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Vägslitage och beläggningsunderhåll- 

Analys av spårdjupsmätningar på fyra objekt 
 

Inledning 

Förstudien från 1997 analyserade skillnader i spårdjups- och IRI-utveckling och 

därtill knutna beläggningskostnader vid nuvarande RUD-krav (17 mm spårdjup 

och IRI 2,5 över 400 m-sträckor för riksvägar med ÅDT >4 000 axelpar/dygn) för 

alternativa vägtyper med hjälp av Vägverkets PMS-modeller. Vid ÅDT >4 000 

blir spårdjup styrande för underhållskostnaden enligt PMS-modellen. Figuren 

nedan visar spårdjupsförändringen för 9 m väg och motorväg med VÄG94-

standard (för motorväg gäller figuren för högra körfältet i båda riktningarna och 

med den trafik som trafikerar högra körfältet, schablonmässigt ca 70 % av totala 

ÅDT). Fyrfältsväg bedömdes ge ca 10% större ökning av spårdjupet och 13 m 

vägar 30% mindre ökning vid breda körfält och 20% mindre vid breda vägrenar. 

 

Modellen bygger på mätvärden för vägytans tillstånd insamlade från 1987 fram 

till början av 90-talet. Vid ÅDT 10 000 axelpar blir den årliga 

spårdjupsutvecklingen 1,6 mm för en 9 m-väg och 1,3 mm för 13 m-väg med 

normala körfält. Schablonmässigt antages att vid åren kring 1990 utgöres 

spårdjupsutvecklingen till 80 % av nötning från dubbade fordon och till 20 % av 

deformation från tunga fordon. 

I Region VMN har spårdjupsmätningar gjorts på nio olika 2+1-objekt innan 

ombyggnad (PM Håkan Jansson VMNk 2006-03-31) under åren 1997-2000. 

Följande intressanta data kan redovisas: 

 Årlig spårdjupsutvecklingen låg i genomsnitt på ca 0,5 mm per år för 13 

m-väg men med en stor spridning i intervallet 0,2-1,0 mm. 

 En regressionsanalys visade ett mycket svagt och icke signifikant ÅDT-

beroende på 0,01 mm för ÅDT 1 000 axelpar i intervallet 7-20 tusen 

axelpar och med värdet 0,5 mm vid ÅDT 11 600 axelpar. 

 Detta kan jämföras med modellen ovan i figuren som ger 0,13 mm för 

1 000 axelpar och således 1,5 mm vid 11 600 axelpar. 

Tillståndsförändring - Spårdjup
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Johan Lang vid VV har sammanställt data från spårdjupsmätningar i hela landet 

från 2000-talet (Material vid VV-konferens juni 2006). Följande data redovisades 

för tvåfältsvägar med bredd över 10 m: 

 Spårdjupsutvecklingen är i snitt 0,45 mm/år för ÅDT 4-8 000 fordon 

 Spårdjupsutvecklingen är i snitt 0,60 mm/år för ÅDT > 8 000 fordon. 

Detta är ca 0,1 mm högre än för data från VMN och ungefär hälften av vad 

PMS-modellen säger. 

 

För tvåfältsvägar med bredd 7-10 m är motsvarande värden 0,65 mm/år respektive 

0,95 mm/år, således ca 50 % högre slitage för 7-10 m jämfört med över 10 m. 

Förklaringen till den väsentligt minskade spårdjupsutvecklingen antages vara 

att denna nu utgöres till enbart 20 % av nötning och 80 % av deformation. 

Åtgärdsintervall och nuvärde (räknat på 4% ränta, oändlig kalkyltid) för 

beläggningskostnader inklusive trafikomläggning med RUD-kriterier enligt PMS-

modellen från början av 90-talet redovisas i tabellen nedan. Den relativt höga 

kostnaden för 13 m med breda körfält beror på att åtgärdad vägbredd blir större än 

för övriga typsektioner. 

 

 ÅDT 4 000 ÅDT 8 000 ÅDT 12 000 

Typsektion intervall kr/apkm intervall kr/apkm intervall kr/apkm 

Normal motorväg 18 0,43 18 0,24 16 0,23 

Alternativ 4-fältsväg 18 0,48 18 0,27 15 0,29 

13 m; breda körfält 18 0,66 18 0,37 12 0,39 

13 m; normala körfält 16 0,47 16 0,31 12 0,32 

11 m 14 0,47 14 0,34 11 0,35 

  9 m 14 0,46 14 0,37 10 0,37 

 

Enligt VTIs mening är kostnaden för MV och fyrfält för låg. Den avser enbar 

högra körfältet. Till kostnaden ovan skall läggas ca 50 % för åtgärdskostnad i 

vänster körfält. Någon revidering eller justering av PMS-modellen med hänsyn 

tagen till uppmätt spårdjupsutveckling kring sekelskiftet har enligt vad VTI vet 

inte skett. 

 

E4 Gävle-Axmartavlan 

2+1-väg med räcke bedömdes i förstudien hamna mellan motorväg och 13 m väg 

på 0,31–0,35 kr/apkm om hänsyn tas till felkalkyleringen för MV. Detta ger en 

kostnad för E4 Gävle–Axmartavlan (med aktuellt ÅDT 10 200 axelpar) på 46-52 

kkr/år). Men observera att denna sträcka före åtgärd hade breda körfält. Detta 

innebär enligt tabellen ovan en kostnad på ca 56 kkr/år. 

När södra delen av E4 Gävle–Axmartavlan (etapp 1) var färdigställd i juni 

1998 gjordes en spårdjupsmätning med RST-bil på hela sträckan Gävle Norra–

Axmartavlan. Det fanns då ny beläggning på den södra delen utlagd i maj 98. I 

samband med etapp 2 färdigställd i oktober 1999 gjordes ny beläggning på denna 

del i september 99. Sista kvarstående delen i etapp 3 fick ny beläggning i maj 

2000. 

I augusti 2000 har en första eftermätning av spårdjup genomförts på hela 

sträckan, i juni 2003 en andra eftermätning samt i juni 2006 en tredje (efter 9 år). 

Men det är bara meningsfullt att jämföra med data från juni 1998 på södra delen 
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över alla 9 åren. De andra delarna har fått ny beläggning i samband med 

införandet av mitträcke i etapperna 2 och 3. För den norra delen kan analys av 

spårdjupsförändring göras under sex år, åren 2000-2006. Det visade sig att vid 

mätningen i juni 2006 hade en delsträcka per riktning fått nytt slitlager i 

spåren. Det är ett tvåfältigt avsnitt norrut och ett enfältigt söderut (som ligger 

bredvid varandra) som åtgärdats på södra delen av sträckan (öppnad 1998). Dessa 

båda avsnitt har exkluderats vid beräkning av spårdjup år 2006. 

