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SAMMANFATTNING 

Föreliggande förstudie kan utgöra ett underlag för översyn av Trafikverkets krav på 

sättningar (totalsättning, differenssättningar i tvärled och i längdled) för vägar och järn-

vägar och för en bedömning av behovet av revidering. I denna förstudie har erfarenheter 

och krav från andra länder såsom Danmark, England, Finland, Holland, Kanada (Onta-

rio och Quebec), Norge, Spanien, Tyskland och Österrike samlats till en ”State of the 

art-rapport” med sammanfattande beskrivningar av de olika ländernas krav avseende 

sättningar för vägar och järnvägar. De länder som har krav för väg respektive järnväg, 

som man bör utvärdera lite noggrannare är framförallt Finland och Holland. Kraven i 

båda dessa länder anpassas bl. a. efter hur stor kostnaden blir för att uppnå uppsatta 

sättningskrav och det finns möjligheter till vissa lättnader i kraven beroende på de geo-

tekniska förutsättningarna. Finland har även särskilda krav för olika typer av entrepre-

nader som kanske skulle kunna vara tillämpbara även i Sverige. 

SUMMARY 

This report is as a pilot study for the work of a possible revision of the settlement re-

quirements for roads and railroads in Sweden (total settlements, differential settlements 

in a cross section as well as along the road/railroad). In this pilot study experiences and 

requirements from other countries such as Denmark, England, Finland, The Nether-

lands, Canada (Ontario and Quebec), Norway, Spain, Germany and Austria has been 

compiled to a State of the art with a summary of the requirements. The countries with 

requirements that should be evaluated for Swedish conditions are Finland and the Neth-

erlands. These countries have requirements that can be adjusted depending on the cost 

of achieving the normal requirements of settlements. The requirements give an opening 

for larger acceptable settlements in case of very poor conditions with great expense of 

reinforcements. Finland also has special requirements given for different kinds of build-

ing contracts which might be of use even in Sweden. 

1 GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNINGAR 

Inom ramen för denna förstudie har byggregler och annat underlag rörande krav på sätt-

ningar inhämtats från andra länder. I vissa länder har underlaget beskrivits utifrån de-

formationskrav/jämnhetskrav och där så är fallet redovisas dessa. Underlaget har haft 

mycket olika detaljeringsnivå och redovisas i den omfattningen som det är inhämtat. 

Rapporten inleds med en beskrivning av bakgrunden till projektet. 

2 BAKGRUND 

Kraven beträffande såväl totalsättningar som sättningsskillnader hos vägar och järnvä-

gar förändras efterhand som fordon, hastigheter och trafiklaster förändras. Mot den bak-

grunden vill Trafikverket se över och eventuellt revidera de tekniska kraven för geokon-

struktioner (TK Geo 13) beträffande sättningar hos vägbankar och järnvägsbankar. De 

nuvarande kraven beskrivs i TK Geo 13, kapitel 3 Bruksgränstillstånd och innefattar 

krav på sättningsskillnader, både i vägens/järnvägens längdled och tvärled och krav på 
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totalsättning för järnväg. Sättningarna ska beräknas för en dimensioneringsperiod av 40 

år och hänsyn ska tas till krypsättningar – utom under vissa specificerade förhållanden. 

För beräkningar av krypsättningar hänvisas till externa skrifter. Jordens egenskaper tas 

fram enligt kapitel 5.2 – Jords hållfasthets – och deformationsegenskaper. För cellplast, 

lättklinker och geonät, bestäms egenskaperna enligt kapitel 10 och 17 i TK Geo 13. För 

järnvägar gäller sättningskraven för ballasterade spår. 

Utveckling av sättningskrav pågår i många länder med hänsyn till åkkomfort, trafiksä-

kerhet och anläggningarnas funktion, livslängd och underhållskostnad. Inför översynen 

av svenska krav bör erfarenheter från andra länder ha samlats in. ”State-of-the art” från 

relevanta länder sammanställts och utvärderats både avseende kravens utformning och 

deras konkreta betydelse för geotekniska förutsättningar och utformningen av konstrukt-

ioner 

2.1 VÄG 

2.1.1 Bakgrund till Vägverkets sättningskrav (Lovisa Moritz, Trafikverket, 2015) 

Det finns ingen nedskriven sammanställning att tillgå avseende bakgrunden till kraven 

som publicerades första gången i Väg 94. Sättningskraven baseras på funktion, säkerhet 

samt de komfortkrav som gällde 1994. Sättningskraven i längdled baseras framförallt på 

komfortkrav och i tvärled framförallt på säkerhet (avvattningen). Idag är det framförallt 

tvärfallsavvikelsen (avvattningsproblematiken) som blir styrande vid dimensioneringen 

av vägar. Det finns i dagsläget inget totalsättningskrav, men i praktiken används oftast 

30 cm som krav på totalsättning. En översyn är önskvärt för att bland annat kunna ta 

fram ett totalsättningskrav. Uppföljningen av sättningar har inte utförts på ett systema-

tiskt sätt och utfallet av sättningskraven har inte analyserats.  

 

2.2 Järnväg 

2.2.1 Bakgrund till Banverkets sättningskrav (Magnus Karlsson, Trafikverket, 2014-10) 

Ursprungskraven togs fram i samarbete mellan geotekniker och spårtekniker och bygger 

på de spårläges- och geometriföreskrifter som gällde i början av 90-talet. Dessa krav har 

inte ändrats nämnvärt sedan dess. 

Målet var att kraven skulle innebära en optimering mellan sättningsreducerande bygg-

kostnader och kostnader för framtida underhåll/justeringar. Kraven skulle alltså använ-

das för att avgöra om sättningsreducerande åtgärder erfordras eller ej. Uppfylls sätt-

ningskraven ska krav enligt spårläges- och geometrinormer med ett givet antal spårju-

steringar innehållas. De slutliga kravnivåerna bygger dock mycket på praktisk erfaren-

het och mindre på vetenskap. Uppföljningen av sättningar har inte utförts på ett syste-

matiskt sätt och utfallet av sättningskraven har inte analyserats. 

Livslängd 

Spårbyte för UIC60-räl ska ske efter ca 450 miljoner bruttoton. Tiden för att uppnå detta 

varierar mellan ca 25 – 40 år. Dimensionerande sättningsperiod sattes därför till 40 år 

(verkade rimligt). Det vill säga att när man ändå ska byta banöverbyggnaden kan man 

passa på och ”nollställa” uppkomna sättningar. 
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Tillåten sättning i enskild sektion 

Avgörande är måttolerans och justeringsmöjligheter mellan spår och kontaktledning, 

närhet till fasta punkter som broar, spårväxlar och plankorsningar och estetik. 

Justeringsmån för kontaktledningen är ett par dm. 

Där inga anslutande fasta punkter finns och där sättningarna mellan kontaktlednings-

fundament och bank inte blir för stora så behövs teoretiskt inga styrande krav på maxi-

mal sättning så länge som spårläges- och geometrinormerna uppfylls, men sättningar 

brukar inte bli helt jämna. Det finns alltså ett samband mellan stora sättningar och dåligt 

spårläge, dvs. ju större tillåtna totalsättningar, desto sämre spårläge. Därför begränsas 

tillåten totalsättning i en enskild sektion normalt till 20 cm på 40 år. Kraven på sätt-

ningsstorlek variera dock med avseende på tillåten hastighet, vilket t.ex. innebär 30 cm 

för sth 100 respektive 10 cm för sth 350. 

Tillåten sättning i tvärled 

I valt krav på tillåten sättningsskillnad i tvärled utgår man från 3 spårjusteringar på en 

40 års period + 5 mm, dvs. totalt 20 mm. Detta ger tillåten sättningsskillnad i tvärled på 

1,4 % (spårvidd 1435 mm). 

I och med att järnvägens tvärsektion är så smal så blir detta endast aktuellt om jordlag-

ren lutar kraftigt eller har väldigt olika mäktighet i tvärled. 

Tillåtna sättningar i längdled 

Man utgick från samma koncept som i Väg 94, dvs. man kopplade kraven på tillåten 

sättning i längdled till hastighet (sth) och projekterad vertikalradie. Detta blev ett allde-

les för komplicerat system, varför det förenklades till dagens krav med en sättnings-

kurva för varje sth. 

Vidare gjorde man i förarbetet till BVF 585.14 en utredning för att jämföra kostnaden 

för spårjusteringar kontra sättningsreducerande förstärkningsmetoder (kalkcementpe-

lare, lättfyllning, utskiftning). Denna visade att kostnaderna för förstärkningar blev höga 

jämfört med spårjustering. Det är inte säkert att detta gäller idag eftersom förutsättning-

arna för spårjusteringsarbeten har ändrats. Exempelvis har ju den ökade trafiken lett till 

att det är svårare att få tider i spår, vilket påverkar kostnaderna. 

 

2.2.2 Sammanställning av tidigare gjorda sammanställningar avseende krav för järn-
vägar (Alexander Smekal, Trafikverket, 2014) 

I arbetet med att ta fram krav för höghastighetsbanor i Sverige gjorde Trafikverket en 

sammanställning av krav hos andra länder i Europa. 

Frankrike – bara ballasterat spår 

I princip tillåts inga konsolideringssättningar efter anläggningstiden. Det finns krav på 

att sättningar under drift inte får överskrida 10 cm på 25 år och samtidigt får den tillåtna 

sättningen inte bli större än 1 cm per år. 

Tyskland – ballasterat och ballastfritt spår 

I princip tillåts inga konsolideringssättningar efter anläggningstiden. De sättningar som 

tillåts är så små att det inte går att beräkna dem med dagens metoder.  
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Tillåtna totalsättningar: 

- Ballastspår 3 cm för livslängd 30-40 år 

- Ballastfritt spår 1,5 cm för livslängd 60 år. 

Dessutom tillåts inte totala konsolideringssättningar av bank och undergrund vara större 

än att någon punkt överstiger lutningen 1/500 i relation till avståndet från referenspunk-

ten. 

