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I Sverige används dimensioneringsverktyget PMS Objekt för att utföra dimensionering av 
vägöverbyggnader. PMS Objekt är ett mekanistiskt-empiriskt program som bygger på linjär – 
elastisk teori. Dimensioneringen baseras på resultat från testmetoder som är anpassade för det 
aktuella materialet och dess användning i vägöverbyggnader. Programmet utför beräkningar 
utifrån fördefinierade materialegenskaper.  

I USA används ofta American Association of State Highway and Transportation Officials 
(AASHTO) design guide för att utföra dimensionering av vägöverbyggnader. AASHTO och 
National Cooperative Highway Research Program (NCHRP), har under många år arbetat med 
att förbättra metoder för dimensionering av vägöverbyggnader. Programmet Mechanistic-
Empirical Pavement Design Guide (M-EPDG) baseras på mekanistiska-empiriska principer. 
Slut versionen har lanserats under namnet DARWin-ME. Mjukvaran bygger på mekanistiska 
modeller för att strukturera och analysera vägöverbyggnader. Nedbrytningsmodellerna 
baseras på beräkning av elastisk respons samt materialnedbrytning. De flesta stater i USA 
planerar att övergå till att använda DARWin-ME programmet inom en snar framtid. 
Programmet kan dimensionera två typer av vägar: ”flexibel överbyggnad " och "styv 
överbyggnad". Flexibel överbyggnad är vägar som är byggda med asfalt. Styv överbyggnad är 
vägar som är byggda med betong. 

M-EPDG programmet innehåller stora mängder fördefinierade materialegenskaper till 
skillnad från PMS Objekt. 

Dimensioneringsanalysmetoder brukar delas in i tre olika typer (Vägverket 2007):      

• Empirisk  

• Analytisk 

• Analytisk-Empirisk 

En empirisk dimensionering går ut på att man utgår från erfarenheter av tidigare genomförda 
konstruktioner. Den bygger på vetenskapliga undersökningar, iakttagelse och experiment av 
verkliga konstruktioner som slutligen leder till användbara erfarenheter. En empirisk 
dimensionering är således kraftigt bunden av tidigare genomförda objekt, och är känslig för 
förändringar i givna omständigheterna t.ex. annat material eller nya laster. Exempel på 
empirisk dimensionering är vägverkets BYggnadstekniska Anvisningar (BYA). Den består av 
tabeller över hur en vägöverbyggnad skulle vara uppbyggd med olika konstruktioner för olika 
förhållanden, plus angivna lagertjocklekar och förbestämda materialkvaliteter. Allt det baseras 
på många års erfarenhet.  

En analytisk dimensionering går ut på att beräkna materialpåkänningar d.v.s. spänningar, 
töjningar och deformationer. Man kan beräkna den teoretiska livslängden för vägöverbyggnad 
med hjälp av mekaniska och teoretiska samband. T.ex. hur stora laster kan det förekomma 
mellan olika lager och vilken typ av skadeutveckling kan det leda till. Indata hämtas från 
materialparametrar, som registreras eller mättas. På detta sätt kan man utvärdera nya material 
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och laster helt oberoende av tidigare erfarenheter, med utgångspunkt endast från definierade 
material- och lastegenskaper.  

En analytisk-empirisk dimensionering anknyter både analytisk och empirisk dimensionering. 
Man börjar med att beräkna materialegenskaper analytiskt och kopplar sedan dessa till den 
tekniska livslängden med hjälp av empiriskt kriterium. Kriteriet kan t.ex. vara det samband 
som talar om hur många överfarter/tryck av en viss typ av standardaxlar överbyggnaden klarar 
innan den tekniska livslängden är uppnådd.    