Vid både för- och eftermätningar har fyra mätningar per riktning gjorts. I två 

mätningar har fordonet kört i högra fältet (K1) i tvåfältsavsnitten samt i enfältiga 

avsnitt. I övriga två körningar har fordonet framförts i vänster fält (K2) i tvåfältiga 

avsnitt samt i enfältiga avsnitt. Detta innebär per riktning fyra mätningar i 

enfältiga avsnitt och två mätningar per körfält i tvåfältiga avsnitt. I övergången 2 

till 1 körfält och övergången 1 till 2 körfält har mätdata uteslutits och inte 

bearbetats för ca 100 m per övergång. 

Den södra delen har tio avsnitt, fem tvåfältiga och fem enfältiga. För varje 

avsnitt har medelvärdet (20 m-intervall) längs vägen beräknats för fyra respektive 

två mätningar. Det slitagemått som beräknats är spårdjup max (över hela 

körfältet), spårdjup vänster (vänstra delen av körfältet) och spårdjup höger (högra 

delen av körfältet). Nedan i tabell 1 redovisas ett samlat mått för samtliga fem 

tvåfältiga avsnitt och fem enfältiga avsnitt per riktning (fyra avsnitt per riktning 

för 2006). Detta samlade slitagemått är spårdjupsutvecklingen per år i mm, mätt 

som spårdjup max för alla delavsnitt av samma typ per riktning. Det finns tre 

värden, mätt under år 0-2, 2-5 respektive 5-8 år. För varje tidsintervall redovisas 

den årliga utvecklingen och dessutom genomsnittligt slitage över alla åtta år. 

 
Tabell 1  Spårutvecklingen (mm) i max spårdjup (över hela körfältet) för alla 
delavsnitt per riktning. Förändring över år 0-2, 2-5 och 5-8, södra delen. 
 

Körfält Spårutveckling per år max spårdjup (mm) 

Riktning norrut Riktning söderut 

0-2 år 2-5 år 5-8 år 0-8 år 0-2 år 2-5 år 5-8 år 0-8 år 

Enfältigt 1,26 0,99 1,38 1,21 1,23 0,98 1,35 1,18 

Höger i tvåfältigt (K1) 0,78 0,59 1,33 0,92 0,73 0,60 1,05 0,81 

Vänster i tvåfältigt (K2) 0,04 0,04 0,07 0,05 0,03 -0,06 0,18 0,06 

 

Följande intressanta observationer kan göras ur tabell 1 ovan: 

 Spårslitaget är genomgående störst i enfältiga avsnitt med ca 1,25 mm per 

år för de första två åren. Medelvärdet över ett avsnitt kan i stort sett 

jämföras med en mätning över 400 m som användes i RUD. 

 Slitaget har en avtagande trend med ca 1 mm per år under tre år i enfältiga, 

varefter det återigen växer och uppgår till ca 1,4 mm per år under sista 

treårsperioden. 

 Höger körfält i tvåfältiga avsnitt ligger på ca 0,75 mm slitage per år under 

de två första åren. Under följande tre år minskar slitaget till ca 0,6 mm för 

att därefter öka markant. Således först en avtagande trend precis som för 

enfältiga avsnitt och därefter ökad utveckling. 

 Vänster körfält i tvåfältiga avsnitt har en mycket marginell förändring som 

knappt är mätbar. Spårutvecklingen är ca 0,05 mm per år under hela 
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perioden. Det negativa värdet söderut efter fem år beror på att kantlinjen 

av misstag har täckts av mätutrustningen och därmed stört resultatet. 

 I tvåfältiga avsnitt ligger förändringen således klart under det som 

uppmätts för enfältiga avsnitt med undantag av att höger körfält efter 5 år 

får större slitage. 

 

Spårdjupet i enfältiga avsnitt kan närmast jämföras med 9 m-väg eller vanlig 13 

m-väg med normala körfält. Tvåfältiga avsnitt kan närmast jämföras med 

motorväg. Som jämförelse redovisas nedan förändring i spårslitaget per år enligt 

VVs schablonmodell från 90-talet vid olika vägtyper för en väg med ÅDT i snitt 

på 9 800 axelpar under 8 år. 

 

 9 m 13 m MV K1 MV K2 

 1,6 mm 1,25 mm 1,1 mm 0,5 mm 

 

Vid jämförelse med uppmätta spårdjup i tabell 1 framgår att uppmätt 

spårutveckling i enfältiga avsnitt under första två åren ligger som förväntade 

värden för normal 13 m-väg men minskar därefter och ligger under värdet för 

13 m-väg. Därefter ökar spårutvecklingen och kommer åter i nivå med 13 m-

väg. Jämfört med 9 m-väg ligger uppmätt spårutveckling klart under förväntade 

värden under alla åtta år. För tvåfältiga avsnitt är det uppmätta slitaget i höger 

körfält i början 30-40 % under förväntat värde för motorväg för att efter fem 

år komma upp i samma nivå som motorväg. Vänster körfält har ett nästan 

försumbart slitage under alla år. En förklaring till de låga värdena kan vara att 

underbyggnaden enligt uppgift är mycket bra på objektet E4 Gävle-Axmartavlan, 

vilket medför lägre slitage än förväntat. 

För tidsperioden 2000-2006 kan analys göras av även den norra delen av 

objektet. På den norra delen finns 12 avsnitt, sex tvåfältiga och sex enfältiga, alla 

utan någon synbar åtgärd. På samma sätt som i tabell 1 ovan redovisas i tabell 2 

spårutvecklingen per år, uppmätt som förändring av max spårdjup per avsnittstyp. 

Värdena avser spårutvecklingen under intervallen 0-3 år och 3-6 år samt 

genomsnittligt för alla sex åren. Jämförelse görs även för hela tidsperioden med 

den södra delen, redovisad i tabell 1 ovan, men nu görs redovisningen som 

genomsnitt för åren 2-8, samma tidsperiod som för norra delen. 

 
Tabell 2  Spårutvecklingen (mm) i max spårdjup (över hela körfältet) för alla 
delavsnitt per riktning. Förändring över år 0-3, 3-6, 0-6 norra delen samt år 2-8 
södra delen. 

 

Körfält Spårutveckling per år max spårdjup (mm) 

Riktning norrut Riktning söderut 

Norra 

0-3 år 

Norra 

3-6 år 

Norra 

0-6 år 

Södra 

2-8 år 

Norra 

0-3 år 

Norra 

3-6 år 

Norra 

0-6 år 

Södra 

2-8 år 

Enfältigt 1,35 1,79 1,58 1,19 1,36 1,96 1,67 1,17 

Höger i tvåfältigt (K1) 0,78 1,41 1,10 0,97 0,73 1,20 0,97 0,83 

Vänster i tvåfältigt (K2) -0,02 0,15 0,07 0,05 0,20 0,31 0,26 0,06 

 

Följande intressanta observationer kan göras ur tabell 2 ovan: 
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 Spårslitaget är genomgående större på den senare öppnade norra delen, 

genomsnittligt för båda riktningarna knappt 40 % större i enfältiga avsnitt 

och ca 30 % i höger körfält i tvåfältiga avsnitt. 

