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Förord 

Detta dokument innehåller råd och anvisningar till projektörer för framförallt 

breddningsobjekt och förutsätter att läsaren är bekant med vägprojektering i allmänhet. För 

detaljerade anvisningar vid olika förhållanden, som beskrivs i dokumentet, hänvisas till 

andra regelverk och handböcker.  

Innehållet behandlar inte arbeten som har med Miljökonsekvensbeskrivningar och 

fastställande av Vägplan att göra, exempelvis naturvärdesinventeringar, arkeologi osv.  

Handboken är framtagen av geotekniker och vägtekniker inom Trafikverket samt genomgått 

remiss internt och externt.  

 
 
 
Borlänge i januari 2017 

Lovisa Moritz 

Investering, Teknik & Miljö   
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1. Inledning 

1.1 Allmänt 

Breddning av befintliga vägar med tillhörande övriga förbättringar (t ex högre bärighet, 

räcken, geometrisk förbättring, sidoområde, avvattning) utgör en stor del av Trafikverkets 

investerings- respektive reinvesterings-projekt. Ofta ställs vi inför svårigheter när det gäller 

koppling mot våra tekniska krav och regelverk när man ska bredda befintliga vägar. 

Generellt är det svårt att hänvisa till huvuddelen av regelverken då breddningen utgör 

endast en mycket begränsad del av den totala ytan. Största delen av vägen kommer att 

behållas som den är med allt vad det innebär i frågan om befintligt ingående material. 

Det är viktigt att i ett tidigt skede fastställa den ambitionsnivå som ska gälla för 

projekteringen och tillämpningen av gällande regelverkskrav. Vissa krav bör alltid gälla 

medan andra krav anpassas efter förhållanden och tillgänglig budgetnivå. Man bör för 

bärighet och utformning åtminstone definiera en lägsta standard för projektet senast vid 

projektstart tillsammans med beställaren – beakta text i riktlinje ”Vägutformning och 

inriktning av åtgärder som utförs med medel från bärighetsanslaget (BAR)”, TDOK 

2014:0705.  Alternativa åtgärder (t ex olika påbyggnadsalternativ) med tillhörande 

konsekvensanalyser ska prövas. Utifrån dessa görs en kalkyl/bedömning av investerings- 

och underhållskostnader (LCC). Samråd med underhållsorganisation görs för att förankra 

ambitionsnivån och därmed förväntningarna på det framtida underhållet.  

1.2 Frågor som behandlas i handboken 

Inledningsvis beskrivs begrepp och typfall som är fundamentala vid projektering av 

breddningar. Därefter beskrivs förutsättningarna för projekteringsarbetet; inventering av 

arkivuppgifter först och därefter vägtekniska och geotekniska undersökningar. Huvuddelen 

av handbokens innehåll beskriver projektering/dimensionering av breddningsarbeten. 

Nedan beskrivs de frågeställningar som normalt måste hanteras och beaktas vid 

projektering av ett breddningsarbete. 

Utformning 

1. Ensidig breddning och/eller dubbelsidig breddning 

2. Befintliga vägens typsektion, tvärprofil, tvärfall och profiljustering  

3. Placering av beläggningsskarvar 

4. Förlängning/breddning av befintliga vägtrummor och broar 

Bärighet 

5. Bärighet i befintlig väg respektive för breddad del 

6. Material i överbyggnaden 

7. Förekomst av stenkolstjära, t ex i IM 

Stabilitet och sättningar 

8. Finns svag eller lös undergrund, t ex organisk jord 
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Avvattning, Dränering, Tjäle 

9. Avvattningsförhållanden längs befintlig väg 

10. Avrinning från beläggning (spårbildning - tvärfall) 

11. Dräneringsförhållanden i befintlig överbyggnad och terrass 

12. Tjälegenskaper under befintlig väg och på breddad del 

13. Förekomst av sten och block i undergrunden 

14. Grundvattenpåverkan på vägkonstruktionen 

I separata avsnitt behandlas därefter frågor som berör arbetsmiljö, aktiv design, 

packningskrav samt kontroll och uppföljningar av breddningsarbeten. 

Sist finns en litteraturförteckning som inte bara ger referensuppgifter utan också en 

kortfattad innehållsdeklaration till det 20-tal referenser, som ger fördjupade kunskaper.  
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2. Begrepp och typfall 

2.1 Begrepp 

Det är lämpligt att definiera den tänkta åtgärden innan projektering. Nedanstående 

definitioner kan vara en vägledning.  

Nybyggnad som begrepp innebär krav på vägplan och anses uppfyllt då standard på åtgärd 

uppfyller alla krav som framgår i utformningsregler (t ex bredd, slänt, säkerhetszon) samt 

övriga tekniska krav gällande konstruktion (t ex normenlig bärighet för 20 år) och utförande 

(t ex AMA). Sker åtgärd med eller utan breddning där alla krav för nybyggnad uppfylls, bör 

åtgärden betraktas som nybyggnad. Om finansieringsform kräver detta kan samma åtgärd 

benämnas förbättring, men bör då tydligt klargöras vid planerings – projekterings – skedet. 

Ombyggnad som begrepp innebär också krav på vägplan, men standardnivå kan vara lägre 

än för nybyggnad, t ex utbyte eller påbyggnad i en befintlig konstruktion men inte fullt ut 

enligt nybyggnadskrav (rekonstruktion/ reinvestering/ ”underhåll”).  

Smal breddning som begrepp innebär att något lager (bundet resp. obundet samt 

bankfyllning) i breddningskonstruktionen har mindre bredd än 1,7 m (utgår från 

arbetsredskapens bredd, exempelvis vält och läggare).  

Förbättring som begrepp innebär ibland också krav på vägplan. Begreppet används då 

standard för utformning uppfyller krav för just ”förbättring”(t ex släntlutning 1:3, vägbredd 

>5,5m med eller utan breddning, osv). Utifrån bärighet kan detta begrepp också användas 

då krav uppnås för ”bärighetsförbättring/ underhåll”.  

Det finns även fall där omdisponering sker av körfält inom befintlig bredd, exempelvis då 

vägren utformas som busskörfält och övriga körfält görs smalare (ibland benämnt 

”trimningsåtgärder”).  

 

Förstärkning som begrepp används i huvudsak endast då tekniska krav inte fullt ut 

uppnås gällande ”bärighetsförbättring/ underhåll” samt då standard gällande utformning 

inte når upp till kraven för förbättring (t ex släntlutning brantare än 1:3, bredd < 5,5 m osv). 

Exempelvis, vid breddning där slänt och/eller säkerhetszon inte uppfyller regelverkskrav 

betraktas det som förstärkning. Sker ingen breddning men ingrepp utförs i vägkonstruktion 

betraktas det också som förstärkning. 

Underhåll är åtgärder för att återföra eller bibehålla egenskaper hos konstruktioner, 

anläggningar och anordningar till den nivå som avsetts vid tidigare byggande eller 

förbättring. Exempelvis påbyggnad på befintlig vägkonstruktion med enbart justering och 

nytt slitlager samt rensning/dikning betraktas som underhåll.  

Standardmässigt är det en glidande skala mellan begreppen Nybyggnad – 

Förbättring/Förstärkning – Underhåll. Huvudsaklig skiljeparameter blir livslängd gällande 

konstruktionens lager och i vilken omfattning befintlig konstruktion bibehålls orörd.  

Bärighetsklass som begrepp finns i Trafikförordningen och framgår på 

Transportstyrelsens hemsida. Det huvudsakliga motivet för att en väg fått nedsatt bärighet 

(BK2 och BK3) är att en bro/trumma har otillräcklig bärförmåga. I vissa undantagsfall är 

huvudmotivet själva vägens bärförmåga, vanligtvis väg byggd på torvjord eller lös lera. Det 
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finns tre bärighetsklasser utan strikt teknisk definition gällande mätning/ provning av 

vägbana med tillhörande dimensionering. Bärighetsklass enligt trafikförordningen uttrycks 

istället såsom tillåten trafikbelastning med fordon som har olika begränsningar på 

axellaster. Om dimensioneringen för aktuell väg görs i enlighet med gällande regelverk, så 

uppfyller vägen klart den högsta klassen, BK1. Vid dimensionering på nivå lägre än 

regelverket – d.v.s. dimensionerande livslängd ansätts kortare än 20/40 år – kan vägen i de 

flesta fall ändå klassas som BK1. Nuvarande totalvikt för BK1 är 64 ton för fordonståg vid 

minsta avstånd på 20,6 m mellan fordonstågets första och sista axel (för 60 ton gällde/gäller 

avståndet 18,0 m).  

En ny bärighetsklass (BK 4 alternativ benämning BK 74) är på förslag att införas för ett 

utpekat vägnät där totalvikt för fordonståg kan bli 74 ton för fordonståg vid minsta avstånd 

på 20,2 m mellan fordonstågets första och sista axel (för 60 ton gäller motsvarande avstånd 

14,2 m och för 64 ton 15,8m). Bestämmelser om axeltryck boggitryck och trippelaxeltryck är 

dock samma för klasserna BK1 och BK74 [Rapporter ” Tyngre fordon på det allmänna 

vägnätet” och ” Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet”].  

2.2 Typfall 

Tabell 1 beskriver typiska fall för olika vägtyper, som kan vara aktuella för breddning. 

Uppgifterna finns definierade i publikation [3]. Förklaring av kolumnrubriker framgår 

nedan.  

Tabell 1: Typiska fall för breddning av befintlig väg. 

