickor korsat 

tvärsprickorna vilket orsakade pop-ups. 

 Många områden har reparerats med asfalt, vissa över hela körfältsbredden. 

 Vid tvärfogarna vid början och slutet av betongbeläggningen var asfalten 

skadad. 

 Vatten instängt i beläggningen pumpades ut ur fogen mellan den kontinuerligt 

armerade betongen och den äldre vägrenen av asfalt. 

 På flera ställen saknades tätning i den tätade fogen mellan CRCP och 

asfaltvägrenen. 

 Vägrenen av asfalt var övervuxen och hade siltat igen, vilket förhindrade vatten 

från att dräneras över vägrenen. 

 Regelbundna tvärgående sprickor kunde observeras även över asfaltvägrenen. 
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Vid vissa områden hade entreprenören sågat av längsgående armering vid reparations-

åtgärder med asfalt utan att inse armeringens betydelse.  

Övergången mellan asfalt och betongen var i konstant behov av reparation. På vissa 

områden var asfalten i närheten av fogen skadad på grund av inträngande vatten. På 

andra områden var betongplattans hörn knäckta och nersjunkna i beläggningen jämfört 

med intilliggande asfaltsektion. För att åtgärda detta problem konstruerades en ”jockey 

slab” kombination, som visas i Figur 18. Tanken är att denna kombination med balk och 

platta skapar en stödd övergångszon mellan asfalten och den armerade betongen med ett 

40 mm tjockt asfaltslager över ”jockey”-plattan. Denna konstruktion har fungerat 

mycket väl.(Brink, 2012) 

 

Figur 18. Jockey slab, en kombination mellan balk och platta som ska ge stöd åt 

övergångszonen mellan asfalt och armerad betong (Brink, 2012). 
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5 USA, Oregon 

Följande kapitel är baserat på rapporten ”Evaluation of adjacent AC and CRC 

pavement lanes” (Zhou, Nodes, & Gower, 1995). 

5.1 Bakgrund 

I östra Oregon går mycket tung lastbilstrafik i höger körfält på motorvägarna. Med 

denna typ av trafikfördelning får det högra körfältet mycket högre axellaster än vänstra 

körfältet och skador uppkommer mycket fortare i högra körfältet. Efter flera års trafik 

var vänstra körfältet fortfarande i bra skick medan högra körfältet uppvisade kraftiga 

skador och var i behov av omfattande rehabilitering för att uppnå tillräcklig funktion. 

Underhållsaktiviteter som ökar kostnaderna behövs ofta göras i förtid innan den 

planerade rehabiliteringen utförs. 

För att undersöka en mer kostnadseffektiv beläggning utvecklade FHWA och Oregon 

DOT tillsammans ett projekt där man byggde asfalt i vänstra körfältet och betong i 

högra körfältet. Arbetet utfördes 1989 på en sträcka av Interstate Highway 84 i östra 

Oregon och resultatet för projektet följdes upp under fem år. 

5.2 Projektdata 

Det aktuella vägavsnittet är ca 20 km. På en sträcka av 11 km ligger kontinuerligt 

armerad betong (CRCP) i båda körfälten. På 9 km ligger kontinuerligt armerad betong i 

högra körfältet och asfalt i vänstra körfältet.  

Motorvägen trafikeras av ett stort antal tunga lastbilar under året. År 1990 var ÅDT 

6200 fordon per dygn av vilka 30 % var tunga fordon. Ungefär 95 % av de tunga 

fordonen trafikerade högra körfältet. På vintern använde många tunga fordon snökedjor.  

Antalet ekvivalenta standardaxellaster ökar med 4,5 % årligen. Med den utvecklingen 

blir antalet ekvivalenta standardaxlar under en 30-årsperiod 65 miljoner i högra 

körfältet.  