 Den avtagande trenden efter två år finns ej på norra delen, enbart på södra 

delen. 

 På norra delen är spårslitaget i medeltal 1,6 mm i enfältigt, vilket 

motsvarar 9 m-väg enligt VVs PMS-model. 

 Höger körfält i tvåfältiga avsnitt på norra delen ligger inledningsvis på ca 

0,75 mm per år, vilket är samma som för södra delen. Men därefter blir 

spårutvecklingen högre än för södra delen. Genomsnittligt under 6 år blir 

slitaget marginellt lägre än för motorväg. 

 Vänster körfält i tvåfältiga avsnitt har stor variation men slitaget är i stort 

sett försumbart, men ligger marginellt över södra delen. 

 

Både södra och norra delen har en likartad utveckling av spårdjupet men norra 

delen har genomgående ett större slitage. Schablonmässigt kan sägas att 

spårutvecklingen i enfältiga avsnitt kan jämföras med 13 m-väg på södra delen 

och med 9 m-väg på norra delen. Tvåfältiga avsnitt ligger ungefär som motorväg 

med södra delen något lägre. Den genomsnittliga kostnaden för 

beläggningsunderhåll ligger då mellan värdena för motorväg och 13 m. Men det 

syns som om norra delen har en beläggning som är mer känslig för 

spårslitage. 

Men detta gäller för jämförelse med vägar från början på 90-talet. Enligt 

inledningskapitlet har mätningar i VMN visat väsentlig mindre spårslitage på ca 

0,5 mm per år för en 13 m-väg. Figur 1 nedan visar spårutvecklingen som 

funktion av ÅDT (axelpar en riktning) för mätningar i VMN. Notera den ökade 

spårutvecklingen på 2+1-väg efter ombyggnad. Resultatet avser genomsnittligt 

slitage för enfältigt och höger körfält tvåfältigt tillsammans. Mätning är enbart 

genomförd i en riktning per objekt. 
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Figur 1 Årlig spårutveckling före respektive efter ombyggnad som funktion 

av ÅDT (en riktning) för nio objekt i VMN. 
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Data i figur 1 kan kompletteras med resultat från Johan Langs mätningar, Dessa 

visar följande för spårutvecklingen på 2+1-väg (enfältigt och höger i tvåfält 

tillsammans) samt MV+fyrfältsväg (höger körfält): 

 För ÅDT 4-8 000 fordon har 2+1-vägar en spårutveckling på 1,2 

mm/år. 

 För ÅDT > 8 000 fordon har 2+1-vägar en spårutveckling på 1,5 mm/år. 

 Dessa värden för 2+1 stämmer bra med resultaten från VMN i figur 1. 

 Motsvarande värden för tvåfältsvägar över 10 m är 0,45 respektive 0,6 

mm/år, se sidan 2. 

 MV+4F ligger på 0,79 mm/år (enbart höger körfält) respektive 0,83 

mm/år. Detta måste rimligtvis gälla för ÅDT i en riktning. 

 

Data från E4 Gävle-Axmartavlan redovisade i tabell 1-2 ovan ligger väsentligt 

lägre än objekten i VMN och även för hela landet. Genomsnittliga värden är 1,05 

mm/år för södra delen och 1,3 mm/år för norra delen vid ÅDT ca 5 000 axelpar. 

Detta skall jämföras med ca 1,5 mm/år för VMN-objekten. För enbart tvåfältiga 

avsnitt är värdet ca 0,9 mm/år för södra delen och 1,05 mm/år för norra delen 

(tabell 2). Detta är högre än 0,83 mm/år för MV+4F hela landet. 

På södra delen är det genomsnittliga slitaget i enfält 11,2 mm efter 8 år (1,6 

mm initialt redan vid mätningen 1998). Spridningen är relativt liten mellan de 

olika enfältiga avsnitten. Motsvarande data för norra delen är 12,3 mm efter 6 år 

(2,8 mm initialt vid mätningen 2000). 

Ett avsnitt av speciellt intresse är det långa enfältiga avsnittet med sidoräcke av 

stålbalk i beläggningskant (avsnitt nr 4 norrut). Detta avsnitt har ett slitage på 11,8 

mm efter 8 år, vilket enbart är marginellt högre än medelvärdet för alla enfältiga 

på södra delen trots lång sträcka med sidoräcke. I riktning söderut observeras en 

stor förändring i avsnitt nr 5 (12,6 mm efter 8 år), som är det enfältiga avsnitt som 

ligger precis norr om järnvägsviadukten (avsnittet norr om ovan nämnda nr 4). 

Spårdjupsutvecklingen under 8 år är 9,7 mm i avsnittet norrut och 11,3 mm 

söderut. Figur 2 nedan visar förändring i max spårdjup i dessa två avsnitt, nr 4 i 

riktning norrut och nr 5 i riktning söderut, plottat längs vägen. På en kort sträcka 

på ca 40 m är spårdjupet över 20 mm nu i juni år 2006 i båda avsnitten. 
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E4 Norr om Gävle 2+1-väg,

Spårdjup max sträcka 4, K1 norrut
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E4 Norr om Gävle 2+1-väg,

Spårdjup max sträcka 5, K1 söderut
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Figur 2  Förändring i max spårdjup mellan 1998 och 2006 i enfältigt avsnitt 
norrut med sidoräcken (avsnitt 4) överst samt i enfältigt avsnitt söderut (avsnitt 5) 
underst i figuren. 

 

Rv 45 Åmål-Säffle 

I november 2001 gjordes en spårdjupsmätning på Rv 45 Åmål-Säffle enligt 

samma metod som redovisas ovan för E4 Gävle. Detta var samma månad som 

objektet öppnades för trafik. Tre år senare i september 2004 gjordes en första 

eftermätning. Det visade sig då att på den del som ligger i Västra Götalands län 

(Dalsland) hade en spårytebehandling gjorts genom att spåren fyllts med bitumen 

och stenmaterial (ytbeläggning). Detta gjordes som en förebyggande åtgärd inför 

vintern på grund av nötning av beläggningen, som i Dalsland var av äldre datum 

och med dålig kvalitet. Denna åtgärd hade gjorts i enfältiga avsnitt samt i höger 

körfält på tvåfältiga avsnitt. På den del som ligger i Värmlands län hade ingen 
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åtgärd vidtagits varför spårdjupsdata för denna del kan användas för analys av 

beläggningsslitage. Beläggningen är här av väsentligt bättre kvalitet än i Dalsland. 

