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Sammanfattning 
 

Lunds kommun, precis som många andra kommuner, har återkommande 

problem med spårbildningar på deras busshållplatser. Det som är ett 

anmärkningsvärt problem i Lund är att spårbildningar uppstår oberoende av 

om hållplatserna ligger på hög, medel eller lågtrafikerade vägar.  

 

I examensarbetet har elva av de mest utsatta beläggningarna i Lunds kommun 

undersökts. Arbetet är skrivet i samarbete med väghållarna Lunds kommun, 

entreprenören Peab och Lunds Universitet.    

Undersökningar av busshållplatsernas spårdjup och spårbredd gjordes på plats 

och ytterligare analyser gjordes på de underliggande asfaltlagren. Vilken typ 

av asfalt som låg i konstruktionen eller när dessa beläggningar lades ut har inte 

dokumenterats, vilket också har begränsat analysen av detta arbete. Testerna 

på de uppborrade borrproven från busshållplatserna utfördes med hjälp av 

Marshallstabilitetstest. Ur Marshallstabilitetstest kan den maximala lasten, 

registreras och analyseras, som orsakar provkroppens brott när den utsätts för 

belastning (stabilitetsvärdet) och flytvärdet, som är ett mått på provkroppens 

deformation. 

   

Resultaten visade att det fanns väldigt lite korrelation mellan 

spårdjup/spårbredd och antal bussar som körde på vägarna, vilket var 

grundproblemet. Detta säger oss att grundorsaken till problemen beror 

sannolikt på, och ligger förmodligen i beläggningarnas sammansättning samt 

att åtgärdsförslag inte bör bero på enbart antalet stannade bussar på 

hållplatserna.   

 

Ett annat problem som syntes i borrkärnorna var att man inte hade fräst bort 

det gamla bitumenrika slitlagret, utan staplat slitlager efter slitlager ovanpå 

varandra. Det är det som troligtvis har orsakat de enorma valkarna som syns 

på busshållplatserna. Ett slitlager är inte lämpat för att motstå de skjuvningar 

som uppstår 20-80 mm in i konstruktionen som orsakas av den tunga 

busstrafiken. I detta examensarbete föreslås därför att den bitumenrika 

beläggningen fräses bort, genom lådfräsning och byts ut mot bitumenfattiga 

beläggningar på det djupet, som exempelvis en traditionell ABb.  

De underliggande lagren visade bättre korrelation mellan värdena från 

Marshalltestet och de uppmätta värdena. Detta kan delvis bero på att det var så 

få provkroppar att jämföra med, men utöver det uppvisade de en mycket god 

korrelation.  

 

 

Nyckelord: Marshallstabilitetstest, deformationer, busshållplatser, Lunds 

kommun, asfaltbeläggning 



  

Abstract 
 

Lund Municipality, just like many other municipalities, has recurring 

problems with rutting at their bus stops. There is a notable problem in Lund 

though and the rutting occurs regardless of whether the stops are placed at 

high, medium or low-volume roads. 

 

In this thesis, eleven of the most vulnerable coatings in Lund Municipality 

were investigated. This thesis is written in collaboration with road managers 

Lund municipality, and contractor Peab as well as Lund University. 

Surveys of the bus stops rut depth and rut width were carried out on the spot 

and further analysis was done on the underlying asphalt layers. What type of 

asphalt that was used in the construction or when these coatings were laid out 

has not been documented, which limited the analysis of this work. The tests on 

the drilled core samples from the bus stops were tested with Marshall Stability 

Test. From the Marshall Stability Test we extracted the maximum load that 

causes the test specimen to fracture when subjected to a certain load and the 

yield value, which is a measure of the impactor deformation. These are then 

recorded and analyzed. 

 

The results showed that there was very little correlation between the rut 

depth/rut width and number of buses that drove on the roads, which was the 

main problem. This tells us that the root cause of the problem in all likelihood 

lies in the composition of the coating and that the proposed measures should 

not solely depend on the number of buses at the bus stop. 

 

Another problem that was visible on the cores was that the old bitumen-rich 

wearing course had not been milled away, but instead wearing course after 

wearing course had been piled on top of each other. That is what has likely 

caused the huge agitator seen at bus stops. A wearing course is not suited to 

withstand the shear stresses that occur 20-80 mm down in the structure that are 

caused by the heavy bus traffic. This thesis therefore proposes that the 

bitumen-rich coating is milled away and replaced with bitumen poor coatings 

on the depth, such as a traditional ABb.  

The underlying layers showed better correlation between the values of the 

Marshall test and the measured values. This may partly be because there were 

so few specimens to compare with, but beyond that they showed a very good 

correlation. 

 

 

Keywords: Marshall Stability Test, rutting, bus stops, Lund municipality, 

Asphalt pavement 
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1 Bakgrund  

Ett problem som Lunds kommun har fått handskas med på senare tid har 

handlat om att hitta lösningar till de kraftiga spårbildningar som uppkommit 

på deras busshållplatser. Spårbildning orsakar obehag för 

kollektivtrafikresande, är en säkerhetsrisk och indikation på bärighetsproblem 

som kan orsaka deformationer längre ner i konstruktionen som medför stora 

underhållskostnader i framtiden (SKL, 2006). Problemet har nått en nivå då 

det måste avhjälpas. Problemet är inte koncentrerat enbart till Lunds kommuns 

busshållplatser utan är ett såväl nationellt som internationellt problem. Den 

tunga trafiken, som accelererar och retarderar koncentrerat på en liten yta, där 

den står still under längre tid och ibland under varma sommardagar orsakar 

deformationerna som är djupare och större jämfört med beläggningsytan på 

vägbanan (SKL, 2006). En rad olika dyra lösningar har testats, däribland 

polymermodifierad asfalt (PMB), utan att få bukt med spårbildning. Ett annat 

problem är att deformationerna utvecklas på vissa hållplatser men inte på 

andra trots att liknande förutsättningar råder som exempelvis trafikflöde och 

vad man antagit vara samma beläggningstyp (Jönsson, 2016).   

 

De mest trafikerade busshållplatserna och bussterminaler är inte av så stort 

intresse för det här examensarbetet eftersom man redan har tillämpat en dyr 

lösning som man från kommunens sida är nöjd med. Betongplatta eller 

semiflexibla dränerade asfaltbeläggningar fyllda med betongpasta har fungerat 

som lösning på dessa platser, då de är mindre temperatur- och 

frekvenskänsliga jämfört med konventionell asfaltbeläggning. Enligt Lindelöf 

(2016) så är dessa konstruktionslösningar 3-4 gånger dyrare än konventionell 

asfaltbeläggning.  Polymermodifierade asfaltbeläggningar med bättre 

funktionsegenskaper mot deformationer och sprickor har använts på andra 

busshållplatser. Denna lösning anses också vara en för dyr lösning och kostar 

nästan dubbelt så mycket jämfört med konventionell asfalt enligt Lindelöf 

(2016). Det som dock är av intresse är Lunds yttre hållplatser, där det i vissa 

fall - trots lågtrafik – uppstår problem med spårbildning. 

 

1.1 Inledning  

På busshållplatser påskyndas också nedbrytningen av den tunga trafiken 

genom att bussarna kör med låg hastighet i anslutning till hållplatsen. Det är 

många starter och stopp som sker i samband med att personer ska gå av och på 

bussen, som medför många accelerationer och retardationer. Till detta kan 

också tillägas att uppgrävning och återfyllnadsmaterial kan komma att ske i 

nära anslutning till hållplatsen (Svenska kommunförbundet 2003).  I (SKL, 
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2006) rekommenderas att konstruktionen utformas 2,5 gånger det antal tunga 

fordon i ett körfält, till följd av den extrema spårbundna tunga trafiken som 

råder i anslutning till busshållplatser. (SKL, 2006) menar vidare att den ökade 

belastningen kan medföra att både obundna och bundna lager kan behöva tas 

bort och ersättas med material som klarar av koncentrationen av tung trafik. 

Denna förstärkning bör omfatta 50-75 meter före och efter den utsatta ytan.  

 

 

 
Figur 1.1: Körbanehållplats och fickhållplats (Vägverket, 2010) 

 

Busshållplatser kan vara en avgränsad yta på vägbanan (körbanehållplats) eller 

en i direkt anslutning till vägbanan (fickhållplats), som utsätts för mycket 

spårbunden tung trafik. Vägytan på hållplatsen utsätts för stora punktlaster 

från busstrafiken och det är inte heller ovanligt att bussarnas hjul stannar på 

exakt samma ställe. Spill av bränsle från bussen, värme från hjulen och 

motorn utsätter beläggningen för påfrestningar. På högtrafikerade 

busshållplatser har det blivit allt vanligare med betongbeläggningar som är 

slitstarka och som inte deformeras när punktlasterna är alltför stora. Betong 

påverkas inte heller av värme på samma sätt som asfalt gör. Utöver dessa 

förmågor så har betongbeläggningar en god bärförmåga samt är beständiga 

mot spill, vilket kan förklara deras popularitet (Svenska kommunförbundet, 

1997). 

 

 

1.2 Syfte  

Målet med arbetet är att föreslå kostnadseffektiva och funktionella lösningar, i 

form av en ny beläggningstyp eller tillägg av bindemedel eller en annan typ av 

lösning, som Lunds kommun i slutändan kan ha nytta utav och sedan använda 

i praktiken.  
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Lösningarna ska vara anpassade för hög, medel och lågtrafikerade 

hållplatser d.v.s. att 3 anpassade lösningar kan behöva föreslås. Hållplatserna 

utreds närmare i en rad fältstudier genom okulärbesiktning, mätningar av 

deformation och diverse provningar av borrkärnor.  

Arbetet ska även försöka förklara varför det uppstår deformationer på en del 

beläggningar med lägre andel tung trafik. 

 

1.3 Metod  

Hur går man tillväga för att välja rätt åtgärd för en väg? 

För att göra en så korrekt bedömning utav en vägs tillstånd som möjligt och 

dessutom välja rätt åtgärd d.v.s. rätt beläggningstyp, så behöver man en bra 

metod.  

Metoden som detta examensarbete bygger på är tagen ur asfaltboken - det är 

en 8 stegs-metod som är lätt att följa (men i vårt fall 7-stegs) och den finns 

sammanfattad nedan: 

 

 

1. Gör en bedömning utav vägen med hjälp av Bära eller brista.     

2. Samla in lämplig indata om vägens historik. 

3. Bestäm vilken typ av skador och brister som uppkommit och förklara 

varför. 

4. Avgör vilken/vilka funktionella egenskaper som ska prioriteras hos den 

nya beläggningen. 

5. Fastställ vilka beläggningsåtgärder som uppfyller kraven på 

funktionella egenskaper. 

6. Fastställ vilka åtgärdsalternativ som kan användas med hänsyn till 

eventuella skador och defekter. 

7. Gör en bedömning av årskostnaden för de beläggningsåtgärder som kan 

användas, med hänsyn tagen till teknik, miljö och samhällsnytta. I detta 

steg kommer endast kostnader att presenteras för olika föreslagna 

alternativ. 

8. Bestäm upphandlingsform. Detta steg ingår inte i detta examensarbete.  

 

(Wågberg, 2013) 

 

Provningarna i detta arbete har utförts med Marshallstabilitetstest. Syftet 

med dessa provningar var att försöka besvara frågeställningarna kring hur 

spårbildningarna uppkommit. Genom att undersöka korrelationsgraden 

mellan de uppmätta värdena från provningen med resultaten från 

fältstudien som exempelvis spårdjup, spårbredd och daglig antal bussar per 

busshållplats, kunde intressanta värden erhållas.  
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1.3.1 Avgränsning 
Examensarbetet har avgränsats till att gälla för 11 busshållplatser i Lunds 

kommun. Busshållplatserna har valts ut av Magnus Jönsson från tekniska 

förvaltningen i Lunds kommun, eftersom dessa, enligt honom ansågs vara 

lämpliga busshållplatser att analysera i arbetet. Analyserna i arbetet gjordes 

okulärt samt med Marshallstabilitetstest. 

 

De utvalda busshållplatserna är fem fickhållplatser och fem körbanehållplatser 

samt en vilohållplats där bussarna står och väntar cirka 10 minuter innan nästa 

rutt börjar.  