Under planeringen övervägdes två alternativ. Första alternativet var att ha betong i båda 

körfälten. Det andra alternativet var att ha asfalt i vänstra körfältet och betong i högra 

körfältet. Skadorna och de flesta tunga fordon fanns i högra körfältet. Det skulle kunna 

bli mer kostnadseffektivt om man utförde en beläggning som var mer lämplig för denna 

typ av trafik och skador. Det andra alternativet verkade bli mer kostnadseffektivt. Både 

första och andra alternativet dimensionerades så att de skulle kunna jämföras. 

Beläggningstjockleken som krävdes för den uppskattade trafiken beräknades med 1986 

AASHTO Guide for design. När betong användes både i högra och vänstra körfältet 

gjordes det vänstra körfältet 200 mm tjockt och det högra 275 mm tjockt beroende på 

olika trafiklaster.  

5.3 Utförande 

Arbetet började 1989 med att ta bort asfaltbeläggningen ner till projekterad nivå. För 

sträckan med betong i båda körfälten togs 130 mm bort i vänstra körfältet och 200 mm i 

högra körfältet. För sträckan med betong i högra körfältet togs 50 mm bort i vänstra 

körfältet och 200 mm i högra körfältet. Ytor där bärlagret eller förstärkningslagret var 

skadat reparerades med asfalt. 
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Figur 19. Tvärsektion för kombinerad vägbeläggning i Oregon, USA (Zhou et al., 

1995). 

 

Sträckan med hel betongbeläggning hade normalt utförande med en bredd av 8 m. En 

längsgående mittfog utfördes ca 6 mm bred och 20 mm djup. På sträckan med betong i 

högra körfältet utfördes betongen först. Eftersom vänstra och högra körfältet gjordes 

med olika material utfördes betongbeläggningen med en vertikal kant.  

En tät asfaltbetong användes för vänstra körfältet. Inga problem uppkom vid 

beläggningsarbetet. Innan asfalten lades klistrades kanten på betongbeläggningen och 

den frästa asfaltytan. Asfaltlagret packades sedan så att ytan kom i nivå med det 

intilliggande betongkörfältet. Särskild uppmärksamhet gavs till packningen nära fogen 

mellan asfalt och betong för att undvika skador på betongkanten och för att uppnå 

tillräcklig asfaltdensitet för att minimera framtida ojämnheter mellan asfaltkörfältet och 

betongkörfältet.  

Fast två helt olika material användes i beläggningen uppstod inga stora problem under 

utförandet. Beläggningsarbetet slutfördes under 1989. 

5.4 Uppföljning och utvärdering 

Utförandet av betong och asfaltkörfälten slutfördes under 1989. Därefter gjorde ODOT 

årliga inspektioner. Den första inspektionen gjordes i maj 1991. Inspektionen bestod av 

detaljerad okulärbesiktning av beläggningens tillstånd, ytskador och fogtillstånd. 

Inspektionen följde de rekommendationer som SHARP hade ställt upp. Den andra 
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inspektionen gjordes ett år senare i maj 1992. Den tredje inspektionen utfördes i april 

1994.  

5.4.1 Provsträcka med kombinerad vägbeläggning 

Det uppmätta spårdjupet (mindre än 6 mm) i asfaltkörfältet var ungefär det samma 1991 

och 1992. På de flesta ställen var spåren ej anmärkningsvärda. Spåren i betongkörfältet 

var i storleksordningen 0 till 1,5 mm och spårdjupet ökade inget mellan 1991 och 1994. 

På några ställen i asfaltkörfältet fanns små tvärgående sprickor. Dessa tvärsprickor 

verkade vara temperatursprickor. I de flesta fall sträckte sig dessa sprickor över hela 

vägbredden, både asfaltkörfältet och betongkörfältet samt asfaltvägrenen. De tvärgående 

sprickorna i betongkörfältet var i allmänhet jämnt fördelade, i genomsnitt 24 sprickor 

per 33 m. Huvuddelen av dessa sprickor var hårfina och typiska för relativt nya CRCP. 