En andra eftermätning gjordes i juni 2006 ca 4,6 år efter öppnandet. Den del 

som ligger i Värmlands län har 5 avsnitt, tre enfältiga och två tvåfältiga i riktning 

norrut. På det första enfältiga avsnittet har ca 200 m exkluderats som ligger söder 

om länsgränsen. I riktning söderut finns följaktligen två enfältiga avsnitt och tre 

tvåfältiga. I Dalsland finns 3 avsnitt, två tvåfältiga norrut och ett tvåfältigt söderut. 

För dessa avsnitt kan jämförelse enbart göras mellan åren 2006 och 2004. Vänstra 

körfältet (K2) på dessa avsnitt hade dock inte åtgärdats vid mätningen 2004 och 

kan användas i analysen för alla 4,6 åren. 

Årsdygnstrafiken på sträckan är nu ca 6 800 axelpar (något högre söder om 

länsväg 2258 i Dalsland på första avsnittet). Enligt förstudien bedöms kostnaden 

bli i intervallet mellan motorväg och 13 m-väg, vilket innebär ett nuvärde på 0,36-

0,44 kr/apkm. Detta innebär en kostnad på 36-44 kkr/år och km vid aktuellt 

ÅDT-värde 6 800 axelpar, allt enligt VVs PMS-modell. 

Objektet har breddats med en meter på tvåfältssidan till 14 m bredd. 

Typsektionen är V0,5 K3,5 K3,35 M1,5 K3,75 V1,4. Innan åtgärd var vägen 

vanlig 13 m-väg med K7,0+2V3,0. Figuren nedan visar typsektion före och efter 

breddning. 

V 0,50K 3,35 K 3,50K 3,75V 1,40 M 1,50

K 3,50V 3,00 V 3,00K 3,50

1.60
3.00

1.00

0,50

Före

Efter

 
Breddning till 14 m på tvåfältssidan innebär följande: 

 Körbanan i enfältiga avsnitt utgörs till 1,6 m av gamla breda vägrenen på 

3,0 m. 

 Höger körfält i tvåfältiga avsnitt består av 0,5 m nybyggd breddad remsa. 

Övriga 3,0 m utgörs av gamla vägrenen. 

På samma sätt som ovan för objektet E4 Gävle-Axmartavlan har genomsnittlig 

förändring av max spårdjup beräknats för två olika tidsintervall. I tabell 3 nedan 

redovisas resultatet för fem avsnitt under åren 0-5, tre enfältiga och två 

tvåfältiga norrut (fyra tvåfältiga för vänster körfält). I riktning söderut är det två 

enfältiga och tre tvåfältiga avsnitt. För resterande avsnitt i Dalsland redovisas 

spårutvecklingen under åren 3-5 (egentligen 2,85-4,6). På grund av att antalet 

avsnitt blir litet och skillnaderna mellan riktningarna är relativt små har data för 

båda riktningarna slagits ihop till ett gemensamt värde för båda riktningarna. 
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Tabell 3  Spårutvecklingen (mm) i max spårdjup (över hela körfältet) för alla 
delavsnitt i båda riktningar. Förändring över år 0-3, 3-5, 0-5 på Värmlandsdelen 
samt år 3-5 i Dalsland. 

 

Körfält Spårutveckling per år max 

spårdjup (mm) 

0-3 år 3-5 år 0-5 år 

Enfältigt Värmland 1,03 1,00 1,02 

Höger i tvåfältigt (K1) Värmland 1,57 1,62 1,59 

Vänster i tvåfältigt (K2) alla 0,22 -0,12 0,09 

Enfältigt Dalsland - 1,79 - 

Höger i tvåfältigt (K1) Dalsland - 1,41 - 

 

Följande observationer kan göras ur tabell 3 ovan: 

 Spårutvecklingen i enfältiga i Värmlandavsnitt ligger på ca 1 mm per år, 

jämt under alla 4,6 åren. 

 Enfältiga avsnitt i Dalsland har markant större slitage på 1,8 mm per år 

under två år, vilket beror på en sämre beläggning. 

 Slitaget i höger körfält på tvåfältiga avsnitt är markant högre än för 

enfältigt i Värmland och ligger på 1,6 mm per år. I genomsnitt är slitaget 

alltså ca 60 % högre. Men Dalslandsdelen har något lägre värden i 

tvåfältigt. 

 Vänster körfält i tvåfältiga avsnitt har obetydligt slitage, ca 0,1 mm per år. 

 

Som jämförelse redovisas nedan förändring i spårslitaget per år enligt VVs 

modell från 90-talet vid olika vägtyper för en väg med ÅDT på ca 6 700 axelpar. 

 

 9 m 13 m MV K1 MV K2 

 1,1 mm 0,85 mm 0,75 mm 0,32 mm 

 

Vid jämförelse med uppmätta spårdjup i tabell 4 framgår att enfältiga avsnitt i 

Värmland har ett uppmätt spårslitage som ligger marginellt under förväntat 

värde för 9 m-väg men klart över det för normal 13 m-väg. De tre enfältiga 

avsnitten i Dalsland ligger ca 65 % över förväntat värde för 9 m. För tvåfältiga 

avsnitt är det uppmätta slitaget i höger körfält mer än 100 % över förväntat 

värde för motorväg. Vänster körfält har slitage som ligger under det för 

motorväg. 

Orsaken till stora slitaget i tvåfältiga avsnitt måste rimligtvis bero på dålig 

bärighet hos den nybyggda remsan på en meter eller dålig bärighet i den gamla 

vägrenen. Mot det sistnämnda talar att slitaget i enfältiga körfält, som till nästan 

hälften består av gamla vägrenen, är klart lägre. För att fördjupa analysen har 

slitaget i vänster och höger körspår i respektive körfält studerats. Förändringen 

över fem år i spårdjup vänster och spårdjup höger har studerats för avsnitten i 

Värmland. Tabell 4 nedan redovisar resultatet. Data för vänster hjulspår i vänster 

körfält i tvåfältigt måste beaktas med stor försiktighet eftersom vänster kantlinje 

kan störa mätresultatet. 

 
Tabell 4  Medelvärdet (mm) för skillnaden i spårdjup vänster och höger spår för 
fem delavsnitt per riktning. Förändring över 4,6 år. 
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Körfält Förändring i spårdjup 4,6 år (mm) 

Norrut Söderut 

Vänster Höger Vänster Höger 

Enfältigt 4,3 4,6 4,0 3,8 

Höger i tvåfältigt (K1) 3,2 6,6 2,8 8,1 

Vänster i tvåfältigt (K2) -0,2 0,7 -0,2 0,5 

 

Följande slutsatser kan utläsas ur tabell 5: 

 I enfältiga avsnitt finns i praktiken inte någon skillnad mellan vänster 

och höger hjulspår. Detta gäller för båda riktningarna. Höger hjulspår 

ligger i gamla vägrenen. 

