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Inledning 

Bakgrund 

Utvecklingen mot effektivare och miljöanpassade fordon leder till förändringar i hur den 

tunga trafiken påverkar vägnätet. Utvecklingen mot längre och tyngre fordon är ett exempel. 

Singeldäck med lågt rullmotstånd är ett annat exempel. Dessa förändringar kan leda till en 

oproportionellt ökad nedbrytning av infrastrukturen om inte vägars bärighet upprätthålls 

därefter och inte balanserade krav ställs på fordon och trafikering. Detta kräver kunskap om 

hur olika egenskaper hos fordon och däck inverkar på nedbrytningen.  

Syfte och mål 

Rapporten ämnar belysa konsekvenserna av hur olika egenskaper hos däck inverkar på 

nedbrytningen av belagda vägar. Målet är att kunna kvantifiera konsekvenserna av 

användning av singel- och parmonterade däck på nedbrytningen av belagda vägnätet. För 

grusvägar gäller liknande problem som för belagda vägar med tunna beläggningar, men 

problemen ställs mer på sin spets, t.ex. inverkan av reduktion av kontakttryck och 

dräneringsförhållande i samband med tjällossning.  

Metod och dokumentets struktur 

Rapporten bygger på tidigare arbete med probleminventering och en kunskapssamman-

ställning som utförts under 2015 och som i tillämpliga delar förts in i denna rapport. 

Därefter har scenarier skapats med olika däckskonfigurationer och vägkategorier som 

medger aggregering av konsekvenser för hela vägnätet. Slutligen diskuteras beräkningarna 

och slutsatser dras. 

Probleminventering och kunskapssammanställning 

Skillnader i påkänningar 

Påkänningar som beror av däckens montering (längdskala 2) 

I en studie av Djärf et al. [1] undersöktes effekter av singel- och dubbelmontage samt olika 

däckstyper. Det första fordonets dolly användes för montering av olika däck och montage. 

Resultatet redovisas nedan som beräknade ekvivalenta belastningar. De ekvivalenta 

belastningarna bygger på beräkningar av livslängder genom kriterier för kopplade till 

horisontella töjningar i underkant asfalt ((3,26∙10-3/ t
)4,2) och vertikala töjningar på 

terrassytan ((28∙10-3/ z
)4). Livslängderna för olika däck och däckskonfigurationer har sedan 

jämförts sedan med livslängden för dubbelmontage med 100 kN axeltryck och 700 kPa 

däckstryck. Även effekterna av olika däckstryck och axellast undersöktes. Däckstryck 

undersöktes genom att sänka och höja däckstrycket med 20 % från de av rekommenderade 

däckstrycken. Resultatet från det rekommenderade däckstrycket anges som något fetare 

linjer i figurerna nedan. Graferna visar att dubbelmontage ger mindre nedbrytning jämfört 

med singelmontage. De visar också att bredare singeldäck (445) ger mindre nedbrytning 

jämfört med smalare (350 och 385), men detta ska bedömas utifrån att det bredare däcket 

har något lägre rekommenderat däckstryck. Effekten av däcksbredd är inte helt konsistent i 

studien. Frågetecken råder om hur töjningar i tvärled och längdled har hanterats.  
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Figur 1: Beräknade ekvivalenta belastningar (skada relativt dubbelmontage med 100 kN axeltryck och 

700 kPa däckstryck) för 8 (t.v.) respektive 15 cm asfalt (t.h.) [1].  

 

I rapporten COST 334 [2] beskrivs tre olika studier där accelererade fullskaleförsök använts 

för att undersöka verkliga påkänningar i vägkonstruktioner, där för övrigt ovanstående 

studie rapporterad av Djärf et al. ingår. Max påkänningar förekommer oftast i tvärled, 

särskilt för tunna beläggningar, men konsistens saknas. Möjligen kan det förklaras med 

däckens egenskaper och pålagd last. För dessa fullskaleförsök har inga strukturella analyser 

genomförts där kontakttryckets fördelning över vägytan ingått i analysen. I kommande 

avsnitt undersöks denna problematik ytterligare.  

Påkänningarna för singel- och dubbelmontage skiljer sig inte bara i de bundna lagren utan 

skillnaden är påtaglig i de översta obundna lagren, särskilt under tunnare beläggningar där 

lastspridningen i bundna lager är sämre. Skillnaderna är dock relevanta ända ner i terrassen 

som figuren med beräkningsexemplet nedan visar. Även om skillnaden i töjning bara är ett 

fåtal procent ger detta signifikanta skillnader i risk för spårbildning, t.ex. kvantifierat genom 

fyrapotensregeln. Eftersom inte obundet bärlager är särskilt utformat för att motverka 

spårbildning bör frågan om effekter av singelmontage innefatta en diskussion ur denna 

aspekt.  
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Figur 2: Exempel på beräknad vertikal töjning på olika djup i vägkroppen för singel- och 

dubbelmontage med totalt 50 kN last (halvaxel) på sommarvägar med 10 cm asfalt och 50 cm 

obundna material.  

 

I Sverige har vi tunna beläggningar på det lågtrafikerade vägnätet som ur perspektivet nivå 

på påkänningar beter sig fundamentalt olika jämfört med tjocka beläggningar. Ingen exakt 

definition finns men i figuren nedan exemplifieras skillnaden mellan tunna och tjocka 

beläggningar genom redovisning av beräknade deflektioner hos vägytan under 100 kN 

axellast med dubbelmontage. För den tjocka beläggningen är lastspridningen så pass stor att 

deflektionen blir störst mellan däcken (position 0,15 m) och därmed även störst dragtöjning 

i underkant beläggning. Den tunna beläggningen är betydligt mer följsam under lasten och 

deflektionen är som störst under däcken. Påkänningarnas fördelning i de bundna lagren är 

mycket komplex och beror på bl.a. interaktionen med underliggande lager, temperatur och 

fordonens hastighet. I just det här exemplet är den maximala dragtöjningen i underkanten 

av den tunna asfalten under ytterkanten på däcken (där ytdeflektionen kröker som mest). 

Den viktigaste skillnaden mellan tunna och tjocka beläggningar är att töjningarna i tunna 

beläggningar huvudsakligen styrs av underliggande lager. Detta innebär bland annat att 

kombinationen styvare bindemedel och någon extra centimeter asfalt på tjocka beläggningar 

(som ur flera aspekter leder till bättre bärighet) i regel inte är rätt åtgärd för tunna 

beläggningar. För att fungera väl måste tunna beläggningar ha god flexibilitet och 

självläkande förmåga. Vid utmattningsprovning görs distinktionen mellan att lasten styrs 

(tjocka beläggningar) och töjningen styrs (tunna beläggningar). Tunna beläggningar drabbas 

i regel av krackelering i bundna lager och spårbildning i obundna lager. Beroende på klimat, 

årstid, beläggningens ålder, med mera är det svårt att göra en allmän distinktion mellan 

tunna och tjocka beläggningar på det svenska vägnätet.  
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Figur 3: Beräknad deflektion längs sektion i tvärled för dubbelmontage med totalt 50 kN last (halvaxel) 

på sommarvägar med 5 (nedre blå) resp. 20 cm (övre röd) asfalt.  

 

Inverkan av parmontage i jämförelse med singeldäck är svårt att koppla loss från 

vägöverbyggnadens egenskaper. Som figuren nedan visar är den positiva effekten av 

parmontage beroende av årstid, däckstryck och beläggningstjocklek. Dessvärre är det också 

svårt att dra definitiva slutsatser om töjningar i beläggningar av nedanstående figurer 

eftersom även kontaktytans form spelar roll för töjningarnas storlek, vilket behandlas i 

detalj i nästa avsnitt. Störst skillnader i påkänningar erhålls i tunna beläggningar sommartid 

om tjocklek på asfalten och däckstryck varierar samt vilken typ av däcksmontage som 

används.  

  

  

Figur 4: Beräknade töjningar i underkant beläggning för 5 och 10 cm tjocklek under olika årstider och 

däckstryck. (t.v.) för parmontage (övre) och singeldäck (nedre).  
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Påkänningar som beror av däckens utformning (längdskala 3-5) 

Däckens uppbyggnad, tryck och last inverkar på fördelningen av tryck mellan däck och 

vägyta (längdskala 3). Däcksmönster och vägytans textur bidrar till variationer (längdskala 4 

och 5). Som framgår av Figur 9 m.fl. är formen på kontaktytan av stor betydelse för vilka 

påkänningar som uppkommer i de övre överbyggnadslagren. Det har teoretiskt visats att 

längsgående (x) töjningar kan påverkas särskilt negativt av kontaktytans form. De 

geometriska längdskalorna för kontaktytans utbredning och asfaltens tjocklek kan här 

sammanfalla så att beläggningens krökning blir stor i vägens längsriktning.  

  

Figur 5: Nedsjunkning under däck med kontaktytans längd mindre än bredden.   

 

Töjningar i tvärled (y) är normalt visserligen lägre för parmontage eller breda däck såvida 

inte däckstrycket är lågt, men påverkas negativt av spårbildning och viskoelastiska effekter. 

Om beläggningen ändrar form uppstår sannolikt sprickor lättare. När upprepade töjningar i 

tvärled överskrider beläggningens förmåga uppstår sprickor längsled, vilket är vanligt på 

vägnätet och tecken på dålig bärighet när de förekommer i hjulspår.  

För att förstå hur permanenta deformationer och sprickbildning uppkommer under olika 

typer av däck är det viktigt att känna till hur påkänningar i form av spänningar och töjningar 

fördelar sig i de olika materialen. På skala 3 till 5 påverkar givetvis kontaktytans egenskaper 

de översta bundna lagren mest. På skala 3 är kontaktytans form och trycket/spänningen mot 

vägytan mycket viktig för påkänningarna i asfalten. För att belysa hur kontaktytans form 

påverkar nedbrytningen har beräkningar gjorts som illustrerar olika aspekter, se figuren 

nedan. Vid beräkningar av spänningar och töjningar har traditionellt s.k. multilagerteori 

använts som förutsätter en cirkulärt anbringad last på vägytan med jämn 

spänningsfördelning. Studier visar att kontaktytan mellan däck och vägyta i hög grad 

avviker från cirkulär form utan snarare är rektangulär vid optimalt däckstryck där bredden 

bestäms av bredden på däckets slityta och längden av last och däckstryck.  

