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Sammanfattning 
På vanliga kommersiella flygplatser som denna studie är avgränsad till, landar 
hundratals flygplan varje dag i Sverige. Dimensioneringen och modelleringen av 
landningsbanans överbyggnad är därför viktig, så att den klarar av de upprepande 
lasterna som under långt tid uppstår från flygplanen. Dimensioneringen och 
modelleringen är även viktig, för att kunna minimera risken för olyckor och 
säkerställa att passagerarna får en säker resa.  

I denna studie studeras uppbyggnaden av två olika landningsbanors överbyggnader; 
flexibla respektive styva överbyggnader (asfalt respektive betong). Enklare 
dimensionerings- och modelleringsmetoder gällande överbyggnader studeras, i syfte 
att jämföra asfalt respektive betong i slitlagret. Målet i studien är att se vilka för- 
och nackdelar det finns vid användning av betong istället för asfalt i slitlagret.  

Programvaran FAARFIELD, som är ett amerikanskt dimensioneringsprogram, 
används i denna studie som ett dimensioneringsverktyg för olika överbyggnader i en 
landningsbana. Överbyggnadens lagertjocklek, töjning och materialinnehåll 
dimensioneras. Programmet innehåller flera olika typer av flygplansmodeller och 
även information såsom flygplanets bruttovikt, däcktryck, däckets kontaktbredd och 
däckets kontaktlängd m.m. Programmet används för att ge en djupare förståelse om 
hur dimensioneringens metod går till.  

De två typerna av överbyggnader dimensioneras för åtta olika flygplansmodeller; 
fyra tunga och fyra lätta. Definitionen av lätta flygplansmodeller enligt standarden 
för olika flygplans vikter är då flygplanets vikt understiger 45 000 kg och de som 
överstiger denna viktgräns definieras som tunga flygplansmodeller.   

I Sverige är användningen av flexibla överbyggnader vanligast. En överbyggnad 
består av flera lager. Antalet lager och hur dessa är uppbyggda, beror på om det är 
en flexibel eller styv överbyggnad och om överbyggnaden belastas med tunga 
respektive lätta flygplansmodeller. De olika lagren i överbyggnaden är terrassen 
vilket är grunden för överbyggnaden, skyddslagret som skyddar det underliggande 
lagret (terrassen), förstärkningslagret som tar emot och fördelar trycket från 
flygplanet till de underliggande lagren och slitlagret som är det översta lagret i 
överbyggnaden, vilket kan bestå av antingen betong eller asfalt. 

Resultatet utifrån studien visar lagertjockleken, töjningen, materielinnehållet för 
varje lager samt den totala tjockleken för både flexibla och styva överbyggnader. 
Olika hållfasthetsberäkningar för betong redovisas även. Dimensioneringen för 
tunga flygplansmodeller gav den totala tjockleken på 760 mm för den styva 
överbyggnaden och 710 mm för den flexibla överbyggnaden. Dimensioneringen för 
lätta flygplansmodellerna däremot gav tjockleken 490 mm för den styva 
överbyggnaden och 600 mm för den flexibla överbyggnaden. Landningsbanor med 
betong som slitlager erhöll enligt beräkningarna en större styvhet än motsvarande 
beräkningar med asfalt. En landningsbana med hög styvhet är i de flesta fall att 
föredra. Både asfalt och betong fungerar utmärkt som beläggningsytor på 
landningsbanor, däremot är betong lämpligast att använda då den fick större styvhet. 

 



 

 
 

  



 

 
 

Abstrakt 
I denna studie studeras dimensioneringen av landningsbanornas överbyggnad, i 
syfte att jämföra olika materialsammansättningar på slitlagret. Detta görs med hjälp 
av en enkät, programvaran FAARFIELD samt vetenskapliga granskade rapporter. 
Generellt finns det två olika typer av överbyggnader på en landningsbana; styva och 
flexibla (betong respektive asfalt). Resultatet som framtagits visar skillnaden mellan 
de olika dimensionerna och materielinnehållen på de olika typerna av 
överbyggnader, då de belastas med antingen tunga eller lätta flygplansmodeller. 
Dessa resultat är baserade på en livslängd som har valts till 20 år. Överbyggnader 
med betong som slitlager erhöll enligt utförda beräkningar en högre 
elasticitetsmodul än motsvarande överbyggnader med asfalt som slitlager. Enligt 
CDF-diagrammet (det diagram som visar om de strukturella 
konstruktionsförhållandena är uppfyllda) är skadan som uppstår från flygplanen 
placerad vid ungefär samma ställe på landningsbanan för båda överbyggnaderna, 
vilket även betyder att underhåll för flexibla överbyggnader måste göras oftare, 
jämfört med styva överbyggnader. Att asfalten har lägre elasticitetsmodul än 
betongen är även en anledning till att underhåll för flexibla överbyggnader behöver 
göras oftare. Då överbyggnaderna blir belastade av tunga flygplansmodeller, blir 
den uträknade totala tjockleken som krävs för den styva överbyggnaden 760 mm 
och för den flexibla överbyggnaden 710 mm.   

Nyckelord: Slitlager, Dimensionering, Landningsbana, Flygfält, Överbyggnad 

 



 

 
 

  



 

 
 

Abstract 
In this study, the design of the runway structure of the runways is studied in order to 
compare different material compositions in the pavement. This is done with the help 
of a survey, the program FAARFIELD and peer reviewed studies. Generally, there 
are two different types of road structures in an airfield, rigid and flexible (concrete 
and asphalt). The result obtained shows the difference between the different 
dimensions and the material content of the different types of road structures, when 
they are loaded with either heavy or light aircraft models. These results are based on 
a design period that has been selected for 20 years. In contrast, the stiffness of the 
concrete was much higher than the asphalt stiffness, which means that it is better to 
use concrete in large commercial airports. According to the CDF diagram (the 
diagram showing whether the structural design conditions are met), the damage 
caused by the aircraft is approximately at the same location on the runway for both 
superstructures, it also means that flexible superstructure maintenance needs to be 
done more often, compared to rigid superstructures. The fact that the asphalt has a 
lower modulus of elasticity than the concrete is also a reason why maintenance for 
flexible superstructures needs to be done more often. However, when the road 
structures became heavily loaded, the total demanding thickness for the rigid road 
structure is calculated to be 760 mm and for the flexible road structure 710 mm. 

Keywords: Pavement, Dimensioning, Runway, Airfield, Road structure 
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1 Introduktion 
Antalet flygplatser som finns i ett land ger en bild av hur utvecklat landet är samt 
hur bra sammankopplingen till omvärlden är. Stora flygplatser är idag en stor del av 
den viktiga transportindustrin (Granberg & Munoz 2013). Flygplatser måste även 
bli större för att klara av den ökande flygtrafiken (Lobo, Hagen & Whitefield 2012). 
En flygplats är viktig då den representerar landet inom flera olika aspekter t.ex. hur 
mycket varutransport som sker i landet (Granberg & Munoz 2013). Storlek och 
behov av en flygplats beror bland annat på de kommersiella transporterna, 
godsstorlek som importeras/exporteras och antalet invånare som bor i närheten. 
Flygtrafiken är dock inte så miljövänlig, då cirka 2–3 % av världens 
koldioxidutsläpp och 4–5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp kommer från 
flygtrafiken (LFV u.å.). Den äldsta flygplatsen i världen, College Park Airport 
(KCGS), är lokaliserad i staden College Park, Maryland, USA, och är etablerad år 
1909 (Airport Technology 2014). Första flygfältet som användes i Sverige var 
placerat i Ljungbyhed och byggdes år 1910 (Svenska regionala flygplatser 2017).  
 
Uppbyggnaden av flygfälts landningsbanor varierar beroende på storleken och 
tyngd på flygplan som landar på landningsbanan (laster som banan ska tåla), hur 
länge landningsbanan ska hålla och hur ofta den blir belastad. Slitlagret som är det 
översta lagret på landningsbanan blir mest belastat det ögonblick då ett flygplan 
landar, se Figur 1. Lagret blir även mycket utsatt för slitage, till skillnad från de 
nedre lagren. Att dimensionera och modellera landningsbanans överbyggnad i 
anläggningsskedet är viktigt. Landningsbanan måste klara upprepande laster och 
annat slitage under långt tid. Det är viktigt att minimera olyckor och att säkerställa 
att passagerarna får en så säker resa som möjligt. Lasteffekten av det tyngsta 
passagerarplanet A380 ingår i denna studie då det har varit av intresse att analysera 
landningsbanans överbyggnad för detta extremfall. 

                                    

                            Figur 1: Exempel på överbyggnad i en landningsbana. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Landningsbana, eller rullbana som det också kallas, är en viktig komponent på en 
flygplats (Andino 2015). En landningsbana definieras som den sträcka eller väg på 
en flygplats där flygplan kan landa eller starta. Det översta lagret byggs generellt av 
asfalt eller betong. De underliggande bärlagren består av grövre jordmaterial. På 
trafikerade flygplatser är det typiskt att banorna hanterar hundratusentals landningar 
och starter per år. 
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Byggnationen av en landningsbana startar med projektering där ett antal geotekniska 
prover för marken tas fram, för att bestämma vilken typ av jord det är. I de fall 
proverna visar att jorden inte är tillräckligt stabil eller hållfast, måste materialet 
schaktas bort och överbyggnaden göras tjockare så att fältet blir stabilt. Idag 
existerar huvudsakligen tre typer av överbyggnader (Andino 2015). Dessa banor 
skiljer sig mest med avseende på vilket material som används i det översta skiktet 
(slitlagret), se Figur 2. De tre olika typerna av överbyggnader är: 

1.  Flexibel asfaltbeläggning  
2.  Kombinerad beläggning  
3.  Styv betongbeläggning.  

 
Figur 2: Olika typer av överbyggnader för landningsbanor (Scânteianu, Andrei, Boboc & Dima 2017). 

Användning av betong som slitlager är dyrare än motsvarande konstruktion av asfalt 
som slitlager, men betongytan är i de flesta fall mer hållbar och har därför en längre 
livslängd (Andino 2015). Användningen av betong är vanligt i USA, däremot är 
användningen av asfalt vanligast i Sverige. Överbyggnadens tjocklek varierar 
beroende på vilken typ av flygplats det är. På stora flygplatser kan överbyggnadens 
tjocklek variera mellan 0.25 meter och 1.25 meter totalt. 