 

 

 
Figur 1.1: De röda punkterna på kartan visar alla utvalda hållplatser, samt rastplatsen 
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2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien i detta arbete är baserat på följande upplagor:  

TRVK Väg, Bära eller Brista, Asfaltboken samt Vägbyggnad. 

2.1 Vägkonstruktion 

En vägkonstruktion/väguppbyggnad utgörs utav flera olika lager med olika 

syften, vars ändamål är att gemensamt göra vägkonstruktionen säker, bärig 

och beständig, allteftersom vägen utsätts för skiftande trafik och klimat. 

(Wiman & Tholén, 2013). 

 

 

Dessa materiallager utgör gemensamt den del av vägkonstruktionen som 

kallas för överbyggnad. Överbyggnadens främsta uppgift är att inte 

överbelasta undergrunden den ligger på samt att minimera påkänningar som 

kan uppstå i de olika lagren. 

 

Vanligtvis sker indelningen av vägkonstruktioner i form av flexibla, styva och 

halvstyva konstruktioner.   

 

Utmärkande för de flexibla konstruktionerna är att de obundna lagren binds 

samman med bitumen. När det gäller exempelvis betongvägar, så räknas de 

bland de styva konstruktionerna dvs. de görs med en beläggning av 

cementbetong och precis som namnet antyder, så är de halvstyva 

konstruktionerna något av en blandning. Som ett exempel, så kan en halvstyv 

konstruktion bestå utav en asfaltbeläggning på ett cementbundet bärlager 

(Wiman & Tholén, 2013). 

 

I detta arbete kommer vi huvudsakligen att titta närmare på de flexibla och 

halvstyva alternativen. 

 

 

Nedan visas en grundläggande bild på en vägkonstruktion, samt det allmänna 

språkbruket som används.  
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Figur 2.1: Principiell bild av en vägkonstruktion (Asfaltboken, 2013) 

 

Gränsen mellan överbyggnad och undergrund/underbyggnad utgörs av 

terrassytan, som illustreras av figur 2.1 på föregående sida (Wiman & Tholén, 

2013).  
 

   

2.1.1 Slitlager 
 

Det översta skiktet i en väguppbyggnad kallas för slitlager. Kraven som ställs 

på vägytan ska alltså uppfyllas av slitlagret.  

Bland de viktigaste uppgifterna som slitlagret har är att den ska förse vägen 

med en yta som är säker och bekväm att köra på. Krav ställs givetvis också på 

jämnhet i längd– och tvärled, tvärfall samt friktion. 

Slitlagret ska, tillsammans med övriga lager, se till att lasten från trafiken 

sprids på ett sätt som minimerar påkänningar på 

undergrunden/underbyggnaden, så att de inte blir för stora (Wiman & Tholén, 

2013). 
 

2.1.1.1 ABT – Asfalt Betong Tät 
 

Graderingen i stenmaterialet i en tät asfaltbetong är kontinuerlig och 

variationen i maximal stenstorlek varierar vanligtvis från 8 mm upp till 16 mm 

(Wågberg, 2013).  

Det finns olika bindemedelstyper och dessa klassificeras genom olika 

penetrationsvärden vid en provningstemperatur på 25˚C. Vanliga 

bitumentyper i Sverige är 50/70, 70/100, 100/150, 160/220, 330/430 och som 

man kan se består namnen enbart av två nummer åtskilda genom ett 

snedstreck. Penetrationen ska hålla sig inom det angivna spannet och anges i 

tiondels millimeter. Ju högre penetrationsvärdet är, desto mjukare konsistens 

på bindemedlet (Redelius, 2013). 

För ABT så används i regel bindemedel av penetrationsvärde 70/100 eller 

160/220. Som allroundbeläggning så är ABT den absolut vanligast 

förekommande beläggningen.  

Funktionsegenskaperna för ABT är relativt goda just för låg– och 

medeltrafikerade vägytor. Däremot så bör man ha andra alternativ i åtanke 
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ifall det skulle ställas extra krav på någon specifik funktionsegenskap. Skulle 

det exempelvis ställas specifika krav på flexibilitet så bör man förslagsvis 

välja MJOG (mjukgjort oljegrus) eller IMT (indränkt makadam tät) med en 

anpassad bitumenkvalitet (Wågberg, 2013).  
 

2.1.1.2 ABS – Asfalt Betong Stenrik 
 

Det som är kännetecknande för ABS är att beläggningen i grund och botten 

består av ett grovt stenskelett fyllt med mastic (filler + bitumen). Graderingen 

i stenmaterialet i en ABS-beläggning är ojämn, med brytning av kornkurvan 

(partikelsprång) i de finare delen. Kravet för en beläggning med god funktion 

är att de grövre stenarna i beläggningen formar en hållbar skelettstruktur med 

god kontakt men även en hög fyllnadsgrad av mastix.  

 

Vid konventionell tjocklek på beläggningen, d.v.s. större än 20 mm och på 

vägytor där det råder lågtrafik anses den optimala, största stenstorleken 

normalt ligga på 11 eller 16 mm. Vid tunnare tjocklek än så väljer man i 

vanliga fall 4 eller 8 mm som största stenstorlek. 

 

Den höga bindemedelshalten i förhållande till den öppna korngraderingen 

försvårar processen med lagring, transport och utläggning, så för att binda och 

förstyva bindemedlet under den här processen så krävs det tillsats av fibrer. 

Man kan även, som ett alternativ, tillsätta specialfiller, gummipulver eller 

polymerer i blandningsprocessen. Typ av bitumen som rekommenderas på 

lågtrafikerade vägytor är 160/220, men man kan även använda ett modifierat, 

mer bestående bitumen (Wågberg, 2013).  
 

2.1.1.3 ABD – Asfalt Betong Dränerande 
 

ABD beläggningar har en öppen kornstorleksfördelning. Det är en varm, 

verksblandad massa med låga mängder av filler och bitumen. Temperaturen är 

en faktor om man vill ha ett tämligen högt bitumeninnehåll i beläggningen. 

För att åstadkomma detta utan att behöva sänka temperaturen, så kräver den 

stenrika, öppna massan s.k. stabiliserande bitumenbärare, som exempelvis 

mineral– eller cellulosafibrer. I vissa fall funkar även modifierade bindemedel.  

 

För att förhindra att vatten blir instängt i konstruktionen så är det av yttersta 

vikt att underlaget är tätt och väl avjämnat med god vattenavrinning. 

Dränerade beläggningar har en bullerreducerande effekt, och den här 

förmågan kan förstärkas om slitlagret läggs i två lager. I sådant fall så kommer 

stenarna i det undre lagret ha en största stenstorlek av 16 mm, och det övre 

lagret kommer bestå av finare stenmaterial bestående av 8 eller 11 mm, som 

största stenstorlek.  
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Porerna i dränerade beläggningar täpps till med tiden, så man bör tvätta dem 

med speciell spol-och sugutrustning. En till två gånger om året räcker för att 

porerna ska förbli öppna (Wågberg, 2013). 
 

 

2.1.2 Bindlager 
 

När skillnaden mellan slitlager och bärlager är för stor, så är bindlagrets 

primära funktion att vara ett övergångslager (t.ex. om skillnaden i 

kornstorleken mellan ett bitumenbundet bärlager och slitlager är för stort).  

De spänningar som skapas från trafikbelastningen ska då med hjälp av 

bindlagret överföras till underliggande bärlager och samtidigt utjämna 

eventuella ojämnheter i bärlagret (Wiman & Tholén, 2013). Vid extrem 

påkänning som i exempelvis korsningar och busshållplatser, där tung trafik har 

låg hastighet och är spårbunden, så ska beläggning typ ABb väljas med krav 

enligt typblad i TRVKB Bitumenbundna lager (Trafikverket, 2011). 

 

På gator och vägar där det råder en hög andel tung trafik så är stabilitet och 

beständighet de kritiska egenskaperna hos bindlager. Eftersom 

bindemedelshalten i ett bindlager är lägre än i ett slitlager, så har bindlagret 

vanligtvis bättre deformationsresistens men är inte lika beständigt. I en 

vägkonstruktion är skjuvspänningarna, vilka anses ligga bakom 

deformationerna, som störst ca 4-8 cm under slitlagret. Därför är det i det 

intervallet som ett bindlager vanligtvis ligger (Wiman & Tholén, 2013). 

 

Ett bindlagers egenskaper kan i många avseenden överträffa de bituminösa 

bärlagren bl.a. i utmattningshållfasthet. Den egenskapen gör så att bindlager 

även är lämpligt på cementbundet grus och broar.  

 

Användningsområdet för bindlager är bred då det passar till alla typer av 

vägar, men som tidigare påpekats så passar det särskilt bra på vägar med 

påkänningar från trafiken utöver det vanliga men även vid exempelvis 

lådfräsningar där vatten kan bli stående och tränga ned i vägkonstruktionen. 

Bindlager används också för att minska reflektionssprickor på cementbundna 

lager. Andra tillämpningsområden för bindlagermassor är även som en sorts 

utjämnare för nästa beläggningslager. Det som normalt används som bindlager 

på broar är gjutasfalt. Om avsikten är att trafikera bindlagerbeläggningar över 

en eller ett par vintrar, så bör halten av bindemedel vara något högre än 

vanligt. Kvaliteten på stenmaterialet är också viktigt att ha i åtanke vid hög 

trafikvolym.  

 

De krav som ställs i Trafikverkets tekniska anvisningar är krav på dynamisk 
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krypstabilitet, ingående materialparametrar och sammansättning. PMB 

(polymermodifierat bitumen) är ett exempel på tillsatsmedel som kan 

användas för att öka deformationsresistensen och därmed tillgodose 

vägkonstruktionens behov (Wågberg, 2013). 
 

 

2.1.3 Bundet Bärlager 

Bärlagret är det viktigaste lagret i en vägkonstruktion, om man utgår ifrån 

bärighet. De underliggande lagren (förstärkningslagret och undergrunden) ska 

via bärlagret skyddas från skadliga spänningar och deformationer. Detta sker 

genom att belastningen som uppkommer p.g.a. trafiken på vägytan fördelas. 

De högtrafikerade vägarna kräver oftast både ett bundet och obundet bärlager.  

Vad som avses med utmattning i detta kapitel refererar till sprickbildningar i 

de bitumenbundna bärlagren, som orsakats av upprepade skjuvspänningar 

(Wiman & Tholén, 2013). 

 

Om prioriteten läggs på beständighet och utmattningsegenskaper, så görs detta 

genom att bärlagret proportioneras med en något högre bindemedelshalt 

(Wågberg, 2013). 

 

2.1.4 Obundet Bärlager 
 

Beroende på om det är en låg– eller högtrafikerad väg, så kan det ibland vara 

tillräckligt med ett obundet bärlager. 

 

För att kunna säkerställa att bärlagret förblir tillräckligt starkt för att kunna 

motstå deformation och utmattning, så bör material till bärlagret vara av hög 

kvalitet samt ha en ordentlig uppbyggnad (Wiman & Tholén, 2013). 

 

2.1.4.1 AG - Asfaltgrus 
 

AG är en varmblandad beläggning som kan läggas på alla sorters vägar och 

underlag. Den har en kontinuerlig korngradering med låg andel filler och 

bindemedelshalt. Bindemedlet som används för AG beläggningar är vanligtvis 

160/220. Firmabundna versioner av AG förekommer också, men dessa 

anpassas generellt för mellan–och högtrafik. AG kan även läggas i tjockare 

lager, men den används primärt som bundet bärlager. Det är heller inte 

ovanligt att se sättningar, ojämna tjällyftningar och andra större ojämnheter 

åtgärdas genom förstärkning eller justering med AG. Har man för avsikt att 
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använda ett AG-lager utan ett slitlager under vintertid eller en period som är 

längre än 8 månader, så ska man höja bindemedelshalten med 0,3 vikt-%. 

Kvaliteten på stenmaterialet får vid den typen av användning inte försummas 

(Wågberg, 2013). 
 

 

2.1.5 Förstärkningslager 

Tillsammans med övriga lager, så ska förstärkningslagret fördela trafiklasten 

till undergrunden/underbyggnaden och den ska på samma gång tåla de 

spänningar som överförs från bärlagret.  

Förstärkningslagret fungerar också som ett dränerande lager, eftersom den 

består av grovt material.  

