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III 

Sammanfattning 

 

Dagvatten är ett ständigt växande problem världen över. Landsbygder byggs om till städer 

och mängden hårdgjorda ytor ökar och den naturliga infiltrationen försvinner mer och mer. 

Till begreppet dagvatten hör regn, snösmältning och avrinning från närliggande områden och 

det måste tas om hand om. Idag leds vanligtvis dagvatten genom dagvattenledningar. I 

eftersom mängden dagvatten ständigt ökar så kommer det att krävas fler ledningar, 

omdimensionering av befintliga ledningar vilket kommer att leda till större kostnader. Om 

inte lösningar på problemet tas fram kommer hårdgjorda ytor och städer bli översvämmade. 

Forskning visar på att användning av genomsläppliga beläggningar och markbeläggningar 

minskar ytavrinningen och dagvatten kan enkelt tas hand om lokalt.  

Pumpföretaget Xylem i Emmaboda ska utöka befintlig parkering med parkeringsplatser för 

anställda. Utformning, framkomlighet och funktion arbetas fram genom litteraturstudie för 

trafiksäkerhet, främst för att minska interaktionen mellan gående, cyklister och biltrafikanter. 

Uppdraget var att ta fram val av beläggning, överbyggnad, dimensionering och en hållbar 

lösning på dagvatten och avrinning för att fylla kraven för trafiksäkerheten samt att minska 

mängden dagvatten. I takt med ökad urbanisering och framtida klimatförändringar kommer 

frågan om hållbara dagvattenlösningar och därmed genomsläpplig beläggning bli mer och 

mer aktuell i framtiden. 
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Summary 

Stormwater is a consisting growing problem all over the world. Rural areas are being rebuilt 

into cities and the amount of paved  surfaces grows and the natural infiltration is 

disappearing more and more by time. The definition of stormwater is rain, snowmelting and 

water from nearby areas and it has to be taken care of. Today stormwater is mainly lead thru 

stormwater pipes but since the amount of stormwater is increasing it demands more pipes, re-

dimensions of pipes which will result in a big economic issue. If we don’t find a solution to 

this problem the concrete surfaces and cities will become overflowed by water. Research 

shows that use of permeable coating lowers runoff and stormwater can easily be taken care 

of locally.  

The pump industry Xylem in Emmaboda is about to expand one of their parking lots for the 

employees. Design, traffic pattern and function will be reviewed thru a literature study for 

safety in traffic, mainly to lower the interaction between pedestrians, cyclists and vehicles. 

The mission was to develop a choice of pavement construction, dimensions and a stabile 

solution when it comes to stormwater to please the needs of traffic safety. In rate with 

increased urbanization and future climate changes the question of a stabile solution of 

stormwater, therefore permeable coating will be more and more important in the future.  
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Abstract 

Arbetet tar upp lösningsförslag och val av lösning för en unik parkeringsplats på ett företag i 

Emmaboda. Lösningarna omfattar lokalt omhändertagande av dagvatten, val av 

beläggningstyper och trafiksäkerhet. Arbetet kommer att användas av Xylem till 

förfrågningsunderlaget för kommande anläggning av parkeringen. 

Nyckelord: Parkering, trafiksäkerhet, utformning, lokalt omhändertagande av dagvatten, 

genomsläpplig beläggning, dränerad asfalt, tät asfalt, ABD, ABT 
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Förord 

Uppdraget uppkom i och med kommande flytt av verkstad ”El-motor” som är en extern 

industrilokal i Emmaboda till Xylems huvudanläggning. Flytten innebär att fler anställda 

kommer att befinna sig inom tidsramen för arbetstider vid huvudanläggningens parkering. 

Fler parkeringsplatser kommer att behövas och Xylem valde att utöka en av de befintliga 

parkeringarna med minst 35 nya parkeringsplatser. Vattensamlingarna på den valda 

parkeringen är stora och ökar risken för felparkeringar, därför gjordes en studie på 

genomsläpplig beläggning för att lösa dagvattenproblemet. 

Uppdraget har genomförts på Xylem där vi haft tillgång till kompetent samt sakkunnig 

personal. Vi har deltagit i projektgruppen för trafiksäkerhet över hela Xylem för att arbeta 

fram en parkering som både vi och Xylem är nöjda med. 

Tack till, Milorad Stevanovic, Driftchef Xylem 

 Håkan Karlsson, Konstruktör Xylem 

 Anna Johansson, Miljöansvarig Xylem 

 Göran Persson och övriga medlemmar, Trafiksäkerhetsgruppen Xylem 

 Åsa Albertsson, Byggansvarig Emmaboda Kommun 

 Ebrahim Parhamifar, Handledare för examensarbetet 
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1. Introduktion 

Enligt Larm (1994) har invånarfördelningen i Sverige ökat kraftigt senaste 100 

åren. Folk bor istället i städer för på landsbygden och det medför att städer 

expanderar. I och med växande städer försvinner våra gröna ytor som fungerar som 

infiltration med hårda ytor och infiltration eller avledning av dagvatten måste ske 

på ytan eller genom materialet. 

1.1 Bakgrund 

Xylem Water Solutions AB i Emmaboda har en total yta på ca 110 000 m
2
 med ca 

1 100 anställda. Många anställda kör bil till jobbet och företaget erbjuds gratis 

parkering för anställda, besökare och kunder. Parkeringsplatserna är utplacerade 

runt om inhägnat industriområdet. Störst parkeringsproblem upplevs just utanför 

Flygt Hallen där många parkerar på gröna ytor. Dessutom är befintligt cykelställ 

underdimensionerad för dagens behov, speciellt under sommaren. 

Parkeringen behöver utökas med minst 35 platser. Planen är att göra om 

utformningen av befintlig parkering och utnyttja de gröna ytor som folk felaktigt 

redan använder till parkeringsplats. Dessutom har området en brist på 

dagvattenbrunnar och stora vattenområden skapas på parkeringen. Problemet ska 

undersökas och en studie på dränerande asfalt kommer att göras, samt att 

trafiksäkerheten ska lösas på ett bra sätt då parkeringen för både cykel och bil 

gränsar till en 70km/h väg. 

Parkeringens utformning är relativt styrd av befintlig parkering och grönområden. 

Parkeringen kommer att utformas enligt de mått och anvisningar som finns 

rekommenderande enligt Henrikson (1990) och TFK-Rapport (1991:5)            

Pachauri och Reisinger (2007) visar genom statistik ända från 1950-talet kan man 

se grova klimatförändringar så som höjda luft- och havstemperaturer, snö- och 

issmältning och en stigande havsnivå. Det visar klara tecken på hantering av 

dagvatten är ett växande problem.  

Tidigare har det gjorts studier av bland annat Ferguson (2005), Trafikverket (2004) 

och länder i Europa som Tyskland, Frankrike och Nederländerna på 

markbeläggningar med inriktning på genomsläpplig beläggning. Dessa studier tar 

mest upp val av genomsläpplig beläggning, val av beläggningstyp och val av 

konstruktion. 

Genomsläpplig asfalt är bundet på samma sätt som tät asfalt. Däremot så sorteras 

de fina kornen bort och kvar blir de grövre så att porer uppstår. Genomsläpplig 

asfalt används också i trafiksäkerhetssyfte. Ferguson (2005) menar att körbanorna 

får bättre förutsättningar att behålla friktion mellan fordon och vägbana 

(beläggningsyta) än våta körbanor detta medför minskad risk för vattenplaning och 

mindre vattenstänk som ger en bättre sikt.  