1.2 Syfte och mål 
Arbetet fokuserar på att studera enklare dimensionerings- och modelleringsmetoder 
gällande landningsbanans överbyggnad i syftet att jämföra olika 
materialsammansättningar på slitlagret.  

Målet är att se vilka för- och nackdelar det finns vid användning av betong jämfört 
med asfalt i slitlagret. I analysen tas hjälp av programvaran FAARFIELD.   

1.3 Avgränsningar 
Studien kommer att avgränsas till de tekniska/mekaniska egenskaperna i det översta 
lagret i landningsbanan på ett flygfält, vilket är slitlagret. Den kommer även att 
avgränsas till dimensionering och modellering av två olika typer av överbyggnader; 
styva och flexibla överbyggnader. Studien gäller endast för vanliga kommersiella 
flygplatser. 

Avgränsningar som finns i programvaran FAARFIELD är att, elasticitetsmodulen 
för betong är låst till 27,6 GPa och även att den inte tar hänsyn till vilken 
betongkvalité som använts vid dimensioneringen. Modulen för asfalt är inte låst. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Byggnationen av ett flygfält 
Byggnationen och projektering av ett flygfält är en lång process. Endast planeringen 
för byggnationen av en ny landningsbana tar flera år (Anido 2015). Det utförs 
geotekniska borrningar i jorden där flygfältet ska byggas innan själva byggnationen 
startar. Detta görs för att få fram prover från den aktuella grunden och se om dess 
tillstånd är tillräckligt bra för att klara av önskade framtida byggnationer. Om 
proverna visar att jordens tillstånd är mindre lämpligt, måste överbyggnaden byggas 
i tjockare skikt och med bättre jordmaterial för att kunna fördela lasterna på ett 
bättre sätt. I en landningsbana görs utformningen i följande ordning (Wakhale, 
Surve & Shinde 2014): 

1. Orientering av banan 
2. Beräkning av banans längd 
3. Beläggning av banan 
4. Markering av banan 
5. Belysning av landningsbanan. 

Landningsbanans överbyggnad är konstruerad för att klara av de belastningar som 
uppstår av flygplan (Advisory Circular 2007). Den är även konstruerad för att skapa 
en slät och säker yta med lämplig friktion. Överbyggnaden måste vara uppbyggd av 
rätt kvalitet och tjocklek för att säkerställa att deformationerna inte blir för stora, då 
den utsätts för laster. 

Hållbarheten måste vara tillräcklig för att klara av verkan som uppkommer av 
flygtrafiken. Landningsbanans överbyggnad måste även klara ogynnsamma 
väderförhållanden. För att säkerställa den nödvändiga hållfastheten hos 
landningsbanans överbyggnad, bör flygplatsens konstruktion, design och 
materialrelaterade parametrar vara väl genomtänkta. 

2.2 Uppbyggnaden av flygfält 
Valet av överbyggnadens material beror på de lokala markförhållanden, 
laststorleken som fältet kommer att utsättas för (typ av flygplan) samt kostnaden för 
byggnationen (Andino 2015). Överbyggnaden för ett flygfält består normalt av fem 
olika lager. I slutet av banans båda ändar brukar det endast vara tre lager. Materialen 
som används i de tre olika lagaren kan däremot variera. När ett flygplan landar blir 
belastningen på landningsbanan störst i början, därefter reduceras kraften efter att 
flygplanet har landat. Det blir då oekonomiskt och mindre klokt att använda samma 
material utmed hela landningsbanan. De nedersta lagren växlar mellan materialen 
sand och grus, med en del finare material i början av banans ändar där landningarna 
sker (Bergstedt 1989). Uppbyggnaden och materialinnehållet för de olika lagren i 
landningsbanans överbyggnad kan se ut som på Figur 3–9. 
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2.3 Deformation i flygfält 
Enligt (Bergstedt 1989) utfördes ett test i Linköping flygplats där det utfördes flera 
mätningar för olika överbyggnader under ett helt år, där flera typer av 
överbyggnader belastades med olika fallvikter. Enligt fältmätningarna för de olika 
överbyggnadstyperna, visade det sig att överbyggnaden enligt Figur 7 blev mest 
deformerad. Tabell 1 nedan visar deformationerna utryckta i mm för de olika 
överbyggnaderna som visas i Figur 3–7. Kombinationen av de olika lagren och 
materielinnehållet enligt Figur 7, visade sig alltså vara minst hållbart vid 
användning i flygplatser. Kombinationen enligt Figur 3 visade däremot bäst resultat 
då det blev minst deformation i överbyggnaden, se Tabell 1. 

Tabell 1. Uppmätta deformationer där, D0 = Deformationen i centrum, D500 och D1000 är 

deformationerna på avstånden 500 respektive 1000 mm från belastningscentrum, angivna i mm 

(Bergstedt 1989). Publiceras med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. 

 

Enligt Figur 3–9 kan undergrunden i överbyggnaden bestå av flera olika material 
såsom; sand som är en granulärt (många enskilda fasta partiklar) material, grus 
(stenmaterial), finmo (finmorän), vanlig morän som är en osorterad jordart med 
sten, grov morän, mjäla som ingår tillsammans med finmo och lera som består av 
fuktig finjord (SGI 2019).  
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Figur 3: Exempel på överbyggnad; uppmätta deformationer redovisas i Tabell 1 (Bergstedt 1989). 

Publiceras med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. 

 
 

 
Figur 4: Exempel på överbyggnad; uppmätta deformationer redovisas i Tabell 1 (Bergstedt 1989). 

Publiceras med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. 

 
 

 
Figur 5: Exempel på överbyggnad; uppmätta deformationer redovisas i Tabell 1 (Bergstedt 1989). 

Publiceras med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. 
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Figur 6: Exempel på överbyggnad; uppmätta deformationer redovisas i Tabell 1 (Bergstedt 1989). 

Publiceras med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. 

 
 

   
Figur 7: Exempel på överbyggnad; uppmätta deformationer redovisas i Tabell 1 (Bergstedt 1989). 

Publiceras med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. 

 
 

 
Figur 8: Exempel på hur landningsbanans ände kan se ut (Bergstedt 1989). Publiceras med tillstånd 

av upphovsrättsinnehavaren. 
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Figur 9: Exempel på hur landningsbanans ände kan se ut (Bergstedt 1989). Publiceras med tillstånd 

av upphovsrättsinnehavaren. 

2.4 Klassindelning av landningsbanans överbyggnad 
Valet av beläggningstyp beror på flygplanets egenskaper, operativt krav (särskilt 
med avseende på återuppbyggnad av landningsbanan) och de geologiska 
egenskaperna hos undergrunden (Kazda & Caves 2015, s. 145). 
 
För att kunna förstå överföringsmekanismen för stora belastningskrafter som 
förekommer från de tunga flygplanen, utfördes ett utmattningstest (Kazda & Caves 
2015, s. 145). Testet gick ut på att överbyggnaden i landningsbanan utsattes för 
landningar av olika flygplan, i detta fall ”Airbus” och ”Boeing” vilka har olika 
hjultryck. Testet utfördes både på flexibla och styva beläggningar. Testet resulterade 
i en framtagning av två olika specialiserade datorprogram som används för 
beräkningar av flygplatsbeläggning. Namnet på dessa programvaror är FRANSK 
ALIZE och FAA FAARFIELD.  
 
Landningsbanans överbyggnad ska uppfylla fyra grundläggande krav enligt Kazda 
och Caves (2015, s. 145): 
 

1. Dess hållfasthet måste vara tillräcklig för att kunna klara av samtliga 
belastningar som uppkommer från de olika flygplanen. 

2. Den ska ge en komfortabel landning för ett flygplan som kör på 
överbyggnaden. 

3. Bromsverkan ska vara säker även på en våt yta. 
4. Dräneringsförmågan skall utformas på ett sätt som innebär att vatten inte 

samlas på landningsbanan. 
 
Det första kravet hänvisar till överbyggnadens konstruktion, den andra till ytans 
geometriska egenskaper, den tredje till uppbyggnaden på ytans beläggning och 
fjärde kravet till både tvåan och trean (Kazda & Caves 2015, s. 146). Alla fyra 
kriterierna är grundläggande och kompletterar varandra. Det är det enda sättet för 
beläggning att uppfylla de operativa kraven enligt Kazda och Caves (2015, s. 145). 
Från den operativa synvinkeln är de viktigaste kraven nummer tre och fyra. De har 
en direkt inverkan på flygplatsens säkerhet, därför är dessa krav viktiga. 

2.5 Asfalt  
Asfalt är en blandning av ballast, bindemedel och fyllmedel som används för att 
bygga och underhålla alla slags vägar (EAPA 2019). Ballast material som används 
för asfaltsblandningar kan vara krossad sten, sand, grus eller slagg. För att binda 
ballast materialet till en sammanhängande blandning används ett bindemedel. 
Vanligtvis används bitumen som ett bindemedel. Asfalt kallas ibland för flexibel 
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överbyggnad. Detta beror på dess förmåga att i stor utsträckning motstå det tryck 
som kan förekomma. 
 
Flera olika asfaltblandningar kan användas beroende på vilken typ av väg som skall 
byggas (EAPA 2019). På grund av de olika kraven (trafikmängd, mängd tunga 
fordon, temperatur, väderförhållanden etc.) måste respektive blandning ha tillräcklig 
styvhet och motstånd mot deformation för att klara det tryck som förekommer från 
hjulen. Blandningen måste även ha en tillräcklig böjhållfasthet för att motstå 
sprickor orsakade av de olika tryck som utövas på dem.  

2.6 Betong 
Betong är det sammansatta materialet som skapas genom att blanda bindande 
material (cement) tillsammans med ballast (sand, grus, sten etc.), vatten, 
blandningar i olika bestämda proportioner (Civil engineering 2019). Om 
blandningen består av cement ihop bunden med asfalt, kallas blandningen för 
asfaltbetong (Kazda & Caves 2015, s. 148).  

Betongens styrka och kvalitet är beroende av blandningsförhållandena (Civil 
engineering 2019).  Betong är ett kraftfullt material, lätt att hantera och kan formas 
till olika former och storlekar. 

2.7 Olika överbyggnadstyper och dess lager 
Överbyggnaderna i en flygplats är generellt indelade i två olika typer, flexibla och 
styva överbyggnader (Advisory Circular 2007), se Figur 10. 