Anledning till 
breddning  

Typsektion 
Körfälts 
bredd (m) 

Vägren (m)  
Slänt (1) 
(utan räcke)  

Säkerhets 
zon (m) (2) 

Nytt körfält 
och/eller 
kollektivtrafik 

Motorväg 3,5  2,0 
1:4 

(innerslänt)  
>11,0 

Ombyggnad 
tvåfält väg till 
mötesfri 

Mötesfri väg 
3,5 (3,25) 

3,75  
>0,5 1:4 (1:3) >9,0 

Smal väg 
anpassat till 
högre 
trafikflöde 

Tvåfältsväg 3,0 (4,0) 0,25 1:4 (1:3) >5,0 - 9,0 

Mindre 
väg/grusväg 
anpassas 

Enfältsväg 
(dubbelriktad) 

5,0 (4,5) 0,25 1:3  3,0 

Lägsta standard 
vid ombyggnad  

Ombyggnad 

VR 80 
2,75 (3,0) 0,25 1:3  3,0 - 7,0 

Lägsta standard 
vid ombyggnad 

Ombyggnad  

VR 60 
2,75 (3,0) 0,25 1:3  3,0 

Mindre 
väg/grusväg 
anpassas 

Enfältsväg med 
mötesplatser 

3,5 (4,0) 0,25 1:3  3,0 

(1) Gäller innerslänt. Ytterslänt oftast 1:2 i skärning och 1:4 såsom bankdike  



10 

 

(2)  Avser minimimått. Större avstånd beroende på hastighet, trafikmängd och 
bankhöjd.  

Typsektion anger begrepp som används i nya VGU/2015:086 utifrån indelning av 

vägbana.  

VR60 (referenshastighet) är funktionellt begrepp för högsta hastighet på länk där 

utformning sker utifrån säkerhet/hastighet. 

Körfältsbredd utan parentes är bredd som vanligtvis används, medan bredd inom 

parentes anger högsta eller minsta bredd. 

Släntlutning (innerslänt) vid förbättring är i allmänhet 1:3. För projekt där åtgärd utförs 

inom befintligt vägområde eftersträvas släntlutning 1:3. Vid svårighet att uppnå lutning 1:3 

kan lösning med stenfyllt dike/täckdike tillämpas. Alternativet med brantare släntlutning 

lika med befintliga förhållanden får bara tillämpas efter väghållarens godkännande.  

Motorvägar åtgärdas ofta nära tätorter genom ”trimningsåtgärder” så att befintliga 

vägrenar blir ny körbana, parallella av – och på – farter eller busskörfält. I de fall breddning 

behövs blir denna relativt smal och ibland enbart för vägren och eventuellt del av körfält. I 

vissa fall breddas körbanor också mot/i mittremsa. Körfältsbredder utförs ofta mellan 3,25 

till 3,5 m och vägren på minst 0,75 m.  

Figur 1: Mötesfri väg 2+1. 

 

Mötesfri väg (figur 1) projekteras utifrån befintliga tvåfältsvägar med bredder mellan ca 7 

– 12m. Vid normal 13 m bred väg (i enstaka fall 12m) åtgärdas nya körfält inom befintlig 

bredd. Vid smalare vägar än 12-13 m så utförs ofta en smal breddning så att total bredd blir 

14 m. Nöduppställningsplats på enfältsdel vid mötesfri väg utförs med utspetsningar på 10 

m och en 40 m längd med bredd 3m.  

Tvåfältsväg med bredd mellan ca 6 – 8m breddas mestadels till större bredd och 

bibehållen tvåfältsväg utifrån en ökad trafikmängd och/eller busskörfält alternativt parallell 

GC – bana. I vissa fall även utifrån behov av ökad bärighet. Smala breddningar förekommer 

även i detta fall. 

Enfältsväg (dvs. smal/mindre lågtrafikerad dubbelriktad enfältsväg) breddas med 

anledning av framförallt behov av ökad bärighet och i vissa fall ökad trafikmängd. Smala 
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breddningar är också vanligt för dessa vägar, men ofta åtgärdas hela vägbredden också 

genom åtgärder i obundet lager. Utförandet blir då mer enhetligt tvärs över hela den nya 

ytan gentemot ovanstående typfall. Liknande förhållanden gäller för enfältsväg med 

mötesplatser där belagd bredd bör vara omkring 4 m. Mötesplatser anordnas med fri sikt 

emellan på lämpliga ställen som kurvor och anslutningsvägar. Breddökning krävs i kurvor 

för framkomlighet med tungt fordon.  
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3. Inventering av befintliga förhållanden 

Inventeringen ska klargöra vägens och sidoområdets fysiska och funktionella tillstånd. 

Inventeringen bör leda till en indelning av objektet i homogena delsträckor för att 

möjliggöra projektering av mest totalekonomiskt fördelaktigaste lösningen. Utförliga 

anvisningar finns i ”Inventering och värdering av befintlig väg”, TDOK 2014:0138. [11]. 

Utöver detta beaktas följande:  

1. Regionernas arkiv har till stor del ersatts av ett centralt arkiv placerat i Mölndal. 

Epost till arkivet är arkivcenter@trafikverket.se. Geotekniskt nationellt arkiv finns 

på webbadress http://gis.swedgeo.se/startgsp/. 

2. Äldre arkivhandlingar kan finnas i Landsarkivet som har kontor i olika delar av 

landet. 

3. Beläggningshistorik finns ibland registrerad i beläggningsliggare. Äldre data finns i 

manuella liggare (före ca år 1970) på Trafikverkets Regionkontor. Senare data finns 

i systemet PMSV3 (figur 2) där man även får fram mätta och beräknade tillstånd, 

trafikdata, vägdata och underhållsdata för belagda statliga vägar i Sverige. Systemet 

visar resultaten i kartor, tabeller eller grafer. Webbadress till PMSV3 är 

https://pmsv3.trafikverket.se. 

4. Uppgift om risk för tjära kan sökas i framförallt manuella liggaren alternativt i 

särskilt upprättad förteckning för Region Norr (projektledare beläggning eller 

vägteknisk specialist på Trafikverkets Regionkontor).   

5. Befintliga grundvattenskyddsåtgärder, t.ex. täta diken. Uppgifter om sådana skydd 

kan sökas i arkivhandlingar eller hos Trafikverkets miljöspecialister och/eller 

underhållsorganisationen.  

6. Uppgifter om befintliga ledningar inom och i anslutning till vägområdet kan sökas 

genom ”Ledningskollen”, https://www.ledningskollen.se. Övriga ledningar och 

trummor som tillhör Trafikverket kan sökas i relationshandlingar, se punkt 1 och 2 

ovan.   

Figur 2: Skärmklipp från PMSv3 avseende väg 11 mellan Sjöbo och Simrishamn. Visar 

beläggningshistorik (övre), spårdjup max 17mm (mellan) och IRI höger 20m – värde 

(undre).   

mailto:arkivcenter@trafikverket.se
http://gis.swedgeo.se/startgsp/
https://pmsv3.trafikverket.se/
https://www.ledningskollen.se/
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4. Undersökningar 

Som underlag till upprättande av undersökningsprogram bör fältinventering och 

inventeringar enligt kapitel 3 göras. En breddning innebär speciella krav på de tekniska 

undersökningarna med en kombination av vägtekniska undersökningar av den befintliga 

vägen och mer ”klassiska” geotekniska undersökningar av undergrunden utanför och under 

den befintliga vägen. 

Undersökningarna anpassas till rådande trafikförhållanden. Gles provtagning (< 1 prov/km) 

i vägkant kan i vissa fall behöva tillämpas. I sådana fall kan detta kompenseras med ökad 

omfattning av geofysiska metoder, främst georadar. 

Vid planering av provtagning i väg måste en helhetssyn råda, vilket innebär att hela det 

sammantagna underlaget innefattande inventeringar, georadarmätning och fallviktsmätning 

nyttjas.  

4.1 Vägtekniska undersökningar 

För att nå kvalitet på ett breddningsarbete krävs inventeringar och vägtekniska 

undersökningar. Vissa inventeringar och undersökningar kan bara utföras vissa säsonger av 

året (t ex tjälinventering under vårvinter och fallvikt under höst). Det krävs därför planering 

och framförhållning ibland flera år före breddningsarbetet ska projekteras och utföras. 

Eftersom breddningsobjekten ofta sträcker sig över flera km är det nödvändigt att utnyttja 

metoder, som urskiljer partier med likartade egenskaper s.k. homogena sträckor. Förutom 

skadebesiktning och ”övergripande” mätningar är en initial och effektiv metod att urskilja 

dessa likartade sträckor med PMSv3. Inom dessa sträckor undersöks vägkonstruktionens 

egenskaper med ett mindre antal ofta relativt kostsamma undersökningar. Besiktningar och 

undersökningar görs stegvis i turordning för att komplettera inventeringen och de problem 

som vägen har enligt nedan. 

Okulär besiktning (fältinventering) av vägsträckan bör utföras av 

geotekniker/vägtekniker (figur 3). Den okulära besiktningen utförs under 

barmarksperioden, med fördel under vår och/eller sen höstperiod. Besiktningen avser 

mark- och vattenförhållanden samt skadeinventering av den befintliga vägkroppen enligt 

TDOK 2014:0138 ”Inventering och värdering av befintlig väg” [11] och TDOK 2013:0669 

”Inventering av tjälrelaterade skador på befintlig väg” [18]. Där det finns lagningar har det 

med stor sannolikhet varit problem. Det är därför viktigt att reda ut om skadan är 

permanent åtgärdad eller om det bara utförts en beläggningsåtgärd. Vid inventering av 

trummor kan riktlinjer för skadeklassning fås utifrån dokument TDOK 2015:0155  

”Tillståndsbedömning av avvattningsanläggningar. Bedömning av skador och förslag till 

åtgärder”, kapitel 10. Ett alternativ som bör övervägas vid hög trafik och omfattande TMA – 

åtgärder är filmning och foto som kan studeras genom dator i efterhand.   
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Figur 3: Okulär inventering av befintlig väg. 

Tjälinventering (figur 4) utförs minst vid ett tillfälle under tjällossningsperioden. 

Tjälinventeringen utförs enligt TDOK 2013:0669 ”Inventering av tjälrelaterade skador på 

befintlig väg” [18]. Den okulära besiktningen samt tjälinventeringen ligger till grund för 

planeringen av undersökningspunkternas lägen. Det är bra om det finns tjälinventeringar 

flera år bakåt i tiden. 

Figur 4: Exempel på tjälsprickor.  