Användningen av genomsläppliga material är idag liten och det växande problemet 

med hantering av dagvatten gör ämnet intressant och framförallt viktig för 



  
 

 

 

2 

Alexander Gröndahl, Gustav Wernersson 

framtiden. Ett alternativ till att öka den naturliga infiltrationen är att använda till 

exempel dränerande asfalt. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ta fram en fullt fungerande parkering med en ökning av 

minst 35 parkeringsplatser jämfört med befintlig parkering. I detta arbete ska 

trafiksituationen och hanteringen av dagvattnet lösas. De grönområden som finns 

ska utnyttjas genom att ta hand om dagvatten. Utformningen av parkeringsplatsen 

kommer att speglas efter vår studie. Trafiksäkerhet kommer att lösas enligt de 

kraven som finns för en parkeringsplats.  

Målet med arbetet är att öka antalet parkeringsplatser, öka trafiksäkerheten och ta 

hand om dagvattnet. Ett delmål är att de som kommer till jobbet med antingen bil, 

cykel eller gåendes ska känna sig säkra att ta sig till jobbet. Gällande 

dagvattenhanteringen är målet att ta fram ett förslag att vid ett normalregn ska de 

hårdgjorda ytorna vara vattenfria och eventuella grönytor ska användas som 

avrinningsområden. 

Vid avslutat arbete ska ett nästan komplett förfrågningsunderlag, enligt 

avgränsningar överlämnas till Xylem Water Solutions AB 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet ska resultera i följande: 

 En planritning med föreslagen disposition av parkeringsplatser, 

anslutningsvägar och cykelställ med hänsyn till trafiksäkerhet. 

 Karakteristiska typsektioner med överbyggnadens beskrivning. 

 Utredning och beräkning/dimensionering av lämplig 

beläggning/överbyggnad till trafikerade ytor. 

 Förslag på omhändertagande av dagvatten från hårdgjorda ytor. 

 Följande moment behandlas inte i arbetet: 

 Administrativa föreskrifter 

 Mängdförteckning med beskrivning – mark 

 Mängdförteckning med beskrivning – elbelysning 

 Arbetsmiljöplan (Bas-p) 

 Dimensionering av Dagvattenhanteringen 
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1.4 Metod 

Arbetet bestod av en litteraturstudie för att söka svar på frågeställningen. För detta 

användes sökmotorn Google och LNU bibliotek för att ta fram artiklar, rapporter, 

fakta inom området och företag med kunskap inom området kontaktades också för 

att skapa en bättre bild. Litteraturstudien inriktar sig på trafiksäkerhet, utformning 

av parkeringsplatser, hantering av dagvatten och markbeläggningar. Eftersom 

parkeringsplatsen ska byggas kontaktades Xylem och Emmaboda kommun för att 

ta fram rådande regler och gällande miljökrav vid anläggning av en parkeringsplats. 

Med dessa bakgrundsfakta ska två stycken färdiga alternativ av olika beläggning 

redovisas. Den ska omfatta en beräkning på typen av överbyggnad och en analys av 

överbyggnadens beständighet, livslängd, funktion, konstruktion och kostnad. 

Program och instrument som använts är Auto CAD Architecture och totalstation för 

höjdmätning. 
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2. Teori 

2.1 Dagvatten 

Dagvatten är det vatten som förekommer tillfälligt inom ett område från regn, 

snösmältning eller avrinning från andra närliggande områden. 

Dagvattenhanteringen börjar bli ett problem som många väljer att se förbi utan att 

vara medvetna om följderna. Utvecklingen och intresset kring dagvattenhantering 

har stannat upp och frågan behöver lyftas fram. Klimatförändringarna fortsätter och 

havsnivån stiger, isen i norr smälter, det finns mönster som visar tydligt på att 

dagvattenmängden kommer bara att öka och måste tas om hand om. (Larm 1994) 

2.1.1 LOD 

Enligt Bergström (1983) är LOD ett separat dagvattensystem som med hjälp av 

trögheten av de naturliga förutsättningarna från området kan bidra till fördröjning 

och rening av dagvatten innan det når recipienten. Bergström (1983) anser 

infiltration och perkolation som byggstenar som kan kompletteras med 

dräneringsledningar, fördröjningsmagasin och klent dimensionerade 

dagvattenledningar för att fungera. LOD är kostnadseffektivt som bidrar till 

minskade föroreningar, utjämnade flöden och en bibehållen grundvattennivå. Enligt 

Larm (1994) finns det ett flertal naturliga processer vid utnyttjande av LOD: 

 Infiltration av vatten i mark 

 Perkolation av vatten i mark 

 Evapotanspiration (marken och vegetationens förmåga att avdunsta vatten) 

 Växternas upptagningsförmåga av vatten och föroreningar 

 Fastläggning och nedbrytning av föroreningar i markens övre lager 

 Flödesutjämning 

Enligt Janson (1992) orsakas osäkerheten kring LOD på grund av begränsningen 

för tillämpandet av ekonomin, kompetensen och rådande regler och inställning hos 

kommunen. 
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2.1.2 Miljökrav 

I den tekniska beskrivningen som redogör hur Xylems verksamhet drivs som ligger 

till grund för tillsynsmyndighetens beslut och krav förklarar Anna Johansson, 

Xylem (2014). Allt dagvatten från industriområdet och Stålvägen leds via Xylems 

egna sedimentationsdamm och sedan vidare till Lyckebyån. Några direkta krav på 

just dagvatten har inte myndigheten lämnat, däremot att Xylems verksamhet ska 

bedrivas i enlighet med den tekniska beskrivningen som är senast daterad 2014-01-

03 och utgör underlag till den pågående processen av att förnya Xylems 

miljötillstånd. Åsa Albertsson, Emmaboda kommun (2014) säger att det inte finns 

någon antagen dagvattenpolicy i Emmaboda kommun, men arbetar i alla 

sammanhang av byggnation och/eller planläggning med lokalt omhändertagande så 

långt det är möjligt. Syftet är att få fördröjning av dagvattnet och möjlighet till 

översilningsytor vid extrem nederbörd eller snösmältning. Detta medverkar också 

till att dagvattnet i så liten utsträckning som möjligt förorenar vattendrag. Vad 

gäller lyckebyån, så omfattas hela å-systemet en ansökan om vattenskyddsområde 

eftersom det används som vattentäkt i Emmaboda och Karlskrona. Förslag till 

skyddsområde har inlämnats till Länsstyrelsen i Blekinge för ett par år sedan.  
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2.2 Överbyggnader 

En vägkropp består av underbyggnad och överbyggnad med tillhörande undergrund 

och diken med mera se Figur 1. Enligt TRVK (2011) fyller alla delar en funktion så 

att konstruktionen blir beständig, säker, bärig och bekväm att köra på. 

Undergrunden (terrassen) är den befintliga markdelen som tar upp lasterna från 

överbyggnaden och är en konstgjord beståndsdel av tillförda jord- och bergmassor. 

 

Figur 1 Vägkropp (TRVK Väg, 20111) 

Ovanpå terrassen ligger överbyggnaden som kan utformas olika beroende på bär- 

och slitlager. Överbyggnadens uppgift är att motstå trafikbelastningar och avleda 

ytvatten. Enligt Trafikverket (2011) finns det tre typer av överbyggnader se Figur 2. 