Fördelen med det grova materialet är att det leder bort vatten under själva 

byggtiden och även när vägen är färdigbyggd. Det skall även fungera som 

förstärkning till undergrunden, så att tillräcklig bärighet uppnås för 

byggtrafiken och sist men inte minst så ska den vara tillräckligt bärig för att 

även utgöra grunden för utläggning och packning av ovanliggande lager. Så 

förstärkningslagret har med andra ord flera funktioner (Wågberg, 2013). 

 

2.1.6 Skyddslager 

Skulle behovet uppstå, så kan man även eventuellt lägga ett skyddslager direkt 

på undergrunden och detta utgör då det understa lagret i en vägkonstruktion. 

Syftet med skyddslagret är att fungera som ett materialskiljande lager, som på 

finkorniga undergrunder förhindrar undergrundsmaterial från att tränga upp i 

förstärkningslagret. Andra materialskiljande alternativ kan vara fiberduk eller 

geotextil, fast dessa funkar enbart i områden med liten kölmängd och icke 

tjälfarligt material i undergrunden. Där det dock råder förhållanden i 

undergrunden som kräver ett skyddslager (stor köldmängd och tjälfarligt 

material) så hjälper skyddslagret till att motverka ojämna tjällyftningar 

(Wågberg, 2013). 
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Figur 2.1 – Exempel på en standardöverbyggnad. (Asfaltboken, 2003) 

2.2 Asfaltens Bärighet 

En vägs förmåga att bära tung trafik, det är vad man försöker beskriva med 

bärighet. Vägar med dålig bärighet kan antingen behöva förstärkas, eller så 

behöver man ta beslut om att skydda vägen från tung transport.  Det är den 

tunga trafiken som orsakar den bärighetsberoende nedbrytningen som leder till 

spårbildning– eller sprickskador på beläggningen. 

Till skillnad från majoriteten av andra konstruktioner, så är en 

vägkonstruktions nedbrytningsprocess långsam. Anledningen till detta är att 

en väg inte har en bestämd maximal last som den ska tåla, för vägen klarar 

oftast av enstaka stora laster, men det är antalet stora laster som har betydelse 

för bärigheten. Det som också försvårar den objektiva bedömningen av en väg 

är vädrets påverkan på vägen (temperatur och fukt) (Agardh & Parhamifar, 

2014). 

 

Det man kan göra är att mäta deformationerna på en väg (där belastningen är 

känd) och använda den uppmätta deformationen som ett bärighetsmått.  

Man kan beräkna bärighetsmåttet på många olika sätt, utifrån ett uppmätt 

deformationsvärde. Ett beräknat mått har fördelen att mätningar kan göras 

under olika laster och kan slutligen ändå jämföras med varandra. Normalt så är 

den typen av bärighetsmått empirisk, men man kan även göra analytiska 

bärighetsmått. Ett exempel på ett analytiskt bärighetmått är den s.k. ytmodulen 

(Agardh & Parhamifar, 2014). 
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Ytmodulen utgår ifrån att materialet är likartat och halvoändligt och beskriver 

konstruktionens styvhet. Ytmodulen är förhållandevis enkel att räkna på, om 

man antar att underlaget består utav ett homogent, isotropt och linjärelastiskt 

material (Vägverket, 2000).  

Man kan även via töjningen på en viss punkt i vägkroppen beskriva bärigheten 

under en utvald last. De förväntade trafikmängderna kan kombineras med 

bärighetsmått för att ta reda på hur väl vägen klarar av den förmodade lasten 

(Agardh & Parhamifar, 2014). 

 

2.3  Asfaltens reologiska egenskaper  

De fysikaliska egenskaperna i bitumen är tveklöst de viktigaste egenskaperna i 

en färdig beläggning. Bitumen mjuknar vid varmare dagar och hårdnar i 

kyligare perioder och detta sker upprepade gånger, därför räknas bitumen som 

ett s.k. termoplastiskt material.  

Flera av vägbanans centrala egenskaper bestäms alltså utav bindemedlets 

deformations– och flytegenskaper (reologi). Bitumenets viskoelasticitet 

medför att det vid påkänningar kan deformeras på två sätt, antingen fjädrar det 

som en gummiboll eller flyter som en olja. Vid normala förhållanden, så är det 

dessa två mekanismer tillsammans, som under belastning orsakar 

deformationer. Skadegraden av deformationerna beror sedan på bindemedlets 

typ, rådande temperatur samt belastningens varaktighet. Modellen på nästa 

sida visar de reologiska egenskaper i bitumen. 

 

Figur 2.2: Bitumenreologi (Asfaltboken, 2013) 

Egenskaperna representeras av ett par serie– och parallellkopplade 

stötdämpare och fjädrar, vars egenskaper förändras med temperaturen. Rent 

elastiska deformationer sker vid låga temperaturer eller momentana 
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belastningar. Det som händer är att fjäder A absorberar hela kraften och 

bindemedlet återgår så småningom till sin ursprungliga form när belastningen 

är borta. Under långvariga belastningstider eller vid höga temperaturer 

däremot, så kommer stötdämpare B att ge vika och därefter även 

parallellkopplade fjäder C och stötdämpare D. Den här gången kommer vi inte 

få en lika elastisk återgång till ursprunglig form när belastningen tas bort, trots 

att bitumenet fjädrar en aning. Vad som skett är att det har uppstått en 

permanent deformation eller flytning. Skulle man bevara belastningen, så 

kommer mer och mer av lasten belasta stötdämpare B och samtidigt avlasta 

fjäder A. Det som sker när vi sedan avlastar är att det inte uppstår någon 

elastiskt återgång alls – bitumenet har ”krupit”. Tar vi dessutom i akt högre 

temperaturer, så kommer deformationerna tas upp av stötdämparna och man 

får en s.k. plastisk deformation (Redelius, 2013).  

 

2.4 Nedbrytning av vägar  

Vägytans egenskaper förändras med tiden, vare sig det handlar om en 

nybyggd eller nyligen åtgärdad väg, så är detta ofrånkomligt och helt naturligt. 

Varje väg har en livslängd som kan förlängas genom exempelvis val av 

nybyggnadsstandard eller kvalitet på material och utförande. Det som också 

påverkar är tiden det tagit att åtgärda ett problem och vilken typ av åtgärd som 

man vidtagit. 

Det är dock främst antalet trafik– och miljöfaktorer som styr vägens 

nedbrytningsprocess.  

 

Det finns 3 processer som på olika sätt kan verka på en vägkonstruktion: 

 

 Ytligt slitage:  

naturlig åldring av beläggningens yta; nötning från dubbdäck 

 

 Strukturella förändringar: 

bärighetsberoende nedbrytning, plastisk deformation, tjäl– och 

markprocesser i undergrunden eller otillräcklig dränering 

 

 Ingrepp i vägkonstruktionen: 

vägarbete i form av exempelvis uppgrävning (VA– och 

kabelarbeten) 

 

De ovannämnda processerna påverkar en vägkonstruktions egenskaper. 

Förändringarna på vägen kommer i form av spårbildning, sprickbildning, 

ojämnheter m.m. (Svenska kommunförbundet, 2003). 

Utav dessa 3 processer, så är det främst de strukturella förändringarna som 
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leder till deformationssvårigheter 

 
 

 

2.4.1 Deformationer  
 

Strukturella förändringarna orsakas dels av trafikberoende belastningar och 

dels av klimatet. De trafikberoende belastningarna kan leda till spår– eller 

sprickbildningar, men även delvis pga. klimatet, då i form av termiska 

sprickor och tjälskador. Det är främst den tunga trafiken som ger upphov till 

de trafikberoende strukturella förändringarna dvs. lastbilar eller bussar. 

Personbilars inverkan i detta avseende är försumbar (Agardh & Parhamifar, 

2014). 

 

Bärighetsspår finner man på alla typer av vägar. Sidostödet på mindre vägar är 

svagt, så där förekommer de normalt närmast vägkanten. Eftersom tunga 

fordon har en större hjulvidd, så är avståndet mellan spåren något större än för 

slitagespår (som orsakas av däckslitage från personbilstrafiken) och även 

bredare. Ju bredare spåren är, desto längre ner i konstruktionen har det skett 

deformationer.  

 

Asfaltlagren kan också deformeras av tung trafik. Detta sker normalt vid 

busshållplatser eller korsningar, där de tunga fordonen antingen stannar ofta 

eller kör långsamt. Det som då händer med asfaltlagren är att de flyttas, kavlas 

ut och det uppstår valkar av asfalt bredvid spåret. Upphöjningar i mitten av 

spåret beror på tunga fordon med dubbla däck; mellanrummet mellan däcken 

belastas inte (Agardh & Parhamifar, 2014). 

 

 
Figur 2.3: Exempel på valkar i asfaltbeläggningar; rastplatsen på Jordabalksvägen. 

 



 

 

15 

 

2.4.1.1 Spårbildning   
 
När en överbyggnad överbelastas av all tung trafik, så att det orsakar 

deformationer i de obundna lagren eller i undergrunden, så resulterar detta i 

spårbildningar på vägytan. Konstruktioner med relativt tunna asfaltlager lider 

av dessa problem, eftersom påkänningarna i de nedre lagren blir för stora. 

Påfrestningar i de obundna lagren kan minskas betydligt om man istället 

använder tjockare asfaltlager. På vägar med tjockare asfaltlager är det de tunga 

fordonens axellast som huvudsakligen står för påkänningarna, men på vägar 

med tunnare asfaltlager kan även ringtrycket vara avgörande. Påkänningar 

från personbilar kan man bortse ifrån, då de knappt har någon påverkan.  

 

Till skillnad från spåren som orsakas av plastiska deformationer, så är de i 

regel bredare med en låglänt profil, centrumavståndet däremot är densamma 

(185-200 cm, vilket motsvarar spårvidden hos tunga fordon) (Svenska 

kommunförbundet, 2003). 

 

På högtrafikerade vägar och gator beror spårbildningar oftast på plastisk 

deformation eller instabilitet i ett eller flera lager i beläggningen. Detta 

tillsammans med avnötning av vägar är den vanligaste anledningen till 

spårbildning. Tunga fordons parmonterade boggihjul lämnar dubbelspår efter 

sig, vilket är karakteristiskt för den här sortens deformationsskador. Ju mer 

markerade dubbelspåren är, desto närmare beläggningsytan ligger det instabila 

lagret. Centrumavståndet spåren emellan ska överensstämma med spårvidden 

för tunga fordon, som ligger på 185-200 cm. Uppförsbackar dvs., vägar i 

motlut med hög andel tung spårbunden trafik, lider oftast av plastisk 

deformation. Särskilt de som lutar mot söder eller sydväst, eftersom 

beläggningstemperaturen blir så pass hög pga. solstrålningen att det t.o.m. 

ibland kan bildas valkar längs sidorna på spåren (Svenska kommunförbundet, 

2003). 

 

När tunga fordon stannar och startar ofta, så kan också en annan typ av 

plastisk deformation uppstå, t.ex. på busshållplatser, trafikljus m.m. och det 

kallas för tvärgående korrugering. Det finns olika faktorer som samverkar och 

slutligen avgör om det utvecklas deformationsspår eller inte, men några av de 

viktigaste kan sammanfattas inom kategorierna: 

 

 Trafikbelastning 

 Klimat 

 Asfaltmassans sammansättning 

 Bindemedelstyp 
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Här följer en mer ingående förklaring för varje faktor: 

 

2.3.1.1.1 Trafikbelastning 
Trafikbelastningen från tunga fordon är den viktigaste faktorn. Plastiska 

deformationer orsakas inte av belastningar från personbilar. Den totala 

effekten som tunga fordon har på vägytan bestäms av axellasten, 

kontakttrycket, trafikförhållanden samt belastningens art. 

 

Storleken på axellasten är betydelsefull i den bemärkelsen att den kan öka 

risken för eller ge upphov till plastiska deformationer. Kontakttrycket mellan 

vägytan och hjulet beror först och främst på hjullast och ringtryck men också 

på däckutformning och fordonshastighet. Under senare delen av 1990-talet har 

både axellast och kontakttryck ökat.  

Den sammanlagda belastningstiden på en beläggning påverkas av antalet 

tunga axlar, fordonens spårbundenhet samt deras hastighet. 

