
  

 

 
 
 
 

Införande av BK4 
 

- Utvärdering av skadeinverkan på de 
bitumenbundna lagren 

 
 
 
 
 

 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 

Institutionen för teknik och samhälle 

 
 
 
Examensarbete: 
Martin Koziarski 
 



  

 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Copyright Martin Koziarski 
 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 
Lunds universitet 
Box 882 
251 08 Helsingborg 
 
LTH School of Engineering 
Lund University 
Box 882 
SE-251 08 Helsingborg 
Sweden 
 
Tryckt i Sverige 
Media-Tryck  
Biblioteksdirektionen 
Lunds universitet 
Lund 2018 



  

Sammanfattning 
 

Denna studien utgår huvudsakligen ifrån att bedöma skadeinverkan på asfalt 

från lastbilar inom bärighetsklass 4 (BK4). BK4 är en ny bärighetsklass för 

fordon och som avser en höjning av den maximalt tillåtna bruttovikten till 74 

ton (för nuvarande 64 ton, BK1) för lastbilar, och som regeringen har utgått med 

att implementera sommaren 2018. Då det ännu råder tvivel kring vad 

lagändringen kommer innebära ur asfaltssynpunkt, är förhoppningen att studien 

ska bidra med insikter gällande skadeinverkan från lastbilar på asfalt. 

 

Rapporten behandlar en genomgående litteraturstudie som ska ge den 

nödvändiga informationen om hur asfalt fungerar och uppför sig under 

påfrestning, samt vad med lastbilar och hur de påverkar asfalten. Till detta har 

också en kompletterande intervjustudie förts med kunniga människor inom 

vägtekniska- och fordonsbranschen, för att erhålla deras synpunkter kring 

lagändringen och bekräfta de mest väsentliga skadefaktorerna hos lastbilar för 

asfalt. 

 

Slutligen fördes en beräkningsstudie i programmet PMS Objekt till vilket man 

har konstruerat tre lastbilspar med varsin BK1 och BK4 motsvarighet, för att 

jämföra nedbrytningen för de båda bärighetsklasserna. Resultaten visade på att 

nedbrytningen var som störst för fordonen inom bärighetsklass 4 och att 

skillnader i nedbrytning främst berodde på bärighetsklassernas olika möjlighet 

till att lasta upp till maximal axellast. Detta följs dock av invändningar från 

litteraturstudien som pekar på att det ökade axelantalet, som 

bruttoviktshöjningen kommer innebära, kommer påverka asfaltens 

återhämtningseffekt och ge större töjningar i asfaltens underkant, och som i 

längden kommer ge upphov till utmattningssprickor på beläggningen. 

 

Denna studie bör därför inte ses som ett entydigt svar på skillnaden i 

nedbrytning av asfaltsbeläggningar mellan lastbilarna inom BK1 och BK4, utan 

som en språngplatta för kommande studier inom ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: asfaltsskador, asfalt, beläggningsskador, bärighetsklass 4, bk4, 

tunga fordon, lastbilar 



  

Abstract 
 

This study is based mainly on assessing damage done to asphalt by trucks within 

the load bearing class 4 (BK4). BK4 is a new vehicle rating class for heavy duty 

vehicles, which refers to an increase of the maximum permissible gross weight 

to 74 tonnes (for the current 64 tonnes, BK1) for trucks, and which the 

government has completed implementing the summer of 2018. Since there is 

still doubt as to what the change of legislation will entail from the viewpoint of 

asphalt, the hope is that the study should contribute insights on the damage 

impact done by trucks on asphalt. 

 

The report deals with a comprehensive literature study that will provide the 

necessary information on how asphalt works and behaves under stress, as well 

as what with the trucks and how they affect the asphalt. In addition, a 

complementary interview study has been conducted with knowledgeable people 

within the road and vehicle industry, in order to obtain their views about the 

change of law and confirm the most significant damage factors with trucks on 

asphalt. 

 

Finally, a calculation study was carried out in the program PMS Object, to 

which three truck pairs were designed, each of which with BK1 and BK4 

equivalents, to compare the degradation of the two bearing classes. The results 

showed that the degradation was greater for the vehicles within BK4 and that 

differences in degradation were mainly due to the different ability to load up to 

the maximum axle load. However, this is followed by objections from the 

literature study, pointing out that the increased axle count, which the gross 

weight increase will imply, will affect the recovery effect of the asphalt and 

provide greater strain in the bottom layer of the asphalt, which in the long run 

will cause fatigue cracking on the coating. 

 

This study should therefore not be seen as a clear answer to the difference in 

degradation of asphalt pavements between the trucks within BK1 and BK4, 

but as a guidance for future studies on the subject. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Lastbilen har sedan den introducerades som transportsätt under 1900-talets 

tidigare del, haft en ökande trend vad gäller storlek och vikt. Dennes 

svårkonkurrerande transportsätt gällande pris, transportvikt, flexibilitet och 

hastighet, möjliggjorde en extrem expansion av ett lands totala marknad och 

ökade därmed landets konkurrenskraft gentemot övriga delar av världen. Detta 

ledde till att en flerfaldigt ökad efterfrågan på varor kunde mättas och att 

förhinder gällande transportavstånd eliminerades. På så sätt fick lastbilen en stor 

roll att spela för ett lands ekonomi och deras förutsättningar på 

världsmarknaden. 

 

Då långväga transporter blev allt vanligare och likaså konsumtionen av exotiska 

varor, så har efterfrågan på transporter ökat i sådan utsträckning att lastbilars 

bruttovikter behövts regleras ett flertal gånger om. Historiskt sett skedde den 

första höjningen av lastbilars bruttovikt år 1968 till 37,5 ton och mindre än tio 

år senare (år 1974) höjdes den igen till 51,4 ton. Detta följdes av nya höjningar 

år 1990 till 56 ton och strax igen år 1993 till 60 ton. År 2015 kom den senaste 

höjningen till 64 ton (Ulric Långberg, 2016). 

 

Då efterfrågan på leveranser alltid stadigt har ökat för samtliga områden och i 

samband med en växande näthandel, så kan man se att under de tre senaste 

decennierna i Sverige har en tydlig och snabb utveckling av antal lastbilar med 

hög bruttovikt skett. År 1990 utgjordes 36 procent av tunga lastbilars totala 

trafikarbete av lastbilsekipage på bruttovikter på över 50 ton och år 2011 var 

andelen 52 procent (Näringsdepartementet, 2014). 

 

Med inget tecken på avmattning och med olika branschers önskemål på ökad 

bruttovikt, så gav regeringen år 2014 i uppdrag till Transportstyrelsen och 

Trafikverket ”att vidta förberedelser för att fordonståg med en bruttovikt på 

upp till 74 ton ska kunna trafikera delar av det allmänna vägnätet” 

(Näringsdepartementet, 2014). Och som kan komma i laga kraft under år 2018 

första hälft. 

 

Dock råder det ingen konsensus i frågan gällande införandet av tyngre lastbilar, 

både mellan forskare inom branschen och på politikernivå (Nilsson, 2017). Då 

de båda instansernas frågeställningar kommer riktade utifrån olika perspektiv, 

så grundar de sig ändå gemensamt i: hur de tyngre lastbilarna påverkar det 

befintliga vägnätet, miljö och ekonomi. Detta har lett till en uppsjö av aktuella 

frågor där man än idag inte med säkerhet kan ge ett entydigt svar på och tester 
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som utförts har ofta visat på skilda resultat, vilket har lett till svårigheter för en 

samstämmighet i frågan ur ett - i synnerhet tekniskt perspektiv. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet är att upplysa om hur tunga fordon påverkar asfalt och vad en höjning av 

bruttovikten innebär. Till detta förs en studie för att undersöka hur den nya 

bärighetsklassen för lastbilar (bärighetsklass 4) kommer att påverka asfalten, 

när lagen väl implementeras. 

 

• Vad med lastbilarna och hur påverkar de vägarna? 

• Hur uppför sig asfalten under påfrestning från lastbilar? 

• Vilka skador kommer man kunna förvänta sig? 

• Vad kommer införandet innebära för asfalt jämfört med bärighetsklass 

1? 

 

1.3 Metodbeskrivning 

 

Inledningsvis påbörjas en litteraturstudie på rapporter, studier och tester från 

branschen rörande hur tyngre fordon påverkar asfalt och vilka skador detta 

medför. Fortsättningsvis ta reda på hur de nya lastbilarna kommer vara 

konstruerade utifrån axelkonfiguration, axeltryck, enkel- eller dubbelmonterade 

däck, däckens bredd/tryck/mönstring och sedan studera hur faktorerna påverkar 

asfalten. 

 

Sedan utifrån de insamlande kunskaperna från litteraturstudien, utföra 

intervjuer med folk från den vägtekniska branschen såsom specialister, 

konsulter och entreprenörer (rörande utformning och deras hypoteser) och från 

fordonsindustrin (rörande ovanstående om lastbilar). Och slutligen utifrån 

intervju- och litteraturstudien göra en sammanställning och en analytisk studie 

på en eller flera (beroende på tidåtkomst) av de tänkbara effekterna i PMS 

Objekt. 
 

1.4 Avgränsningar 

 

Arbetet behandlar den nya viktklassens påverkan på vägar ur ett tekniskt 

perspektiv, där undersökningsområdet för vägar är avgränsat till asfalten. Fokus 

kommer läggas på lastbilarnas direkta inverkan på asfalten och kommer bortse 

från faktorer såsom klimat, väder och vatten. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Varför införa en tyngre viktklass? 

 

Ett välfungerande och effektivt godstransportsystem är en förutsättning för 

industrins utveckling och fortlevnad, och därmed samhället i stort. Enligt de 

transportpolitiska målen ska transportsektorn säkerhetsställa en långsiktigt 

hållbar och samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning för näringslivet 

och medborgarna i hela landet.  

 

Med en konstant ökande efterfrågan på godstransport, som är beräknad till cirka 

3 procent per år, och jämsides med ett ansträngt järnvägssystem, som också har 

flera sträckor klassade som överbelastade, så anser man att godstransporter på 

väg är det mest lämpliga att anpassa (Trafikverket, 2014). Med undantag för 

vissa pendlingsstråk och vägar inom storstadsregionerna under rusningstid, så 

anser Trafikverket att kapaciteten på vägnätet att vara god och att vara ledig 

under övriga tider.  

 

Fram till 2030 förväntas det totala godstransportarbetet (sjöfart, järnväg och 

väg) att uppgå till nästan 150 miljarder tonkilometrar varav vägtransporter står 

för cirka 42 procent. Då det inte finns möjlighet för sjöfart och järnväg att ta 

över godsarbetet på väg, så anser man att en effektivisering av samtliga 

transportslag måste ske var för sig och tillsammans (Trafikverket, 

2014).Trafikverket påstår också att investeringarna inom vägsektorn redan är 

gjorda och att kapacitet finns för att möta den ökande efterfrågan på transporter. 
 

2.2 De transportpolitiska målen 

 

Enligt Trafikanalys formuleras de transportpolitiska målen enligt följande 

nedan och som antogs av Riksdagen 2009. (Trafikanalys, 2009)  

 

Funktionsmål - Tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska medverka till att ge alla 

en grundläggande tillgänglighet med god 

kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingen i hela landet. 

Transportsystemet ska vara jämställt, det 

vill säga likvärdigt svara mot kvinnors 

respektive mäns transportbehov. 

 

 

 



 

 

4 

Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa  

Transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska anpassas till att ingen 

ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra 

till att det övergripande generationsmålet för 

miljö och miljökvalitetsmålen nås samt 

bidra till ökad hälsa. 

 

2.2.1 Måluppfyllelse 

 

Funktionsmål  Genom att tillåta fordonståg med högre bruttovikter går 

det att möjliggöra att större godsvolymer kan 

transporteras till lägre kostnader och att användningen 

av vägarna effektiviseras. Det ger även möjlighet till 

bättre tillgänglighet för människor och gods. 

(Transportstyrelsen, 2014) 

 

Hänsynsmål  Att tillåta fordonståg med högre bruttovikt innebär att 

gods kan transporteras med färre antal fordon, vilket i 

sin tur leder till en reducerad klimatpåverkan. Denna 

förutsättning gynnar även trafiksäkerheten positivt. 

(Transportstyrelsen, 2014) 
 

2.3 Miljö och samhällsnyttor/-ekonomi 

 

Samhället i stort står idag inför stora utmaningar om att minska sin 

klimatpåverkan och energianvändning. Enligt EU-kommissionens mål ska 

transportsektorn minska sina koldioxidemissioner med 60 procent fram till 2050 

jämfört med nivån år 1990. De transportpolitiskamålen anger även att 

transportsektorn ska bidra till dem nationella miljömålen så att Sverige vid 2050 

har en hållbar och resurseffektiv energianvändning utan något nettoutsläpp till 

atmosfären (Trafikverket, 2014). 

 

Sveriges inrikes transporter är idag starkt beroende utav förbränningen av 

fossila bränslen och transportsektorn i sin helhet står för en tredjedel av Sverige 

totala utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2017). Utifrån detta svarar 

vägtrafiken för drygt 93 procent av utsläppen, där resterande del utgörs av 

järnväg, militärtransport, sjöfart och flyg (se Figurerna 1 och 2 nedan). 
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Figur 1. Transportsektorns totala utsläpp mellan åren 1990–2016. (Naturvårdsverket, 2017) 

 
Figur 2. Emissionsstatistik för år 2016 (ett förtydligande av första stapeln från höger i figur 1). 
(Naturvårdsverket, 2017) 

Det sker en kontinuerlig effektivisering av fordonens energianvändning och 

utvecklingen av förbränningsmotorn och fordonet gällande luft- och 

rullmotstånd, har lett till en ökad bränsleeffektivitet och därmed ett reducerat 
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utsläpp. Utsläppen av hälsoskadliga emissioner har också minskat som följd av 

strängare avgaskrav, men bidraget är ändå inte tillräckligt. 

 

Trafikverket anser att ett möjliggörande av tyngre och längre fordon på vägnätet 

är nödvändigt för att bidra till en ökad energieffektivitet och ett lägre utsläpp 

från transportsektorn, och att det samtidigt finns samhällsekonomiska vinster 

med lagändringen (Trafikverket, 2014). I deras rapport påstår de att vägar som 

idag har högt godsflöde och som är byggda efter 1990, har uppvisat en relativt 

god bärighetsförmåga och möjligheterna för att tillåta 74 tons lastbilar på dessa 

vägar är stora, med begränsade åtgärder. I huvudsak utgörs dessa vägar av 

europavägar och riksvägar. De menar också på att hindren för att tillåta tyngre 

fordon utgörs av de broar som i dagsläget har för låg bärighet för 74 tons 

klassen. 

 

Trafikverkets prognoser visar på att samtliga åtgärder som behövs för det 

tidigare nämnda vägarna och broar uppgår till drygt 12 miljarder kronor. Man 

anser att investeringarna för införandet av tyngre fordon på detta nät hade 

genererats över tid av de samhällsekonomiska vinster man gjort. Vägar med 

högt godsflöde har generellt högst samhällsnytta och en höjning av totalvikten 

hade ökat effektiviteten för näringslivets transporter och därmed samhällsnyttan 

(Green Cargo, 2015). 

