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Sammanfattning	

	
 

Olika länder använder sig av olika metoder vid dimensionering av vägöverbyggnader.  
Denna rapport fokuserar på vilka metoder som används i Nordiska länder,  
Sverige, Norge och Danmark. Samt vilka ingångsparametrar som behövs för att använda dessa 
metoder. Dessutom presenteras PMS Objekt (Pavement Management Systems), Indexmetoden 
och MMOPP (Mathematical Modelling of Pavement Performance).  
Det svenska programmet PMS Objekt är dimensioneringsverktyg för vägöverbyggnader vid nya 
byggnationer och även vid underhållning och förstärkning. Programmet är accepterat av 
trafikverket och används främst i Sverige. 
Indexmetoden är programmet som använd i Norge den ger tydliga resultat och är väldigt enkel 
att använda. Den utgår från materialegenskaper, terrass materialtyp, klimat och andra faktorer.  
I Danmark används MMOPP, Mathematical Modelling of Pavement Performance som 
dimensioneringsmetoden som delas in i tre olika nivåer Katalog dimensionering, Analytisk- 
Empirisk dimensionering och dimensionering genom Simulering och optimering 
 
Rapporten syftar till att undersöka dessa metoder och se vilka för- och nackdelar de har. Samt att 
ge läsaren en ökad förståelse för hanteringen av dimensioneringsmetoderna av 
vägöverbyggnader som används i Sverige, Norge och Danmark.  
 
PMS Objekt metoden hjälper till att få lagertjocklekar som utdata. Tjocklekar till alla olika lager 
som finns i en vägöverbyggnad. Medan indexmetoden är en metod för att beräkna bärighet, E-
modul hos olika material. MMOPP- metoden används för att bestämma E-modul, livslängden i 
år och respons värde samt det tillåtna respons värdet. 
Studien som helhet visar att Sverige, Norge och Danmark använder sig av olika metoder men 
beaktar nästan samma faktorer som kan påverka vägkonstruktionen.  
För att studien ska kunna genomföras har utgångspunkten tagits i en litteraturstudie av rapporter, 
tidigare utfärda examensarbete och datainsamling från olika hemsidor så som Trafikverket, 
norska vägverket och danska vägverket. 
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Abstract	
	
Different countries are using different methods when designing pavements. This report will 
focus on the methods used in Nordic countries including; Sweden, Norway and Denmark. 
The required input parameters to use these methods will also be included. Furthermore, 
PMS Object (Pavement Management Systems), Index method and MMOPP (Mathematical 
Modelling of Pavement Performance) will also be presented heir in.  
The Swedish software “PMS Object” is a design tool for pavements to be used at new 
building sites as well as for maintenance and reinforcement. The software is approved by 
the Swedish Transport Administration (Trafikverket) and is most commonly used in 
Sweden. 
Index method is the software, which is being used in Norway, it gives clear results and is 
very easy to use. It is based on material properties, climate and other factors.  
In Denmark, MMOPP is being used for pavement design which can be divided into three 
different levels; design by selection in a standard catalogue, Analytical- Empirical design 
method and design by simulation. 
This report is aiming to investigate these methods and compare their pros and cons. The 
aim is also to give the reader an increased understanding of the usage of pavement design 
methods that are being used in Sweden, Norway and Denmark.  
The PMS Objekt method aids in achieving layer thickness as output. Thickness of all the 
different layers that exist within a pavement. While the Index method is a method to 
calculate buoyancy and E-modulus for different materials. MMOPP- method is used to 
determine: E-modulus, lifespan in years and response value and finally the allowed 
response value. 
In conclusion, this study indicates that Sweden, Norway and Denmark is using different 
methods however, they are considering almost the same factors that can affect the road 
construction.  
In order to complete this study, a literature review of reports and previous dissertations was 
performed, data was collected from different websites including the Swedish, Norwegian 
and Danish transport administration.    
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vägöverbyggnader är geometriskt enkla konstruktioner som består av olika material med 
olika tjocklekar. Många faktorer påverkar vägkonstruktionens livslängd och därför måste 
de beaktas vid dimensionering av överbyggnader. Det medför att dimensioneringen blir en 
komplex process. Dimensionering av överbyggnader innebär att bestämma tillräcklig 
tjocklek för respektive materiallager.  
Olika länder använder sig av olika metoder för dimensionering av överbyggnader. Likheter 
och olikheter finns mellan olika dimensionerings metoder som gör att det inte finns en 
metod som kan tillämpas för olika förhållanden. 

1.2 Syfte och Mål 
	
Syftet med examensarbetet är att studera likheter och skillnader mellan olika 
dimensioneringsmetoder för vägöverbyggnader som används i Sverige, Danmark och 
Norge. Samt för- och nackdelar som dessa metoder har. 
Målet med detta examensarbete är att ge en ökad förståelse för de olika 
dimensioneringsmetoder som används i Sverige, Norge och Danmark samt hanteringen av 
dessa metoder. Detta kan användas som underlag för en framtida harmonisering av de olika 
ländernas regelverk. Huvudsakligen det är att ta fram sammanställning av de olika 
dimensioneringsmetoderna.  

 

1.3 Metod  
	
Metoden för arbetet var litteraturstudier, datainsamling och analysering av skillnaderna 
mellan olika metoder som används i Sverige, Norge och Danmark. Underlaget inhämtades 
från tidigare genomförda examensarbeten, Trafikverkets hemsida, kurslitteraturen 
Vägbyggnad av Sven Agardh och Ebrahim Parhamifar, samt Norska vägverket och Danska 
vägverkets hemsidor. 
 