 
Figur 10: Asfalt- och betongöverbyggnader och dess lager (Kazda & Caves 2015, s. 151). Publiceras 

med tillstånd av upphovsrättsinnehavarna. 

Användningen av hårda ytor (ytor som klarar av de tunga lasterna under lång tid 
som t.ex betong) blir ett måste för en flygplats som är avsedd för regelbunden drift i 
Europa, året runt av flygplan med en vikt som överstiger cirka 2000 kg (Kazda & 
Caves 2015, s. 148). De vanligaste typer av beläggning som används för att hantera 
manövrerings områden (dvs. landningsbanan eller taxibanan) är användningen av 
styva och flexibla överbyggnader.  

Det är lämpligt att använda betong (styv beläggning) i överbyggnader där olika 
typer av flygplanstrafik förekommer (Kazda & Caves 2015, s. 148). Det är även 
lämpligt att använda asfalt (flexibel beläggning). Generellt finns det inga skillnader 
mellan dessa typer av konstruktion och de som används vid vanliga 
vägbyggnationer, förutom tjockleken på konstruktionen. I flygplatser där 
beläggningen är konstruerad för flygtransport, är beläggningens tjocklek betydligt 
tjockare än i vanliga vägar som utsätts för större punktmassor. 



 

9 
 

2.7.1 Flexibla asfaltbeläggningar 
I slutet av 1970-talet blev användningen av asfaltbeläggningar populärt på 
landningsbanor (Kazda & Caves 2015, s. 150). Nuförtiden är de flesta 
landningsbanorna byggda av asfaltbeläggningar (White 2018). De består av en 
blandning på olika utvalda grusmaterial bundna tillsammans med asfaltcement eller 
andra asfalt blandningar (Advisory Circular 2007). Materialet som används på 
banans yta kallas vanligen ”Hot Mix Asphalt” (HMA), se Figur 11. Denna yta 
förhindrar ytvatten att penetrera vidare till de underliggande lagren. Den ger även en 
jämn och välbunden yta som är fri från lösa partiklar, vilket kan påverka flygplan 
eller människor på ett negativt sätt. 

 

Figur 11: Exempel på en flexibel överbyggnad (Advisory Circular 2007). Publiceras med tillstånd av 

upphovsrättsinnehavaren. 

2.7.1.1 Slitlagret HMA (hot mix asphalt) 
Den övre delen av asfaltbeläggningen består vanligtvis av två asfaltlager som har 
olika funktion (Kazda & Caves 2015, s. 151). Ett av asfaltskikten innehåller grus. 
Dess roll är att överföra lasten vidare till förstärkningslagret se Figur 12. Dess 
tjocklek beror på den erforderliga hållfastheten, som krävs för att tåla de laster som 
överbyggnaden är dimensionerad för. Tjockleken beror även på den underliggande 
lagrets skick.  

Det översta slitlagret innehåller finare fraktioner av hög kvalitet (Kazda & Caves 
2015, s. 151). Slitlagrets funktion är att motstå friktionskrafter som skapas då ett 
flygplan bromsar vid landning. Det gäller även då ett flygplan startar eller vrider på 
sig. Beläggnings ytan är jämt formad för att säkerställa den bromsverkan som 
tillkommer. Dess andra funktion är att skapa en ogenomtränglig yta, den måste täta 
hela överbyggnaden. Om vatten tränger sig in i terrassen, kommer lagrets hållbarhet 
att reduceras. 
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Figur 12: Lastfördelningen som tillkommer från flygplanets hjulats i flexibla överbyggnader (Advisory 

Circular 2007). Publiceras med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. 

Hållfastheten är relativt sett lägre hos asfaltbeläggningar jämfört med 
betongbeläggningar. Det beror på de olika sätten som beläggningen överför lasterna 
(Kazda & Caves 2015, s. 151). Asfaltbeläggningar överför laster genom en 
interaktion som sker mellan de enskilda materialpartiklarna. Hållfastheten är 
begränsad till den last som orsakar en permanent deformation på det flexibla asfalt 
skiktet, alltså i brottstadiet. Asfaltbeläggningens tekniska egenskaper försämras 
däremot gradvis under upprepningar av flygbelastningar (Ma et al. 2019). När det 
gäller asfaltbeläggningens hållfasthet, är den avgörande faktorn den totala 
tjockleken "h" som är beläggningens tjocklek inklusive hela överbyggnaden (Kazda 
& Caves 2015, s. 152). 

2.7.1.2 Förstärkningslager 
Förstärkningslagrets funktion är att ta emot trycket som tillkommer från flygplanet 
och fördela lasten till de underliggande lagren (Kazda & Caves 2015, s. 150).  
Förstärkningslager består vanligtvis av flera lager. Tjockleken och 
sammansättningen av varje enskilt skikt, beror på terrassens hållfasthet och 
konstruktionen av slitbanan. För att beläggningen skall kunna utformas ekonomiskt, 
bör hållfastheten i skiktet ovan alltid vara större än i skiktet som är under 
förstärkningslagret.  

Lagret består av olika material som kan vara cementstabiliserande eller utan 
cementstabilisering. Ett obehandlat lager består normalt av krossat material som är 
komprimerad eller okrossad bergmaterial. Behandlat material däremot, består 
normalt av krossat eller okrossat bergmaterial, blandat med en stabilisator såsom 
cement eller bitumen. Förstärkningslagrets kvalitet är en funktion av dess 
sammansättning, fysikaliska egenskaper och hur kompakt materialet är. 
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2.7.1.3 Skyddslager  
Den färdiga terrassen som bör skyddas av en fiberduk, är täckt av ett lager vilket 
består av granulärt material: såsom grus, krossat sten/grus eller obehandlat graderat 
grus (Kazda & Caves 2015, s. 150). Detta lager har en dränerings- och 
filtreringsfunktion.  

Skyddslagret dränerar även kapillärvatten (Kazda & Caves 2015, s. 150).  Vattnet 
leds bort med hjälp av avloppsrör till dammar. Lagret används i områden där 
frostverkan har en stor påverkan (Advisory Circular 2007). Skyddslagrets funktion 
är densamma som förstärkningslagret. Kraven på skyddslagrets materialinnehåll är 
inte lika hårda som kraven för förstärkningslagrets materialinehåll, eftersom lagret 
blir mindre belastad. Skyddslagret består av kompakt material. Vissa flexibla 
överbyggnader kräver ett frostskyddsskikt (Advisory Circular 2007).  Frostskyddet 
fungerar på samma sätt i både flexibla och styva överbyggnader.   

2.7.1.4 Terrass  
Området för en flygplats bör från början ha en undergrund med jord som har 
lämpliga mekaniska egenskaper (Kazda & Caves 2015, s. 149). Jorden i 
undergrunden ska ha en tillräcklig bärförmåga, samtidigt måste den vara kompakt 
och dess volym ska inte påverkas av förändringar som kan ske i jorden, då den är 
fuktigt. Terrassen är det kompakta jordskiktet som är grunden för överbyggnaden 
(Advisory Circular 2007). En markanalys avgör om befintlig jord måste tas bort från 
flygplatsens terras (Kazda & Caves 2015, s. 149). Den kombinerade tjockleken hos 
skyddslagret, förstärkningslagret och slitlagret måste vara tillräckligt tjock, så att 
spänningar som uppstår i terrassen reduceras (Advisory Circular 2007). 

Terrassens hållfasthet har en betydande inverkan på valet av konstruktionen för 
överbyggnaden (Kazda & Caves 2015, s. 149). Med andra ord, ju större bärigheten 
är hos terrassen, desto billigare och tunnare kan hela konstruktionen av 
överbyggnaden bli. Beläggningen påverkas även av de markmaterial som finns i 
närheten av flygplatsens landningsbana. Valet av en överbyggnad bestäms genom 
en bedömning av materialets långsiktiga återvinningskostnader. Det är inte bara på 
grund av konstruktions beläggnings kostnader, utan även av återbyggnationen av 
landningsbanans system, inklusive en bedömning av de ekonomiska förlusterna som 
tillkommer då flygplatsen nödvändigt måste stängas ner, då reparationer eller 
återbyggnationer måste göras. 

För styva beläggningar som är dimensionerade enligt Westergaards metod (en form 
som används för att beräkna spänningar som tillkommer på en landningsbana som är 
uppbyggd av betong endast), är lagrets hållfasthet uttryckt som en reaktionsmodul 
av terrassen ”k” (Kazda & Caves 2015, s. 149). Reaktionsmodulen för terrassen är 
den kontakttryck som krävs för att kunna pressa tre stycken stålplattor med 
tjockleken 75, 60 och 45 cm in i terrassen. 

Reaktionsmodulen kan bestämmas genom följande ekvation: 

k = 
ɀ
 MN	m‐3         (1) 
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där k är reaktionsmodul och anges i [MN m-3], p är kontaktspänning i [N m-2] och ɀ 
är djupet av plattan efter att den har pressats ner i terrassen och anges i [m]. 

2.7.2 Styva betongbeläggningar 
Fördelen med styva betongbeläggningar en större hållfasthet (Kazda & Caves 2015, 
s. 152). Betongplattans styvhet beror på blandningens kvalitet. En annan fördel är 
att betongplattan har en längre livslängd. Livslängden för styva beläggningar kan 
typiskt vara mellan 20 till 30 år. En betongplatta tillverkas vanligtvis av slät betong 
som varierar mellan 20 till 30 cm i tjocklek. Betongplattans tjocklek är i princip 
utformad med avseende på maximal böjning som fås av den maximala 
hjulbelastningen. Plattan består vanligtvis av fyra lager, se Figur 13.

 

Figur 13: Exempel på en styv överbyggnad (Advisory Circular 2007). Publiceras med tillstånd av 

upphovsrättsinnehavaren. 

De kritiska spänningarna ska vara mindre än betongens böjhållfasthet (Kazda & 
Caves 2015, s. 152). Beläggning ska tåla en stor del av alla laster som tillkommer 
under dess livstid. Betongplattans tjocklek är begränsad av temperaturspänningar, ju 
tjockare plattan är desto mer ökar de inre spänningarna i plattan. Detta beror på 
temperaturskillnaden mellan den lägre delen och den översta delen i plattan. 
Temperaturgradienten är typiskt omkring 0,5° C per cm. 