PMS objekt är en analytisk/empirisk dimensioneringsmetod som använder sig av kriterier som 
baseras på horisontell töjning i underkant av asfaltbeläggningen och vertikal trycktöjning på 
terrassen. En nackdel med denna dimensioneringsprincip är att kriterierna bara gäller för 
material och förhållanden som de är framtagna för. Det kan göra det svårare att använda 
alternativa material. (Vägverket 2007) 

Forskare försöker och strävar efter att minska empirin i vägens dimensioneringsprocess, och 
försöker göra den mer mekanistisk i sitt tillvägagångssätt. Detta skulle öka förtroendet för 
vägdimensioneringsprogram och för förutsägelsen av prestanda, även när ett nytt material 
används i vägkonstruktion.( Animesh 2004) 

Mechanistic - Empirical Pavement Design Guide 
Grundläggande principer för de flesta Mekanistiska-Empiriska (M-E) program är att vägen är 
idealiserad som en skiktad struktur. Vägkonstruktionen kan bestå av olika horisontella lager 
av både bitumen-beläggningar och obundna lager. Varje lager kännetecknas av 
elasticitetsmodul, poissons tal och tjocklek. Indata för beräkningarna är vägens material, 
miljöförhållande och trafikbelastning. Utdata kommer i form av utmattning, ojämnheter, 
spårbildning och sprickbildning. M-E programmet är framtaget för att optimera vägens 
tjocklek med angiven trafikmängd. Slutligen innebär processen att justera och därefter välja 
lämplig tjocklek till olika lager, så att den kritiska belastningen parametrar hamnar inom 
tillåtna gränser. 

 

 

Figur 1.1: Diagrammet visar hur dimensionerande brottkriterium för en typisk 
asfaltbeläggning varierar mellan utmattning och spårbildning. (Animesh  2004) 
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Det kan noteras att i punkt ”A” förhindras både spårbildning och utmattning maximalt, i punkt 
”B” förhindrar spårbildning men inte utmattning, punkt ”O” är säker från både utmattning och 
spårbildning. Valfri tjocklekskombination ovanför kurvan A-O-D är en överdimensionerad 
vägkonstruktion. (Animesh 2004) 

Det man bör sträva efter är att kunna göra det möjligt att identifiera vissa specifika 
kombinationer av olika lager tjocklekar som är optimalt i förhållande till kostnaderna.  

PMS Objekt 

PMS Objekt är en analytisk/empirisk dimensioneringsmetodik som baseras på linjärelastisk 
teori. Dimensioneringen baseras på resultat från tester som är anpassade för det aktuella 
materialet och dess användning i konstruktionen. Programmet beräknar spänningar och 
töjningar på vägkonstruktioner som belastas med statisk last. Materialen antas vara 
homogena, isotropa och linjärelastiska. Det som är unikt med PMS Objekt är att den även kan 
utföra analys av vägens tjällyftning. (Lennart, Leif & Carlsson 1996) Linjärelastisk teori som 
används i PMS Objekt, är en teori som berättar om hur styvt ett material är när det utsätts för 
en belastning. E-modulen beräknas genom att ta kvoten mellan spänningen och töjningen som 
leder till deformation. (Langesten 2003) 

Programmets beräkningssätt är indelat i fyra huvuddelar enligt figur 1.2. 

Trafikberäkning enligt (ATB) VÄG: 

Antagande över antal standardaxlar  

Konstruktionsuppbyggnad: 

Val av överbyggnad  

Bärighetsberäkningar: 

Beräkningar av tillåtet antal standardaxlar  

Tjälberäkningar: 

Tillåtet max tjällyft  

Figur 1.2: Beräkningsgången i PMS Objekt. (PMS Objekts hjälp manual 2005) 

Enligt PMS Objekts Manual kan följande beräkningar göras i programmet: 

 Trafikberäkning: Beräknar hur många standardaxlar som antas passera under 
dimensioneringsperioden 

 Bärighetsberäkning: Beräknar om angiven vägkonstruktion håller för den beräknade 
trafikbelastningen 

 Tjälberäkning: Beräknar om vägkonstruktionen kan stå emot de förväntade tjällyften i 
undergrunden 
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Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide (M-EPDG) 