 I tvåfältiga avsnitt för höger körfält är skillnaden mellan höger och 

vänster körfält mycket markant. Förändringen i höger spår är 3,4 mm 

större än för vänster spår norrut och hela 5,3 mm större söderut. Höger 

hjul ligger 0-0,5 m in på gamla vägrenen alldeles intill den nya remsan på 

en meter. 

 Höger spår i vänster körfält på tvåfältigt har ökat med ca 0,6 mm, vilket 

blir 0,13 mm per år, ungefär samma som i tabell 3 ovan. 

 

Ovanstående analys pekar på att det är den nya breddningen på en meter som till 

största delen orsakar det större spårslitaget i K1 på tvåfältiga avsnitt. Det är 

fråga om en bärighetsskada som uppstått i skarven mellan den gamla och nya 

beläggningen vid breddning. Det är generellt svårt att få bra bärighet när man 

adderar en ny vägremsa till befintlig väg. Det fordrar samma packning och samma 

egenskaper i befintliga och nya delen (muntlig uppgift Leif Wiman VTI). 

Den uppkomna skadan måste behandlas som en bärighetsåtgärd och ej 

beläggningsunderhåll. Det krävs bortfräsning av den gamla skadade beläggningen, 

ompackning av bärlager och en ny beläggning. Om man inte åtgärdar denna skada 

utan bara fyller på med ny beläggning i hjulspåren kommer nedbrytningen att 

fortsätta på samma sätt (muntlig uppgift Leif Wiman VTI). 

Det är uppenbart att den gamla vägrenen har bättre egenskaper. Spårslitaget 

hade med all sannolikhet blivit markant mindre om breddning ej gjorts. Detta 

gäller främst för Värmlandsdelen. Avsnitten i Dalsland har väsentligt sämre 

beläggning med större rent slitage. Där gjordes spårlagningar under 2004, som 

kan ha förbättrat bärigheten. 

Den genomsnittliga kostnaden för beläggningsunderhåll för Rv 45 Åmål-Säffle 

kan enligt PMS-modellen uppskattas till ett medelvärde av 9 m-väg och dubbla 

värdet för motorväg. Men kostnaden hade blivit klart lägre om breddning till 14 

ej gjorts. 

Jämfört med mätningarna i VMN enligt figur 1 ligger Rv 45 något högre. För 

ÅDT på ca 3 400 axelpar (en riktning) blir genomsnittsvärdet för Värmlandsdelen 

ca 1,3 mm per år (enfältigt plus höger körfält i tvåfält), vilket väl ansluter till data 

i figur 1. Men avsnitten i Dalsland har ett genomsnittsvärde på 1,6 mm, vilket 

ligger över uppmätta data i VMN. Detta beror förmodligen på den gamla och 

dåliga beläggningen. Enbart tvåfältiga avsnitt har ett slitage som är ca dubbelt så 

stort som genomsnittet för MV+4F för hela landet. 

Det sämsta tvåfältiga avsnittet med påtagliga bärighetsskador är avsnitt nr 3 i 

riktning söderut (räknat från norr). Här har max spårdjup förändrats med 13,8 mm 
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på knappt fem år, långt mer än genomsnittet på 7-7,5 mm för tvåfältiga avsnitt. 

Figur 3 nedan visar förändring i max spårdjup för höger körfält i detta avsnitt 

plottat längs vägen. På flera kortare sträckor är nu spårdjupet upp mot 30 mm. 

Men i föremätningen 2001 låg spårdjupet på en jämn nivå på 1,5-2,5 mm längs 

vägen. Här syns tydligt försämringen under fem år förorsakat av breddningen till 

14 m. 

Rv45 Säffle-Åmål 2+1-väg,

Spårdjup max sträcka 3, K1 söderut
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Figur 3  Förändring i max spårdjup mellan 2001 och 2006 i tvåfältigt avsnitt 
söderut (avsnitt 3), höger körfält. 

 

Rv 50 Lillån-Axbergshammar (Örebro) 

I november 2001 gjordes också spårdjupsmätning på Rv 50 Lillån-Axbergs-

hammar norr om Örebro samtidigt som Rv 45. Detta var ca två veckor efter att 

objektet öppnades för trafik. Ca tre år senare i september 2004 gjordes en första 

eftermätning. En andra eftermätning gjordes i juni 2006 ca 4,6 år efter 

öppnandet. 

Årsdygnstrafiken på sträckan varierar från ca 20 500 axelpar längst i söder 

närmast Örebro till ca 11 100 axelpar norr om Kvinnersta, med ett vägt 

medelvärde på ca 13 500 axelpar över hela sträckan.  

Vägobjektet har på huvuddelen av sträckan breddats till 15,75 m som 

inrymmer 2+2 körfält och mitträcke. Två kortare sträckor har getts annan sektion, 

dels mellan de nya cirkulationsplatserna vid Hovsta och Kvinnersta där 1+1 

körfält bibehållts inom befintlig vägbredd 13 m, dels genom ett område med 

mycket dåliga grundförhållanden söder Seltorp där 2+1 körfält utförts inom 

befintlig vägsektion. Den totala längden på dessa sträckor uppgår till ca 1,5 km. 

Typsektionen på 2+2 är V0,75 K3,25 K3,25 M1,25 K3,25 K3,25 V0,75. För 

1+1-avsnittet är typsektionen V0,75 K3,75 M4,0 K3,75 V0,75 och på 2+1 är den 

V0,75 K3,25 K3,25 M1,25 K3,5 V0,75. Vägrenen är således på alla avsnitt 0,75 

m. Detta innebär att K1 alltid ligger 0,75 m från vägkant, både på 2+2-avsnitten 

som breddats samt på 1+1- och 2+1-avsnitten som har behållit sin befintliga bredd 

innan ombyggnaden. 
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De gamla fyrvägskorsningarna vid infarterna till Hovsta, väg 755, och 

Kvinnersta, väg 830, har ersatts med cirkulationsplatser. Korsningarna med de 

allmänna vägarna 756 mot Axbergs k:a, väg 747 vid Gottsätter och väg 752 vid 

Ön har byggts om till fyrvägskorsningar med målade vänstersvängskörfält och 

därmed blir det 1+1 körfält genom dessa korsningar. Fyrvägkorsningen vid 

Axbergshammar i norra ändpunkten har ersatts med en cirkulationsplats. 

På grund av ovan redovisade förhållanden finns i riktning norrut 5 tvåfältiga 

avsnitt och 2 enfältiga avsnitt. I riktning söderut finns 5 tvåfältiga avsnitt och ett 

enfältigt. 2+1-avsnittet har tvåfältigt söderut och därmed blir det ett långt 

tvåfältigt avsnitt söderut samt ett enfältigt och ett kortare tvåfältigt norrut. 

På grund av skillnaden i ÅDT har objektet vid spårdjupsanalys delats i fyra 

delar norrut och tre delar söderut enligt följande: 

1. Ett 2+2-avsnitt längst i söder fram till första cirkulationsplatsen med ett 

genomsnittligt ÅDT på 19 500 axelpar. 