 

Mats Adolfsson på Green Cargo har räknat på vilken nyttolast och kostnader de 

två olika lastbilstyperna (64 och 74 tons klassen) har, med siffror givna från 

Volvo lastvagnar. Räknat med hänsyn på högre inköps- och 

underhållskostnader, ökat däckslitage och bränsleförbrukning samt övriga 

administrativa kostnader, blir det sammantaget en ökad nyttolast på 27 procent 

och 11 procent högre kostnader per 74-tonslastbil (Green Cargo, 2016). 

  

Detta skulle innebära att det går lite drygt tre 74 tons lastbilar på fyra stycken 

64 tons, vilket kan leda till att färre lastbilar trafikerar vägnätet och kan ses som 

en direkt miljövinst, då bränsleförbrukningen för 74 tons lastbilar ungefär ligger 

på 12 procent mer än det för 64 tons (0,4334 liter/km) (Trafikverket, 2014). 

Dessutom räknar man med att kostnaderna för att transportera gods på väg 

minskar med 10–15 procent/ton, vilket även hade ökat Sveriges konkurrenskraft 

som land (Green Cargo, 2016). 

 

En förändrad kostnadsbild kan dock ge upphov till två effekter. Det kan leda till 

att en förflyttning av godstransporter från ett dyrare till ett billigare transportslag 

sker och/eller så ökar efterfrågan på transporter (s.k. inducerad trafik), då 

möjligheter för produkter att nå fram till mer avlägsna marknader öppnar upp 

sig (Trafikverket, 2014). I Nelldal och Wajsmans rapport om 
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järnvägensmarknad och banavgifter sammanfattar de ovanstående problem likt 

nedan. (Nelldal & Wajsman, 2015) 

 

”Lastbilen har ett naturligt monopol på kortväga transporter varav en del 

utgörs av distributionstransporter. Sjöfarten har ett naturligt monopol på 

transporter mellan kontinenter på ett globalt plan. Järnvägen har ett naturligt 

monopol på malmtransporter i större volymer och vissa systemtransporter. 

Transportmedlen konkurrerar dock med varandra mer eller mindre på de 

marknader där alternativen finns.” 

 
Det finns även andra fördelar med ett minskat antal lastbilar på vägnätet även 

om de blir tyngre. Då många trafikolyckor med dödlig utgång ofta har någon 

anknytning till lastbilar, ofta mötesolyckor (Transportstyrelsen, 2014), så är det 

möjligt att andra samhällsekonomiska vinster kan göras i form av högre 

trafiksäkerhet på grund av färre lastbilar på vägnätet. Även om lastbilarna blir 

något längre så har det inte uppvisat en förhöjd risk vid omkörning av längre 

fordon, enligt VTI i Transportstyrelsens rapport (2014). Det bidrar även till en 

tryggare trafikmiljö på vägen i synnerhet för oskyddade trafikanter.  
 

2.4 Bärighetsklasser 

2.4.1 Definitioner på viktbegrepp och bärighetsklass 

 

De centrala begreppen i detta sammanhang är: axeltryck, bärighetsklass, 

bruttovikt, boggi, boggitryck, trippelaxel och trippelaxeltryck. I lagen 

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner definierar man dessa likt följande. 

(Sveriges Riksdag, 2017) 

 

Axeltryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en 

hjulaxel för över till vägbanan. 

Boggi Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd 

som är mindre än 2 meter. 

Boggitryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi 

för över till vägbanan. 

Bruttovikt Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band 

eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över 

till vägbanan. 

Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och 

trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt 

Trippelaxel Tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd 

mellan den första och den tredje axeln som är mindre 

än 5 meter. 
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Trippelaxeltryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en 

trippelaxel för över till vägbanan. 

2.4.2 Dagens bärighetsklasser 

 

Alla allmänna vägar och kommunala gator (inte enskilda vägar) i Sverige är 

indelade i bärighetsklasser som avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på 

vägen. Begreppet definieras utöver i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 

att vägarna också blir indelade i högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck 

samt bruttovikt. Än idag gäller de viktbestämmelser som sattes år 1993 dock 

med en ändring för BK1 som infördes 1 juni 2015 (Transportstyrelsen, 2015),  

och som avser tre bärighetsklasser: 

 

• Bärighetsklass 1 (BK1) som tillåter fordonsvikter upp till och med 64 ton 

(60 ton innan 2015) 

• Bärighetsklass 2 (BK2) som tillåter fordonsvikter upp till och med 51,4 

ton 

• Bärighetsklass 3 (BK3) som tillåter fordonsvikter upp till och med 37 ton 

 

Viktklass BK1 gäller för ungefär 94 % av det allmänna vägnätet och för 95 % 

av det statliga (Trafikverket, 2014). I övriga delar av vägnätet gäller BK2 och 

BK3 eller särskilt lokala viktbegränsningar. I viktbestämmelserna för BK1 

gäller följande enligt Trafikverket: 

 

• Axeltrycket får högst uppgå till 11,5 ton på en axel som är drivande och 

10 ton för övriga axlar 

• Boggitrycket får uppgå till 18 ton men är tillåtet upp till 20 ton vid 

gynnsamma förhållanden 

• Trippelaxeltrycket får högst uppgå till 24 ton 

• Högsta tillåtna bruttovikt är 64 ton då axelavståndet mellan första och 

sista axeln är minst 20,20 meter (18 meter innan 2015) 

 

2.4.3 Införande av bärighetsklass 4 

 

För att införa en ny bärighetsklass behövs det en ändring utav lagen (2001:559) 

om vägdefinitioner och trafikförordningen (1998:1276). Trafikverket anser 

dock att behålla BK1 som det normala för allmänna vägar och BK2 för övriga 

vägar (inte enskilda) enligt 4 kap. 11 § i trafikförordningen är nödvändigt, då 

det skulle få omfattande konsekvenser om BK4 skulle vara en grundregel. 

Inledningsvis skulle det enbart röra sig om ett begränsat befintligt vägnät, även 
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med tillsatta begränsade åtgärder, som hade klarat att uppfylla kraven för BK4 

(Trafikverket, 2014). Det hade utöver behövts från Trafikverket och 

kommunerna att meddela en mängd föreskrifter om BK1 för de vägar som inte 

har tillräcklig bärighet för BK4 och det skulle krävas omfattande utmärkning av 

dessa vägar. Man menar då att införandet blir simplifierat om man behåller BK1 

som det normala för allmänna vägar och att väghållaren får mandat till att 

bedöma vägens lämplighet för att omfattas av BK4 vägnätet. 

 

Detta innebär att införandet av BK4 inte hade påverkat de högsta tillåtna 

axellasterna (BK1), utan att fordonslängden och axelantalet hade ökat 

(Trafikverket, 2014). Exempelvis hade det inneburit för att uppnå 74 ton 

bruttovikt att minsta avståndet mellan första och sista axeln är 20,2 meter och 

att fordonståget har minst 9 axlar. Detta i sin tur medför att medelaxellasten blir 

lägre för 74 tons fordon än 64 tons. (WSP, 2016) 

 

Ett förslag som tagits fram för en ny bärighetskurva för BK4 har gjorts utifrån 

de fordonskombinationer (se nästa avsnitt) som uppfyller det ovannämnda och 

i samråd med fordonsindustrin. Trafikverkets förslag för den nya kurvan 

innebär en förflyttning av BK1-kurvan uppåt och medför då att fordonståg med 

ett axelavstånd på över 4,4 meter tillåts ha en högre bruttovikt på de vägar som 

får den nya klassningen jämfört med BK1, se Figur 3 nedan. (Trafikverket, 

2014) 

 

 
Figur 3. Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. X-axeln avser axelavstånd mellan första 
och sista axeln på fordonet. Y-axeln avser fordonets totala bruttovikt. (Trafikverket, 2014) 
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2.4.3.1 Fordonskombinationer med bruttovikter upp till 74 ton 

 

Utgångspunkten för dimensionering av fordonskombinationer med bruttovikter 

upp till 74 ton har utgått från principerna för dimensionering av broar, då det är 

i synnerhet dessa som utgör infrastrukturens begränsningar, och med hänsyn på 

transportbranschens behov av lämpliga fordon gällande godsslag, 

fordonsdynamik, bränsleförbrukning, kostnad m.m. (Trafikverket, 2014) 

Trafikverket menar att genom insikterna från HCT-programmets (High 

Capacity Transport) olika demonstrationsprojekt, att dagens bestämmelser 

(BK1) gällande axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bör behållas för att 

minimera påverkan på vägar och broar. Att istället höja bruttovikten hade då 

bidragit till ett mer effektivt utnyttjande av axeltrycken inom 

fordonskombinationen än det den gör idag. 

 

De faktorer som anses vara viktiga för den nya fordonskombinationen är 

stabilitet och framkomlighet samt infrastrukturens påverkan. Det är även viktigt 

att se till att fordonskombinationerna inte blir för långa, då det hade medfört en 

högre bränsleförbrukning på grund av uppkomsten av fler luftspalter, som både 

leder till ett ökat luftmotstånd men också onödig extra vikt. Andra viktiga 

faktorer att ta hänsyn till är olika axelavstånd, kopplingspunkter, 

däckskonfigurationer, axelegenskaper, startförmåga, acceleration, backtagning 

och bromsegenskaper. (Trafikverket, 2014) 

 

Som bärighetskurvan visar för BK4 i Figur 3 så är det inte enbart de tyngsta 

fordonen med maximalvikten 74 ton som berörs, utan också tyngre fordon över 

hela kurvans spann. Detta medför fler olika användningsområden och godstyper 

för transporter på väg. Trafikverket har tillsammans med Transportstyrelsen 

tagit fram olika fordonskombinationer för att passa de olika typerna av 

transporter och gods, se Figur 4 nedan. (Trafikverket, 2014) 
 



 

 

11 

 
Figur 4. Exempel på fordonskombinationer med bruttovikt upp till 74 ton utifrån bärighetskurvan BK4 i figur 
3. (Trafikverket, 2014) 
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2.5 Asfalt  

2.5.1 Vad är asfalt 

 
Asfalt är det översta skikt på en vägöverbyggnad och brukar oftast bestå av ett 

övre tunnare skikt (s.k. slitlagret) följt av bredare asfaltslager (s.k. bundet 

bärlager), som då skyddas av slitlagret och som i sin helhet skyddar den 

resterande delen av överbyggnadens obundna lager, se Figur 5 nedan. 

 
Figur 5. Lagerfördelning i en typisk vägöverbyggnad. (Lundberg & Gonzales, 2016) 

Asfalt är en blandning av stenaggregat, filler (utfyllnadsmedel oftast i form av 

stenpulver) och bindemedel (bitumen), och används i stort sett inom all typ av 

vägläggning och till sådant som parkeringsplatser, sport- och lekanläggningar 

eller där man överhuvudettaget önskar att ha en jämn och hård yta. (EAPA, 

2018) 

 

Stenaggregaten i asfalt kan vara av olika storlekar och ha olika mjuk-/hårdhet 

för att uppnå en viss egenskap med beläggningen, och är bestående av antigen 

krossad sten, grus, sand eller slagg. För att sedan binda ihop det till en 

asfaltsmassa så tillsätter man ett bindemedel som binder ihop aggregaten till 

varandra. Likt stenaggregaten, så används också olika varianter av bindemedel 

för att uppnå viss egenskap hos materialet, som att t.ex. anpassa asfaltsmassan 

till rådande klimat, fordonstyper, trafikmängd m.m. (EAPA, 2018) 

 

2.5.2 Asfaltens uppgift 
 

Asfalten primära uppgift är att ge vägöverbyggnaden en jämn yta och den 

friktion som behövs vid en viss referenshastighet och fordonstyp mellan däck 

och körbana, så att trafik kan röra sig på ett komfortabelt samt säkert sätt. 

Asfalten är också det skyddande lager mellan fordon och vägöverbyggnadens 

obundna bärlager, och brukar generellt bestå av två lager: ett slitlager och ett 

bundet bärlager. Vid förhållanden där trafikmängden eller andelen tunga fordon 

är hög, så kan asfaltslagret utökas med ett ytterligare lager, ett s.k. bindlager, 

och som brukar förses mellan slitlagret och det obundna bärlagret. Utöver ska 
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asfaltsytan också förse vägbanan med en effektiv vattenavrinning för att 

motverka vattenplaning, men också för att hålla vägkroppen tät emot vatten. 

 

När trafik belastar en väg så ger det upphov till spänningar i överbyggnaden. En 

av asfaltens uppgifter är också att fördela denna spänning över så stor volym av 

den resterande delen av vägkroppen som möjligt, så att 

kompressionsspänningen sprids och leds igenom överbyggnaden och ner till 

terrassen (Lundberg & Gonzales, 2016). På så sätt blir axellasternas 

nedbrytande inverkan på överbyggnaden reducerad och skyddar de 

underliggande lagrarna.  

 

2.5.3 Beläggningstextur 
 

Beläggningstexturen är det ytligaste skiktet på asfaltslagret och är den yta som 

trafikeras av fordonen. Texturen delas normalt in i tre storleksnivåer: mikro- 

(<0.5 mm), makro- (0.5–50 mm) och megatextur (50 – 500 mm), och avser allt 

från stenytans skrovlighet (mikro) till beläggningens skrovlighet (makro) och 

större beläggningsskador (mega). Normalt används makronivån vid studerande 

av beläggningsytor och som svarar mot den nivå där vägens texturprofil 

framhävs (se Figur 6 nedan).  

 
Figur 6. Vägytans texturprofil. (Ramböll, 2014) 

Asfaltsbeläggningar är i stort sett aldrig homogena och strukturen varierar 

naturligt både i längs- och tvärled. Oftast är orsaken att separationer har uppstått 

i asfaltsmassan som leder till dessa variationer, och skulle dessa bli för stora 

medför det att beläggningsytans kvalitet försämras och som i längden leder till 

sänkt trafiksäkerhet och beständighet. (Ramböll, 2014) 

 

Mean Profile Depth (MPD) är ett texturvärde och en internationell standard som 

används vid beräkning av makrotexturens skrovlighet. Den kräver att vägytans 

profil avbildas i varje millimeter och som man sedan skapar en regressionslinje 

från (ett medelvärde av ytans ”toppar” och ”dalar”), och som slutligen ger ytans 

MPD-värde. Denna mätmetod används för att upptäcka variationer och 

separationer i asfaltsytan, men används också som ett mått på hur skrovlig en 
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viss beläggning bör vara och Trafikverket anger olika MPD-intervall som krav 

för olika beläggningar. (Ramböll, 2014) 

 

Makrotexturens främsta uppgift är att bidra med en tillfredsställande friktion 

mellan däck och vägbana samt god vattenavrinning. Dock förändras 

asfaltsytans textur med tiden vilket gör att texturens MPD kan variera över tid. 

Vanligen brukar smuts tränga ner i asfaltsytans hålrum med tiden men också att 

asfaltens ytstenar nöts ner kontinuerligt av trafiken. Detta leder till att MPD för 

beläggningar kan minska med tiden, men föråldrade beläggningar tendera till 

att i slutet av sin livslängd tappa lite av sina stenar på ytan (s. k. stensläpp), 

vilket leder till att MPD-värdet återigen höjs. Detta gör att MPD inte fullständigt 

blir ett mått på en asfaltsytas friktion även om det intuitivt upplevs som att höga 

MPD-värden ska ge högre friktion. (Ramböll, 2014) 

 

I studier och mätningar har det visat sig att vägytor med låga MPD-värden har 

visat på hög friktion medan det för höga MPD-värden har visat på låg friktion. 