 

1.4 Frågeställning  
 

• Vilka indata krävs för de olika metoderna? 
• Vilka resultat ger metoderna? 
• Vilka faktorer tar man hänsyn till i Danmark, respektive Norge. 
• Vilka är skillnaderna mellan olika metoder. 

 

1.5 Avgränsningar 
Denna rapport kommer enbart att beskriva olika metoder som skiljer sig åt mellan Sverige, 
Norge och Danmark, vilka ingångsparametrar och faktorer som behövs för att genomföra 
en dimensionering av vägöverbyggnader samt vilka utdata man får ut från dessa metoder.  
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2. Teori  
2.1 Vägkroppens uppbyggnad 
 
En vägkropp består av två delar, en överbyggnad och en underbyggnad. Den har till uppgift 
att bära upp trafikbelastning.  Mellan de två delar ligger terrassen. Överbyggnaden är den 
del som ligger ovanför terrassen och underbyggnaden är den delen som är under terrassen. 
Överbyggnaden fördelar lasten från trafiken ner i vägkroppen så att underbyggnaden inte 
utsätts för större last än vad den klarar av.  De tre huvuduppgifter som en vägöverbyggnad 
har i en vägkropp är att (Agardh & Parhamifar, 2014): 
 

• Transportera bort vatten från både vägbanan (ytan) och vägkroppen för att inte 
utsättas för nedsatt bärighet.  

• Erbjuda en jämn yta i längd och tvärled. 
• Motstå trafikbelastningar utan att stora deformationer uppstår i vägkroppen: 

- Dynamiska belastningar, körbana med relativt hög hastighet. 
- Statiska belastningar, trafikljus 

 
 
 

 
 
Figur 1. Tvärsektion av en vägkropp (Trafikverket, 2011). 
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Vägöverbyggnad byggs upp av flera olika lager så som slitlager, bundet bärlager, obundet 
bärlager, förstärkningslager respektive skyddslager; var och en med olika funktioner och 
egenskaper, se figur 2. 

 
Figur 2. Principiell uppbyggnad av överbyggnad (Trafikverket, 2011). 
 
Höga krav ställs på de översta lager för att de är mer belastade. Det är viktigt att ha material 
med bra bärighet i de lager som befinner sig längst upp i konstruktionen, eftersom lasten 
sprids över en större yta när den fördelas ner i kroppen (Granhage, 2009). 
 

2.2 Olika typer av överbyggnader 
 
Det finns tre olika typer av vägöverbyggnader, flexibla, styva och halvstyva 
överbyggnader, vilka består av olika lager. Den tekniska livslängden för en flexibel 
överbyggnad beräknas till 20 år och för styva överbyggnader så beräknas det upp till 40 år. 
Investeringskostnaden för styva vägöverbyggnader är betydligt högre än flexibla 
vägöverbyggnader (Trafikverket, 2011). 
 
 

2.2.1 Flexibla överbyggnader 
	
Denna typ av överbyggnader har oftast ett bärande lager av asfaltgrus (AG) och 
grusmaterial. Flexibla överbyggnader har endast obundna lager eller obundna lager i 
kombination med bitumenbundna lager. Bitumenbundna lager är uppbyggda av bituminösa 
bindemedel och stenmaterial	(Trafikverket, 2011). 
Överbyggnaden är relativt mjuk och kan bättre ta upp rörelser under beläggningen utan att 
det uppstår sprickor eller gå sönder. Ojämnheten som uppstår i marken kan påverka 
fordonskostnaden och olycksrisken (Degerman & Haraldsson 2003).   
Figur 3 är ett exempel på flexibla överbyggnader och dess olika lager. 	
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Figur 3. Utformning av BBÖ, bergbitumenöverbyggnad (Trafikverket, 2011). 
 

2.2.2 Styva överbyggnader  
	
Styva överbyggnader definieras som betong vägar med beläggning av cement. Denna typ 
av överbyggnader består av ett eller flera lager som är stabiliserade med cement eller 
betong, alltså hydrauliskt bundna. Hydrauliskt bundet material är till exempel 
cementbundet grus och med hydrauliskt bundet menas att partiklarna är bundna till 
varandra genom kemiska föreningar. CBÖ är ett exempel av styva överbyggnader 
(Trafikverket, 2011). 
 
 

 
Figur 4. Utformning av CBÖ, cementbitumenöverbyggnad (Trafikverket, 2011) 
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2.2.3 Halvstyva överbyggnader  
 
De halvstyva eller halvflexibla överbyggnaderna är blandningar av flexibla och styva 
vägöverbyggnader.  
 