Rörelser i mittfogen på grund av användning av olika material var en av de stora 

frågorna i projektet. Utifrån inspektionerna var nivåskillnaderna och sprickan mellan 

asfaltkörfältet/betongkörfältet och betongkörfältet/asfaltvägrenen i storleksordningen 0 

till 6 mm respektive 5 mm till 15 mm.  

På en delsträcka har fogen mellan asfaltkörfältet och betongkörfältet fogats med asfalt. 

Vid inspektion 1994 hade fogen skador på några ställen. Den ersattes med en varm 

standardfogmassa. Fogningen användes för att förhindra vatten och sand och annat 

skräp för att komma ner i fogen och orsaka framtida beläggningsskador. Ingen noterbar 

skillnad kunde iakttagas när sträckan med och utan fogmassa jämfördes. 

Fogen är dock alltid en huvudfråga när man använder asfalt- och betongkörfält. Ett 

möjligt problem är att vatten kan tränga in i fogen och orsaka pumpning och försämrat 

stöd från bärlagret. De svåra väderförhållanden i detta område ansågs kunna accelerera 

problemet med fogarna som beror på att vatten fryser och expanderar. En lösning av 

detta problem som utfördes i detta projekt var att täta fogen. Detta förväntades vara en 

kortsiktig lösning eftersom fogmassan åldras eller försvinner från fogen beroende på 

trafiken eller att fogen öppnar sig och vatten tränger ner i bärlagret. En annan lösning 

var att anlägga dränering under fogen genom att använda permeabla material med ett 

lämpligt dräneringssystem. Denna utformning förväntades öka kostnaden men 

åstadkomma en lösning på lång sikt för att undvika framtida vattenproblem i fogen. 

5.4.2 Referenssträcka med betong i båda körfälten 

Spårbildningen i båda betongkörfälten var i intervallet 0-2 mm. Sprickbildningen och 

antalet sprickor per 30 m sektion var för båda körfälten på referenssträckan samma som 

för betongkörfältet på provsträckan. Sprickbildningen på betongsträckan var förväntad 

och inte nödvändigt en indikation på skador. 

Under inspektion av beläggningen 1992 noterades också att färgen på beläggningsytan i 

högra körfältet var mycket mörkare än i vänstra körfältet och att stenmaterialet i högra 

körfältet var mer polerat vilket indikerar på att högra körfältet har upplevt betydligt mer 

trafik än vänstra körfältet. 

Det fanns ingen nivåskillnad mellan körfälten och fogen mellan de båda betongkörfälten 

var i god kondition. Nivåskillnaden mellan betongbeläggningen och asfaltvägrenen var 

mellan 0-6 mm (från inspektion 1994). Sprickans bredd mellan betong och asfalt hade 

dock ökat sedan 1991. 
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5.5 Trafiksäkerhet 

5.5.1 Friktion 

Friktionsmätning utfördes sommaren 1990, 1991 och 1994. 

1990 visade resultaten för provsträckan att friktionen var ungefär lika för vänstra 

körfältet av asfalt och högra körfältet av betong. Detta indikerar att friktions-

egenskaperna på asfaltbeläggningen var liknande som på betongbeläggningen och att 

förarna inte upplever någon skillnad mellan körfälten. 

1991 utfördes friktionsmätning på betongbeläggningen i högra körfältet både på 

provsträckan och referenssträckan. Friktionen hade ökat på båda sträckorna. Det var inte 

klargjort vad som hade orsakat ökningen. Det ansågs kunna ha orsakats av att betong-

beläggningens textur har blivit grövre. 

1994 utfördes friktionsmätning både på provsträckan och referenssträckan. Friktionen i 

högra körfältet var lika för båda sträckorna. Även i vänstra körfältet var friktionen lika 

för båda sträckorna. Friktionen hade ökat för båda sträckorna sedan mätningen 1991. 