Om undergrunden består av homogena jordar längs en bansträcka med en utsträckning 

som är längre än 100 m, kan totalsättningen för ballastfritt spår ökas till 30 mm. Detta 

gäller bara under en förutsättning att ingen separat sektion kan förväntas ha en kvarstå-

ende sättning större än 5 mm relativt nästa sektion. Befästningar kan maximalt justeras 

20 mm enligt tyska regelverk. 

För tillåtna differenssättningar för ballasterat spår gäller diagram i Figur 2-1: 

 

 

Figur 2-1 Tillåtna differenssättningar för ballasterat spår 

 

I undantagsfall kan totala sättningar tillåtas uppgå till 60 mm under förutsättning att 

kurvradien på vertikalprofilen uppfyller villkoret för dynamiska körförhållanden Ra ≥ 

0,4 • (Vd)
2
. 

o Ra är vertikal radie 

o Vd är dimensionerande hastighet 

I vissa fall kan koefficienten ändras till 0,25 om det förkommer bankar högre än 10 m 

med långa övergångar, som ligger på undergrund som inte varit förbelastad och som 

tillåter utformning av en jämn sättningskurva. 

För övergångar vid ballastfritt spår gäller att sättningen inte får överstiga 20 mm vid 

avstånd 30 m från landfäste och resulterande gradient på grund av differenssättningar 

måste vara mindre än 1:1000. För ballastspår gäller samma regler, men sättningen är 

begränsad till tiden mellan underhållscykler (normalt 6 år, men kan vara längre). 
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Spanien – bara ballasterat spår 

I princip tillåts inga konsolideringssättningar efter anläggningstiden. På grund av detta 

finns det inga krav på tidsberoende totalsättningar eller differenssättningar. I praktiken 

kan projektledare fastställa krav på tillåtna sättningar. 

När undergrunden består av leriga jordarter och man använder djupdränering, tillåts 

sättningar, som inte överskrider 5 cm på 100 dagar efter utförande av överbyggnad. I 

detta fall gäller följande regel för uppföljning av sättningar och underhåll, se Figur 2-2. 

 

Figur 2-2 Krav för kontroll och uppföljning av sättningar 

 

Förslag till systemstandard för Svensk höghastighetsbana, ballastfritt spår (maj 2014) 

Fyllningar (förstärkningslager, frostisoleringslager, bankfyllning) 

Fyllningar ska utföras så att totalsättning inte överstiger 5 mm efter anläggningstiden. 

Dimensionerande sättningar ska beräknas för en dimensioneringsperiod av 80 år och 

hänsyn ska tas till sättning både i undergrund och i underbyggnad. 

Undergrunden 

- Inga dimensionerande konsolideringssättningar får förekomma i oförstärkt eller 

förstärkt undergrund efter anläggningstiden. 

 

2.2.3 Tillåtna sättningar (Förslag utformat av Smekal m fl., Trafikverket) 

Förslag till krav för höghastighetsbanor framtagna av en grupp på Trafikverket. Dessa 

krav är hårdare än nuvarande krav i TK Geo. 

Sättningarna i undergrunden varierar med tiden och tenderar att minska ju mer under-

grunden konsolideras. Därför bör kraven på sättningar i spåret ställas i relation till hur 

lång tid marken har varit förbelastad och hur lång tid spåren har trafikerats. Man ska 

även ta hänsyn till underhållsbehovet, som bestäms utifrån spårlägesnormer och under-

hållskostnaderna när kraven fastställs. 
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Förslag till krav på tillåtna sättningar för ballastspår 

I Tabell 2-1 respektive Figur 2-3 anges förslag på sättningskrav för ballastspår. 

Differenssättningar 

Enligt spårlägeskrav är maximalt värde för differenssättningar 4 mm på 25 m. 

Tabell 2-1. Tillåtna differenssättningar i ballastspår 

Tid från trafikstart 

[år] 

Antal spårjusteringar 

på ett och samma ställe 

Sättning, [mm]  

(totalt per år/summa) 

1 - 4 2 ggr/år 32/ 

5 – 10 1 gång/år 24/56 

11 - 40 Var tredje år 40/96 

Max värde: 96 mm på 40 år 

 

Figur 2-3. Sättningsdiagram för ballastspår.(Kurvan för sättning i naturjord är en beräknad sättnings-

kurva för en sektion i en lös jord någonstans i Sverige.)  

Totala sättningar i enskild sektion 

Tabell 2-2. Tillåtna totalsättningar för ballastspår 

Tid  

[år] 

Sättning 

[mm] 

1 – 5  40 

6 – 10 40 

11 – 20 40 

21 – 30 40 

30 – 40 20 

Max värde: 180 mm på 40 år 
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Förslag till krav på tillåtna sättningar för ballastfritt spår 

I Figur 2-3 anges förslag på sättningskrav för ballastspår. 

Differenssättningar 

Enligt spårlägeskrav är maximalt värde för differenssättningar 4 mm på 25 m sträcka. 

Tabell 2-3. Tillåtna differenssättningar i ballastfritt spår. 

Tid från trafikstart 

[år] 

Antal spårjusteringar 

på ett och samma ställe 

Sättning [mm] 

(totalt per år/summa) 

1 - 10 1 ggr/5 år 8/ 

10 - 30 1 ggr/10 år 12/20 

40 - 100 1 ggr/10 år 2/60 

Max värde: 60 mm på 100 år 

3 INVENTERING AV SÄTTNINGSKRAV 

Arbetet har utförts med följande metodik: 

1. Genomgång av sättningskravför väg och järnväg i Sverige baserad på TK 

Geo 13 inkl. tillgängligt underlagsmaterial samt samtal med Magnus 

Karlsson och Lovisa Moritz, Trafikverket 

2. Kontakt med andra länders Trafikverk eller motsvarande 

3. Genomgång av erhållet underlag – litteraturstudie. 

4. Sammanställning av krav i andra länder i jämförelse med krav i Sverige. 

5. Rekommendationer och förslag till fortsatt arbete. 

 

3.1 Sammanställning av tagna kontakter/kontaktpersoner 

I Tabell 3-1 redovisas en sammanställning över kontaktpersoner som i olika omfattning 

har varit behjälpliga med underlag till denna rapport. I bilaga 2 finns en mer omfattande 

tabell med kontaktuppgifter samt kortfattat, vilken information som erhållits. 

Tabell 3-1 Sammanställning av kontaktpersoner för respektive land 

Land Kontaktperson Mailadress Myndighet/Företag 

Danmark Torben Thorsen TRT@geo.dk  Geo 

 Ole Kisum OKI@dvd.dk Vejdirektoratet 

England Andrew Jukes Andrew.jukes@highways.gsi.gov.uk Highways Agency 

 Derek Butcher derek.butcher@networkrail.co.uk  Network Rail South East 

Finland Panu Tolla Panu.Tolla@liikennevirasto.fi  Liikennevirasto/Trafikverket 

 Minna Karstunen, över-

sättning till engelska 

minna.kartstunen@chalmer.se Chalmers Tekniska högskola 

mailto:TRT@geo.dk
mailto:derek.butcher@networkrail.co.uk
mailto:Panu.Tolla@liikennevirasto.fi
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Holland Arend Kremer arend.kremer@prorail.nl Prorail 

 Arjan Venmans Roadapt, 

översättning till engelska 

arjan.venmans@deltares.nl  Deltares 

Kanada Betty Bennett/Stephen 

Lee 

betty.bennett@ontario.ca, step-

hen.lee@ontario.ca  

Ministry of Transportations 

Pavements and Foundations 

Section, Ontario, Transport 

Canada 

 Marie-Christine 

Delisle/Mario Ruel 

marie-

christine.delisle@mtq.gouv.qc.ca  

Ministère des Transports du 

Québec, Canada/ Transport 

Canada Rail Safety 

 Mario Ruel mario.ruel@cn.ca  Transport Canada Rail Safety 

Norge Margareta Viklund margareta.viklund@jbv.no  Jernbaneverket 

 Frode Oset
1
 frode.oset@vegvesen.no  Statens Vegvesen 

Österrike Prof. Blab och Lukas 

Eberhardsteiner 

lukas.eberhardsteiner@tuwien.ac.at  Teknische Universität Wien 

4 NUVARANDE SÄTTNINGSKRAV I SVERIGE, ENLIGT TK GEO 13, 
KAP 3 BRUKSGRÄNSTILLSTÅND 

Vid dimensionering med hänsyn till sättning ska egentyngd av jord och andra  

konstruktionsmaterial samt inverkan av grundvatten- och portrycksförändringar i form 

av medelvärde beaktas. Lastspridning ska beaktas med en elasticitetsteoretiskt baserad 

metod. Trafiklast beaktas inte vid sättningsberäkningar, dock ska risken för omlagringar 

till följd av vibrationer beaktas. Beräknad sättning ska vid nybyggnad avse tiden från 

vägens eller järnvägens idrifttagande. 

Sättningar och differenssättningar inklusive deras tidsförlopp ska beräknas med förut-

sättningar enligt avsnitt 4.1.1 och 4.1.2. För bruksgränstillstånd gäller att γM och γF är 

1,0, dvs. karakteristiska parametrar ska användas.  

Då krypning kan antas utgöra en väsentlig del av sättningen ska en beräkningsmetod 

som tar hänsyn till detta användas. 

Dimensionerande sättningar ska beräknas för en dimensioneringsperiod av 40 år och 

hänsyn ska tas till sättning både i undergrund och i underbyggnad.  

                                                 
1
 Kontakt ej tagen i dagsläget i och med att norska kraven liknar de svenska. 

mailto:arjan.venmans@deltares.nl
mailto:betty.bennett@ontario.ca
mailto:betty.bennett@ontario.ca
mailto:marie-christine.delisle@mtq.gouv.qc.ca
mailto:marie-christine.delisle@mtq.gouv.qc.ca
mailto:mario.ruel@cn.ca
mailto:margareta.viklund@jbv.no
mailto:frode.oset@vegvesen.no
mailto:lukas.eberhardsteiner@tuwien.ac.at


   
2015-02-27 1.1-1403-0224 

 15285 
 
 

 12 (39) 

Nivåjustering under dimensioneringsperioden ska tillämpas om totalkostnaden, inklu-

sive kostnader för nivåjustering, minskar. Stabilitetskrav ska uppfyllas även efter juste-

ringar av vägyta eller spår. 