 

Fallviktsmätning (figur 5) ska göras enligt TRVMB 112 ”Deflektionsmätning vid 

provbelastning med fallviktsapparat” [12], normalt enligt mätklass 3. Tidpunkt för mätning 

väljs med fördel då temperatur och fukt ligger nära ett årsgenomsnitt. I vissa fall kan 

mätning ske i samband med tjällossning, men alltid vid otjälade förhållanden.  

Figur 5: Utrustning för fallviktsmätning. 
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Georadarmätning (figur 6) ska utföras med lämplig mätklass och i lämpliga mätlinjer 

enligt TDOK 2014:0149 ”Undersökning av befintlig väg med georadar” [19] . Syftet med 

undersökningen är att bestämma överbyggnadens uppbyggnad (bundet resp. obundet), 

lagertjocklekar och total tjocklek. I vissa fall går det även att bestämma bergnivåer, 

torvmäktigheter ned till ett djup av ca 4 m samt förekomst av rustbädd. Provtagningar för 

kalibrering av georadarmätning erfordras och väljs i samråd med den som utfört 

georadarmätningen. 

 
Figur 6: Utrustning för georadarmätning. I detta fall en 3D utrustning med flera mätlinjer. 

Provtagning (figur 7 och 8) i vägen planeras och utförs först när flertalet av ovanstående 

metoder genomförts och analyserats samt i enlighet med bl. a dokument ”Provtagning av 

obundna material”, TDOK 2014:0151. Undersökningen utförs genom alla överbyggnadslager 

ned till och med naturlig terrass. Entreprenadform kan påverka såtillvida att omfattning av 

provtagningen kan bli något större för totalentreprenad. Som ett riktvärde kan mellan 1 – 5 

provtagningspunkter per kilometer vara lämpligt. Provtagningspunkterna fördelas 

någorlunda jämnt över objektet och tillståndsklasser med viss koncentration till 

identifierade problemområden. Där misstanke finns att vägskador kan härledas till 

tjälproblem är det lämpligt att göra provtagningen ned till minst utskiftningsdjupet d enligt 

TRVR Väg tabell 3.1-1 [5] för tjälfarlighetsklass 4 och aktuell klimatzon. 

Till följd av tidigare breddningar kan den befintliga vägen ha olika uppbyggnad i tvärled, 

vilket bör framgå av tillhörande skadetyp från skadeinventeringen.  I dessa fall beaktas 

särskilt valet av provtagningspunkter i tvärled. Vid provtagning i provgrop med grävmaskin 

bör grävning utföras i både vägkanten och gärna även mot mitten av vägbanan. En fördel 

med provgropar är att sten och block i överbyggnad och terrass upptäcks samt att 

provmängder blir tillräckliga.  
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Figur 7: Utrusning för provtagning i väg. 

Lagertjocklekar, överbyggnadens totaltjocklek dokumenteras för överbyggnads- och 

terrassmaterial. I samtliga punkter tas prov på alla lager inklusive terrassmaterial. Okulär 

materialbedömning utförs samtidigt med provtagningen. Särskild uppmärksamhet bör ges 

åt att klargöra om organisk jord finns under befintlig väg. Prover skickas till laboratorium 

för benämning och analys med avseende på bl. a. kornfördelning. Vid varierande 

förhållanden kan det vara lämpligt att analysera samtliga prover. 

I fall där en profilhöjning är planerad och vägen flyter på torv kan det vara motiverat att ta 

ostörda prover från skikten under vägen för att kunna beräkna sättningar. Torvproverna 

analyseras med avseende på torvtyp, humifieringsgrad, vattenkvot och densitet. 

Vägdikesmassor kan innehålla föroreningar. Hanteringen av dikesmassor kräver därför 

särskilda rutiner, speciellt i samband med ett vattenskyddsområde (Yt- och 

grundvattenskydd 2013:135). Föroreningsinnehållet måste beaktas liksom miljöjuridiska 

krav på masshanteringen. För provtagning och hantering av massor inom vägområdet 

hänvisas till ”Hantering av vägdikesmassor - råd och rekommendationer”, Publ 2007:101, 

Vägverket [21]. 

 
Figur 8: Exempel på manuell provtagningsutrustning. 

Denna publikation innehåller rekommendationer för provtagning, vad som ska analyseras 

och hur provtagningsresultaten ska tolkas för att bedöma massornas kvalitet (se tabell 2). 

Användning av massorna ska hanteras med utgångspunkt från dessa miljökriterier. 
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Tabell 2: Provtagning av vägdikesmassor. 

Trafikmän
gd ÅDT 

För 
användning 
inom 
vägområde 

For extern 
användning 
med 
restriktioner  

Deponi för 
icke farlig 
avfall           
NFS 
2004:10** 

Deponi för 
inert avfall 
NFS 2004:10 

<2 000 
Ingen 
provtagning 

Ingen 
provtagning 

Ingen 
provtagning 

Utlakning CI, 
DOC samt TOC  

2 000<10 
000 

Ingen 
provtagning 

Olja C10-C40 
metaller PAH 
ledningsförmåga
* 

Ingen 
provtagning 

Utlakning CI, 
DOC samt TOC 

10 001-30 
000 

Olja C10-C40 
metaller PAH 
ledningsförmåga
* 

Olja C10-C40 
metaller PAH 
ledningsförmåga
* 

Ingen 
provtagning 

Utlakning CI, 
DOC samt TOC 

>30 000 

Olja C10-C40 
metaller PAH 
ledningsförmåga
* 

Får ej användas 
externt!! 

Ingen 
provtagning 

Utlakning CI, 
DOC, Cu, Pb, 
Cd, Zn samt 
TOC 

*Provas om saltpåverkan misstänks 
**Vägdikesmässor kan ev. användas som konstruktionsmaterial på en deponi. Särskilda provtagningskrav 
kan då gälla  

För bundna lager samordnas eventuell provtagning med miljöinventeringar gällande 

förekomst av tjära (PAH). Övrig provtagning på bundna lager övervägs beroende på 

skadebild, se TDOK 2014:0138  ”Inventering och värdering av befintlig väg” [11].   

4.2 Geotekniska undersökningar 

Vid lös undergrund kan finnas behov av undersökning både under befintlig väg och utanför 

(under breddning). I övrigt görs en objektsanpassad geoteknisk undersökning som för ny 

sträckning.  Metoder och undersökningspunkternas täthet avgörs av den befintliga 

vägbankens geometri samt geotekniska förutsättningar.  

4.3 Redovisning av undersökningar 

Följande krav på redovisning ska tillämpas generellt med undantag av mindre projekt med 

enstaka prov. För att underlätta analys av omfattande provtagningar/mätningar och därur 

kunna föreslå lämpligaste åtgärder är föreslagen arbetsgång nedan viktig att följa.  

1. Vägtekniska och geotekniska undersökningar redovisas på plan-, profil- och i 

förekommande fall sektionsritningar. 

2. Samtliga inventeringar och vägtekniska undersökningar ska alltid redovisas i 

överskådlig grafisk form per körfält/vägren med hjälp av lämpliga verktyg, exempelvis 

”Excel” (figur 9), ”Road Doctor” (figur 10), ”PVD” eller liknande.  

3. Georadarresultat redovisas enligt TDOK 2014:0149 ”Undersökning av befintlig väg med 

georadar” [19]. Tolkade resultat kan redovisas på radargram. Det kan också vara 

lämpligt att tolkade jordlagergränser redovisas i AutoCad/dwg på vägprofilritningarna. 
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4. Sammantagen redovisning uppförs i dokumentet ”Markteknisk undersökningsrapport, 

MUR/vägteknik” (komplementbilaga E3 i Uppdragsbeskrivning, UB). 

Undersökningarna kan i enklare fall samredovisas med geotekniska undersökningar i 

MUR Geoteknik, se punkt 5 nedan. 

5. MUR Geoteknik (Markteknisk undersökningsrapport). Om vägtekniska undersökningar 

ingår ska redovisningen av dessa utföras likvärdigt med den geotekniska redovisningen 

(planläge och sektion). 

 

Figur 9: Exempel på redovisning i Excel.  

 

Figur 10: Exempel på redovisning med ”Road Doctor”.  
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4.4 Redovisning av projekterade åtgärder/konstruktioner 

1. Projekterings PM skrivs normalt sett för varje teknikområde (vägteknik, geoteknik, 

avvattning etc). För mindre breddningsprojekt kan en sammanhållen PM upprättas 

för samtliga ingående teknikområden. Innehåll och redovisningssätt framgår 

normalt av Trafikverkets upphandlingsdokument. PM ska beskriva befintliga 

förhållanden, val av åtgärder inkl motiv till valda och bortvalda åtgärder samt 

eventuella avsteg från regelverk. Underlagsberäkningar för bärighet, tjällyft, 

sättning, stabilitet mm. redovisas. Denna handling ingår normalt inte i 

förfrågningsunderlag för entreprenader.  

2. Resultatet av den vägtekniska- och geotekniska projekteringen inarbetas i teknisk 

beskrivning enligt AMA och/eller arbetsbeskrivningar för utförandeentreprenad. I 

totalentreprenader kan föreskrivet utförande eller restriktioner redovisas i särskilda 

fall. 

3. Speciella åtgärder, t ex tidig utläggning, överlast, liggtid, armering, 

grundförstärkningsåtgärder etc., redovisas på vägprofilritning och vägsektioner. 

Hänvisning till dessa handlingar görs i objektets tekniska beskrivning enligt AMA. I 

vissa fall med mer omfattande åtgärder upprättas särskilda förstärkningsritningar 

(se figur 11).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Exempel på förstärkningsritning (utskiftning – eventuell åtgärd för 

avvattning ingår inte i exemplet ovan).   

Fyllnads-material Lutning p Lutning n 

Sprängsten 

 
1,0 1,3 

Grovkorniga jordarter  1,2 1,5 

Blandkorniga jordarter 

 
1,3 1,7 
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5. Projektering/Dimensionering 

5.1 Allmänt 

Projektering för breddning av befintliga vägar skiljer sig från nybyggnadsprojektering så till 

vida att den breddade delen måste anpassas till befintlig väg. Skillnader i rörelser mellan 

gammalt och nytt måste undvikas så långt som möjligt. Det gäller rörelser såväl neråt 

(sättningar, permanenta deformationer) som lyft (tjällyft). Skadeinventering och övriga 

observationer av den befintliga vägen är viktiga indata då vägen utgör en ”fullskalemodell” 

av var problem förväntas. Skillnad mellan verkligt tillstånd och teoretisk modellering 

indikerar att en revidering av modellen bör göras. 