2.3 Dimensionering av överbyggnader  
	
Vid dimensionering av nya vägöverbyggnader bestäms tillräckliga tjocklekar för 
överbyggnadens material lager och med lämplig dimensioneringsmetod kan onödiga 
kostnader undvikas. Underdimensionering av en väg kan leda till framtida onödiga 
underhållskostnader och överdimensionering leder till extra konstruktionskostnader. 
Olika dimensioneringsmetoder behöver olika indata för bestämningen av 
vägkonstruktionen.  Några uppgifter som de flesta dimensioneringsmetoder av 
vägöverbyggnader tar hänsyn till är (Agardh & Parhamifar, 2014): 
 

• Val av dimensionerande trafik, (Nekv) 
- ÅDT (årsdygntrafik) bedömning av trafikmängd 
- K, Dimensionerande trafik belastning 
- A, andel tunga fordon 
- B, antal standard axlar per fordon 

 
• Dimensionerings period, (n=20 år) 

- För obundna material och terrass 
- För bundna material 
- Reliabilitet   

 
• Befintlig mark  

- Typ av material 
- Hållfasthetsegenskaper 

 
• Klimatfaktorer 

- Nederbörd 
- Inverkan av temperatur växling på olika material 

 
• Överbyggnadens typ 

- GBÖ, grusbitumen överbyggnad 
- BBÖ, bergbitumen överbyggnad 
- CBÖ, cementbitumen överbyggnad 

• Antal lager  
 

• Överbyggnadens material 
- E-modul, hållfasthet 
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3. Dimensioneringsmetoder  
 
Dimensioneringsmetoder delas ofta in i tre olika huvudgrupper (Agardh & Parhamifar, 
2014): 
 

• Empiriska metoder  
• Analytiska metoder 
• Analytiska-Empiriska metoder 

3.1 Empiriska dimensioneringsmetoder  
	
Empiriska dimensioneringsmetoder baseras på iakttagelser, erfarenhet och studier av 
tidigare genomförda vägkonstruktioner. Denna metod av dimensionering är enkel att 
använda och begär få eller inga beräkningar. Oftast används standardtyper i form av 
diagram och tabeller som består av visar hur en överbyggnad skulle vara uppbyggd, 
material lager och lagertjocklekar.(Agardh & Parhamifar, 2014).  
Nya förhållanden, t ex. trafikbelastning klimat, material och laster som inte tidigare testats, 
kan leda till att problem uppstår. Detta gör den största bristen och nackdelen med empiriska 
dimensioneringsmetoder då metoden är beroende av tidigare utförda vägkonstruktioner. (Al 
Barkawi, 2012). 
 

3.2 Analytiska dimensioneringsmetoder 
	
Analytiska dimensioneringsmetoden går ut på att dimensionera utifrån beräkning av 
töjningar, deformationer och påkänningar som uppstår i vägkroppen vid upprepade 
trafikbelastningar. 
Efter beräkningen av de påkänningarna för vägens livslängd är färdig så dimensioneras 
vägöverbyggnaden så att dess inte överstiger den tillåtna hållfastheten hos de olika 
materialen.  (Agardh & Parhamifar, 2014). 
Nya material och laster kan utvärderas med analytiska dimensioneringsmetoder eftersom de 
är oberoende av tidigare erfarenhet och iakttagelser.  

 
3.3 Analytiska- Empiriska dimensioneringsmetoder 
	
Analytiska-Empiriska dimensioneringsmetoder är en blandning av de två tidigare nämnda 
metoder. Den analytiska delen behandlar beräkningen av spänningar och töjningar i 
vägkonstruktionen och kriterierna för tillåtna värden på spänningar och töjningar behandlas 
av den empiriska delen. (Agardh & Parhamifar, 2014). 
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4. Sverige 

4.1 Vägöverbyggnader  
 
Vanliga överbyggnaders typer i Sverige:  

- GBÖ- Grusbitumenöverbyggnad (flexibel överbyggnad). 
- BBÖ- Bergbitumenöverbyggnad (flexibel överbyggnad). 
- CBÖ- Cementbitumenöverbyggnad (styv överbyggnad). 

 
Asfalt vägar tillhör till flexibla överbyggnader GBÖ och är de mest vanliga i Sverige. 
Utformning av GBÖ består normalt av fem olika lager: SL- bitumenbundet slitlager, AG- 
bitumenbundet bärlager, BL- obundet bärlager av krossat grus, FL- förstärkningslager av 
grus och ett skyddslager. Se figur 5. 

 
 

 
Figur 5. Utformning av GBÖ. (Trafikverket, 2011) 

 
4.2. Dimensioneringsmetoden I Sverige 

4.2.1 Dimensionering enligt svenska normer enligt TRVK väg  
 

Tre olika dimensioneringsmetoder ingår i TRVK väg och beskrivs nedan. 
DK1: Dimensioneringsklass 1 används vid dimensionering av låg trafikerade vägar, upp till 
500 000 standardaxlar under den planerade livslängden för vägen. Dimensioneringen utförs 
med hjälp av tabeller d.v.s. Katalog dimensionering. 
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DK2: Dimensioneringsklass 2 används vid dimensionering av hög trafikerade vägar, över 
500 000 standardaxlar. Detta är en linjärelastisk modell som stöds av dataprogrammet PMS 
objekt. Linjärelasticitet innebär att en kropp återhämtar sig vid avlastning. Hos elastiska 
material är förhållandet mellan spänningen och töjningen är konstant. 
 
DK3: Dimensioneringsklass 3 används vid dimensionering av vägar med extra tung trafik 
(Agardh & Parhamifar, 2014). 