Nedan redovisas längder på kontaktytan för tre olika däckskonfigurationer med tre olika 

axellaster och två olika däckstryck. Högt däckstryck, liten last och breda däck skapar breda 

och korta kontaktytor.  
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Däcksbredd [mm] 275 385 445 

Kontaktbredd [mm] 215 325 385 

 Konfiguration Dubbelmontage  Singelmontage  Singelmontage  

         Däckstryck [MPa] 
Axellast [kN] 

0,7 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 

80 133 103 176 137 148 115 

100 166 129 220 171 186 144 

120 199 155 264 205 223 173 

 

Figur 6: Tabell med beräknade längder för kontaktytor och figur med teoretiska kontaktytor beroende 

av däckstryck och däcksbredd.  

 

Däckstryck, last, däckens geometri samt däckens uppbyggnad samspelar i skapandet av 

fördelningar av kontakttryck mellan däck och vägyta. Nedanstående figur är hämtad ur en 

rapport från Sydafrika (De Beer et al., 2005). Den visar hur jämna kontrakttryck kan skapas 

om last och däckstryck balanseras. Annars skapas ojämna fördelningar med maximala 

kontakttryck antingen i ytterkant (lågt tryck i förhållande till last) eller mitt under däcken 

(högt tryck i förhållande till last). Figuren nedan illustrerar i något förenklad form hur 

kontaktytans bredd för väl pumpade däck inte varierar nämnvärt medan däremot 

fördelningen i längdled varierar, både till längden och maxvärde. Figuren nedan antyder att 

fördelningen av kontaktrycket skulle vara formad som en halv sinusvåg men andra 

mätningar påvisar snarare att kontrakttrycket uppvisar en platå mitt under däcket som är 

nära däckstrycket (gäller ej för höga däckstryck i förhållande till lasten).  
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Figur 7: Kontakttryckets fördelning vid olika last och däckstryck (De Beer et al. 2005). 

 

Med tanke på ovanstående resonemang har töjningar i underkant asfalt beräknats för en 

däckslast på 50 kN (halvaxel) för olika tjocklekar på asfalten, 800 kPa däckstryck och tre 

olika kontaktytor: (1) Cirkulär last, (2) rektangulär bredd 385 mm och (3) rektangulär bredd 

495 mm. Valet av den extrema dimensionen 495 mm är vald med tanke på att undersöka 

vilka problem och möjligheter bredare däck erbjuder. Av figuren nedan framgår att 

töjningarna under lastens mitt varierar både med tjockleken på asfalten och med vilken 

riktning töjningen beräknas. Riktning i tvärled benämns y-led (transversal) medan 

riktningen i vägens längdled benämns x-led (longitudinal). För cirkulär statisk last är 

påkänningarna lika i x- och y-led. För tjocka beläggningar är skillnaden liten mellan olika 

former på kontaktytan. Skillnaden blir större ju tunnare beläggningen är. Dessutom blir 

skillnaderna större för töjningar i tvärled som t.o.m. går mot noll vid styvhetsmoduler 

representativa för sommarperioden. Orsaken till att töjningen i tvärled är liten för breda 

däck är att maximal töjning istället uppkommer under ytterkanten på däcket, vilket framgår 

av figuren nedan. Det bör särskilt noteras att de avlånga kontaktytorna skapar avsevärt 

större påkänningar i den ledd med den kortaste längden, dvs. normalt i vägens 

längdriktning.  
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Figur 8: Töjning i underkant asfalt i längs- (x) och tvärled (y) för olika tjocklekar på asfalten där cirkulärt 

utbredd last på 50 kN jämförs med rektangulär kontaktyta med 385 och 495 mm däcksbredd och 800 

kPa däckstryck.  

 

I de kommande två figurerna har omfattande beräkningar gjorts för att belysa hur 

töjningarna varierar lokalt i längd- och tvärled, i över- och underkant asfalt, under: 

•  olika laster, (cirkulär last, dubbelmontage med 275 mm däck, singelmontage med 

495 mm däck) 

• tjocklekar på asfalten (5 och 20 cm asfalt), samt  

• klimat (sommar och tjällossning).   

Inledningsvis kan man notera att för samtliga tjocklekar på beläggningar är det stor skillnad 

mellan uppkomna maximala töjningar där avvikelserna är störst på tunna beläggningar. 

Töjningarna i längdled (x) är störst i samtliga fall och de breda däcken ger mycket större 

töjningar jämfört med de andra (helt olika) däckskonfigurationerna. Härav kan man dra 

slutsatsen att tunn asfalt är mer beroende av att kontaktytan är likformig i längs- och tvärled 

än vilken last som läggs på axeln. Orsaken till detta är att det mesta av lasten bärs av de 

underliggande obundna lagren och att tunna beläggningar är beroende av på vilket sätt 

lasten ”viker” beläggningen. För tjocka beläggningar är det istället den totala axellasten som 

är mest betydelsefull för de maximala töjningarna. Vidare kan det konstateras att för tjocka 

beläggningar är multilagerteori med cirkulära laster godtagbara medan för tunna 

beläggningar blir felet i beräkningarna så stort att de inte längre är representativa för 

verkligheten. Värden beräknade med multilagerteori är nämligen sällan särskilt nära 

sanningen men kan under vissa förutsättningar väl spegla inverkan av olika faktorer och 

därmed med stor framgång användas för att dimensionera eller prediktera 

tillståndsutveckling och nedbrytning.  
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Figur 9: Töjning i underkant asfalt i längs- (x) och tvärled (y) för 5 och 20 cm tjocklek på asfalten där 

cirkulärt utbredd last på 50 kN och 800 kPa däckstryck jämförs med rektangulära kontaktytor på 495 

mm breda singeldäck och 275 mm breda däck på dubbelmontage. De övre beräkningarna är gjorda 

med materialegenskaper representativa för sommarperioden och de nedre för tjällossningsperioden.  

 

I överkant asfalt är de största töjningarna i tryck, se nedan. Asfalt tål tryck mycket bättre än 

drag, som i förlängningen ger sprickor. De viskoelastiska egenskaperna hos asfalt gör dock 

att de sammantryckta partierna av asfalten kommer expandera över tid och skapa 

påkänningar i närliggande partier över denna period medan deformationerna relaxeras.  
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Figur 10: Töjning i överkant asfalt i längs- (x) och tvärled (y) för 5 och 20 cm tjocklek på asfalten där 

cirkulärt utbredd last på 50 kN och 800 kPa däckstryck jämförs med rektangulära kontaktytor på 495 

mm breda singeldäck och 275 mm breda däck på dubbelmontage. De övre beräkningarna är gjorda 

med materialegenskaper representativa för sommarperioden och de nedre för tjällossningsperioden. 

 

Skjuvpåkänningar (spänningar och töjningar tvärs planet, t.ex. när skruvkork skruvas av 

eller friktion däck mot vägyta vid kraftig inbromsning) kan bidra till sprickbildning (top-

down) och spår i asfalt (både omfördelning av material och formförändring). De är i regel 

som störst under däckens ytterkant en bit ned i beläggningen men beroende på däckens och 

vägens egenskaper kan fördelningen av skjuvpåkänningar variera. I en studie av Su et al. [3] 

har fördelningen av skjuvspänningar under däck studerats för olika däckstryck och axellast. 

Studien visar att däckstryck och axellast kan ge stora skillnader i fördelningen av 

skjuvspänningar över vägytan medan djupet för max skjuvspänning var lika. Max 

skjuvspänning uppkom i samtliga fall strax över mitten på det bitumenbundna lagret, vilket 

kan bekräftas med enkla linjärelastiska beräkningar enligt exempel nedan.  

 

Figur 11: Typiskt skjuvspänningsfördelning i asfalt beräknad med multilagerteori. Riktning för möjlig 

omfördelning av material indikeras med pilar.  

 

Wang [4] har studerat interaktionen mellan däck och vägyta samt nedbrytningen i 

vägkroppen. Både tunna och tjocka beläggningar har analyserats. För tunna beläggningar 

blir de bundna och obundna lagrens avvikelse från linjärelasticitet viktig. För tjocka 
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beläggningar kan påkänningar i ytan bli avgörande för vilka skador som uppkommer (ifall 

bärigheten är så pass god att påkänningar längre ner i vägkroppen är begränsade). Wang har 

räknat upp ett flertal hypoteser från tidigare forskning om vad som orsakar ytnära skador, 

t.ex. dragtöjning eller dragspänning vid däckens ytterkant (plus åldring och termisk 

påverkan), skjuvtöjning vid däckens ytterkant samt oktaedriska skjuvspänningar och 

formförändringar. Wangs studier indikerar att ytnära sprickor uppkommer under samtidig 

inverkan av dragpåkänningar och skjuvpåkänningar. Vid högre temperaturer blir inverkan 

av skjuvpåkänningar och formförändringar sannolikt större.  

Grellet et al. [5] har mätt töjningar i vägytan strax under och bredvid däck. I både Grellet et 

al. och Wangs [4] studier framgår att fördelningen av påkänningar är mycket komplex nära 

vägytan, vilket bekräftas av många andra. Bland andra observationer kan de signifikanta 

dragtöjningarna under däckets ytterkant lyftas fram, se figur nedan. Även däcksmönster och 

vägytans textur spelar givetvis roll.  

 

Figur 12: Uppmätta transversella töjningar (sidled) i vägytan vid och under ett 350 mm brett däck där 

x=0 mm är däckets vänstra kant och x=175 mm under däckets mitt [5].  

 

Uppmätta töjningar och avvikelser från linjärelasticitet 

Linjärelastisk respons används i t.ex. PMS Objekt för att beräkna töjningar som sen används 

i kriterierna för att beräkna livslängd. Med linjärelastisk respons menas att töjningen helt 

återgår efter belastning (elastisk) och att styvheten är oberoende av lasten (linjär). 