För utformning av vägöverbyggnad används AASHTO Guide av statliga myndigheter i USA. 
Ca 80 % av staterna använder sig av antingen AASHTO pavement design guide 1972, 1986 
eller 1993. Alla versioner av guiden är baserade på empiriska resultat vars ekvationer 
utvecklats med hjälp av data från AASHO Road Test som utfördes i Ottawa, Illinois. (Dr. Ed 
2004) 

M-EPDG är ett beräkningsprogram som utvecklas efter flera års forskning av American 
Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) och National 
Cooperative Highway Research Program (NCHRP), samt en forskargrupp med flera 
internationella experter på vägdimensionering. M-EPDG är baserat på en mekanistisk -
empirisk metodik. Programmet innefattar rutiner för analys och utformning av nya och 
rekonstruerade vägar med asfalt och betongbeläggningar. Programmet kan även utföra analys 
av livscykelkostnader. (Raul m.fl., 2009). M-EPDG använder mekanistiska modeller för att 
strukturera och analysera olika vägkonstruktionen.(Oscarsson 2011) Den ökade prestandan 
hos M-EPDG beror på tillämpning av mätningar från AASHTO Road Test, som beskriver hur 
vägkonstruktionen påverkas av trafikmönster, klimat och materialegenskaper. Dessa 
mätningar kombineras med teori/formler för att göra programmet mer mekanistiskt. (Dr. Ed 
2004) 

Programmet kan dimensionera två typer av vägar ”flexibel överbyggnad " och "styv 
överbyggnad". Flexibel överbyggnad Asphalt Concrete (AC) är vägar som byggda med asfalt. 
Styv överbyggnad Portland Cement Concrete(PCC) är vägar som byggs med betong.           
(Dr. Ed 2004) 

Den officiella versionen av M-EPDG finns tillgänglig från AASHTOWare och heter 
DARWin-ME.(Aashtoware 2011) 

Indata till programmets beräkningar är indelad i fyra huvudkategorier enligt figur 1.3 

Allmän information  
Vägens typ, plats och önskade värden för dimensionering   

Trafikberäkning: 
Antagande om antal standardaxlar, lastbilsklasser per timme och 

månad  
Klimat: 

Klimatkalibrering 
Konstruktionsuppbyggnad: 

Val av materialens egenskaper och tjocklekar  
Figur 1.3: Beräkningsgången i M-EPDG. (Dr. Ed 2004)   

Det finns en stor mängd data som måste matas in, och det är lätt att glömma bort att fylla i 
allt. 
För att göra det lättare har programmet färgnyanser. 
Grön: Alla värden är ifyllda 
Gul: Alla standardvärden kommer att användas i analysen  
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Röd: Alla värden saknas för att kunna göra klart analysen  
Programmet analyserar inte om någon av de fyra kategorier lyser rött. 
Resultatet presenteras i form av tabeller eller diagram i Microsoft Excel. Utdata består av 
följande: 
Engelsk beteckning   Svensk översättning  

Layer Modulus Lagermoduler  

AC Modulus (plot) Asfalt moduler (diagram) 

Fatigue Cracking Utmattningssprickor 

Surface Down Damage (plot) Utmattningsskador (diagram)   

Surface Down Cracking (plot) Utmattningssprickor (diagram) 

Bottom Up Damage (plot) Skador nerifrån upp (diagram) 

Bottom Up Cracking (plot) Sprickor nerifrån upp (diagram) 

Thermal Cracking Termiska sprickor 

Crack Depth (plot) Sprickdjup (diagram) 

Thermal(C-h) (plot) Termiska sprickor, djup i förhållande till 
tiden (diagram)  

Crack length (plot) Sprickornas längd (diagram) 

Crack Spacing (plot) Sprickornas mellanrum (diagram) 

Rutting Spårbildning 

Rutting (plot) Spårbildning (diagram) 

IRI (plot) IRI (diagram) 

Figure 1.4: Resultatet av analysen. (Dr. Ed 2004) 

Känslighetsanalys för M-EPDG 

För att kunna genomföra känslighetsanalys och dimensionering för nybyggnad krävs en 
insamling av underlag såsom trafikdata, lagertjocklek m.m. Två källor har använts, 
Smedjegatan vägöverbyggnad i Malmö och samt utvalda vägar från LTPP databas. 
Känslighetsanalysen i M-EPDG utförs på Smedjegatan 

De parametrar som valts att variera i M-EPDG är följande: 

 Dimensioneringsperiod. 

