
Figur 1 - De analyserade objektens ytmoduler. Blå - 
Medelvärde, Röd - Median, Grön - 10-percentil. 
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Stabilisering – En möjlighet till hållbart vägbyggande  

 

Under senare år har Trafikverket övergått 

till att upphandla entreprenader genom 

totalentreprenader och för att försäkra sig 

om produktens kvalitet har garantitiden 

förlängts till 10 år. Detta har gett ett 

incitament för entreprenörerna till att 

utveckla metoder för att bygga vägar. Ett 

av resultaten har blivit att använda sig av 

jordmaterialet i väglinjen som stabiliseras 

med hjälp av cement eller kalk. Metoden 

ger starkare och mer hållbara vägar.  

 

Fyra stabiliserade vägsträckor med olika 

konstruktioner har jämförts med två 

traditionella grusbitumenöverbyggnader 

(GBÖ). Resultatet av detta har visat på 

tydliga positiva skillnader för de 

stabiliserade vägarnas bärighet och 

spårdjupsutveckling. Studien visar även på 

fördelar för drift- och underhåll. Vägarna 

har olika geografiskt läge i Sverige men 

har likvärdiga belastningar.  

 

Ett vanligt förekommande jämförelsemått 

för bärighet inom vägbyggnad är ytmodul. 

En traditionell GBÖ har en ytmodul på 

ungefär 500 MPa medan vår studie visar på 

ytmoduler långt över 1000 MPa för 

majoriteten av de stabiliserade 

vägsträckorna. Motala – Mjölby utmärker 

sig med en mindre ytmodul vilket förklaras 

av att den vägen liknar en traditionell 

GBÖ. Övriga stabiliserade sträckor är 

Hurva – Rolsberga, Rolsberga – Fogdarp 

samt Hörby N – Linderöd. 

 

Skillnader mellan konstruktionerna finns, 

två av konstruktionerna är helstabiliserade 

(läs Hurva – Rolsberga, Hörby N – 

Linderöd) medan två har en stabiliserad 

terrass och någon form av obundet material 

i konstruktionen. Skillnaden i styvhet 

mellan de stabiliserade konstruktionerna är 

stor, vilket kan bero på cementmängden 

samt jordart i väglinjen. Gemensamt för 

samtliga stabiliserade lager är att de är 

mycket styvare än ett obundet lager.  

 
Tabell 1- Styvhetsmoduler för de stabiliserade lagren. 

Sträcka  Hurva – 

Rolsberga 

Rolsberga 

– Fogdarp 

Hörby N – 

Linderöd 

Motala – 

Mjölby 

Överstabilisering 

(MPa) 
8530 - 4617 - 

Terrasstabilisering 

(MPa)  
6748 5297 1927 1452 

 

Utvecklingen av spårdjup är en aspekt som 

förtydligar stabiliserade konstruktioners 

goda bärförmåga och en långsammare 

nedbrytningshastighet ger också en ökad 

livslängd. I figur 2 visas 

spårdjupsutvecklingen i förhållande till 

referensobjekt av GBÖ-typ. En brist i 

studien är antalet uppmätta år och att 

liknande jämförelser kan behöva utföras i 

framtiden för att bekräfta resultatens 

slutsatser. 

 

Ett obundet lager mellan stabilisering och 

asfalt ger många mervärden förutom 

lastspridande egenskaper. Det underlättar 

asfaltläggning då problem uppkommer vid 

asfaltläggning direkt på stabilisering. 

Rörelser så som reflektionssprickor kan tas 

upp utan att de sprids vidare och arbetet 

med avjämning underlättas. 

 

En stabiliserad vägkonstruktion förväntas 

leva längre än en traditionell GBÖ och 

skulle därför gynnas av att granskas över 

hela livslängden både ur ett ekonomiskt 

och miljömässigt perspektiv. Då kan 
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Figur 2 - Spårdjup vänster hjulspår med referensobjekten Börringe och Skara som består av grusbitumenöverbyggnad. 

stabiliserade vägkonstruktioner i motsats 

till tidigare studier vara ett mer hållbart 

val.  
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