Avvikelser från linjärelastisk respons är således nödvändig för uppkomsten av permanenta 

deformationer och betydelsefull för uppkomsten av sprickor genom utmattning.  

Asfalt är viskoelastiskt vilket innebär att deformationens storlek både beror av lastens 

storlek och under vilken tid lasten verkar. Den del av lasten som är tidsberoende är heller 

inte återgående utan kvarstår permanent. Denna tidsberoende egenskap återfinns hos 

vätskor och kallas därför för viskös deformation. Betydelsen illustreras väl i figuren nedan. 

Skillnaden mellan de permanenta deformationerna i tvär- och längdled blir mycket stora 

eftersom töjningen i längsled (longitudinal) varierar mellan tryck och drag, vilket i stort sett 

tar ut varandra över tid. I figuren nedan verkar en trippel-boggie på en relativt tjock och styv 

beläggning som gör att dragtöjningen i underkant asfalt i tvärled verkar under lång tid och 

ger en omfattande permanent töjning. Således är töjningar i tvärled av samma 

storleksordning avsevärt värre ur nedbrytningssynpunkt, jämfört med töjningar i längsled.  
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Figur 13: Horisontella töjningar i underkant beläggning under passage av trippel boggieaxel [6].  

 

Responsen i granulära material, t.ex. grovkorniga obundna bärlager och förstärkningslager, 

är icke-linjära eftersom styvheten beror av vilken belastning materialet utsätts för. 

Styvheten hos granulära material och dess hållfasthet beror av det omgivande trycket. Detta 

leder bl.a. till att de partier som utsätts för vertikala påkänningar av trafiklast tar en större 

andel av lasten när lasten ökar. Detta är något att särskilt beakta för högre axellaster eller 

mer koncentrerade laster från singelmontage. Detta betyder också att deformationerna är 

större nära vägkanten där sidotrycket minskar, särskilt vid smala vägrenar och branta 

innerslänter. Beroende på omgivande tryck kan utvecklingen av de permanenta 

deformationerna kategoriseras i tre typer av utvecklingar: (1) pålagd last liten i förhållande 

till omgivande tryck leder till ett stabilt tillstånd utan nettodeformationer, (3) pålagd last 

stor i förhållande till omgivande tryck leder till fortskridande brott samt (2) mellankategori 

där permanenta deformationer uppkommer kontinuerligt över tid men i begränsad 

omfattning. Endast i det första fallet kan dessutom det granulära materialet karakteriseras 

som helt elastiskt, eftersom inga kvarstående deformationer uppkommer efter belastning.   

Inventering av skador som kan kopplas till egenskaper hos däck och 
konfiguration av däck 

Nedbrytningsmekanismer i bitumenbundna lager 

Nedbrytningen i bundna lager som är relevanta för däcksegenskaper (skala 2-5) orsakas 

främst av följande mekanismer: 

• Sprickbildning av utmattning, dvs. skador av upprepad belastning där varje enskild 

belastning över en viss nivå bidrar till sprickbildningsprocessen. Kopplas vanligen 

till nivån på töjningar under belastningscyklerna orsakade av laster i längdskala 2-

3.  

• Deformation i bundna lager genom omfördelning av material. Deformationer kan 

också uppstå genom efterpackning men denna process är på sätt och vis positiv och 

bedöms inte av intresse här. Omfördelningen av material är primärt kopplad till 

nivån på skjuvpåkänningar från last i skala 2-3.  
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• Slitage och stensläpp på vägytan på grund av skjuvpåkänningar i ytan på skala 4-5 i 

kombination med dålig vidhäftning mellan sten och bitumen eller hårfina sprickor 

eller skador i ytan som begränsar beläggningens förmåga att hålla ihop. I 

sammanhanget kan även nämnas slitage från dubbdäck men denna mekanism 

omfattas inte i denna rapport.  

• Slaghål / potthål eller beläggningssläpp orsakat av stora laster med snabba förlopp 

under samtidig inverkan av vatten, klimat och brister i beläggningen. Skala 2-5. 

• Sprickbildning orsakad av lokalt höga laster (skala 2-3) under ogynnsamma 

omständigheter såsom fallande temperaturer, underliggande sprickor, mjuka 

underliggande material eller undermåliga egenskaper hos bundna lager.  

Nedan utvecklas resonemang kring ovanstående nedbrytningsmekanismer. Först några ord 

om materialet. Asfalt består huvudsakligen av bitumen och stenmaterial som tillsammans 

ger den dess egenskaper. Stenmaterialet bidrar bl.a. till slitstyrka, friktion, makrotextur, 

färg, beständighet och bärighet och porositet. Bitumen ger bl.a. flexibilitet kombinerat med 

god lastbärande förmåga vid snabb belastning, och skapar en god sammanhållande och till 

del självläkande förmåga hos asfalten. Bitumens egenskaper leder också till vissa oönskade 

effekter såsom lågt motstånd mot deformationer vid höga temperaturer, sprödhet vid låga 

temperaturer och varierande förmåga att motstå åldring och tåla inverkan av vatten. Därför 

bör nedbrytning av asfalt alltid väga in variationer i betingelser under olika årstider och 

lastfall. En egenskap som karakteriserar asfalt är det stora inslaget av viskösa och elastiska 

komponenter i responsen under belastning som bl.a. leder till permanenta deformationer i 

materialet på grund av den viskösa deformationen.  

Sprickbildning i asfalt under trafiklast 

Lastbetingad sprickbildning förekommer både i hjulspår och i nära anslutning till hjulspår. 

Sprickorna kan vara längsgående eller ha mer odefinierad riktning, t.ex. krackelering. 

Sprickbildning under upprepade belastningar kan observeras i asfaltmaterial både på 

mikronivå i form av uppkomst av mikrosprickor och på makronivå i materialet som helhet 

genom att t.ex. form och styvhet förändras över tid. Ofta uppkommer sprickor under 

samtidiga deformationer i materialet och uppkomst av lokala omfördelningar av material. 

Eftersom upprepad belastning både i lab och i fält ger upphov till permanenta 

deformationer i asfalten med stor inverkan på spricktillväxten är det mycket svårt att 

entydigt värdera förmågan hos en viss typ av asfalt att motstå spricktillväxt i fält. Beroende 

på provningsmetoden kommer olika förutsättningar att ge olika resultat. Exempel på detta 

är jämförelser av prestanda mellan styva och mjuka beläggningar samt tunna och tjocka 

beläggningar. I dessa fall uppkommer en skillnad när den lastspridande förmågan finns hos 

asfalten eller om lasten i huvudsak bärs upp av underliggande obundna lager. Analogt i lab 

styrs vanligen belastning vid utmattningsprovning genom att kontrollera belastningen eller 

deformationen. Frågan blir då vilka slutsatser vi kan dra om asfaltens materialegenskaper 

som påverkar förmåga att motstå utmattning och sprickbildning som kan vara av intresse 

för hur däckens egenskaper påverkar nedbrytning av vägar?:  

• Generellt spelar nivån på dragpåkänningarna i asfalten mycket stor roll för hur 

många lastcykler som leder till brott vid en given lastnivå. Studier brukar ange att 

en fördubbling av lasten ger 8 till 32 gånger större skada per överfart för ett 

asfaltmaterial inom rimliga belastningsnivåer (23 – 25, dvs. i medel 

fyrapotensregeln).  
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• Det finns också en nedre gräns för påkänningar där inga förändringar observeras i 

materialet.  

• Därtill kommer effekter av permanenta och resilienta deformationer i materialet 

som beror av hur länge materialet tillåts vila innan nästa belastning.  

• Styvare asfalt koncentrerar spänningar medan töjningsnivåerna minskar. Samtidigt 

är styvare asfalt (givet likvärdig sammansättning och packningsgrad) mer spröd 

och tål inte lika höga töjningsnivåer. Mer relevant är det därför att tala om 

förbrukad energi i en belastningscykel, eftersom den beror både av töjning och 

spänning. Energiåtgång vid spricktillväxt är ett klassiskt sätt att räkna inom 

brottmekanik.  

Slutsatsen är alltså att nivån på påkänningar spelar mycket stor roll för sprickors uppkomst 

och att skillnader på alla längdskalor är relevanta. Riktningen på påkänningarna (främst 

längs- och tvärled) spelar stor roll. Analysen av töjningar visar att påkänningarna ofta är 

störst i längsled (longitudinell led, x), vilket borde ge upphov till sprickor i tvärled. Detta 

stödjs av studier beskrivna av Al-Qadi et al. [7] där accelererade fullskaleförsök i Nantes lett 

till observerade sprickor i transversell ledd för 6 till 12 cm beläggningar där uppmätta 

töjningar i tvärled och längdled i underkant asfalt är av samma storleksordning (något 

större i längdled vid t.ex. 20 °C, 70 km/h). I samma studie noteras att sprickbildning i 

tvärled enligt detta mönster sällan uppstår på vägar utsatta för verklig trafik och klimat. I 

verkligheten är sprickbildning mer komplicerat och nedbrytning sker av flera orsaker 

samtidigt. Till exempel inverkar andelen kvarstående deformationer efter belastning och 

formförändringar roll (spår leder till skador i beläggningen). Däremot kan längsgående 

påkänningar/tvärgående sprickor förmodligen spela stor roll för initiering av sprickor.  

Permanenta deformationer i asfalt under trafiklast 

Permanenta deformationer i asfalt leder främst till spår men påverkar också uppkomsten av 

sprickor. Permanenta deformationer uppkommer genom packning och omfördelning av 

material. Spårbildning på grund av packning efter trafikpåsläpp, sk. efterpackning, kan till 

stor del reduceras om packningen under produktion görs optimalt. Packning bidrar till att 

förbättra asfaltens egenskaper. Omfördelning av material innebär att asfaltens viskösa 

egenskaper manifesteras och beror av nivån och fördelningen av skjuvspänningarna i 

materialet, samt under hur lång tid deformationerna äger rum.  

Permanenta deformationer i asfalt förekommer också som formförändringar i de fall när 

underliggande lager deformeras. Asfalt som är deformerad är mer känslig för nedbrytning 

och kan också utsättas för större laster eftersom vägytan är ojämn.  