 

Figur 2 Olika typer av överbyggnader. (Vägbyggnad, 2014) 
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2.2.1 Uppbyggnad av en Flexibel överbyggnad 

Flexibla överbyggnader: Överbyggnad med enbart obundna eller obundna och 

bitumenbundna lager. Grusbitumenöverbyggnad, GBÖ och 

Bergbitumensöverbyggnad, BBÖ se Figur 3 

Flexibla överbyggnader består bla av obundna och bitumenbundna lager. Bitumen i 

sin tur som innehåller oljor, partiklar av kolföreningar (asfaltener) och lättflytande 

kolväten fyller en rad funktioner som bidrar till överbyggnadens uppbyggnad. Shell 

(1990) beskriver bitumen som ett bindemedel med hög vidhäftningsförmåga, vilket 

innebär att sammanfogning sker mellan olika ämnen i asfalten. Enligt Shell (1990) 

har bitumen en hög resistans mot vatten, kemikalier, luft, värme och kyla. 

Dessvärre så löses bitumen upp av diesel och bensin som är vanliga föroreningar på 

vägar. 

Enligt Vägverket (1997) så har en flexibel överbyggnad en ungefärlig livslängd på 

20 år och bör därefter återställas till nyskick. Detta kan göras mha att ytan förseglas 

med bitumen och stenmaterial som bildar ett nytt tunt slitlager. På de ställen där 

grova spår uppkommit så fräses spåren ut till en ”låda” och ny asfalt läggs skriver 

Svenska kommunförbundet (1991). Flexibla överbyggnader är relativt mjuka och 

kan därför ta upp en större mängd rörelser under själva beläggningen utan att gå 

sönder. Vägverket (2002) skriver att sprickor undviks i beläggningen som skulle 

kräva större underhållskostnader vilket skulle leda till ökade tidskostnader som 

resultat. 

 

 
 

a) GBÖ b) BBÖ 

Figur 3 Flexibel överbyggnad (TRVK, 2011) 
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2.2.2 Uppbyggnad av en halvstyv (betong) överbyggnad 

Halvstyva överbyggnader: Överbyggnad av betong med bitumenbundet bärlager 

enligt TRVK VÄG (2011). Figur 4 

Cementbitumenöverbyggnad, CBÖ som tillhör gruppen stuva överbyggnader 

används främst vid ytor ämnat för tungtrafik, långsamtgående trafik, trafikljus, 

busshållplatser och parkeringsytor. CBÖ klarar tunga- och långtidslaster, stor 

böjdstyvhet och stor stabilitet. Överbyggnaden har en bra lastfördelningsförmåga 

ner i konstruktionen och har en livslängd upp till 40 år, dubbelt så stor som en 

flexibel överbyggnad. Enligt Vägverket region Skåne (1996) så kräver denna typ av 

överbyggnad en lägre grad av underhåll då den har hög resistans mot spår bildning. 

Enbart få underhållsarbeten krävs så som slipning och reparation av fogar och/eller 

plattor. Konstruktionen är känsligare än en flexibel överbyggnad mot vridande 

rörelser och deformation kan uppstå. Sprickor eller eventuell sättning skulle 

innebära stor åtgärd. 

 

Figur 4 Styv överbyggnad (TRVK, 2011) 
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2.2.3 Val av överbyggnadstyp  

Oavsett val av överbyggnad fyller alla tre GBÖ, BBÖ, CBÖ kraven för säkerhet, 

komfort, avrinning och bidra till undergrundens lastfördelande förmåga. 

Överbyggnaden dimensioneras med hänsyn till faktorer som trafikmängd, 

tungtrafik, jordart, tjäldjup, klimat, dräneringsförhållanden med mera. 

Överbyggnaden består av flera lager och det är viktigt att de är skyddade mot 

varandra. Trafikverket (2011) menar att ett lager ska skyddas såväl uppåt som neråt 

mot kapillaritet och tjälfarlighet. Stor betydelse har då skyddslagret som skyddar 

överbyggnaden mot terrassmaterialet. Finkornigt terrassmaterial som blandas in i 

överbyggnadens porer kan ge upphov till formförändringar och med tiden nedsatt 

bärighet. Ett materialskiljande lager läggs ut mellan två lager för att förhindra detta 

i form av geo-textil se Figur 5 

 

Figur 5 Lageravskiljande geotextil (Koerner, 2005) 

Slitlagret är det översta lagret i överbyggnaden som bildarna kör på. Slitlagrets 

viktigaste funktion är att ge rimliga krav på trafiksäkerhet, transportekonomi och 

komfort. Det finns många olika slitlager men vanligast förkommande i Sverige är 

tät beläggning som inte släpper igenom något vatten till underliggande lagren. 

(TRVKB 2010) 

Bundet bärlager, asfaltgrus är nästa skikt i överbyggnaden och dess primära 

funktion är att fördela lasterna från trafiken så det inte uppstår för stora påkänningar 

eller deformationer i de underliggande lagren. Samma funktion gäller för det 

obundna grusbärlager och att överbyggnadens konstruktion behåller sina 

hållfasthetsegenskaper under hela livslängden, som antas vara 20 år. (TRVKB 

2010) 

Förstärkningslagret utgör den nedersta delen av överbyggnaden. Lagret består av 

krossat eller okrossat grus (två olika överbyggnader beroende på val av material i 

förstärkningslager), bergkross eller sprängsten. För att minimera transportkostnader 

tas materialet från området eller från närliggande materialtäkt vid anläggning. 

Förstärkningslagret funktion är att fördela lasten ner i undergrunden och fungera 

som ett dränerande lager och leda ut vattnet till vägens avvattningssystem. 

(TRVKB 2010) 

Skyddslager är inte alltid aktuellt utan varierar beroende på tjälfarlighetsklassen 

och vad det är för undergrundsmaterial. Skiktet fungerar som en avskiljare vid 

under med finkorniga partiklar. (TRVKB 2010) 

Överbyggnaden vilar på undergrundens yta som kallas för terrasslager. Terrassen är 

ytan av ett schaktarbete med bortschaktning eller utfyllnad av jord- eller 

bergmassor. Viktigt är att terrassen utförs med samma fall som den aktuella vägen 
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ska ha. Vid anläggning måste terrassen utföras korrekt så den blir jämn och skyddas 

från fukt då den kommer att bära hela överbyggnaden. (TRVKB 2010)  
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2.3 Standardmassor och beläggningstyper 

Standardmassor som utgör ett eller flera lager i överbyggnaden som uppfyller en 

rad olika funktioner beroende på vilken typ av väg. Vägbyggnad (2014) 

 Tät asfaltbetong (ABT) har relativt god nötningsförmåga och god 

stabilitet. Kan användas som bär-, och slitlager på alla typer av vägar. 

 Stenrik asfaltbetong (ABS) är tät med utmärkt slitstyrka och goda 

stabilitetsegenskaper. Används som slitlager på alla typer av vägar. 

 Dränerad asfaltbetong (ABD) ger god stabilitet. Används som slitlager där 

risk för vattenplaning och vattensamling kan uppstå och där krav på låg 

bullernivå finns. 

 Asfaltbundet bindlager (ABB) används för att reducera sprickbildning och 

för att ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager. 

 Asfaltgrus (AG) är en blandning av stenmaterial och låg halt av bitumen. 