Oftast är den befintliga vägen sättningsfri efter lång tids trafikering. Breddningen kan ibland 

dock inte göras helt sättningsfri av praktiska och/eller ekonomiska skäl. 

 Mad anledning av detta kan det ibland vara till fördel att vänta till nästkommande 

beläggningssäsong med nytt slitlager. Utöver justering av eventuell sättning så justeras även 

initial trafikpackning. Detta tillvägagångssätt förutsätter att den reducerade asfalttjockleken 

inte utmattas mer än begränsat under denna tid samt att övriga omständigheter som 

trafikstörningar, målning mm inte genererar orimliga kostnader. 

I de fall man vill åtgärda en befintlig väg ihop med breddning och inte kan av t ex 

ekonomiska skäl fullt ut uppnå kraven enligt regelverket, så bör ett bärighetsvärde 

definieras för projektet. Exempelvis kan detta göras utifrån den dimensioneringsmetod eller 

mätmetod man använder. Används beräkningsprogram PMS-objekt kan t ex livslängd för 

terrass förkortas till 20 år istället för 40 år och bundna lager till 15 år istället för normalt 20 

år. Metoder för ”aktiv design” kan också användas, se kapitel 6.2. 

 

5.2 Trafikbelastning, hjulspår och kanteffekter 

Trafikbelastning 

Dimensionerande trafik baseras på en trafikanalys. Uppgifter om befintlig trafik hämtas från 

vägtrafikflödeskartan som är sökbar på Trafikverkets hemsida (sökord = trafikflöde) 

och/eller länken http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation# (– klicka sen på fliken 

”TIKK” eller ”TFK”–) 

Trafikprognoser bör upprättas bl. a baserat på kunskaper om näringslivets regionala 

utveckling. Särskilt bör planer för trafikintensiva planerade anläggningar och kända 

förändringar i vägnätet beaktas. Uppfattning av den tunga trafiken fås genom att studera 

medelantal axlar per tungt fordon, fördelning med och utan släp, hastighet osv. Vägledning 

för val av värde för dimensionerande trafik finns i TRVR Väg kap 2 [5]. En mycket grov 

tumregel är också att en medelaxel motsvarar i snitt mellan knappt 0,3 till 0,4 standardaxlar 

(4 axlar * 0,35 = B-faktor 1,4). För sträckor med mycket timmertransporter kan faktorn vara 

större än 0,4 och B-faktorn hamnar exempelvis då runt 2 eller mer. Denna B-faktor justeras 

sedan till ”Bjust” i enlighet med kravdokument TRVK Väg [5]. Beslut om den 

dimensionerande trafiken som breddningen ska dimensioneras för bör slutligen tas av 

beställaren.  

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation
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Flyttning av hjulspårslinjer 

Vid breddning sker i princip alltid en förflyttning av hjulspårslinjer. Ofta hamnar nya 

hjulspår på befintlig vägren eller över äldre beläggningsskarvar (figur 12).  

 

 
Figur 12: Rensågad kant med trappstegsinfräsning (vänster), Olämpligt läge med ny skarv i 

hjulspår (höger). 

1. En viktig del i arbetet är att ta fram dessa framtida hjulspårslinjer för den tunga 

trafiken och utifrån dessa utförs breddningen med lämpliga övergångar. 

2. Dimensionering av bärighet gällande utmattning samt för stabilitet görs sedan för 

dessa nya hjulspårslinjer. 

3. Risk för efterpackning av mindre historiskt trafikerad vägren och stabilitet i bundna 

lager samt närmast underliggande obundna lager utreds och kontrolleras.  

Vägledning i detta arbete finns i dokument ”Inventering och värdering av befintlig 

väg” TDOK 2014:0138 [11] och i ”Förstärkningsåtgärder”, Publikation 2012:090 [8].  

4. Äldre underliggande beläggningsskarvar bör normalt åtgärdas om mindre 

påbyggnad görs. Ett sätt är att göra fräslåda (figur 13) med nytt lager där nya 

skarvar placeras mellan körfält och/eller mellan hjulspårslinjer. Även eventuella 

synbara defekter/skador från äldre breddningar beaktas på liknande sätt.  

 

 

Figur 13: Exempel på fräslåda. 
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Trafiklast nära vägkant 

Trafiklast nära beläggningskant (< ca 1m) med mindre stödremsa (<0,3m) och släntlutning 

brantare än 1:3 ger högre påkänning i underliggande konstruktion pga. bristande sidostöd. 

När avståndet mellan trafiklast och stödremsa är litet inträffar lättare deformationer i 

överbyggnaden (se figur 14). 

 
Figur 14: Illustration till orsaker till deformation nära vägkanten (När b – måttet är litet 

inträffar deformationer pga. olika anledningar: 1. geoteknisk instabilitet, 2. instabilitet i 

överbyggnadslager; 3. ackumulering av plastiska deformationer under trafiklast (spår); 4. 

utpressning av innerslänt).  

 

1. Höger hjulspår ger framförallt i innerkurva en ökad belastning (nära asfaltkant, 

tvärfall, närmare till undergrundsmaterial) vilket tydligt visar sig i skadebild. 

2. Ju närmare asfaltkant hjullasten förekommer desto högre blir töjning i bundet och 

obundet lager. Man riskerar materialvandring ut mot slänt (särskilt för äldre 

sandiga överbyggnadsmaterial).  

3. En åtgärd som prövas övervägas i första hand är att antingen göra innerslänt 

flackare (> 1:3), i andra hand utforma dike såsom stenfyllt dike (se [5] avsnitt 5.3), 

eller/och välja ett grövre krossmaterial som släntmaterial. 

4. Vid dimensionering bör dimensionerande trafik beräknas såsom åtminstone 

”trespårstrafik”. Detta innebär att den tunga trafiken betraktas såsom ÅDTk = 

ÅDTtot, alltså ett körfält anses belastat av all trafik i båda riktningarna. Ett annat 

tänkbart sätt kan vara att reducera moduler i konstruktionens obundna lager så att 

töjningsnivån i det bundna lagret ökas i förhållande till en normal beräkning med 

mellan 0 – 40 % (40 % då last ligger intill asfaltkant med brant slänt och avtagande 

till 0 % då last är 0,5 till 1 m från asfaltkant beroende på släntlutning ). Ytterligare 

information i ämnet finns i [23, 24]. Praktiskt innebär detta att en väg som 

dimensioneras ”normalt” (ÅDT k, tung) och därefter dimensioneras med antagandet 

att ca 40% töjningsökning sker (all trafik nära asfaltkant), får en tjockleksökning av 

bundna lager på i storleksordning drygt 2 ggr (t ex från ursprungligt 45mm till 

100mm).  
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Figur 15: Skador av last nära vägkant samt inverkan av tjäle. 

5.3 Överbyggnadsdimensionering 

Överbyggnadsdimensionering ska göras enligt TRVK Väg [5], normalt enligt 

dimensioneringsklass 2 (DK 2) med hjälp av PMS Objekt (figur 16). Målsättningen är att 

dimensionera åtgärden så att kravet på dimensionerande livslängd uppfylls. 

 

 
Figur 16: Resultat vid bärighetsberäkning med PMS Objekt. 

Förutsättningarna för dimensionering av vägkonstruktioner skiljer sig mellan landets olika 

delar. För de södra delarna där det äldre vägbeståndet ofta har tunna överbyggnader kan nu 

gällande terrasskrav bli svårt att klara, medan det i norr oftare är kravet på största tillåtna 

tjällyft som kan bli svårt att klara för befintlig del. 

En princip vid bärighetsförbättringar är att skadefria delar av vägen inte åtgärdas även om 

underlag och första ansats till beräkningar visar på ett behov. En mer ingående analys och 

vidare modellering av befintlig vägkonstruktion bör då göras. Exempelvis kan detta göras 

utifrån en fallviktsmätning med tillhörande utvärdering. Det krävs dock att man inhämtar 
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historiska data så att till exempel en nyligen utförd ytlig åtgärd inte ger ett vilseledande 

underlag. 

En annan princip och som även är ett krav i regelverket, är att breddningen utformas så att 

minsta möjliga skillnad mellan befintlig väg och breddad del uppnås vad gäller såväl 

bärighet som tjällyft (figur 17). Ett sätt att åstadkomma minimal skillnad mellan gammalt 

och nytt är t ex att nyttja delar av befintlig överbyggnad för att terrassera breddningsdelen 

och därefter förstärka med nya lager tvärs hela bredden. Nackdel är sämre framkomlighet 

för trafiken. Kontroll ska även göras enligt TRVK Väg på minsta avstånd mellan vägytan och 

ned till respektive materiallager. Ju sämre kvalité på materialet ju längre ner måste detta 

lager ligga (krav utifrån stabilitet och deformationssynpunkt).  

Om befintligt dike ligger djupare än planerad terrass för breddningsdel, görs förutom 

sedvanlig vegetations och matjordsavtagning en återfyllning med likvärdiga terrassmaterial 

från schaktning av nytt dike i linjen.

 

Figur 17: Exempel på utförande där del av befintlig överbyggnad nyttjas i breddningsdel.  

Om förutsättning för att uppnå likvärdig uppbyggnad av befintlig och breddad del saknas, 

kan framtida problem delvis överbryggas genom att placera ett armeringsnät av stål över 

skarven mellan gammalt och nytt (figur 18). Om armeringen inte läggs över hela 

vägens/körfältets bredd så finns risk för sprickor vid armeringsändarna. 

 
Figur 18: Armering i obundna lager över hela vägen. 