4.1 Vägar 

Den beräknade sättningsskillnaden hos vägbanan i vägens längdled och tvärled får inte 

överstiga de i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 angivna värdena.  

Vägkonstruktion ska utformas med hänsyn till sättning så att förutsatta dräneringsför-

hållanden för överbyggnaden bibehålls.  

Vid plankorsningar fastställs godtagbara sättningsskillnader efter särskild utredning. 

4.1.1 Sättning i längdled 

Största godtagbara sättningsskillnad ΔS hos vägyta på sträckan L, är:  

 

  4.1-1 

 

  4.1-2 

 

Storlek på Δtot och ΔR redovisas grafiskt i Figur 4-1. 

 

 
Figur 4-1 Δtot och ΔR på sträckan L. 
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För referenshastighet, VR mellan 30 och 100 km/h gäller: 

Då L < (VR+30)/2 är: 

 4.1-3  

 

 

Då L  (VR+30)/2 är: 

 4.1-4 

 

L är avståndet i längdled över vilken sättningsskillnaden mäts, (m). 

R är vertikalradie, (m). 

För vägar med referenshastigheten, VR > 100 km/h gäller att:  

  4.1-5 

 

m=1,3 för VR = 110 km/h.  

m=1,4 för VR = 120 km/h. 

Δtot, VR 90 är tillåten sättningsskillnad vid referenshastigheten vid 90 km/h. 

4.1.2 Sättning i tvärled 

Största tillåtna tvärfallsavvikelse till följd av sättning anges i Tabell 4-1.  

Tabell 4-1. Största tillåtna tvärfallsavvikelse hos vägbanan till följd av sättning.  

Referenshastighet 

(km/h) 

 

30-40 

 

50 – 80 

 

90 - 120 

Tvärfallsavvikelse 

(%) 

 

1,2 

 

1,1 

 

1,0 

Vid bro är tillåten tvärfallsavvikelse noll (0) i direkt anslutning till bron och ökar sedan 

linjärt till värdena i Tabell 4-1 inom en övergångssträcka enligt Tabell 4-2 

Tabell 4-2. Minsta övergångssträcka för tvärfallsavvikelse vid bro. 

Referenshastighet (km/h) Minsta övergångssträcka (m) 

30 – 40  20 

50 – 80  30 

90 – 120  50 
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4.2 Järnvägar 

Beräknad totalsättning och sättningsskillnad i spårmitt i järnvägens längdled och sätt-

ningsskillnad i tvärled får inte överstiga de i avsnitt 4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3 angivna vär-

dena. 

Kraven ska tillämpas vid projektering av nya järnvägar med ballasterade spår, samt vid 

större upprustning av befintliga järnvägar.  

För ballastfria spårlösningar ska sättningskraven bestämmas i varje enskilt fall av Tra-

fikverket. 

4.2.1 Totalsättning 

Största tillåten totalsättning i enskild sektion för banor med olika största tillåten hastig-

het (sth) anges i Tabell 4-3. 

 
Tabell 4-3. Tillåten totalsättning, s vid olika sth. 

sth (km/h) Tillåten totalsättning, s (cm) 

100 30 

160 20 

200 20 

250 20 

350 10 

 

4.2.2 Sättning i tvärled 

Största tillåten snedsättning i tvärled anges i Tabell 4-4. Tillåten sättning i tvärled beräk-

nas som lutningen mellan beräknad sättning i två punkter belägna på ömse sidor om 

spåret, beräkningspunkterna ska ligga mitt för varandra. 

 
Tabell 4-4. Tillåten snedsättning vid olika sth 

sth (km/h) Tillåten snedsättning i enskild sektion (%) 

100 1,9 

160 1,60 

200 1,4 

250 1,4 

350 1,4 

Vid bro är tillåten snedsättning noll (0) i direkt anslutning till bron och ökar linjärt till 

värdena i Tabell 4-4 inom en övergångssträcka på 50 m.  

4.2.3 Sättning i längdled 

Största godtagbara sättningsskillnad beräknas som differensen mellan sättning i spårmitt 

mellan två sektioner på avståndet L. Godtagbar sättningsskillnad anges i Figur 4-2. 
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Figur 4-2. Godtagbar sättningsskillnad i längdled. 

 

4.2.4 Sättningskrav för kontaktledningsfundament 

Största tillåten differenssättning mellan fundament och närliggande spår är 0,10 m. 

4.2.5 Sättningsuppföljning 

Sättningsmätningar ska göras med sådan mätnoggrannhet, frekvens och under så lång 

tid att hela sättningsförloppet, inklusive kvarvarande sättningar, kan bestämmas så att 

lämpliga åtgärder kan vidtas. Samtliga förhållanden som påverkar sättningsförloppet, 

som belastning, tjäle m.m. ska dokumenteras.  

5 SÄTTNINGSKRAV ENLIGT TILLFRÅGADE LÄNDER 

5.1 Danmark 

Material har inhämtats från Vejdirektoratet och via kontakter med konsulter avseende 

vägdimensionering. Dessvärre har ingen omfattande information erhållits avseende 

järnvägar.  

5.1.1 Väg 

I Danmark har man inte sättningskrav utan man har istället krav på utförandet av väg-

byggnaden och krav på de material som används. 

Kraven finns beskrivna i olika arbetsbeskrivningar (AAB) för de jord-, sand- och grus-

typer som man använder i överbyggnaden. Det finns AAB för bärlager (bundsikring) av 

sand och grus, stabilt grus, jordarbeten samt jordstabilisering, där också krav på olika 

kontroller beskrivs. Utöver detta finns det också krav på själva uppbyggnaden av be-

läggningen (asfalten). 

Materialet finns på http://vejregler.lovportaler.dk/. 

5.1.2 Järnväg 

Endast kortfattad information har erhållits avseende krav för järnvägar och det är att nya 

järnvägsbankar ska dimensioneras för en maximal sättning om 6 mm/år. 

 



   
2015-02-27 1.1-1403-0224 

 15285 
 
 

 16 (39) 

5.2 Finland 

Minna Karstunen, Chalmers Tekniska högskola har hjälpt till med översättningen av de 

finska normerna för vägar och järnvägar, Geoteknisk dimensionering av vägar. Finska 

Trafikverkets vägledning 19/2012 respektive RAT03 som innehåller geoteknisk dimens-

ionering av järnvägar. Sättnings- och deformationskrav i olika sammanhang redogörs 

nedan. Finska Trafikverket bakgrundsdokument till kraven för totalentreprenader finns i 

bilaga 2. 

Följande referenslitteratur har använts av Prof. Minna Karstunen, Chalmers, för att ge 

underlag avseende gällande sättningskrav för vägar och järnvägar i Finland:  

[1] Liikenneviraston (10/2012). “Tien geotekniikan sunnittelu”. (Geotechnical design of 

roads. Finnish Transport Agency Guide, Section 6.3.) 

[2] Liikenneviraston (01/2014). “ST tuotevaatimusmallin painumakriteerit” (Settlement 

criteria for Design and Build contracts, Section 4.2.1 incl. table Sivukaltevuus in section 

5.2). 

[3] Liikenneviraston (XX/2013). RATO Osa 3. ”Ratatekniset ohjeet (RATO) Osa 3, 

Radan rakenteet” (Technical guidance for tracks (RATO), Part 3, Track structures).  

 

5.2.1 Väg 

Efter nedanstående underrubriker finns kapitelhänvisning till den finska vägledningen 

inom parentes. 

Bedömning av sättningar (kap 6.3.1) 

Vid sättningsdimensionering av vägar så ska sättningarnas storlek bestämmas som en 

funktion av tiden för vägyta och stödkonstruktioner. Analyserna ska baseras på fältun-

dersökningar som ska uppfylla gällande krav och vara i tillräcklig omfattning i förhål-

lande till aktuellt skede i plan- och byggprocessen. Sättningarna ska beräknas både i 

vägens tvärled såväl som i längdled för vägens livslängd. I vanliga fall skall sättningar-

na kontrolleras efter 5 år, 10 år och 50 år från trafiköppning. Om vägkroppen innehåller 

vatten- och/eller spillvattenledningar eller liknande ska sättningar även beräknas för 

byggtiden. De förväntade sättningarna ska följas upp enligt upprättad kontrollplan. Sätt-

ningsuppföljningen ska utföras enligt en särskild rapport, TIEH 3200695, ”Bedömning 

av sättningar utifrån resultat av fältmätningar”. 

Sättningskriterier – Sättningskrav (kap 6.3.2) 

Målet med dimensioneringen i bruksgränstillstånd är att dimensionera konstruktioner så 

att man undviker oplanerade underhålls- och reparationscykler. Sättningskrav i tvärled, i 

längdled samt för differenssättningar måste uppfyllas enligt beställarens uppställda krav 

för varje område och projekt. Generella nivåer för krav på sättningar redovisas i Tabell 

5-2.  Den maximalt tillåtna sättningen kan ökas om byggnationen går över mäktiga lösa 

sediment (>20 m), under förutsättning att förhållandena är väldigt homogena avseende 

deformationsegenskaper och dessa antaganden är baserade på en väldigt noggranna och 

omfattande undersökningar.  

Sättningskraven kan skärpas, om det är stora variationer i mäktighet hos de sättningsgi-

vande jordarna och om deformationsegenskaperna inte har undersökts tillräckligt nog-

grant. 
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Sättningskravet avseende maximala sättningar kan användas under förutsättning att det 

är en tillräckligt stor andel av konsolideringssättningarna som utbildas under byggtiden. 

För att inte få skadliga sättningar under driftstiden ska de beräknade sättningarna under 

de 10 första åren efter trafikpåsläpp vara beräknade till mindre än 40 % av de beräknade 

sättningarna för 50 år. 

Den maximala sättningen samt differenssättningen styrs också av krav relaterade till 

dränering och väggeometri liksom väguppbyggnaden/vägkonstruktionen och måste ut-

redas som en del i dimensioneringen. Som tillägg kan även planerad vägkonstruktion, 

stabilisering eller förstärkningsåtgärder påverka tillåtna sättningar. Detta beskrivs lite 

längre ner. 