Används som bärlager och ger god stabilitet. 

Genomsläppliga beläggningar kombineras oftast med standardmassor vid 

anläggning av väg för att ta hand om dagvattnet på ett effektivt sätt. Enligt Prokop 

et. al. (2011) finns följande huvudgrupper som genomsläppliga beläggningar: 

Gräsmatta, grus-gräsmatta, plast- och betonggräsgaller, vattenbundna 

ytbeläggningar, genomsläppliga betongbeläggningar och porösasfalt. Ferguson 

(2005) beskriver ämnet genomsläpplig beläggning som gatu-, väg-, och 

golvbeläggning med inbyggda nätverk av hålrum där vatten och luft kan passera. 

2.3.1 Tät asfaltbetong ABT 

En tät asfalt består av krossade stenar av olika storlekar och ett bindemedel som 

håller ihop stenarna. Tät asfalt innehåller hög andel små fraktioner och filler enligt 

siktkurva, Figur 6. Tät asfaltbetong (ABT) används generellt som slitlager på 

överbyggnader och inriktar sig på gc-banor, vägar och gator. Loukopoulos mfl 

(2008) skriver att vägbeläggningar av olika typ har olika prestanda vid frågor som 

däckslitage, friktion, trafikbuller och komfort. Studien visar också på att trafikanten 

påverkas av faktorer så som potthål, vägkantsskador, vattensamlingar, ojämnheter, 

blödande asfalt och färgvariation.  

Tät asfaltbetong, ABT är en varm verkblandad beläggning som tillverkas vid höga 

temperaturer över 120˚C. Stenmaterialet är en blandning av olika storlekar för att 

minska antalet porer och göra massan så tät (hög andel filler och små fraktioner) 

som möjligt. Bindemedelstypen (70-100 eller 160-220 i penetrationstal) varierar 

beroende på beläggningstypen och kan anpassas till alla typer av klimat. Vid vägar 

med låg trafik kan ett mjukare bindemedel användas för att uppfylla krav på 

flexibilitet men tappar nötningsbeständigheten. Vägverket (1994) 
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Figur 6 Kornstorleksfördelningskurva för en tät asfaltbeläggning (Vägbyggnad 2014) 

 

2.3.1.1 Konstruktion 

Konstruktionen vid tät asfaltbetong är i princip densamma som vid dränerad 

asfaltbetong. Det som skiljer sig är kornfraktionen i slitlagret som avgör om 

asfalten är porös/genomsläpplig. För att ta upp de stora skjuvkrafterna på 

överbyggnaden där tillåtet antalet standardaxlar överstiger 5 x 106 eller vid 

beräknat antal tunga fordon per körfält överstiger 100 ska ett bindlager läggas. 

Bindlagret läggs under toppen på överbyggnaden då de största skjuvpåkänningarna 

sker 5-9mm under ovanytan beroende på typ skriver Malmö stad (2013) 

2.3.1.2 Kostnad 

Mats Wendel, Vägverket (2008) menar att ett självklart krav på asfalt är god 

beständighet. En kort väghållbarhet innebär hög livscykelkostnad, vilket inte lönar 

sig även om priset på utlagd beläggning är låg. Kostnaden styrs främst av kvoten 

mellan pris och livslängd. En ekonomisk beläggning har lång livslängd och 

uppfyller krav så som deformationsstabilitet, nötningsmotstånd, styvhetsmodul, 

beständighet, täthet och homogenitet. Priset på en tät asfaltsbeläggning varierar 

beroende på entreprenad av utförandet, ca pris 100 kr/m
2
. 
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2.3.1.3 Fördelar och nackdelar täta asfaltsbeläggningar 

Fördelar: 

 Beläggningen är tät, stabil och slitlagret har relativt god 

nötningsbeständighet 

Nackdelar: 

 Vid våt vägbana ökar risken för spegling och vattenplaning 

 Lägre grad retroreflektion 

2.3.2 ABD 

En dränerande asfalt består precis som vid tät asfalt av fem lager. Det översta 

slitlagret, ABD består av krossade stenar av olika storlekar med mindre filler för att 

lämna plats åt porer enligt siktkurva, Figur 7. Andelen stora fraktioner jämförd med 

ABT är betydligt högre i en ABD. 

 

Figur 7 Kornstorleksfördelning kurva för en dränerad asfaltbeläggning (Vägbyggnad 2014) 

 

Dränerande asfaltbetong, ABD är även den en varm beläggning som tillverkas vid 

höga temperaturer och har en väldigt brant kornstorleksfördelning med låg halt av 

filler och låg andel bitumen för att inte täppa igen önskade porer. Massan kräver 

kontinuerligt underhåll för att behålla sina egenskaper och används också som 

ytbeläggning i områden för lokalt omhändertagande av regnvatten och kan ersätta 

ett avvattningssystem i form av dagvattenbrunnar och dagvattenledningar. 

Vägverket (1994) 
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 Ferguson (2005) menar på att en tät asfaltbeläggning har till ögat samma utseende 

som en genomsläpplig beläggning men att de två skiljer sig betydande ur 

miljösynpunkt. Materialets struktur tillåter vatten, luft och värme att ta andra vägar 

genom beläggningen och genomgår där med också andra typer av flödes-, 

behandlings- och lagringsprocesser.  

Genomsläpplig beläggning bidrar till miljön menar Ferguson (2005) och styrker att 

materialet kan ha förmågan att bryta ner oljor från fordonstrafik, reducera sol 

generad hetta, tillåta dagvatten att infiltrera, ge påfyllnad till grundvattnet och bidra 

till att vegetation i hård miljö får vatten och syre. Med detta visar Ferguson (2005) 

på att genomsläpplig beläggning kan vara en av de viktigaste innovationerna sedan 

bilen kom till. Den globala uppvärmningen spelar också in sin roll på den 

genomsläppliga beläggningens framtid. Det varmare klimatet och den smältande 

isen som ökar havsnivån och sätter mer dagvatten i omlopp måste tyglas.  

Fridell (2011) har gjort flertal försök med genomsläpplig beläggning som visar 

resultat på reducering av dagvattenmängd upp till 70%. Den stora skillnaden på tät 

och porös asfalt är att man siktat bort de minsta kornfraktionerna så att porer bildas 

som i sin tur bildar ett ledningsnät genom asfalten.  

Svenskt vatten (2011) skriver att vid halkbekämpning bör finkornigt material 

undvikas då det kan ta sig ner i porerna med vattnet och täppa igen ledningsnätet 

och den dränerande effekten reduceras. 

I en studie gjord av Wågberg (2004) visar att hantering av att avleda vatten uppgår 

till 25-40% av den totala byggkostnaden. Att istället använda vägkroppen som 

magasin för dagvatten så minskar byggkostnader, anläggning av 

dagvattenledningar och belastning på recipient. Den här typen av öppen vägkropp 

används framförallt vid parkeringsplatser, gc-banor och bostadsområden. 

Magasinet fungerar förutom ovanstående som överbyggnadens bär- och 

förstärkningslager. Magasinet samlar upp vattnet som passerar genom 

konstruktionen och avleder vattnet till ett avrinningsområde i form av ett dike, 

grönområde eller annat sekundärt dagvattensystem. Dimensionering av 

överbyggnad ges efter trafikbelastning och den vattenmängd som ska omhändertas. 