Vid tjäldimensionering bör man utgå från ett maximalt tillåtet tjällyft på mellan 80 mm och 

100 mm för det lågtrafikerade vägnätet. En lösning som ofta visar sig vara ett ekonomiskt 

alternativ till att tjälsäkra överbyggnaden är att placera stålarmering i gränsen mellan 

förstärkningslager och bärlager. Vägledning för utförande med armering av stålnät finns i 

TRVR Väg avsnitt 4.4.4.2 [5] och Sprickfri och bärig väg med stålarmering [10]. Armering 

som alternativ till tjälsäkrad överbyggnad innebär dock som regel att man accepterar relativt 

stora tjälrörelser under en kortare del av året men har fördelen att sprickor undviks. Detta 
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leder till att vatten inte kommer in i överbyggnaden som i sig minskar vägens nedbrytning. 

Metoden bör inte användas där tjällyften är ojämna eller där de befintliga tjälsprickorna är 

mycket stora. Vid allt för stora sprickor, erfarenhetsmässigt sprickor större än ca 4 cm, slår 

nämligen istället nya sprickor upp nära stödremsan rakt ovanför armeringens yttre 

begränsning. 

Redovisning av dimensionering inklusive eventuella ställningstaganden som innebär att 

man frångår regelverket ska ske i upprättad Projekterings PM. 

Vid dimensionering av åtgärder på befintlig väg kan man själv behöva värdera egenskaperna 

hos befintliga lager. De befintliga lagren kanske inte stämmer överens med de lager, som är 

definierade i PMS Objekt. Sådana värderingar bör göras så som känslighetsanalyser, där 

man ser konsekvenserna av olika egenskapsval. 

Dimensioneringsberäkningar är ett underlag för beslut om hur breddningar ska utformas. 

Man kan ibland inte få samma egenskaper och beteende, exempelvis vad avser tjällyft, för 

den befintliga vägdelen och breddningen. Här krävs att projektören gör avvägning mellan 

nytta och kostnad vid val av alternativ och att en flack övergång utformas mellan befintlig 

och breddad vägdel. Sådana val kan leda till något dyrare underhållsåtgärder än normalt 

men samtidigt en besparing i investeringsskedet (LCC – kalkyl genomförs).  

 

5.4 Stabilitet, sättningar 

När en väg breddas ställs man inför frågan vilken säkerhet mot stabilitetsbrott som den 

befintliga vägen har och dess sättningshistorik. Säkerheten mot stabilitetsbrott kan 

indikeras genom observationer i fält, men oftast krävs en beräkning av rådande 

säkerhetsfaktor. Sättningshistoriken kan värderas genom inventering av 

beläggningsåtgärder och i vissa fall även mätningar, t.ex. kan georadar indikera partier med 

tjockare beläggning. 

Underhållsåtgärder såsom nytt slitlager och andra mindre åtgärder på befintlig väg 

genomförs även om den beräkningsmässiga säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott är lägre än 

vad nybyggnadsreglerna kräver. 

Vid en väsentlig breddning av vägen (över ca 1,5m) upprättas handlingar (normalt i 

dokumenten Teknisk PM Geoteknik och Projekterings PM Geoteknik) som omfattar: 

1. Framtagning av beräkningsunderlag för stabilitetsberäkning (geotekniska 

undersökningar) 

2. Stabilitetsberäkning för den breddade vägkonstruktionen (geoteknisk stabilitet) 

3. Konsekvensbedömning av ett stabilitetsbrott 

När dessa uppgifter föreligger får man värdera om kravet på säkerhet enligt 

nybyggandsreglerna måste gälla eller om lägre säkerhet kan accepteras. I det senare fallet är 

den normala rutinen att man söker dispens hos Trafikverket om det betraktas som en 

avvikelse från gällande regelverk. 
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Det går inte att generellt säga i vilka situationer man kan acceptera en lägre säkerhetsfaktor 

än enligt nybyggnadsreglerna. Det gäller oavsett hur projektet klassats av Trafikverket, dvs. 

även om det betraktas som ett förbättringsprojekt (inget nybyggnadsprojekt) så ska kravet 

på tillräcklig stabilitet uppfyllas. 

Om den befintliga vägen är sättningsmässigt stabil dvs. den är inte utsatt för pågående 

sättningar, projekteras breddningsdelen så sättningsfri som möjligt. Kan man inte nå 

begränsade sättningar får man ibland räkna med tidiga underhållsåtgärder och/eller 

senareläggning av slitlager. 

Om den befintliga vägen är utsatt för pågående sättningar måste projektering och 

utformningen av breddningsdelen anpassas till prognosen för fortsatta sättningar för den 

befintliga vägen. 

 

 

5.5 Geotekniska förstärkningsåtgärder vid breddning 

Förstärkningar av geotekniska skäl kan behöva utföras när en befintlig väg breddas. Samma 

metoder som vid nybyggnad kan tillämpas vid breddning för att åstadkomma tillräcklig 

geoteknisk stabilitet och acceptabla sättningar. 

En vanlig situation är att det förekommer lösa jordar (ofta organisk jord) till begränsade 

djup under den yta där vägen ska breddas. I sådana situationer är urgrävning med olika 

omfattning alternativt förbelastning vanligast (figur 19). 

 

Figur 19: Förbelastning av breddningsytor där organisk jord (oftast torv) kvarlämnas. 

Vid större djup av lös och sättningskänslig jord kan lättfyllning, tryckbankar, 

djupstabilisering med hydrauliska bindemedel behöva tillgripas. 

Geotekniska förstärkningar vid breddningar innebär relativt stora kostnader. För att belysa 

kostnadsvariationen vid olika vanliga förstärkningsåtgärder redovisas relativa jämförelsetal 

i tabell 3. 

 



27 
 

Tabell 3: Kostnadsvariationen vid olika vanliga förstärkningsåtgärder. 

Förstärkningsåtgärd Jämförelsetal 

Enkelsidig urgrävning  1,0 

Förbelastning med massor från väglinjen    1,0 * 

Dubbelsidig urgrävning 1,3 

Förbelastning med 
förstärkningslagermaterial 

1,3 

Fullständig urgrävning 1,7 

Enkelsidig masstabilisering 3,0 

Dubbelsidig masstabilisering 4,3 

Om den relativa kostnaden för de minst kostsamma förstärkningsmetoderna sätts till 1 blir 

kostnaden för övriga förstärkningsmetoder varierande upp till 3 á 4 gånger högre kostnad. 

Jämförelsetalen ovan avser breddning av en väg där urgrävning/masstabilisering görs av 

torv med varierande mäktighet. Den befintliga vägen är 5,5 m bred och ska breddas till 6,5 

m. Uppgifterna är hämtade från en studie av Tornéus (Examensarbete LTU. LTU-EX—

04/146—SE). 

* Beroende på urgrävningsdjup så kan denna metod vara billigast.  

5.6 Avvattning och dränering 

Begreppet avvattning innefattar dels avrinning från vägytan och dels dränering av 

vägkroppen. Avrinningen sker från beläggning och når diken/ledningar via stödremsa och 

innerslänt. Dränering innebär att vattenströmning i befintlig mark mot vägkroppen 

motverkas av diken/ledningar. 

Vid breddning av en vägkonstruktion kan statusen hos existerande avvattningssystem 

avläsas genom inventering av diken och ledningar. Avvattningssystemet kan vara väl 

utformat men inte underhållet på rätt sätt. En omständighet som bör kontrolleras är om 

befintliga innerslänter är hydrauliskt täta. Vatten kan då ansamlas i vägkroppen och 

förhindras komma ut till diken/ledningar. 

Om avvattningsproblem förekommer kan man behöva renspola ledningssystem, kantskära 

stödremsa, dikesbottenrensa och ibland utföra ”dräneringsslitsar” (se kap 6.1.1 i [8] och kap 

2.1 [14]). Detta gäller såväl breddningssidan som den sida som inte breddas. Sådana 

underhållsåtgärder bör helst utföras i god tid innan själva breddningsarbetena påbörjas. 

Vid utformning av breddningen så ska: 

1. Övergångar mellan körfält (t.ex. vid 2 + 1 väg) utförs så att ytvattenavrinningen 

kommer att fungera 

2. Stödremsans överyta ”knäckas”, dvs. lutas alltid utåt ca 10 % (jämför med VGU vid 

räckesanvändning) 
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3. Dräneringsslitsar utförs om terrass och innerslänt består av täta jordlager (se figur 

20) 

4. Terrassytan för breddningsdelen lutas mot närmaste dike (minst 2 %) även om 

befintlig terrass lutar åt motsatt håll (i vissa fall svårt med höjder om en trumma 

ligger genom vägen).  

5. Erosionsskydd övervägs på nya släntytor, både inner- och ytterslänt. Skydd anläggs 

normalt först då erosion uppkommit  

 

 
Figur 20: Exempel på dräneringsslitsar. 

 

5.7 Vägtrummor och tjäle 

Vid breddning måste befintliga vägtrummor ersättas eller förlängas (figur 21). Vid 

ersättning utformas trumkonstruktionen enligt regelverket för nybyggnad. Det är viktigt 

att beakta vilka förhållanden som kan förväntas råda framöver under trummans livslängd. 

Vid förlängning av trummor anpassas konstruktionen och trumbädden till hur den 

befintliga trumman är utförd/utformad. Innan man genomför en vägbreddning bör 

inventering av trumsektionerna ha utförts vintertid för att klarlägga dess status med 

avseende på tjällyft. Det kan vara klokt att slutligt avgöra utformning av trummans 

grundläggning (trumbädden) på plats i samband med utförandet.  
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Figur 21: Princip för utskiftning (tjälsäkring) och utspetsning för trumma. 

Utspetsningslängden L väljs normalt till 16 m. Utskiftningsdjupet d bestäms av klimatzon 

och jordens tjälfarlighet (se figur 21). Som alternativ till utskiftning under trumma kan 

markisolering väljas. För utförligare skisser avseende tjälsäkring av trummor hänvisas till 

AMA Anläggning, principritningarna CBB.3121.  

Om skade- och tjälinventeringen visat att befintlig trumma ligger bra så är det viktigare att 

grundläggning och utspetsningar för trumförlängningen anpassas till den befintliga delen än 

att följa reglerna för nyproduktion. 