5.5.2 Trafikanternas upplevelse 

Kort efter utförandet av provsträckan tyckte några trafikanter att de hade en 

okomfortabel känsla när de körde på den nya körfältsutformningen. Mycket av den här 

känslan berodde på en tillfällig trafikledning under byggnationen när trafiken fick köra 

med två hjul på asfalt och två hjul på betong. När den tillfälliga trafikledningen togs 

bort och trafiken fick köra fritt på den nya asfalt/betongkonstruktionen blev de vana vid 

den och besvärades inte av att körfälten var av olika material. Många noterade inte ens 

förändringen av beläggningstyp när de körde över men några trafikanter indikerade att 

asfaltkörfältet var mycket jämnare och tystare. 

5.5.3 Trafikolyckor 

Detaljerade olycksrapporter har studerats för det aktuella vägavsnittet från 1986 till 

1990. Antalet olyckor har varit mycket lika på provsträckan och referenssträckan och 

det fanns ingenting som tydde på att olyckorna skulle kunna relateras till olikheter i 

beläggningstyp. 

5.6 Slutsatser och rekommendationer från rapporten 

Följande slutsatser och rekommendationer görs av författarna med utgångspunkt från 

utförande, kostnadsberäkning och initial utvärdering av beläggningens 

tillståndsutveckling. Uppgifter som är nyare än 1994 har eftersökts men tyvärr inte 

hittats. 

Slutsatser i (Zhou et al., 1995) 

 Asfalt/Betong i separata körfältet verkar vara ett utmärkt alternativ för alla 

asfaltvägar och betongvägar med två körfält i samma körriktning där ett av 

körfälten trafikeras med betydligt flera och tyngre trafikbelastningar än det andra 

körfältet.  

 Inga särskilda problem uppstod vid utförandet. 

 Efter tre års trafikering var både asfalt/betong beläggningen på provsträckan och 

betongbeläggningen på referenssträckan i mycket bra skick. Det syns att 

betongbeläggningen i högra körfältet har haft betydligt mer trafik än vänstra 

körfältet. 
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 Fogen mellan asfaltkörfältet och betongkörfältet var i bra skick. Nivåskillnaden 

mellan körfälten och fogens bredd var obetydliga. 

 Asfaltkörfältet hade en väsentligt lägre materialkostnad än betongkörfältet. 

LCC-analysen visar också att asfaltbeläggningen i vänstra körfältet var mer 

kostnadseffektiv än betongbeläggningen i vänster körfält på referenssträckan. 

 Asfalt/Betong i separata körfält har ingen skadlig inverkan på trafiksäkerheten. 

Trafikanterna har blivit vana vid denna typ av beläggning. 

Rekommendationer i (Zhou et al., 1995) 

 Asfalt/Betong i separata körfält rekommenderas som alternativ på motorvägar 

med minst två körfält i samma körriktning där ett av körfälten förväntas ha trafik 

av flera och tyngre lastbilar än de andra körfälten. 

 Stor uppmärksamhet måste riktas mot utförandet av den längsgående fogen 

mellan asfalt och betongkörfälten för att undvika skador på betongkanten. 

 För att undvika framtida vattenproblem i asfalt/betongfogen rekommenderas en 

ändamålsenlig åtgärd såsom tätning av fogen eller att utföra ett inbyggt 

dräneringssystem. På lång sikt är troligen ett dräneringssystem en bättre lösning 

än tätning av fogen.  

Ett långsiktigt uppföljningsprogram ska utvecklas för att registrera 

tillståndsutvecklingen för asfalt/betong beläggningar. Varje underhållsåtgärd ska 

dokumenteras för framtida LCC-analyser. 
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6 Övriga länder 

I Belgien har väg N31 byggts om med ett betongkörfält (inlay) av 20 cm kontinuerligt 

armerad betong på 4 cm bindlager av asfalt. Betongbeläggningen är 75 cm bredare än 

körfältet för att öka avståndet mellan axellasterna och beläggningskanterna. Man har 