(Ramböll, 2014) Detta beror på att ytstenarnas egna skrovlighet på mikronivå 

svarar till stor del till asfaltsytans friktion. Skulle ytstenarna i beläggningen bli 

blanka efter nötning från trafik (ej dubbdäckstrafik) eller täckta med för mycket 

bindemedel, så minskar friktionen kraftigt. Andra faktorer som kan påverka 

friktionen är sådant som starkt solsken, då bindemedlets volym ökar med 

ökande temperatur så kan den tränga upp till ytan och på så sätt göra ytan blank. 

Sammantaget gör detta att asfaltsbeläggningar blir mycket ”levande” under sin 

livslängd och val av beläggning bör göras med omsorg för klimatförhållanden, 

trafikmängder, referenshastighet, andel spårbunden tung trafik m.m. 

(Trafikverket, 2014) 
 

2.5.4 Bitumen – bindemedlet 

 

Bitumen är oftast den huvudsakliga komponent i asfaltsmassan som man 

reglerar för att uppnå specifika egenskaper hos asfalten. Det kan vara att man 

behöver en mjukare och mera flexibel asfaltsmassa, för att t.ex. undvika 

sprickbildning i tjälbenägna områden eller i kalla klimatzoner med hög 

trafikmängd. Eller tvärtom, att man behöver en styvare och stelare asfalt i 

varmare klimatzoner för att t.ex. undvika spårbildning som en konsekvens av 

omfördelning av materialet eller blödning m.m. 

 

Bitumen är en oljeprodukt som framställs vid raffinering av råolja och består då 

av en kolväteblandning. Det är ett visko-elastiskt material vilket innebär att den 

både är viskös och elastiskt, och är därmed varken flytande eller helt fast. 

Tillståndet för ett sådant material varierar främst på belastningstid och 

temperatur, som då också bestämmer om bindemedlet beter sig elastiskt eller 

visköst (se Figur 7 nedan). (Lundberg & Gonzales, 2016) 
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Figur 7. Bituminets beteende vid olika temperatur och belastningstid. (Granlund & Lang, 2016) 

När bituminet t.ex. belastas under en kort tid och vid låg temperatur så uppvisas 

ett mer elastiskt beteende. Medan det för lång belastningstid och hög temperatur 

istället uppvisar ett visköst beteende. Detta faktum är det som gör bituminet till 

ett mycket anpassningsbart bindemedel till rådande trafikmiljö. 

Felanpassningar till t.ex. mängden tung trafik och varmare temperaturer, leder 

oftast till plastiska deformationer på beläggningen. På platser där t.ex. klimat, 

trafikbelastningar etc. är mer unika, så är det inte helt ovanligt att man behandlar 

bituminet eller tillsätter tillsatser innan tillverkningen av asfalt. På så sätt får 

bituminet ett ännu större spektrum av egenskaper som kan anpassas till unikare 

förhållanden, och det kan vara t.ex. att man vill reglera mjukpunkten för 

bindemedlet eller få ett bindemedel som inte mjuknar så lätt vid förhöjd 

temperatur, men som är flexibel vid lägre temperaturer. Dock för att erhålla en 

asfalt med önskade egenskaper är det viktigt att en proportionering görs mellan 

bindemedlet och stenmaterialet, då båda samspelar och har en betydande roll 

för slutproduktens egenskaper. (Asfaltskolan , 2018) 
 

2.5.5 Stenmaterial – ballasten 
 

Valet av stenmaterial i en asfaltsbeläggning är också en påverkande faktor för 

asfaltens egenskaper. Under en lång tid har man underskattat stenmaterialets 

betydelse för asfaltens egenskaper och trädde inte riktigt fram fören man 

upptäckte dess betydelse för dubbslitaget. Sedan dess har man insett att de olika 

bergarter som används till asfalt också ger beläggningen olika egenskaper 

beroende på de ingående mineralerna i bergarten, då mineralernas 

kristalluppbyggnad svarar bl.a. till bergartens hårdhet. En korrekt mineralogisk 

sammansättning i stenmaterialet ger även bättre förutsättningar för en god 

vidhäftning mellan sten och bindemedel samt minskad vattenkänslighet. 

(Asfaltskolan , 2018) 
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Viktmässigt utgör stenmaterialet i en beläggning ca 93–96% av den totala 

vikten och för en bra beläggning krävs det att de ingående materialen är av god 

kvalitet. Normalt ställs kravet att stenmaterialet ska ha en god hållfasthet, men 

även kornformen, råheten och flisighet har betydelse för beläggningens 

deformationsegenskaper, slitage och friktion. T.ex. så minskar risken för 

deformationer om det ingående materialet har en hög krossytegrad då det ger 

bättre inre låsningar i asfaltens stenskelett. Vid högre påkänningar i asfalten 

såsom vid högre däckstryck, ökar även betydelsen för hög hållfasthet och 

krossytegrad samt bra kornform. (Asfaltskolan , 2018) 
 

 

 

2.5.6 Återhämtningseffekt 

 

Asfaltsbeläggningar är i sig ett självläkande material och som under en 

viloperiod efter belastning, har förmågan att återfå sin ursprungliga styvhet och 

beständighet. Nyckeln till denna effekt ligger hos den bituminösa ingrediensen 

i asfaltsmassan (bindemedlet) som, i ett vilotillstånd, har tendensen att självläka 

micro-sprickor på beläggningen som uppkommit av trafikbelastningar. Orsaken 

till denna egenskap hos bituminet manifesteras på molekylär nivå, men lättare 

beskrivet: beror det på vätningen och diffusionen (spontan spridningsprocess i 

gaser och vätskor) i materialet som sker mellan micro-sprickans två ytor, och 

som över tid fyller igen sprickan och återfår sina ursprungliga egenskaper. 

(Hager, et al., 2015) 

 

Återhämtningseffekten i asfaltsbeläggningar är en viskositetsdriven process och 

beror därför av tid och temperatur. I Qiu et al.’s studie i Hager et al.’s bok (2015) 

visa det sig att för beläggningar vid högre temperaturer och som fick längre 

viloperioder mellan belastningarna, hade en bättre självläkande förmåga än för 

beläggningar vid låga temperaturer och korta viloperioder. Den korta 

viloperioden för beläggningen att självläka under ledde till att färre ”bryggor” 

(av bitumen) bildades mellan ytorna i sprickans gränssnitt och att de kemiska 

bindningarna över skadan blev svagare. Qiu et al. såg också att om inte sprickan 

fick återhämta sig direkt, så blev antalet tillgängliga molekylgrupper för 

bindningarna att koppla samman med färre, vilket betyder att effektiviteten för 

återhämtningseffekten försämras. (Hager, et al., 2015) Detta är på grund av att 

de fria molekylgrupperna kommer direkt när skadan är skedd, att söka sig andra 

tillgängliga molekylgrupper i skadeområdet och binda sig samman, om inte 

sprickans två ytor förs samman direkt. 

 

Bindemedlets egenskap att ändra aggregationstillstånd vid högre temperaturer 

är även det som möjliggör den självläkandeeffekten hos asfaltsbeläggningar. 

Dock har det visat sig att för samma sprickor som försvunnit under varmare 
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perioder har kommit fram igen när temperaturen har sjunkit. Enligt Wu i Hager 

et al.’s bok (2015) menar han att högre temperaturer får sprickor att läka 

samman men att värmen snabbt förskingras med djupet i överbyggnaden, vilket 

innebär att sprickor 20–30 millimeter under asfaltsytan inte läker samman helt 

och återuppstår då när temperaturen har sjunkit igen eller av tunga trafiklaster. 

(Hager, et al., 2015) Dock finns det modifieringsmedel för att reglera bituminets 

aggregationsegenskap, för att motverka denna typ av sprickor. 

 

2.6 Tunga fordons inverkan på infrastrukturen och asfalten 

2.6.1 Introduktion 

 

Generellt för trafikrelaterade skador spelar den tunga trafiken (brutto vikt på 

minst 3,5 ton) en stor roll för slitageutvecklingen och bryter i regel ner 

vägöverbyggnader i högre grad än den lätta. Allmänt så gäller det för svagare 

vägar med låg bärighet som då kan få problem med sprickor och deformationer. 

Andra vanliga skador är spår och ojämnheter i längdled som uppkommit genom 

omlagring i instabila beläggningslager, efterpackning av de obundna lagren och 

deformation av svag undergrund. (WSP, 2016)  

 

En vägkonstruktions förutsättningar att klara av tunga fordon med bruttovikt på 

74 ton beror till stor del av dess ursprungliga konstruktion och hur 

underhållsarbetet har bedrivits (Trafikverket, 2014). Det empiriska underlag 

man har till sitt förfogande är mycket begränsat och det råder heller ingen 

konsensus i frågan. Den generella uppfattningen har varit att högre bruttovikter 

inte kommer påverka vägen om axellasterna inte ökar, dvs. att varje fordon får 

fler antal axlar för att jämna ut bruttoviktspåslaget. 

 

Enligt nyare studier har det visat sig att detta inte alltid stämmer och pekar på 

att de tyngre transporterna påverkar både tillståndet på vägytan och i 

vägkroppen. Konsekvenserna har främst visat sig i form av ökad nedbrytning 

såsom kantdeformationer, ökade ojämnheter, spårbildning, töjningar, 

utmattningssprickor m.m. Enligt studierna ska däckens bredd och tryck vara 

viktiga faktorer för vägslitaget, och man menar på att bredare däck med rätt 

tryck således ger en mindre påverkan på vägkonstruktionen. (Trafikverket, 

2014) Men även här råder det osäkerheter. 
 

2.6.2 Axellastens påverkan på vägkroppen 

 

Spänningstrycket från hjulet på vägytan propagerar konformat nedåt igenom 

vägkonstruktionen likt vad Figur 8 illustrerar, och vars magnitud beror utav 

däckets bredd, ringtryck, mönstring, enkel- eller parmontering samt fordonets 
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axellast och asfaltens makrotextur, dvs. hur ytstenarnas toppar belastas av 

däckytans gummiklackar (WSP, 2016). 

 
Figur 8. Lastutbredning i vägkonstruktionen. (Granlund & Lang, 2016) 

Spänningstrycket, som är en vertikal kraft, är som starkast uppe vid ytan där 

däcket är i kontakt med vägytan och som avtar och breder ut sig med djupet. 

Materialets styvhet avgör hur lasten breder ut sig i materialet och igenom 

överbyggnaden. Vid överbyggnader med hög styvhet tenderar lastkraften att 

sprida sig med stor vinkel från kontaktytan, då det motsvarande vid låg styvhet 

sprider sig med en liten vinkel (se Figur 9 nedan).  

 
Figur 9. Lastutbredning samt kompressionsspänning vid låg respektive hög styvhet i vägkonstruktionen. 
(Granlund & Lang, 2016) 

 

Likt vad Figur 9 även visar så finns det ett direkt samband mellan lastutbredning 

och kompressionsspänning i vägkroppen. Ju större lastutbredningen blir genom 

lagrarna desto mer blir kompressionsspänningen fördelad (Lundberg & 

Gonzales, 2016). Detta är i synnerhet en viktig faktor för anpassningen av 

vägkroppens robusthet till rådande trafik och belastningar, så att vägens 

livslängd inte förkortas och servicenivån hålls god mellan underhållsarbetena. 
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Överträdelser av de maximalt tillåtna lasterna på en väg resulterar oftast i någon 

form av deformation eller sprickbildning. Då varje gång en väg utsätts för en 

belastning ger det upphov till en permanent deformation på vägkroppen, se 

Figur 10 nedan.  
 

 
Figur 10. Permanent deformation (Granlund & Lang, 2016) 

Deformationen är alltid som störst på en nylagd väg och som avtar med antalet 

belastningar (se Figur 11 nedan), vilket beror på att vägmaterialen inte är idealt 

elastiska men även på grund av den efterpackning av de obundna lagrarna som 

sker när vägen börjar trafikeras. 
 

 
Figur 11. Avtagande permanent deformation (Granlund & Lang, 2016) 

Sammantaget betyder detta att material av hög kvalité bör användas uppe på 

vägytan och som kan avta längre ner i överbyggnaden. Detta är på grund av 



 

 

20 

högst stress är uppe på ytan där lasten är placerad och som breder ut sig och 

avtar med djupet.  
 

2.6.3 Axellastens påverkan på asfalten 

 

Som permanenta deformationer så relateras också axellaster till dragtöjningar 

och tryckspänningar i asfaltslagret när den belastas, likt vad Figur 12 nedan 

illustrerar. 

 
Figur 12. Dragtöjning och tryckspänning i asfaltslagret på en typisk vägöverbyggnad. (Nordiska vägtekniska 
förbundet, 2008) 

Asfalt, som är ett visköst material, tål i regel tryckspänningar mycket bättre än 

dragtöjningar, och hur axellasten påverkar asfalten beror på en rad olika 

faktorer. Utöver lasten beror det bland annat av däckens montering såsom 

singel- eller dubbelmontering, däckens mönstring, bredd och tryck samt 

axelkonfiguration, men också utav asfaltslagrets form, textur, styvhet och 

tjocklek, som avgör hur lastkraften breder ut sig igenom asfaltslagret och den 

resterande delen av vägöverbyggnaden. Vid sidan av detta ändrar sig också 

effekten beroende på klimat, årstid och temperatur, då tester med enbart dessa 

faktorer som skiljer har visat på olika resultat gällande nedbrytningen av 

asfaltslagret. (Trafikverket, 2016) 

 

Med andra ord så beror axellastens påverkan på asfalten huvudsakligen av hur 

kontaktspänningarna mellan hjul och vägyta distribueras. Stressen axellasten 

utgör på asfalten kan därför förändras mycket genom enbart en ändring av 

däckstyp istället för total last, medan det för total last huvudsakligen påverkar 

lagerna längre ner i överbyggnaden. (Nordiska vägtekniska förbundet, 2008) 

 



 

 

21 

De mest förekommande skadorna ur ett trafiklastsperspektiv är (illustreras i 

Figur 13 nedan): 

 

1. Utmattningssprickor. Sker oftast på relativt svaga eller tunna 

beläggningar, men händer även på tjockare asfaltslager. Denna 

sprickbildning sker i underkant av asfaltlagret och ”klättrar sig” upp till 

ytan där den sedan blir synlig. Orsaken är ett stort antal upprepade 

dragtöjningar i asfaltslagret på grund av hjullasten. 

2. Primär spårbildning. Sker oftast på större vägar med tjockare 

bituminösa lager, där andelen bindemedel är för hög eller att den är för 

mjuk. Det leder till permanenta deformationer genom omfördelning av 

materialet i beläggningen på grund av upprepade trafikbelastningar. 

3. Sekundär spårbildning. Sker oftast på relativt svaga eller tunna 

beläggningar. Denna skada beror utav permanenta deformationer i 

terrassen eller i de granulära lagerna under asfalten, som under upprepade 

belastningar har gett med sig och sjunkit ned/omfördelats, vilket där 

asfalten har följt med. 