Sättningarna får inte förstöra funktionen hos dräneringsanläggningar, serviceanlägg-

ningar, kablar eller liknande infrastruktur. Om dessa anläggningar ligger i/under väg-

kroppen eller bredvid vägen, kan hårdare sättningskrav behöva sättas. Sättningar som 

kan äventyra avrinningen från vägytan tillåts inte. Sättningskraven baseras på olika väg-

typer enligt Tabell 5-1.  

Tabell 5-1. Definition av vägtyp 

Vägtyp Beskrivning 

V1 Motorvägar (Mo, Mol) 120 km/h 

V2 Huvudvägar/europavägar (Vt, Kt) 80-100 km/h och motorvägar (Mo, Mol) 100 

km/h 

V3 Regionala vägar 80-100 km/h och ÅDT>1000 fordon/dag 

V4 Regionala vägar 60 km/h och KVL < 1000 och lokalvägar KVL > 1000 

V5 Lokalvägar ÅDT 400-1000 fordon/dygn 

R1 Vägar med kantsten eller konstruktioner/ledningar som är känsliga för sättningar, 

80 km/h
2
 

R2 Vägar med kantsten eller konstruktioner/ledningar som är känsliga för sättningar, 

50-70 km/h
2
 

R3 Vägar med kantsten eller konstruktioner/ledningar som är känsliga för sättningar, 

< 50 km/h
2
 

K1 Gång- eller cykelväg, separerade (asfalterade) 

K2 Gång- eller cykelväg, separerade från bilväg med kantsten, upphöjda 

 

Dessa krav ska användas för alla markanläggningar inklusive stabilisering och grund-

förstärkningar. Det är viktigt att ta hänsyn till de olika sättningsförutsättningarna i över-

gångar mellan förstärkt och oförstärkt jord. 

                                                 
2
 Separerad körbana, upphöjd cykel- och/eller gångbana och VA-ledningar eller andra sättningskänsliga 

konstruktioner. 
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Tabell 5-2. Maximalt tillåtna totalsättningar, differenssättningar samt förändring av skevning/lutning av 

vägytan under driftstiden, som underlag för att ta fram nödvändiga grundförstärkningar. 

Vägtyp Vinkeländring i 

längdled 

0…50år
2
 

pkallow  

0/50 ≤ 

[%] 

Totalsättning, 50 

år
3
,  

sallow50y≤ 

[mm] 

Tvärfallsavvikelse, 

50 år
4
 

skallow50y≤  

[%] 

Tvärfallsavvikelse, 

10 år
2
 

skallow10y≤  

[%] 

V1 0,6 300 ± 1,5 -1,0 till +1,0 

V2 0,8 400 ± 1,5 -1,0 till +1,0 

V3 1,1 600 ± 2,0 -1,0 till +1,0 

V4 1,6 800 ± 2,0 -1,0 till +1,5 

V5 2,2 800 ± 2,0 -1,5 till +1,5 

R1 0,6 200 ± 1,5 -1,0 till +1,0 

R2 0,8 200 ± 1,5 -1,0 till +1,5 

R3 1,1 200 ± 1,5 -1,5 till +1,5 

K1 2,2 800 ± 1,5 -1,0 till +1,5 

K2 Samma som för vägbanan 

 

Definitionen av hur tillåten vinkelförändring i längdled (pkallow 0/50) respektive total-

sättning efter 50 år i trafik (sallow50y) illustreras i Figur 5-1. Kriteriet för tillåten vinkel-

ändring i längdled jämförs med den maximalt uppmätta vinkeländringen för en specifik 

vägsträcka. Den maximalt tillåtna totalsättningen ges av den tillåtna vinkeländringen för 

respektive vägsträcka jämfört med planerad nivå för vägytan. 

 

Figur 5-1. Definition av vinkeländring i längdled pga. sättningar och totalsättning 

 

 

Antaganden inför dimensionering (kap 6.3.3) 

Resultaten från sättningsberäkningarna ska sammanställas och utvärderas med hänsyn 

till hur troliga de är. Utvärderingen ska göras med hänsyn till bl.a. följande faktorer: 

                                                 
3
 Värdena för tillåten totalsättning ska baseras på denna vägledning och vid behov mer detaljerat. Tilläg-

gas ska att det oftast är vinkeländringen som är dimensionerande och inte totalsättningen. 

4
 För sättningar på övergångssträckor/övergångskonstruktioner mellan väg och bro/konstruktion accepte-

ras endast 50 % av de maximala vinkeländringarna i tvärled och längdled. 

Planerad vägyta 

Nivå efter sättningar 
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- informationen avseende markförhållandena och förändringar av dessa 

- informationen avseende jordens hållfasthet, permeabilitet och kompressions-

egenskaper 

- information avseende fyllning, som utgör belastningen och eventuella föränd-

ringar i grundvattennivåer 

- sättningens påverkan på de konstruktioner, som ska dimensioneras, med avse-

ende på funktionalitet 

- sättningens påverkan på omgivningen av de konstruktioner, som ska dimension-

eras. 

Om det behövs kan ovan ställda krav ändras och ska då dokumenteras i projekterings 

PM. 

 

Kommentar: Hänsyn ska tas till horisontella deformationer om de kan påverka den ver-

tikala sättningsstorleken, se nedan. 

Dimensionering med hänsyn till horisontella deformationer (kap 6.4) 

Med horisontella deformationer menas horisontella deformationer som uppkommer på 

grund av skjuvtöjningar i undergrunden. 

Den planerade vägkonstruktionen liksom konstruktioner i vägens närhet ska inte skadas 

av den planerade vägbyggnaden. Möjliga risker ska uppskattas och dokumenteras som 

en del i projekterings PM. Dimensioneringen och anvisningarna för speciella arbeten 

ska innehålla krav som minimerar riskerna och anpassar dem till den av beställaren ac-

cepterade risknivån. 

Typiska övriga anläggningar i vägkonstruktionen är dränerings-, VA-, fjärrvärme- och 

elledningar. Instruktioner för hur de ska förläggas i vägområdet ges i Finska Trafikver-

kets tekniska anvisningar för vägar (Liikenneviraston tienpidon tekniset ohjeet) 

Horisontella deformationer kan bl.a. vara ett resultat av: 

- otillräcklig stabilitet hos förstärkt konstruktion 

- otillräcklig stabilitet hos skärningsslänt i jord eller berg på grund av spännings-

förändringar i dessa slänter 

- eftersättningar/kompaktering av jorden 

- förstärkningsåtgärder och jordförbättring som utskiftning 

- vibrationer under byggtiden, packningsmetoder eller annan störning av under-

grunden.  

Horisontella deformationer hos stödkonstruktioner med permanenta laster kan beräknas 

genom finita elementanalyser. Resultaten från beräkningarna och framförallt tillförlit-

ligheten av använda indata ska tas med vid dimensioneringen. 

I normala fall kan de horisontella rörelserna av konstruktioner i jorden och pålade väg-

bankar bedömas med hjälp av stabilitetsberäkningar. 

De beräknade horisontella rörelserna ska verifieras genom fältmätningar enligt upprät-

tad kontrollplan. 
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Förstärka vägbankar (kap 7) 

Nedan redogörs för vissa kommentarer/kompletteringar avseende förstärkning av väg-

bankar  

Pålade vägbankar 

Dimensioneringstiden för en förstärkt vägbank är 100 år. 

Om vägen ansluter till en bro eller liknande konstruktion, som kan skadas med hänsyn 

till plastiska deformationer, ska dessa dimensioneras med högre krav avseende säker-

hetsfaktor enligt finska trafikverkets tillämpningsdokument för EC7. Sättningar i under-

grunden under vägbanken ska kontrolleras. Detta görs med beräkningar om det inte kan 

avgöras utifrån fältundersökningar att sättningarna kommer att bli försumbara. Som 

komplement till vertikala deformationer/sättningar ska även horisontella deformationer 

beräknas om de kan påverka storleken av de vertikala sättningarna eller om de kan för-

sämra vägytans livslängd eller konstruktioner i vägens närhet. 

För sättningsanalyserna ska karakteristiska värden användas för undergrunden såväl 

som för vägbanken och med hänsyn till följande: 

- täckningen och kvaliteten av fältundersökningarna 

- inhomogena markförhållanden identifierade genom fältundersökningarna 

- effekten av yt- och grundvattennivåer samt deras påverkan på spänningsnivåer. 

Inför beräkningarna ska representativa lastfall bestämmas utifrån både tillfälliga (laster 

under byggtiden) och permanenta tillstånd. 

I sättningsberäkningarna ska följande redovisas: 

- initiella/primära sättningar (elastiska sättningar) 

- konsolideringssättningar 

- krypsättningar. 

Under förutsättning att inte någon av dessa kan anses försumbara. 

Som tillägg till markförhållanden måste även följande beaktas både i stabilitets- och 

sättningsanalyser: 

- befintliga och planerade konstruktioner i vägområdet såsom VA-ledningar m.m. 

- krav på vägens dränering 

- sättningar under byggtiden och användning av eventuella förbättringsarbeten 

- användning av stabiliserande tryckbankar 

- olika byggskeden 

Särskild hänsyn ska tas om vägbanken ska breddas över lös undergrund. Tillförlitliga 

analyser kan oftast bara göras med finita elementmetoder under förutsättning att det 

finns heltäckande och detaljerad information av mark/jordförhållandena. Om det anses 

nödvändigt så kan strängare krav för maximalt tillåtna sättningar användas. 

Skärningar 

Dimensionering med hänsyn till horisontella deformationer görs enligt tidigare redovi-

sat kapitel 6.4. 
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Massutskiftning 

Dimensioneringstiden för en vägbank byggd med hjälp av massutskiftning är 100 år. 

Massutskiftning ska dimensioneras så att det inte blir några sättningar/deformationer 

varken i fyllnadsmassorna eller i undergrunden. 