Vid skarvningen av själva trumman väljs lämpligen en förlängningsdel av samma material 

och dimension som den befintliga trumman vilket förenklar utförandet och ökar 

möjligheten att få en hållbar skarv. Vissa trumtyper, t ex äldre platstillverkade stentrummor, 

kan man naturligtvis inte hitta på marknaden men går alldeles utmärkt att skarva med en 

modern trumma genom att tillverka specialanpassade stålstoser som bildar en övergång från 

rektangulärt till cirkulärt tvärsnitt. 

Observera dock att man vid val av trumåtgärd inte bara ska ta hänsyn till den befintliga 

trummans skick utan också göra en bedömning om dimensionen är tillräcklig. Skogsbruk 

och klimatförändringar är bidragande orsaker till att det kan vara bättre att lägga en helt ny 

trumma av större dimension än att förlänga den befintliga trots att den är i gott skick. 

 

5.8 Anslutning befintlig vägkonstruktion/ breddning 

Generellt kräver breddning väl genomtänkt teknisk lösning vad gäller övergång mellan 

befintlig konstruktion och ny konstruktion. Exempel på åtgärder; 

1. För att jämna ut eventuella ojämna lyft i tvärled släntas befintligt material i flack 

lutning, gärna högst 1:2, dock aldrig brantare än 1:1. 

2. Övergångar och skarvar utförs så långt möjligt att de inte sammanfaller med 

kommande hjulspårslinjer. 

3. Respektive lagers skarv förskjuts med minst 0,2 m så de inte sammanfaller med 

underliggande lager. Det är en fördel om asfalten sågas så att packning på obundet 

lager kan göras både över befintligt bärlager och nytt bärlager i breddningen (se 

figur 22). 

4. Armering kan förbättra samverkan mellan befintlig och ny konstruktion. Placering 

bör i huvudsak ske i obundna lager med tillräcklig förankringslängd. I vissa fall kan 

placering ske i bundna lager med täckning av minst 80mm bundet. Armeringen bör 

företrädesvis väljas som armeringsnät av stål (vägarmeringsnät) eller annat material 

med låg töjning. 
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Figur 22: Exempel på sågning och fräsning av asfaltlager för breddning av befintlig väg.  

Utformning av övergångar projekteras och redovisas. Entreprenören bör följa detta, men vid 

avvikelser i faktiska förhållanden måste viss anpassning ske (aktiv design). 

Vid smala breddningar som måste packas med mindre vältar/plattor väljs ett lätthanterligt 

material i fyllningen upp till terrassnivå. Notera att största lagertjocklek vid packning med 

exempelvis vibratorplatta/padda enligt AMA i många fall är endast enstaka decimeter. 

Finkornig jord bör undvikas vid dessa arbeten.  

Vid val av slitlagerkvalité bör man överväga att välja en standardprodukt m.h.t. risk för 

efterpackning, sättning, spricka osv. För nästkommande åtgärd kan slitlager med högre 

kravprofil väljas istället. Detta för att bättre säkerställa att merkostnaden för bättre produkt 

får avsedd effekt (LCC – kalkyl).   

 

5.9 Flyttning av vägmitt 

En breddning av befintlig väg innebär som regel att vägmitt och därmed vägens högsta 

punkt (i tvärled) flyttas. Detta kommer att förändra befintlig vägs ingående lager och 

beaktas vid dimensioneringen. 

Vid breddning med helt nya körfält kan justeringen med hänsyn till flytt av mittrygg bli 

mycket kostsam. Ett sätt att hålla ner kostnaderna för justeringen kan t ex vara att tvärfallet 

för närliggande körfält ges annan lutningar, dock lutning åt samma håll (se figur 23). 

Utformningen anpassas så att vinterväghållning inte försvåras. Större skillnad på lutning 

mellan körfält än 1 % bör undvikas.  
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Figur 23: Utformning vid flytt av vägmitt genom ändrat tvärfall (minskat behov av 

justering). 

Ett alternativt sätt att minska justeringen vid flytt av vägmitt är att bygga ett ”stalp” i den 

nya räckesförsedda icke trafikerade mittremsan (se figur 24). Utformning av stalp måste ske 

i samråd med vägutformare (dispenshantering VGU) så att rätt utformning fås gällande 

toleranser för räckeshöjder, nivåutjämning, målning och plogning för snö.  

 
Figur 24: Utformning vid flytt av vägmitt genom ”stalp” (minskat behov av justering). 

 

I figur 23 måste man säkerställa att vatten inte kan bli stående i det obundna materialet i det 

fall denna lösning används. Ett sätt kan exempelvis vara håltagning genom befintligt bundet 

lager som återfylls med makadam. Om god dränering inte fullt ut kan säkerställas väljs 

annan teknisk lösning, exempelvis borttagning av befintligt bundet lager med påbyggnad av 

obundet lager på befintligt obundet lager.  
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6. Arbetsmiljö, aktiv design, packningskrav 

6.1 Arbetsmiljö 

Särskilda krav ställs på arbetsmiljön, se gällande APV föreskrifter. Ofta krävs schaktning 

intill befintlig väg med släntlutningar som inte har tillräcklig brottsäkerhet. Schakterna 

måste då utföras med restriktioner för trafiken på befintlig väg (figur 25). Vidare krävs då 

särskilda arbetsmiljökrav för personal och maskiner som utför sådana schakt- och 

fyllningsarbeten (figur 26).  

 

 
Figur 25: Restriktion för trafik nära urgrävning intill befintlig väg.  

 

 

 

Figur 26: Exempel på arbetsmiljö i ett vägbreddningsprojekt.  

Vid projektering beaktas även arbetsmiljökraven som kan innebära att ett tillräckligt stort 

vägområde måste fastställas just med hänsyn till genomförandet. Även restriktioner såsom 

schaktlängder och återfyllningar kan behövas skrivas in. Tillfälliga vägmarkeringar bör 

väljas så att de kan tas bort med skonsammare metod än fräsning.  
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6.2 Aktiv design 

Aktiv design innebär att man i projekteringsskedet förberett alternativa åtgärder om 

verkliga förhållanden inte stämmer överens med projekteringsförutsättningarna. När man 

breddar en befintlig vägkonstruktion är det snarare regel än undantag att man måste 

korrigera projekterad breddningskonstruktion. Det är klokt att redan vid projekteringen 

tänka igenom korrigerande åtgärder. Exempel på korrigerande åtgärd kan vara anpassning 

av förstärkningslagrets tjocklek, trumförlängningens grundläggning osv. 

Man kan också upprätta särskilt mätprogram som används vid utförandet. I fält mäter man 

upp vägens bärighet före och efter åtgärden (praktisk aktiv design). Mätmetoder som då kan 

vara tillämpbara är statisk plattbelastning (enligt TRVR Väg [5]), lätt fallvikt (enligt TRVR 

Väg [5]), tung fallvikt (TRVMB 112 [12]) samt vältmätare (kalibreras med statisk 

plattbelastning). 

Exempel på hur aktiv design kan tillämpas på en befintlig vägkonstruktion följer nedan;  

1. Schakt av befintlig asfalt och underliggande material till under obundet bärlager för 

ny konstruktion 

2. Kontrollmätning med statisk plattbelastning på befintligt förstärkningslager 

3. Bedömning av resultatet av plattbelastning kan då leda till (siffervärdena är inte 

generellt giltiga utan måste bedömas från objekt till objekt): 

- OK för påförande av nytt obundet bärlager och asfalt efter kompletterande 

dynamisk och statisk packning (Ev2 bör då vara lägst 110 MPa, som ett 

medelvärde för 4 försök) 

- Delvis utskiftning av befintligt förstärkningslager, förslagsvis 0,2 m (Ev2 = 

lägst 90 MPa) 

- Utskiftning och ombyggnad av hela överbyggnaden (Ev2 är lägre än 90 MPa)  

 

6.3 Packningskrav 

En av de viktigare delarna vid utförandet av breddning är att tillräckliga krav framgår 

gällande packningen. Detta för att undvika större efterpackning av trafik som kan leda till 

deformation och sprickbildning mellan konstruktionerna. Krav enligt AMA kan behöva 

skärpas vad gäller omfattning eftersom befintlig väg fått trafikpackning under många år. 

Breddning som gjorts tidigare kan också ge problem vid ytterligare breddning eftersom 

denna yta kan ha trafikerats i liten omfattning (t ex en smal vägren innan). Det är också känt 

att krossmaterial med kantiga korn kräver mer packningsarbete än naturmaterial med 

rundade partiklar. 

Om smal breddning projekteras kan i vissa fall krav behöva ställas på packningsutrustning 

(minsta belastning med avseende på lagertjocklek), släntlutning eller stödfyllning. Med 

stödfyllning menas temporär fyllning utanför konstruktionen som bortschaktas efter 

packningen. För överbyggnad bör arbetsbredd på obundet lager inte vara mindre än 1,5m. 

För smala breddningar kan detta åstadkommas genom att riva del av befintlig asfalt och 

anpassa efter kommande hjulspårslinjer. 
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Generellt ger hög linjelast, låg amplitud, låg hastighet, många överfarter och packning i 

tunna lager bäst packningsresultat (se tabell 4). Det är också viktigt att finkorniga material 

med hög vattenkvot får tillräcklig liggtid (tjälfri) för att undvika framtida sättningar (enligt 

AMA). Då undergrund/terrass är finkornigt/svag och då krossmaterial i överbyggnaden ska 

packas ovanpå, kan först en bädd läggas ut för att erhålla mothåll. Denna bädd kan bestå av 

skyddslager eller förstärkningslager på 0,3 – 0,4 meter som packas försiktigt. Packning i 

flera omgångar med mellanliggande vilotid (från en till tio dagar beroende på jordart) ger 

bättre förutsättning för ett bättre packningsresultat. 