 

 
Figur 13. Olika beläggningsskador på grund av axellast. (COST 334, 2001) 

Det lägg stor vikt vid att asfaltslagret tjocklek och styvhet anpassas till rådande 

trafikmiljö, så att inte livslängden förkortas mer än nödvändigt. På större vägar 

såsom motorvägar används oftast ett tjockare och styvare asfaltslager, för att 

sprida lasten och minska påverkan för de undre lagren. Dock är en styvare asfalt 

mer spröd och tål inte lika höga töjningsnivåer som mjuk asfalt, men skulle det 

i detta fall användas en mjukare asfalt skulle asfaltens viskösa egenskaper 

manifesteras genom att materialet i beläggningen omfördelas, vilket leder till 

permanenta deformationer i form av spårbildning och som i längden vanligtvis 

leder till sprickor. (Trafikverket, 2016)  

 

Av upprepade belastningar kan styvare asfaltsbeläggningar också få sprickor 

ifall de undre lagrens bärighetsförmåga inte är tillräcklig för den last den utsätts 

för, och leder därmed till större dragtöjningar i underkant där den slutligen 

också spricker. Lastbetingade sprickor kan förekomma både i hjulspår och i nära 
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anslutning till spåren, och kan antigen vara längsgående eller ha en odefinierad 

riktning som till exempel krackelering. 

 

Det är svårt att entydigt avgöra asfaltens egenskaper att motstå spricktillväxt 

under trafiklast då tester i labb och i fält ger olika resultat beroende på olika 

provningsmetoders förutsättningar. Eftersom upprepade belastningar på 

beläggningen alltid leder till permanenta deformationer oavsett asfalt och som 

också har stor inverkan för spricktillväxten, så kan man generellt säga att nivån 

för dragtöjningarna i asfalten spelar en stor roll för hur många lastcykler den tål 

innan det leder till brott. Utifrån en given lastnivå kan skadan per överfart bli 8 

till 32 gånger större för ett asfaltsmaterial vid enbart en fördubbling av lasten. 

(Trafikverket, 2016) 
 

2.6.4 Dynamisk axellast 

 

Den vertikala last som däcken, hjulen och axlar utgör på beläggningen när ett 

fordon står stilla, kallas för statisk last. När ett fordon är i rörelse kommer 

ojämnheter på vägen få fordonet att röra sig uppåt och neråt, vilket orsakar 

dynamiska variationer av lasten på beläggningen som både kan ligga över och 

under den statiska lastens värde. Detta kallas för dynamisk last. 

 

Utöver vägens ojämnheter i längdled så beror storleken av de dynamiska 

variationerna på fordonets hastighet och dess dynamiska egenskaper, som beror 

utav fordonets stötdämpning, däck, axelantal och nyttolastsfördelning samt 

fordonsstrukturens mass- och styvhetsfördelning. (Nordiska vägtekniska 

förbundet, 2008) Generellt går det att säga att variationen ökar med både 

hastighet och vägens ojämnhet. Ökningen av nedbrytningen av vägen är i snitt 

10–40 % av den statiska nedbrytningen, men som kan ha varierande toppvärden 

på långt över 40 % beroende på om den dynamiska lasten fördelas slumpvis 

över vägytan eller läggs över samma område. (Carlén, 2013) 

 

Det har visat sig att reglering av faktorer, som fordonets stötdämpning, kan ha 

stora effekter för variationerna för den dynamiska lasten. Till exempel är 

skillnaden i dynamisk nedbrytning mellan mjuka, väldämpade stötdämpare och 

styvare på 5–10 % respektive 20–40 % av den statiska lastens nedbrytning. 

(Nordiska vägtekniska förbundet, 2008) Likadant gäller det för fordonets 

axelantal där ökat antal axlar reducerar nedbrytningen. Studier visar på att den 

dynamiska lastfaktorn i förhållande till den statiska, blir lägre för fordon med 

fler axelgrupper än för fordon med en axel, och visade då på att för en axel var 

den dynamiska lastfaktor 40 %, för två axlar 30 % och för tre axlar 25 % av den 

statiska. (Carlén, 2013) 
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2.6.5 Stötdämpning 

 

Stötdämpningen i en lastbil har olika uppgifter, bland annat att reducera den 

dynamiska lasten för hälsosammare överfarter för vägen, men också för att bidra 

till sådant som högre fordonssäkerhet och komfort. Detta skapar dock ett 

dilemma för stötdämparens tekniska egenskaper, vilket gör det svårt att uppfylla 

det ena utan att förlora det andra. 

 

Ur ett vägslitagesperspektiv så är stötdämparens huvudsakliga uppgift att 

reducera fordonets dynamiska rörelser, som annars i längden bidrar till en så 

pass förhöjd nedbrytning av vägkonstruktionen att samhällsnyttan för fordonet 

ifråga utmanas. För att detta skall uppnås så måste stötdämparen utvecklas med 

mjuk fjädring, så att fordonets dynamiska last tas emot i en eftergivande rörelse. 

Å andra sidan så skall stötdämparen också bidra till en motståndskraftighet 

gentemot fordonets benägenhet till att välta i t.ex. snäva kurvor, men även att 

bidra till en komfortgivande stabilitet för passagerare. För detta krävs det att 

dämpning är styv så att stötdämparen kan ta emot och neutralisera eventuella 

sidokrafter. (Nordiska vägtekniska förbundet, 2008) 

 

Detta resulterar i en balansgång för utformningen av stötdämpare som också 

måste uppfylla EU:s direktiv (92/7/EEC) om ”vägvänlig stötdämpning”. EU 

definierar det som: stötdämpare vars fjädrade massa inte överskrider 2 Hz och 

att dämpningsration är 20 procent över den kritiska dämpningen. Kritiska 

dämpningen är var stötarna absorberas som fortast av stötdämpningssystemet 

och är gränssnittet mellan vart dämpningen antigen oscillerar innan stöten 

absorberas helt (underdämpande) eller dämpas helt i en jämn rörelse 

(överdämpande), se Figur 14 nedan. 
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Figur 14. Kritisk dämpning där kurvorna indikerar stötdämparens rörelse vid olika förhållanden. 

(HyperPhisics, u.d.) 

Med mer last så blir eventuella över-/dynamiska laster större, vilket leder till en 

snabbare nedbrytning av vägkonstruktionen. Magnituden för dynamiska laster 

är uttryckt som ”Dynamic Load Coefficient” (DLC) och är en 

variationskoefficient för hjullastens totala last. I tester har det visat sig att 

DLC:n för eftergivande stålblads-/luftstötdämpare varierar mellan 5–10 procent 

av den totala hjullasten, medan det för styvare stötdämpare varierar mellan 20–

40 procent. (COST 334, 2001) 

 

Vad som definierar vägvänliga stötdämpare är dock diffust då vad som gör de 

till skonsamma beror på fordonets ifråga dynamiska rörelser (se Figur 15 

nedan). För att uppfylla kraven på stabilitet, säkerhet och vägvänlighet så har 

man på senare tid skapat kombinationer av hydrauliks-, stålblads- och 

luftstötdämpare som tillsammans absorberar de dynamiska rörelserna. 

Hydraulikdämparna bidrar med god shockabsorbering vilket gör det möjlig för 

att ha mjukare stötdämpning för resterande komponenter. (Nordiska 

vägtekniska förbundet, 2008) Denna optimering kan komma att bli viktigare 

med ökad bruttovikt för lastbilsekipage, men de uppmanar ändå till att det 

behövs mera forskning inom området. 
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Figur 15. Ett specifikt fordons dynamiska rörelser. (1) Fordonets stutsrörelse, (2) fordonets kaströrelse, (3) 
axelhopp, (4) en axelsammansättnings kaströrelser. (COST 334, 2001) 

 

I finska fullskalestudier har även visats sig att däcken påverkar stötdämparens 

tendens till ”vägvänlighet”. Skillnaden beror utav däckens vikt (spelar mest roll 

i fall med singel- eller dubbelmontering), men i synnerhet utav däckets struktur 

och karaktäristiska egenskaper såsom den egna dämpningsförmågan och 

vertikala styvhet. Testerna utfördes på ett skakbord i labb och ute på en testplats 

i fält, och där resultaten av de båda visade på samma trender. På skakbordet 

testades överfarter vid samma last för två olika däckstyper (ett smalare och ett 

bredare) och för olika IRI (ojämnhetsgrad för vägen). Testerna producerade ett 

systematiskt resultat där den bredare däcksvarianten hade 3–7 procent lägre 

DLC-värde än det smalare däcket. (COST 334, 2001) Ute i fält visade testerna 

på upp till 15 procent lägre DLC-värden för det bredare däcket, se Figurerna 16 

och 17 nedan. Resultatet tros att bland annat bero på att breda däck generellt har 

en längre vertikal styvhet än jämfört med smalare däck. 

 
 

 
Figur 16. Skakbordstester i labb där varje stapel representerar en överfart, för ett 315 mm och 495mm brett 

däck. (COST 334, 2001) 
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Figur 17. Test ute i fält där varje stapel representerar en överfart, för ett 315 mm och 495mm brett däck. 

(COST 334, 2001) 

Dock är det nämnvärt att påpeka att testerna utfördes med enbart två olika däck 

och på endast en asfaltsbeläggning. Utöver när samma fordon med samma last, 

hastighet och däck passerar över samma väg upprepade gånger, hamnar 

belastningen i regel på samma punkter på vägen. Hade testen utförts med 

variationer i hänsyn till det ovanstående, så är sannolikheten mindre att 

maximum för den dynamiska lasten hamnar på just samma punkter, då varje 

fordon svarar annorlunda på samma vägprofil. Likt tidigare, så uppmanar de 

även här till att fler tester utförs innan någon generell slutsats dras. (COST 334, 

2001) 
 

2.6.6 Överlaster på axlar 

 

Ett vanligt problem med lastbilar är ojämn lastfördelning över fordonets axlar, 

vilket leder till en snabbare nedbrytning av vägar och som ökar med ökande 

vikt. Alla tunga fordon bidrar mer eller mindre till nedbrytningen av vägar, men 

har fordonet en ojämn lastfördelning som resulterar i överlast av en eller flera 

axlar, så ökar nedbrytningen markant utan en ökning i bruttovikt, se Figur 18 

nedan. (Trafikverket, 2014) 
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Figur 18. Nedbrytningseffekt vid bibehållen bruttovikt med ojämn lastfördelning. (Trafikverket, 2014) 

 

På så sätt ökar betydelsen för att relevant axellastdata används vid 

dimensionering av nybyggnation samt vid underhåll, då mindre felaktigheter i 

prognoserna kan leda till större konsekvenser för en vägs tillståndsutveckling. 

(Väg- och transportforskningsinstitutet, 2001)  

 

Med ökade bruttovikter kan eventuella överlaster visa sig bli högre än normalt, 

vilket kan då komma att påverka marginalerna för infrastrukturens långsiktiga 

tålighet negativt, och då särskilt för broarna. I studier utförda av EAPA 

(European Asphalt Pavement Association) har det visat sig att för 

asfaltsbeläggningar gällande utmattning och uppkomsten av sprickor, så 

motsvaras en 13-tons axel av 2,5 stycken 10-tons axlar medan en 11,5-tons axel 

motsvarar 1,7 stycken. Vid uppkomsten av spår och deformationer i 

asfaltslagret, så motsvaras en 13-tons axel av 5 stycken 10-tons axlar och en 

11,5-tons axel av 2,5 stycken 10-tons axlar. (Väg- och 

transportforskningsinstitutet, 2001) 

 

Således ökar betydelsen för korrekt lastning utav fordonen med ökande 

bruttovikt, så att de uppkomna skadorna inte överskrider nyttan av lastbilarna 

och att underhållsarbetet kan präglas av förutsägbarhet. 
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2.6.7 Axelkonfiguration 

 

För olika fordonskombinationer för lastbilsekipage varierar 

axelsammansättningen beroende på vad som fraktas och hur tung lastbilen då 

blir (s.k. lastbilens bruttovikt). Axlarnas huvudsakliga uppgift är att fördela 

vikten av lasten över så stor yta som möjligt på vägbanan, så att hjulens 

individuella statiska tryck minskar och når skonsammare nivåer gentemot 

vägkonstruktionen. De vanligaste axelkombinationerna är singelaxel, boggiaxel 

och trippelaxel (se Figur 19 nedan). 

 
Figur 19. Exempel på fordonskombinationer med olika axelkonfigurationer. (Transportstyrelsen, 2018) 

Det är lätt att tänka att inverkan från boggi- och trippelaxlar blir summan av 

effekterna räknat utifrån en individuell axel, men riktigt så är inte fallet. På 

grund av tjocka beläggningars lastspridande förmåga, så är det av en betydande 

möjlighet att påfrestningarna och påkänningarna från en individuell axel (eller 

flera) inom axelgruppen interfererar med resten, vilket då kan öka denna typ av 

respons i vägkonstruktionen. Och på grund av de olinjära förhållandena 

gällande påfrestningarna, så kan denna ökning resultera i mycket mer vägslitage 
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än summan av varje axel individuellt räknat. (Nordiska vägtekniska förbundet, 

2008) 

 

Mer diffus blir axelkonfigurationernas inverkan på grund av de bituminösa 

materialens (t.ex. asfalt) visko-elastiska natur. Asfalt har tendensen, att efter 

blivit utsatt för en belastning, att nästan helt återgå till sin ursprungliga form 

(återhämtningseffekten), men för detta kräver det att asfalten får vila en stund 

innan nästa belastning. Som i fall med fler axlar med ett kort inbördes avstånd, 

blir denna vila betydligt kortare och när nästa axel då belastar leder det till att 

påkänningarna förenas och resulterar i högre värden för påkänningarna i 

asfalten. (Nordiska vägtekniska förbundet, 2008) 

 

Detta återspeglas även i de tillåtna högsta lasterna för de olika axelgrupperna. I 

relation till singelaxeln, är den högsta tillåtna lasten för boggi- och trippelaxelns 

individuella axlar lägre och kan då inte hanteras som två respektive tre 

singelaxlar. 

 

Cebon i Nordiska Vägtekniska Förbundets rapport (2008) erbjuder dock en 

intressant teori gällande vägslitage relaterat till axelgruppers inbördes avstånd. 

Cebon utförde tester på två styva beläggningar (betong) av olika tjocklek, och 

där man vid olika försök justerade en boggiaxels individuella axlars inbördes 

avstånd och undersökte vägslitaget. Vad han kom fram till var att det existerar 

ett optimalt avstånd mellan axlarna inom en axelgrupp, och ett under- eller 

överskridande hade resulterat i mer vägslitage. Det visa sig också att det 

optimala avståndet mellan axlarna berodde till stor del på beläggningens 

tjocklek, se Figur 20 nedan. 
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Figur 20. Relationen mellan vägslitage och inbördes axelbredd på en boggi för två olika 

beläggningstjocklekar. (Nordiska vägtekniska förbundet, 2008) 

 

 

2.6.8 Skjuvpåkänningar 

 

Skjuvpåkänningar är krafter som verkar längs och tvärs i planet (vinkelrätt mot 

axellastens vertikala tryckkraft) och som uppkommer av t.ex. däckens friktion 

vid en kraftig inbromsning eller när ett fordon svänger. Påkänningarna ger 

upphov till spänningar och töjningar i asfaltslagret, och brukar vara orsaken till 

sprickbildning på beläggningen eller till spårbildning genom omfördelning av 

materialet i det bundna lagret. I regel är dessa krafter som störst en bit ned i 

beläggningen vid däckens ytterkanter, men fördelningen av 

skjuvpåkänningarna kan variera mycket beroende på asfaltens och däckens 

egenskaper samt axellasten. (Trafikverket, 2016) 

 

I försök utförda av Trafikverket, där man studerat töjningarna i tvärs- och 

längdled utifrån olika däcksbredder och vid singel- och dubbelmontage, har det 

i samtliga fall visat att töjningarna i längdled alltid är störst och att det är de 

breda däcken som ger de största töjningarna jämfört med helt olika 

däckskonfigurationer. (Trafikverket, 2016) Det uppkom även att beläggningens 

tjocklek spelade stor roll för de maximala töjningarna och där avvikelserna var 

störts för tunna beläggningar. Anledningen till detta var att den tunna 

beläggningen visade sig att vara mer beroende av att ytan är jämn i längd- och 

tvärled än lasten den utsätts för, på grund av att lasten bärs mest av de 

underliggande lagrarna vilket också bestämmer hur beläggningen sedan viker 
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sig. Medan det för tjocka beläggningar huvudsakligen beror utav den totala 

axellast som läggs på. 