En annan studie som Wågberg (2004) skriver, menar på att risken för föroreningar 

har behandlats visar på att merparten föroreningar stannar i vägkroppen. 

Wågberg (2004) menar på att den fysiska livslängden på det översta lagret, 

slitlagret kan variera. Den avgörande faktorn är den dränerande asfaltens förmåga 

att motstå trafikbelastningen och risken för stensläpp. Vid dålig beläggning och 

underhåll så kan porerna täppas igen och beläggningen kan tappa sin funktionella 

livslängd för den fysiska livslängden. Vid korrekt utförande av anläggning av en 

tvålager dränerande asfalt kan den totala livslängden uppgå till 10 år i det översta 

lagret och ca 14 år i det understa lagret. Dränerande beläggningar inne i städer har 

oftast kortare livslängd än beläggning på motorvägar. Detta beror på att i städer 

utsätts slitlagret för en högre grad av fler vridande moment i låg hastighet. Den 

långsamt gående trafiken bidrar mindre till rengöring, då den inte pressar ner 

vattnet genom porerna som rensar ut beläggningen på finkornigt material är att 

bevara den bullerdämpande- och dränerandeeffekten krävs det att porerna förblir 

öppna. I stadstrafik görs detta mha högtrycksspolning och på motorvägarna bidrar 

den höga trafiken och hastigheten till rengöring och spolning av slitlagret. Vid 

dränerande asfalt krävs underhåll med regelbundna tidsintervall. Påkörda djur 
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måste snabbt avlägsnas från vägen för att rester inte ska pressas ner genom porerna 

och täppa till, samt att förruttnelsen kan medföra stensläpp. Dränerad asfalt blir 

snabbare kall än tät beläggning och växlar fler gånger runt 0°C och kräver därför 

tidigare saltning. Saltet tränger lätt ner i porerna där det inte har någon effekt. 

Därför kräver denna beläggning 25-50% större saltmängd. Trafiken pressar ner 

snön i porerna vilket bidrar till ökad snörök. Därför krävs det 30-100% fler 

snöröjningsfordon. Beläggningen är våt en längre period då snö och regn samlas i 

ytans porer. Vid extremt kalla tempreturer när underkylt regn fryser i ögonblicket 

det träffar beläggningen är svårbekämpat. 

2.3.2.1 Konstruktion 

Ferguson (2005) delar upp konstruktionen i lagerna slitlager, geo textil för att hålla 

isär de grova kornen från småpartiklarna, bärlager och förstärkningslager. 

Konstruktionen kräver någon form av överbyggnad och enligt Simonsen et. al. 

(2011) är det framförallt viktigt att materialet i överbyggnaden har en dränerande 

effekt och går att packa. Simonsen et. al. (2011) menar på att lagerövergångarna är 

viktiga så materialen inte blandas då siktstorlekarna skiljer sig mellan lagerna. En 

vägbana med dränerande asfalt bör enligt Ferguson (2005) ha en lutning inom 

intervallet 2.5-5% för att de vatten som inte dräneras ska rinna av och inte bli kvar 

och leda till en översvämning se Figur 8 

 

Figur 8 Avrinning vägbana (Larm et al 1999) 

Enligt Wågberg (2004) kan bullerreduktionen förbättras genom att lägga dubbla 

slitlager med dränerade asfalt pga utökad tjocklek på det ljudisolerande lagret. 

Uppbyggnaden vid tvålager dränerande asfalt så har det översta skiktet 25 mm 

dränerade asfalt och det andra skiktet 45 mm dränerande asfalt och det ger en total 

tjocklek på 70 mm. För att uppnå så bra hållbarhet som möjligt bör modifierat 

bindemedel användas, med det avses bindemedel med tillsats av polymerer och 

gummi. Det reducerar risken för stensläpp, sprickbildning och risken för 

bindemedelsavrinning. 

 

2.3.2.2 Kostnad 

Enligt Ferguson (2005) är genomsläpplig beläggning oftast dyrare men kan vara 

mer kostnadseffektivt. Vid behov av dränering men brist på utrymme kan detta vara 

ett mer ekonomiskt alternativ. Prisskillnaden beror främst på material, anläggning 

och underhåll. Pennsylvania department of environmental protection (2006) menar 

på att den stora kostnaden ligger oftast i överbyggnaden då lagerna behöver vara 

tjockare än vid tät asfalt för att uppnå samma bärighet. 
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Dränerande asfalt är dyrare att anlägga men i Nederländerna har det gjorts studier 

av VROM notat 2004, ministeriet för samhällsplanering och miljötillsyn som visar 

en ekonomisk insparning på bulleravledare, så som bullerskärmar och fasad 

isolering. Även om alla underhållskostnader medräknas samt ersättning av slitlager 

så visar studien på att dränerande asfalt är mer kostnadseffektivt, även i 

glesbebyggda områden. Priset på en dränerad asfalt beläggning varierar beroende 

på entreprenad av utförandet ca pris 235-258 kr/m
2
.  

2.3.2.3 Fördelar och nackdelar dränerande asfaltsbeläggningar, enligt Vägbyggnad 

(2014) 

Fördelar  

 Högre grad retroreflektion, även vid våt vägbana samt minskad risk för 

vattenplaning 

 God bullerdämpande effekt, stabil och friktion mellan fordon och vägbana 

Nackdelar: 

 Svår att anlägga 

 Lägre grad nötningsbeständighet på slitlager 

 Kort livslängd 

 Risken för frosthalka är hög 

 Kräver större saltmängd vid halkbekämpning 

 Mottaglig för kemisk åverkan 

2.3.3 Diken 

Stenfyllt dike kan rekommenderas där öppet dike anses som olämpligt pga 

utrymmesskäl, stor risk för erosion och svallisbildning. Sektionen ska utformas så 

smal som möjligt med minimum bottenbredd 0.4m och dikesdjupet ska minst vara 

0.5m under vägytan, Lindgren (2003)  

Enligt Trafikverket (2003) fyller diken en rad funktioner. Ett dike kan fungera som 

en bra reningsanläggning för förorenat vatten från bland annat trafik se Figur 9. 

Anläggningskostnaden är låg och diket bidrar till avledning och flödesutjämning. 

På vintern kan diken användas som upplagsyta för snöröjning. Larm (1999) skriver 

att reningseffekten i ett dike ligger omkring 70% för SS, 20-30% för näringsämnen 

och mellan 30-60% för metaller. Växtligheten har också en betydande effekt på 

reningen enligt Vägverket (2003). Diken har inte förmågan att omhänderta någon 

större mängd av dagvatten menar Larm (1994). 
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Figur 9 Typ sektion dike (Larm et al 1999) 

 

2.4 Dimensionering överbyggnad 

Enligt TRVK (2011) dimensioneras överbyggnaden enligt tre 

dimensioneringsklasser, DK1 med max antal standardaxlar upp till 500000, DK2 

med max antal standardaxlar över 500000 (extremlast) och DK3 för vägbana utsatt 

för tungtrafik. För en stabil överbyggnad krävs det att skiktens tjocklekar är 

tillräckligt tjocka utan att överdimensionera. Några av de faktorer som tas hänsyn 

till är vilken trafikmängd som förväntas belasta överbyggnaden (ÅDT), andel tunga 

fordon (bruttovikt över 3,5 ton), påverkan från klimat som vägen utsätts för 

(klimatzon), livslängd för överbyggnaden (normalt 20år, 40år för terrassen), 

bärighet på befintlig mark (materialtyp) och bärighetsegenskaper på aktuella 

material i överbyggnaden.  