Det som också är avgörande för svårighetsgraden och utbredningen av 

kvarstående deformationsskador är belastningstiden, belastningshastigheten 

och viloperioden mellan varje fordonspassage (mellan varje belastning). Det 

är därför inte ovanligt att se plastiska deformationer vid signalreglerade 

korsningar och i uppförsbackar med hög andel tung, spårbunden trafik. 

 

De stora skjuvkrafter som skapas vid tunga fordons hastighetsförändringar 

påverkar beläggningens övre lager, och det är det som ger upphov till 

vågbildningar i beläggningsytan (tvärgående korrugering) (Svenska 

kommunförbundet, 2003). 

 

2.3.1.1.2 Klimat 
Beläggningens temperatur är också en viktig faktor som kan påverka en 

beläggning avsevärt och ge upphov till plastiska deformationer. Styvheten på 

bindemedel ändras väsentligt inom användningsområdet -20 till +50˚C. En av 

förutsättningarna för att plastiska deformationer ska uppstå är en hög 

beläggningstemperatur. På en varm sommardag kan yttemperaturen på 

beläggningen nå +50˚C. Det finns olika sätt att minska yttemperaturen, men 

ett av dem är att använda ett ljusare stenmaterial i slitlagret. Att använda ett 

ljusare stenmaterial kan minska temperaturen med 15˚C. Genom att minska 

temperaturen på ytbeläggningen, så ökar man styvheten och minskar risken för 

plastiska deformationer. Men använder vi bitumen 70/100 som ett exempel, så 

kan en temperaturminskning från +40˚C till +30˚C öka bindemedlets styvhet 

med en tiopotens (Svenska kommunförbundet, 2003). 

 

En vägkonstruktion har en naturlig livscykel som gör att vägens egenskaper 

påverkas med tiden, men något som kan ha en direkt och avsevärd påverkan 
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på en vägkonstruktions resistens mot deformationer är det rådande klimatet. 

Klimatrelaterade skador associeras främst med tjällossningen eller ojämna 

tjällyftningar. Det är fyra faktorer som avgör hur omfattande tjälprocessens 

skadeverkan blir: vägens konstruktion, kölmängd, undergrundsförhållanden 

samt belastningsgraden från trafiken under tjällossningen.  

 

När islinserna smälter (vid tjällossningen), så blir de obundna materialen 

övermättade med vatten. Bärigheten i vägkonstruktionen försämras ofantligt 

under dessa förhållanden, särskilt om det rör sig om obundna lager med hög 

halt av finkornigt material. Många vägar stängs av under tjällossningsperioden 

eftersom vägarna blir alldeles för känsliga för tung trafik (Svenska 

kommunförbundet, 2003). 

 

2.3.1.1.3 Asfaltmassans sammansättning 
Asfaltmassors grundläggande sammansättning har 3 ingredienser; bitumen, 

stenmaterial och luft. Volymrelationen mellan bindemedel, stenmaterial och 

luften (hålrummet) är avgörande för vilka deformationsegenskaper den färdiga 

asfaltbeläggningen får. ABT-beläggningar är betydligt mer känsliga för 

plastiska deformationer jämfört med deras stenrika motsvarigheter ABS och 

TSK. 

 

Den höga halten grovt homogent stenmaterial i ABS-beläggningar gör så att 

stenarna låser sig mekaniskt och ger ett stabilt stenskelett, därför är de inte lika 

känsliga mot plastiska deformationer. Det är dock viktigt att hålrummet i 

stenskelettet inte fylls ut i en alldeles för stor utsträckning av bitumen och 

finkornigt stenmaterial, eftersom det kommer påverka ABS-beläggningens 

deformationsresistens (Svenska kommunförbundet, 2003). 

 

2.3.1.1.4 Bindemedelstyp 
I ABT-beläggningar, som har en mer konventionell sammansättning och som 

överlag inte är särskilt stenrika, beror deformationsegenskaperna på 

bindemedlets sammansättning och egenskaper. Så det är via modifiering av 

bindemedlet som ABT-massor erhåller förbättrad stabilitet. Detta kan göras 

via polymer, gummi etc. men är inte enbart förmånligt för ABT-massor, utan 

det kan även tillämpas på ABS-beläggningar, med positiva resultat (Svenska 

kommunförbundet, 2003). 

 

 

2.4.2 Konsekvensen av deformationer  
 

Ojämnheten i tvärled åsyftar oftast spårbildning i vägytor, men tvärgående 

ojämnheter kan också uppkomma när det finns bärighetsproblem längst kanten 
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av en väg. Trafikanter som kör på en ojämn väg med djupa spår saktar ner 

eftersom de upplever vägen som osäker. Ojämnheterna i tvärled tyder på 

strukturella problem i beläggningen. Det finns en risk för att vatten kvarstår i 

tillräckligt djupa spårbildningar, så det är viktigt att ha det i åtanke när man 

inspekterar spårdjupet. Men det räcker givetvis inte med enbart spårdjup för 

att bedöma om vattnet kommer att stanna kvar eller rinna undan, eftersom 

tvärfallet också har en viktig roll i det hela. Ju större lutningen är i tvärled, 

desto större kan spårdjupet vara på vägen. Ibland anges ännu ett mått utöver 

spårdjupet, nämligen största teoretiska vattendjup, vilket är ett mått på hur 

mycket vatten som kan ansamlas i spåren. Längsfallet kan också spela roll 

eftersom ett bra längsfall kan göra att vattnet rinner längs vägen tills det får 

chans att rinna i sidled. Detta tar "största teoretiska vattendjup" inte hänsyn 

till. Hur jämn en väg upplevs av trafikanter påverkas inte bara av spårdjupet, 

utan även av formen på spåren. Spår antar olika former, beroende på hur de 

uppkommit, samt vilken del av konstruktionen som skadats, men i detta arbete 

läggs det enbart fokus på belastningar från tunga fordon dvs. bärighets– och 

deformationsspår, så ingen fördjupning om slitagespår (Agardh & Parhamifar, 

2014). 
 

2.4.3 Deformationsresistens på olika beläggningstyper 
 

Deformationsresistens är kortfattat en beläggnings förmåga att motstå 

plastiska deformationer, d.v.s. spårbildning som orsakats av temperatur– och 

belastningsberoende omlagringar i beläggningens olika lager. Denna egenskap 

ska prioriteras på vägar och landsbygdsvägar där det råder högtrafik med rätt 

så stor andel tung trafik. Det innebär inte att deformationer inte kan uppstå vid 

liten andel tung trafik, för på särskilt utsattas platser som t.ex. trafikljus, 

busshållplatser och godsterminaler m.m. så kan de definitivt uppstå (Wågberg, 

2013). 

 

2.4.3.1 Slitlagerbeläggningar 
Normalt så förekommer inte deformationer på slitlagerbeläggningar så länge 

de bibehåller rollen som just slitlager. Det är när de hamnar 50-80 mm under 

beläggningsytan (efter några överläggningar) som det pga. instabilitet kan 

uppstå deformationer. Därför är det viktigt att de fräsas bort vid underhåll av 

vägen, om möjligt.  

Lägger man slitlagerbeläggningar direkt på ett stumt underlag som t.ex. ett 

cementbetongdäck, så kan man räkna med att det kommer uppstå 

deformationer, återigen pga. instabilitet. Då är det så pass instabilt att 

deformationer kan uppkomma även till följd av personbilstrafik. 

Vid blödningar, för låg fiberhalt eller när för hög bindemedelshalt har använts 

vid proportionering av asfaltmassan, kan även det orsaka deformationer.  
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ABS-beläggningar rekommenderas på mellan– och högtrafikerade vägar med 

stor andel spårbunden tung trafik, detta eftersom de är stabila och 

deformationsresistenta.   

Den rekommenderas med andra ord för platser med hög koncentration av tung 

trafik som exempelvis busshållplatser, trafikljus, godsterminaler etc.  

 

ABD-beläggningar funkar också i det avseendet då de har duglig resistens mot 

plastiska deformationer, men bör främst väljas om man prioriterar 

trafiksäkerhet eller bullerdämpning. 

 

ABT-beläggningar bör inte användas på vägar med hög andel tung trafik eller 

utsatta platser eftersom de inte har lika god deformationsresistens som ABS-

beläggningar (Wågberg, 2013). 

 

2.4.3.2 Bind– och bärlagerbeläggningar  
Deformationsresistens är en mycket prioriterad funktion för 

bindlagerbeläggningar. En ABb-beläggning eller en liknande produkt med 

likvärdig funktion bör därför användas på vägar och gator med mycket tung 

trafik. Den är avsedd att användas som bindlagerbeläggning, men den kan 

också fungera som en justeringsmassa på högtrafikerade vägar och gator med 

stor andel tung trafik.  

 

AG är en bärlagerbeläggning som är deformationsresistent, därför att det 

innehåller relativt lite bindemedel.  

AG-beläggningar undkommer att utsättas för krafter som kan orsaka 

deformationer eftersom de är belägna på en viss nivå i vägkonstruktionen 

(Wågberg, 2013). 

 

2.4.4 Metoder för förstärkning av vägkonstruktionen  
 

Slitlagret (i form av asfaltbeläggning) har en förstärkande effekt på den totala 

vägkonstruktionen, och bidrar till vägkonstruktionens bärighet. Vid 

förstärkningsbehov använder man vanligtvis AG eller ABT behoven anpassas 

efter vägens trafikmängd.  

 

Bindemedelshalten och bindemedlets styvhet är vad som avgör hur god 

massabeläggningars (AG, ABT och ABS) förstärkningseffekt blir (Wågberg, 

2013). 
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2.5 Val av beläggning med hänsyn till funktionella egenskaper  
 

Funktionella egenskaper och krav kan syfta på olika saker. Talar man om 

funktionskrav för slitlagret t.ex., så syftar man på vägyteegenskaper. Detta 

innefattar vägens jämnhet i längd– respektive tvärled, friktionen på vägen, 

texturen och homogeniteten. Sen så kan man även syfta på funktionskrav för 

asfaltlager och asfaltmassor och då kan man exempelvis tala om 

nötningsresistens, deformationsresistens och vattenkänslighet. 

 

Något, som värt att nämna, är att det även finns produktionsparameterar, dvs. 

egenskaper hos asfaltmassan. Dessa är särskilt viktiga för tillverkaren, 

eftersom man t.ex. kollar på asfaltmassans separationsbenägenhet, 

hanterbarhet och packningsegenskaper (Olsson et al, 2013). 
 

Nedan läggs fokus på två egenskaper; nötningsresistens samt 

deformationsresistens. Som har förklarats på kapitel 2.4.1.1 Spårbildning, så 

beror spårbildningar oftast på instabilitet i ett eller flera lager i beläggningarna 

och att detta tillsammans med avnötning av vägar är den vanligaste 

anledningen till spårbildning.  

 

En generell tabell för för– och nackdelar för både slitlagerbeläggningar och 

bind– och bärlager finns också inkluderat i slutet av varje delkapitel fram till 

2.5.2 Bind– och bärlagerbeläggningar.   
 

 

 

2.5.1 Slitlagerbeläggningar 

 

2.5.1.1 Utmärkande funktionella egenskaper för ABT 
 

Nötningsresistens: Som slitlagerbeläggning på låg– och medeltrafikerade 

gator och vägar, så funkar ABT relativt bra, med tanke på den medelgoda 

nötningsresistensen. De avgörande faktorerna för slitstyrkan är 

stenmaterialkvalitet, största stenstorlek samt andel grovt stenmaterial.  

 

Deformationsresistens: ABT har ganska god deformationsresistens. Genom 

provningsmetoder (med fokus på funktion) kan ABT proportioners på sträckor 

med stor andel tung, spårbunden trafik. Hårdare bitumen eller modifierat 

bitumen är också bra alternativ om prioriteten har lagts på 

deformationsresistens (Wågberg, 2013). 
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2.5.1.2 Utmärkande funktionella egenskaper för ABS 
 

Nötningsresistens: Nötningsresistensen för ABS är väldigt god. Slitstyrkan 

påverkas av kvaliteten på stenmaterialet, största stenstorlek samt andelen grovt 

stenmaterial. 

 

Deformationsresistens: Deformationsresistensen är likaså väldigt god för 

ABS, under antagandet att man har ett stabilt stenskelett (vilket man i sådant 

fall erhållit genom att proportionera asfaltmassan rätt) (Wågberg, 2013). 