2. 1+1-avsnitt med 70 km/h mellan Hovsta och Kvinnersta med ÅDT 15 000 

axelpar. 

3. Enfältigt avsnitt norrut i 2+1-sträcka vid Seltorpasjön med ÅDT 11 000 

axelpar. 

4. Fyra 2+2-avsnitt per riktning norr om Kvinnersta med ÅDT 11 000 

axelpar. 

 

På samma sätt som för de övriga två objekten har spårdjupsutvecklingen per år 

beräknats men för vardera av de fyra delarna redovisade ovan. I tabell 5 nedan 

redovisas resultatet för fyra delar av objektet under åren 0-5, varav del fyra 

innehåller fyra 2+2-avsnitt per riktning. På grund av att skillnaderna mellan 

riktningarna är relativt små har data för båda riktningarna slagits ihop till ett 

gemensamt värde för båda riktningarna. 

 
Tabell 5  Spårutvecklingen (mm) i max spårdjup (över hela körfältet) för alla 
delavsnitt i båda riktningar. Förändring över år 0-3, 3-5 och 0-5. 

 

Körfält Spårutveckling per år max 

spårdjup (mm) 

0-3 år 3-5 år 0-5 år 

Höger i tvåfält (K1) 19 500 ap 2,40 1,72 2,14 

Vänster i tvåfält (K2) 19 500 ap 0,51 0,11 0,36 

Enfältigt 15 000 ap 2,08 1,63 1,91 

Enfältigt 11 000 ap 1,34 1,27 1,32 

Höger i tvåfält (K1) 11 000 ap 1,60 1,18 1,44 

Vänster i tvåfält (K2) 11 000 ap 0,09 0,01 0,07 

 

Den enda påtagliga skillnaden mellan riktningarna finns i det korta enfältiga 

avsnittet med 15 000 axelpar. Där är spårutvecklingen över alla 4,6 åren 1,70 

mm/år i riktning norrut och 2,13 mm/år söderut. Följande observationer kan 

göras ur tabell 5 ovan: 

 För alla avsnitt finns en avtagande trend i spårslitaget efter de första tre 

åren, precis som på södra delen av E4 Gävle-Axmartavlan. 

 Spårslitaget i enfältiga avsnitt ligger på ca 1,3-2,0 mm/år beroende på 

ÅDT och tidsperiod. 
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 Slitaget i höger körfält på tvåfältiga avsnitt är högre än för enfältiga 

avsnitt med samma eller likvärdig ÅDT. Spårutvecklingen är 1,4-2,1 

mm/år i snitt över fem år beroende på ÅDT. 

 Vänster körfält i tvåfältiga avsnitt har obetydligt slitage, utom för del 1 

med högt ÅDT-värde. 

 

Som jämförelse redovisas nedan i tabell 6 förändring i spårslitaget enligt VVs 

schablonmodell för tre år vid olika vägtyper för ÅDT-värden på 11 000 till 

19 500 axelpar. 

 
Tabell 6   Förväntad årlig spårdjupsutveckling för olika vägtyper vid ÅDT 11 000 
till 19 500 axelpar 

 

ÅDT Förväntad årlig spårutveckling (mm) 

9m 13 m MV K1 MV K2 

11 000 1,8 1,4 1,2 0,6 

15 000 2,4 1,9 1,6 0,8 

19 500 3,1 2,5 2,1 1,0 

 

Vid jämförelse med uppmätta spårdjup i tabell 5 framgår följande  

 Norra delen med lägre ÅDT på 11 000 axelpar har i det enfältiga 

avsnittet ett uppmätt spårslitage som ligger under förväntat värde för 13 

m-väg (1,3 mm/år jämfört med 1,4). För tvåfältiga avsnitt är det 

uppmätta genomsnittliga slitaget i höger körfält ca 20-25 % över 

förväntat värde för motorväg men vänster körfält har slitage som ligger 

klart under det för motorväg. 

 1+1-avsnittet med 15 000 axelpar i ÅDT har en genomsnittlig 

spårdjupsutveckling på 1,9 mm/år. Detta är samma som förväntat värde för 

13 m-väg men klart under det för 9 m-väg. Men notera att det här är stor 

spridning mellan riktningar och tidsperiod. 

 2+2-avsnittet i söder med 19 500 axelpar har ett uppmätt genomsnittligt 

slitage i K1 som är enligt förväntan för MV. Slitaget i K2 är klart lägre än 

för MV. 

 Generellt har 2+2-avsnitten ett större relativt slitage än tvåfältsavsnitten på 

E4 Gävle-Axmartavlan och även större slitage än enfältigt vid 11 000 

axelpar. Detta tyder på att bredningen (från 12,5 till 15,75 m) är ogynnsam 

ur spårslitagesynpunkt. 

 

Slutsatsen av ovanstående analys blir att 2+2-avsnitten har ett slitage och därmed 

en kostnad för beläggningsunderhåll som kan jämföras med motorväg. 

Enfältiga avsnitten motsvarar i stort sett en vanlig 13 m-väg. Detta är helt 

enligt förväntningarna i förstudien. Men troligen har breddning till 15,75 m (som 

gjorts omväxlande till höger och vänster) medfört ett större slitage. 

I figur 1 ovan finns detta objekt på Rv 50 med (icke fyllda punkter). Skillnaden 

mellan det ombyggda 2+2-objektet och 13 m-väg i föresituationen är ej så stor 

som för övriga objekt i VMN. Differensen är bara 0,4 mm/år i spårutveckling. 

Men eftervärdet inmätt under år 2002-04 är misstänkt låg. Det är ungefär samma 

tidsperiod som år 0-3 i VTIs mätningar redovisade i tabell 5 ovan. Genomsnittet 

för höger körfält och enfält i VTIs mätningar är knappt 2 mm/år och för 
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tidsperioden 3-5 år är motsvarande värde 1,45 mm/år. Det höga värdet i 

föremätningen kan bero på en gammal och dålig beläggning på dåvarande 13 m-

vägen. 

Nedan visas spårdjupsförändringen för den första 2+2-delen i söder i riktning 

norrut. Här har mätts en genomsnittlig försämring på 9,2 mm under 4,6 år. Figur 4 

nedan visar förändring i max spårdjup i höger körfält (K1) för detta avsnitt plottat 

längs vägen. På vissa kortare sträckor är spårdjupet 18-20 mm nu i juni år 2006. 

Rv50 Lillån-T751 2+1-väg,

Spårdjup max sträcka 1, K1 norrut
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Figur 4  Förändring i max spårdjup mellan 2001 och 2006 i tvåfältigt avsnitt 
norrut (del 1), höger körfält. 

 

Det framgår av figuren att förslitningen är störst i slutet på sträckan närmast 

cirkulationsplatsen. Nästa del är 1+1-sträckan mellan de två cirkulationsplatserna. 