Beräkning av överbyggnad enligt dimensioneringsklass 1, DK1 så antas en FE-kvot 

för varje lager enligt ovanstående faktorer för att kunna beräkna det slutgiltiga FE-

talet som ger en dimensionering för antalet standardaxlar. För arbetets beräkning av 

överbyggnaden se bilaga B.  

2.5 Trafiksäkerhet 

Det är viktigt att planera parkeringsplatsen så att det är säkert, både för bilister och 

för andra oskyddade trafikanter. 

2.5.1 Utformning av parkering  

Det som måste tänkas på vid utformandet av en parkering är att det ska vara lätt att 

se vart man ska köra och vara god manöverbekvämlighet. Det ska också vara säkert 

för gående och andra oskyddade trafikanter. Det är även viktigt att tänka på hur 

man löser en säker in/utfart till parkeringen 
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2.5.1.1 Fordonsmått och utrymmesbehov 

Enligt TFK-Rapport (1991:5) är måtten på den dimensionerande bilen som 

innefattar ca 95 % av de nyregistrerande bilarna. Valda dimensionerande bilens 

vändradie täcker ca 80 % av nyregistrerande fordonsparken.  

Större parkeringar måste även vara framkomliga för stora personbilar.  

Enligt TFK-Rapport (1991:5) är måtten för en dimensionerande personbil se Figur 

10a) 

 Längd: 4,8 meter 

 Bredd: 1,8 meter 

 Vändradie: 5,76 meter 

Stor personbil har måtten enligt Figur 10b) 

 Längd: 5,7 meter 

 Bredd: 2,0 meter 

 Vändradie: 7,5 meter 

 

Figur 10Mått och manöveregenskaper (TFK-Rapport 1991:5)           

  

 

  

 a)  Dimensionerande personbil b)  Stor personbil 
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Det finns vissa dimensionerande mått och anvisningar som finns rekommenderande 

enligt Henrikson (1990) och i TFK-Rapport (1991:5) dessa finns redovisade i Tabell 1 

och i Figur 11 dessa bör uppfyllas för att erhålla god säkerhet och manövererbarhet. 

 

Figur 11 Förklarande figur till Tabell 1 (TFK-Rapport 1991:5) 

Tabell 1 Dimensionerande mått på en parkering 

P-vinkel Bilplatsens mått Fasad - 

längd 

Restlängd 

mot vägg 

P–radens 

bredd 

P-gatans 

bredd 

P-total 

bredd 

v a b c d e f  

 

45° 5,0 2,30 3,25 3,54 5,16 3,5 - 4,5 13,8-14,8 

5,0 2,40 3,39 3,54 5,23 3,5 - 4,5 14,0-15,0 

5,0 2,50 3,54 3,54 5,30 3,5 - 4,5 14,1-15,1 

 

60° 5,0 2,30 2,66 2,50 5,48 3,5 - 4,5 14,5-15,5 

5,0 2,40 2,77 2,50 5,53 3,5 - 4,5 14,6-15,6 

5,0 2,50 2,89 2,50 5,58 3,5 - 4,5 14,7-15,7 

 

75° 5,0 2,30 2,38 1,29 5,42 5,2 16,0 

5,0 2,40 2,48 1,29 5,45 4,8 15,7 

5,0 2,50 2,59 1,29 5,48 4,5 15,5 

 

90° 5,0 2,30 2,30 0,25 5,00 6,8 16,8 

5,0 2,40 2,40 0,25 5,00 6,5 16,5 

5,0 2,50 2,50 0,25 5,00 6,1 16,1 
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Utrymmesbehov för parkeringsmanövrering bestäms av mått- och körgeometri för 

den dimensionerande bilen. (TFK-Rapport 1991:5) 

Enligt TFK-Rapport (1991:5) finns både god standard och låg standard, målet är att 

alltid eftersträva god manövreringsbarhet. Då är det lätt att ta sig in och ut från 

parkeringen. Låg standard är godkänd fast det är besvärligare att parkera. Dessa 

mått finns i Tabell 2 och Figur 12 

Tabell 2 Utrymmesbehov för bilar i meter enligt TFK-Rapport (1991:5) 

 Standard 

 God Låg 

Längre körvägar >10 m  

u 0,10 0,10 

v 0,40 0,20 

h 0,60 0,40 

a 0,70 0,50 

Korta körvägar <10 m  

u 0,10 0,10 

v 0,20 0,10 

h 0,35 0,35 

a 0,35 0,35 

 

 

Figur 12 utrymmesbehov för bilar (TFK-Rapport 1991:5) 

U= avstånd mellan längduppställd bil och körbanekant. 

V= avstånd mellan bil i rörelse och körbanekant. 

H= avstånd mellan bilar i rörelse och hinder utanför körbanekant. 

A= avstånd mellan bilar vid möte eller omkörning. 
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TFK-Rapport (1991:5)menar också på att det finns vissa mått att ta hänsyn till även 

för gående. Dessa mått finns i Tabell 3 

Tabell 3 Utrymmesbehov för gående. 

 Standard 

 God Låg 

h1/h2 0,25 0,10 

a1(gående) 0,25 0,10 

a2 (rörlig bil) 0,50 0,40 

a2 (stillastående bil) 0,25 0,10 

 

Figur 13 utrymmesbehov för gående (TFK-Rapport 1991:5) 

 

Enligt TFK-Rapport (1991:5) ska Avskild gångbana inte göras smalare än 1,60 m 

på grund av drift- och underhållsskäl. 
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3. Genomförande 

Här nedan presenteras de utformningsalternativ med för- och nackdelar som 

projektgruppen har jobbat fram. 

3.1 Dagvatten/Avrinning 

Här är två alternativ på hur dagvattenhanteringen kan lösas på. 

3.1.1 Alt 1 

Ett alternativ är att gräva ner dagvattenbrunnar och koppla ihop dessa med 

företagets egna dagvattenhantering som går till en speciell sedimentationsdamm, 

denna damm befinner sig dock på helt andra sidan om industriområdet, se Figur 14. 

Om det ska kopplas på detta system måste det först grävas ca 300 m in på 

industriområdet och därifrån pumpas till sedimentationsdammen. 

 

Figur 14 Översiktskarta över Xylem produktionsanläggning i Emmaboda. 
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3.1.1.2  Alt 1 (fördelar och nackdelar) 

Fördelar:  

 Ta hand om eventuella föroreningar i sedimentationsdammen 

 Inga diken  

 Hög livslängd 

 

Nackdelar 

 Hög investeringskostnad 

 Årlig driftkostnad 

 Uppgrävning inne på området vilket påverkar produktionen 

 Eventuellt byte och om dimensionering av befintliga dagvatten ledningar 

3.1.2 Alt 2 

Ett andra alernativ är att leda vattnet till en stenkista, och ta hand om vattnet lokalt. 

Detta innebär att marknivån måste luta minst 2,5 % mot diken  eller grönytor. 

Dessa diken är i sin tur är kopplade till stenkistan. Detta alternativ innebär att det 

kommer anläggas två diken.    