2.7.2.1 Slitlagret PCC (Portland Cement Concrete) 
Slitlagret PCC ger ett strukturellt stöd till flygplanet. Den ger en yta med bra 
friktion och förhindrar ytvatten att tränga sig in i skyddslagret (Advisory Circular 
2007) 

2.7.2.2 Skyddslagret 
Skyddslagret ger ett stabilt stöd för slitlagret. Skyddslagret ger en bra 
dräneringsförmåga, vilket förhindrar vattensamling, som kan leda till att vattnet kyls 
ner som i sig leder till sprickor i lagren. Skyddslagret ger även en stabil konstruktion 
för styva överbyggnader. Den minimala tjockleken som krävs för skyddslagret är 
generellt 100 mm för styva överbyggnader (Advisory Circular 2007). 

2.7.2.3 Stabiliserat skyddslager 
De nya styva överbyggnader, vilket belastas med flygplan som väger 45 000 kg eller 
mer, måste ha ett stabiliserat skyddslager (Advisory Circular 2007). 
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2.7.2.4 Frostskydds skikt  
Frostskyddskiktet fungerar som en barriär mot kylan och kylinträngning i de nedre 
frostkänsliga skikten. I kalla områden och i områden där det finns frostkänsligt jord 
med högt grundvatten, måste kylverkan tas hänsyn till vid dimensioneringen 
(Advisory Circular 2007). Kylan kan orsaka en förändring som gör att lagret 
deformeras på grund av bildandet av iskristaller i ett fryskänsligt material. Effekten 
av den frysta jorden och av iskristallerna kan leda till alvarliga skador i slitlagret.  

2.7.2.5 Terrassen 
Terrassen är det kompakta jordskiktet som bildar grunden för överbyggnaden 
(Advisory Circular 2007). Lagren som är placerade ovanför terrassen, måste kunna 
reducera belastningar som tillkommer på terrass. Jordens förmåga att motstå 
skjuvning och deformation varierar beroende på densiteten och fuktinnehållet. 
Terrassens jord måste alltså undersökas noggrant. Jordens förhållanden är relaterade 
till grundvattenytans nivå och jordens egenskaper. 

2.8 Flygplans belastning 
Landningsbanas överbyggnad måste kunna klara av den maximala belastningen som 
tillkommer från ett flygplan (Kazda & Caves 2015, s. 160). Ett flygplan som landar, 
kallas för ett kritiskt flygplan och själva belastningen kallas för den kritiska 
belastningen. Belastningen som överbyggnaden utsätts för, beror inte endast på 
flygplanets massa (Kazda & Caves 2015, s. 161). Den beror även på andra faktorer 
såsom: 

1. Typ av flygplans-underrede. 
2. Antal hjul som är placerade på underredets ben. 
3. Hjulens geometriska konfiguration. 
4. Däcktrycket. 

Belastning som tillkommer, bestäms utifrån kontaktytan mellan flygplanets däck 
och landningsbanas överbyggnad (Kazda & Caves 2015, s. 161). Flygplanets massa 
delas upp hjul. För att beräkna kontaktytans area för ett däck gäller följande 
ekvation: 

A	           (2) 

där A är kontaktytans area för ett däck och anges i [ m , Q är lasten överförd av 
underredes ben i [N] och P däcktrycket i [Pa] multiplicerat med däckets 
kontraktions koefficient O som anges i [m]. 

I de fall underredets ben består av mer än ett hjul, så måste belastningar som tas 
fram av varje enskilt hjul summeras (Kazda & Caves 2015, s. 162). Detta beror på 
avståndet mellan hjulen samt överbyggnads egenskaper. Överbyggnadens tjocklek 
är beroende av den resulterande totala belastningen. Informationen gällande 
överbyggnadens hållfasthet är viktigt för att: 

1. Bestämma den optimala livslängden för överbyggnaden. 
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2. Bestämma vilka typer av flygplan som kan använda landningsbanas 
överbyggnad och deras maximala driftmassor.  
 

3. Utforma flygplanets underrede så att den kan användas i dagens flygplatser. 

2.9 Landningsbanas hållfasthet  
Det finns två sätt att bestämma landningsbanans hållfasthet (Kazda & Caves 2015, 
s. 163): 

1. Hållfastheten kan bestämmas genom den maximala tillåtna flygplansmassan 
och det maximala däcktrycket. Detta gäller en landningsbana som är 
konstruerad för att tåla flygplansbelastningar som maximalt är 5700 kg. 
 

2. Det andra sättet är att använda den metod som kallas för ACN-PCN 
metoden. ACN står för Flygplans Klassificerings Nummer, medan PCN står 
för Överbyggnadens Klassificerings Nummer.  

2.9.1 ACN-PCN – metoden 
ACN är en siffra som visar den relativa effekten av ett flygplan som vilar på 
överbyggnadens terrass av standardkvalitet (Kazda & Caves 2015, s. 163). ACN 
definieras som ett nummer som visar den relativa effekten av ett flygplan på 
överbyggnaden. PCN definieras däremot som ett nummer för överbyggnadens 
styrka (Qassim 2012). 

ACN-PCN - metoden visar överbyggnadens hållfasthet, utryckt i siffror, den ligger 
mellan noll och en obestämd maximal siffra (Kazda & Caves 2015, s. 163). Samma 
skala används för att uttrycka lastpåverkan hos ett flygplan. För en hjulbelastning 
med en massa på 500 kg och däcktryck på 1,25 MPa blir registreringen enligt ACN, 
en ACN enhet. Hållfastheten som motsvarar denna belastning registrerar som en 
PCN enhet. En viktig regel som bör nämnas är att PCN värdet ska vara lika med 
eller högre än ACN värdet, då PCN värdet är den relativa effekten av flygplanet och 
PCN värdet överbyggnadens styrka. Det är dock viktigt att notera att ACN-PCN – 
metoden inte bestämmer vilken hållfasthet en överbyggnad ska ha (Kazda & Caves 
2015, s. 167). Metoden anger den information som är nödvändig vid 
dimensioneringen i form av en kod.  

För att landningsbanas överbyggnad ska erhålla en lämplig beständighet, bör 
följande kriterier följas (Kazda & Caves 2015, s. 167): 

1. För flexibla överbyggnader, ska ACN värden inte överstiga 10 % av de                
rapporterade PCN värden. 

2. För styva vägbyggnad, ska ACN värden inte överstiga 5 % av de 
rapporterade PCN värden. 
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2.10 Programvaror för dimensionering av landningsbanor 
Idag finns det flera dimensioneringsprogram som används för att dimensionera 
landningsbanor. Programvarorna Aerodrom 380 och FAARFIELD är 
dimensioneringsprogram som används för att dimensionera styva och flexibla 
överbyggnader. Programvaran FAARFIELD används för att dimensionera både 
styva och flexibla överbyggnader. Programvaran Aerodrom 380 används endast för 
att dimensionera styva överbyggnader.  

2.10.1 Aerodrom 380 
När det gäller dimensioneringen av betongbeläggningar, har dataprogrammet 
Aerodrom 380 skapats för just denna typ av beläggning (Rodchenko 2017). 
Programmet dimensionerar tjockleken på betongplattan som behövs för att kunna 
klara av den vikt som förekommer av flygplansmodellen Airbus 380. 

Aerodrom 380 använder den maximala dragspänningen i botten och övre kanten av 
betongplattan som en designfaktor. Den maximala dragspänningen vid den nedre 
kanten av betongplattan är lika med den yttre spänningen multiplicerad med 
övergångsfaktorn k = 1,5. Om betongplattan har skarvar däremot, är kantspänningen 
lika med den inre spänningen som i detta fall multipliceras med övergångsfaktorn k 
= 1,2.  

Den inre böjmomentet kan bestämmas genom att använda följande emperiska 
uttryck: 

         (3)

  

där VWG är den maximala vertikala markbelastningen som förekommer från 
vingutrustningen och anges i [kN], Kd dynamiskt förhållande, γf  reduceringsfaktor, 
Pa är däck trycket, anges i [MPa] och l som är radien av den relativa styvheten, 
anges i [m]. 

2.10.2 FAARFIELD 
Programvaran FAARFIELD är ett amerikanskt dimensioneringsprogram som 
används för att dimensionera de olika lagrens tjocklek, som flygfältets överbyggnad 
består av. Programmet innehåller flera olika typer av flygplansmodeller. Den 
innehåller även information såsom; flygplanets bruttovikt, däcktryck, däckets 
kontakt bredd och däckets kontakt längd. I Figur 14 visas en del av informationen 
som programvara använder för att dimensionera tjockleken på överbyggnaden.  

David R. Brill, som är skaparen av programmet, säger att ” For all layers except P-
501 (concrete), the value shown is the Young’s modulus. For concrete, the modulus 
is fixed at 27,6 GPa (4,000,000 psi) and the value shown in this column is the 
flexural strength of concrete (R)” (Advisory Circular 2016). I programmet är alltså 
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E-modulen för betong fast vid 27,6 GPa och värdet som visas i kolumnen är 
böjhållfasthet. För alla lager utom betonglagret är det visade värdet alltså 
böjhållfastheten för materialen. 

Då dimensionering utförs i FAARFIELD 1.42 försummas vikten som tillkommer 
från fram hjulet. Den försummas eftersom 5 % av flygplanets vikt som tillkommer, 
fördelas till landningshjulen på fram sidan och 95 % av vikten till landningshjulen 
som sitter i midjan (Advisory Circular 2016), se Figur 14. 

 
Figur 14: En del av information som programvaran använder för att dimensionera tjockleken på 

överbyggnaden (Advisory Circular 2016). Publiceras med tillstånd av programansvarig. 

2.10.2.1 Kumulativ skadefaktor CDF 
CDF representerar mängden strukturell utmattning i beläggningen som har 
förbrukats (Advisory Circular 2016). Den är uttryckt som ett förhållande mellan de 
tillämpade belastningarna och de tillåtna belastningarna. 
För ett flygplan, kan CDF faktorn beräknas enligt följande ekvationer: 

 
CDF

	 	 	 	

	 	 	 	 	
           (4) 

eller  

CDF
	 	 	

	 	
                                 (5) 

 
FAARFIELD analyserar skadan på beläggning som varje flygplan orsakar och 
därefter bestämmer programvaran en slutlig tjocklek på överbyggnaden, för den 
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totala kumulativa skadan för alla flygplan i utvärderingen (Advisory Circular 2016). 
FAARFIELD beräknar de skadliga effekterna av varje flygplan i trafikblandningen 
baserat på dess redskapsavstånd, belastning och däckens placering kring 
landningsbanans mittlinje. Därefter summeras effekterna av alla flygplan. När 
skadefaktorn CDFs värde är lika med (1,0) betyder det att de strukturella 
konstruktionsförhållandena är uppfyllda. På grund av att flygplanen aldrig kör i 
exakt samma spår, beräknas CDF faktorn för varje 25,4 cm som tillkommer i den 
totala landningsbanans bredd (20,83 m), se Figur 15.  