 

2.5.1.3 Utmärkande funktionella egenskaper för ABD 
 

Nötningsresistens: Den höga mängden grov sten gör ABD beläggningar 

väldigt resistenta mot nötning, men nackdelen är att spårutvecklingen hos 

vägbanan kan påskyndas p.g.a. stenlossning. Vid högre hastigheter (90-100 

km/h) så ökar risken för accelererat slitage men även om vatten skulle bli 

stående i beläggningen t.ex. vid lågpunkter eller skuggor. 

 

Deformationsresistens: Den låga halten bindemedel och ett stabilt stenskelett 

gör ABD beläggningar mycket resistenta mot deformationer (Wågberg, 2013).  

 

 
Tabell 2.1 – För– och nackdelar med olika slitlagerbeläggningar (Wågberg, 2013). 

 

Beläggningstyp ABT ABS ABD 

Prioriterad egenskap    

Nötningsresistens ? + ? 

Deformationsresistens ? + + 

Förstärkningseffekt + + ? 

Flexibilitet ? ? ? 

Vattenbeständighet + + ? 

Vattentäthet ? ? - 

Åldringsresistens ? + ? 

Ytavvattningsförmåga ? ? + 

Friktion ? + + 

Ljusreflektion ? + + 

Lågbullrande egenskap ? ? ? 

Rutor markerade med ”+” visar att beläggningsåtgärdens funktionella egenskap är mycket god. 
Rutor markerade med ”-” visar att beläggningsåtgärdens funktionella egenskap är dålig. 
Rutor markerade med ”?” visar att beläggningsåtgärdens funktionella egenskap har vissa 
begränsningar beroende på tillämpning. 
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2.5.2 Bind– och bärlagerbeläggningar 
 

2.5.2.1 Utmärkande funktionella egenskaper för ABb 
 

Deformationsresistens: Överlag väldigt goda stabilitetsegenskaper, dock så 

kan bindemedelshalten ha en effekt på dessa egenskaper. 

 

Utmattningsegenskaper: De är goda, men bindemedelshalten spelar en 

betydande roll för den här egenskapen (Wågberg, 2013). 

 

 

2.5.2.2 Utmärkande funktionella egenskaper AG 
 

Deformationsresistens: AG är ur stabilitetssynpunkt mycket god, och är 

förhållandevis opåverkad av bindemedelshalten när det kommer till stabilitet.  

 

Utmaningsresistens: Ganska goda egenskaper (Wågberg, 2013). 

 
Tabell 2.2 – För– och nackdelar med bind– och bärlagerbeläggningar (Wågberg, 2013). 

 

Beläggningstyp ABb AG 

Prioriterad egenskap   

Deformationsresistens + + 

Förstärkningseffekt + + 

Lastfördelande förmåga + + 

Utmattningsresistens ? ? 

Flexibilitet  ? ? 

Vattenbeständighet + ? 

Vattentäthet + - 

 

Rutor markerade med ”+” visar att beläggningsåtgärdens funktionella egenskap är mycket god. 
Rutor markerade med ”-” visar att beläggningsåtgärdens funktionella egenskap är dålig. 
Rutor markerade med ”?” visar att beläggningsåtgärdens funktionella egenskap har vissa 
begränsningar beroende på tillämpning.  
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2.6 Väghållarkostnader  

En vägkonstruktions totala kostnader både under funktionstid och total 

livslängd, kan delas in i två kategorier; väghållarkostnader och 

samhällskostnader, men samhällskostnaderna är inte relevanta till detta arbete. 

 

Väghållarkostnader innefattar investeringskostnader, underhållskostnader och 

driftkostnader. Alla bygg– och förbättringskostnader av en vägkonstruktion är 

investeringskostnader. Det som räknas som förbättringar är åtgärder som gör 

en betydlig skillnad och som passerar vägkroppens ursprungliga egenskaper, 

åtgärder som t.ex. förbättrad dränering. Med underhållskostnader avses de 

åtgärder som delvis eller helt återställer vägkonstruktionens egenskaper, 

häribland räknas åtgärder som spårfyllning, maskinavjämning mm.  

Driftkostnader avser de åtgärder som är till för att bevara de funktionella 

egenskaperna som vägen är skapad för. Exempel på sådana åtgärder är 

snöröjning, halkbekämpning mm.  

 

Vägens funktionstid dvs. den tid som en vägkropp eller beläggningsåtgärd är 

avsedd att fungera eller uppfylla sitt syfte, är väldigt avgörande för 

väghållarens kostnader, då dessa kostnader till stor del är beroende av 

funktionstiden. Vägkonstruktionens restvärde (kvarvarande värdet) ska 

beaktas när man räknar ut totalkostnaden vid funktionstidens slut.   

En vägkonstruktions skick förändras med tiden och med trafikbelastningen, 

vilket gör både funktionstiden och restvärdet beroende av dessa förändringar. 

 

Idag finns det dessvärre inga kompletta, omfattande modeller som exakt 

beskriver tillståndsförändringar på nuvarande gator och vägar, därför är det 

viktigt att nyttja den samlade erfarenheten, särskilt den lokala kunskapen från 

varje kommun, för att göra mer realistiska bedömningar av underhållsbehov, 

livslängd och restvärde. 

Mer information om vägar och gator kan hittas på Trafikverkets vägdatabank 

respektive de enskilda kommunerna gaturegister eller gatudatabaser 

(Wågberg, 2013). 
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3 Metod 

3.1 Identifiering av de värsta hållplatserna 

Det finns ca.187 busshållplatser i Lunds kommun; att identifiera alla problem 

hos vartenda en samt att hitta lämpliga åtgärder till alla hade varit en alldeles 

för omfattande uppgift.  

Med hjälp av Magnus Jönsson på Lunds kommun, gjordes en lämplig 

avgränsning och 11 av de mest spårbildningsdrabbade hållplatserna i Lunds 

kommun valdes ut.  

 

Utöver de kritiska spårbildningsproblemen, så sattes också ytterligare krav på 

andel trafik. De hållplatser som skulle observeras, skulle bestå utav en 

variation av hög, medel– och lågtrafikerade hållplatser.  
 
Tabell 3.1 – Visar typ av hållplats, snitt för bussar per dag, stopptiden, hastigheten samt ÅDT och 
*Rastplats 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen ovan visar vilka busshållplatser som valts ut, vilken typ av hållplats 

det rör sig om; vilka busslinjer som kör på varje hållplats; antalet bussar per 

dag i snitt på en vanlig vecka, den totala stopptiden per dag, hastigheten som 

råder på vägen samt ÅDT (Årsdygnstrafik). 

Snittet på antalet bussar framfördes genom att kolla på tidtabeller, räkna 

antalet bussar per dag för alla vardagar, lördag och söndag, addera alltihop och 

därefter dividera med sju för att få ett genomsnittligt värde. 

 

Busshållplatser 

 
Fickhållpla-

ts Ja/Nej 

Bussar per 
dag 
(vardagar 
+ lör, sön)  

Total 
stopptid 
per dag (i 
min) 

Hastighet ÅDT 

Magistratvägen A Nej 126 126 40 5199 

Magistratvägen B Nej 122 122 40 5199 

Skarpskyttevägen A Nej 59 59 40 11832 

Skarpskyttevägen B Ja 58 58 40 11832 

Fäladstorget A Ja 60 60 40 11832 

Fäladstorget B Ja 59 59 40 11832 

Jordabalksvägen A Nej 121 121 40 4417 

Jordabalkvägen RP* Ja 89 894 40 4417 

Uardavägen A Nej 61 61 40 1000 

Uardavägen B Nej 62 62 40 1000 

Idrottsplatsen A Ja 228 228 40 7966 
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Formeln såg ut såg ut såhär,  

𝐵𝑃𝐷 =
((𝑉 × 5) + 𝐿 + 𝑆)

7
 

 

Där BPD står för bussar per dag, V är en valfri vardag, L är en lördag och S är 

en söndag. 

 

Utifrån observationer som jag gjort på alla utvalda hållplatser, så är stopptiden 

ca.1 minut på alla hållplatser, förutom på rastplatsen på Jordabalksvägen. Där 

stannar bussarna i ca.10 minuter och då stannar de 2 åt gången fram till på 

kvällen eftersom behovet minskar och då räcker det med enbart en buss. 

Eftersom behovet är större på vardagar, så kräver helger inte heller två bussar.  

3.2 Fältstudie 

I enlighet med metodbeskrivningen, så började jag med en okulär besiktning 

på de deformerade beläggningarna och därefter gjordes en skadekartering för 

alla 11 hållplatser. Den okulära tillståndsbedömningen gjordes med hjälp av 

Bära eller brista. 

 

Bilden nedan illustrerar ungefär hur mätningen av spårdjupet gick till. Man 

placerar en mätsticka mellan valkarna på vägen, sedan mäter man den djupaste 

delen med en linjal, med mätpunkternas mitt som utgångspunkt.   

 

 
Figur 3.1: Spårdjupsmättning; busshållplatsen på Uardavägen i Lund. 

 

 

Som nämnts tidigare, så finns det två avgörande deformationstyper, 

bärighethetsberoende eller plastisk deformation.  

De flesta av de observerade busshållplatserna i fältstudien lider troligtvis av 

plastisk deformation. Bredden mellan valkarna mättes också. 
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3.2.1 Spårbildning  
 

Efter spårdjupsmättningarna, är nästa lämpliga steg att göra en skadekartering 

för varje hållplats. Svårighetsgradens nivåer är tagna ur Bära eller brista.   

 

Svårighetsgraden är indelad i följande nivåer: 

 

1. Spårdjup mindre än 10 mm 

2. Spårdjup mellan 10 och 20 mm 

3. Spårdjup större än 20 mm 

 

Ju högre svårighetsgrad, desto svårare och kostsammare blir det att åtgärda 

skadorna.  

Resultatet från fältstudien ser man nedan, där även bredden på spårdjupet 

redovisas: 
 
Tabell 3.2 – Spårdjup och spårbredd, samt svårighetsgrad för alla hållplatser; färgerna grön, gul 
och röd märker nivån på svårighetsgraden; *Rastplats 
 

Busshållplats Spårdjup (mm) 
Bredd 
(cm) 

Svårighetsgrad 

Magistratvägen A 25 49 3 

Magistratvägen B 15 40 2 

Skarpskyttevägen A 25 38 3 

Skarpskyttevägen B 43 38 3 

Fäladstorget A 45 90 3 

Fäladstorget B 29 88 3 

Jordabalksvägen A 66 97 3 

Jordabalksvägen RP* 64 86 3 

Uardavägen A och B 31 81 3 

Idrottsplatsen A 66 88 3 

  

 

I en vanlig tillståndsbedömning brukar man dela in vägen i vägavsnitt där man 

kollar på vägen längs en större sträcka (runt 100 m), och då tar man även 

hänsyn till utbredningen av skadorna. Men syftet med arbetet är att hitta 

lämpliga åtgärder åt hållplatserna, så vägen har inte indelats i traditionella 

avsnitt i den här studien, utan bedömningen av utbredningen har gjorts från 

hållplats till hållplats, istället för en indelning på flera vägavsnitt. 
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Utbredningen av skadorna bedöms på följande vis: 

 

Lokal: Förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd. 

Måttlig: Förkommer på 20-50 % av vägavsnittets längd.  

Generell: Förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd. 

 

Alla observerade hållplatser, förutom magistratvägen, lider av en generell 

utbredning av skador. (Svenska kommunförbundet, 2003) 
 

3.3 Borrning 

Ett annat problem som uppkom gällde vägarnas historik. Det fanns inget 

underlag på tidigare åtgärder och Magnus jobbade inte på Lunds kommun då 

vägarna byggdes. Vetskapen om tidigare åtgärder är väsentlig om man vill 

kunna svara på frågor angående hur dessa problem kunde uppstå. 

Ett sätt man kan göra det på är genom att ta borrprov på varje hållplats, vilket 

också gjordes.   
 

Figur 3.2: Borrmaskinen hade en diameter på 100 mm. Vatten användes som kylmedel.  
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Först fylldes hålen med lämpligt stenmaterial och därefter med en 

bitumenpuck slutligen täpptes till genom att ösa över varmt bitumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Figur 3.3: Exempel på borrkärna. 