Studier i bl.a. Illinois, Texas och KTH visar att singeldäck under vissa betingelser kan ge 

avsevärt högre permanenta deformationer. Detta gäller vid varm väderlek, långsam trafik, 

mjuka beläggningar, eller andra betingelser som innebär lägre stabilitet. Det är dock svårt 

att från dessa studier bedöma effekterna på spårbildning för svenska vägnätet, eftersom 

samtliga studier endast utförts på exempel med specifika egenskaper och förutsättningar.  

Övriga skador i bitumenbundna lager 

Förutom de bärighetsrelaterade skadorna förekommer också skador på vägytan till följd av 

t.ex. vridning, ojämnt kontakttryck och skador på lagningar eller underhållsåtgärder. 

Sannolikt påverkas även redan skadade vägar av däckens upphängning och konfiguration 

t.ex. om vägen har djupa spår, kanthäng eller längsgående sprickor.  
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Nedbrytning och deformationer i granulära material 

Hur påverkar trafiklaster, i synnerhet däckens egenskaper, hur granulära material 

deformeras och förändras? Vid tillräckligt låga trafiklaster kan jämvikt bildas i materialet 

som leder till att inga permanenta deformationer bildas. Vid riktigt höga trafiklaster i 

kombination med begränsat omgivande tryck kan istället ett mycket snabbt förlopp 

observeras med omfördelning av material. Däremellan tycks det existera en gränsnivå, ofta 

benämnd shakedown limit som definieras av kvoten mellan pålagd last (mer exakt q) och 

medelvärdet på omgivande tryck (p), se figur 14b nedan. I exemplet nedan framgår vilka de 

avgörande effekterna av belastning och omgivande tryck har på permanenta deformationer. 

I figuren nedan (högst upp t.v.) definieras fyra olika belastningscykler som ser relativt lika ut 

men som ger upphov till helt olika deformationer (figuren längst ned t.v.). Med beräknade 

permanenta deformationer per lastcykel kan ett gränsvärde definierat av q/p där en 

dramatisk ökning av deformationerna äger rum. Denna teori bygger på labprovning i 

triaxial-utrustning där belastningsriktningen är konstant. I praktiken spelar dock den 

knådande effekten av rullande last stor roll för möjligheterna att deformera granulära 

material. Trots sina begränsningar visar modellen med tydlighet hur t.ex. belastning nära 

vägkanten eller branta ställda innerslänter kan leda till mycket stora deformationer eftersom 

mothåll saknas.  

  

 

Figur 14: Inverkan av påkänningar på risken för deformationer I granulära material, efter Lekarp och 

Dawson [2] samt Lekarp [8].  
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Deformationer i terrassmaterial  

Effekterna av däckskonfiguration är begränsade på terrassytan men på tunna överbyggnader 

kommer skillnaden mellan enkel- och dubbelmontage att inverka på påkänningarna i 

terrassen. Det svenska regelverket anger att fyrapotensregeln gäller även för påkänningar i 

terrass, vilket bekräftas av flera studier även om stora avvikelser förekommer beroende på 

material, klimat och förutsättningar. Sammanfattningsvis har påkänningarna stor inverkan 

på bildandet av spår i terrassen.  

Skadornas konsekvenser 

Ytterst leder skador på vägar till negativa effekter för trafikanter och samhälle samt 

kostnader för väghållare vid underhåll och reinvesteringar. Ett sätt att förenkla analysen är 

att anta att väghållaren upprätthåller kraven på vägnätets standard. I så fall innebär skador 

främst ökade kostnader för underhåll och reinvesteringar. Kärnfrågan blir vid detta 

antagande kopplingen mellan skador orsakade av tung trafik och dess bidrag till när, var och 

vilka åtgärder som utförs på vägnätet, som i sin tur innebär olika omfattande kostnader. Ett 

problem är vilket bidrag till olika typer av skador tunga fordon ger. Skador uppkommer 

oftast genom kombinationer av yttre faktorer (klimat, trafik) och prestanda över tid hos 

olika lager i vägkroppen (materialegenskaper och nedbrytningsmekanismer). Det bör 

påpekas att trafikflöden och andelen tung trafik är en svår aspekt att direkt dra slutsatser av 

eftersom de flesta vägar är dimensionerade och underhållna att klara precis de 

trafikmängderna. Problemen med tung trafik uppkommer således om verkligheten avviker 

från de bedömningar som gjordes vid projektering av åtgärder. Tyvärr uppstår alltid 

underhållsbehov, t.ex. uppkommer lokala avvikelser i undergrunden, produktionen uppnår 

inte ideala resultat och åldring av främst bundna lager leder gradvis till avvikande 

egenskaper och prestanda.  

Problemet med ändrade förutsättningar, t.ex. hur däcken på tunga fordon konfigureras, är 

att de nedbrytningsmekanismer som utlöser underhåll och reinvesteringar riskerar ändras. 

Som exempel kan spår, sprickor eller beständighet tas som huvudsakliga 

nedbrytningsmekanismer där var och en kan dominera vid upphov till underhållsåtgärd.  

• Spår utvecklas i olika steg: först genom efterpackning, sen genom gradvis 

formförändring, därefter förändras spårtillväxten när skador uppkommer eller 

egenskaper ändras och prestandan därmed försämras. Allvarliga trendbrott i 

spårtillväxten inträffar exempelvis när sprickor uppkommer att kan väsentligt öka 

spårtillväxten. Vägytedata visar normalt att spår börjar tillväxa direkt (punkt 1.) 

och utvecklas linjärt. 

• Sprickor kan alltså inverka på spårbildning men själva nedbrytningsmekanismen 

innebär att bundna lager spricker och lagrens förmåga att bära last och skydda mot 

vatten reduceras. Sprickor initieras under en längre period för att sedan börja 

propagera som synliga sprickor när de kommit att omfatta en tillräckligt stor yta 

(längd och djup – obs ej i planet bredd och längd) (punkt 2.).  

• Beständighetsproblem uppkommer när asfalten inte längre håller sin prestanda 

efter en längre period av åldring, ofta kopplat till avvikelser i produktionen (punkt 

3). Skador av olika slag kan sedan observeras efter relativt kort tid, t.ex. efter en 

period med frys-tö cykler på vintern och våren. 

Idealiserat åskådliggörs ovanstående i detta diagram. Där framgår även betydelsen av 

kravnivå för vilka nedbrytningsmekanismer som kan bli gränssättande för behovet av 



21 
 

underhåll. Vid tuffa krav på tillstånd blir ofta spårdjupet gränssättande för när underhåll 

behövs. I verkligheten finns tiotals nedbrytningsmekanismer som kan komma ifråga under 

ogynnsamma förhållanden. Om förutsättningarna ändras, t.ex. att nya däck börjar användas 

som bidrar till initieringen av längsgående sprickor innebär detta att tidpunkten för 

initieringen tidigareläggs och att spricktillväxten sker snabbare. Problem kan också 

uppkomma om vi ändrar kraven på acceptabelt tillstånd ifråga om vägytans jämnhet eller 

bärighet. Då tillåts också nya nedbrytningsmekanismer att dominera. Slutsatsen ur detta 

resonemang är att en viss mängd singelmontage som trafikerar under ogynnsamma 

förhållanden inte behöver synas på vägnätet eftersom vi normalt sett haft lite skador 

kopplade till dessa belastningar. Det finns dock sträckor där vi redan idag har längsgående 

sprickor i hjulspår och därmed sannolikt ytterligare andelar singelmontage skulle leda till att 

skadorna dominerar i beslutet om framtida underhållsåtgärder.  

 

Figur 15: Principer för hur olika nedbrytningsmekanismer påverkar tekniska tillståndet och blir 

gränssättande för behovet av underhåll. 

Beräkningar av däckskonfigurationers inverkan på 
nedbrytning  

Med syfte att kvantifiera storleksordningen på inverkan av däckskonfigurationers inverkan 

på nedbrytning har relevanta beräkningsfall utformats. Beräkningarna har gjorts på 

klassiskt sätt genom att först beräkna påkänningar (responser) och sedan modellera 

nedbrytning med prestandamodeller. För responsmodellering har Elastisk Multilagerteori 

(MLET) valts eftersom det är en snabb och mångsidig metod. Därtill har MLET 

programmerats i Excel-miljö, vilket medför att stora mängder beräkningar kan utföras och 

sammanställas på kort tid. Val av prestandamodeller framgår under varje avsnitt nedan. 

Scenario med fyra olika konfigurationer 

Som framgår av genomgången om olika däckskonfigurationer och kontakttryckets variation 

över kontaktytan mellan däck och beläggning går det inte att fastställa någon exakt modell 

som speglar alla fordon på vägnätet. Bland annat beror tryckfördelningen av axellast, 

däckstryck, däckets uppbyggnad och underlagets form.  

1 2 3 

Tid 

Tillstånd 

Högre krav på tillstånd 

Lägre krav på tillstånd 
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Valet av MLET medför att kontakttryck endast kan modelleras med cirkulära jämnt 

utbredda laster. Rektangulära kontaktytor måste därmed modelleras genom att flera 

cirkulära laster fördelas över ytan. Om syftet är att modellera responser i underkant asfalt är 

felet i modelleringen försumbart. Hade syftet varit att undersöka responser i överkant asfalt 

hade en annan metod varit att föredra.  