 
Figur 15: Beräkning av den Kumulativa skadefaktorn (CDF) (Advisory Circular 2016). Publiceras 

med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. 

Programvaran visar även CDF faktorn som en graf, för att se hur mycket varje 
flygplan påverkar konstruktionen under överbyggnads livslängd. Denna typ av graf 
fås då konstruktionen är färdigt dimensionerat (Advisory Circular 2016), se Figur 
16. 

 

Figur 16: Graf för CDF faktorn som visar hur mycket varje flygplan påverkar konstruktionen 

(Advisory Circular 2016). Publiceras med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. 
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2.11 Beräkningsförutsättningar 
Den karakteristiska hjullasten för ett hjul tas fram genom följande formel:  

QK,1 =
	 	

	
	 ∙ g 	 	 									(6)	

där ”bruttovikt i kg” är bruttovikten som hjulen bär inklusive vingarnas och själva 
kroppens vikt, ”g” tyngdaccelerationen och ”antalet hjul” som är de totala 
flygplanshjulen. 

För att sedan omvandla lasten till en dimensionerade last, multipliceras det 
karakteristiska värdet med en partialkoefficienten enligt Eurocode 0 och 1 samt 
dimensionerings faktorn 1.5, som är framtagen utifrån tidigare prövningar och 
erfarenhet, se ekvation 7: 

Qd = (γd ∙ 1,5 ∙ QK,1)                                  (7) 

Tabell 2: Partialkoefficient γd för de olika säkerhetsklasserna enligt Eurocode 0 och 1 (Johansson 

2017). 

 

Jorden som en landningsbana skall byggas på består normalt av olika jordarter. Efter 
att jordprover och jordmaterialets typ har tagits fram, så kan dess bärförmåga 
bestämmas för att kontrollera om jordtypen är lämplig eller inte för de framtida 
lasterna. 

Den allmänna bärighetsekvationen för en rektangulär platta fås genom följande 
formel (Svensson 2012):  

qb = cNc c + qNq q + 0.5γeqbef Nγ γ	 	 	         (8) 

där γeq	är	jordens	effektiva	tunghet	i	 kg/m3 ,	bef	plattans	effektiva	bredd	i	 m 	
och	 	som	är	korrektionsfaktorer. 

När det gäller betong i flygfält kan dess hållfasthet beräknas enligt följande två 
ekvationer i brottgränstillstånd (Bolmsvik 2017). 

För tryckhållfasthet gäller följande formel: 

fcd= α cc . fck ÷ γc		                                                      (9) 

där αcc är en faktor som beaktar hållfasthetsreduktion på grund av långvarig 
belastning (nationall parameter, rekommenderat αcc=1,0), γcc partialkoefficient för 
betong (γc =1,5 normalt, γc=1,2 vid olyckslast) och fck som är det karakteristiska 
tryckhållfastheten, 5% fraktil. 

För draghållfasthet gäller följande formel: 

fctd= α ct . fctk0,05 ÷ γc 	 	 	 															(10)	
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där α ct är en faktor som beaktar hållfasthetsreduktion på grund av långvarig 
belastning (nationell parameter, rekommenderat värde α cc = 1,0), γc 

partialkoefficient för betong och fctk0,05 som är det karakteristiska draghållfastheten, 
5% fraktil. 

Elasticitetsmodulen för olika material kan räknas genom följande formel:  

E = 
ε
	 	 	 	 							(11)	

där σ är spänningen och anges i [ ] och ε är töjningen som är enhetslöst. 
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3 Metod 
När det gäller insamling av information användes flera olika databaser, för att kunna 
ta fram relevanta källor. Med hjälp av dessa källor gick det sedan att samla in 
relevant information för arbetet. Det mesta av informationen som användes i arbetet 
är framtaget från olika vetenskapligt granskade källor. Informationen som samlades 
in analyserades även kritiskt genom att jämföra olika källor, för att få en bättre 
uppfattning om ämnet. I arbetet användes det mesta av informationen som framtogs 
av de olika källorna i teoridelen. 

Metoderna som användes för att få fram resultat i denna studie var en enkät samt ett 
dimensioneringsprogram. När det gäller enkäten valdes lämpliga frågor som 
besvarar syftet och målet med rapporten. Svaren från enkäten jämfördes med den 
framtagna teorin i rapporten.  

När det gäller dimensioneringsprogrammet FAARFIELD, samlade gruppen 
inledningsvis information om själva programmet för att förstå hur programmet 
fungerar. I programmet gjordes en jämförelse mellan den flexibla överbyggnaden 
som togs fram från programmet och den framtagna ur teorin. Det gjordes även en 
jämförelse mellan den styva och flexibla överbyggnaden som togs fram ur 
programvaran FAARFIELD.  

3.1 Enkät 
En enkät som innehåller enkla och tydliga frågor kopplade till det aktuella arbetet 
har även gjorts. Enkäten bestod endast av fem frågor. Enkäten utformades på detta 
sätt för att göra det enkelt och tydligt för respondenterna. Enkäterna skickades 
därefter via mejl till de personer/flygplatser som ansågs vara lämpliga, så att 
informationen som samlades in skulle bli relevant för arbetet. Huvudanledningen till 
att enkäten skickades ut via mejl, var att kunna jobba mer effektivt och spara tid. 

3.2 FAARFIELD 
Programvaran FAARFIELD användes för att programmet i inledningen av arbetet 
konstaterades vara lämpligt för arbetet. Programmet användes även för att få bättre 
uppfattning angående hjullaster, flygplansmodeller och dimensionering av 
överbyggnaden. Den ger även tydliga, effektiva och direkta resultat som i stort sett 
är omöjliga att ta fram med hjälp av handberäkning. Programmets sammankoppling 
med syftet och resultatet var även en fördel. Programmet har i denna studie använts 
för att undersöka vilken typ av material, vilken tjocklek samt vilken hållfasthet de 
olika lagren kräver för att kunna motstå alla laster som förekommer under en vald 
dimensioneringsperiod. Dimensionering i detta arbete som utförs med hjälp av 
programvaran begränsas till fyra tunga flygplansmodeller samt fyra lätta; de tunga 
flygplansmodellerna är A380, B777-300 ER, B747-8 och B747-400 och de lätta är 
DC3, DC4, SWL-50 och S-30. 
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3.2.1 Fördelar 
Den nyaste versionen av programvaran FAARFIELD innehåller en rad olika 
flygplansmodeller och tillåter en mer öppen inmatning än motsvarande program på 
marknaden.  

3.2.2 Nackdelar 
FAARFIELD är ett amerikanskt dimensioneringsprogram baserat på amerikanska 
förhållanden och används därför mest i USA. Det är skapad utefter den amerikanska 
standarden för dimensionering av landningsbanor. Hållfastheten för betong i 
programmet är låst till 27,6 GPa och i programmet tas inte heller hänsyn till vilken 
typ av betongkvalité som används. Dimensioneringsperioden är även låst till 20 år. I 
programmet beaktas inte heller temperaturen när det gäller asfalten HMA, eftersom 
asfalt mjuknar vid höga temperaturer vilket gör att elasticitetsmodulen blir lägre. 

3.3 Data 
I arbetet har både sekundär- och primära data tagits fram. Primärdata har använts för 
mesta dels.  

3.3.1 Sekundära data 
När det gäller sekundärdata har en del av dessa tagits fram utifrån vetenskapliga 
publikationer från rapporten (Bergstedt 1989) och boken (Kazda & Caves 2015). 
Data som tagits fram handlar främst om tjockleken för varje lager i överbyggnaden, 
deformationen i olika beläggningar samt de amerikanska kraven som gäller 
landningsbanor (Advisory Circular 2007).   

3.3.2 Primära data 
Primärdata har huvudsakligen tagits fram med hjälp av programvaran FAARFIELD, 
enkäter och handberäkningar. Programvaran FAARFIELD användes för att få fram 
data, gällande dimensionerna för olika överbyggnader. Data som gäller 
flygplansbelastningar, materialtyp för de olika lagren och laster som överförs från 
hjulen, ingår i programmet och läggs in automatiskt.  

Data som tagits fram från enkäterna gäller dimensioneringen och modelleringen av 
flygfälten samt för- och nackdelar med betong respektive asfalt i landningsbanor. 
Datan har tagits fram från personer som jobbar med flygfält och som har erfarenhet 
gällande ämnet som studeras.  

Hållfasthetsberäkningarna gjordes för olika betongklasser och togs fram med hjälp 
av formlerna som använts utifrån formelsamlingen för betongkonstruktioner 
(Bolmsvik 2017), se ekvation 9–10. 

3.4 Urval, validitet och reliabilitet 
Arbetet inleddes med att flera olika relevanta nyckelfaktorer definierades, som 
sedan användes för att kunna söka efter lämpliga källor till arbetet. För att öka 
reliabilitet i arbetet lades en väsentlig del av arbetets tid på att hitta och studera 
vetenskapliga källor.  

Urvalet av personerna som valdes för enkäterna beskrivs i kapitel 3.1. 
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Dimensioneringsprogrammet FAARFIELD används i verkligheten och ger 
verklighetsbaserade resultat. Detta betyder att om undersökningen skulle utföras på 
nytt eller undersökningen utökades skulle resultatet bli densamma. Alltså ligger 
reliabiliteten i arbetet på en hög nivå. Validiteten ligger även på en hög nivå då 
resultatet ger en djup bild av verklighetsbaserade resultat. 
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4 Genomförande 
Varje erhållen skikttjocklek, materielinnehåll och totala tjocklek jämfördes mellan 
den styva respektive flexibla överbyggnaden. De jämfördes då de båda utsätts för 
både tunga samt lätta flygplansmodeller. 