 

Borrkärnorna togs sedan till laboratoriet i Helsingborg för undersökning. Vi 

tog med oss ett exemplar från varje hållplats, förutom på Uardavägen där vi 

endast borrade en gång eftersom vägytan inte var särskilt bred och vi var eniga 

om att ett borrprov räckte till för båda hållplatserna.  

 

Vid sågningen av borrkärnorna, så kändes en stark doft av tjära. Det tyder på 

att det vi har under vägytan är väldigt gamla asfaltmassor, eftersom man 

upphörde att använda tjära i vägkonstruktioner efter 1975 (Andersson, A. & 

Ekström, L. 2013). Detta indikerar att vägkonstruktionernas sammansättning 

kan var omoderna, vilket kan förklara de stora spårdjupen. 
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3.4 Okulärbesiktning av borrproven 

 

På laboratoriet gjordes en utvärdering av borrkärnorna. Eftersom 

beläggningarna varit så pass deformerade, syns detta på borrkärnorna. Därför 

kunde vi inte alltid mäta exakt var ett lager började och ett annat slutade, vi 

fick göra kvalificerade gissningar med enbart ett skjutmått.  

 

Detta blev resultatet av mätningarna: 

 
Tabell 3.3 – Typ av beläggning och tjocklek 
 

Busshållplats Typ av beläggning/Stenstorlek Tjocklek (mm) 

Magistratvägen A ABS 11 42 

 8-11 46 

 6-8 33-50 

 grov bunden sten - 

Magistratvägen B ABS 11 35 

 8-11 33,5 

 8 33 

 grov bunden sten - 

Skarpskyttevägen A ABS 11 42 

 8 33 

 11 33 

 22 86-96 

 grov bunden sten/grus - 

Skarpskyttevägen B ABS 11 39 

 11 40 

 8 30 

 16 89 

 96 73 

 grov bunden sten - 

Fäladstorget A ABS 11 
53 (ev. 2 

lager) 

 11 41 

 4-6 41 

 4-8 28-55 

 grov bunden sten - 

Fäladstorget B ABS/ABT 11 36 

 8 16 

 6-8 20 

 6-8 37 

 grov bunden sten - 

Jordabalksvägen A ABS/ABT 11 42 
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 11 25 

 16-22 45 

 grus - 

Jordabalkvägen RP* ABS 11 30 

 8 17 

 11 21 

 11 33 

 16-22 30-60 

 stor bunden sten - 

Uardavägen A och B (första halvan) ABS/ABT 8 30 

 16 (svår bedömt) 52 

 16 32 

Uardavägen A och B (andra halvan) 16-22 96 

Idrottsplatsen A ABS 11 7,5 

 11 52 

 8 27 

 8-11 25 

 grov bunden sten - 

 

Utav alla borrkärnor så stod Uardavägen ut i tabellen, därför att borrkärnan 

delades mitt itu när vi skulle dra ut den ur borren. Därav ”första” och ”andra” 

halvan i tabellen. Ur tabellen kan vi se att många provkroppar består av 

bitumenrika beläggningar långt ner i konstruktionen, där bitumenrika 

beläggningar besitter egenskaper som inte är prioriterade i det djupet mot 

deformationer.  

3.5 Sågning av borrkärnor 

Borrkärnorna har en diameter på 100 mm, detta är väsentligt eftersom det 

begränsar oss i antalet tester vi kan utföra. T.ex. så är dynamisk kryptest 

uteslutet, eftersom testet kräver borrkärnor med diameter 150 mm. Kostnaden 

för testet, samt kostnaden för nya borrkärnor hade blivit alldeles för 

omfattande, men det fanns andra, betydligt billigare alternativ. Alternativet 

som valdes var Marshallstabilitetstest.  

Eftersom borrkärnorna hade olika tjocklekar, så kunde inte ett jämnt antal 

provkroppar för varje hållplats erhållas. Provkropparna ska ha en tjocklek på 

63,5±5 mm inför testet, men innan dess, så bestämdes det att 20 mm av varje 

borrprov sågas bort uppifrån, eftersom skjuvspänningarna som orsakar 

deformationer artar sig längre ner i beläggningen. Detta är dock inget krav.  
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Figur 3.4: Mätning med hjälp av skjutmått och guldpenna. 

 

Ursprunglig överenskommen mått på provkropparna var 65±5 mm (det som 

syns på skjutmåttet ovan), men ändringen till 63,5± 5 mm var fortfarande 

inom gränserna för provning.  

För att förtydliga vad ”a.ö.” ovan står för, så är det ”provkropp a”, ”övre del”. 

Hållplatserna delades in i bokstäver i alfabetsordning med antingen ett ”ö” 

eller ett ”u” (som står för ”undre del”). Det kan man se tydligare i tabell 3.5 på 

sida 35. 

 
Tabell 3.4 – Provkropps-indelning och totaltjocklek; *Rastplats 
 
Busshållplats Provkropp Tjocklek (mm) 

Idrottsplatsen A a 126,5 

Magistratvägen A b 130 

Magistratvägen B c 102 

Skarpskyttevägen A d 199 

Skarpskyttevägen B e 198 

Fäladstorget A f 177 

Fäladstorget B g 109 

Jordabalksvägen A h 112 

Jordabalksvägen RP* i 146 

Uardavägen A och B j 210 
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Figur 3.5: Provkropparna; slutresultatet i alfabetsordning, samt i rätt lagerföljd 

 

3.6 Marshallstabilitetstest – Laboration 

Marshalltestet kan sammanfattas som så att kortcylindriska provkroppar, som 

värms upp till 60°C, pressas mellan två ok med konstant belastningshastighet. 

Då får man två värden, som definieras som ”stabilitetsvärde”, vilket är 

belastningen vid brott (kN) och ett ”flytvärde”, vilket motsvarar den vertikala 

deformationen (mm) (Hultqvist 1993).  

 

Metoden används i många länder men anses för närvarande vara mindre 

lämplig för bestämning av deformationsegenskaper. Påkänningsfördelningen 

är inte känd i provet och metoden har visat dålig korrelation med mer 

funktionsinriktade stabilitetsmetoder (Hultqvist 1993). 

 

Bituminösa blandningar används i ytskiktet av väg- och flygfältsbeläggningar. 

Blandningen består vanligtvis av aggregat och bitumen. Vissa typer av 

bituminösa blandningar används också i AG-beläggningar. Utformningen av 

bitumenmassor, som med den utformningen av andra konstruktionsmaterial, är 

till stor del en fråga om val och proportionering av ingående material för att 

erhålla de önskade egenskaperna i en färdig överbyggnad. 

 

I testet görs det försök att erhålla optimalt bindemedelhalt för den typ av 

stenmaterial som används och för den förväntade trafikintensiteten. 

(University of Technology, Iraq) 

 

Testet utfördes i laboratoriet i V-huset på LTH, på totalt 15 provkroppar. 

Normalt så tillverkas provkroppar för att testa specifika egenskaper och recept, 
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men det här testet gick ut på att få en uppfattning av hur deformations-

resistenta de nuvarande beläggningarna på busshållplatserna är. Marshalltestet 

är inte lika modernt som exempelvis dynamisk kryptest, där trycket som 

appliceras på provkropparna simulerar trafiken på ett verklighetstroget sätt. 

Tyvärr så var det ett för dyrt alternativ, dock så finns det en möjlighet att via 

Marshalltestet hitta en korrelation mellan spårdjup och deformation, vilket var 

syftet med testet.  

 

 
Figur 3.6: Provkropparna värms upp i ett varmvattenbad. 

 

Provberedning 

Jag började med att mäta och notera höjden på alla 15 provkroppar. Efter 

mätningen värmdes provkropparna upp till 60˚ C i ca 1 timme, då detta är 

utgångspunkten för alla Marshalltest. På så vis blir provkropparna mjukare 

och mer elastiska, som i sin tur ger oss en bredare deformationskurva, vilket 

gynnar analyserna då det blir lättare att avläsa värden. 

 

Utförande 

De nödvändiga kalibreringarna gjordes innan körning.  

 

Tillvägagångssättet för kalibreringen kan sammanfattas som såhär: 

 

 Penngivaren (som syns på bilden längre ner) ska stå rakt på plattan; den 

ska vara helt lodrät och fästena som håller givaren ska dras åt 

 

 Det ska finnas ett 5-10 mm glapp mellan presshuvudet och pressen, så 

motorn kan hinna nå upp till rätt hastighet vid testet 

 

 Presshuvudet ska smörjas med CRC 5-56 Spray innan provkroppen 

placeras i pressen 
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Figur 3.7: Marshallpress med en testprovkropp.  

 

Våra värden fick vi via ett program som heter UTMII. Första körningen, 

resulterade i deformationskurvan nedan. Y-axeln visar stabilitetsvärdet, medan 

x-axeln visar flytvärdet. Det högsta värdet i kurvan, dvs. innan brott, är värdet 

vi tar med i våra resultat. 

 
Figur 3.8: Deformationskurva för testprovkropp 

 

För att kunna kompensera för skillnaden i tjocklek, så behöver stabilitetsvärdet 

korrigeras med en korrigeringsfaktor. Formeln för korrigeringen ser ut såhär:  

𝟐𝟔𝟑𝟎 × 𝒕−𝟏,𝟖𝟗𝟔 

Där t står för tjocklek [mm]. 
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Tabell 3.5 – De uppmätta tjockleken, samt korrigeringsfaktorn för alla provkroppar 
 

Provkroppar Tjocklek (mm) Korrigeringsfaktor för tjocklek (mm) 

a.ö. 65 0,961 

b.ö. 65 0,961 

c.ö. 64 0,990 

d.ö. 62 1,051 

d.u. 61 1,084 

e.ö. 63 1,020 

e.u.1 65 0,961 

e.u.2 65 0,961 

f.ö. 66 0,933 

f.u. 58 1,193 

g.ö. 63 1,020 

h.ö. 62 1,051 

i.ö. 63 1,020 

j.ö. 65 0,961 

j.u. 63 1,020 

Därefter måste även resultatet för stabilitetsvärdet korrigeras för att ta hänsyn 

till tjockleken. Detta gjordes genom att multiplicera korrigeringsfaktorn med 

värdena som extraherades ur Marshalltestet.  
 
Tabell 3.6 – De korrigerade stabilitetsvärdena, flytvärdet samt den beräknade styvheten för alla 
provkroppar 
  

Provkroppar Korrigerad Stabilitetsvärde (kN) Flytvärde (mm) Styvhet (stab/flyt - kN/mm) 

a.ö. 8,258 5,886 1,40 

b.ö. 8,825 4,392 2,01 

c.ö. 10,861 4,171 2,60 

d.ö. 7,167 3,469 2,07 

d.u. 12,714 5,972 2,13 

e.ö. 6,346 4,788 1,33 

e.u.1 11,510 6,631 1,74 

e.u.2 17,576 9,486 1,85 

f.ö. 6,012 6,56 0,92 

f.u. 11,875 5,088 2,33 

g.ö. 11,336 5,604 2,02 

h.ö. 11,305 3,101 3,65 

i.ö. 5,360 4,572 1,17 

j.ö. 11,280 3,327 3,39 

j.u. 17,519 5,955 2,94 
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4 Resultat 

I detta kapitel ges en presentation av resultat från lagertjockleksmätning, 

marshallstabilitetstestet, spårdjup- och spårbreddmätning samt av antalet 

stannade bussar per körhållplats. Samband mellan dessa variabler undersöks 

och presenteras i antingen diagramform eller tabellform. Beroende på 

resultaten i punktdiagrammen, har antingen en exponentiell eller linjär 

trendlinje använts för förhöjd korrelationsgrad.  