Fyra belastningsfall har valts för att spegla skillnader i kontaktytans form och skillnaden 

mellan singel- och parmontage. I samtliga fall har axellast om 100 kN och däckstryck om 0,8 

MPa valts. De två första fallen är enkla representationer av singel- och parmontage med 

cirkulära laster, se figur nedan. För singeldäck (röd fet i figuren, 1p) innebär detta en radie 

för kontaktytan på 0,14 m. För parmonterade däck innebär det med samma axellast två 

kontaktytor med radier på 0,10 m (fet blå, 2p). Hur kontaktytorna är fördelade i 

verkligheten är en omöjlig fråga att ge ett enkelt svar på men ett relativt enkelt sätt att 

representera mer verkliga kontaktytor är att med MLET och sex cirkulära ytor per däck 

skapa en rektangulär yta som har sidoförhållandet 2:3. Kontaktytan är i regel något bredare 

i tvärled jämfört med längs vägen. På detta relativt enkla sätt illustreras och kvantifieras 

effekten av rektangulära laster. Med ännu bredare däck och högre däckstryck accentueras 

effekten ännu mer som tidigare visats. Detta resulterar i två ytterligare lastfall i figuren 

nedan. Singeldäcket illustrerat med sex orange cirklar (6p) och parmonterade däcken med 

tolv svarta cirklar (12p). Notera att ingen värdering görs av om kontaktytor under verkliga 

däck är orienterade som rektanglar i tvärled eller längdled.  

 

Figur 16: Fyra olika belastningsfall för MLET. (1) Fet röd cirkulär singelast, (2) fet blå cirkulära laster 

från parmontage, (3) tunn orange rektangulär singellast, samt (4) tunn svart rektangulära laster från 

parmontage.  

 

Vägkonstruktionens uppbyggnad är känslig för effekten av däckskonfiguration och däckens 

egenskaper. Här har en enkel GBÖ konstruktion valts som utgår ifrån en standard ABT 

beläggning på 45 mm med slitlageregenskaper som sedan förstärkts i steg om 10 mm. Detta 

är ingen korrekt beskrivning enligt TRVK Väg men tar bort osäkerheter kring ifall effekter av 

egenskaper hos AG påverkar resultatet. Felet är dock mycket litet. Fördelen är att resultatet 

lättare kan tolkas eftersom relativa skillnader mellan olika beräkningsfall är det väsentliga 
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för värderingen av effekter av däck. Egenskaper hos material har antagits lika som för TRVK 

Väg avseende E-moduler, temperaturer, klimatperiodernas längd.  

Beräkningar av livslängd enligt TRVK Väg bitumenbundna lager 

Livslängder för GBÖ har beräknats enligt TRVK Väg där max töjning i underkant asfalt 

relateras till livslängd i form av ekvivalenta antal tio tons standardaxlar. För singulära 

cirkulära laster uppkommer de maximala töjningarna mitt under lasten utom i tunna 

beläggningar där maximum kan ligga längre mot ytterkanten av däckets kontaktyta. För 

parmontage uppkommer ytterligare ett möjligt teoretiskt maximum mitt emellan däcken i 

tjocka beläggningar. Som tidigare påpekats är detta teoretiska resultat som visserligen 

förekommer i praktiken men där däckens egenskaper i praktiken är mer avgörande. 

Eftersom dessa beräkningar är teoretiska för att avgöra effekter av just singel- och 

parmontage bortses därför i detta fall från de mer teoretiska aspekterna av däckens 

egenskaper. För att illustrera ovanstående redovisas nedan beräkningar av töjningar i 

underkant asfalt för fallen 50 resp 150 mm bitumenbundet lager för olika positioner i 

tvärled (y-led). Position y = -150 är mitt under däck medan y = 0 mm är mellan däck i 

parmontage. Blåa linjer är töjningar i x-led (exx) medan töjningar i y-led är linjer i röda 

nyanser (eyy). Streckade linjer anger resultat för parmontage medan heldragna linjer gäller 

singeldäck. 

  

 

a. b. 

c.  

Figur 17: Töjningar i underkant beläggning i 

snitt längs vägens riktning (x-led). 

a. Snitt vid y = -150 mm. Under ena 

parmonterade däcket eller under 

singeldäck.  

b. Snitt vid y = -100 mm. Under ytterkant 

ena parmonterade däcket. 

c. Snitt vid y = 0 mm. Mellan 

parmonterade däck och under 

ytterkant singeldäck.  
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Vad betyder det i praktiken att maximala töjningar ofta uppkommer i längdled, som i sin tur 

borde initiera sprickor i tvärled? Spår med permanenta deformationer och formförändringar 

i bundna lager uppkommer i vägens längsriktning, vilket främjar sprickor i längdled. 

Formförändringar uppstår genom att underliggande lager deformeras eller att de bundna 

lagren omfördelas. Dessutom byter töjningar i längdled tecken under en lastöverfart. Därför 

är förutsättningarna för spricktillväxt mycket bättre i längdled, jämfört med tvärled. Trots 

att nivån på töjningarna ofta är högre i längdled. En hypotes är att sprickor kan initieras i 

tvärled men propagerar hellre i längdled om de bundna lagren formförändras. I vart fall 

propagerar lastbetingade sprickor bara i hjulspår och sprids inte vidare. Så länge 

formförändringarna är små uppstår krackelering när sprickorna tillväxer från spårmitt och 

avtar mot kanterna, medan grövre längsgående sprickor kan propagera i längdled till följd 

av formförändringar. Nedan visas exempel på sprickor utan tydlig riktning, dvs. som kan 

betecknas som krackelering. Det bör påpekas att det visuella intrycket på några meters 

avstånd är att stensläpp äger rum medan en närmare titt avslöjar att ytan är sprucken, vilket 

föranlett stensläpp. 

 

Figur 18: Exempel på område med sprickbildning utan tydlig riktning.  

 

Beräkningarna av nedbrytning har gjorts enligt TRVK Vägs prestandamodell som relaterar 

töjning i underkant asfalt till livslängd i form av antal tio tons standardaxlar. För tunna 

beläggningar, typiskt < 70 mm, uppstår effekter av att singeldäcken har en större 

kontaktyta. För beläggningar tjockare än 100 mm är den relativa skillnaden i livslängd lika 

mellan olika däckskonfigurationer. Som bas för jämförelser har parmontage med två 

cirkulära laster valts (P2, Parmontage 2 cirkulära punkter), vilket är standardfallet i PMS 

Objekt. För tjocklekar över 100 mm kan observeras att relativa livslängden för singeldäck är 

ca 60 % om kontaktytan modelleras som cirkulär last (S1), medan livslängden är drygt 40 % 

om kontaktytan för singeldäck modelleras med en mer rektangulär kontaktyta (S6). Viss 

variation förekommer i olika klimatzoner, K2, K4 och K5. Om parmontage modelleras med 

mer rektangulära kontaktytor (P12) blir den resulterande livslängden 70-80 % av den med 

cirkulära laster.  
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Frågan är du vilka slutsatser som bör dras för hur nedbrytningen skiljer i praktiken? 

Föregående avsnitt har visat att däckens egenskaper i fält kan skilja men att beräkningarna 

visar att parametern däcksmontage (singel- eller parmontage) ger en skillnad på ca 40 % 

reduktion av livslängden för singeldäck med avseende på utmattning i bundna lager. För 

tunnare beläggningar spelar däckens egenskaper större roll för nedbrytningen, t.ex. 

däckstryck, däcksbredd, mm.  

  

 
 

Figur 19: Beräknade livslängder för olika klimatzoner samt redovisning av livslängd som andel av 

livslängden för dubbelmontage med två enkla belastningscirklar (P2).  

 

Starkt idealiserade scenario med beräkningar av förstärkningsbehov relativt parmontage 

med cirkulära laster (P2) har gjorts för hela vägnätet i jämförelse med singeldäck modellerat 

som cirkulär last (S1), singeldäck modellerat som rektangulär last (S6 med sex cirkulära 

laster) samt parmontage modellerat som rektangulär last (P12 med sex plus sex cirkulära 

laster). För att få en uppfattning av hur stora kostnaderna maximalt skulle kunna bli vid en 

reglering har kostnaderna beräknats för 100 % andelar av de olika montagetyperna. 

Uppskattningar av kostnaden förknippad med olika nedbrytningshastigheter har gjorts 

genom att beräkna extra asfalttjocklek som krävs för att uppnå samma 

nedbrytningshastighet som för P2. Därefter har kostnaden för asfalt för hela vägnätet 

beräknats utifrån data om väglängd i NVDB och antagandet om asfaltpris om 700 kr/ton. 

Analogt med resultaten ovan är det först på högtrafikerade vägar, därmed tjockare 

beläggningar, som kostnaderna för singeldäck blir stora när det gäller traditionell 

utmattning av asfalt. Detta är möjligen tvärt emot vad som framförts som argument mot 

singeldäck. Frågan är vari denna diskrepans består? Möjligen är den intuitivt betingade 

rädslan stor när problemet egentligen ligger djupare ned i konstruktionen, vilket behandlas i 

nästa avsnitt om obundna lagers deformationer. En annan möjlig förklaring är att kostnader 

för ökad nedbrytning av singeldäck ligger i att sprickbildning kan öka i kombination med 

andra nedbrytningsmekanismer såsom formförändringar i bundna lager i samband 
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deformationer i underliggande lager. Detta är tyvärr dåligt beforskat eftersom forskningen 

tenderar att studera en nedbrytningsmekanism i taget under kontrollerade ideala 

förhållanden.  

Figuren nedan är således en starkt idealiserad beskrivning av vad som skulle hända om 

fordonsflottan helt bestod av fordon med 100 % singel- eller parmontage, vilket är orimligt. 

Det figuren ger är en känsla för storleksordningen på skillnader i kostnader om S6 jämförs 

med P12 eller S1 med P2. Rent praktiskt torde inte en mindre andel parmontage ge något 

bidrag till kostnader eftersom det inte skulle vara tillräckligt för att etablera en dominant 

skademekanism. Figuren bekräftar också att skillnaderna i kostnader är stora på 

lågtrafikerade vägar beroende på kontaktytans form och andra uttryck kopplade till 

tryckfördelningen på vägytan.  

 

Figur 20: Kostnader för att åstadkomma likvärdig bärighet som för dubbelmontage P2 beräknat som 

kostnad för extra lager asfalt för olika ÅDT per körfält. OBS starkt idealiserade scenario med 100 % av 

axlar med singel- (S1, S6) och parmontage (P2, P12).  