3.1.1.2  Alt 1 (fördelar och nackdelar) 

Fördelar:  

 Ta hand om dagvattnet lokalt 

 Relativt låg anläggningskostnad  

 Hög livslängd 

 Inga avbrott i produktionen 

 Låg driftskostnad 

Nackdelar 

 Platskrävande diken 

 Risk för översvämningar 
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3.2 Utformning parkeringsplats 

Utformningen av parkeringen kommer göras utifrån de regler och föreskrifter som 

tidigare nämnts, det tas också hänsyn till rådande miljö o träd som finns på platsen.   

3.2.1 Befintlig parkering 

Den befintliga parkeringen består av ett antal olika parkeringstyper se Tabell 4 och 

bilaga A. Som tidigare nämnts måste denna parkering utökas med att antal 

parkeringsplatser och göra den mer yteffektiv. 

 

Tabell 4 Typer av parkeringar på befintlig parkering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringstyp Antal 

Besök 0 

HCP 0 

Räddningstjänst 4 

Personal flygt-hallen 2 

Motorvärmarplatser 86 

Vanliga 125 

MC 4 

Cykel 44 

    

Summa parkering 217 
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3.2.2 Alt 1 

Ett alternativ var att försöka att enbart göra om layouten på parkeringen, dvs inte 

bygga om den utan bara se om platsen går att utnyttja bättre. Detta ledde fram till 

alternativ 1, se  

Tabell 5 och bilaga A. I försöket vinklades ett antal parkeringsplatser till sneda 

parkeringar. 

Tabell 5 Typer av parkeringar på Alternativ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar:  

 Låg kostnad 

 Bättre trafikflöde  

 Ej mer hårdgjord yta 

Nackdelar 

 Mindre antal platser än befintlig 

 Sneda parkeringsplatser kan vara svåra att se under vinterhalvåret 

  

Parkeringstyp Antal 

Besök 0 

HCP 0 

Räddningstjänst 4 

Personal flygt-hallen 2 

Motorvärmarplatser 74 

Vanliga 124 

MC 4 

Cykel 44 

    

Summa parkering 204 
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3.2.3 Alt 2 

Ett alternativ är att ta bort befintliga cykelställ och öppna upp parkeringen där de 

står och därmed göra en slinga på parkeringen som blir enkelriktad. Detta medför 

att det går att dela på oskyddade trafikanter och bilister, se Tabell 6 och bilaga A. 

Detta förslag innebär också att göra en gångväg utmed flygt-hallen och införa sneda 

parkeringar mot denna gångväg.  Det kommer också göras sneda parkeringar utmed 

flygt-hallens östra sida.  

Tabell 6 Typer av parkeringar på Alternativ 2 

Parkeringstyp Ny 

Besök 4 

HCP 1 

Räddningstjänst 4 

Personal flygt 2 

Motorvärmarplatser 86 

Vanliga 164 

MC 8 

Cykel 64 

    

Summa parkering 261 

Fördelar:  

 Fler parkeringsplatser 

 Bättre trafikflöde  

 Oskyddade trafikanter skilda från motortrafik 

 Möjlighet till in/utfartsbommar 

 Fler och bättre placerade cykelställ 

 Tydliga besöksparkeringar 

 Handikapparkering 

Nackdelar 

 Mer hårdgjord yta 

 Hög investeringskostnad 

 Ev. problem med dagvattenhantering 

 Sneda parkeringsplatser kan vara svåra att se under vinterhalvåret 
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4. Resultat och analys 

Det alternativ som valts till grund för förfrågningsunderlaget är det alternativ det 

får plats så många parkeringar som möjligt fast ändå behålla en trevlig och naturlig 

miljö. Det kommer bli 44 nya parkeringsplatser, fyra nya mc-parkeringsplatser och 

20 nya cykelplatser, enligt bilaga C. Dagvattnet kommer tas om hand lokalt. 

4.1 Dagvatten/Avrinning 

Projektgruppen har tillsammans med företaget kommit fram till att det bästa 

alternativet för att lösa dagvattenhanteringen är att göra stenfyllda diken med 

dräneringsrör i botten som sedan leds till en stenkista, eftersom det är för långt till 

befintliga brunnar och de är redan idag underdimensionerande. Fördelar med detta 

är att omhändertagande av dagvattnet blir lokalt. Diken medför viss uppsamling av 

föroreningar. De hårdgjorda ytorna som inte har fall mot de två diken leds 

dagvattnet istället mot grönytor, där en naturlig infiltration sker. Höjdsättning och 

typsektioner återfinns i Bilaga C. 

4.2 Utformning/Trafiksäkerhet  

Alternativet som antagits är alt. 2, utformningen av denna parkeringsplats har 

skapats genom att lägga stor vikt på säkerhet och framkomlighett. Därför 

utformingen skapats så att oskyddade trafikanter separeras mot fordonstrafik. Det 

alternativ som valts innebär en enkelriktad parkeringsslinga med relativt smala 

körfält, för att naturligt hålla nere hastigheten. Det ska också göras svårare att 

felparkera, vilket är ett stort problem idag. Det innebär att sätta upp ett vägräcke 

runt samtliga grönytor och diken enligt Figur 15. Denna typ av räcke har valts för 

att dagvattnet enkelt ska kunna rinna under. 

 

Figur 15 Typ av vägräcke som kommer användas (egen bild). 
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Parkeringen har även utformats, så att det finns lämpliga ställen att sätta upp 

in/utpasseringsbommar, se Figur 16. Detta för att undvika skadegörelse och 

felparkeringar av allmänheten.  

  

a) Förslag på placering   b) Förslag på bomtyp (www.smekab.se) 

Figur 16 in/utpasseringbom  
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4.3 Val av beläggning 

Funktionella egenskaper för standardiserade slitlagertyper i förhållande till ABT 

med bindemedel 160/220, se Tabell 7. Värderingen utgår från ett slitlager med 

normal kvalitet, samma typ av ballast, samma största nominella stenstorlek och 

samma lager tjocklekar (TRVR VÄG 2011). Rapporten omfattar en studie på ABT 

och ABD därför är kolumnen ABD relevant i tabellen.  

Tabell 7 Funktionella egenskaper för slitlager med ABT som referens enligt TRVR VÄG (2011) 
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Faktorer som börs tas hänsyn till vid val av beläggning enligt litteraturstudien, se 

Tabell 8. Faktan i tabellen är slutsatser vi själva tagit efter litteraturstudien om 

genomsläpplig beläggning. 

Tabell 8 Faktorer vid val av överbyggnadstyp enligt litteraturstudie  

Faktorer Baseras på 

Topografi Ferguson (2005) menar på att obundet grovkornigt material 

i branta lutningar har högre risk att eroderas av trafik eller 

av avrinning. 

Underjordiska 

förhållanden 

Grovkornigt material är extra lämpligt då ytor är i behov av 

att kunna röra sig enligt Ferguson (2005). Främst då 

terrassen sväller och under perioder av tjäle i mark. 

Funktion Enligt Ferguson (2005) är ytor som belastas med tungtrafik 

ej lämpliga att beläggas med obundet grovkornigt material. 

Belastningskapacitet Ferguson (2005) skriver att belastning på ytor kan packa 

överbyggnadens porer så att infiltrations- och 

perkolationsförmågan reduceras. Osorterat grovkornigt 

material tenderar att ha lägre stabilitet än sorterat. 

Budget Priset varierar över olika val av överbyggnader. Enligt 

Ferguson (2005) så är dränerande asfalt dyrare pga 

anläggnings-, material- och underhållskostnader. 