även gjort en kortfattad sammanställning över möjligheterna att uppgradera befintliga 

vägar med ett betongkörfält. De rekommenderar minst 5 cm asfaltbindlager under både 

fogad och kontinuerligt armerad betongbeläggning. För att få en väl fungerande 

ingjutning är det viktigt att dränera bort vattnet, speciellt i längsgående fog mellan 

existerande körfält och betongkörfältet. Detta kan göras genom öppet bärlager eller 

dräneringshål i det bundna bärlagret som fylls med dränerande grusmaterial. (Rens, 

2014) 

I Nederländerna har metoden med kombinerad vägbeläggning utvärderats men ännu inte 

utförts på grund av nationella bullermål (Stet, Kramer, Nijssen, & Jurriaans, 2010). En 

betongbeläggning ger en högre ljudnivå än den porösa asfalt som används som topp-

skikt på en stor del av nederländska motorvägar. 

I Kanada finns ett exempel på betong jämte asfalt, även om det inte är på motorväg. Det 

är en korsning i Mississauga, Ontario som från början hade byggts med asfaltbelägg-

ning. Sträckan på 55 m, belägen i vägens vänstra körfält, hade reparerats tre gånger med 

ny asfaltbeläggning åren 2007-2012. Eftersom vägen tidigare fått deformationer och 

spårdjup upp till 100 mm ersattes den med betong. (RMCAO, 2012) 
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7 Konstruktiv utformning av kombinerad vägbeläggning 

På de svenska motorvägarna belastas det högra körfältet betydligt mer än det vänstra. 

Huvuddelen av den tunga lastbilstrafiken går i högra körfältet medan personbilarna 

trafikerar både det högra och det vänstra körfältet. Detta innebär att det högra körfältet 

måste göras mycket starkare än det vänstra. Genom att använda en kombinerad 

vägbeläggning med betong i högra körfältet och asfalt i det vänstra körfältet kan man 

åstadkomma en vägöverbyggnad med en mer optimal uppbyggnad. Kombinerad 

vägbeläggning kan användas vid nybyggnation av motorväg men även vid reparation av 

motorväg där högra körfältet behöver förstärkas på grund av skador från den tunga 

trafiken. 

7.1 Erfarenheter från andra länder 

I Tyskland breddas många motorvägar från 2 körfält till 3 körfält. Det vanligaste sättet 

är att bygga om den befintliga vägrenen till ett tredje körfält och att bygga en ny vägren. 

I delstaten Nordrhein-Westfalen bygger man ofta det tredje körfältet för den tunga 

trafiken i betong.  

Den betongbeläggning som används består av oarmerade fogade betongplattor PJCP. 

Tidigare lade man betongbeläggningen på bärlager av cementbundet grus CG men 

numera används ofta bärlager av AG. Man har funnit att betongbeläggningen får mindre 

skador när den läggs på AG, detta är också vår erfarenhet från betongvägen på E6 vid 

Falkenberg (Hultqvist & Carlsson, 1998). I vissa fall har man fått problem med att 

inträngande vatten har stängts in i vägkonstruktionen. Numera används därför olika 

lösningar för att dränera överbyggnaden. Det enklaste sättet är att göra en slits i AG-

lagret under den längsgående fogen mellan asfalt och betongkörfälten. Ibland används 

särskilda dräneringselement som monteras under fogen. Detta är en dyrare lösning som 

dock inte har visat sig vara bättre. 

I andra länder (Belgien, Sydafrika, USA) har man använt kontinuerligt armerad 

betongbeläggning när man utfört kombinerad vägbeläggning av asfalt och betong. I 

dessa fall utförs inga tvärfogar i betongbeläggningen vilket innebär att betongbelägg-

ningen verkar som en enda stor betongplatta. Detta kan vara en fördel om man har 

mycket trafik som går över den längsgående fogen mellan körfälten. Man undviker 

därmed trafik över platthörn som är den mest kritiska delen på en oarmerad betong-

beläggning. 