4.1.1 Jämförelse bussfickhållplatser och körbanhållplatser 
 
Tabell 4.1 – Visar snitt på tjocklek, spårdjup och spårbredd för de två olika hållplatstyperna  

 Tjocklek [ mm] Spårdjup [mm] Spårbredd [mm] 

Fickhållplats 151,3 49,4 78 

Körbanehållplats 150,6 32 61,2 

 Kvot: 1,544 1,275 

  

4.1.2 Jämförelse mellan övre och undre provkroppar  
 

 
Figur 4.1: Stabilitetsvärde för provkroppar med både ett övre och undre lager  

 

Analys  

Från tabell 4.1 så kan vi utläsa att snittet i tjocklek för fickhållplatser och 

körbanehållplatser ligger väldigt nära varandra, däremot så är skillnaden i 

spårbredd och spårdjup stor. Spårdjupet är i snitt ca 54 % större på 

fickhållplatserna än på körbanehållplatser. Spårbredden är också större, fast 

med lägre marginal, ca 28 %.  
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Detta kan bero på att det uppstår skjuvspänningar när bussarna svänger in i en 

fickhållplats och likaså när de ska svänga ut, på grund av kraftigare 

accelerationer och retardationer. Även det faktum att körmönstret för bussar 

blir mer koncentrerad vid fickhållplatser jämfört med körbanehållplatser 

påverkar.  Dessutom kan stopptiden påverkas. Bussar som befinner sig i en 

fickhållplats kan inte omedelbart köra ut, utan måste ta hänsyn till trafiken. 

Personbilar måste enligt lagen väja för busstrafiken på en 40 väg, men faktum 

är att det är lättare för bussar att köra ut på körbanehållplatser jämfört med 

fickhållplatser, vilket också bidrar till att den längre stopptiden orsakar större 

deformationer, eftersom asfalt är ett frekvensberoende material. Att spåren är 

bredare kan bero på att i fickhållplatser så sker också en kraftigare förvridning 

i asfaltslagren när bussar ska köra ut på vägbanan tillskillnad från 

körbanehållplatser där denna förvridning inte är lika kraftig då bussen redan 

befinner sig på körbanan.   

 

Utifrån figur 4.1 så kan man se en väldigt tydlig trend när en jämförelse görs 

mellan de undre och övre lagren för samma provkroppar. För samtliga 

borrkärnor har de undre provkropparna ett högre stabilitetsvärde, dvs. de tål 

större krafter innan de ger vika. Eftersom det rör sig om flera asfaltlager 

staplade ovanpå varandra (överläggningar) har de undre lagren efterpackats av 

både trafik och överliggande asfaltslager. Slitlager innehåller i regel mycket 

bindemedel och har dessutom lågt hålrum vilket är prioriterade egenskaper för 

att motstå klimatpåverkan och nötning men inte samma egenskaper som 

prioriteras längre ned i konstruktionen. Både bind- och bärlager är relativt 

bitumenfattiga och i regel ger större hålrum och sina respektive lager bra 

egenskaper för att kunna motstå skjuvspänningar och utmattning. Problemet 

som uppstår vid omläggningar är att slitlagret hamnar längre ner i 

konstruktionen och dess goda egenskaper som slitlager är inte gynnade 40-120 

mm ner i konstruktionen och det kan vara en anledning till de kraftiga 

omlagringarna i asfaltmassorna, dvs. de plastiska deformationerna.  
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4.1.3 Samband mellan bussar och spårdjup/spårbredd  
 

 
Figur 4.2: Visar samband mellan spårdjup och antal bussar i ett punktdiagram med medföljande trendlinje; 

trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen 

 

 
Figur 4.3: Visar samband mellan spårbredd och antal bussar i ett punktdiagram med medföljande trendlinje; 

trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen 

 
Figur 4.4: Visar samband mellan spårdjup och spårbredd i ett punktdiagram med medföljande trendlinje; 

trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen  
 

Analys  

Antalet bussar verkar inte ha en särskilt stor effekt på spårdjupet eller 

spårbredden på dessa vägar, enligt figurerna 4:2 och 4:3. Båda figurerna 

uppvisar låg till mycket låg korrelation mellan antalet bussar som stannar på 

hållplatserna och spårdjupet/spårbredden, så om vi antar att antalet bussar inte 

är en faktor på våra utvalda hållplatser, så ligger troligtvis problemet i sådant 

fall på beläggningarnas sammansättning och val av bindemedel. Utifrån dessa 
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resultat kan konklusionen att använda samma vägkonstruktion-prototyp för 

busshållplatser mellan 50-250 stannade bussar/ dag, komma i fråga.  

 

Spårdjupet och spårbredden visar också god korrelation. Det vi kan utläsa är 

att spårdjupet ökar med spårbredden, enligt punktdiagrammet i figur 4.4. Vi 

ser också en uppfart i kurvan efter en spårbredd på 60 mm, där spårdjupet ökar 

betydligt. Detta kan vara pga. bussens hjul. Det vill säga att de får sig ett fäste 

efter en viss spårbredd, som sedan fortsätter utvidga och töja ut spåren.  

 

4.1.4  Samband stabilitetsvärde med spårdjup, spårbredd och antalet 
bussar 

 
Figur 4.5: Visar samband mellan spårdjup och korrigerad stabilitetsvärde i ett punktdiagram med 
medföljande trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen 
 

 
Figur 4.6: Visar samband mellan spårdjup och antal bussar i ett punktdiagram med medföljande 
trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen  
 

 
Figur 4.7: Visar samband mellan bussar per dag och korrigerad stabilitetsvärde i ett punktdiagram 
med medföljande trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen 
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Analys  

Även här uppvisar figurerna en dålig korrelation, trots korrigerade 

stabilitetsvärden. Beläggningar med hög stabilitetvärde bör vara bättre på att 

motstå spårdjup men inga sådana samband har kunnat påträffas.  Sambandet 

mellan spårbredden och de korrigerade stabilitetsvärdena är ungefär lika låga, 

man hade kanske hoppats på högre värden som hade hjälpt en att förklara 

spårdjupen. Det kan bero på att Marshallstabilitetstest är en metod som inte är 

lika lämpad för deformationstest; vilket kan förklara de dåliga 

korrelationsresultaten.  

 

4.1.5 Samband flytvärde med spårdjup, spårbredd och antalet bussar 
(övre lager) 
 

 

 
Figur 4.8: Visar samband mellan spårdjup och flytvärde i ett punktdiagram med medföljande 
trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen 

 
Figur 4.9: Visar samband mellan spårbredd och flytvärde i ett punktdiagram med medföljande 
trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen 
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Figur 4.10: Visar samband mellan bussar per dag och flytvärde i ett punktdiagram med medföljande 

trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen 
 

 

Analys  

Den vertikala deformationen (flytvärdet) uppvisade inte heller bra korrelation 

med något av de andra värdena. I figur 4.8 så är spårdjupet på tre av 

provkropparna över 60 mm, dessutom är det likartade värden för alla tre, trots 

att en av provkropparna har ett dubbelt så stort flytvärde.  

 

Den dåliga korrelationen mellan spårbredden och flytvärdet beror troligtvis på 

samma sak dvs. olika packade provkroppar. I den sista figuren, så har vi redan 

reflekterat kring att antalet bussar inte verkar vara betydelsefull i hur djupa 

spårbildningarna blivit och detsamma verkar gälla för flytvärdet.   

4.1.6 Samband styvhet med spårdjup, spårbredd och antalet bussar 
 

 

 
Figur 4.11: Visar samband mellan spårdjup och styvhetstal i ett punktdiagram med medföljande 
trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen 

 

 
Figur 4.12: Visar samband mellan spårbredd och styvhetstal i ett punktdiagram med medföljande 
trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen  
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Figur 4.13: Visar samband mellan spårbredd och styvhetstal i ett punktdiagram med medföljande 
trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen 

 

 

Analys 

Spårdjupet uppvisar en viss korrelation med styvhetstalet. Det vi kan utläsa 

från punktdiagrammet är att sannolikheten för djupare spår minskar med ett 

styvare material. Vissa punkter sticker ut i diagrammet, men det kan 

exempelvis bero på att andra skador i beläggningen påverkat bärigheten 

(styvare material är känsligare för sprickskador). Olika beläggningar har olika 

sammansättning, och legat ute på vägen olika länge. Det kan också vara ett av 

anledningarna till varför vi har en medelmåttig korrelation.  

 

Det paraboliska sambandet mellan styvhet/spårbredd och styvhet/spårdjup 

visar att vid en styvhet på 2,0 kN/mm erhålls lägst spårbredd och spårdjup och 

bör därför vara ett värde som ska eftersträvas vid proportionering av nya 

massor.  

 

Busstrafiken har återigen ingen märkbar inverkan på våra resultat. 

 

4.1.7 Samband asfalttjocklek med spårdjup och spårbredd  
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Figur 4.14: Visar samband mellan spårbredd och asfalttjocklek i ett punktdiagram med 
medföljande trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen 

 
Figur 4.15: Visar samband mellan spårdjup och asfalttjocklek i ett punktdiagram med medföljande 
trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen 
 

 

Analys 

Att inga tydliga samband mellan asfalttjocklek/ spårbredd och asfalttjocklek/ 

spårdjup i figur 4.14 och figur 4.15 tyder på att lägga mer asfalt av samma sort 

eller överläggningar är ingen hållbar lösning som leder till minskade 

deformationer.  

Tjockare asfaltslager medför minskade tryckspänningar i de obundna lagren, 

men då det inte finns någon korrelation mellan asfalttjocklek och spårdjup så 

behöver inte asfaltlagrens totala tjocklek överstiga 110 mm.  

 

Anledningen till varför vi får så dålig korrelation kan också möjligtvis bero på 

vilka asfalttyper som hamnat överst och vilka som hamnat underst i 

konstruktionen. ABS-beläggningar är exempelvis bättre anpassade för 

högtrafik än ABT-beläggningar; i de osågade borrkärnorna kunde vi se en mix 

av både ABT och ABS lager, det i sin tur kan ha påverkat korrelationen 

mellan asfalttjocklek och spårbredd/spårdjup, detta kan därmed också vara 

anledningen till de ytterst svaga sambanden.  

 

4.1.8 Samband spårdjup med stabilitetsvärde, flytvärde och styvhet för 
underliggande asfaltslager 
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Figur 4.16: Visar samband mellan spårdjup och stabilitetsvärde i ett punktdiagram med 
medföljande trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen  

 

 
Figur 4.17: Visar samband mellan spårdjup och flytvärde i ett punktdiagram med medföljande 
trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen  

 

 
Figur 4.18: Visar samband mellan spårdjup och styvhet i ett punktdiagram med medföljande 
trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen  

 

Analys  

Exkluderar vi de övre lagren, så får vi intressanta värden, med intressant 

korrelation för både stabilitetsvärdet och flytvärdet. Detta kan bero på flera 

saker, dels att några av dem är sammanhängande (tagna från samma hållplats) 

och dels att det är så få prover att det är lättare att hitta samband. Med fler 

prover, så hade resultatet kanske inte varit lika signifikant. Men det är trots allt 

en mycket god korrelation. Stabilitetsvärdet anger hur stor kraft (i kN) 

provkropparna tål innan det uppstår brott i provkroppen.  Eftersom 

bärighetssprickor är begränsade och inte så synliga finns det inte tecken på att 

asfalten är underdimensionerad eller att asfaltslagren har utmattats av trafiken. 

Problemen härstammar med större sannolikhet från en försvagning av 

bindemedlets förmåga att återgå till sin ursprungliga form. Vi har plastiska, 

permanenta deformationer.  

 

I både figur 4.16 och 4.17 finns ett paraboliskt förhållande där ett värde på 6 

mm i flytvärde och 15 kN i stabilitetsvärde bör eftersträvas för att få ett litet 

spårdjup.  
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Spårdjupet och styvheten i figur 4.18 uppvisar knappast ett samband med 

varandra, trots lika många variabler som de övre tabellerna. Spårdjupet på en 

väg beror på belastningen, durationen av lasten, rådande klimat och typ av 

beläggning. Enbart djupet räcker inte till för att tillgodose de övriga faktorerna 

och vi kan därmed inte dra några slutsatser om styvheten med enbart 

spårdjupet.  

 

 

 

 

 

4.1.9 Samband spårbredd med stabilitetsvärde, flytvärde och styvhet 
för underliggande asfaltslager 
 

 
Figur 4.19: Visar samband mellan spårbredd och stabilitetsvärde i ett punktdiagram med 
medföljande trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen  

 
Figur 4.20: Visar samband mellan spårbredd och flytvärde i ett punktdiagram med medföljande 
trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen  

 
Figur 4.21: Visar samband mellan spårbredd och styvhet i ett punktdiagram med medföljande 
trendlinje; trendlinjens ekvation samt förklaringsgrad (𝑅2) av trendlinjen  
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Analys  

Ur figur 4.19 och 4.20 kan det tydas att värde på 6 mm i flytvärde och 15 kN i 

stabilitetsvärde bör eftersträvas för att få litet spårdjup.  