Trafiksäkerhet Genomsläpplig asfalt ger ökad friktion mellan fordonet och 

vägbanan, samt en förbättrad sikt och minskad 

ljusreflektion pga omhändertagandet av vattnet. (Ferguson 

2005) 

Dimensionering 

enligt Svenska 

normer 

DK1 – Används för lågtrafikerade vägar upp till max 

500 000 standardaxlar för överbyggnadens livslängd. 

Beräkningar görs med hjälp av tabell. 

DK2 – Används för trafik över 500 000 standardaxlar. 

Beräkningar görs med hjälp av datorprogrammet PMS 

Objekt. 

DK3 – Används för trafik med extrema laster. Andra 

beräkningsmetoder används med större frihet av 

dimensionering, TRVK VÄG 2011. 
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4.3.1 ABT 

Fördelar vid val av tät beläggning, Xylems Flygthallsparkering enligt 

litteraturstudie. 

 Längre livslängd, upp till 20 år 

 Billigare vid anläggning 

 Mindre underhåll 

Nackdelar vid val av tät beläggning, Xylems Flygthallsparkering enligt 

litteraturstudie. 

 Lägre grad dränerande effekt 

 Lägre grad omhändertagande av dagvatten 

 Risk för vattensamling, vilket leder till ev. felparkeringar 

4.3.2 ABD 

Fördelar vid val av dränerad beläggning, Xylems Flygthallsparkering enligt 

litteraturstudie. 

 Hög dränerande effekt 

 Högre grad omhändertagande av dagvatten 

 Låg risk för vattensamling och ev. felparkeringar 

 Bullerdämpande 

Nackdelar vid val av dränerad beläggning, Xylems Flygthallsparkering enligt 

litteraturstudie. 

 Höga anläggnings-, underhålls- och materialkostnader 

 Kortare livslängd 
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4.4 Vald överbyggnad 

Tät asfaltsbeläggning (160/220) kommer att användas och läggs med lutning på 

2.5% mot diken och grönområden. Överbyggnaden är dimensionerad enligt 

dimensioneringsklass 1, DK1 och enligt beräkningar klara av upp till 500 000 

standardaxlar enligt Väggbyggnad (2014). FE-kvoten beskriver ett specifikt 

materials styrka relativt andra material. 

Tabell 9 och uppfyller krav så som låg skadetyp och hög dräneringsgrad. 

Väggbyggnad (2014). FE-kvoten beskriver ett specifikt materials styrka relativt 

andra material. 

Tabell 9 Överbyggnadens uppbyggnad 

FE-Kvot Typ av lager d= tjocklek (mm) 

20 Bundet slitlager 160/220 45 

19 Bundet bärlager 160/220 45 

11 Obundet bärlager 80 

11 Förstärkningslager 420 

Undergrund av material typ 2 
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5. Diskussion och slutsatser 

Problematiken från början var pga de kraftiga vattensamlingarna på parkeringen så 

valde anställda att felparkera sina bilar för att undvika att kliva ur bilen och bli blöt. 

Detta ställde till stora problem för trafiksäkerheten. In- och utflöden blockerades, 

den fria sikten på parkeringen försvann, cykeltrafiken var tvungen att korsa infarten 

till parkeringen som gränsar till en 50/70 väg. 

För att lösa vattensamlingarna, LOD så genomfördes en studie på tät och dränerad 

beläggning. Dagvattenledningar på den befintliga parkeringen var det väldigt lite av 

och för att koppla ihop tillbyggnaden av den nya parkeringen till befintliga 

ledningar hade medfört enorma kostnader, så som arbetskostnader och ev. 

omdimensionering av befintliga ledningar. Vi valde då att antingen leda vattnet från 

hårda ytor med en lutning på 2.5% till stenfyllda diken som leder vattnet till en 

stenkista och grönområde eller att använda dränerad beläggning och leda vattnet i 

ett vattenmagasin i överbyggnaden till en stenkista eller grönområde. Anläggning 

av dränerad asfalt är väldigt dyr och kräver extremt kompetent personal för att 

utföra det rätt och ge maximal funktion och livslängd på beläggning. 

Omhändertagandet av dagvattnet hade till en viss mån blivit högre men då vi gör 

arbetet åt ett företag så är det enligt deras krav vi fastställde resultatet. Den valde 

överbyggnaden av tät asfalt leder allt vatten som träffar ytan till diken och 

grönområden, dimensioneringen är gjord efter ett normalregn och risken för mindre 

vattensamlingar vid ett extremregn finns, men är låg. Vid utformningen av 

parkeringen kunde fler platser anlagts, men vi valde att bevara miljön så mycket 

som möjligt och den naturliga infiltrationen för att minska risken för föroreningar, 

samt att grönområden används som avrinningsytor. 

Det som skulle kunna göras annorlunda med parkeringen är att använda samtliga 

grönytor till parkeringar och i och med det få in ett par platser till. Detta motiverade 

vi med att inte göra för att behålla en trivsam miljö och att ha grönytor kvar som 

kan ta hand om vattnet.  

Som visats i rapporten är det flera fördelar med dränerad asfalt och genomsläppliga 

beläggningar. Den största nackdelen är just priset och underhållskostnaden. Bara 

anläggningskostnaden är ca 2-3 gånger dyrare än tät asfalt. Som i många andra fall 

är det ekonomin som styr valet av beläggning. 
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BILAGA A  
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Förslag 1 
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Förslag 2 
 



  
 

 

 

Bilaga B, 1: (1) 

Namn på de som skrivit rapporten 

BILAGA B  

 Vid material som uppfyller nya kraven på vvmb 120 

 Låg skadetyp. 

 Hög dräneringsgrad. 

Krav 

 Nätningszon på 20 mm i slitlagret – ej ingå i beräkningen 

 Fe-talet ska ligga mellan 4,2 och 6,4 

 Låg skadetyp då RC=30 och låg trafikintensitet 

 Dräneringsgrad så hög som möjligt 

FE-Kvot Typ av lager d= tjocklek (mm) 

20 Bundet slitlager 160/220 45 

19 Bundet bärlager 160/220 45 

11 Obundet bärlager 80 

11 Förstärkningslager 420 

Undergrund av material typ 2 

 

Korrigering  

 Bundet slitlager:           

 Bundet bärlager:           

 Obundet bärlager 

 Förstärkningslager            

Fe-tal 

    ∑     
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BILAGA C  
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Ritningar 
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Befintlig situationsplan 
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Befintlig situationsplan 
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Föreslagen situationsplan 
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Föreslagen situationsplan 
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Föreslagen situationsplan Trafikflöde motortrafik 
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Föreslagen situationsplan Trafikflöde Cyklar 
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Föreslagen situationsplan Trafikflöde gående 
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Föreslagen situationsplan Betjäningsareor  
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Föreslagen situationsplan Sektion markeringar 
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Typ sektion 1 
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Typ sektion 2 
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Typ sektion 3 
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Typ sektion 4 
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Typ sektion 5 
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Typ sektion 6 
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Typ sektion 7 
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Typ sektion 8 
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Typ sektion 9 
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Typ sektion 10 
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Typ sektion 11 
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Typ sektion 12 
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Typ sektion 13 
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Typ sektion 14 
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Typ sektion 15 
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Typ sektion 16 
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Typ sektion 17 
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Typ sektion diken 
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