 

I en annan studie gjord av Su i Trafikverkets rapport (2016) har man valt att 

studera skjuvpåkänningarna under däcket för olika däckstryck och axellast. Det 

visa att trycket och axellasten gav stora skillnader i spänningsfördelningen över 

vägytan medan djupet för maximal skjuvspänning var konstant, som i samtliga 

fall låg strax över mitten på asfaltslagret (se Figur 21 nedan).  

 
Figur 21. Skjuvspänningsfördelningen i en asfalt utifrån en multilagerteoriberäkning, där grön färg indikerar 
starkast påkänning. (Trafikverket, 2016) 

När man börjar studera töjningarna närmre ytan och däcket, blir det snabbt 

komplext. I Grellet’s studie i Trafikverkets rapport (2016) studerades hur de 

transversella töjningarna uppförde sig nära ytan, strax under och bredvid däcket. 

Det visade sig att de transversella trycken och dragen i beläggningens yta 

varierade över däckets bredd, och att på vissa punkter skiljde det sig helt ifall 

det var tryck eller drag som var den dominerande påkänningen (se Figur 22 

nedan). Grellet såg i sin studie att bland annat däcksmönster och vägytans textur 

spelade stor roll för hur påkänningarna uppförde sig nära ytan. 
 



 

 

32 

 
Figur 22. Transversella töjningar orsakade av ett singel breddäck. Uppmätt strax under vägytan och från 1,1 
cm utanför däckets vänsterkant till dennes mitt. (Trafikverket, 2016) 

Wang i Trafikverkets rapport (2016), som studerade interaktionen mellan däck 

och vägyta för tjocka och tunna beläggningar, såg att uppkomsten av ytnära 

sprickor berodde i synnerhet på en samtidig inverkan av skjuv- och 

dragpåkänningar. För tunna beläggningar var det dock de bundna och obundna 

lagrens avvikelse från linjärelasticitet som var viktigast för uppkomsten av 

skador, då det för tjocka beläggningar visade sig att påkänningarnas uppförande 

spelade en avgörande roll för vilka skador som uppkom. Wang konstaterar ändå 

att för ytnära skador finns det flera hypoteser för deras uppkomst, såsom 

oktaedriska skjuvspänningar, formförändringar i beläggningen, dragtöjningar 

eller -spänningar och skjuvtöjningar vid däckens ytterkant, åldring och termisk 

påverkan. Sannolikt så blir även skjuvpåkänningarna och formförändringarna 

större vid högre temperaturer. (Trafikverket, 2016) 
 

 

2.6.9 Däcksspecifikationer 

 

Trenden för däckstypanvändandet gällande lastbilar har gått i den riktning där 

däcksdiametern har minskat och däckstrycket ökat. (Nordiska vägtekniska 

förbundet, 2008) Detta är på grund av de ekonomiska vinster som dessa 

förändringar medför transportföretagen. Ett högre däckstryck minskar 

rullmotståndet och har därmed en positiv effekt för bränsleförbrukningen, och 

en minskad däcksdiameter tillåter ett lägre fordonsgolv vilket ökar 

transportvolymen. Detta medför dock att vägslitage ökar på grund av 

kontaktytan mellan däck och väg eller också kallat ”däckets fotavtryck”, 
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förminskas. Ett mindre fotavtryck innebär att lasten fördelas över en mindre 

area på vägytan vilket medför att det överförda trycket till vägen blir mer 

koncentrerat. Detta gäller huvudsakligen för singelmonterade däck då 

parmonterade istället fördelar lasten över två hjul. 

 

Även om singelmonterade däck, som vanligtvis är av den bredare varianten 385 

mm (275 mm vid parmontering), ökar vägslitaget på grund av det högre 

däckstrycket och det mindre fotavtrycket, så ökar fordonsstabiliteten vid 

rörelse. (Nordiska vägtekniska förbundet, 2008) Detta ger i sin tur lägre 

toppvärden för den dynamiska lasten, men medför konsekvenser för 

designandet av stötdämpningen. Hög fordonstabilitet kräver att stötdämpningen 

är styv vilket också ökar vägslitage. Man tror att det ökade vägslitaget, som 

ändringen från parmonterade däck till singel innebär, går att kompensera genom 

att ha med eftergivande stötdämpare, men då kvarstår dilemmat om 

fordonsstabilitet och dynamisk last. 
 

2.6.9.1 Däckstrycket 

 

Att påpeka något konkret om hur däckstryck i ett isolerat förhållande påverkar 

asfalten är komplext, då variationer kan fås genom till exempel fordonets 

stötdämpning, vägytans textur, klimat m.m. Dock övergripande vad gäller 

påkänningarna i asfalten, så är det ett samspel mellan däckets tryck, geometri 

och uppbyggnad samt lasten, som gemensamt skapar fördelningar av 

kontakttrycket mellan däck och vägyta. Den kontaktyta som det blir här och 

som påkänningarna propagerar genom, kan dock regleras stort genom 

förändringar i däckstryck. (Trafikverket, 2016) 

 

Alltså, däckstrycket avgör till stor del hur däckets kontaktyta uppför sig under 

last och det läggs stor vikt vid att trycket balanseras gentemot lasten för att 

åstadkomma jämna kontakttryck, annars skapas ojämna fördelningarna av det 

maximala trycket. (Trafikverket, 2016) Om trycket i däcket är lågt i förhållande 

till lasten så hamnar det maximala kontakttrycket i ytterkanterna, då det med 

högt tryck i förhållande till last hamnar mitt under däcket. Det har visat sig att 

10 % högre lufttryck än det rekommenderade för den aktuella lasten ifråga, ger 

en ökning av vägslitaget med 15 %. (COST 334, 2001) Figur 23 nedan 

illustrerar samspelet mellan axellast och däckstryck för 

kontakttrycksfördelningen, och som även visar att kontaktytan egentligen håller 

en mera rektangulär form än den mer simplifierade, cirkulära formen 

(förenkling som bl.a. används vid beräkningar i PMS Objekt). 
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Figur 23. Kontakttrycksfördelning i längdled (longitudinal) och tvärled (lateral) vid olika last och däckstryck. 
(Trafikverket, 2016) 

Kontaktytan på denna nivån kan bli indelad i tre zoner; ytter- och innerzon(er), 

där ytterzonerna motsvarar ungefär 20 procent vardera och innerzonen de 

resterande 60 procenten. Kraften som uppstår här går i alla riktningar (vertikalt, 

transversellt och longitudinalt), men där fördelningen av påfrestningarna 

varierar. En förenklad illustration kan ses i Figur 24 nedan. 
 

 
Figur 24. Påfrestningsnivåer på beläggningen i longitudinal (X), transversell (Y) och vertikal (Z) riktning. (COST 
334, 2001) 

Vad som inte går att utläsa av Figur 24 är att påfrestningsnivåerna i vertikalled 

(Z) får varierade placeringar och toppar beroende på däckstrycket vid given last, 

och att det inte är lasten som avgör påfrestningen i mitten (mitt under däcket), 
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utan snarare däckstrycket. Påfrestningen i ytterzonerna på vardera sida beror 

huvudsakligen av axellast, däcksutformning och trycket.  (COST 334, 2001) 

 

Representationen av påfrestningarna i longitudinal (X) riktning kan efterliknas 

en sinusfördelning till viss del. Sinusformen kommer från att främre delen av 

hjulet utgör en bakåtgående påfrestning och där den bakre delen utgör en 

framåtgående, men som har visat sig att ha en förskjutning av påfrestningarna 

vilket resulterar i olika max- och mininivåer (oftast vid överlast och vid däckens 

ytterkanter). Dock så varierar amplituderna och förskjutningen av påfrestningen 

över samtliga zoner, vilket kan göra sinusformen en aning vilseledande. (COST 

334, 2001) Den transversella (Y) stressen utgörs i huvudsak av 

däcksmönstringen och kan variera stort längs mönstringens bredd, vilket kan 

förklaras bättre på däckets lokala nivå (läs nästa stycke). 

 

2.6.9.2 Däcksmönstring 

 

Gummiklackarna på däckets yta som utgör mönstringen och som är riktade mot 

vägytan, är var summan av alla påverkande krafter från fordonet slutligen förs 

igenom och ner till vägbanan. Då påkänningarna i asfalten ser annorlunda ut 

beroende på vilken skala man väljer att studera däcken, så kan mönstringen 

delas in i tre olika nivåskalor varvid noggrannheten och detaljeringsgraden ökar 

med ökande nivå. Dessa skalor är: kontaktytenivå (1), mönsternivå (2) och lokal 

nivå (3). Ett förtydligande kan ses i Figur 25 nedan. 

 

 
Figur 25. Däcksytan med nivåindelningar och där mörkare färg indikerar på högre vertikalt kontakttryck. (COST 
334, 2001) 
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På kontaktytenivån (1) baseras det vertikala kontakttrycket på ration mellan 

pålagd last och kontaktyteareans värde. Påverkande faktorer på denna nivå är 

däckstrycket, däcksdesignen och pålagd last. Beroende på hur fordonet uppför 

sig (t.ex. rullar fritt, accelererar/bromsar in, svänger m.m.) uppstår påkänningar 

i olika riktningar på beläggningen. Påkänningar från när ett fordon rullar fritt 

svarar direkt mot däckets rullmotstånd (som i regel är väldigt lågt) och ger 

upphov till påfrestningar i längdled. (COST 334, 2001) 

 

Påkänningar syns också i horisontellt led när ett fordon antigen svänger, 

accelererar, bromsar eller kör i uppförsbacke etc. Dessa krafter blir överförda 

till fordonets däck och ger upphov till större horisontella påfrestningar, vilket 

gör att denna effekt blir viktig att ta hänsyn till vid studerande av däckets 

påverkan, när ett fordon kör likt ovanstående eller när inbromsningsmomentet 

överförs till däckssammansättningen. Transversella påkänningar uppstår också 

när ett fordon t.ex. svänger och ger upphov till en transversell kraft, vars 

påkänningar även är viktiga att väga in. 

 

För vägslitage generellt och slitage på asfalt, så är denna detaljeringsnivån 

relevant för förståelsen i hur utmattning och spårbildning kan uppstå på vägen. 

Det är dock inte enbart storleken på kontaktytan som är viktig att ta hänsyn till, 

utan formen på kontaktytan också. Under förutsättning att kontaktytans area och 

det vertikala kontakttrycket är konstant, fås skillnader i påkänningarna på 

beläggningen om t.ex. kontaktytan är rund, fyrkantig, kort och bred eller lång 

och smal etc. 

 

På mönsternivå (2) avses de påkänningar som överförs från enskilda 

gummiklackar i däckets mönstring till beläggningen. Likt tidigare nämnt, så 

utgör mönstringen transversella påkänningar på beläggningen och som också 

har varierande värde över hela mönstringens bredd. Detta beror på lokala 

händelser på däckets gummiklackar och kommer förklaras mer i stycket längre 

ner som avser ”lokal nivå (3)”. 

 

Dock kan däcksmönstringen ha en viss inverkan på asfaltsbeläggningar 

gällande spårbildning, stensläpp och sprickbildning. Däckmönstrets påverkan 

på trycket från tunga fordon kan synas på spårbildningen den ger upphov till, 

men när det kommer till lastbilar så är dessa fordon inte spårbundna utan har 

tendenser till att lateralt vandra längs körriktningen. Detta är på grund av att 

tunga fordon generellt trafikerar större vägar såsom motorvägar, vilket har 

bredare körfält och som leder till att dessa fordon kan ”vandra” mer fritt över 

körbanan. Således blir effekten av däcksmönstringen avtagande i längden och 

kan slutligen bortses ifrån, på grund av att dessa fordon kommer belasta olika 

punkter av vägen och effekterna tar då slutligen ut varandra. Detta leder till att 
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det är snarare den laterala vandringen än däckmönster som har den större 

effekten på deformation och sprickbildning på asfalten. (COST 334, 2001) 

 

Samma avtagande effekt blir även förstärkt av användandet av olika däckstyper, 

som ofta har olika storlek och mönstring. Detta gör att påkänningarna i 

gränssnittet mellan däck och väg får ännu större variation och spridning, men 

för användande av samma däckstyp gällande storlek och mönstring, kan man se 

att olika däcksgeometri distribuerar påkänningarna på asfalten på olika sätt, 

enligt de Beers studie i COST 334. 

 

Den lokala nivån (3) är den mest detaljerade nivån och är på millimeterskala 

av däckets gummiklackar. Den tar hänsyn till sådant som sajpningarna (skåror) 

på klackarna och vägytans textur gällande kornfraktioner. Likt tidigare nämnt, 

är det på denna skalan man ser variationerna på de transversella påkänningarna 

över däckmönstrets bredd. 

 

Fördelningen av de transversella påkänningarna är en kombination av två 

effekter och kan modelleras upp enligt Figur 26 nedan. (COST 334, 2001) 

 
Figur 26. Den transversella fördelningen av det transversella kontakttrycket under däckets gummiklackar. 
Översta delen visar fördelningen när klackarna utsätts för kompressionstryck (vertikalt). Nedersta delen visar 
fördelningen över hela däckets bredd, där den heldragna linjen visar fördelningen vid överlast/undertryck och 
den streckade vid underlast/övertryck. (COST 334, 2001) 

Den översta illustrationen i Figur 26 visar stressfördelningen under varje 

gummiklack. Sicksackfördelningen kommer från det att gummiklackarna 

belastas vertikalt och som följaktligen expanderar horisontellt. Expansionen 

förhindras dock av friktionen mellan däcket och asfaltsbeläggningen. 
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Amplituderna för påkänningarna påverkas av det vertikala kontakttrycket, 

gummiklackens bredd, friktionskoefficienten mellan däck och väg och 

styvhetsmodulen (E-modul) för asfaltsbeläggningen och för gummit i däcken. 

 

Den nedre illustrationen i Figur 26 visar även en sicksackfördelning över hela 

däckets bredd som beror utav antigen underlast/övertryck (lufttrycket i däcken) 

eller överlast/undertryck. Vid underlast eller övertryck blir riktningen för de 

transversella påfrestningarna utåtgående, då det vid överlast eller undertryck får 

riktningen in mot kontaktytans centrumpunkt.  