Här är förändringen 7,8 mm i riktning norrut och 9,8 mm söderut. Figur 5 visar 

förändringen i max spårdjup för riktning söderut. 

Rv50 Lillån-T751 1+1-avsnitt,

Spårdjup max sträcka 2, K1 söderut
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Figur 5  Förändring i max spårdjup mellan 2001 och 2006 i 1+1-avsnitt (del 2), 
riktning söderut. 

 

Av figur 5 framgår att spårdjupet är störst i början och slutet av sträckan. Detta 

kan tyda på att acceleration efter cirkulationsplats respektive retardation före 

cirkulation ökar spårdjupsförslitningen. 

 

Rv 55 Åby-Simontorp 

Objektet Åby-Simonstorp, 15 km, öppnades som 2+1-väg med målning i 

december 2001. Det var då ny beläggning längs hela denna sträcka. Nästa år 

försågs objektet med mitträcke under oktober-november och öppnades som 

mötesfri 2+1-väg den 1 december 2002. En sträcka med stigningsfält målades som 

2+2-väg och har först hösten 2006 försetts med mitträcke i avvaktan på en ny 

trafikplats. Vägen har inte breddats i något avsnitt. 

Vägen byggdes på 60-70-talet som 13 m-väg och således före BYA-84-

standarden. Trafiken uppgår i genomsnitt över sträckan till ca 7 100 axelpar/dygn 

men med en relativ hög andel tunga fordon på 16 %. Detta objekt har valts just för 

att studera spårdjupsutvecklingen på en äldre ursprunglig 13 m-väg. 

I september 2003 gjordes en första spårdjupsmätning. Denna följdes upp med 

en andra mätning i juni 2006, efter 2,75 år. Vid båda mätningar har en 

referenssträcka norr om Simonstorp fram till länsgränsen D-län mätts. Denna 

sträcka är vanlig tvåfältig väg med bredden 12-12,5 m och med en gammal icke 

åtgärdad beläggning. Längden av referenssträckan är ca 6,6 km. 

På samma sätt som för övriga tre objekt redovisade ovan har 

spårdjupsutvecklingen per år beräknats. I detta fall blir tidsperioden 2,75 år. I 

tabell 7 nedan redovisas resultatet uppdelat på riktningar och avsnitt. Riktning 

norrut har sex enfältiga avsnitt och fem tvåfältiga, varav tre enfältiga i början på 

sträckan enbart har längder på 230-480 m. Riktning söderut har fem delavsnitt av 

vardera slag, varav ett kort enfältigt på 480 m i början söder om Simonstorp. På 

grund av de olika avsnittslängderna har spårdjupsvärdena viktats med 

avsnittslängden vid beräkning av medelvärdet över hela objektet. I tabell 7 

redovisas också genomsnittlig max spårdjupsutveckling för referenssträckan. 

 
Tabell 7  Spårutvecklingen (mm) i max spårdjup (över hela körfältet) för alla 
delavsnitt per riktning. Förändring över år 0-3. 

 

Körfält Spårutveckling per år max 

spårdjup (mm) 

Norrut 0-3 år Söderut 0-3 år 

Enfältigt 1,54 1,63 

Höger i tvåfältigt (K1) 1,44 1,16 

Vänster i tvåfältigt (K2) 0,12 0,05 

Vanlig väg, tvåfält 0,97 1,32 

 

Följande observationer kan göras från tabell 7: 

 Spårutvecklingen i enfältiga avsnitt ligger på knappt 1,6 mm/år. Detta är 

ca 40 % mer än för vanlig tvåfältig väg, som ligger på ca 1,15 mm/år 

som genomsnitt för båda riktningarna. 
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 Slitaget i höger körfält på tvåfältiga avsnitt är något lägre än för 

enfältigt. Snittvärdet för båda riktningarna ligger på 1,3 mm/år som också 

är högre än för vanlig tvåfältig, knappt 15 % högre. 

 Vänster körfält i tvåfältiga avsnitt har obetydligt slitage på ca 0,1 mm/år. 

 

Som jämförelse redovisas nedan förändring i spårslitaget per år enligt VVs 

modell från 90-talet vid olika vägtyper för en väg med ÅDT på ca 7 100 axelpar. 

 

 9 m 13 m MV K1 MV K2 

 1,1 mm 0,9 mm 0,8 mm 0,3 mm 

 

Vid jämförelse med uppmätta spårdjup i tabell 7 framgår att referenssträckan med 

vanlig tvåfältsväg har ett uppmätt spårslitage som ligger något över förväntat 

värde för 9 m-väg och markant över det för normal 13 m-väg. Förklaringen är 

förmodligen den gamla vägkonstruktionen men även den gamla beläggningen kan 

bidra till den stora spårutvecklingen. De enfältiga avsnitten på 2+1-vägen ligger 

ca 45 % över förväntat värde för 9 m. För tvåfältiga avsnitt är det uppmätta 

slitaget i höger körfält ca 60 % över förväntat värde för motorväg. Vänster 

körfält har slitage som ligger under det för motorväg. 

Orsaken till den stora spårutvecklingen i både enfältiga och tvåfältiga avsnitt 

bör rimligtvis vara den gamla vägkonstruktionen. Det kan nämnas att 

genomsnittligt max spårdjup i enfältiga avsnitt i juni 2006 är 10,3 mm 5,5 år 

efter öppnandet i december 2001 som målad). Motsvarande värde för höger 

körfält i tvåfältigt är 8,5 mm. Detta pekar på ett åtgärdsintervall på 9-10 år mot 

16 år för vanlig 13 m-väg enligt PMS-modellen, se tabell i inledningsavsnittet. 

Men även referenssträckan med tvåfältig utformning har spårutveckling som 

ligger ca 25 % över den för normal 13 m-väg enligt PMS-modellen. 

Vid jämförelse med objekten i VMN i figur 1 ligger Åby-Simonstorp bara 

något över VMN-objekten med ett snitt på 1,45 mm/år vid ÅDT 3 500. Enligt 

kapitlet om Rv 45 Åmål-Säffle ligger Dalslandsdelen av detta objekt något över 

Rv 55 med ett snittvärde på 1,6 mm/år. Men mest intressant är att tvåfältiga 

referenssträckan (1,15 mm/år) ligger mycket över VMN-data för 13 m-väg på 

knappt 0,5 mm/år. Differensen mellan 2+1 och tvåfält på Rv 55 (ca 0,3 mm/år) är 

markant lägre än motsvarande differens i VMN på ca 0,85 mm/år. 