 

Effekter på eventuell uppkomst av längsgående bärighetssprickor 

Ovanstående beräkningar har begränsningar i att de gäller för ideala förhållanden där 

materialet antas linjärt elastiskt och opåverkat av deformationer. I praktiken deformeras 

vägkonstruktionen, särskilt i spåren. Dessutom leder töjningarna i längs- och tvärled till 

olika andel kvarstående deformationer pga viskoelastiska effekter. En lika stor maximal 

töjning i tvärled skapar större kvarstående töjning, jämfört med en töjning i vägens 

längdled. Här förs därför ett resonemang om vikten av att studera uppkomsten av 

längsgående sprickor som kan härledas till tvärgående påkänningar. Nedan ett exempel från 

samma väg men med en annan form på sprickorna.  
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Figur 21: Exempel på bärighetsrelaterat längsgående spricka (överst) och illustration av hur 

deformationer i underliggande lager ger formförändrad beläggning (nedre th) samt illustration av laster 

från parmontage och singelhjul (nedre).  

 

Om samma beräkningar görs som i tidigare avsnitt, men istället töjningar i tvärled används, 

erhålls följande livslängder, se figur nedan. Skillnaden mellan olika däckskonfigurationer 

blir dramatisk. Hur ska detta tolkas? Behov av underhåll uppkommer i regel av att flera 

brister i tillstånd uppkommer som beror av olika nedbrytningsmekanismer. 

Nedbrytningsmekanismer kan liknas vid en massa hål i en tunna där höjden på det lägst 

borrade hålet blir begränsande för tunnans prestanda. Längs vägen är de olika hålen 

borrade på olika höjd. Längsgående bärighetssprickor är ett sådant hål som under normala 

betingelser sitter ganska högt upp på tunnan, men som under förändrade betingelser kan 

sänkas under den nivå där den blir bestämmande för underhållsbehovet. Normalt sett 

innehåller tunnan betydligt mindre vatten än nivån där läckage sker (skada uppkommer) 

men ålder och nedbrytning sänker successivt nivån på hålen. Risken för skada illustreras 

nedan med röda fält. För samtliga belastningsfall utom singeldäck 1p ligger livslängden på 

betryggande nivå. Slutsatsen är att bredare däck och parmontage väsentligt minskar risken 

för längsgående sprickor. Bidraget från parmonterade däck (12p) till bildandet av 

längsgående sprickor är således vanligen försumbart för tjocka beläggningar (>8 cm) men 

kan uppkomma ifall smala däck används eller vid högt däckstryck (vilket i bägge fall leder 
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till mer koncentrerade laster likt det cirkulära fallet (2p)). Denna mekanism gäller för hela 

vägnätet.  

  

  

Figur 22: Beräknade livslängder för olika klimatzoner där enbart tvärgående töjningar beaktats samt 

redovisning av motsvarande livslängd som andel av livslängden för dubbelmontage med två enkla 

belastningscirklar (P2). 

 

Spårbildning i obundna lager 

Som framgår av beräkningsexempel tidigare redovisade, vid en jämförelse mellan singel- 

och parmontage med liknande förutsättningar, kan skillnaden vara stor mellan påkänningar 

i obundet bärlager eller förstärkningslager. Syftet med denna analys är att visa när effekter 

av däckskonfiguration kan förväntas i obundet bär- och förstärkningslager. Detta görs 

genom en förenklad beräkningsmodell som kopplar däckens utformning till en 

nedbrytningsmodell.  

Kunskaperna om hur granulära, grovkorninga, material deformeras under last är relativt 

goda utifrån labförsök men att översätta den kunskapen uttryckt i spårbildning på verkliga 

vägar är betydligt svårare. Här används som utgångspunkt ett koncept som bl.a. använts av 

Korkiala-Tanttu [9] i hennes doktorsavhandling. Konceptet går ut på att ju närmare en 

brottgräns påkänningarna ligger, desto större blir de permanenta deformationerna. Ju 

större deformation, desto mindre avstånd, innebär omvänd proportionalitet (f(x) = k/x). 

Brottgränsen kan definieras av en linje qf(p) i två dimensioner (yz i detta fall för rörelser 

tvärs vägens längdriktning). Detta sätt att definiera brott kallas Mohr-Coloumbs 

brottkriterium. Uttryckt matematiskt blir tillväxten i deformation, DR, relaterad till 

deviatorspänningen, q(p), och qf(p).  

𝐷𝑅 ∝ 1
1 − 𝑅⁄   där  =

𝑞
𝑞𝑓

⁄  

och  
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𝑞 = 𝜎1 − 𝜎3 ,  𝑞𝑓 = 𝑞0 + 𝑀 ∙ , 𝑝 =
𝜎1 + 2 ∙ 𝜎3

3⁄  

𝑀 =
6∙𝑠𝑖𝑛∅

3−𝑠𝑖𝑛∅
 ,  𝑞0 =

𝑐∙6∙𝑐𝑜𝑠∅

3−𝑠𝑖𝑛∅
 

där Ø är materialets inre friktionsvinkel och c är materialets inre kohesion.  

Eftersom deformationstillväxten sannolikt är noll utan påkänning, dvs när q är noll, kan DR 

normaliseras och omformuleras på följande sätt: 

𝐷𝑅 = 𝑘(1
1 − 𝑅⁄ ) − 𝑘 =  𝑘(1

1 − 𝑅⁄ − 1 − 𝑅
1 − 𝑅⁄ ) = 𝑘(𝑅

1 − 𝑅⁄ )  

där k är en konstant. 

Vid beräkningar av DR har följande förenklingar gjorts: 

 Hydrostatiska trycket p har beräknats som vertikal spänning av last och egenlast 

samt dubbla spänningen i sidled (x) om denna varit positiv.  

 Deviatorspänningen q har antagits lika med skjuvspänningen i yz-planet.  

Nedan ges ett exempel från två beräkningar med singel- resp. parmonterade däck där q och 

p redovisas i en linje under ytterkant däck. I överkant obundet bärlager är hydrostatiska 

trycket p högt och minskar med djupet till dess att egenvikten återigen leder till ökat tryck 

med djupet. Samtidigt minskar deviatorspänningen q.   

 
Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 

Ø 35 30 30 40 

c 30000 25000 15000 15000 

     

 

Figur 23: Påkänningar från beräkningsexempel jämfört med fyra Mohr-Coulumb brottgränser.  

 

1-R 
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Figur 24: Deformationshastigheter för olika djup (cm) avstånd i sida (m) samt överst beräknade DRtot. 

4Vid y = -0,2 har ett exempel på påkänningar redovisats i Mohr-Coloumb diagrammet (röd streckad 

cirkel).   

 

Beräkningar har gjorts med samma klimatperioder och egenskaper som anges i TRVK Väg. 

Materialegenskaperna är visserligen inte alldeles lämpliga för att beräkna spänningar men 

erbjuder ändå en vedertagen och gemensam bas för antaganden. Ett principiellt problem är 

att klimatperiod Tjällossningsvinter förväntas leda till låga värden på c och Ø, vilket inte 

avspeglas i denna analys. Detta skulle kräva betydligt mer arbete och koppling till mer 

fundamentala indataparametrar såsom materialtyp, fuktkvot, och kanske mer realistiska 

icke-linjära responsmodeller.  

Som mått på benägenhet att deformeras har följande samband använts för att summera 

bidraget från flera n stycken nivåer (i) i överbyggnaden över sex klimatperioder (j): 

𝐷𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

365
∑ ∑ 𝐷𝑅𝑖,𝑗 ∙ ∆ℎ ∙ 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑗

𝑛

𝑖=1

6

𝑗=1

 

Beräkningar har gjort för varje klimatperiod i 11 punkter i sidled från y= 0,00 till y = 0,50. 

Sektionen med maximal deformation har valts ut för varje klimatperiod. Nedan redovisas 

beräkningar för fyra olika asfalttjocklekar. Beräkningsfall 3 har den lägsta hållfastheten 

enligt figuren ovan, vilket manifesteras i stora deformationer redan vid 80 mm asfalt medan 

rena brott förekommer i materialet vid 45 mm asfalt för både singel- och parmontage. Det är 

0 0,186574 0,449123 0,757753 1,018758 1,132586 1,106015 0,979495 0,825678 0,681725 0,564062

0 -0,05 -0,1 -0,15 -0,2 -0,25 -0,3 -0,35 -0,4 -0,45 -0,5

7,6 0 0,202436 0,52383 0,949126 1,13513 1,082186 0,944106 0,791253 0,666815 0,57316 0,505357

10,6 0 0,243744 0,606689 1,041751 1,288874 1,24562 1,074092 0,888587 0,735855 0,621037 0,537974

13,6 0 0,269685 0,656195 1,093368 1,385677 1,375976 1,20514 0,996521 0,817594 0,678949 0,579103

16,6 0 0,285043 0,68598 1,116517 1,439908 1,481033 1,326972 1,108264 0,908204 0,746964 0,627423

19,6 0 0,27602 0,704742 1,12441 1,472398 1,560664 1,435404 1,215876 0,998785 0,81593 0,676391

22,6 0 0,255207 0,642824 1,129025 1,492394 1,622285 1,530047 1,315311 1,084188 0,880843 0,721588

25,6 0 0,234221 0,574459 1,059821 1,509605 1,674428 1,612466 1,403508 1,159515 0,93664 0,758586

28,6 0 0,213888 0,513862 0,912745 1,435551 1,725486 1,684355 1,477183 1,21928 0,977777 0,78275

31,6 0 0,194507 0,459828 0,792647 1,196609 1,555516 1,710983 1,53143 1,256689 0,99817 0,789299

34,6 0 0,176031 0,410657 0,69041 1,004602 1,275161 1,398696 1,320734 1,128155 0,91226 0,727561

37,6 0 0,15813 0,364314 0,598708 0,841402 1,043504 1,136133 1,084671 0,947099 0,784267 0,637633

40,6 0 0,140164 0,318419 0,51141 0,694781 0,842195 0,907623 0,870863 0,772493 0,652402 0,539821

43,6 0 0,121128 0,270213 0,423323 0,556169 0,659427 0,702546 0,675206 0,606097 0,520686 0,437975

46,6 0 0,099603 0,216652 0,330295 0,419845 0,487915 0,514184 0,494547 0,448588 0,391805 0,335113

49,6 0 0,07377 0,154784 0,229655 0,282742 0,32384 0,338768 0,326861 0,300245 0,267557 0,233524

52,6 0 0,041612 0,082524 0,120844 0,144436 0,166146 0,174731 0,171111 0,161248 0,149154 0,134902

55,6 0 0,017748 0,035954 0,051477 0,062614 0,071547 0,077953 0,081329 0,082061 0,080316 0,07696

58,6 0 0,015568 0,031435 0,04521 0,055171 0,063509 0,069849 0,073689 0,075215 0,074449 0,072052

61,6 0 0,013785 0,027697 0,039906 0,048837 0,056586 0,062767 0,066893 0,069006 0,069018 0,067416

64,6 0 0,01232 0,024593 0,03539 0,043414 0,050597 0,056561 0,060842 0,063382 0,064006 0,063058

67,6 0 0,011109 0,022007 0,031526 0,038748 0,045395 0,051106 0,055447 0,058287 0,05939 0,058978

70,6 0 0,010102 0,019842 0,028205 0,034712 0,040856 0,046297 0,050629 0,053673 0,055144 0,055169

73,6 0 0,009258 0,018023 0,02534 0,031206 0,036881 0,042045 0,046319 0,049492 0,051243 0,051622

76,6 0 0,008545 0,016484 0,022858 0,028146 0,033387 0,038274 0,042456 0,045699 0,04766 0,048322
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därför värt att notera att parmontage ger rimlig spårbildning vid den extra bärighet som 60 

mm asfalt ger.    