 
 

4.2.2 PMS Objekt 
 
I Sverige används PMS-Objekt som dimensioneringsverktyg för att utföra dimensionering 
av vägöverbyggnader. PMS Objekt är en analytisk- empirisk dimensioneringsmetod som är 
byggd på töjning- och spänningsberäkning orsakade av trafikbelastningar och utgår från 
linjärelastisk teori. PMS Objekt är ett datorbaserat hjälpmedel utvecklat för dimensionering 
av vägar. Programmet används för följande beräkningar: 

• Trafikberäkning 
• Bärighetsberäkning 
• Tjäleberäkning 

 En trafikberäkning görs för att beräkna av ekvivalent antal standardaxlar som vägen 
kommer att trafikeras av under dimensioneringsperioden, n.  
En Bärighetsberäkning görs för att kontrollera om vägkonstruktionen klarar av den 
förväntade trafikbelastningen under dimensioneringsperioden.  
Och en tjäleberäkning görs för att kontrollera om det teoretiska tjällyftet är mindre än 
kravet. Detta är baserat på referenshastighet och ojämna tjällyft. 
Programmet är tillgängligt för dimensionering av väg objekt enligt DK2 (Agardh 
&Parhamifar, 2014). 

PMS Objekt, dimensioneringsverktyget är för vägkonstruktion vid nybyggnation och 
underhållning. Det används som standard i Sverige och är konstruerat av Vägverket (Al 
Barkawi, 2012). 

4.2.3 Ingångsdata 
 
Ingångsdata som behövs dör att dimensionera enligt DK2 är följande (Agardh 
&Parhamifar, 2014):  

• ÅDTk , årsdygntrafik (per körfält) 
• A, Andel tunga fordon 
• B, Antal standardaxlar per fordon (B=2, ingångsvärde) 
• n, Dimensioneringsperiod (n=20 år) 
• Trafikökning/ år (i %) 
• Terrassmaterial 
• Materialegenskaper 
• Klimatzon (1-5) 
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4.2.4 Klimat 
 
Klimat inverkan på vägmaterialet är viktig faktor för dimensioneringen av 
vägkonstruktionen och måste därför beaktas. Fukthalten i material kan påverka 
bärighetsegenskaperna, därför ska det beaktas vid beräkningen av bärförmågan.  
Temperaturen är också en viktig faktor som kan påverka beläggningens egenskaper. 
Sverige delas in i fem olika klimatzoner (Agardh & Parhamifar, 2014). (Se bilaga 1) 

 

 
Figur 6. Sveriges klimatzoner (Trafikverket, 2011) 

4.2.5 Terrassmaterial 
	
Material I terrass måste undersökas och bestämmas ned till ett viss djup, som kallas för 
utskiftningsdjupet. Underbyggnadens material får ej vara nära färdiga vägytan än vad som 
är angivet av överbyggnadens tjocklek för respektive material typ och tjälfarlighetsklass. Se 
bilaga 2. Detta gäller även för fyllning med sprängsten på jord.  
 
För att kunna dimensionera en åtgärd beräknas återstående bärighet i underbyggnad och 
undergrund hos den befintliga konstruktionen. Beräkningarna görs med hjälp av tabell 1, 
Indelning av jord och berg i olika materialtyper (Trafikverket, 2011). 
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Tabell 1. Inledning av berg och jord i materialtyp (Trafikverket, 2011). 
 

 
 
 
Materialtyp 1 eller 2 används för återfyllning ska inte vara tjällyftande mineraljord. 
Materialtyp 6 före byggandet med detta material typ en utredning måste utföras med 
avseende på bärighet, stabilitet, sättningar och tjälfarlighet. 
GBÖ, BBÖ och CBÖ har material typ 2-6. 

 

4.2.6 Verifiering av bärighet 
	
Beräkning av tillåtet antal standardaxlar för bitumenbundet bärlager under klimatperiod "i" 
Ntill, bb med hänsyn till utmattning i underkanten av bitumenbundet bärlager.  
 

 
 
ni = Antal dygn under klimatperiod ”i”  
Ti= Temperatur (°C) i bitumen bunden beläggning för klimatperiod "i"  
fs= Lika med 1,0 (nybyggnad) 
ε bb i, = Största horisontella dragtöjning i bitumenbundet bärlager för klimatperiod "i" vid 
belastning med en standardaxel på väg ytan.  
 



18	
BY1705  
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

	

 
 
 
Beräkning av tillåtet antal standardaxlar för terrass yta under klimatperiod 
”i” Nte,i med hänsyn till den vertikala trycktöjningen i överkanten av terrassen. 

 
fd = korrigeringsfaktor med avseende fukt och väta i 
terrassmaterial.  
m = antalet klimatperioder 
ni = antal dygn under aktuell klimatperiod ”i” 
εte, i = största vertikala trycktöjning i terrassyta för klimatperiod ”i” vid belastning med en 
standardaxel på väg ytan(Trafikverket, 2011). 

5. Norge 

5.1 Vägöverbyggnader  
 
Norges vägöverbyggnader består av sex olika lager. ”Väg täcke” som består av slitlager SL 
och bitumenbundet lager AG, bärlager BL, Förstärkningslager FL och Frostskyddslager. 
Allt material som ska användas i vägöverbyggnaden har tilldelat en 
lastfördelningskoefficient som är ett tal som anger materialets förmåga att distribuera 
trafikbelastningar. 
 