 

Hur påkänningarna uppför sig i denna skalan är viktigt för kunskapen om 

däckens självhäftning till asfaltsbeläggningen, då det bl.a. är sajpningarnas och 

mönstringens uppgift att bryta vattenfilmen på våta vägar, och då måste trycket 

på lokalnivå vara högt. (COST 334, 2001) 

 

Som man kan se i Figur 25 så finns det vita fläckar under däckets fotavtryck, 

vilket är för att gummiklacken inte kommit i kontakt med vägbanan på grund 

av vägytans textur. På de partier som är mer svart (speciellt längs kanterna på 

gummiklackarna) är det istället ett högt kontakttryck. Denna typ av inducerad 

påfrestning kan vara viktig för beläggningsskador som stensläpp och 

krackelering, men som får reducerande betydelse för skador längre ner i 

överbyggnaden såsom deformationer, då stressmodelleringen är för lokal. 

Dennes betydelse för deformation avtar även på grund av tunga fordons 

tendenser till att vandra lateralt över körbanan samt av användningen av däck 

med olika mönstring och storlek. 
 

2.6.9.3 Däcksbredd och singel- och dubbelmontage 

 

Användningen av singelmonterade breddäck som alternativ till 

dubbelmontering har blivit allt vanligare på senare tid, då det i synnerhet på 

semitrailers i fjärrtransport medför stora fördelar. Till fördelarna hör bl.a. ett 

lägre rullmotstånd, lägre däckkostnad, lägre bränsleförbrukning och därmed 

minskade emissioner av CO2 och NOx. (WSP, 2016) Detta är mest på grund av 

att den totala bredden för kontaktytan (däckets fotavtryck) är mindre för breda 

singeldäck än för smalare dubbelmonterade däck (se Figur 27 för exempel på 

dubbelmonterade däck och ett singel breddäck). Singelmonterade breddäck 

bidrar även till en lägre ofjädrad massa då det blir två däck och två fälgar färre 

per axel, vilket gör det möjligt för fordon att ha mjukare stötdämpning som i 

längden skonar förare som fordon och vägkropp. Lägre tjänstevikt öppnar också 

upp för ökad lastkapacitet. 
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Figur 27. Exempel på dubbelmontage och bred singeldäck. (COST 334, 2001) 

Dock så är inverkan av singel- och dubbelmontering som en isolerad händelse 

svår att koppla loss från vägöverbyggnadens egenskaper. I tester som utförts har 

det visat på att skillnader uppkommer av faktorer såsom årstid, 

beläggningstjocklek och däckstryck. (Trafikverket, 2016) Det har även visat sig 

att kontaktytans form spelar roll för töjningars storlek.  

 

Hur som helst, tester utförda med singel- och dubbelmontering vid samma 

axellast visar på ett ökat kontakttryck och ökade skjuvspänningar 3 cm ned i 

beläggningen för singelmonterade breddäck. Detta ger en större 

nedbrytningseffekt på beläggningen och vägkroppen, men som i synnerhet mest 

syns på underdimensionerade vägar eller på större vägar där förvaltningsarbetet 

varit bristfälligt, så att det bindemedelsrika lagret (asfalten) har blivit instabilt 

vid 3 cm djup. (WSP, 2016) 

 

Vad som viktigt att väga in i detta test och som heller inte nämns är: däckens 

lufttryck och axellastens riktiga värde vid utförandet. Normalt sett så brukar 

man uppleva att vägskador uppkommer mer frekvent när man byter från 

dubbelmontering till singel. Detta brukar oftast bero på att singeldäcken 

behöver ett högre däckstryck än vid dubbelmontering och att vilken däckstyp 

som använts också spelar roll. (COST 334, 2001) Men om det går att förutsätta 

att det vid identisk axellast också används identiskt däcktryck, så visar 

resultaten på att kontaktstrycket för singelmontering blir högre och likaså för 

nedbrytningseffekten. Detta beror i synnerhet på att dubbelmonterade däck 

sprider lasten över ett bredare område än vad breda singeldäck gör, likt vad 

Figur 28 nedan illustrerar. 
 



 

 

40 

 
Figur 28. Kontakttrycksfördelning vid dubbel- respektive singelmontering. (Trafikverket, 2016) 

Samtidigt är benägenheten och magnituden för nedbrytningen av asfaltslagret 

starkt påverkat av beläggningens tjocklek och typ. (COST 334, 2001) I 

samhällsekonomiska analyser utföra med hänsyn på singel- och 

dubbelmontering, visade det sig att nyttan för breda singelmonterade däck 

ökade med ökad beläggningstjocklek, enligt TFK (en privat 

forskningsorganisation inom transport- och logistikområdet) i WSP:s rapport 

(2016). Beläggningarna som studerades hade en tjocklek på 80 mm (vanligt på 

medeltrafikerade vägar) och 150 mm (vanligt på högtrafikerade vägar), och 

nyttan i de båda fallen var hög respektive mycket hög. (WSP, 2016) Man menar 

på att singeldäcken medför hög nytta på medel- och högtrafikerade vägar, och 

att dubbelmonterade däck medför högre nytta på lågtrafikerade vägar. Nyttan 

baseras på att de högtrafikerade vägarna i Sverige i regel har 150 mm tjock 

beläggning och att inga nyinvesteringar behöver göras för att uppnå nyttan, och 

har som slutsats att det framstår som tveksamt att begränsa valet av däck när det 

gäller singel- och dubbelmontering. Enligt Nordiska Vägtekniska Förbundet 

(2008) påstås det även att de breda singeldäckens inverkan på beläggningen kan 

justeras utifrån en optimering av stötdämpningens styvhet. 

 

Normalt sett vid höga axellaster så förespråkas ändå dubbelmonterade däck på 

grund av deras lastspridande förmåga, vilket minskar töjningar i underkant av 

asfalten. I en studie utförd av Almqvist i WSP:s rapport (2016) gällande 

vägslitage från singel- och dubbelmonterade däck, så visa det sig att tillväxten 

för spårdjup var den samma i vartdera fall, men att tillväxten av 

utmattningssprickor på beläggningen sker snabbare för breda singeldäck. 

(WSP, 2016) Detta går i enlighet med det tidigare nämnda i denna rapport: att 

axellast främst påverkar lagrarna längre ner i överbyggnaden och att 

kontaktytan avgör skadorna uppe på beläggningen. Dock blir den konkreta 

inverkan av däcksmonteringen mer diffus beroende på vägytans jämnhet. I 

observationer utifrån per ton nyttolast för både singel- och dubbelmontering, 

visa det sig att singelmonterade breddäck ger från 12 % till 39 % högre 

vägslitage när vägytan är jämn. (COST 334, 2001) Medan det då för 

dubbelmonterade däck på en ojämn vägyta visade på ett högre vägslitage än för 

singelmontering. 
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2.7 PMS Objekt 

 

PMS Objekt är ett beräkningsverktyg som används vid dimensionering av 

vägöverbyggnader. Beräkningarna utgår från de regler som anges i TRVK Väg 

och kan beräkna sådant som vägars bärighet, en vägs tjällyftning, nybyggnation 

och förstärkning/underhåll. TRVK Väg är ett dokument innehållande av 

Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och utformning av 

vägöverbyggnader och avvattningssystem. 

 

De beräkningar som huvudsakligen görs i PSM Objekt är (VTI, 2005): 

 

• Trafikberäkningar – Beräknar antalet ekvivalenta standardaxlar en väg 

kommer kunna trafikeras av under sin dimensioneringsperiod 

• Bärighetsberäkning – Beräkningar som kontrollerar en vägkonstruktions 

förmåga att klara av förväntad trafik 

• Tjällyftsberäkningar – Beräkningar som kontrollerar en 

vägkonstruktions förmåga att stå emot förväntat tjällyft 

 

Utöver dessa beräkningsfunktioner så erbjuder PMS Objekt även andra 

avancerade funktioner, där beräkningar kan preciseras för att t.ex. studera 

deformationen, spänningen eller töjning i en godtycklig punkt, eller beräkna 

sådant som volym och kostnader samt slitage etc. 

 

Dessa olika avancerade funktionerna erbjuder bl.a. (VTI, 2005): 

 

• Trafik- och bärighetsberäkningar kan göras utifrån olika axelspektrum 

• Avancerade bärighetsberäkningar kan utföras i en godtycklig punkt på 

vägkonstruktionen där deformation, töjningar och spänningar beräknas 

• Beräkningar för beläggningsslitage, som kontrollerar en beläggnings 

hållbarhet och slitage 

• Avancerade lastberäkningar som, utifrån olika lastkonfigurationer, 

beräknar trycktöjningar i terrassytan 

• Volym- och kostnadsberäkningar för aktuell vägkonstruktion 

• Beräkna beläggningens utmattning utifrån massabeläggningens 

egenskaper 

• Beräknar E-moduler i en trelagerkonstruktion genom 

fallviktsberäkningar utifrån utförda fallviktsmätningar  
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2.8 Intervjuteknik 

 

En intervju kan vara ett bra sätt att få reda på information genom att ställa frågor 

till en eller flera personer inom ett önskat område. Det är ett samtal mellan en 

intervjuare och en respondent och som förutsätter en direktkontakt mellan 

parterna, som antigen kan ske genom att man träffas eller att man samtalar över 

internet/telefon. Intervjuer för forskningssyften kan vara sådant att man söker 

viktiga samband, faktorer eller vill få mer kunskap om ett område och som 

slutligen ska leda till en vetenskaplig rapport. 

 

Att genomföra en intervju är en kombination av improvisation och 

förberedelser, där intervjuaren har förberett en intervjuplan som erhåller ramen 

för intervjun. Utöver ser intervjuaren till att intervju präglas av en ”röd tråd”-

struktur och anpassar denna efter hur intervjun utvecklar sig. Även ska formen 

för dokumentation vara fastställt innan intervjun äger rum, då det alltid träder 

in en naturlig glömska. (Jonsson, 2009) 

 

Generellt sett går intervjuer till likt nedan: 

 

• Intervjuare och respondent ser till att erhålla direktkontakt under den 

formen som beslutats om, så att dialog kan föras. 

• Utifrån intervjuplanen ställer intervjuaren sina frågor 

• Respondenten svarar och intervjuaren ställer kompletterande/följdfrågor 

vid behov 

• Intervju avslutas 

För att erhålla en god struktur på intervjun är det viktigt att det alltid finns en 

intervjuplan. Intervjuplanen innehåller de områden som ska hanteras och ofta 

en lista med konkreta frågor som ska ställas samt ramförutsättningarna för 

dessa. (Jonsson, 2009) Det är viktigt att man ställer tydliga och fullständiga 

frågor så att svaren blir tydliga och användbara, men även att frågorna är 

formulerade på ett ödmjukt och ett opartiskt sett så att respondenten känner sig 

trygg i att svara ärligt. Då man brukar ”få svar som man frågar”, blir detta en 

viktig förutsättning. 

 

Eventuella uppföljningsfrågor listas även och utöver ska intervjuplanen 

tydliggöra hur och var intervjun förs. En genomtänkt plan minskar också 

behovet av efter arbete. 

 

Intervjuplanen bör ge svar på följande frågor (Jonsson, 2009): 

 

• Vem intervjuar och vem är respondent? 

• Vilken är relationen emellan? 
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• Var intervju ska ske 

• När på dagen ska intervjun äga rum och hur lång tid det tar 

• Syftet med intervjun 

• Intervjuns upplägg, hur den är tänkt att genomföras samt vad som skall 

frågas om 

• Vilka bakgrundsfakta utgår man ifrån 

• Hur intervjun dokumenteras 

• Hur etiska frågor behandlas, såsom anonymitet etc. 

• Vad förväntas av resultatet av intervjun och hur ska informationen 

användas 

• Ifall återkoppling till respondenten ska ske efteråt; i vilken form sker 

detta? 

Efter intervjun påbörjas efterbearbetning av dokumentationen 

(ljudinspelningar, filmer, anteckningar m.m.) som beror på vad det ska blir för 

slutprodukt. I vetenskapliga sammanhang såsom ingenjörsvetenskap, så finns 

det metoder utvecklade för att argumentera baserat på intervjusvar. Då detta ska 

resultera i vetande, ställs det höga krav på att en vetenskaplig metod har använts 

vid bearbetning så att resultatet både blir korrekt och trovärdigt. (Jonsson, 2009)  

3 Metod 

3.1 Intervjustudier 

 

En intervju är ett bra sätt för att bekräfta de kunskaper man redan besitter, men 

också för att få ny förståelse och andra perspektiv på området ifråga. För detta 

krävs det att man innan intervjun samlar på sig tillräckligt med bakgrundsfakta 

som sedan ska ligga till grund för valet av intervjupersoner och vilken riktning 

frågor tar som man har tänkt ställa. 

 

Inledande utfördes en litteraturstudie med motivet att bli så heltäckande som 

möjligt gällande tunga fordons inverkan på asfalt. Studien behandlade bl.a. 

varför man inför en ny bärighetsklass, asfaltens ingående material och 

egenskaper samt hur lastbilar påverkar asfalten sett utifrån olika faktorer, såsom 

axellast, axelkonfigurationer, däckstryck m.m. 

 

Detta lade grunden till frågorna för intervjuerna med målet att kartlägga de mest 

påverkande faktorerna med lastbilarna inom BK4-klassen, men även att det ska 

leda till vidarearbete i PMS Objekt. För att erhålla en heltäckande prägel på 

intervjusvaren så valdes det att dela upp intervjuerna i två grenar; frågor till 

vägtekniksbranschen och frågor till fordonsindustrin. Detta för att få kunskap 

om hur lastbilarna inom BK4-klassen kommer att vara utformade och om vad 
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erfarna personers hypoteser är kring asfaltens påverkan av faktumet med 

lagändringen. 

 

Personerna till intervjun valdes med anpassning till deras bakgrund och 

profession för att erhålla en bredd i urvalet av intervjupersoner. Då oenighet 

råder kring den nya bärighetsklassens påverkan på asfalten, så har även en 

anpassning gjorts för att få en spridning av svaren, såsom att personer från 

fordonsindustrin besvarar samma frågor om fordonsutformningen och personer 

från den vägtekniska branschen besvarar samma frågor om vägteknik. 

 

Utifrån det insamlade materialet görs slutligen en sammanställning och analys 

på var det finns en samstämmighet och inte, och med hjälp av litteraturstudien, 

bedöma de mest trovärdiga effekterna uppkomna av BK4, och som då också ska 

leda till en vidareanalys av effekterna i PMS Objekt. 
 

3.2 PMS Objekt 

 

För beräkningar i PMS Objekt så har en sammantagen bedömning gjorts av de 

mest trovärdiga effekterna på asfalten utfört av BK4-fordon utifrån 

litteraturstudien, intervjuer och i samråd med handledare och andra kompetenta 

inom branschen. Tillsammans kartlades effekterna och tillvägagångssätt för 

undersökningen, och slutligen beslutades det om att töjningen i underkant av 

asfaltslagret är det som ska undersökas vidare i PMS Objekt. 

