BÄRIGHETSUTREDNING FÖR
RÄTT DIMENSIONERING
Hur länge orkar vägen med den belastning som trafikerar den? En bärighetsutredning ger svaret och lokaliserar vägens svaga partier.

Reducerar kostnader
Bärighetsutredningen ger ett
budget- och beslutsunderlag för
att vägen långsiktigt ska kunna
bära de fordon som trafikerar den.
Bärighetsutredningen kombinerar
data från skilda mättekniker och
ger en detaljerad analys av förstärkningsbehovet. Rätt använd ger
bärighetsutredningen fler mil väg
med uthållig funktion och komfort
till samma kostnad.
Många av våra vägar är för svaga
i förhållande till den trafik som
belastar vägen. Vägars bärförmåga
varierar och en bärighetsutredning
visar var och hur en förstärkningen
är lämplig att genomföra. Genom
att insatserna koncentreras och
anpassas till vägens svaga partier,
ger det bästa resultat till lägsta
kostnad.
Ett vanligt exempel på anpassning
av förstärkningar är när ”vanlig väg”
byggs om till mötesfri 2+1 väg. På
dessa vägar flyttas vanligen trafiken
ut i den forna vägrenen som inte

är konstruerad för den nya tunga
belastningen. Utan förstärkning
uppstår snabbt stora strukturella
problem som uppträder i form
av sättningar, deformationer och
sprickbildningar. När skadan har
uppstått blir det kostsammare att
rätta till problemet än om man i förväg kan identifiera svagheterna och
förstärka bärigheten. Att arbeta i
förebyggande syfte är effektivare
än att rätta till skador i efterhand,
och man kan på så sätt också
minska störningar i trafiken under
reparationstiden.
Att dimensionera en vägs konstruk
tion är en komplex uppgift där
komplicerade samband och svår
åtkomlig information ska vägas
samman. En riktigt utförd dimensionering som nyttjar olika materials
positiva egenskaper är lönsam. Det
ger en underhållscykel med långa
intervall och låg totalkostnad. Bärighetsutredningar innebär en analys av resultat från Ramböll RSTs
mättekniker, okulär bedömning,
Laser RST mätningar, bärighets-

mätningar med både fallvikt (RWD)
och rullande bärighetsmätning
(RWD/RAPTOR), georadar samt
prover från vägens konstruktions
material och undergrund. Bärig
hetsutredningen identifierar
variationer i förstärkningsbehovet
och föreslår lämpliga åtgärder.
Utredningen kan även innehålla en
kostnadskalkyl för de föreslagna
insatserna. Med utredningen som
grund projekterar Ramböll RST
lämpliga förstärkningsinsatser. Inför
projekteringen inventeras de objekt
som har betydelse för vägens funktion, exempelvis diken, vägtrummor,
stolpar, anslutningsvägar och sidoområden.
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UNDERSÖKNINGAR VID BÄRIGHETSUTREDNINGAR:
• Okulär bedömning ger en överblick
av vägytans synliga skador och
brister i vägens sidoområden som
påverkar vägens funktion. Tjälskador bedöms vid en kompletterande
inventering.
• Spår och jämnhetsmätning med
Laser RST ger en översiktlig kunskap om vägytans funktion utifrån
spår, jämnhet och tvärfall liksom om
vägens backighet, kurvatur, textur
och kontinuerliga längsprofil.

• Georadar ger en bild av tjocklekarna
på vägens konstruktionslager och
undergrund. Mätning med georadar
gör det möjligt att dela in vägen i
avsnitt med likartade förhållanden.
• Bärighetsmätning gör det möjligt
att beräkna vägens bärighet/styrka
och för identifiering av partier med
bristande bärförmåga i konstruktio
nens lager. Mätningen kan utföras
med Fallvikt (FWD)eller rullande

Ramböll RSTs kompetens

Referensprojekt

Ramböll RST har mångårig erfarenhet och väletablerad kompetens
att genomföra bärighetsutredningar, dimensionera vägar och
lastytor. Ramböll RST deltar även i
forskningen kring vägars bärighet
vid Lunds Tekniska Högskola.

Ramböll RST deltar i undervisningen vid Lunds Tekniska Högskola i
dimensionering av väg- och gatu
överbyggnad.

Ramböll RST har utformat det
dimensioneringssystem som idag
används för kommunala ytor
belagda med marksten och betongplattor.

2022
Väg 25 Hovmantorp – Lessebo
Bärighetsutredning på 4 km för
ombyggnad från 1+1 väg till 2+1 väg
inom vägplan inkluderande FWD,
GPR, Inventering och provtagning

bärighetsmätning/RAPTOR (RWD).
Resultatet används för att beräkna
förstärkningsbehovet.
• Provtagning av vägmaterialet via
borrade eller grävda undersökningshål. Proven ger detaljerad kunskap
om materialtyper i konstruktions
lager och undergrund. Proven
kombineras med en översiktlig
jordartsbedömning utifrån jord
artskartor.

nation från 2+1 väg till 2+2 väg inkluderande FWD, GPR, Inventering och
provtagning
2021-2023
E10 Kiruna – Kauppinen
Bärighetsutredning på 8 km väg inom
vägplan inkluderande RAPTOR, GPR,
Inventering och provtagning.
2021
Bärighetsutredning med fallvikt för
skogsbilvägar åt Stora Enso

2020-2022
E22 Ronneby – Nättraby
Bärighetsutredning inför ombygg-

Det samlade resultatet
från en bärighetsutredning kan presenteras
på ett tydligt och
överskådligt sätt i RST
Viewer.
Visningsprogrammet visar all data som
samlats in på samma
gång, vilket gör det
lätt att få en överblick
samt att dela in vägen
i homogena sträckor.
Frontbilder och karta
är ett naturligt stöd för
den vidare analysen.