4.1 FAARFIELD 
Dimensioneringen för de olika överbyggnaderna började med att det bestämdes 
vilka typer av överbyggnader ut som skulle dimensioneras och jämföras. Därefter 
valdes flygplansmodellerna ut som överbyggnaden skulle bli dimensionerad för. 
Genom att ange den årliga dimensioneringsperioden som överbyggnaden skall 
dimensioneras för, dimensionerades med hjälp av programmet den nödvändiga 
tjockleken på olika lagren. Den nya tjockleken som fås fram utifrån programmet, 
blir den dimensionerande tjockleken. Denna dimensionerande tjocklek måste 
användas för att klara av den valda livslängden. 

4.2 Enkät 
Enkäten som gjordes delades ut till personer som är kunniga inom området som 
studeras i denna rapport. Enkäten delades ut till Magnus Wetter som jobbar med 
design och utformning av system och taxibanor på Swedavia Airports, Mats 
Kindvall som jobbar med rena beläggningsfrågor hos Swedavia Airports och Brett 
Weihart, Swedavia Airports, som arbetar i Sälen där en ny flygplats håller på att 
byggas och som också jobbar hos Swedavia Airport.
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5 Resultat av examensarbetets undersökningar 
Resultatet inkluderar dimensioneringen av de olika överbyggnadstyperna, 
enkätundersökningar och beräkningar för betongens hållfasthet.  

5.1 Dimensionering av överbyggnader 
Dimensioneringsresultat som har tagits fram utifrån programvaran FAARFIELD för 
de olika överbyggnaderna, togs fram utifrån två olika sätt som var och en av 
överbyggnaderna testades på. Varje överbyggnad belastades först med fyra tunga 
flygplansmodeller och därefter med fyra lätta flygplansmodeller. Dimensioneringen 
görs alltså för den sammanlagda effekten av de fyra flygplansmodellerna. Då en 
överbyggnad belastas med en flygplansvikt som överstiger 45 000 kg så blir det 
nödvändigt att lägga till ett extra lager i överbyggnaden (stabiliserat lager) 
(Advisory Circular 2016). 

5.1.1 Flexibel överbyggnad  
Den flexibla överbyggnaden (överbyggnad med ett asfaltlager i det översta lagret) 
dimensioneras utefter en vald dimensioneringsperiod, vilket valdes till 20 år. De 
dimensioner som programmet tar fram på överbyggnadens olika lager är alltså de 
som krävs för att överbyggnaden skall klara av dimensioneringsperioden 20 år. 

5.1.1.1 Belastning med de tunga flygplansmodellerna 
Dimensionerna på den flexibla överbyggnadens olika lager som programmet 
FAARFIELD dimensionerar fram, då överbyggnaden belastas med den 
sammanlagda effekten av de fyra tunga flygplansmodellerna A380, B777-300 ER, 
B747-8 och B747-400, är presenterade i Figur 17.  

Överbyggnaden bestod av följande fem lager:  

1. Lager ett bestod av materialtypen ”varm asfaltblandning” med tjockleken 
100 mm och elasticitetsmodulen 1,37 MPa. 

2. Lager två är stabiliserat (se kapitel 5.1) och bestod av material typen ”varm 
asfaltblandning” med tjockleken 125 mm och elasticitetsmodulen 2,75 MPa. 

3. Lager tre bestod av materialtypen ”krossat grus” med tjockleken 220 mm 
och elasticitetsmodulen 393 MPa. 

4. Lager fyra bestod av material typen ”ej krossat grus” med tjockleken 260 
mm och elasticitetsmodulen 141 MPa. 

5. Lager fem är terrassen med elasticitetsmodulen 103 MPa.   

Den totala tjockleken för överbyggnaden blev 706 mm. 
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Figur 17: Dimension på den flexibla överbyggnadens olika lager då den belastas med de tunga 

flygplansmodellerna. Publiceras med tillstånd av programansvarig.  

Skadefaktorn CDF som framtogs från programvaran FAARFIELD, då den flexibla 
överbyggnaden belastas med de tunga flygplansmodellerna, finns presenterade i 
Figur 18. Landningsbanan blir enligt analyserna mest skadad ungefär sex meter 
utifrån mittlinjen på landningsbanan, se Figur 18. 

 

Figur 18: Skadefaktorn CDF för en den flexibla beläggningen då den belastas med de tunga 

flygplansmodellerna (Belly står för bakhjulen och flygplanets vanliga namn är framhjulen). Publiceras 

med tillstånd av programansvarig. 
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5.1.1.2 Belastning med de lätta flygplansmodellerna 
Dimensionerna på den flexibla överbyggnadens olika lager som programmet 
FAARFIELD dimensionerar fram, då överbyggnaden belastas med den 
sammanlagda effekten av de fyra lätta flygplansmodellerna, DC3, DC4, SWL-50 
och S-30, är presenterade i Figur 19. 

Överbyggnaden bestod av följande fyra lager: 

1. Lager ett bestod av materialtypen ”varm asfaltblandning” med tjockleken 
100 mm och elasticitetsmodulen 1,379 MPa.   

2. Lager två bestod av material typen ”krossat grus” med tjockleken 310 mm 
och elasticitetsmodulen 422 MPa 

3. Lager tre bestod av materialtypen ”icke krossat grus” med tjockleken 189 
mm och elasticitetsmodulen 136 MPa 

4. Lager fyra är terrassen med elasticitetsmodulen 103 MPa.   

Den totala tjockleken för överbyggnaden blev 600 mm. 

 

Figur 19: Dimension på den flexibla överbyggnadens olika lager då den belastas med de lätta 

flygplansmodellerna. Publiceras med tillstånd av programansvarig. 

Skadefaktorn CDF som framtogs utifrån programvaran FAARFIELD blir lägre, då 
den flexibla överbyggnaden belastas med de lätta flygplansmodellerna, se Figur 20. 
Landningsbanan blir mest skadad i regionen kring mittlinjen på landningsbanan, se 
Figur 20. 
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Figur 20: Skadefaktorn CDF för en den flexibla beläggningen då den belastas med de lätta 

flygplansmodellerna. Publiceras med tillstånd av programansvarig. 

5.1.2 Styv överbyggnad  
Den styva överbyggnaden dimensioneras också utefter den valda 
dimensioneringsperiod, vilket valdes till 20 år. Dimensionerna som framtas är de 
nödvändiga för att överbyggnaden skall klara av dimensioneringsperioden. 

5.1.2.1 Belastning med de tunga flygplansmodellerna 
Den styva överbyggnadens olika lager dimensioner som programmet FAARFIELD 
dimensionerar fram, då överbyggnaden belastas med den sammanlagda effekten av 
de fyra tunga flygplansmodellerna A380, B777-300 ER, B747-8 och B747-400, är 
presenterade i Figur 21. 

Överbyggnaden bestod av följande fyra lager: 

1. Lager ett bestod av materialtypen ”betong” med tjockleken 483 mm och 
elasticitetsmodulen 27 GPa (fast för betong i programmet). Siffran 4,5 
är böjhållfastheten för betongen.    

2. Lager två är stabiliserat (se kapitel 5.1) och bestod av material typen 
”varm asfaltblandning” med tjockleken 127 mm och elasticitetsmodulen 
2,75 MPa.   

3. Lager tre bestod av materialtypen ”krossat grus” med tjockleken 152,4 
mm och elasticitetsmodulen 278 MPa.   

4. Lager fyra är terrassen med elasticitetsmodulen 103 MPa.     

Den totala tjockleken för överbyggnaden blev 762 mm. 
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Figur 21: Dimension på den styva överbyggnadens olika lager då den belastas med de tunga 

flygplansmodellerna. Publiceras med tillstånd av programansvarig. 

Skadefaktorn CDF som framtogs från programvaran FAARFIELD, då den styva 
överbyggnaden belastas med de tunga flygplansmodellerna, se Figur 22. 
Landningsbanan blir mest skadad ungefär sex meter utifrån mittlinjen på 
landningsbanan, se Figur 22.  

 

Figur 22: Skadefaktorn CDF för en den styva beläggningen då den belastas med de tunga 

flygplansmodellerna (Belly står för bakhjulen och flygplanets vanliga namn är framhjulen). Publiceras 

med tillstånd av programansvarig. 

5.1.2.2 Belastning med de lätta flygplansmodellerna 
Dimensionerna på den styva överbyggnadens olika lager som programmet 
FAARFIELD dimensionerar fram, då överbyggnaden belastas med de fyra lätta 
flygplansmodellerna, DC3, DC4, SWL-50 och S-30, finns redovisade i Figur 23 
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Överbyggnaden bestod av följande tre lager: 

1. Lager ett bestod av material typen ”betong” med tjockleken 337 mm och 
elasticitetsmodulen 27,6 GPa (fast för betong i programmet). Siffran 4,5 är 
böjhållfastheten för betongen.       

2. Lager två bestod av material typen ”krossat grus” med tjockleken 153 mm 
och elasticitetsmodulen 28 MPa. 

3. Lager tre är terrassen med elasticitetsmodulen 103 MPa.     

Den totala tjockleken för överbyggnaden blev 490 mm. 

 

Figur 23: Dimension på den styva överbyggnadens olika lager då den belastas med de lätta 

flygplansmodellerna. Publiceras med tillstånd av programansvarig. 

Skadefaktorn CDF som framtogs utifrån programvaran FAARFIELD blir lägre, då 
den styva överbyggnaden belastas med de lätta flygplansmodellerna, se Figur 24. 
Landningsbanan blir mest skadad i mittlinjen på landningsbanan, se Figur 24. 

Det sammanlagda resultatet som togs fram utifrån programvaran Faarfield redovisas 
i Tabell 2. 
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Figur 24: Skadefaktorn CDF för en den styva beläggningen då den belastas med de lätta 

flygplansmodellerna. Publiceras med tillstånd av programansvarig. 

Tabell 2. Material, lagertjocklek, elasticitetsmodul och den totala tjockleken för varje överbyggnad. 