 

Flytvärde och spårbredd har hög korrelation (0,59), där spårbredd ökar 

proportionerligt med ökande flytvärde.  

 

Att spårbredden ökar med ökad styvhet överensstämmer inte med 

litteraturstudien och kan bero på för få antal mätpunkter.  

 

5 Diskussion & Slutsats  

I detta kapitel ges en kortare diskussion om resultat och metod. I kapitlet 

inkluderas också en återkoppling kring de viktigaste resultaten samt förslag på 

fortsatta studier.  

5.1 Metoddiskussion  

De utsatta busshållplatserna valdes ut efter principen ”de mest utsatta 

busshållplatserna”. Eftersom endast utsatta busshållplatser har valts ut så har 

analysen begränsats till de utsatta busshållplatserna. Med facit i hand, hade 

analysen berikats ifall busshållplatser med litet spårdjup hade kunnat tas med i 

analysen, vilket kanske hade medfört att tydligare samband kunnat 

identifieras. 10 av 11 hållplatser i denna studie hamnar i kategori 3, vilket är 

den mest utsatta kategorin när busshållplatser delas in efter råden som 

medföljer i Bära eller Brista. Genom att, i ett första skede dela in ett större 

antal busshållplatser, exempelvis 50 busshållplatser efter deras förmåga att 

motstå deformation i två grupper; god och dålig, hade dessa busshållplatser 

kunnat jämföras inbördes och gruppvis. Därefter välja ut de 10 mest extrema 

busshållplatserna på varsitt håll för att kunna få en bredare analys, alltså att ta 

samma antal borrkärnor, men istället för att enbart kolla på de dåliga vägarna 

som jag gjort i mitt arbete, även kolla på de som faktiskt uppfyller sin 

funktion. Det hade kanske varit lättare att besvara frågor kring varför mina 

utvalda beläggningar inte håller måttet om man hade bättre alternativ att 

jämföra med. Denna metod rekommenderas till fortsatta examensarbeten inom 

området spårdjup på busshållplatser.  

 

Busshållplatser som har valts ut trafikeras i genomsnitt dagligen av 60-240 

bussar, vilket kan betraktas vara ett tillräckligt stort spann för att fånga in låg-, 

medel- och högtrafikerade busshållplatser. Examensarbetet begränsas av att 

vägens historik inte har kunnat identifieras, dvs. vilken typ av asfalt som har 

lagts ut och vilket år utläggningen har utförts. Hur många år asfalten har legat 
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ute på vägen är en stor bidragande faktor till hur väl vägen kan motstå 

spårbildning.  

 

I arbetet så ingick även test på deformationsegenskaperna på beläggningarna, 

och det mest passande testet, dynamisk kryptest, som just simulerar 

asfaltbeläggningars förmåga att motstå deformation, visade sig vara ett 

alldeles för dyrt alternativ.  Testet som istället utfördes var 

Marshallstabilitetstest, som inte är en direkt indikator på beläggningars 

resistens mot spårdjup. Genom att jämföra resultaten från testet, med de 

uppmätta värdena från fältstudien, kunde vissa samband hittas. Men för det 

mesta var korrelationen låg mellan de uppmätta värden och de värden som 

kunde erhållas från labbprovningen. Tydligare samband hade kanske kunnat 

uppkomma om de uppborrade kärnorna hade provats med dynamisk kryptest.   

 

5.2 Resultatdiskussion och förslag på lösningar  

Målet med det här examensarbetet var att föreslå kostnadseffektiva och 

funktionella lösningar som Lunds kommun i slutändan kan ha nytta av och 

som kan användas i praktiken. Lösningarna ska också vara anpassade för hög, 

medel och lågtrafikerade hållplatser. Syftet är också att arbetet ska försöka 

förklara varför det uppstår deformationer på en del beläggningar med lägre 

andel tung trafik. 

 

Om att lösningar som ska vara anpassade för hög, medel och 

lågtrafikerade hållplatser: 

Något som är värt att poängtera är att inget tydligt samband har kunnat 

erhållas mellan antalet stannade bussar på en hållplats och spårdjup, trots det 

breda intervallet av variabeln. Att busstrafiken inte påverkar i den grad man 

kan förvänta sig, säger oss att problemet troligtvis ligger i konstruktionen. 

Detta indikerar på att en och samma vägkonstruktion för busshållplatser bör 

erhållas för busshållplatser som trafikeras i genomsnitt av 50 – 250 bussar 

dagligen.  

 

Hur länge en buss stannar på en hållplats påverkar spårdjupet, då asfalten är 

beroende av frekvensen på lasten, enligt regeln, ju längre stopptid desto mer 

deformeras asfalten. Detta kunde man också tyda ur studien, där rastplatsen på 

Jordbalksvägen, där bussarna stannar längre jämfört med andra busshållplatser 

också var den hållplats som var mest utsatt. På busshållplatser med lång 

väntetid för bussar bör materialet kanske bytas ut mot ett material som inte är 

lika känslig för långa stopptider, exempelvis en betongplatta. Nackdelen med 

ett sådant alternativ är att det har högre initialkostnad än asfalt, men det kan 

också vara en investering som kan löna sig med tiden i form av lägre 

underhållskostnader.  
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Modifierat bindemedel med polymerer för att förstärka asfaltens 

egenskaper som lösning.  
Alla de provkroppar som analyserats, bestod utav tjocka asfaltlager på minst 

110 mm, vilket anses vara tillräckligt tjocka konstruktioner för att kunna bära 

upp de bussar som trafikerar hållplatsen. Ur borrkärnorna kunde inte PMB 

identifieras i något lager. PMB kan förbättra asfaltbeläggningars förmåga att 

motstå deformation och det hade varit intressant att jämföra mot 

konventionella beläggningar utan polymerer.  

 

 

Bortfräsning av befintliga lager nödvändigt för att få bukt med 

deformationer  

Det var möjligt att identifiera bitumenrika beläggningar längre ner i 

konstruktionen, vilket pekar på att toppbeläggningar har hamnat långt ner i 

konstruktionen genom att slitlager har lagts ovanpå varandra. Men efter alla 

dessa överläggningar så har det gamla slitlagret hamnat för långt ner i 

beläggningen där det är som känsligast för deformationer och det kan vara det 

som i slutändan orsakat de valkar som syns på hållplatserna idag. De 

underliggande lagren har fått ett högre stabilitetsvärde (se resultat), antagligen 

på grund av efterpackning och härdat bindemedel. Men detta tillskott i styvhet 

verkar inte vara tillräckligt för att motstå deformationer. Ett slitlager är inte 

lämpat för skjuvningar som uppstår 20-80 mm in i konstruktionen då det 

behövs bitumenfattiga beläggningar på det djupet, som exempelvis en 

traditionell ABb. Men mätningarna visade inte några tecken på att det fanns 

dålig asfalt långt ner i konstruktionen.  

 

Total asfalttjocklek efter 110 mm ger inget tillskott mot deformationer  

Från resultatdelen kan inga tydliga samband mellan asfalttjocklek/ spårbredd 

och asfalttjocklek/ spårdjup tydas, vilket betyder att inget mer tillskott mot 

deformationer tillförs efter att den totala tjockleken på de bundna lagren 

överstiger 110 mm.  

Tjockare asfaltslager medför minskade tryckspänningar i de obundna lagren, 

men då det inte finns någon korrelation mellan asfalttjocklek och spårdjup så 

behöver inte asfaltlagrens totala tjocklek överstiga 110 mm, vilket betyder att 

när tjockleken på asfaltlagren är mer än 110 mm kommer inte de obundna 

lagren att deformeras.  

Samtliga asfaltslager som ligger längre än 110 mm långt ner i konstruktionen 

har högre stabilitet än asfaltslagren som ligger närmre ytan på grund av 

efterpackning av ovanliggande lager och biltrafiken.  

 

Alternativa konstruktioner som inte innehåller konventionella 

beläggningar   
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Om man vill fortsätta använda flexibla konstruktioner som asfaltbeläggningar 

och undvika kostnaderna associerade med cementstabiliserad asfalt (ifall det 

inte råder speciella omständigheter som exempelvis rastplatsen på 

jordabalksvägen, där vägen belastas i ca 10 minuter per buss), så bör man 

överväga PMB och ABb på dessa busshållplatser. PMB och ABb kan avsevärt 

förbättra de funktionella egenskaperna hos en vägkonstruktion. PMB kan 

förbättra elasticiteten i beläggningen, och ABb kan motverka skjuvspänningar 

och även lättare överföra påkänningar från trafiken mellan lagren.  

 

 

 

 

 

Kostnad för asfaltering från Peabs rörliga prislista för Lunds kommun 

 
Tabell 5.1: Kostnader för 40 mm asfaltering av en busshållplats med olika asfaltstyper  

Asfaltering av busshållplatser Mängd  Rörligt á- pris Summa:  

40mm ABT 11 50/70 90 m2  R 229 kr 20 610 kr 

40mm ABS 11 50/70  90 m2  R 235 kr  21 150 kr 

40mm ABT 11 70/100  90 m2  R 228 kr  20 520 kr 

40mm ABS 11 70/100  90 m2  R 234 kr 21 060 kr 

40mm Confalt 11 90 m2  R 336 kr 32 940 kr 

40mm SwetopT 11 90 m2  R 249 kr 22 410 kr 

40mm Swetop 11 90 m2  R 250 kr 22 500 kr 

 

I tabellen ovan representeras några av PEAB’s licenserade beläggningar dvs. 

egna varumärken, men för att förtydliga:  

 
Confalt = Cementstabiliserad-asfaltbeläggning 

SwetopT = ABT-beläggning 

Swetop = ABS-beläggning 

 

Åtgärdsförslag  

 

- En och samma åtgärdsförslag föreslås för busshållplatser som trafikeras 

i genomsnitt av 50-250 bussar dagligen.  

- En 110 mm tjock lådfräsning rekommenderas på samtliga 

busshållplatser, då bitumenrika beläggningar finns längre ner i 

konstruktionen som är känsliga för plastiska deformationer.  

o För körbanehållplatser bör hållplatsen förstärkas 50 meter före 

och efter hållplatsen efter SKLs rekommendation i ” den smala 

vägen”  

- Asfalten bör byggas upp av ett ABb 22 B 50/70, stora stenfraktioner ger 

större styvhet, då det är färre kontaktytor. ABb är bitumenfattigare 

jämfört med toppbeläggningar och kan därför motstå plastiska 
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deformationer bättre. Bindemedel 50/70 är det styvaste konventionella 

bindemedlet på marknaden och också det bindemedel som är bäst på att 

motstå deformationer.  

o Enligt Lindelöf (2015) har bindlager med PMB använts med 

mycket goda resultat, men där hade toppbeläggningen gett vika 

för skjuvkrafterna och rekommenderar därför stabila 

toppbeläggningar som ABS.   

- Busshållplats bör toppas med ABS 16 B 70/100, då ABS är en stabilare 

massa jämfört med ABT och stenarna kan låsa sig in i varandra vilket 

bidrar till högre stabilitet. Tjockare bitumenfilm klär ABS jämfört med 

ABT vilket gör dessa beläggningar mer resistenta mot yttre 

miljöfaktorer.  

- Rondellmassor kan också passa som toppbeläggning som utsätts för 

samma påfrestningar som beläggning på rondeller med förvridning etc.  

 

  

 

5.3 Förslag på fortsatta studier  

 

För att kunna identifiera inför kommande studier vilket lager som ger med sig 

så kan hela balkar skäras ur från busshållplatsen. Detta är givetvis en dyrare 

provning, men kan hjälpa till i sökandet efter den svaga delen i konstruktionen 

och rekommenderas därför för kommande examensarbete. 

 

Provning av de uppborrade kärnorna med dynamisk kryptest istället för 

marshallstabilitet. Tydligare samband hade kanske kunnat nås om de 

uppborrade kärnorna hade provats med dynamisk kryptest.   

 

Jämförelse av busshållplatser som är uppbyggt med PMB beläggningar och 

konventionella beläggningar.  
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