”Väg täcke”- det finns två olika typer av väg täcke, Mjuk täcke och styv täcke. Valet av 
täcket baseras på ÅDT- värdet (vid öppnings året). Som slitlager och bindemedel är 
huvudsakligen bituminösa material som används. 
Bärlager, BL- standard värde på de vanliga materialen är bestämd. Vid användning av 
andra material måste lagertjocklekar beräknas med hänsyn till indexkrav och last 
fördelningskoefficienten av materialet. Här är huvudsakligen bituminösa material som 
används. 
Förstärkningslager, FL- tjockleken av detta lager baseras på trafikbelastningen och 
grundens kapacitetgrupp. I Norge referensmaterialet förstärkningslagers (grus) 
lastfördelningskoefficient är a=1.0. 
Frostskyddslager- den ska vara lika tjock som skillnaden av totala överbyggnadens 
tjocklek och summan av väg täcket (SL+AG), bärlagret och förstärkningslagret. 
Behovet för frostskydd måste klarläggas genom separata analyser baserade på information 
om markförhållanden, undergrundsmaterial och klimatdata. (Aurstad m fl, 2016 & Statens 
vegvesen, 2014) 
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Figur 7. Utformning av en norsk vägöverbyggnad (Aurstad m fl, 2016). 
 
Vid dimensionering av vägöverbyggnader är det viktigt att välja rätt material för de olika 
delarna av vägkonstruktionen då materialen påverkas av påkänningar. Faktorer som mest 
påverkar vägkonstruktionen är följande: 

• Trafiklast 
• Klimat, regn och temperatur 
• Undergrunden 
• Topografiska förhållanden 
• Avloppsförhållandet  
• Dimensioneringsmetoder 
• Materialegenskaper hos de olika skikten i strukturen 

 
Vissa faktorer kan ändras mycket från ett år till ett annat. Krav på materialegenskaper är 
beroende av hur konstruktionsmaterialet som används. Materialen måste kunna ha god 
beständighet mot klimatiska påkänningar och kemikalier (Aurstad m fl, 2016). 
 
 
 

5.2 Dimensioneringsmetoden i Norge 
 
Den norska dimensionerings system baseras på allmän erfarenhet och iakttagelser. 
Dimensionering av vägöverbyggnader enligt norska regler beskrivs i Handbook N200.  
Tjockleken på de olika lager som ingår i en norsk vägöverbyggnad ges i tabeller som en 
funktion av kapacitetsgrupp och trafikbelastning. Utformningen av tabellerna är gjord med 
hänsyn till indexvärdena och bestämda lastfördelnings koefficienter som ser till att 
överbyggnadens bärighet förmågan säkerställs (Statens vegvesen, 2014). 
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5.2.1 Indexmetoden  
 
Indexmetoden är grunden för dimensionering av vägöverbyggnader med avseende på 
kapacitet i Norge. 
Dimensionering av vägöverbyggnader med index-metod baseras på en klassificering av 
material i den övre och nedre delen av överbyggnaden och används till låg trafikerade 
vägar. Det kompletteras med teoretiska beräkningar som gör att systemet tillämpas på olika 
antaganden med hänsyn till markförhållanden, trafikbelastning och klimat. Metoden är 
enkel att använda och ger tydliga resultat. 
Lagertjocklekar för Täcket som är SL och AG tillsammans, Bärlager och 
Förstärkningslager ges i tabellerna som en funktion av kapacitetsgrupp och trafikbelastning. 
Utformningen av tabellerna är gjord med hänsyn till indexvärdena och lastfördelnings 
koefficienter och ser till att överbyggnadens bärighet säkerställs. Behovet för frostskydd 
bestäms genom separata analyser baserade på markförhållanden, material typ och 
klimatdata (Aurstad m fl, 2016). 
 
Lastfördelnings koefficienter kan bestämmas på grundval av E-modulen som är beräknad 
från deformationsmätningarna. 
Indexvärde för ett lager, definieras som ”tjockleken x lastfördelnings koefficient”. Det är 
ett uttryck för lagers lastdelning förmåga (Aurstad m fl, 2016). 
 
Vid dimensionering ställs ofta krav på tre olika index se figur 8.  

 

 
Figur 8. Indexmetodens beteckningar (Aurstad m fl, 2016). 
 
Indexmetodens beteckningar: DI (omslag eller täcke index) är summan av indexvärden för 
alla lager som är räknat från väg ytan och ned till det första lagern i väg överbyggnaden 
med en lastfördelnings koefficient mindre än 2,5.  
BI (bärlagerindex) är summan av indexvärden för alla skikt räknat från vägbanan och ned 
till det första lagern i konstruktionen med en lastfördelnings koefficient mindre än 1,25.  
SI (styrkeindex) är summan av indexvärden för alla av vägbanan ner till undergrund 
(Aurstad m fl, 2016). 
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Kapacitetgrupp - undergrunds material delas in i olika kapacitetsgrupper (1–7) beror på 
materialens bärförmåga (Aurstad m fl, 2016). 
Se bilaga 4. 
 
Norges vägnät är uppdelat i fyra grupper som är enskilda vägar, kommunala vägar, 
länsvägar och nationella vägar.  
I Norge är dimensioneringsperioden för vägar, n=20 år. Detta betyder att vägen inte ska 
påverkas av nedbrytning så att det blir nödvändigt att vidta åtgärder utöver det planerade 
underhållning.  
 
Arbetsprocessen vid dimensionering av överbyggnader består normalt av följande punkter: 

• Bestämning av täck typ och tjocklek 
• Beräkning av dimensionerande trafikbelastning 
• Val av bärlager  
• Val av material och bestämning av tjockleken på förstärkningslager 
• Val av frostskyddsmaterial och bestämning av skikttjocklek 

 
(Aurstad m fl, 2016). 