Typ av 
överbyggnad 

Material Lagertjocklek 
(mm) 

Elasticitetsmodul 
(MPa) 

Total tjocklek (mm) 

Styv (tungt 
belastad) 

– Betong 
 
– Varm  
Asfaltbland-
ning 
 
– Krossat grus 
 
– Terrass 

483 mm  
 
127 mm 
 
 
 
152 mm 

27 500 MPa 
 
2750 MPa 
 
 
 
270 MPa 
 
103 MPa 

 
 
 
 
 
 
 
 
762 mm 

Styv (lätt 
belastad) 

– Betong 
 
– krossat grus  
 
– Terrass 

337 mm 
 
152 mm 

27 500 MPa 
 
278 MPa 
 
103 MPa     

 
 
 
 
490 mm 

Flexibel (tungt 
belastad) 

– Varm 
asfaltbland-
ning 
 
– Varm  
Asfaltbland-
ning 
(stabiliserat)  
 
– Krossat grus 
 
– Icke krossat 
grus 
 
– Terrass 

100 mm 
 
 
 
125 mm 
 
 
 
220 mm 
 
 
260 mm 
 
 
 

1380 MPa 
 
 
 
2760 MPa 
 
 
 
393 MPa 
 
 
142 MPa 
 
 
103 MPa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
706 mm 

Flexibel (lätt 
belastad) 

– Betong 
 
– Krossat grus  
 
– Icke krossat 
grus 
 
– Terrass 

100 mm 
 
309,9 mm 
 
 
189,4 mm 

27 500 MPa 
 
278 MPa 
 
 
136 MPa 
 
103 MPa 

 
 
 
 
 
 
 
600 mm 
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5.2 Beräkningar för betongens tryckhållfasthet 
Betongens tryckhållfasthet beräknades för tre olika typklasser, klass 12/15, klass 
30/37 och klass 90/105, se följande beräkningar: 

  

5.3 Enkät 
Svaren på enkäten är en sammanvägning av svaren från de tre personerna som 
svarade på enkäten från Swedavia Airports. 

 Fråga 1. Vilka dimensioneringsmetoder används idag i Sverige för 
dimensionering av landningsbanor (flygfältets överbyggnad)? 

 
”Vi gör en baklängesdimensionering med hjälp av antal rörelser på en 
flygplansyta av varje flygplanstyp under en viss tid. Sen kopplar vi det till 
livslängd och får på så vis fram en konstruktionslösning. 
Verktyg för detta APSDS (Airport Pavement Design System).” 

 
 Fråga 2. Vilka modelleringsmetoder används idag i Sverige för 

dimensionering av landningsbanor (flygfältets överbyggnad)? 
 

”Blir lite mer komplicerat men kortfattat kan man säga att vi utgår från 
dimensioneringen och tar fram normalsektioner. Sedan triangelerar vi fram 
överytan mot lutningskrav och angränsande ytor. Verktyg för detta Auto-
CAD civil 3D.” 

 
 Fråga 3. Vilket program används för att dimensionera landningsbanor i 

Sverige? 
 

“APSDS, Auto-CAD och civil 3D.” 
 

 Fråga 4. Vilka för- och nackdelar finns det vid användning av asfalt i 
landningsbanan? 

 
”Både asfalt- och betongbeläggningar kan vara uppbyggda på många olika 
sätt. Mycket handlar om LCC (Livscykelkostnaden) för de båda 
produkterna. Det handlar om ingående detaljer med många olika 
egenskaper. Det handlar också om det svenska klimatet och möjligheten att 
komma åt ytorna för underhåll.”
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6 Analys av resultat 

6.1 FAARFIELD 
Enligt resultatet som togs fram från programvaran FAARFIELD bestod de två 
överbyggnaderna som belastades med de tunga flygplansmodellerna av ett extra 
lager.  

Enligt den framtagna teorin sägs att ”den övre delen av asfaltbeläggningen består 
vanligtvis av två asfaltlager som har olika funktioner” (Kazda & Caves 2015, s. 
151). Det sägs även att ”de nya styva överbyggnader som belastas med flygplan som 
väger 45 000 kg eller mer, måste ha ett stabiliserat skyddslager” (Advisory Circular 
2007). Detta betyder alltså att resultatet som vi fick fram från programvaran 
FAARFIELD, stämmer överens med den framtagna teorin. Även för dimensionerna 
på den flexibla asfaltbeläggning som programmet tog fram för 
dimensioneringsperioden 20 år fanns en likhet med figurerna som framtogs i 
teoridelen från Bergstedt (1989), se Figur 25. 

 

Figur 25: Jämförelse mellan den framtagna överbyggnaden ur programmet FAARFIELD, då den är 

tungt belastad, och den teoretiskt framtagna överbyggnaden. 

Det fanns även skillnader på lagertjockleken som framtogs ur programvaran 
FAARFIELD och de som togs fram från teorin. Denna skillnad beror på tyngre 
flygplansmodeller som valdes då dimensioneringen utfördes i programvaran 
FAARFIELD. Till exempel så valdes flygplansmodellen Airbus 380, som är 
världens tyngsta passagerarflygplan vid dimensioneringen.    

I programvaran FAARFIELD är det översta beläggningsmaterialet valt till HMA 
(Hot Mix Asphalt). Enligt teorin när det gäller flexibla överbyggnader används 
samma typ av material (HMA).  

Enligt teorin gäller att ”Betongbeläggningen har en större hållfasthet än 
asfaltbeläggningen, vilket betyder att den är starkare och tål större laster vid 
användning” (Kazda & Caves 2015, s. 152). Detta stämmer även överens med 
resultatet, då betongens hållfasthet blev större än asfalten.  
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Enligt White (2018) sägs att ”Nuförtiden är de flesta landningsbanorna byggda av 
asfaltbeläggningar”. Detta kan vara anledningen till att programutvecklaren av 
programvaran FAARFIELD har valt att låsa E-modulen för betongen och istället 
valt att fokusera på den flexibla överbyggnaden. Det kan även betyda att 
dimensioneringen för den styva överbyggnaden inte blir helt korrekt med tanke på 
att E-modulen för betongen är låst. I framtida studier skulle däremot programvaran 
Aerodrom 380 kunna användas för styva överbyggnader, då det enligt teorin sägs 
”När det gäller dimensioneringen av betongbeläggningar, har dataprogrammet 
Aerodrom 380 skapats för just denna typ av beläggning” (Rodchenko 2017). ACN 
och PCN metoden kan även användas, då ACN definieras som ett nummer som 
visar den relativa effekten av ett flygplan på överbyggnaden. PCN definieras 
däremot som ett nummer för överbyggnadens styrka (Qassim 2012). 

Utifrån resultatet som framtogs för de två olika överbyggnaderna (styv och flexibel) 
då de blir tungt belastade blev den totala tjockleken ungefär densamma. För den 
styva överbyggnaden blev den totala tjockleken 760 mm och för den flexibla 
överbyggnaden 706 mm. Den styva överbyggnaden bestod av fyra olika lager och 
den flexibla överbyggnaden av fem, se Tabell 2. Den styva överbyggnaden blev 
alltså tjockare trots att betongen hade större elasticitetsmodul än asfalten. 

När det gäller det framtagna resultatet för de två olika överbyggnaderna (styv och 
flexibel) då de blev lätt belastade, blev den totala tjockleken för den flexibla 
överbyggnaden tjockare. Den totala tjockleken för den styva överbyggnaden blev 
490 mm och för den flexibla överbyggnaden blev den 600 mm, se Tabell 2. 
Anledningen till att den flexibla överbyggnaden blev tjockare är för att det inte finns 
krav på ett extra lager när en överbyggnad belastas med lätta flygplansmodeller.  

6.1.1 Skadefaktorn CDF 
När det gäller skadefaktorn CDF för den flexibla överbyggnaden, då den både blir 
tungt och lätt belastad, blev det framtagna dimensioneringsvärdet för faktorn lika 
med ett. Detta betyder alltså att överbyggnadens strukturella 
konstruktionsförhållanden är uppfyllda, se Figur 18 och 20.  

Skadan på överbyggnaden blev däremot inte på samma ställe då den blev tungt 
respektive lätt belastad. När överbyggnaden blev tungt belastad blev landningsbanan 
mest skadad sex meter utifrån landningsbanans mittlinje ungefär, på bägge sidorna, 
se Figur 18. När den blev lätt belastad blev överbyggnaden mest skadad vid 
mittlinjen på landningsbanan. Detta beror på att de tunga flygplansmodellerna har 
ett längre avstånd mellan de bakre hjulen och det är där all vikt överförs när 
flygplanet landar, se Figur 14. När det gäller de lätta flygplansmodellerna är det 
däremot tvärtom. De har inte så långt avstånd mellan de bakre hjulen, vilket gör att 
lastfördelningen blir ungefär i mitten av landningsbanan då flygplanet landar.  

6.2 Enkät 
Som nämnts tidigare i teorin är programvaran FAARFIELD ett amerikanskt 
dimensioneringsprogram. Detta stämmer överens med svaren från enkäterna, då 
FAARFIELD inte används i Sverige för att dimensionera landningsbanor. Utifrån 
teorin sägs att ”Asfaltbeläggningens tekniska egenskaper försämras däremot gradvis 
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under upprepningar av flygbelastningar” (Ma et al. 2019). Detta är en av de större 
nackdelarna med asfaltbeläggningen och nämndes inte i svaren från enkäterna som 
delades ut. 
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7 Diskussion  

7.1 Teori och metod 
Studien har för det mesta baserats på de framtagna vetenskapliga artiklarna samt 
dimensioneringsprogrammet FAARFIELD. Genom att både dimensionera 
överbyggnaderna med tunga flygplansmodeller och med lätta flygplansmodeller, så 
fås en bättre förståelse om hur mycket de olika lagrens tjocklek skiljer sig, beroende 
på vilka typer av flygplansmodeller de belastas med. Programvaran ger inte 
detaljerad information vidrörande bakgrunden till resultatet som tas fram, alltså 
döljs delvis informationen om varför resultatet blir som det blir i programmet. 
Exempel på detta är varför elasticitetsmodulen för betong är låst till 27 600 MPa. 
Programvaran tar heller inte hänsyn till vilken typ av betong det är, det är viktigt då 
elasticitetsmodulen varierar beroende på vilken typ av betong som används. Det bör 
också nämnas att programmet inte tar hänsyn till temperaturförhållanden.    

Användningen av flera dimensioneringsprogram, såsom Aerodrom 380 och APSDS 
skulle vara en fördel för resultatet, då resultat från dessa program skulle kunna 
jämföras med resultatet som framtagits med programvaran FAARFIELD. Denna 
programvara kan utifrån våra studier rekommenderas. Programvaran har 
flygplansmodellerna, hjullastarna, töjningsmoduler samt hållfasthetsklasser 
inbyggda och färdigräknade. Detta gör att det går snabbt och blir mer effektivt att 
dimensionera landningsbanornas överbyggnader.  