Lättfyllning 

Dimensioneringstiden för en vägbank byggd med lättfyllning är 100 år. 

Livslängden avser även lättfyllningsmaterialet i sig och dess betydelse för närliggande 

konstruktioners lastförhållanden både tillfälligt och permanent. 

Vertikaldränering 

Dimensioneringstiden för en vägbank byggd med vertikaldränering är 100 år. 

En vägbank byggd med vertikaldränering ska dimensioneras så att sättningarna utbildas 

under byggtiden. Dimensioneringen ska även innefatta krypsättningar eftersom deform-

ationer på grund av krypsättningar ska ligga inom ramen för uppsatt krav från beställa-

ren. 

Pålbryggor och konstruktioner med pålar och pålplattor 

Dimensioneringstiden för en vägbank byggd med pålar är 100 år. 

En vägbank byggd på pålar ska dimensioneras så att inga sättningar uppstår under 

driftstiden. 

Övergångskonstruktioner 

Om förhållandena är sådana att maximalt tillåtna differenssättningar inte kan hållas ska 

övergångskonstruktioner byggas så att kraven uppfylls. Dimensioneringen ska baseras 

på kraven enligt Tabell 5-2, men bara till halva sättningsstorleken. För att få en väl funge-

rande övergångskonstruktion ska den ända som ansluter till en konstruktion som inte 

sätter sig överhuvudtaget, dimensioneras så att den inte sätter sig alls, dvs. 0 mm i sätt-

ningar.  

En vägbank byggd på pålar ska dimensioneras så att inga sättningar uppstår under 

driftstiden. 

Stödmurar och tunnlar 

Dimensioneringstiden för stödmurar och tunnlar är 100 år. 

Stödmurar och tunnlar ska dimensioneras så att inga sättningar uppstår under driftstiden. 

Bullervallar 

Dimensioneringstiden för bullervallar är 50 år. 

 

Labresultat som indata i sättningsberäkningar  

I de finska normerna finns också instruktion hur man utvärderar laboratorieresultat för 

att ha som indata i sättningsberäkningarna. Dessa skiljer sig en hel del från de svenska 

normerna, bl.a. avseende: 

- Man förordar stegvisa ödometerförsök för att möjliggöra beräkning av krypsätt-

ningar. 
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- CRS-försök måste utföras med olika deformationshastigheter utifrån jordart. 

- Det finns rekommenderade instruktioner avseende dränerade triaxialförsök med 

rätt spänningsnivå för 2D och 3D-beräkningar. 

- Man använder sig av en annan korrektionsfaktor för utvärdering av förkonsoli-

deringstryck från CRS-försök.  

 

5.2.2 Sättningskrav för totalentreprenader (ST toutevaatimusmallin painumakriteerit 
kap 4.2.1) 

För totalentreprenader görs en del tillägg/förändringar jämfört med tidigare beskrivna 

krav. 

Dimensioneringskrav 

- Totalsättning beräknas för 50 år. 

- Vinkelförändring i längdled beräknas för 50 år. 

- Vinkelförändring i tvärled/tvärfallsavvikelse, beräknas för 10 respektive 50 år. 

Konstruktionerna ska vara dimensionerade så att de uppfyller kraven i Tabell 5-2. 

I dimensioneringskraven finns normalt inte sättningar som uppkommer under byggtiden 

med. Om aktuell vägbank innehåller dränerings-, VA- elledningar eller liknande så ska 

man även ta hänsyn till sättningar som uppkommer under byggtiden.  

Krav avseende garantitid och övertagande av totalentreprenader respektive totalent-

reprenader med underhållskrav 

Krav på förutsättningar som ska gälla vid övertagande efter garanti- eller underhållspe-

riod 

- sättningsstorlek – riktvärde 

- sättningshastighet – riktvärdet 

- vinkeländring i längdled – intervall för riktvärde samt oacceptabel nivå 

- vinkeländring i tvärled/tvärfallsavvikelse – intervall för riktvärde samt oaccepta-

bel nivå. 

Krav på sättningar och sättningshastighet 

Kraven på sättningar för övertagande efter garanti- eller underhållstid redovisas i Tabell 

5-3. 
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Tabell 5-3. Krav för totalsättningar respektive sättningshastighet för totalentreprenader och totalentre-

prenader med underhållstid. 

Vägtyp 

Sättningskrav för övertagande av totalentreprenader respektive totalentreprenader 

med underhållstid.  

Riktvärde total-

sättningar 

(5 till 7 år) 

[mm] 

Riktvärde för sättnings-

hastighet
5
 

(3 - 5 resp. 5 – 7 år) 

[mm/år] 

Riktvärde total- 

sättningar 

(14 år) 

[mm] 

Riktvärde för 

sättningshastighet 

(10 - 14 år) 

[mm/år] 

V1 240 14 300 6 

V2 320 18 400 8 

V3 480 27 600 12 

V4 640 36 800 16 

V5 640 36 800 16 

R1 160 9 200 4 

R2 160 9 200 4 

R3 160 9 200 4 

K1 640 36 800 16 

K2 Samma krav som för närliggande väg 

 

Krav på maximal vinkeländring i längdled 

Vägytan måste vara tillräckligt jämn under hela garanti- och underhållstiden. Om vin-

keländringen överstiger kraven, så kommer ett vite åläggas entreprenören månadsvis för 

varje vinkeländring som överstiger komfortkraven, så länge problemet kvarstår eller 

tills garanti/underhållstiden är slut. Om felet rättas till inom två månader efter det att för 

stor vinkeländring uppmätts, så blir det inget vite.  

Vinkeländringen beräknas för varje 50-m sträcka. Om en av 50-meterssektionerna har 

flera sektioner som överstiger riktvärdet, så beräknas vinkeländringen utifrån det maxi-

mala värdet. Om det oacceptabla riktvärdet överstigs måste entreprenören betala vite. 

Om vägen justeras, så ska mätning utföras före och efter justeringen, så att förändringen 

av vägytans nivå genom mätning, kan bedömas på rätt sätt. 

Vägledning: Målet med dessa krav är att få entreprenören att åtgärda avvikelser inom 

garantitiden. 

                                                 
5
 Oftast är det sättningshastigheten som blir dimensionerande. 
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Tabell 5-4. Riktvärden och gränser  för oacceptabla sättningar 

Sättningskrav för övertagande av totalentreprenader respek-

tive totalentreprenader med underhållstid.  
Förändring av värde 

Vägtyp 

Vinkeländring i längdled 
Under garanti- och under-

hållstid för varje övertramp 

av riktvärdet €/ 50m 

sträcka/ månad för översti-

gande av riktvärdet med 

0,01 %  

Riktvärde [%] Oacceptabelt [%] 

V1 0,24 0,6  

V2 0,32 0,8  

V3 0,44 1,1  

V4 0,64 1,6  

V5 0,88 2,2  

R1 0,24 0,6  

R2 0,32 0,8  

R3 0,44 1,1  

K1 0,88 2,2  

K2 0,88 2,2 

  

Krav på maximal tvärfallsavvikelse 

Sättningar och tvärfallsavvikelser som leder till att vattenavrinningen inte fungerar som 

den ska är inte tillåtna. 

Den godtagbara tvärfallsavvikelsen redovisas i Tabell 5-5. 

Tabell 5-5. Maximalt tillåten tvärfallsavvikelse i överensstämmelse med dimensioneringsregler. Bedöm-

ningen görs utifrån respektive väghalva och 50-msträcka. Riktvärdena gäller inte för planskilda kors-

ningar. 
Sättningskrav för övertagande av totalentreprenader respek-

tive totalentreprenader med underhållstid. Förändring av värde 

Vägtyp Tvärfallsavvikelse Förändring av värde avseende 

tvärfallsavvikelse med % -

enheter för en 100- m sträcka 

[€] 

Riktvärde 

[%] 

Oacceptabelt värde 

[%] 

V1 ±0,5 -1,0 till +1,0  

V2 ±0,5 -1,0 till +1,0  

V3 ±0,5 -1,0 till +1,0  

V4 ±0,5 -1,0 till +1,5  

V5 ±1,0 -1,5 till +1,5  

R1 ±0,5 -1,0 till +1,0  

R2 ±0,5 -1,0 till +1,5  

R3 ±1,0 -1,5 till +1,5  

K1 ±0,5 -1,0 till +1,5  

K2 ±0,5 -1,0 till +1,5  

Kommentar: I sektioner på lös undergrund är tillåten tvärfallsavvikelse riktvärdet respektive oacceptabelt 

värde + 0,5 %-enheter större än givna tabellvärden, om det kan bedömas att avvikelserna kommer att 

minska med tiden, med 0,5 % -enheter. 

Sprickbildning i vägytan på grund av sättningar är heller inte tillåtna. 
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Vägledning: Ibland kan det vara gynnsamt att låta den första ytbeläggningen få mindre 

sprickor i längdled. 

 

Vägledning: För vägar som är breddade kan grundläggningsmetoden ha en avgörande 

effekt på kostnaderna och kvaliteten av den färdiga produkten/vägen. Kraven baseras 

på tillräckligt detaljerat underlag från olika typfall av undersökningar och bedömning-

ar. För enkla fall kan följande krav använda: 

- Breddning av konstruktioner/vägar innebär att projektbaserade studier och för-

nuft ska användas för att sätta upp relevanta sättningskrav avseende den nya 

vägsektionen, särskilt om breddningen sker över lös undergrund. Högre tillåtna 

värden måste vara väl underbyggda, så att inte ändringen av tillåten tvärfalls-

avvikelse måste godkännas separat. Tillåtna värden i tabell… är låga, för att 

motsvara kostnaden av massor för ev. nivåjustering. 