 

Inför beräkningarna är det nödvändigt att olika fordonskombinationer 

konstrueras med varsin BK1 och BK4 motsvarighet, vilket man utgått från 

Transportstyrelsen och Trafikverkets egna fordonsförslag (Trafikverket, 2014), 

för att erhålla verkliga, konkreta skillnader mellan bärighetsklasserna. Till detta 

har data från Trafikverket (VGU) (Trafikverket, 2012), Transportstyrelsen 

(Transportstyrelsen, 2014) och Volvo Lastvagnar (Volvo, 2018) tagits fram 

gällande fordonskombinationer, genomsnittligt inbördes axel- och hjulavstånd, 

ringtryck, däcksmontering/-placering (breddäck eller dubbelmontering och på 

vilken axel) och viktrestriktioner gentemot fordonsdimensionerna, så att det 

indata som används vid beräkning är så nära verkligheten som möjligt. 

 

Indata som använts vid beräkningar lyder likt följande. (Se Tabellerna 1–4) 
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Tabell 1. Hjulmontering och antal per axelgrupp. 

Hjulantal per typaxel 

Axeltyp Hjulantal 

Singelaxel (SA) 2 hjul (singelmontering) 

Boggiaxel (BA) 8 hjul (dubbelmontering) 

Trippelaxel (TA) 24 hjul (dubbelmontering) 

 
Tabell 2. Inbördes avstånd mellan axlarna i en axelgrupp. 

Inbördes axelavstånd 

Typaxel Avstånd (m) 

Boggiaxel 1,30 

Trippelaxel 2,62 

 
Tabell 3. Däckens ringtryck beroende på axelplacering. 

Ringtryck 

Däcksplacering Tryck (kPa) 

Singelaxel 900 

Boggiaxel 800 

Trippelaxel 800 

 
Tabell 4. Inbördes hjulavstånd på en dubbelmonterad axel. 

Inbördes hjulavstånd 

Hjultyp Avstånd (mm) 

Dubbelmontering 300 

 

Viktrestriktioner gentemot fordonsdimensioner är framtagna ur Trafikverkets 

diagram gällande axelavstånd och bruttovikt, se Figur 29 nedan. 

 

 
Figur 29. Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. X-axeln avser axelavstånd mellan första och sista 
axeln på fordonet. Y-axeln avser fordonets totala bruttovikt. (Trafikverket, 2014) 
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De konstruerade fordonskombinationerna, lasterna och axelkonfigurationer 

som använts vid beräkning ser ut likt följande (se Tabell 5 och Figurerna 30–

35). 

 
Tabell 5. Typfordonens specifikationer gällande last, axelkonfiguration samt axlarnas placering i relation tillvarandra. SA 
= singelaxel, BA = boggiaxel, TA = trippelaxel. 

Fordonskombinationer 

Par Typfordon Bärighetsklass 

Max 
bruttovikt 

(ton) Axelkonfiguration 
Vikt per 

axelgrupp (ton) 

Möjlig 
bruttovikt 

(ton) 

1 
1 BK1 32 SA+TA 8+24 32 

2 BK4 39 SA+TA 11,5+24 35,5 

2 
3 BK1 64  SA+3∙BA 10+18+18+18  64 

4 BK4 74 SA+3∙BA 11,5+18+18+18 65,5 

3 
5 BK1 64 SA+TA+BA+TA 8+20+16+20 64 

6 BK4 74 SA+TA+BA+TA 8+24+18+24 74 
 

 

Fordonspar 1 (typfordon 1 och 2): 
 

 
Figur 30. Typfordon 1 (BK1 lastbil) tillhörande fordonspar 1. 
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Figur 31. Typfordon 2 (BK4 lastbil) tillhörande fordonspar 1. 

 
Fordonspar 2 (typfordon 3 och 4): 
 

 
Figur 32. Typfordon 3 (BK1) tillhörande fordonspar 2. 

 
Figur 33. Typfordon 4 (BK4) tillhörande fordonspar 2. 
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Fordonspar 3 (typfordon 5 och 6): 
 

 
Figur 34. Typfordon 5 (BK1) tillhörande fordonspar 3. 

 
Figur 35. Typfordon 6 (BK4) tillhörande fordonspar 3. 

 

Samtliga fordonskombinationer testas därefter på tre asfaltsöverbyggnader 

dimensionerad efter antal standardaxlar och som har olika terrassmaterial. För 

att erhålla resultat som med bästa möjlighet kan representera det vägnät som 

öppnas upp för BK4-trafik, så har en grusbitumenöverbyggnad med bindlager 

(GBÖb) valts konsekvent efter de vägnätsrestriktioner Trafikverket har angivit 

för BK4-fordon (se bilagor för linjenätet) (Winnerholt, 2018), vilket 

huvudsakligen är beständiga asfaltsvägar med bindlager. 

 

Nedan listas de olika överbyggnaderna som testas följt av en generell modell av 

en GBÖb överbyggnad hämtad från TRVK Väg (se Tabell 6 och Figur 36). 

(Trafikverket, 2011) 
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Tabell 6. Vägöverbyggnadsspecifikationer. 

Överbyggnader 

Överbyggnadsnamn 
och typ Dimensionerat för antal standardaxlar Terrass 

 Asfaltstjocklek 
(slitlager + bindlager + 
bundet bärlager) (mm) 

ÖB1. GBÖb  20 miljoner standardaxlar 3B (morän) 40 + 40 + 130 = 210 

ÖB2. GBÖb 20 miljoner standardaxlar 4C (lera) 40 + 40 + 80 = 160 

ÖB3. GBÖb 5 miljoner standardaxlar 3B (morän) 40 + 40 + 60 = 140 

 

 

 
Figur 36. Generell modell för en grusbitumenöverbyggnad med bindlager. (Trafikverket, 2011) 

 

Därefter analyseras resultatet utefter töjningarna i underkant av asfaltslagret för 

vartdera typfordon. För varje överbyggnad jämförs varje typfordonspar med 

varandra och de erhållna töjningarna för respektive BK1- och BK4-lastbil, 

används sedan för att beräkna det ekvivalenta antal tillåtna standardaxlar (Nbb,i) 

töjningen svarar mot, med hjälp av formeln för utmattning hos bitumenbundna 

lager hämtad från TRVK Väg (TDOK 2011:264). Korrigeringsfaktorn, fs, och 

temperaturen, Ti, hålls konstanta under beräkning som fs = 1 och Ti = 10. Se 

formel nedan. 
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𝑁𝑏𝑏,𝑖 = 𝑓𝑠

2,37 ∙ 10−12 ∙ 1,16(1,8∙𝑇𝑖+32)

𝜀𝑏𝑏,𝑖
4  

 

𝑁𝑏𝑏,𝑖 = Tillåtet antal standardaxlar för bitumbundet bärlager  
               under klimateriod "i" 
 

𝑓𝑠      =  Korrigeringsfaktor med avseende på befintlig beläggnings  
               sprickighet och krackelering. För nybyggnad är 𝑓𝑠 = 1,0 

 

𝜀𝑏𝑏,𝑖 = Största horisontella dragtöjning i bitumbundet bärlager för 

             klimatperiod "i" vid belastning med en standardaxel på vägyta  
 

𝑇𝑖     = Temperatur (℃) i bitumenbunden beläggning för klimatperiod "i" 

 

 

Utifrån resultatet beräknas förhållandet i horisontell töjning fram för varje 

fordonspar per överbyggnad, för att sedan erhålla en jämförelse i nedbrytning 

som respektive framräknad töjning svarar mot. Denna beräkningsföljd görs med 

formlerna nedan och anger skillnaden i töjning som en procentsats mellan BK1 

och BK4 lastbilarna, och slutligen hur det påverkar dimensioneringsperioden i 

antal år. 

 

 

𝐹ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑛𝑒𝑑𝑏𝑟𝑦𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑁𝐵𝐾𝑥 − 𝑁𝐵𝐾𝑦

𝑁𝐵𝐾𝑦
= %𝑥  → 

 

𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑖 å𝑟 =  𝑛𝑑𝑖𝑚.𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 ∙ %𝑥 

 

 

𝑁𝐵𝐾𝑥,𝑦         = Till antal standardaxlar för bitumenbundet bärlager under 

                           klimatperiod "i" 

 

𝑛𝑑𝑖𝑚.𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = Dimensioneringsperiod i antal år 
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4 Resultat 

4.1 Intervjustudie 

 

Den gemensamma nämnaren för intervjuerna inom den vägtekniska branschen 

var att det rådde osäkerhet kring framtiden för den lagda asfalten och 

asfaltsutläggning, och svaren som gavs om asfaltens framtid hade en 

avvaktande prägel. Osäkerheterna berodde till stor del på att man inte vet i 

vilken omfattning med 74-tonslastbilar det blir när lagen väl implementeras, hur 

användningen av breda singeldäck kommer se ut samt vilken axelkonfiguration 

som blir vanligast. Dock konvergerar aktörerna i sina hypoteser kring tänkbara 

effekter på asfalten utifrån givna, påhittade förutsättningar. 

 

I punkten av konvergens var det tydligt att de faktorer som lades mest fokus på 

var axellast, axelkonfiguration och däckskonfiguration snarare än den totala 

bruttovikten, vilket också kan backas upp av litteraturstudien där hög bruttovikt 

är en påverkande faktor för lagren längre ner i vägöverbyggnaden. Vad som 

även lyftes fram var trendutvecklingen för kolonnkörning med lastbilar och 

huruvida vanligt detta skulle bli för transporter med 74-tonslastbilar, då det 

föreligger ekonomiska incitament för åkerier att implementera detta. Det 

framgick att skadegraden för kolonnkörning ökar i takt med ökat axelantal per 

lastbil, då intervallerna mellan belastningarna förkortas ännu mer samt att denna 

typ av transportsätt tenderar till spårbunden körning, vilket båda har en stark 

negativ påverkan på asfalt. Man menar på att denna typ av körning utmattar 

asfalten i den utsträckning att spår (i längdled) bildas samt att även sprickor 

skulle uppstå, som en konsekvens av en förkortad tid för asfaltens 

återhämtningseffekt att verka på. 

 

Detta ledde naturligt in på frågan om axelkonfigurationer och då användningen 

av trippelaxlar. Då lagändringen inte innebär att axellasten höjs, menar man 

alltså på att största inverkan från 74-tonslastbilarna föreligger i 

axelkonfiguration och däcksmontage, såsom användning av boggi- eller 

trippelaxlar respektive singel- eller dubbelmontage. Faktumet att bevara 

lastrestriktionerna för enskilda axlar som för BK1 när BK4 införs, innebär att 

lastpåslaget behöver fördelas ytterligare på minst en axel. Detta kunde även 

bekräftas av fordonsindustrin som också menade på att de nya lastbilarna endast 

kommer få ett tillskott av axlar för att bevara axellasten snarare än att ändra 

utformningen för lastbilarna, vilket i sin tur innebär att dessa lastbilar vanligtvis 

kommer vara utrustade med minst en trippelaxel. 

 

En oro som även uttrycktes gemensamt för den vägtekniska branschen var om 

användningen av breda singeldäck (s.k. supersingeldäck) skulle öka i samband 

med lagändringen. De breda singeldäcken tenderar till att ge ett högre 
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kontakttryck på vägytan och är därmed mera benägen för att skada ytan i form 

av sprickbildning, som en konsekvens av ökade dragtöjningar i underkant av 

asfaltslagret. När frågan parerades mot fordonsindustrin uttrycktes det att en 

ökning av supersingeldäck troligtvis inte kommer ske, utan att dubbelmonterade 

däck kommer vara det som primärt används och om dubbelmontage inte 

används, så är möjligheten stor att det blir ersatt av supersingeldäck. Det tillades 

även att dubbelmontering endast kommer förses på icke-styrande axlar och om 

supersingeldäck används kommer detta främst vara på styraxeln. Omfattningen 

av ”supersinglar” efter lagändringen gick inte att bekräfta då användningen av 

dessa däck är upp till åkerierna själva. 

 

Ur asfaltens avseende bottnade samtliga aktörer i att man inte förväntar sig att 

nya skador skulle utvecklas med lagändringen, utan man mena på att de 

förekommande skadorna som sker idag på grund av lastbilar 

(utmattningssprickor, spårbildning etc.) skulle kvarstå, men möjligtvis 

förekomma utav en grövre natur på grund av det ökade axelantalet. Det tillades 

även att denna faktor kan komma att påverka i den mån att bituminet kan 

behövas polymermodifieras till något styvare, men att detta hängde på antalet 

av sådana lastbilar. Samtidigt höll samtliga en avvaktande attityd till frågan då 

det vägnät som BK4 kommer tillåtas trafikera är till en början på Sveriges mest 

beständiga vägar såsom motorvägar etc. Alltså så är det enbart selektiva BK1-

vägar som inledningsvis kommer öppnas upp för denna trafik. 

 

Då man talade om att axellasten är den primära skadefaktorn för asfalt, vilket 

även stöttas av litteraturstudien, spekulerade man i att de mest väsentliga 

faktorerna med lagändringen ur asfaltens avseende är 

 

• Trendutvecklingen av kolonnkörning 

• Däcksmontaget (breddäck) 

• Axelkonfigurationer (antalet trippelaxlar) 

 

Man menade att på grund av att dagens BK1-vägar är byggda efter antal 10-

tonsekvivalentaxlar (ASHTOO’s 4-potensregel), vilket 74-tonslastbilarna 

tillfredsställer, så ser man ingen större fara i en höjning av bruttovikten. Istället 

lades fokus på frekvensen av belastningarna som lagändringen möjligtvis kan 

medföra, som den största påverkande faktorn för asfalten. Vilket också är det 

som indirekt menas med kolonnkörning och axelkonfigurationer, och för 

samtliga tre ovanstående punkter så manifesteras dess skadeinverkan i 

underkanten av asfaltslagret i form av töjningar. 
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4.2 PMS Objekt 

 

Utifrån de beräknade töjningarna i underkant av asfaltslagret för respektive 

överbyggnad, ges resultatet i form av antal förlorade dimensioneringsår 

beroende på förhållandet i antal tillåtna standardaxlar (Nbb,10℃) per fordonspar 

(se Tabellerna 7–9). Se bilagor för beräknade töjningar per axel. 

 
Tabell 7. Förhållandet i antal tillåtna std.axlar och förlorade dimensioneringsår inom fordonsparet för överbyggnad 1. 

Överbyggnad 1 

Fordonspar Fordonstyp Nbb,10℃ Förhållande (%) Förlust i dim.år p.g.a. BK4 (över 20 år) 

1 
1 (BK1)  212 899 23,5   

2 (BK4)  172 405 -19,0 3,8 

2 
3 (BK1) 13 791 4,4   

4 (BK4) 13 204 -4,3 0,9 

3 
5 (BK1) 10 544 53,0   

6 (BK4) 6893 -34,6 6,9 
 

Tabell 8. Förhållandet i antal tillåtna std.axlar och förlorade dimensioneringsår inom fordonsparet för överbyggnad 2. 

Överbyggnad 2 

Fordonspar Fordonstyp Nbb,10℃ Förhållande (%) Förlust i dim.år p.g.a. BK4 (över 20 år) 

1 
1 (BK1) 86 600 20,4   

2 (BK4) 71 907 -17,0 3,4 

2 
3 (BK1) 6199 3,6   

4 (BK4) 5982 -3,5 0,7 

3 
5 (BK1) 4267 44,9   

6 (BK4) 2945 -31,0 6,2 

 
Tabell 9. Förhållandet i antal tillåtna std.axlar och förlorade dimensioneringsår inom fordonsparet för överbyggnad 3. 