Sammanfattningsvis tyder de internationella erfarenheterna på vikten av tillräcklig 

dränering av beläggningen, främst vid den längsgående fogen. Otillräcklig dränering 

ökar risken för att vatten tränger in och blir kvar mellan beläggningens lager så att 

material eroderas bort, hålrum bildas och beläggningen spricker. 

7.2 Förslag på svensk utformning 

För svenska motorvägar ges förslag på två olika alternativ av kombinerad vägbelägg-

ning. I det ena alternativet används kontinuerligt armerad betongbeläggning som läggs 

på obundet grusbärlager. I det andra alternativet används oarmerad fogad betong-

beläggning som läggs på ett asfaltbundet grusbärlager (AG). En viktig detalj är hur den 

längsgående fogen mellan körfält av asfalt och betong ska utformas.  
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7.2.1 Alternativ med oarmerad fogad betongbeläggning 

I det fall som oarmerad fogad betongbeläggning används i högra körfältet får man en 

betongbeläggning som består av mindre plattor och tvärgående fogar var femte meter. 

För att säkerställa att underlaget blir stabilt bör detta utföras med stabiliserat 

grusbärlager. I Sverige har vi god erfarenhet av asfaltbundet grus (AG) under 

betongbeläggning. 

 

Figur 20. Kombinerad vägbeläggning med oarmerad betong (Lånat med tillstånd av 

Cementa). 

 

Den oarmerade fogade betongbeläggningen läggs på asfaltbundet bärlager (AG) som är 

ett stabilt och erosionssäkert underlag. Detta är viktigt om vatten tränger in genom 

beläggningens tvärgående fogar. AG-lagret förbättrar också bärigheten under plattorna 

vilket är en fördel när plattornas kanter och hörn belastas av trafik vid mittfogen mellan 

asfalt- och betongkörfälten. 

 

Figur 21. Exempel på uppbyggnad av K1 och K2 vid en konstruktion med oarmerad 

betong (Omarbetad efter grundförslag från Cementa). 
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I högra körfältet (K1) består överbyggnaden till exempel av 210 mm oarmerad fogad 

betong som ligger på 50 mm bundet bärlager av AG. Under AG-lagret finns 80 mm 

obundet bärlager och förstärkningslager. I vänstra körfältet (K2) kan överbyggnaden 

bestå av 40 mm asfaltslitlager, 50 mm asfaltbindlager och 80 mm bundet bärlager av 

AG. Under AG-lagret finns 120 mm obundet bärlager och förstärkningslager. Tjock-

leken på de bundna lagren bestäms utifrån aktuell trafikbelastning, de är tunnare än den 

tyska konstruktionen på grund av lägre trafikbelastning i Sverige jämfört med i 

Tyskland. Förstärkningslagrets tjocklek bestäms utifrån krav på tillåten tjällyftning. 

 

Figur 22. Utformning av mittfogen mellan asfalt- och betongkörfält vid alternativ med 

oarmerad betongbeläggning (Omarbetad efter grundförslag från Cementa). 

 

Den oarmerade betongbeläggningen i högra körfältet kan läggas på asfaltbundet 

bärlager (AG) och asfaltlagren i vänstra körfältet på obundet bärlager. Eftersom 

betongbeläggningen är tjockare än den totala tjockleken på asfaltlagren finns möjlighet 

för vattnet som kan tränga in i den längsgående mittfogen att dräneras genom 

bärlagergruset. Det är viktigt att betongbeläggningen har kontakt med det obundna 

lagret i K2 då vatten annars riskerar att bli instängt i konstruktionen vilket kan leda till 

erosion och sprickor. Arbetet börjar lämpligtvis med att AG-lagret läggs i högra 

körfältet på ett välpackat och dränerande bärlager. På AG-lagret läggs den oarmerade 

fogade betongbeläggningen. Därefter läggs det obundna bärlagret i vänstra körfältet. 