 

5.2.3 Järnväg (RATO OSA 03) Valda delar som rör sättningar 

 

Tabell 5-6. Kriterier för val av undergrund (tabell 3.7:2) 

Underbygg-

nad, typ 

Maxhastighet  

passagerartåg 

V [km/h] 

Max hastighet för gods-

tåg, 225 kN axeltryck 

V [km/h] 

Max hastighet för gods-

tåg, 250 kN axeltryck 

V [km/h] 

0 < 50 < 40 < 40 

1 < 120 < 100 < 60 

2 < 200 < 100 < 80 

3 < 250 < 120 < 100 

4 > 250 > 120 > 100 

 

Sättningar av spår (3.7.3) 

Permanenta sättningar 

Spåret ska dimensioneras så att det maximala värdet för totalsättningarna, vinkeländ-

ringar i längdled och tvärled, som redovisas i Tabell 5-7 inte överskrids efter det att spåret 

har tagits i bruk.  

I områden med övergångskonstruktioner ska underbyggnad typ 4 väljas för restriktioner 

avseende totalsättningar och vinkeländring i längdled och tvärled.  
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Tabell 5-7. Max värden för totalsättningar och vinkeländringar i längdled och tvärled (3.7.2) 

Undergrund 

Jämna total-
sättningar på 
100 år 
[mm] 

Sättningar under 0-2 år Sättningar under 2-9 år 

Vinkeländ-

ring i 

längdled 
[%] 

Vinkel-

ändring I 

tvärled 
[%] 

Vinkeländ-

ring i 

längdled 
[%] 

Vinkel-

ändring I 

tvärled 
[%] 

0 800 0,4  0,8 0,4  0,8 

1 800 0,3  0,6 0,3  0,6 

2 500 0,2 0,4 0,2 0,4 

3 300 0,15 0,3 0,15 0,3 

4 100 0,1 0,2 0,1 0,2 

 

Elastiska sättningar 

På befintliga förstärkta järnvägsbankar, får den maximalt uppmätta elastiska sättningar-

na på slipern uppgå till 8 mm mätt för ett given axeltryck om undergrunden består av 

torv annars gäller maximalt 4 mm.  

Nya förstärkta järnvägsbankar ska dimensioneras på så sätt att laster, motsvarande det 

ekvivalenta dimensionerande axeltrycket, inte skapar större elastiska sättningar än 

0,3 mm i underkant räl och maximalt 3 mm i överkant sliper.  

På ställen med snabba övergångar mellan olika styvheter i spåret (järnvägsbanken) 

(såsom övergångar till bro eller jord-bergövergångar) ska nya spår och spårkonstruk-

tioner dimensioneras så att underkant räl har en beräknad elastisk vertikal sättning på 

maximalt 0,5-1,0 mm vid övergången samt på avståndet 20 m på vardera sidan om 

övergångszonen. Dimensionering av tillfartsbankar finns beskrivet i Geoteknisk di-

mensionering av broar, Finska Trafikverket (Sillan geotekninen suunnittelu/17/). 

 

5.3 Holland 

Följande referenslitteratur har använts av Arjan Venmas, Deltares, för att ge input till 

givna frågeställningar:  

[1] Rijkswaterstaat (2014). ”Specificaties Ontwerp Onderbouw” (Specifications for de-

sign of road embankments, in Dutch), version 5. 

[2] Rijkswaterstaat (2014). “Componentspecificatie Onderbouw” (Specifications for 

road embankments, in Dutch). Including internal version for DBMF contracts, version 

8. 

[3] Prorail (2012). ”Ontwerpvoorschrift Baanlichaam en Geotechniek” (Design specifi-

cations for railway embankments and geotechnics, in Dutch). Document OVS00056-

7.1, version 003. 
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5.3.1 Väg 

Vägar i Holland dimensioneras för en livslängd av 10 000 timmar/~27 år med avseende 

på sättningar. Man har krav på att det ska finnas en särskild projekterings PM avseende 

sättningar, där förväntade och beräknade sättningar för 10 0000 timmar efter konstrukt-

ionens färdigställande ska finnas med liksom eventuella återstående sättningar ska redo-

visas. Valet av 27 års dimensioneringstid har ansetts praktiskt eftersom krypsättningsbe-

räkningarna har 10-logaritm som bas, log (10 000) = 4. 

 

Beräkningar ska utföras för representative områden med ett särskilt beräkningsprogram 

D-Settlement design software. Det finns ett krav på att de digitala filerna ska levereras.  

 

Även en sättningsuppföljnings PM ska ingå som del av ovanstående projekterings PM 

för sättningar. I den ska det beskrivas hur sättningarna hos undergrunden ska övervakas 

för kritiska skeden under byggnationen. Krav på den maximala avvikelsen mellan mätt 

och beräknad sättning är 5 mm för dessa kontrolltillfällen. 

 

Gränsvärden som uppfyller SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Realistic and 

Time-related) måste tas fram och åtgärder för att minimera skador måste finnas om 

gränsvärdena överskrids. Tillhörande underlag ska vara så detaljerat som möjligt för att 

kunna kvantifiera gränserna så bra som möjligt, inte bara i generella termer. 

 

Både Projekterings PM Sättningar och upprättad PM Sättningsuppföljning ska levereras 

med en ”Declaration of no objection”, som är upprättade av ett kvalificerat, oberoende 

och lokalt förankrat konsultföretag med minst 5 geotekniker anställda. 

 

Man har olika krav för olika typer av entreprenader: 

DC, EC, PC respektive DBMF med 20 års underhållskrav, där DC = Design and Con-

struction, EC = Engineering and Construction, PC = Procurement and Construction och 

DBMF = Design, Build, Maintenance and Finance 

 

Sättningskrav med hänsyn till funktionen av vägen  

(OB.XX inom parentes vid rubrikerna refererar till avsnitt i det holländska underlaget) 

Sättningskrav i längdled (OB.01) 

Höjdskillnaden mellan den inmätta vägyta och den projekterade vägytan ska inte skilja 

mer än 50 mm mellan två punkter med 25 m mellanrum/avstånd i vägens längdled. 

Detta gäller alla vägytor förutom på tillfartsbankar. 

 

Kraven ska verifieras enligt följande: 

 I projekteringsskedet ska beräkningar, som ingår i Projekterings PM Sättningar, 

utföras enligt BS9997-1 + C1:2012 och Kapitel 2 i Specifications for design of 

road embankments, version 5, (på Holländska Specificaties Ontwerp On-

derbouw) 

 I byggskedet ska mätningarna, som ingår i PM Sättningsuppföljning, utföras en-

ligt BS9997-1 + C1:2012 och Kapitel 2 i Specifications for design of road em-

bankments, version 5, (på Holländska Specificaties Ontwerp Onderbouw) 

 I byggskedet ska även en rapport upprättas där utförda mätningar jämförs med 

de beräknade sättningarna projekterings PM. 
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 I DBMFentreprenader, ska man mäta alla filer i hela vägbankens bredd, med 25-

metersintervall, vart annat år efter trafiköppning. 

 

Dessa krav har tillkommit sedan tidigare krav som baseras på internationella Roughness 

index, IRI inte har varit tillräckligt tydliga med hänsyn till differenssättningar som upp-

kommer efter att anläggningen färdigställts. 

 

Standardvärdet i kraven är 50 mm för en sträcka på 25 m. Lämpligheten av det här vär-

det beror på vilken undergrund och vilken typ av vägprojekt det är (budget, tillgänglig 

byggtid osv.). Vanligast är att kravet bestäms till mellan 30 mm (komfort och teknisk 

lämplighet på undergrund av sand) och 100 mm (uppfyller precis säkerhetskraven, an-

vänds för höga bankar på lös undergrund med en kort byggtid). Kraven är mindre hårda 

för vägar på lös undergrund (t.ex. på torv) med hänsyn till att förstärkningsåtgärder 

skulle innebära en mycket stor kostnad för att uppnå 50 mm på en sträcka på 25 m. 

Lägre krav än så accepteras inte även om undergrunden är mycket dålig. Det rekom-

menderas att kontrollberäkningar utförs för representativa tvärsektioner, för att få fram 

den lämpligaste nivån för sättningskravet. 

 

Krav på sättningsdifferens mellan körbanor (OB.02) 

Tvärfallet från en körbana får inte avvika mer än 0,5 % jämfört med anslutande kör-

bana, vid tidpunkten ett år från trafiköppning.  

Även här finns instruktioner hur detta ska kontrolleras på samma sätt som för krav på 

sättningar i längdled. 

 I projekteringsskedet ska beräkningar, som ingår i Projekterings PM Sättningar, 

utföras enligt BS9997-1 + C1:2012 och Kapitel 2 i Specifications for design of 

road embankments, version 5, (på Holländska Specificaties Ontwerp On-

derbouw) 

 I byggskedet ska mätningarna, som ingår i PM Sättningsuppföljning, utföras en-

ligt BS9997-1 + C1:2012 och Kapitel 2 i Specifications for design of road em-

bankments, version 5, (på Holländska Specificaties Ontwerp Onderbouw) 

 I byggskedet ska även en rapport upprättas där utförda mätningar jämförs med 

de beräknade sättningarna projekterings PM. 

 I DBMFentreprenader, ska man mäta tvärfallet för alla filer, vart annat år från 

och med ett år efter trafiköppning. 

 

Kraven avseende sättningsdifferenser i tvärled gäller från trafiköppning enligt ”Compo-

nent specification pavements”. Kraven kan mildras till 1,0 % efter ett år om det visar sig 

att differenssättningarna blivit stora. Större differenssättning än så accepteras inte. 

Sättningskrav i tvärled mellan körbanor (OB.03) 

Tvärfallsavvikelsen får inte uppgå till mer än 0,5 % jämfört med designvärdet framtaget 

utifrån ”New Design Guidelines for Highways” (NOA), ett år efter trafiköppning. 

Instruktioner hur detta ska kontrolleras gäller på samma sätt som för krav avseende sätt-

ningar i längdled: 

 I projekteringsskedet ska beräkningar, som ingår i Projekterings PM Sättningar, 

utföras enligt BS9997-1 + C1:2012 och Kapitel 2 i Specifications for design of 
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road embankments, version 5, (på Holländska Specificaties Ontwerp On-

derbouw) 

 I byggskedet ska mätningarna, som ingår i PM Sättningsuppföljning, utföras en-

ligt BS9997-1 + C1:2012 och Kapitel 2 i Specifications for design of road em-

bankments, version 5, (på Holländska Specificaties Ontwerp Onderbouw) 

 I byggskedet ska även en rapport upprättas där utförda mätningar jämförs med 

de beräknade sättningarna projekterings PM. 