 

Figur 25: DRtot för olika belastningsfall.  

 

Figuren nedan visar den relativa skillnaden i nedbrytning mellan singel- och parmontage. I 

en stor andel av beräkningsfallen är skillnaden i nedbrytningstakt runt 30 % eller mindre. 

Därför kan slutsatsen dras att för obundna bär- och förstärkningslager är det de kritiska 

situationerna som kommer att bli dimensionerande för effekterna av singel- kontra 

parmontage. Beräkningar visar att deformationerna kan uppkomma långt ned i 

förstärkningslagret men att deformationerna är störst på den övre halvan.  

 

Figur 26: Kvoten för DRtot mellan singel- och parmontage.  

 

Slutsatserna av denna analys är följande: 

• Föga förvånande uppträder problemen på de tunna beläggningarna då/där 

obundna bär- och förstärkningslager uppvisar svagheter, dvs. fall 3 och 4.  
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• I material med god bärighet i förhållande till lasten uppvisas en nedbrytning som 

är proportionell mot påkänningen. I figuren ovan innebär det upp till 30 % 

mer deformationer för singeldäck jämfört med dubbelmontage.  

• Beräkningarna för asfalttjocklek 45 och 60 mm visar att singeldäck löper större 

risk för omfattande nedbrytning, eftersom marginalerna till brott vid dålig 

bärighet är mycket mindre. För fall 4 med 45 mm asfalt gav modellen upphov till 

brott i enstaka klimatperioder och punkter för både singel- och parmonterade däck.  

Diskussion om däckskonfigurationers 
konsekvenser för nedbrytning av vägar  

Analys och diskussion 

Kunskapssammanställningen med inledande beräkningsexempel visar bl.a.: 

• Skillnader i påkänningar mellan singel- och parmontage är tillräckligt stora för att 

skapa skillnader i nedbrytning hela vägen ned i terrassen.  

• Principiella skillnader i nedbrytningsmekanismer finns mellan beläggningar som 

kan betecknas som tjocka eller tunna, men distinktionen beror av faktorer som 

varierar på svenska vägnätet med klimat, årstid, material. Detta medför att 

bakomliggande mekanismer för skillnaden i nedbrytning mellan singel- och 

parmontage är olika på låg- och högtrafikerade vägnätet.  

• Störst skillnader i påkänningar erhålls i tunna beläggningar sommartid ifall 

parametrar kopplade till däcksegenskaper, asfalttjocklek och typ av montage 

förändras. För tunna beläggningar blir felet stort om multilagerteori används med 

enbart enkla cirkulära laster. Däckens egenskaper spelar stor roll för 

påkänningarna i bundna lager om dessa är tunna.  

• Den totala lasten på axeln är mindre viktig för tunna beläggningar jämfört med 

däckens konfiguration och egenskaper.  

• Resilienta (elastiskt återgående) töjningar i tvärled i asfalt kan leda till mer skador i 

jämförelse med samma nivå på töjningar i längsled beroende på viskoelastiska 

permanenta deformationer. Det går således inte att jämföra töjningar i tvär- och 

längsled rakt av.  

• Deformationer i bundna lager kan under vissa betingelser bli väsentligt mycket 

större för singelmontage jämfört med parmontage (studier vid KTH och USA). 

Omfattningen av bidraget är osäkert men sannolikt hanterbart eftersom skadorna 

uppstår endast på särskilt utsatta sträckor där vi redan idag ser problem med 

plastiska deformationer i beläggningen.  

 

Beräkningar med påföljande analyser kan sammanfattas på följande sätt: 

• Beräkningarna visar att parametern däcksmontage (singel- eller parmontage) ger 

en skillnad på ca 40 % reduktion av livslängden för singeldäck med avseende på 

utmattning i bundna lager (sprickor) för asfalttjocklekar större än 8 cm (figur 19).  
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• Det är på medel- och högtrafikerade vägar, med tjockare beläggningar (>8 cm), 

som kostnaderna för singeldäck blir stora när det gäller traditionell utmattning av 

asfalt (sprickor) (figur 20) 

• Bidraget från parmonterade däck till bildandet av längsgående sprickor i asfalt är 

vanligen försumbart i förhållande till singelmonterade däck, men kan uppkomma 

ifall smala däck används eller vid högt däckstryck (vilket i bägge fall leder till mer 

koncentrerade laster) (figur 21 och 22). Med större andel singelmonterade däck 

kan därmed nya dimensionerande nedbrytningsmekanismer uppstå. Redan idag 

observeras längsgående sprickor i hjulspår och de förväntas därför bli vanligare om 

andelen singelmontage ökar.  

• Beräkningar visar att riskerna för stora permanenta deformationer i obundna lager 

ökar dramatiskt under förutsättningar som dominerar för tunna beläggningar och 

svaga material (dvs. vattenmättade, deformationsbenägna, lågt konsoliderande 

tryck, mm.). Exemplen gäller för 45 och 60 mm beläggningar med de svagare 

materialen 3 och 4. Singelmontage ökar andelen tid som de svaga förhållandena 

råder. I klartext innebär detta att perioden blir längre då vägar behöver stängas av i 

samband med tjällossning.  

• För normala eller goda förhållanden är skillnaden i deformationstillväxt mellan 

singel- och parmontage upp till 30 %.  

Sammantaget visar analysen att för medel- och högtrafikerade vägar blir en förväntad 

livslängdsreduktion mellan 0 och 40 %, beroende på vilka skademekanismer som utlöser 

behov av underhåll. För lågtrafikerade vägnätet är livslängdsreduktionen starkt kopplad till 

trafikering vid dålig bärighet, t.ex. tjällossning.  

Vilka är riskerna? 

I tillägg till de ovan analyserade konsekvenserna finns också konsekvenser med stora mått 

av osäkerhet eller variation i hur ofta konsekvenserna uppstår och hur stora de är, dvs. 

risker. Ökad andel singeldäck betyder att några nya skademekanismer kan bli avgörande för 

behovet av framtida underhåll. Analysen visar: 

• Ökad risk för längsgående sprickor.  

• Ökad risk för bärighetsskador i samband med dålig bärighet, t.ex. tjällossning. 

Detta innebär att skador på vägnätet sannolikt uppkommer under en längre period 

samt med ökad intensitet.  

• Ökad risk för permanenta deformationer i bundna lager till följd av viskoelastiska 

effekter.  

 

Dessutom tillkommer andra risker kopplade till singeldäck som består i osäkerheter kring 

hur deras egenskaper skiljer sig från mer traditionella däck. Som exempel kan nämnas hur 

den ökade bredden, däckens höjd, uppbyggnad och optimalt däckstryck påverkar 

kontakttryckets fördelning över kontaktytan mot vägen. För tunna beläggningar kan 

ogynnsamma egenskaper hos däcken orsaka avsevärda skador på beläggningarna. I de flesta 

fall innebär de ogynnsamma egenskaperna också ökat däcksslitage men det finns även 

kombinationer av däcksegenskaper och egenskaper hos vägkonstruktionen som leder till att 

enbart beläggningen tar onormal skada. Två exempel är om mycket breda eller mycket 
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smala singeldäck används, som under vissa betingelser kan leda till mycket höga 

påkänningar i längs- och tvärled.  

Rullmotstånd och däckslitage 

Rullmotstånd och däckslitage är två viktiga målkonflikter att balansera mot vägnedbrytning. 

Hur stora är dessa kostnader och när överväger kostnader för nedbrytning alternativt 

bränsle? En känslighetsanalys med rimliga antaganden kan ge svar på detta. Följande 

allmänna antagande görs: 

• Medelbränsleförbrukning på 3,5 l/mil för lastbilar.  

• Kostnaderna för diesel är enligt ASEK 6 i 2014 års prisnivå 6,74 kr/l för produkten, 

1,74 kr/l i energiskatt, 3,06 kr/l i koldioxidskatt. Om vi antar att dessa kostnader 

svarar mot samhällets verkliga kostnader för produkten och effekter blir den 

sammanlagda bränslekostnaden 11,54 kr/l.  

• Andel tung trafik 10 %. 

• Scenario 1: Singelmontage ger 10 % mer nedbrytning och 2 % minskad 

bränsleförbrukning.  

• Scenario 2: Singelmontage ger 40 % mer nedbrytning och 2 % minskad 

bränsleförbrukning. 

• Scenario 3: Singelmontage ger 10 % mer nedbrytning och 4 % minskad 

bränsleförbrukning.  