Överbyggnad 3 

Fordonspar Fordonstyp Nbb,10℃ Förhållande (%) Förlust i dim.år p.g.a. BK4 (över 20 år) 

1 
1 (BK1) 55 677 19,9   

2 (BK4) 46 426 -16,6 3,3 

2 
3 (BK1) 4105 3,7   

4 (BK4) 3960 -3,6 0,7 

3 
5 (BK1) 2764 43,2   

6 (BK4) 1930 -30,2 6,0 
 

Vad som går att utläsa från Tabellerna 7–9 är att fordonsvarianterna för BK4 

generellt bryter ner beläggningen i högre utsträckning än BK1, då antalet tillåtna 

standardaxlarna (Nbb,10℃) är framräknade utifrån töjningarna i underkant av 
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asfaltslagren för respektive fordonstyp. Förlusten i dimensioneringsår syns även 

i tabellernas högra kolumn.  

 

Nedan följer tre diagram (Figurerna 37–39) som illustrerar detta förhållande i 

antal tillåtna standardaxlar mellan typfordonen inom fordonsparet, för varje 

överbyggnad. 

 

 
Figur 37. Antal tillåtna standaraxlar för typfordonen inom par 1. 

 

 
Figur 38. Antal tillåtna standaraxlar för typfordonen inom par 2. 
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Figur 39. Antal tillåtna standaraxlar för typfordonen inom par 3. 

Vad som är intressant att lyfta fram ur Figurerna 37–39 är ju sämre standard 

överbyggnaden har desto mer börjar antalet i tillåtna standardaxlar för de båda 

bärighetsklasserna konvergera (ÖB2 står på en ostabil terrass, medelfast lera, 

och ÖB3 är konstruerad för 5 milj. std.axlar och har därmed tunna asfaltslager 

i relation). 

 

De tre följande diagrammen visar förhållandet i total töjning i underkant av 

asfaltslagret mellan typfordonen inom paret, för varje överbyggnad. (Se 

Figurerna 40–42) 
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Figur 40. Förhållandet i total töjning i underkant av asfaltslagren för fordonspar 1. 

 

 
Figur 41. Förhållandet i total töjning i underkant av asfaltslagren för fordonspar 2. 
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Figur 42. Förhållandet i total töjning i underkant av asfaltlagren för fordonspar 3. 

 

Det intressanta att se i Figurerna 40–42 är hur töjningen ser ut att vara 

parallellförflyttad mellan BK1 och BK4 för varje överbyggnad. Detta indikerar 

på att påslaget i töjning för BK4 ligger i dennes möjlighet att belasta sina axlar 

upp till maximalt tillåten axellast på grund av den ökade bruttovikten. När 

differensen i axellast är mycket låg mellan fordonen inom paret blir töjningen 

nästintill identisk, likt vad Figur 41 illustrerar.  
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5 Slutsats och diskussion 

 

Utifrån resultatet att döma är det rätt simpelt att till synes avgöra att fordonens 

skadeinverkan på asfalten är större hos bärighetsklass 4, men detta följs av del 

relevanta invändningar angående resultatets pricksäkerhet samt hur pass bra 

detta representerar lastbilar från de båda bärighetsklasserna. 

 

Till en början finns där fundamentala beräkningsförenklingar i PMS Objekt som 

leder till att resultatet inte fullständigt kan representera det verkliga förhållandet 

mellan fordonsutformning och skadeinverkan. Då PMS Objekt utgår ifrån 

linjärelastiska beräkningar och även gör förenklingar, såsom att beräkna 

belastningspunkter på vägkonstruktionen som cirkulära laster istället för den 

mera verklighetstrogna rektangulära formen (se Figur 23 i stycke 2.6.9.1 

Däckstrycket), samt att ingen hänsyn ges till axelkonfigurationen utan att varje 

axel beräknas individuellt, vilket gör att beräkningar för skadeinverkan från 

lastbilar en aning diffust att bedöma. 

 

Asfalt, som är ett material som inte uppför fullständigt linjärelastiskt, blir 

påverkat på ett sådant sätt att upprepade belastningar på ytan tenderar till att 

ackumuleras och skadeinverkan från ett fordon blir då oftast högre än summan 

av varje axels skadeinverkan individuellt räknat, både uppe på asfaltsytan som 

längre ner i överbyggnaden. Ett förtydligande av fenomenet kan ses i Figur 43 

nedan. 

 

 
Figur 43. Teoretiskt exempel på ett fordon med ackumulerad last på en väg, där en rödare färg indikerar en högre 
påfrestning. (COST 334, 2001) 

För asfaltens räkning är inte den ackumulerade lasten som är ett problem, utan 

att det är den ackumulerade skadeinverkan från tätt inpå upprepade belastningar 

från t.ex. en trippelaxel. Analogin ligger i att fler axlar närmre varandra tenderar 
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till att skada beläggningen (och längre ner i överbyggnaden) mer än vad en 

fristående axel gör. Detta innebär att asfalten inte helt hinner återhämta sig 

(stycke 2.5.6 Asfaltens återhämtningseffekt) innan nästa last kommer på, vilket 

resulterar i att nästkommande belastning ackumuleras delvis med 

framförvarande belastning. 

 

Utifrån resultaten från beräkningarna i PMS Objekt syns det tydligt att man 

bortsett från detta faktum, och töjningarna har sig mer en linjär och repetitiv 

utveckling (se Tabell 10 nedan), vilket då indikerar på att ännu mera avancerade 

beräkningar måste föras för att uppnå ett verklighetstroget resultat gällande 

skadeinverkan på asfalten, både utifrån axelkonfiguration och lastbilar i sin 

helhet. (Se bilagor för det fullständiga beräkningsformuläret). 

 
Tabell 10. Ett utdrag från beräkningsformuläret som använts vid beräkningar av töjningar i underkant av asfaltslagret i 
PMS Objekt. SA = singelaxel, BA = boggiaxel, TA = trippelaxel. 

Bärighetsberäkning - töjning ÖB1 

Fordonspar Typfordon 
Axelkonfiguration med last  

(kN) 
Töjning  

(m*10^-6) 
Total töjning  
(m*10^-6) 

1 

1 (BK1) SA (breddäck):     
  80 -81   

  TA (dubbelmontering):     
  80 -97,717   
  80 -94   
  80 -96,574   

      -369,291 

2 (BK4) SA (breddäck):     
  115 -101   

  TA (dubbelmontering):     
  80 -97,717   
  80 -94   
  80 -96,574   

        -389,291 

2 

3 (BK1) SA (breddäck):     
  100 -93   

  3 * BA (dubbelmontering):     
  90 -107   
  90 -106   
  90 -107   
  90 -106   
  90 -107   
  90 -106   
      -732 

4 (BK4) SA (breddäck):     
  115 -101   

  3 * BA (dubbelmontering):     
  90 -107   
  90 -106   
  90 -107   
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  90 -106   
  90 -107   
  90 -106   

        -740 

 

Vad som även syns ur beräkningsformuläret är hur breddäcken i testerna verkar 

prestera bättre än dubbelmonterade däck vid samma axellast gällande töjning. 

Detta är något som man i COST 334 och andra studier har falsifierat, då tester 

har visat på att bredare singelmonterade däck generellt ger större töjningar i 

underkanten av asfalten (läs stycke 2.6.9.3 Däcksbredd och singel- och 

dubbelmontage). Dock för att uppnå en fullständig analys av skadebilden 

uppfört av däck, så krävs det att man studerar djupare inom betydelsen av 

bredden på däck och dess mönstring, men även hur däckets kontaktyta uppför 

sig under last med varierande däckstryck då samtliga faktorer samspelar. Denna 

skadeaspekt tenderar till att bli komplex vid djupare analyser och det indikerar 

även här på att fler avancerade beräkningar och tester bör göras, för att kunna 

återge verklighetstrogen bedömning av däcksutformningens påverkan på asfalt. 

 

Vid samtliga tester i PMS Objekt mellan 64 och 74 tonslastbilarna, så uppvisade 

fordonsparen en mycket linjär och nästan identisk skadeutveckling, men att 74 

tonslastbilarna tenderade till att skada asfalten lite mer. Skillnaden berodde i 

synnerhet på att 74 tonslastbilarna hade större möjligheter till att lasta upp till 

maximalt tillåten axellast på samtliga av fordonets axlar, då 64 tonslastbilarna i 

många fall inte kunde belasta sina axlar fullt ut på grund av sitt bruttovikts krav. 

Detta är nödvändigtvis inte dåligt utan detta kan vara en positiv effekt sett ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, då man nyttjar alla axlars maximala kapacitet 

och på ett sådant sätt kan leda till ett lägre antal lastbilar i trafiken och minskade 

utsläpp. 

 

Det var visserligen en aning förväntat att skadeutvecklingen för lastbilarna i de 

båda bärighetsklasserna skulle följa samma trendlinje, då lagkravet för 

axellasten bevaras och att det lastpåslag som då blir fördelas på ytterligare minst 

en axel. Ytterligare axel(ar) kan dock vara en faktor som kan komma påverka 

asfalten gällande utmattning, då (bortsett från axellast) är den faktor som 

kommer näst i rangordningen. Likt tidigare nämnt är detta inget som vägs in i 

PMS-beräkningarna och syns på sådant sätt att töjningarna för en 

axelkonfigurations inbördes axlar är identiska. Ett mera verklighetstroget 

resultat hade snarare haft en stegrande töjning över axelkonfigurationens 

inbördes axlar, och för att ge en korrekt bedömning gällande axelantalet för ett 

fordon, så skulle indata som; avståndet mellan fordonets första och sista axel, 

axlarnas inbördes avstånd inom gruppen och avståndet mellan axelgrupperna 

behövas för att återge dess påverkan på beläggningen. 
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Slutligen är det värt att upplysa att resultatet i denna studien inte bör ses som ett 

entydigt svar på skillnaden mellan 64 och 74 tonslastbilarna, då ämnets 

komplexitet för att göra denna bedömning både kräver mer tid och djupare 

studier, men också samverkande expertis ifrån de olika delområdena inom 

samspelet mellan fordon och vägyta. Studien bör snarare ses som en 

språngplatta för fortsatta studier inom ämnet. Exempel på vidarestudier hade 

kunnat handla om axelkonfigurationers betydelse för asfalten, såsom det totala 

axelantalet över ett fordon samt enskilda axelgruppers betydelse. Även 

vidarestudier som behandlar däckets betydelse för asfalten gällande dennes 

uppbyggnad och specifikationer såsom mönstring, bredd, tryck, egna vertikala 

styvhet osv. 
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7 Bilagor 

7.1 Beräkningsformulär 

Bärighetsberäkning - töjning ÖB1 

Fordonspar Typfordon 
Axelkonfiguration med last 

(kN) 
Töjning 

(m*10^-6) 
Total töjning (m*10^-

6) 

1 

1 (BK1) SA (breddäck):     

  80 -81   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -97,717   

  80 -94   

  80 -96,574   

      -369,291 

2 (BK4) SA (breddäck):     

  115 -101   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -97,717   

  80 -94   

  80 -96,574   

        -389,291 

2 

3 (BK1) SA (breddäck):     

  100 -93   

  3 * BA (dubbelmontering):     

  90 -107   

  90 -106   

  90 -107   

  90 -106   

  90 -107   

  90 -106   

      -732 

4 (BK4) SA (breddäck):     

  115 -101   

  3 * BA (dubbelmontering):     

  90 -107   

  90 -106   

  90 -107   

  90 -106   

  90 -107   

  90 -106   

        -740 

3 

5 (BK1) SA (breddäck):     

  80 -81   

  TA (dubbelmontering):     

  66,7 -85,764   

  66,7 -83   
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  66,7 -84,645   

  BA (dubbelmontering):     

  80 -98   

  80 -97   

  TA (dubbelmontering):     

  66,7 -85,764   

  66,7 -83   

  66,7 -84,645   

      -782,818 

6 (BK4) SA (breddäck):     

  80 -81   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -97,717   

  80 -94   

  80 -96,574   

  BA (dubbelmontering):     

  90 -107   

  90 -106   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -97,717   

  80 -94   

  80 -96,574   

      -870,582 

 

Bärighetsberäkning - töjning ÖB2 

Fordonspar Typfordon 
Axelkonfiguration med last 

(kN) 
Töjning 

(m*10^-6) 
Total töjning (m*10^-

6) 

1 

1 (BK1) SA (breddäck):     

  80 -106   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -120,741   

  80 -117   

  80 -118,675   

      -462,416 

2 (BK4) SA (breddäck):     

  115 -128   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -120,741   

  80 -117   

  80 -118,675   

        -484,416 

2 

3 (BK1) SA (breddäck):     

  100 -120   

  3 * BA (dubbelmontering):     

  90 -130   

  90 -128   
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  90 -130   

  90 -128   

  90 -130   

  90 -128   

      -894 

4 (BK4) SA (breddäck):     

  115 -128   

  3 * BA (dubbelmontering):     

  90 -130   

  90 -128   

  90 -130   

  90 -128   

  90 -130   

  90 -128   

        -902 

3 

5 (BK1) SA (breddäck):     

  80 -106   

  TA (dubbelmontering):     

  66,7 -106,784   

  66,7 -103   

  66,7 -108,46   

  BA (dubbelmontering):     

  80 -121   

  80 -118   

  TA (dubbelmontering):     

  66,7 -106,784   

  66,7 -103   

  66,7 -108,46   

      -981,488 

6 (BK4) SA (breddäck):     

  80 -106   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -120,741   

  80 -117   

  80 -118,675   

  BA (dubbelmontering):     

  90 -130   

  90 -128   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -120,741   

  80 -117   

  80 -118,675   

      -1076,832 
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Bärighetsberäkning - töjning ÖB3 

Fordonspar Typfordon 
Axelkonfiguration med last 

(kN) 
Töjning 

(m*10^-6) 
Total töjning (m*10^-

6) 

1 

1 (BK1) SA (breddäck):     

  80 -121   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -133,731   

  80 -130   

  80 -131,677   

      -516,408 

2 (BK4) SA (breddäck):     

  115 -145   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -133,731   

  80 -130   

  80 -131,677   

        -540,408 

2 

3 (BK1) SA (breddäck):     

  100 -136   

  3 * BA (dubbelmontering):     

  90 -144   

  90 -141   

  90 -144   

  90 -141   

  90 -144   

  90 -141   

      -991 

4 (BK4) SA (breddäck):     

  115 -145   

  3 * BA (dubbelmontering):     

  90 -144   

  90 -141   

  90 -144   

  90 -141   

  90 -144   

  90 -141   

        -1000 

3 

5 (BK1) SA (breddäck):     

  80 -121   

  TA (dubbelmontering):     

  66,7 -119,776   

  66,7 -116   

  66,7 -117,731   

  BA (dubbelmontering):     

  80 -134   

  80 -132   
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  TA (dubbelmontering):     

  66,7 -119,776   

  66,7 -116   

  66,7 -117,731   

      -1094,014 

6 (BK4) SA (breddäck):     

  80 -121   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -133,731   

  80 -130   

  80 -131,677   

  BA (dubbelmontering):     

  90 -144   

  90 -141   

  TA (dubbelmontering):     

  80 -133,731   

  80 -130   

  80 -131,677   

      -1196,816 
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7.2 Vägnätskartor för BK4 (gulmarkerat) 
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