 I DBMFentreprenader, ska man mäta tvärfallet för alla filer, vart annat år från 

och med ett år efter trafiköppning. 

 

Kraven avseende sättningsdifferenser i tvärled gäller från trafiköppning enligt ”Compo-

nent specification pavements”. Kraven kan mildras till 1,0 % efter ett år om det visar sig 

att differenssättningarna blivit stora. 

 

Sättningskrav i längdled för tillfartsbankar/länkplatta? till broar (OB.04) 

Differenssättningen i längdled mellan beläggningsytan på tillfartsbanken till belägg-

ningsytan på bron får inte överstiga 1/dimensionerande hastighet (km/h), vilket innebär 

1/120 m/m för en väg med dimensionerad hastighet 120 km/h. Mätningen utförs som ett 

medelvärde över 4 m, som börjar vid upplaget av tillfartsbanken/länkplattan, se Figur 

5-2. 

Instruktioner hur detta ska kontrolleras gäller på samma sätt som för krav avseende sätt-

ningar i längdled: 

 I projekteringsskedet ska beräkningar, som ingår i Projekterings PM Sättningar, 

utföras enligt BS9997-1 + C1:2012 och Kapitel 2 i Specifications for design of 

road embankments, version 5, (på Holländska Specificaties Ontwerp On-

derbouw) 

 I byggskedet ska mätningarna, som ingår i PM Sättningsuppföljning, utföras en-

ligt BS9997-1 + C1:2012 och Kapitel 2 i Specifications for design of road em-

bankments, version 5, (på Holländska Specificaties Ontwerp Onderbouw) 

 I byggskedet ska även en rapport upprättas där utförda mätningar jämförs med 

de beräknade sättningarna projekterings PM. 

 I DBMFentreprenader, ska man lutningarna i längdled, vart annat år efter trafik-

öppning. 

 (se ovan).  

Entreprenör får lägga länkplattan med överhöjning i upplagsänden för att kompensera 

för eventuella sättningar efter byggtiden. 

 

Figur 5-2. Detalj över upplagsändan av en länkplatta. 
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Krav på dränering av vägbank (OB.05) 

Dräneringen av vägen ska uppfylla kraven i ”Specifications for design of road embank-

ments” utan att använda pumpar eller aktiv dränering. 

Kraven ska verifieras enligt följande: 

 I projekteringsskedet ska beräkningar, som ingår i Projekterings PM Sättningar, 

utföras enligt BS9997-1 + C1:2012 och Kapitel 2 i ”Specifications for design of 

road embankments”. 

  I DBMF-entreprenader, ska man mäta alla filer i hela vägbankens bredd, med 

25-metersintervall, vart annat år efter trafiköppning. 

 

Entreprenör får lägga material med olika kapillär stighöjd i vägen för att kompensera för 

olika vägbankshöjder och/eller grundvattennivåer. Om grundvattenytan ligger nära väg-

banan kan entreprenören använda sig av ett grövre material i vägbanken, t.ex. grovsand. 

I praktiken använder sig entreprenören inte av ett kompressibelt material som bankfyll-

ning utan snarare fin- till mellansand. 

 

Krav på maximalt tillkommande last på vägbank (OB.06) 

Efter färdigställande av beläggningen på vägen får inte lasten av ny beläggning för att 

kompensera för uppkomna sättningar, överstiga 5 kPa. 

Kraven ska verifieras på samma sätt som för sättningar i längdled, med följande kom-

plettering avseende DBMF-entreprenader: 

 I DBMF-entreprenader, ska tillkommande last på grund av ny beläggning redo-

visas i en rapport. 

 

Kraven ovan har även kommenterats på följande sätt: Att komplettera sättningar med ny 

beläggning kan leda till ytterligare sättningar av vägbanken. 

 

5.3.2 Järnväg 

I den Holländska standarden ProRail [3] (I nedanstående text markeras aktuellt avsnitt i 

ProRail, inom parentes (X.X.X)), finns krav för hur sättningsberäkningar ska utföras 

och för vilka lastkombinationer.  

Lastkombinationer för sättningsberäkningar (4.5.4) 

För sättningsberäkningar används följande kombination av laster 

1,0Gk+0,25Qmob 

där, 

Gk = permanent last av spår och ballast 

Qmob= variabel vertikal last, exklusive dynamisk effekt. 
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Sättningar (6.3) 

Vid beräkningar i brottgränstillstånd när det gäller deformationer av banan, så ska dessa 

verifieras i ultimate limit state 1B. Lastfall 1B innebär att deformationerna blir så stora 

att banken går till brott. För beräkning av totalsättningar i bruksgränstillstånd för hela 

banan ska dessa beräknas i limit state 2. 

Sättningarna för banan består av (se Figur 5-3): 

 Sättningar i undergrund (SU) 

 Sättningar i banken (SE) 

 Kompression på grund av variabel last (SV) 

 

 

Figur 5-3 Definition av sättningar i undergrund, sättningar i banken resp. kompression av variabel last 

 

 

Sättningar i undergrunden består av tre delar. 

1. Momentana sättningar 

2. Konsolideringssättningar 

3. Krypsättningar 

Nedanstående sättningskrav gäller hela järnvägsbanken inkl. spår och ballast. 

 

Jämna totalsättningar (6.3.1) 

Totalsättningarna för en järnvägsbank (inkl. spår och ballast), efter 10 000 dagar från 

trafikpåsläpp, bör inte överstiga 150 mm. 

Årliga sättningar (sättningar som utbildas under aktuellt år för uppföljning) för järn-

vägsbanken (inkl. spår och ballast) från trafikpåsläpp får inte överstiga följande värden: 

 Första året efter trafikpåsläpp: 40 mm 

 Andra året efter trafikpåsläpp: 30 mm 

 Tredje och följande år efter trafikpåsläpp: 20 mm. 
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Differenssättningar – efter färdigställande (6.3.2) 

Differenssättningar som uppkommer i bankens överyta, efter färdigställande, får inte 

överstiga de värden som anges nedan. För övergångszoner/tillfartsbankar till broar finns 

krav i senare kapitel (6.4). 

Ballastfritt spår 

Differenssättningen under banans livslängd bör (should) inte överstiga 10 mm under 

10 000 dagar efter trafiköppning, på en minsta sträcka av 20 m. Spårets läge måste upp-

fylla kraven enligt ”OVS00056-4.1, Alignment”. 

Spår med ballast 

Differenssättningen under banans livslängd bör inte överstiga 25 mm under 10 000 da-

gar efter trafiköppning, på en minsta sträcka av 20 m. Vertikalradien bör inte överstiga 

1/600 och vertikalläget ska uppfylla kraven enligt ”OVS00056-4.1, Alignment”. 

Växlar på järnvägsbank 

I läget för en växel bör inte differenssättningen under banans livslängd överstiga 60 mm 

under 10 000 dagar efter trafiköppning, på en minsta sträcka av 20 m. Detta gäller för 

hela området inom ”one-second-rule” innan och efter växelläget. Regeln ”one-second-

rule” beskrivs i ”OVS00056-6.1, Switches and crossings”. 

Växlar nära broar 

Om växlar installeras inom ett område som påverkas av bro gäller ”OVS00056-6.1, 

Switches and crossings”.  

För val av växellägen gäller huvudregeln att inga justeringar kan utföras i närheten av 

broar, i lägen för tidigare utförda överlaster, liksom i närheten av vattendrag. En snabb 

förändring av undergrundens fasthet i område med växlar ska undvikas.  Se ytterligare 

information i ”OVS00056-6.1, Switches and crossings”. 

Breddning av järnvägsbank 

I lägen där befintlig järnvägsbank har breddats får inte sättningarna överstiga 50 mm, 

mätt från järnvägsbankens överyta (crown) under en tidsperiod av 10 000 dagar. Den 

årliga sättningen av den befintliga bankens överyta får inte överstiga 10 mm. Om växlar 

projekteras inom övergångszonen mellan ny bana och befintlig bana så gäller 

”OVS00056-6.1, Switches and crossings” avseende växlar. 

Övergångszon mellan järnvägsbank och bro (6.4) 

För övergångszonen mellan bank och bro där differenssättning uppkommer på grund av 

att styvheten hos undergrunden är olika gäller att den totala differenssättningen på grund 

av konsolideringssättningar inte får överstiga 100 mm under 10 000 dagar från trafik-

öppning. 

Gränsen för jämna årliga sättningar får inte överstiga 10 mm efter färdigställande. I 

övergångszonen mellan bank och bro får inte differenssättningarna ge en större radie än 

1:600 i horisontalled från trafiköppning. 
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Den totala längden av övergångszonen, se Figur 5-4, ska bestämmas enligt följande ek-

vation, med hänsyn till komfort och dimensionerande hastighet: 

Delta h = L
2
/(1.6 *Ve

2
) 

Där: 

Delta h = höjdskillnad inom övergångszonens längd (m) 

L= övergångszonens längd (m) 

Ve = dimensionerande speed (km/h) 

 

 

Figur 5-4. Definition av övergångszonens längd 

 

Nya konstruktioner 

För nya konstruktioner bör Delta h vara 0,05 m, som är det maximala tillåtna sättnings-

differensen mellan järnvägsbank och länkplatta/övergångszon efter 10 000 dagar, se 

tidigare avsnitt. 

Befintliga konstruktioner 

För befintliga konstruktioner bör Delta h baseras på den beräknade differenssättningen 

mellan järnvägsbank och bro plus en initiell sättningsdifferens på 10 mm.  

Godkännande av differenssättningar 

Övergången mellan kraven för järnvägsbanken på 150 mm och övergångszonen järn-

vägsbank/bro på 100 mm får inte ha en brantare lutning än 1:600 i vertikalled. Över-

gångssträckan mäts från övergångszonens slut och mot järnvägsbanken, se Figur 5-4. 

Styvheten både hos bron och hos järnvägsbanken ska uppfylla kraven i kapitel 7.2 i den 

holländska normen (den är inte översatt från holländska och kan således inte tas med 

här). 