Yttäckande packningskontroll (YPK) är ett bra hjälpmedel för vältföraren för att veta när 

tillräckligt packningsarbete är slutfört, speciellt när den är kopplad till GPS-baserad 

information. I fall med mjuk undergrund enligt ovan ger detta system indikation på om 

vältmätarvärdet ökar eller minskar för varje överfart. Om värdet ökar ska packningsarbetet 

fortsätta tills ingen ökning förekommer. Om värdet minskar bör man först minska 

amplituden och notera utvecklingen. I det fall värden minskar ytterligare bör man avbryta 

och vänta ett dygn innan fortsatt packning. De parametrar som har betydelse i detta 

sammanhang är storleken på linjelasten, välthastighet och amplitud. Linjelasten ska 

anpassas efter undergrundens hållfasthet och tjockleken på överbyggnadsmaterialet. 

Vid packning i enlighet med AMA har det stor betydelse om man anser att kravet för 

vattenkvoten är uppfyllt eller ej. Om man inte tydligt kan visa/mäta att denna vattenkvot 

uppfylls bör packning ske i enlighet med att vattenkvoten inte är uppfylld. I samband med 

breddning är det lämpligt att vattna materialet i rätt omfattning och ändå förutsätta att 

vattenkvoten inte är uppfylld. Då erhåller materialet en mer ändamålsenlig packning. Detta 

bör skrivas såsom ”tillägg till AMA”. 

Nedan beskrivs ett exempel på hur packning utförs om man har ovanstående betraktelsesätt 

för en normal grusbitumenöverbyggnad. 

 Jordschakt till terrass – schaktbotten packas med minst 6 överfarter, linjelast > 30 

kN/m 

 Fyllning istället – packas med minst 6 överfarter, linjelast > 30 – 65 kN/m m.h.t. 

tjocklek 

 Undre F-lager – packas med minst 8 överfarter, linjelast > 15 – 45 kN/m för tjocklek 

0,25 – 0,7m 

 F-lager – packas med minst 6-10 överfarter, linjelast > 25 – 55 kN/m för tjocklek 

0,2 – 0,4m  

 Bärlager – packas med minst 6-10 överfarter, linjelast > 15 – 35 kN/m för tjocklek 

0,10 – 0,15m 

För en breddad överbyggnad med tjocklek på 0,8m obundet material blir den totala 

packningen för själva överbyggnadsmaterialet 8 + 6-10 + 6-10 överfarter, d.v.s. mellan 20 – 

28 överfarter. Ovanstående avser packning utan yttäckande packningskontroll (YPK). Enligt 

AMA så får antal överfarter minskas till 4 st för varje lager om vältmätarvärdet inte ökar vid 

varje överfart. Om värdet ökar måste ytterligare överfarter utföras. Vid breddning bör man 

använda YPK men utföra packningen såsom att man inte har YPK gällande antal överfarter. 

Ytterligare packning utöver ovanstående exempel kan då bli nödvändigt om 

vältmätarvärden fortsätter att öka. 
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I vissa fall kan det bli nödvändigt att packa materialet på en gång utan uppdelning i flera 

lager. Detta ger en något sämre packning längre ned i konstruktionen. Summan av antal 

överfarter i detta fall ska vara minst lika stor som om man packat i flera lager, dvs. minst 14 

– 18 överfarter på F-lagrets överyta samt 6 – 10 överfarter på bärlagret. Antal överfarter på 

F-lagret utökas ytterligare med minst 4 st som kompensation för tjockare lager än 

rekommenderat. Amplituder anpassa med hänsyn till förhållanden och dubbelslag samt 

statisk vältning utförs som sista överfarter. 

Vid utförande på bergbank/ lätt bergbank utförs samma packningsarbete som för F-lager 

ovan. Tätningslager tas alltid med som konto enligt AMA, bl.a. för att detta konto innehåller 

ytterligare packningsarbete med minst 6 överfarter, linjelast > 30 kN/m. Därefter påförs 

bärlager med samma utförande som ovan. 

Utöver ovanstående finns även olika möjligheter att ge incitament för att uppnå så hög 

bärighet som möjligt enligt bärighetsvärden Ev2 (statisk plattbelastning) samt låg kvot 

Ev2/Ev1. Möjligheten att uppnå höga värden är dock beroende av både undergrund, tjocklek 

på bank/överbyggnad, fraktion i materialet/max stenstorlek samt omfattningen av 

packningsenergin.  

 

Tabell 4: Exempel på data från olika vältar. 

Arbetsvikt, inkl. 
hytt (kg) 

Statisk linjelast, 
(kg/cm) 

Valsbredd, 
(mm) 

Frekvens/Amplitud 

5 000 13/15 1 370 35 Hz / 1,7 mm 

5 000 - 1 370 35 Hz / 1,5 mm 

7 000 20 1 676 32/40 Hz / 1,8/0,8 mm 

7 000 - 1 676 32/40 Hz / 1,8/0,8 mm 

10 300 26 2 130 33/34 Hz / 1,8/0,9 mm 

11 200 - 2 130 30/30 Hz / 2,0/1,1 mm 

12 200 36 2 130 33/34 Hz / 1,8/0,9 mm 

12 100 36 2 130 31/34 Hz / 1,9/0,9 mm 
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7. Kontroll och uppföljning 

Detta avsnitt pekar på särskilda kontroll-/uppföljningsåtgärder som behövs vid breddning 

av befintlig väg. Avsnittet är inte heltäckande dvs. den innehåller inte all ”normal” kontroll 

och uppföljning som genomförs på alla vägobjekt. All kontroll ska dokumenteras i både 

projekterings – och utförandeskede. Dokumentationen kan med fördel göras i 

tabellform/kalkylark (se figur 27). I Excel kan man göra sammanställningar och 

uppföljningar av utförda kontroller. 

Figur 27: Exempel på dokumentation av terrassyta i tabellform.  

 

7.1 Projekteringskontroll 

Projekteringen av en vägbreddning kan utföras av konsult på Trafikverkets uppdrag eller 

alternativt av konsult på uppdrag av en totalentreprenör. Oavsett hur projekteringsarbetet 

organiseras ska det kontrolleras internt hos konsulten och vid mottagningskontroll av 

Trafikverket. 

Kontrollen fokuseras på följande punkter med hänsyn till objektets svårighetsgrad: 

1. Inventering är utförd till beställd kvalitet 

2. Tekniska undersökningar är utförda med tillräcklig kvantitet och kvalitet  

3. Analys, dimensionering och verifiering i tillräcklig omfattning och till rätt kvalité 

4. Den valda tekniska lösningen, dvs. resultatet av projekteringen, är praktisk 

genomförbar 

7.2 Utförande-/byggplatsuppföljning  

Ett objektsspecifikt kontrollprogram upprättas av projekterande konsult. Om ett 

objektsspecifikt kontrollprogram inte tagits fram av projektören ska den ansvarige för 

byggplatskontrollen göra detta innan kontrollinsatserna påbörjas. Byggplatskontrollen vid 

breddningsobjekt kan behöva korrigeras jämfört med nybyggnadsobjekt. Storleken på 

enskilda kontrollobjekt anpassas därefter. Vid smala breddningar kan kontrollobjekten 

väljas som områden med likvärdiga förhållanden och då kan storleken för kontrollobjekten 

blir mycket mindre än vid nybyggnadsobjekt.  

Metoder för styvhetskontroll, packningskontroll mm kan modifieras jämfört med de 

metoder som används vid bygge av väg i ny sträckning, se exempel i kapitel 6. 

Sektion Datum Bank/ Skärm 
Block-

rens
Utspetsning Dränlager Geotextil Materialtyp Anm.

… … … … … … … …

23/880 2014-11-20 B … Ja/OK Nej Nej 3a Foto 23/880

23/950 2014-11-30 B … Nej Nej Ja/OK 4a
Foto 23/950

23/995

24/200 2014-12-15 S Ja/OK Nej Ja/OK Ja/OK 4b 0,3 m dränlager

… … … … … … … …
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Administrativt kan man strukturera byggplatsuppföljning och/eller byggplatskontrollen i 

följande delar: 

1. Dokumentkontroll (beställarens granskning av entreprenörens kontraktsenliga 

kontroll) 

2. Leveranskontroll (kontroll hos leverantören eller av levererat material) 

3. Syn (100 % -ig beställarkontroll/byggplatsuppföljning, hela ytor och inte stickprov) 

4. Stickprovskontroll 

5. Uppföljning och rapportering (beställarens/ byggplatsuppföljarens resultat bör 

rapporteras på byggmöten) 

Beställaren bör upprätta kontrollplaner innan projektet startar för de enskilda momenten 1 

– 4 ovan. 

Byggplatskontrollen/byggplatsuppföljningen ska fokusera på följande frågor: 

1. Stämmer uppbyggnaden av befintlig vägkonstruktion med vad projektören 

förutsatt? 

2. Utförs schakter (och eventuella urgrävningar) enligt handling och med tillräcklig 

säkerhet? 

3. Utförs packningen av jord och överbyggnadslager enligt handling och med kvalitet? 

4. Utförs skarven mellan befintlig väg och breddningen enligt handling och med 

kvalitet (schaktslänt, övergångar med eventuella nät, trappning av olika 

beläggningslager)? 

Kontroll av färdig konstruktion gällande tjocklek och material kvalité kan göras med en 

kombination av metoderna georadar och provtagning. Detta bör i så fall framgå redan i 

anbudshandlingarna. 

7.3 Uppföljning under garantitiden 

Vid vägbreddningar finns en risk att sättningar/tjällyftningar inträffar. Detta kan resultera i 

problem med skarven mellan befintlig väg och breddningsdel samt att tvärfallet blir annat 

än vad projektören avsett. Uppföljningen fokuseras på okulär kontroll av skarven och 

kontroll av tvärfall i ett antal kontrollsektioner. 

7.4 Kontroll av trafikanordningar 

Entreprenader som innebär breddning av befintliga vägar kräver noggrann planering av 

åtgärderna. Störningar av trafiken måste i möjligaste mån undvikas. Det är viktigt att 

olyckor inte inträffar till följd av trafikomläggningar och själva byggnadsarbetena. Detta 

motiverar särskild kontroll under utförandeskedet. Trafikverkets trafikspecialister och 

byggplatsuppföljare medverkar i denna kontroll.  