Nedan visas spårdjupsförändringen för det enfältiga avsnitt som har störst 

spårutveckling. Det är avsnitt nr 5 i riktning söderut (räknat från norr) där 

förändringen är 4,8 mm under 2,75 år. Figur 6 nedan visar förändring i max 

spårdjup för detta avsnitt plottat längs vägen. På vissa kortare sträckor är 

spårdjupet 16-17 mm nu i juni år 2006 och medeldjupet är 12,2 mm. 
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Rv55 Åby-Simonstorp 2+1-väg,

Spårdjup max sträcka 5, K1 söderut
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Figur 6  Förändring i max spårdjup mellan 2003 och 2006 i avsnitt 5 söderut. 

 

Som jämförelse visas i figur 7 förändringen i spårdjup för referenssträckan med 

vanlig tvåfält. Figur 7 redovisar data i riktning söderut. Förändringen från 2003 är 

3,6 mm. Medelspårdjupet i juni 2006 är 14,3 mm med toppar på 25-30 mm. 

Rv55 Länsgräns E/D-Simonstorp 12 m väg,

Spårdjup max referenssträcka, söderut
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Figur 6  Förändring i max spårdjup mellan 2003 och 2006 på referenssträckan 
söderut (tvåfält). 
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Sammanfattning 

I ovanstående analys har årlig spårutveckling på 2+1-väg (och 2+2-väg) jämförts 

med förväntade värden enligt VVs PMS-modell från början av 1990-talet. 

Följande sammanfattande slutsatser kan dras: 

 Om 2+1-vägen har bra beläggning och minst medelgod vägkonstruktion 

enligt BYA 84 kan spårutvecklingen för enfältiga avsnitt jämföras med 

13-9 m-väg (beroende på vägkonstuktionen). Tvåfältiga avsnitt kan 

jämföras med motorväg men vänster körfält är generellt bättre än vänster 

körfält på MV. 

 Ovanstående kan sägas gälla för E4 Gävle-Axmartavlan, Rv 50 Örebro 

samt enfältiga avsnitt på Rv 45 Åmål-Säffle i Värmland. 

 Breddning av befintlig väg medför dock ökad spårutveckling. Ensidig 

breddning på tvåfältsdelen kan medföra en fördubbling av spårslitaget i 

tvåfältiga avsnitt. 

 Dålig beläggning eller en äldre vägkonstruktion tycks medföra väsentligt 

högre slitage. Data från Rv 45 i Dalsland och Rv 55 Åby-Simonstorp 

pekar på 50-60 % högre spårslitage än för 9 m-väg i enfältigt och 60-70 

% högre slitage än för MV i höger fält. 

 Men vägar med äldre konstruktion har markant större spårslitage även för 

vanlig 13 m-väg. Slitaget är 25-30 % större än vad PMS-modellen säger. 

 

Slutsatsen av ovanstående är att kostnaden för beläggningsunderhåll för en 2+1-

väg med medelgod till bra vägkonstruktion bör vara samma som för en 9 m- eller 

13 m-väg vid början av 90-talet. Enligt tabell på sidan 2 ligger då kostnaden i 

intervallet 0,31-0,37 kr/apkm (nuvärde i prisnivå 1990-94). För en 2+1-väg med 

ÅDT 10 000 axelpar blir kostnaden då 45-54 tkr per km och år i prisnivå ca 

1992, vilket kan jämföras med en vanlig 13 m-väg som kostade 45 tkr per km och 

år vid ÅDT 10 000 axelpar. 

Men troligtvis tillkommer fördyringar för mer omfattande väganordningar vid 

arbetet samt mindre rationella arbetsmetoder än för en vanlig tvåfältig väg. Mats 

Wendel vid VV har genom en grov kalkyl uppskattat denna merkostnad till 2 kr 

per m2 och år i prisnivå 2005. (Material vid VV-konferens juni 2006). Om 11,5 m 

av vägen får ny beläggning (mittremsan åtgärdas ej) blir merkostnaden då 23 tkr 

per km och år i prisnivå 2005. Om det är möjligt att göra omledning av trafik till 

alternativ väg (en riktning i sänder) vid beläggningsarbetet försvinner nästan hela 

denna merkostnad. 

Efter 1997 har spårslitaget på vanliga 13 m-vägar dock reducerats med 

50 % eller mer enligt utförda spårdjupsmätningar. För 9 m-vägar är reduktionen 

ca 40 % och för MV ca 50-60 % Detta beror på att nötning från dubbade fordon 

nu enbart svarar för ca 20 % av spårutvecklingen och ca 80 % beror på 

deformation från tunga fordon. Detta måste dock rimligtvis innebära att VVs 

kostnader för beläggningsunderhåll har minskat markant efter 1995. Någon 

redovisning eller beräkning av denna kostnadsreduktion finns veterligen inte. 

På mötesfria 2+1-vägar kan inte denna positiva utveckling observeras. Mer 

spårbunden trafik synes medföra större slitage som till ca 50 % består av nötning 

och till ca 50 % av deformation. Detta innebär en tydlig skillnad i spårutveckling 

mellan 2+1-vägar och vanliga tvåfältsvägar eller MV. Dock bör påpekas att 

rimligtvis borde det ha funnits en positiv utveckling på 2+1-väg om dessa hade 

varit i bruk redan 1990 och det varit möjligt att följa utvecklingen. 
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Men det syns uppenbart att 2+1-vägar får en högre kostnad för 

beläggningsunderhåll när jämförelse görs med den lägre nivån för vanlig väg 

som bör gälla från sekelskiftet och framåt. Mats Wendel vid VV har genom en 

grov kalkyl uppskattat denna merkostnad på grund av större spårslitage till 3 kr 

per m2 och år i prisnivå 2005. (Material vid VV-konferens juni 2006). 

Utgångspunkten har då varit en omloppstid på 12 år mellan beläggning. Detta kan 

vara något lågt om vägkonstruktionen är bra. Om en standard på 17 mm spårdjup 

gäller bör omloppstiden vid en bra vägkonstruktion vara ca 14 år vid ÅDT 10 000 

axelpar. 

Således bör merkostnaden för större spårslitage ligga i intervallet 2,6-3,0 kr per 

m2 och år i prisnivå 2005. Detta innebär 30-35 tkr per km och år. Tillsamman 

med merkostnaden för trafikanordningar enligt ovan blir totala merkostnaden för 

beläggningsunderhåll 53-58 tkr per km och år för vägkonstruktioner av 

medelgod till bra standard. Observera dock att detta gäller vid jämförelse med den 

lägre kostnadsnivån från år 2000 och framåt. Dessutom gäller det för en väg 

som inte breddats eller för en nybyggd 2+1-väg som kan vara 14 m. 

Vid ÅDT lägre än 10 000 axelpar sjunker merkostnaden eftersom 

omloppstiden för 2+1-vägen blir längre. Vanlig 13 m-väg har mycket litet ÅDT-

beroende och här får man räkna med i stort sett oförändrad omloppstid i 

intervallet 4-10 000 axelpar. 

Om det är möjligt med omledning vid beläggningsarbetet försvinner större 

delen av merkostnaden på 23 tkr per km och år. 