5.2.2 Ingångsdata 
 
Ingångsparametrar för dimensionering av vägöverbyggnader i Norge (Aurstad m fl, 2016). 

• ÅDT 
• Andel tung trafik. 
• Dimensioneringsperiod (n= 20 år) 
• Trafikökning/år 
• Tillåten axel last (normalt 10 ton) 
• Antal körfält 

 

5.2.3 Trafik och klimat  
 
Vid dimensionering av överbyggnader är det viktigt att klassificera kapaciteten av 
undergrunden, d.v.s. bärförmågan. Dessutom ställs krav på de material som skall ingå i 
vägöverbyggnaden. Trafikbelastningen är en viktig parameter och motsvarar 10-ton axel 
last per fält i dimensioneringsperioden. Klimatpåkänningar är också mycket viktigt 
parameter eftersom klimatet har stor betydelse och inverkan på själva vägkroppen och 
vägens (Aurstad m fl, 2016). 
 
Lasten från den upprepade trafikbelastningen måste fördelas ner genom konstruktionen 
utan att orsaka skadliga och oacceptabla deformationer. Vägöverbyggnaden måste tåla de 
olika klimat påkänningarna utan att påverka materialen i vägkroppen. För att klara av dessa 
byggs den övergripande vägöverbyggnaden av flera olika lager med olika funktioner och 
egenskaper (Aurstad m fl, 2016). 
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5.2.4 Klimatfaktor, Kf 
 
Klimatfaktorn Kf som skall användas för varje projekt måste bestämmas med hjälp av 
dimensioneringsperioden, n. Klimatfaktorn ska alltid ha värden på 1.0 eller>1.0 beroende 
på den förväntade livslängden (Aurstad m fl, 2016). 

• Kf = 1,3 för n = 10 år 
• Kf = 1,4 för n = 100 år 
• Kf = 1,5 för n = 200 år 

5.2.5 Beräkning av Nedbrytningsmodell  
 
Nedbrytningsmodell med avseende på utmattning hos 
Bitumenbundna lager har formel (Aurstad m fl, 2016): 
 

 
 
Där: 
 
1. Nf = antal last repetitioner innan utmattnings sprickor uppstår. 
2. ɛh = horisontell töjning i underkant av bitumenbunden lager. 
3. E = E-modul för asfalt.  
4. f1, f2, f3 = konstanter. 
 
 
 
Trafiklaster medför horisontella dragspänningar som leder till sprickbildning. Därmed 
samma trafikbelastning medför också vertikala spänningar som leder till permanent 
deformationer i det svagare lagret i vägkonstruktionen. 
 

                                         
Figur 9. Vertikala och horisontella spänningar i en vägkropp (Aurstad m fl, 2016). 
 

 
Där:  
 
1. Nd = antal last repetitioner som kan accepteras innan deformationen blir stor  
2. ɛc = vertikal töjning 
3. f4, f5 är konstanter. 
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6. Danmark 

6.1 Dimensioneringsmetoden i Danmark 
	
MMOPP- Mathematical Model of Pavement Performance. 
 
I Danmark används programmet MMOPP vid dimensionering av vägöverbyggnader, 
programmet har utvecklats av staten Vejvsen och är godkänd av regelrådet. 
Ingångsparametrar som används är trafikbelastningen, trafikklass, dimensioneringsperiod, 
E-modul, lager tjocklekar, max och min hastighet. Vid användning av programmet ska det 
anges om det ska var simulering eller analytisk dimensionering (Vejregler, 2013) 
Dimensioneringen med MMOPP kan göras på tre olika sätt: 

• Katalog dimensionering.  
• Analytisk- Empirisk dimensionering. 
• Dimensionering genom Simulering och optimering 

Med hjälp av Katalog dimensionering kan flexibla och halvstyva överbyggnader 
dimensioneras, se bilaga 5. 
Alla tre typer av överbyggnader kan dimensioneras med hjälp av Analytisk dimensionering, 
även förstärkning av flexibla och halvstyva överbyggnader. 
Med Simulering kan flexibla överbyggnader och dess förstärkning dimensioneras 
(Vejregler, 2013 & Statens vegvesen, 2014). 
 
 

6.2. Analytisk-empirisk dimensionering 
 
Denna typ av dimensionering är baserad på linjära elastiska beräkningar av horisontell 
utsträckning av lager och bestämd lager tjocklekar utifrån dimensionerings kriterier. 
Tillåtna axel last är 10 ton. 
Obundet material:  
Största tillåtna vertikala tryckspänning på översidan av lagret:  
σz = 0,086 MPa × (E/160 MPa)1,06 × (NÆ10/106)-0,25 

Asfalt 
Största tillåtna horisontella töjning I undersidan av asfaltlagret: 
εh = -0,000250 × (NÆ10/106)-0,191 .  
(Vejregler, 2013). 
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6.2.1Trafikklass  
 
För att dimensionera en vägöverbyggnad med analytisk dimensioneringsmetoden är det 
viktigt att välja rätt trafikklass. Trafikklasser delas in i 8 olika klasser, T0-T7. 
 