 ÅDT 

 Klimat 
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 Hastighet 

 Terrass 

 Tjocklek asfalt/bärlager 

 Poissons tal asfalt/bärlager/obunden/förstärkning  

 Värmeledningsförmåga för både asfalt och bärlager 

 Värmekapacitet för både asfalt och bärlager 

 Bindemedel asfalt/bärlager.  
 

I programmet MEPDG krävs det mer indata än PMS Objekt t.ex. poissons tal, 
värmeledningsförmåga och värmekapacitet. Ett mellan värde har använts för poissons tal, 
värmeledningsförmåga och värmekapacitet dessa värden är standardvärde i programmet. 

Slutsats  

Huvudsyftet med examensarbetet var att få en uppfattning om vilka parametrar som ger störst 
inverkan på livslängden hos vägöverbyggnad. Antalet skador påverkas mest av lagertjocklek 
och kemiska egenskap. Faktorer som klimat och ÅDT är svårt att förutsäga och beräkningarna 
i programmet måste ta hänsyn till denna osäkerhet. De vanligaste förekommande skador är 
längsgående och tvärgående sprickbildning.  

   Resultatet från känslighetsanalysen: 

 Tvärgående sprickor (termiska sprickor i asfalten) påverkas av:  
- Klimat 
- Lagertjocklek 
- Värmeledningsförmåga. 
- Värmekapacitet  
- Bindemedelshalt.  

 Längsgående sprickor (nergående sprickor i slitlager) påverkas av:  
- ÅDT 
- Terrasstyp 
-  Poissions tal  
- Bindemedelshalten.   

 Krackelering (Sprickor nerifrån upp) påverkas av: 
- ÅDT  
- Lagertjocklek 
- Poissions tal. 

 

Spårbildning påverkas av:  

- ÅDT  
- Dimensionerade hastighet. 

 IRI påverkas av:  
- Vägensålder.  
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Tabell 1.1 – Sammanställning av resultatet: tabellen visar variationen av skador avseende på 
olika faktorer. 

  Skadegrad  

  1-50 % 

  50-100% 

  > 100 %   

                      

Skador  Dimsår ÅDT Klimat Hastighet Terrass Tjocklek Poissons tal Värmeledning Värmekapacitet Bindemedelshalt

IRI                     

Längsgående sprickor                     

Krackelering                      

Tvärgående sprickor                     

Utmattning                     

Spår bildning                     

 

Sekundärt syfte var att jämföra resultatet från M-EPDG av spårbildning och IRI med verkliga 
uppmätta värde som finns i LTPP databas. Resultatet av spårbildning stämmer inte riktig 
överens med värdet från LTPP databas, men däremot ojämnheter visar stor överstämelse. 

Intressant är att i M-EPDG har de tagit hänsyn till den kemiska sammansättning, för även små 
skillnader i den kemiska sammansättning kan ge variationer i töjningar i asfalten som i sin tur 
har stora konsekvenser för den beräknade livslängden. Detta beaktas inte i PMS Objekt.   

Stor vikt bör läggas på att bestämma trafiken som trafikerar vägen. ÅDT kan ge stora 
skillnader i dimensionerad och verklig livslängd. Klimatförhållanden har en betydande 
inverkan på resultatet för flexibla överbyggnader. 

Det är viktigt att skaffa sig en helhetsbild av omgivande miljö där vägöverbyggnaden befinner 
sig i, och vilken sorts trafik som kommer att belasta vägen, vägöverbyggnaden samt 
materialet egenskaper. Optimering av överbyggnaden och besparing i bitumenbundna lager 
kan ge stora ekonomiska vinster. Om man lyckas minska antalet skador eller fördröja dem kan 
det dessutom ge lägre driftkostnader.    
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