Parameter Fall 1 Fall 2 

ÅDTk,tung 10 1000 

Årskostnad beläggning1 10 kr/m 58 kr/m 

Årskostnad tung trafik 15 kr/m 1500 kr/m 

   

Scenario 1   

- Skillnad beläggning - 1,02 kr/m - 5,8 kr/m 

- Skillnad bränsle 0,29 kr/m 29,0 kr/m 

- Totalt - 0,72 kr/m 23,7 kr/m 

Scenario 2   

- Skillnad beläggning - 4,09 kr/m - 23,2 kr/m 

- Skillnad bränsle 0,29 kr/m 29,0 kr/m 

- Totalt - 3,80 kr/m 6,2 kr/m 

Scenario 3   

- Skillnad beläggning - 1,02 kr/m - 5,8 kr/m 

- Skillnad bränsle 0,59 kr/m 59,0 kr/m 

- Totalt - 0,43 kr/m 53,2 kr/m 

1) Kostnad per körfält enligt ASEK 6: 0,5*(18 + 0,062*ÅDT^0,8) 

Förutom kostnader kopplade till bränsle tillkommer kostnader för däck. Enligt ASEK 6 är 

priset på däck 4100 (LBU) och 4700 (LBS) kr och körsträckan 4200 respektive 12500 mil 

per år. Livslängden antas vara 7000 mil. För fall 1 med ÅDTk,tung 10 fordon per dygn blir 

bidraget till kostnader av däckslitage försumbart. För fall 2 med ÅDTk,tung 1000 fordon per 

dygn är visserligen bidraget större men inte avgörande eftersom bränslekostnaden är 

dominerande.  
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Det kan konstateras att vid alla tre scenarier övervägde kostnaden för nedbrytning av vägen 

vid lite tung trafik medan motsvarande för sträcka med mycket tung trafik var det omvända, 

att bränslebesparingen klart överväger. För att göra mer noggranna analyser krävs betydligt 

mer komplexa analyser där hänsyn tas dels till lokala förutsättningar för underhålls behov 

på vägar, dels studerar hur rullmotstånd hos olika typfordon påverkas. Dessutom måste 

vägnätsanalyser med målpunkter för gods beaktas eftersom fordonen måste ta sig hela 

vägen mellan målpunkterna i sina verksamheter.  

Hur kan riskerna hanteras? 

Analyserna visar att nedbrytningen beror av många faktorer som varierar med avseende på 

t.ex. bärighet, klimat och asfaltens tjocklek. Det räcker heller inte med att reglera bara 

däckstryck, bara däcksbredd eller bara parmontage. I synnerhet för tunna beläggningar är 

nedbrytningen betydligt mer komplex. Därtill innebär varje reglering kostnader för 

transportörer och i de fall rullmotståndet påverkas blir följden negativ miljöpåverkan. 

Regleringar ska också gå att följa upp. Utmaningen är därför att reglera på ett sådant sätt att 

efterföljd kan kontrolleras och att konsekvenserna av regleringen är balanserad med tanke 

på samhällsekonomi och målkonflikter. När det gäller frågan om krav på parmontage ger 

ovanstående känslighetsanalys indikationer på att rullmotstånd måste beaktas på vägar med 

mycket tung trafik medan rullmotstånd inte är en fråga på det lågtrafikerade vägnätet. 

Lastbilar kan dock inte ändra konfiguration beroende på vägtyp utan måste naturligtvis 

utformas utifrån en kompromiss för just sin verksamhet.   

Reglering av singelmontage kan göras på olika sätt. Styraxel kan ej ha parmontage. I Finland 

har en andelsgräns på 67 % parmontage angetts, definierat utifrån andel av last som bärs av 

parmontage. En blick på befintlig fordonsflotta ger en mycket stor variation för olika typer 

av fordon. Timmerbilar har hög andel parmontage medan fjärrtransporter på 

europavägarna har stor andel singelmontage. Ofta är en axel i boggie singelmontage (som 

även kan hissas upp när lastbilen inte är lastad). Ett absolut krav på 100 % parmontage för 

alla typer av fordon på alla axlar utom styraxel skulle därmed ställa till problem för befintlig 

fordonsflotta. Någon form av inskränkning i regleringen kan därför bli nödvändig, tex. 

inskränkning med avseende på (rangordnade): 

• Typ av väg, t.ex. sekundära och tertiära vägar. 

• Andel axlar på fordonet som har parmontage/singelmontage. 

• Typ av fordon eller typ av gods som transporteras, t.ex. timmer.  

• Bärighetsklass. 

 

De största riskerna som identifierats finns på det lågtrafikerade vägnätet med tunna 

beläggningar och sämre bärighet. På detta vägnät är också kostnaden för väghållning 

signifikant i jämförelse med transportörernas och samhällets kostnader. Som antyds ovan är 

möjligheterna många att utforma regleringen så att målet uppnås – att reducera 

kostnaderna för beläggningsunderhåll, i synnerhet på lågtrafikerade vägar. 
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Slutsatser och rekommendationer från studien 

Denna rapport grundar sig på en sammanställning av var forskningsfronten befinner sig 

genom ett projekt genomfört under 2015 samt en analys av de fakta som där framkommit. 

Det bör påpekas att kunskapsluckor har identifierats som skapar osäkerheter om 

omfattningen av de skador som kan förknippas med däcksmontage (singel- vs. parmontage). 

Osäkerheter som begränsar förmågan att beskriva konsekvenser och göra rätt åtgärder på 

vägnätet, men även möjligheterna att utforma väl avvägda regleringar där skador av trafik 

visar sig som inte kan motiveras genom effektivare transporter. Studien ger däremot 

entydiga indikationer på att däckskonfigurationer är mycket viktiga för nedbrytningen av 

vägnätet. Detta innebär att arbetet med att studera konsekvenser av tyngre fordon och 

utveckling av nya däck och däckskonfigurationer bör fortsätta. Dels genom att täppa till 

kunskapsluckor, dels genom att i fält följa upp förekomsten av de identifierade skadetyperna 

som kan förväntas öka, nämligen sprickor i hjulspår och spår där långsam trafik är frekvent. 

Utmaningen ligger i kombinationer av olika skademekanismer samt vilka förhållanden som 

råder på vägnätet under hela året. Främst kombinationen av ökade permanenta 

deformationer i obundna lager och sprickbildning i hjulspår vid ogynnsamma 

dräneringsförhållanden. Risken är stor att nya dominanta skademekanismer leder till behov 

av underhåll tidigare.  

Konsekvenserna av singeldäck jämfört med parmontage förhåller sig enligt analyserna på 

följande sätt: 

• Lågtrafikerade vägnätet (ÅDT < 400). Tunna beläggningar och dålig bärighet ger 

väsentligt ökad risk för ökad spårbildning i obundna lager vid singelmontage. Om 

tidsperioden förlängs när vägar stängs av p.g.a. dålig bärighet vid tjällossning kan 

nedbrytning av singelmontage kompenseras. För lågtrafikerade vägar är dessutom 

frågan om däckens egenskaper mycket viktig.  

• Medeltrafikerade vägnätet (400 < ÅDT < 4000) kommer troligen att påverkas i 

begränsad omfattning eftersom påkänningarna är jämförbara. Dominerande 

faktorer för behovet av underhåll är relaterade till sprickor i bundna lager, vilket 

inte påverkas nämnvärt. Däckens egenskaper och däckstryck spelar större roll för 

nedbrytningen. Under vissa förutsättningar kan spårbildning och bildande av 

längsgående sprickor i bundna lager påverkas negativt i stor omfattning. Detta 

gäller på sträckor där asfalten av olika anledningar ändrar form, t.ex. permanenta 

deformationer i asfalten eller i underliggande lager. Detta kommer visa sig som 

ökad förekomst av längsgående sprickor i hjulspår och ökad spårbildning.  

• Högtrafikerade vägar (ÅDT > 4000) kommer att påverkas negativt av 

singelmontage men effekten är hanterbar. Som mest innebär singelmontage upp 

emot ca 40 % reduktion av livslängden på enskilda vägsträckor med styv 

beläggning och dålig bärighet (sprickor dimensionerande). Annars är i regel 

spårbildning på ett eller annat sätt begränsande för behovet av underhåll på 

högtrafikerade vägnätet. Spårbildningen i bundna lager kommer att öka, vilket bör 

beaktas särskilt på avsnitt med långsam trafik eller kanalisering (t.ex. TS-åtgärder). 

Ökade kostnader för nedbrytning av högtrafikerade vägar vid ökad andel 

singelmontage kan balanseras mot minskade kostnader för däck och bränsle samt 

minskad miljöpåverkan.  
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Kvantifiering av kostnader vid olika scenarier med alternativa regleringar av singelmontage 

är givetvis svår att göra. En starkt idealiserad analys med avseende på bärighetsåtgärder 

med livslängder på drygt tio år gav i storleksordningen 5 – 10 miljarder kr extra för 

singelmontage jämfört med parmontage, givet att alla fordon byter montagetyp. För låg- och 

högtrafikerade vägar tillkommer andra, mer svårkvantifierade kostnader. För lågtrafikerade 

vägar är istället det avgörande var och när de tyngsta axlarna trafikerar vägarna. Även om 

montagetyp och kontakttryck kan vara av stor betydelse. 

I analyserna har flera förenklingar varit nödvändiga som därmed begränsar vilka slutsatser 

som kan dras. Ett exempel är betydelsen av belastning nära vägkanten som vi vet är vanligt 

på smala vägar och i kurvor och som bidrar till behov av underhåll. Rimligtvis ser 

belastningen i vägkanten olika ut för singel- och parmontage.  

En sammanfattande slutsats är att en reglering av singelmontage på det lågtrafikerade 

vägnätet i samband med tjällossning, eller andra perioder på året med mycket låg bärighet, 

skulle spara mycket pengar i form av minskat underhåll. Användandet av parmontage 

fördelar trafiklast bättre jämfört med singelmontage, så att tidsperioden med risker för 

omfattande skador minskar. Att använda parmontage på lågtrafikerade vägar är inget nytt 

och praktiseras redan idag av timmerbilar. Den exakta utformningen av regleringen kan 

utformas på en mängd olika sätt som skapar nödvändig flexibilitet i regelverket.  
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