Tabell 2. Trafikklasser. (Vejdirektoratet, 2013) 
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6.2.2 Materialtyp 
	
Med	hjälp	av	trafikklasser	kan	man	välja	rätt	material	typ.	
Tabell 3. Material typer I Danmark (Vejdirektoratet, 2013) 
	

 
 

6.3 Simulering 
 
Dimensionering av vägöverbyggnader med hjälp av simulering är en process som gör 
uppskattningen av det verkliga värdet för medelvärdet standard avvikelsen för de olika 
parametrarna blir exakt. Ju fler beräkningar som genomförs, desto mer exakt blir resultatet.  
Parametrarna är livstidskriterier, asfalt nedbrytning, jämnhet och spår bildning. 
För att få 85 % exakt värdet, måste 1000 simuleringar göras. Detta gör att en sådan 
dimensionerings process inte är praktisk idag (Vejdirektoratet, 2013). 
 
Simuleringsprogrammet är baserad på en serie av matematiska modeller av interaktion 
mellan hjul och beläggning, påkänningar och belastningar som påverkar överbyggnaden 
(Vejdirektoratet, 2013). 
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Följande modeller används vid simulering (Vejregler, 2013): 
 
• Bestämmelse av överbyggnaden olika lager. Bestämning av tjocklekar och egenskaper 

för de olika lager. Se figur 10. 
• Belastningsmodell som bestämmer interaktionen mellan väg ytans geometri och hjul 

rörelser. Samt påverkan på vägbanan. 
• Klimat modell, definition av sambandet mellan klimatet och materialets deformation. Se 

tabell 4. 
• Respons Modell, beskrivning av hur en påverkan av vägbanan går ner genom 

vägkroppen.  
• Material nedbrytning (sprickbildning). Samband mellan dynamiska effekter och 

nedbrytning av AG, asfaltlager. 
• Permanent deformation exempelvis jämnhet och spårbildning. Samband mellan 

dynamiska påkänningar och permanenta deformationer. 
 
 

 
Figur 10. Överbyggnadens olika lager (Vejregler, 2013). 
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I tabell 4 visas de periodlängder och förhållandet mellan temperaturen och E-modulerna i 
respektive period. Det framgår att E-moduler ges som indata till simuleringsprogrammet 
(Vejregler, 2013). 
 
Tabell 4. Klimatsimulerings parametrar (Vejregler, 2013). 
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7. Jämförelse mellan olika dimensioneringsmetoder 
	
Tabell 5 redovisar resultatet från studierna I form av jämförelse mellan de olika metoderna 
som används I Sverige, Norge och Danmark.  
 
I Sverige och Danmark indelas terrass material eller undergrundsmaterial till flera olika 
material typer. Sju material typer i Sverige och tre typer i Danmark. Medan i Norge 
undergrunds material delas in i åtta kapacitetsgrupper beroende på materialens bärförmåga.   
Orsaken till att Sverige är indelat i fem olika klimatzoner är att Sverige är ett stort land som 
har stor yta och flera klimat variationer. Medan Norge använder sig av bestämda klimatdata 
beroende på dimensioneringsperioden, n. Danmark använder  temperatur värde för att 
bestämma E-modulen. 
 
 
PMS metoden används för att få ut överbyggnadens lagertjocklekar. 
Indexmetoden används för att beräkna bärighet I olika material. 
MMOPP metoden används för att få ut E-modul, respons värde och livslängden(år).  
I tabell 5 kan man också se formlerna som används I varje land för att bestämma 
nedbrytningsmodellen med avseende på utmattning hos bitumenbundna lager samt 
terrassen. 
 
Tabell 6 redovisar för- och nackdelar som de tre dimensioneringsmetoderna har. 
PMS metoden är godkänd av trafikverket och ger tydliga svar samt är enkel att använda. 
Indexmetoden är också enkel att använda och ger även tydliga svar precis som PMS 
metoden. MMOPP metoden har tre olika alternativ som man kan välja den mest passandet. 
Dessa var fördelarna som de tre metoder har.   
Problem kan uppstå vid användning av nya material är en nackdel som PMS metoden har. 
Bedömningen av ingående material kan vara svårt är svagheten i Indexmetoden och 
dimensionering genom simulering kräver mycket tid och leder till idag blir metoden 
opraktisk.  
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Tabell	5.	Redovisar	resultatet	från	jämförelsen	mellan	olika	dimensioneringsmetoder	
som	tillämpas	i	Sverige,	Norge	respektive	Danmark.	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 Sverige Norge Danmark 
 

                 Metod 
          
   Indata 

 
PMS Objekt 

Pavement Management 
Systems 

 

   
Indexmetod 

 
MMOPP 

Mathematical Modelling 
of Pavement 
Performance 

 
Terrassmaterial  Material typ  

(1-6) 
Kapacitetsgrupp 
(1-7) 

3 olika Materialtyper 
 

Klimat 5 klimatzoner 
(1-5) 
se bilaga 1. 

Kf = 1,3 
Kf = 1,4 
Kf = 1,5 

Se tabell 4. 

Nedbrytningsmodell 
med avseende på 
utmattning hos 
Bitumenbundna 
lager  

	 σz	=	0,086	MPa		
×	(E/160	MPa)1,06  
×	(N10/106)-0,25	
	

Nedbrytningsmodell 
med avseende på 
utmattning hos 
Terrass 

 

 
εh = - 0,000250 
× (N10/106)-0,191 

Utdata 
(Resultat) 

Lagertjocklekar	för:	
• SL	
• AG	
• BL	
• FL	

Bärighet	
E-modul.	