  



38 

 

Litteraturförteckning 

Nedanstående länkar är till ”Styrande och stödjande dokument” respektive ”Trafikverkets 

Webbutik”. 

http://trvdokument.trafikverket.se/  

http://trafikverket.ineko.se/se/  

 

För att nå dokumenten lägger man in sökord såsom TDOK nr, publikationsnummer eller 

titel. 

1. Förändringar VGU och VGU – guider (stödjande dokument), 
Publikationer TVooo238, 2016:083, 2016:082. 

Publikationer innehåller kringinformation om krav och råd på vägars och gators 
utformning. Publikationer är framtagen av Trafikverket och Sveriges kommuner 
och landsting. 

2. Vägar och gators utformning, Begrepp och grundvärden, Publikation 
2015:090. 

Publikationen innehåller begrepp och grundvärden för krav på vägars och gators 
utformning. Publikationen är framtagen av Trafikverket och Sveriges kommuner 
och landsting. 

3. Krav för vägars och gators utformning, Publikation 2015:086. 

Publikationen innehåller krav på vägars och gators utformning, VGU. 
Publikationen är framtagen av Trafikverket och Sveriges kommuner och 
landsting. 

4. Råd för vägars och gators utformning, Publikation 2015:087. 

Publikationen innehåller råd till reglerna för vägars och gators utformning, VGU. 
Publikationen är framtagen av Trafikverket och Sveriges kommuner och 
landsting. 

5. TRVK Väg, Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion, TDOK 
2011:264 

TRVR Väg Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion, TDOK 2011:267.  

TK Avvattning, Trafikverkets tekniska krav för avvattning, TDOK 
2014:0045.  

TR Avvattning, Trafikverkets tekniska råd för avvattning, TDOK 
2014:0046.  

Avvattningsteknisk dimensionering och utformning, MB 310, TDOK 
2014:0051.  

 
Trafikverkets krav för vägkonstruktioner och avvattning samt tillhörande råd och 
anvisningar redovisas i separata publikationer. Publikationerna uppdateras 
löpande. Publikationerna innehåller Trafikverkets krav och råd vid 
dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och 
avvattningssystem. 

6. Dimensionering av lågtrafikerade vägar – DK1, VVMB 302, Publikation 
2009:7. 

http://trvdokument.trafikverket.se/
http://trafikverket.ineko.se/se/
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Dimensionering av lågtrafikerade vägar får enligt VVTK VÄG göras enligt 
dimensionerings klass 1 (DK1). DK1 beskrivs i denna metodbeskrivning. 
Dimensioneringsmetoderna är avsedda att användas för nybyggnad, tabellmetod, 
samt för underhåll, indexmetoden. Indexmetoden kan även användas vid design 
av vägar med kalla eller halvvarma massor som beläggning. 

7. Trafikverkets tekniska krav och råd på geokonstruktioner - TK Geo 13, 
TDOK 2013:0667 (krav) TDOK 2013:0668 (råd). 

TK Geo är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav och råd vid 
nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner. Publikationen uppdateras 
löpande. Trafikverkets krav för stabilitet och sättningar redovisas tillsammans 
med råd och anvisningar för geotekniska förstärkningsåtgärder. 

8. Förstärkningsåtgärder, Publikation 2012:090. 

Publikationen är en bred handledning som omfattar hur den formella processen 
bör hanteras vid förstärkning av vägar, vilka dokument som bör tas fram, hur 
man tar fram befintlig information om befintliga vägar, hur man undersöker 
befintlig väg (vägtekniska undersökningar), hur man sammanställer och 
analyserar allt information samt slutligen hur man går tillväga för att välja 
effektiva förstärkningsmetoder. Problematik kring breddning av vägar behandlas 
utifrån aspekten att det finns ett förstärkningsbehov för den befintliga vägen. Sist i 
publikationen finns en litteraturlista som omfattar ett urval av Trafikverkets 
tekniska dokument med bäring på förstärkning av vägar. 

9. Förstärkning av vägar/Infräsning av makadam i befintligt bärlager, 
2010-07-02. 

Skriften beskriver metoden och innehåller också referensobjekt. Anvisningar finns 
för inventering, dimensionering av åtgärder samt kontroll och utförande.  

10. Sprickfri och bärig väg med stålarmering, Vägverkspublikation med 
publikationsnummer 2004:160. 

Denna skrift är till hjälp för de som vill använda en teknik som består av att man 
förstärker vägkroppen med ett speciellt stålnät. Skriften innehåller regler och råd 
för utläggning av armeringsnät (stålarmering) i beläggning och i bärlager. Det 
finns också praktiska råd för utläggningsarbetena samt ett stort antal exempel på 
utförda objekt i Sverige och utomlands. I avsnitt 10 ”Vägbreddning” redovisas 
förhållanden som gäller särskilt för breddning av vägar. Sist i dokumentet finns 
en lista omfattande ett 40-tal referenser. 

11. Inventering och värdering av befintlig väg, TDOK 2014:0138. 

Metodbeskrivningen innehåller detaljerade anvisningar för hur inventering av 
befintlig väg kan utföras. Skriften omfattar omgivningsförhållanden. bundna och 
obundna lager, trummor och andra avvattningsanordningar. I avsnitt 8 finns en 
utmärkt checklista för olika inventeringsinsatser. Sist i beskrivningen finns en 
utförlig referenslista omfattande ett 40-tal publikationer. 

12. Deflektionsmätning vid provbelastning med fallviktsapparat, TRVMB 
112, Publikation 2012:050. 

Publikationen beskriver principen för mätning genom provbelastning med 
fallviktsapparat. Metoden kallas ibland för dynamisk provbelastning till skillnad 
från statisk dito.  Metodbeskrivningen behandlar fallviktsapparaten, 
mätförfarande, mätprocedur, val av mätklass samt rapportering av mätdata. 

13. Bearbetning av deflektionsmätdata, erhållna vid provbelastning av väg 
med FWD – apparat, TRVMB 114, TRV 2012:051. 

Beskrivningen omfattar formler för beräkning av ”enkla bärighetsmått”, en enkel 
metod för bärförmågeklassning, analys av beläggningsmoduler med förslag till 
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PMS objekt, samt en metod för efterkontroll av utförda bärighetshöjande 
åtgärder. Analyserna är i första hand avsedd för vägar med bitumenbundna lager 
och kan tillämpas vid dimensionering enligt TRVK Väg. 

14. Vägdikenas funktion och utformning - En beskrivning av 
multifunktionella diken, Publikation 2003:103. 

Publikationen ger kunskapsunderlag och konkreta exempel på en ny typ av diken 
som optimerar en rad olika dikesfunktioner. I publikationen beskrivs även en 
översiktligt utarbetad metodik som kan fungera vid översiktliga inventeringar av 
status och tillstånd hos vägdiken. 

15. Vägbanemodell för datorstödd utformning av underhållsbeläggningar, 
Publikation 1999:100. 

I denna publikation beskrivs en vägbanemodell, som stöder Vägverkets metod 
”Sätt vid reparationsarbeten. Metoden är framtagen för att effektivt åtgärda 
vägojämnheter som påverkar fordonsrörelser, färdupplevelse, dynamiska laster, 
avvattning och vinterväghållning. Modellen används för att med datorstöd 
projektera fyllnads- och fräsarbeten. 

16. Hantering av tjärhaltiga beläggningar, Publikation 2004:90. 

Råd ges i publikationen om hur man ska hantera tjärhaltiga massor i äldre  
asfaltbeläggningar. Vidare ge anvisningar för provtagning, identifiering, lagring 
och återvinning av tjärhaltiga massor. 

17. Underhållsstandard belagd väg 2011, Publikation 2012:074. 

Detta dokument beskriver de mått och krav som ingår i underhållsstandard för 
belagda vägar. Det är upprättat 2011. Standarden beskriver det vägtillstånd vid 
vilket underhålls-åtgärder bör sättas in. Dokumentet innehåller ett detaljerat 
fördjupningsdokument som bilaga. Sist i dokumentet finns en litteraturlista 
omfattande ett 25-tal referensdokument. 

18. Inventering av tjälrelaterade skador på befintlig väg, TDOK 2013:0669. 

Tjälsprickor och ojämna tjällyft klassificeras. Inventering kan utföras i fyra olika 
klasser. Själva inventeringen kan utföras med manuell eller automatiserad metod. 
Sist i rapporten finns vägledning för hur inventeringsresultaten kan redovisas. 

19. Undersökning av befintlig väg med georadar, TDOK 2014:0149. 

Publikationen inleds med teknisk bakgrund och grundläggande teori för mätning 
med georadar. Utrustning och mätsystem beskrivs. Mätning kan utföras i fyra 
olika mätklasser. Tolkning, värdering och redovisning beskrivs. 

20. Utförandekontroll med georadar, TDOK 2014:0150. 

Publikationen ersätter tidigare gällande VVMB 118 – Mätning av hålrumshalt 
med georadar, VV Publ. Nr 2006:13, vars innehåll har inarbetats i denna 
metodbeskrivning. Denna publikation är en systerpublikation till DDOK 2014:0 
149. Till skillnad från systerpublikationen fokuserar 2014:0 150 på 
utförandekontroll, primärt tjocklek hos och hålrumshalt i bundna 
överbyggnadslager. 

21. Hantering av vägdikesmassor - råd och rekommendationer, Publ 
2007:101, Vägverket. 

Denna publikation innehåller rekommendationer för provtagning och information 
om vad som ska analyseras och hur provningsresultaten ska tolkas vid bedömning 
av massornas kvalitet.  Råden och rekommendationerna baseras på tolkning av 
regelverk och omfattande undersökningar av dikesjordars egenskaper. 
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22. Val av beläggning, Publikation 2014:173. 

Detta kunskapsdokument är att tydliggöra och förstå de processer som ligger 
bakom valet av beläggning. Dokumentet ger råd för både utförande och 
totalentreprenader. Vidare finns en genomgång av de analysmetoder som är 
nödvändiga för att säkerställa att beläggningen får avsedda egenskaper. 
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