När det gäller dimensioneringen av de styva överbyggnaderna (betongbeläggningar) 
däremot, har programvaran Aerodrom 380 skapats för just denna typ av beläggning. 
Därför skulle denna programvara rekommenderas då det gäller dimensionering av 
styva överbyggnader. 

7.2 Resultat 
Resultatet stämmer ganska väl överens med de studier som använts i teoridelen. 
Dimensionerna som framtogs ur programvaran FAARFIELD för de olika 
överbyggnaderna till exempel, stämmer i princip överens med de dimensioner som 
framtogs i teorin utifrån Bergstedt (1989). Den framtagna tjockleken på vissa 
överbyggnader var dock jämförelsevis lite tjockare, då det togs hänsyn till den tunga 
flygplansmodellen Airbus 380 vid dimensioneringen. Programvaran FAARFIELD 
är ett amerikanskt dimensioneringsprogram framtaget för amerikanska förhållanden, 
ändå stämde resultatet utifrån den amerikanska dimensioneringsmetoden i princip 
överens med flygfält som dimensionerats enligt den svenska 
dimensioneringsmetoden.  

Resultaten och dimensioneringsmetoden som användes i studien är baserade på 
amerikanska dimensioneringsmetoder som idag används för att dimensionera 
överbyggnader i flygplatser. Resultaten som framtogs är därför verklighetsbaserade 
och kan betraktas som relevanta. Hållfasthetsberäkningarna som utfördes i detta 
arbete används även i praktiken. Skulle de dimensioner som framtagits för de olika 
överbyggnaderna användas, i en vanlig svensk kommersiell flygplats, skulle denna 
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typ av överbyggnad vara överdimensionerad, då dimensioneringen har tagit hänsyn 
till den tunga flygplansmodellen Airbus 380. 

Användningen av styva betongbeläggningar har flera fördelar. Elasticitetsmodulen 
för den styva överbyggnaden blev 27 580 MPa och elasticitetsmodulen för den 
flexibla överbyggnaden blev 1380 MPa. Denna stora skillnad gör att betongen tål 
större laster, jämfört med asfalten, innan materialet går till brott, se Ekvation 10. 
Betong har även ett stort hållfasthetsvärde som gör att den har bättre beständighet på 
lång sikt. Detta blir även en fördel utifrån den ekonomiska aspekten, då 
beläggningen inte behöver bytas ut eller förnyas lika ofta. Dess livslängd kan vara 
mellan 20 till 30 år (Kazda & Caves 2015, s. 152). Ju bättre beläggningen 
underhålls desto längre håller den. 
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8 Slutsatser 
I denna rapport studerades dimensioneringen och modelleringen för både styva och 
flexibla överbyggnader. Studien ger exempel på hur överbyggnaden kan 
dimensioneras för lätta och tunga flygplansmodeller. Studien har baserats på 
dimensioneringsprogrammet FAARFIELD. Det framtagna resultatet visar att: 

 Den totala dimensionerande tjockleken för den styva överbyggnaden då den 
blir tungt belastad blev 760 mm och för den flexibla vägöverbyggnanden 
710 mm.   
 

 Den totala dimensionerande tjockleken för den styva överbyggnaden då den 
blir lätt belastad blev 490 mm och för den flexibla vägöverbyggnanden 600 
mm.   
 

 Tjockleken för den styva överbyggnadens slitlager då den blir tungt belastad 
blev 480 mm och för den flexibla vägöverbyggnanden 100 mm   
 

 Tjockleken för den styva överbyggnadens slitlager då den blir lätt belastad 
blev 340 mm och för den flexibla vägöverbyggnanden 100 mm   
 

 När överbyggnaden blir lätt belastad så krävs inget bundet bärlager för båda 
överbyggnadstyperna. 
 

 Elasticitetsmodulen för betongen blev 27 580 MPa och för asfalten 1380 
MPa.  

Utifrån studien som utförts kan följande slutsatser dras: 

Både asfalt och betong fungerar utmärkt som beläggningsytor på landningsbanor 
men på grund av att betongen har en större styvhet än asfalt, dras slutsatsen att det 
är lämpligast att använda betong vid stora kommersiella flygplatser. 

CDF diagrammet för både styva och flexibla överbyggnader, för fallet då 
landningsbanan blir tungt belastad, visar att skadan på banan uppkommer vid 
ungefär samma ställe. Skadan uppkommer ungefär sex meter utifrån 
landningsbanans mittlinje på bägge sidorna. Eftersom att asfalten har lägre 
elasticitetsmodul än betongen och att området för skadan är ungefär vid samma 
ställe för båda överbyggnaderna, så betyder det även att underhållet för flexibla 
överbyggnader blir mer omfattande än styva överbyggnader. 

8.1 Vidare studier 
I vidare studier skulle man kunna ta hänsyn till ekonomiska aspekter, ombyggnation 
av landningsbanan, temperaturpåverkan och miljöpåverkan och hur dessa faktorer 
påverkar dimensioneringen av överbyggnaderna. 

 





 

43 
 

Referenser 
Advisory Circular (AC) 150/5380-6B (2007). Guidelines and Procedures for 
Maintenance of Airport Pavements. Federal Aviation Administration (FAA). 
Washington DC: Advisory Circular. 
https://www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circulars/index.cfm/go/documen
t.information/documentID/22556  

Advisory Circular (AC) 150/5320-6F (2016). Airport Pavement Design and 
Evaluation. Federal Aviation Administration (FAA). Washington DC: Advisory 
Circular. 
https://www.faa.gov/airports/resources/advisory_circulars/index.cfm/go/document.c
urrent/documentnumber/150_5370-10 

Airport Technology (2014). The world’s 10 oldest airports. https://www.airport-
technology.com/features/featurethe-worlds-10-oldest-airports-4177034/ [2019-05-
05] 

Andino, G. (2015). Holding Up to Heavy Metal: What Airport Runways Are Made 
Of. http://www.nycaviation.com/2015/01/built-last-runways-built/37734/ [2015-01-
13] 

Bergstedt, B. (1989). Förbättring av metoderna för bärighetsklassificering av 
flygfält och dimensionering av flygfältsöverbyggnader. Linköping: Statens Väg- och 
Trafikinstitut, VTI notat V 85, 1989. http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=2&af=%5B%5D&search
Type=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=Bergstedt+1989+flygf%C3%A
4lt&language=en&pid=diva2%3A671625&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=
%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswi
d=-8310 

Bolmsvik, Å. (2017). Formelsamling-betongkonstruktioner. Fakulteten för teknik, 
Linnéuniversitetet, Växjö Sverige. 

Civil Engineering (2019). What is Concrete? Composition & Types of Concrete. 
https://civiltoday.com/civil-engineering-materials/concrete/270-concrete-definition-
components-types [2019-10-25] 

European Asphalt Pavement Association (EAPA) (2019). What is Asphalt. 
https://eapa.org/what-is-
asphalt/?fbclid=IwAR0z5SvocMbRIK50UHhB7UkGHnrY4QjG_t_193zqL4liRY2
NlKh1iac76tQ [2019-10-24]    

Granberg, A. & Munoz, O. (2013). Developing key performance indicators for 
airports. 3rd ENRI International Workshop on ATM/CNS, February 19, Singapore.  

Johansson, M. (2017). Utdrag ur Eurokod 0 och 1. Fakulteten för teknik, 
Linnéuniversitetet, Växjö Sverige. 



 

44 
 

Kazda, A. & Caves, R. (2015). Airport design and operation. 3. uppl., Bingley: 
Studentlitteratur. 

LFV (u.å.). Hållbarhetsarbete.                                                            
http://www.lfv.se/om-oss/hallbarhetsarbete [2019-12-24] 

Lobo, P., Hagen, D. E. and Whitefield, P. D., (2012). Measurement and analysis of 
aircraft engine PM emissions downwind of an active runway at the Oakland 
International Airport. Atmospheric environment, 61, ss. 114-123. 

Ma, X., Dong, Z., Chen, F., Xiang, H., Cao, C. & Sun, J., (2019). Airport asphalt 
pavement health monitoring system for mechanical model updating and distress 
evaluation under realistic random aircraft loads. Construction and Building 
Materials, 226, ss. 227-237. 

Qassim, G. J. (2012). Pavement Strength Evaluation of Selected Iraqi Airports 
Depends on ICAO (ACN/PCN) Method. Journal of University of Babylon, 20(4), 
ss. 1166-1179. 

Rodchenko, O. (2017). Computer Technologies For Concrete airfield Pavement 
Design. Aviation, 21(3): ss. 111–117.  

Scânteianu, I., Andrei, R., Boboc, V. & Dima, D. N. (2017). Actual Trends in the 
Conception and Design of Pavements for Airport Runway. Buletinul Institutului 
Politehnic din lasi. Sectia Constructii, Arhitectsura, 63(2).  

Statens geotekniska institut (SIG) (2019). Vad är geoteknik och miljögeoteknik: 
Jordarter. http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-
miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/jordmateriallara/lera-och-kvicklera/ 
[2019-04-05] 

Svenska regionala flygplatser (2017). Kronologi över svenska flygplatsers historia. 
https://www.flygplatser.se/kronologi-over-svenska-flygplatsers-historia/ [2019-05-
05] 

Svensson, C. (2012). Teknisk Geologi. 2. Uppl., Lund: Studentlitteratur. 
Wakhale, K., Surve S. & Shinde, R. (2014). Design of Airport Runway by 
International Standards. International Journal of Advances in Science, Engineering 
and Technology, ISSN: 2321-9009. Volume- 2, Issue-3. 

White, G. (2018). State of the art: Asphalt for airport pavement surfacing. 
International Journal of Pavement Research and Technology, 11(1), ss. 77-98. 



 

45 
 

Bilagor 
Bilaga 1: CDF-diagram (Flexibel överbyggnad) 

Bilaga 2: CDF-diagram (Styv överbyggnad) 

Bilaga 3: Betongens hållfasthet 

Bilaga 4: Deformation i landningsbanor 
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Bilaga 1, CDF-diagram (Flexibel överbyggnad) 

 

 

 



 

Bilaga 2, sid I 
 

Bilaga 2, CDF-diagram (Styv överbyggnad) 
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Bilaga 3, Betongens hållfasthet 
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Bilaga 4, Deformation i landningsbanor 
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