• E-modul	
• Respons	värde		
• Tillåtet	

Respons	värde	
• Livslängd	(år)	

(Se	bilaga	6)			
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Tabell 6. För- och nackdelar för de olika metoderna. 
 

 Fördelar 
 

Nackdelar 

PMS Objekt Godkänd av Trafikverket.  
Tydligt resultat 
Tar hänsyn till faktorer på ett 
rationellt sätt. 

Svårt att använda nya laster 
och material.  
Underskattning av 
tjälutskiftningar i vissa 
material.  

Indexmetod Enkel att använda 
Tydligt resultat. 

Bedömningen av ingående 
material kan vara svårt. 

MMOPP Har 3 olika nivåer som ger 
möjligheten att välja den mest 
passande och den lämpligaste 
 

Dimensionering av 
vägöverbyggnader med hjälp 
av simulering är inte praktisk 
och är tidskrävande. 
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8. Diskussioner och Slutsats 
 
Dimensioneringsmetoderna som används I Sverige, Norge och Danmark har olikheter och 
likheter. Ingångsdata för systemen är nästa lika i alla de Nordiska länderna då det viktigaste 
är Klimatet, tjällyftningar och trafikbelastningen. 
 
Klimatet är en gemensam faktor som alla Nordiska länder tar hänsyn till vid 
dimensionering av vägöverbyggnader. 
Framförallt klimatet är en av de viktigaste faktorer som kan påverka vägens nedbrytning. 
Med klimat menas temperatur och vatten då temperaturen kan försämra asfaltens styvhet 
och överbyggnaden bärförmågan. Obundna lagern blir främst påverkade av vattnet och gör 
att vägkroppen blir sämre. 
 
I Sverige används främst PMS Objekt som dimensioneringsprogram för vägöverbyggnader. 
Programmet grundar sig på Trafikverkets regelverk och är anpassat för svenska 
förhållanden som klimatet och tjällyftningen som gör att den fungerar utmärkt i landet och 
ger bästa resultat. Programmet är baserat på erfarenhet och iakttagelser som gör att 
användningen av nya material blir svår. Det man får ut från programmet är tjocklekar på de 
olika lager som överbyggnaden består av. 
 
Norska dimensioneringssystemet är baserat på användningen av Indexmetoden som är 
enkel att använda och är fokuserad på förstärkningsåtgärder samt den är också baserat på 
erfarenhet och iakttagelser. Skillnaden mellan det svenska och norska systemet är att 
lagertjocklekar ges i tabeller som en funktion av kapacitetsgrupp och trafikbelastning. 
Utformningen av tabellerna är gjord med hänsyn till indexvärdena och lastfördelnings 
koefficienter och ser till att överbyggnadens bärighet säkerställs.  
 
I Danmark används metoden MMOPP för att bestämma livslängden, E-modul, respons 
värde för de olika lager i en vägöverbyggnad. Dimensionering	av	vägöverbyggnader	
med	hjälp	av	MMOPP-metoden	kan	göras	på	tre	olika	sätt,	Katalog	dimensionering,	
Analytisk-empirisk	dimensionering	eller	med	simulering.	Detta	innebär	att	det	som	
anses	mer	passande	och	lämpligt	kan	användas.	
	

8.1 Tidsbrist 
	
Tiden och språket, norska och danska var de största problem jag hade under arbetet. Att 
hitta rätt information till denna studie och översätta det till svenska tog mig mycket tid. 
Annars hade jag använt mig av den tiden för att fördjupa mig mer i de metoderna och göra 
rapporten ännu bättre. 
 

8.2 Rekommendationer inför framtida studier 
	

Till	framtida	studier	kan	det	vara	bra	att	kontakta	personer	från	Norska	och	Danska	
vägverket	som	kan	hjälpa	till	och	visa	hur	man	använder	dessa	olika	metoder.	Ifall	det	
är	möjligt	och	om	tiden	utnyttjas	på	rätt	sätt	så	kan	exjobbaren	göra	dimensioneringar	
med	hjälp	av	dessa	metoder	och	redovisa	dem	som	resultat,	med	andra	ord	det	är	att	
använda	dessa	metoder.	På	så	sätt	kan	det	vara	tydligare	och	enklar	att	förstå	hur	de	
olika	metoderna	fungerar.		
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10. Bilagor 
	

Bilaga 1 
Sveriges	olika	klimatzoner	(Trafikverket, 2011).	
	

	
Klimatperiodens	längd	DK	2	[antal	dygn	under	året]	
	
	

	
	
Temperatur	i	bitumenbunden	beläggning,	DK	2	[oC]	
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Bilaga 2 
	
Olika	tjälfarlighetsklasser	(Trafikverket, 2011).	
	

	
	
	

Bilaga 3 
	
Styvhetsmoduler, Ms, (MPa) för material i både underbyggnad och underground 
(Trafikverket, 2011). 
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Bilaga 4 
 
Indelning av jord och berg I materialtyper (Aurstad m fl, 2016). 
 

	
Bæreevnegruppe- Kapacitetsgrupp  
Undergrunn- Undergrund 
Telefarlighet- Tjälfarlighet 
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Bilaga 5 
	
Tabell för Katalog dimensionering (Vejdirektoratet, 2013). 
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Bilaga 6  
	
Ingångsparametrar	som	behövs	och	resultatet	från	MMOPP	metoden	(Vejregler, 2013).	
	

	