Bärlagret packas och justeras till rätt nivå. Den fria betongkanten klistras med bitumen 

och de olika asfaltlagren läggs ut och packas mot betongbeläggningen. För att rörelser 

lättare ska kunna tas upp mellan asfaltbeläggningen och betongbeläggningen kan en 

längsgående fog utföras med elastisk fogmassa. 

7.2.2 Alternativ med kontinuerligt armerad betongbeläggning 

I det fall när kontinuerligt armerad betongbeläggning används i högra körfältet får man 

en betongbeläggning utan tvärgående fogar. Beläggningen kommer att verka som en 

stor sammanhängande betongplatta vilket minskar risken för deformationer och erosion 

i vägens underliggande materiallager. Den armerade betongbeläggningen vid Södertälje 

låg 21 år på obundet bärlager utan att några bärighetsskador kunde observeras.  
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Figur 23. Kombinerad vägbeläggning med kontinuerligt armerad betong (Trafikverket, 

2011b). 

 

Den kontinuerligt armerade betongbeläggningen föreslås därför läggas direkt på 

obundet bärlager. Fördelen med detta är att inträngande vatten lättare kan dränera 

genom bärlagret och risken minskar för instängt vatten i överbyggnaden. Med 

kontinuerligt armerad betongbeläggning får man en hel betongplatta utan platthörn mot 

den längsgående mittfogen. Betongplattors hörn är de mest kritiska punkterna för 

belastning på en betongbeläggning. 

 

 

Figur 24. Exempel på uppbyggnad av K1 med kontinuerligt armerad betong och K2 

med asfaltkonstruktion (Lånat med tillstånd av Cementa). 

 

I högra körfältet (K1) består överbyggnaden till exempel av 210 mm kontinuerligt 

armerad betongbeläggning som ligger direkt på 80 mm obundet bärlager. Under 

bärlagret finns förstärkningslager. I vänstra körfältet (K2) kan överbyggnaden bestå av 
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40 mm asfaltslitlager, 50 mm asfaltbindlager och 80 mm bundet bärlager av AG. Under 

AG-lagret finns 120 mm obundet bärlager och förstärkningslager. Tjockleken på de 

bundna lagren bestäms utifrån aktuell trafikbelastning. Förstärkningslagrets tjocklek 

bestäms utifrån krav på tillåten tjällyftning. 

  

Figur 25. Utformning av mittfog mellan asfalt- och betongkörfält vid alternativ med 

armerad betongbeläggning (Lånat med tillstånd av Cementa). 

 

Den armerade betongbeläggningen i högra körfältet och asfaltlagren i vänstra körfältet 

kan läggas på obundet bärlager vilket gör att vatten som kan tränga in i den längsgående 

mittfogen kan dräneras genom bärlagergruset. Arbetet börjar lämpligtvis med att den 

kontinuerligt armerade betongbeläggningen läggs ut i högra körfältet på ett välpackat 

och dränerande bärlager. Därefter läggs det obundna bärlagret i vänstra körfältet. 

Bärlagret packas och justeras till rätt nivå. Den fria betongkanten klistras med bitumen 

och de olika asfaltlagren läggs ut och packas mot betongbeläggningen. För att rörelser 

lättare ska kunna tas upp mellan asfaltbeläggningen och betongbeläggningen kan en 

längsgående fog utföras med elastisk fogmassa. 

7.3 Drift, underhåll och reparation 

De driftåtgärder som utförs på en kombinerad vägbeläggning är i stort sett de samma 

som utförs på en asfaltväg eller betongväg. Underhålls och reparationsmetoderna är 

däremot olika på asfaltbeläggning och betongbeläggning. För en kombinerad 

vägbeläggning utförs därför olika underhållsåtgärder i högra och vänstra körfältet. För 

betongbeläggningars underhålls- och reparationsmetoder se vidare ”Handbok – Drift, 

underhåll och reparation av betongvägar” (Hultqvist & Dolk, 2014). 
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