 

5.4 Kanada 

Information har inhämtats från Ontario och Quebec avseende sättningskrav för vägar. 

För järnvägar har dessvärre ingen information erhållits. 

5.4.1 Väg (Ontario) 

Ontario Ministry of Transportation har brostandarder respektive vägstandarder för att 

bygga vägar och konstruktioner för att dessa ska fungera hela dess livslängd. Vägar di-

mensioneras för 50 år och broar och konstruktioner för 75 år. Det finns särskilda rutiner 

inspektioner och underhåll för att kunna upprätthålla funktionen hos såväl vägarna som 

brokonstruktionerna. ”There are performance thresholds built into the systems that, 

when reached, trigger a need for construction funding.  The performance thresholds are 

based on serviceability.” (Utdrag, direkt hämtat från underlaget av Betty Bennett, Min-

istry of Transportations, Pavements and Foundations Section, Ontario.) 
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Olika underhållsnivåer gäller också för asfalterade vägar och bankar som inte hör ihop 

med konstruktioner. Accepterad storlek på deformationer i beläggningar och bankar 

bestäms från projekt till projekt. Säkerhetsaspekten för människor är prioriterad i be-

dömningen. Underhållsbehovet varierar utifrån plats, vägtyp, allmänhetens förväntning-

ar och möjlig finansiering. 

  

Både avseende konstruktioner och beläggning, inklusive vägbankar, så prioriteras all-

mänhetens säkerhet. En generell inspektion utförs på broar var sjätte månad och de mest 

trafikerade motorvägsbroarna övervakas dagligen av patrullerande inspektörer, som 

letar efter tecken på förändring/försämring hos brokonstruktionen. Nödvändiga brorepe-

rationer som påverkar allmänhetens säkerhet åtgärdas direkt och följer inte något repa-

rationsschema. 

 

För varje brokonstruktion utförs noggrannare inspektioner vart annat år. I Ontario är 

detta ett lagkrav. Inspektionerna leds av en professionell ingenjör (PE) som också är 

tvungen att genomgå utbildning vartannat år.  För vägar är det liknande, inspektion av 

beläggning/väg utförs årligen eller vartannat år. Beskrivningen ovan är en grov förenk-

ling av hur systemet ser ut. Någon mer detaljerad beskrivning av systemet har inte er-

hållits. 

 

De utför förebyggande arbete och underhållsarbeten vid olika tillfällen under respektive 

bros livslängd för att upprätthålla och förlänga funktionen.  

  

Geologin i Ontario varierar från berggrund till mycket sensitiva lösa ”leda” leror. I de 

norra regionerna är utmaningen de mäktiga organiska jordlagren och de mycket tjälfar-

liga jordarna. I de södra områdena är det till stora delar moräner och sötvattenavsatta 

jordlager. 

  

Man har försökt många metoder för att minimera sättningar hos vägbankar på lös un-

dergrund. Vid mycket lösa jordar där sättningarna överstiger 500 mm använder man sig 

av vertikaldränering i kombination med överlast för att förbereda området för kom-

mande belastningssituation från vägbanken. Skumbetong, cellplast och andra lättfyll-

nadsmaterial används också för att minska lasten. Armerad jord används också på 

grundläggningsnivå där det kan fungera. 

  

I Kanada dimensioneras broar enligt de krav som ges i ”Canadian Highway Bridge De-

sign Code” (CHBDC). Dimensioneringsstandarden gäller i alla Kanadas provinser. 

CHBDC ges ut av Canadas standardiseringsorganisation, Canadian Standards Associat-

ion, som tar hjälp av experter i hela landet. 

 

En kommentar till kraven i standarden har erhållits från Canada Transport Administrat-

ion, som beskriver kraven avseende sättningar i anslutning till brokonstruktion-

er,”Section 6 Foundations”. För bedömning av tillåten deformation i anslutning till 

broar med spann som är mindre än 25-35 m kan en totalsättning på 25 mm accepteras, 

vilket innebär en differenssättning på ca 10-15 mm. Om man inte har en uppskattning 

eller beräkning av SLS-lasten ska reaktionskrafterna beräknas för såväl 25 som 50 mm 

deformation. Där en tillåten rotationsvinkel på 1/1000 accepteras, så kan även större 

sättningar än 25 mm tillåtas för brospann över 25 m. En maximal rotation på 0,004 är 

föreslagen. Mycket större deformationer kan vara tillåtna beroende på spännvidd och 

komfortkrav.  
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SLS åsyftar Serviceability Limit State. Kraven har satts utifrån bihållen funktion hos 

bron.  

 

Geoteknikern tar fram en ”maxlast” för jordens bärförmåga så att totalsättningarna mi-

nimeras till 25 och 50 mm. Detta har sedan brokonstruktören att förhålla sig till vid di-

mensioneringen av brostöden. Brokonstruktören beräknar vilken totalsättning som kan 

accepteras utifrån brotyp och väg/järnvägsstandard (landsväg, motorväg o dyl.).  

5.4.2 Järnväg (Ontario) 

Sättningskrav för järnvägar sätts av Railway Agency och svar har ännu inte erhållits 

därifrån. Kontaktperson finns, se bilaga. 

 

5.4.3 Väg (Quebec) 

Det finns inga generella standarder eller krav avseende sättningar för vägar i Quebec. 

Det finns dock ett stort antal vägar byggda på mycket kompressibla och normalkonsoli-

derade lerområden och ”skål-formade” leravsättningar, med vägbankar av varierande 

höjd. Ibland används standarden för vägdimensionering upprättad av Ministère des 

Transports du Québec, MTQ, för att bestämma om det är nödvändigt med lättfyllning 

eller för att beräkna den optimala mängden lättfyllning för att uppnå förväntad sätt-

ningsstorlek. 

Ibland används krav för övergångszon mellan en gammal och en ny vägbeläggning som 

vägledning för accepterade sättningar. Dessa krav relateras till hastigheten på vägen, se 

Tabell 5-8: 

Tabell 5-8. Maximal lutning på övergångszon mellan gammal och ny beläggning 

Speed limit 

(km/h) 
Maximal lutning 

(%) 

< 60 0,55 

60-90 0,42 

> 90  

 

I anslutning till broar eller konvexa profiler används geometriska kravstandarder för god 

siktlängd för att beräkna maximalt tillåtna sättningar. 

5.5 Norge 

Information har erhållits från Margareta Viklund på Jernbaneverket. Information från 

Statens Vegvesen har inte inhämtats eftersom de också baseras på samma utredningar 

som de svenska normerna. Ytterligare information kan hämtas direkt från 

https://trv.jbv.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Setninger 

5.5.1 Järnväg 

Vad gäller Jernbaneverkets sättningskrav kommer de från ett samarbetsprojekt med Sin-

tef, Chalmers och Banverket som gjordes i perioden 1995-2001 “Erfaringer med byg-

ging og drift av jernbaneanlegg på bløt grunn”. Den hänvisar i sin tur til en Sintef-

rapport “Jernbanebygging på bløt grunn, Hovedprosjektrapport” från 1994, rapportnr 

STF61 A94005.  

Kraven kommer i huvudsak från rapporten 1994 och att man i det senare projektet tes-

tade kraven på flera ställen, bl.a. Gardermobanen. Kraven är fastlagda med hänsyn till 
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lägsta möjliga kostnad för byggande och underhåll. De norska kraven gäller sth 

>145 km/h och i längdled har de gränser för 25, 50 respektive 100 m sträcka och för 3år 

respektive 9 års driftstid. Upplägget gör det svårt att direkt jämföra med de svenska kra-

ven, men gör man en ungefärlig jämförelse av max differenssättning i längdled för Sve-

rige resp. Norge, så gäller för sth 160 km/h (svensk), ca 0,33 % på 60 m längd och 40 år 

respektive sth 145 km/h (norsk), 0,36 % på 50 m längd och 9 år.  Trafikverkets (Ban-

verkets) krav verkar således strängare än Jernbaneverkets i alla fall för detta fall. 

 

5.6 England 

Information avseende sättningskrav för vägar i England har erhållits från Andrew Jukes, 

Highways Agency. 

5.6.1 Väg 

I England dimensioneras vägar enligt Eurocode, BSEN 1197 kompletterat med standard 

för Earthworks BSEN 6031:2009.  

Det finns inga nationella gränser för sättningsstorlek, utan detta tas fram för varje pro-

jekt. Det är framförallt nivån för tillåtna differenssättningar hos brokonstruktioner och 

funktion hos avvattningssystem under konstruktionens livslängd som ligger till grund 

för projektspecifika krav. Det är underförstått att konstruktionen och vägen dimension-

eras för aktuella förutsättningar och för en bibehållen funktion. 

5.6.2 Järnväg 

Ej erhållit underlag – kontaktperson finns. 

 

5.7 Österrike 

(Valda delar ur Teknische vertragsbedingungen, VOR-, Abbruch- und Erdarbeiten. RVS 

08.03.01, kapitel 5.5.3 Packningskrav. Underlaget översatt av Magnus Karlsson, Trafik-

verket) 

5.7.1 Väg 

I Österrike liksom i många andra länder i Europa har man inga egentliga sättningskrav 

utan man har krav på vilka moduler som ska uppnås i olika lager i vägbanken och hur 

dessa ska verifieras. Modulerna är bestämda så att konstruktionens funktion upprätt-

hålls. 

Krav avseende packningskrav och modul 

Undergrund och bankfyllning ska packas så att man minst uppnår den dynamiska de-

formationsmodulen Evd eller den statiska deformationsmodulen Ev1 eller packningsgrad 

(Proctor) DPr enligt Tabell 5-9. Vidare ska man uppnå krav på ”packningstillväxten”, dvs. 

hur packningen förbättras mellan två vältöverfarter FDVK och standardavvikelsen 

SDFDVK enligt Tabell 5-9. 

Evd = Dynamisk deformationsmodul från dynamiska plattbelastningsförsök med lätt 

fallviktsutrustning. 

EV1 = Statisk deformationsmodul från statiska plattbelastningsförsök från pålastnings-

kurvan mellan laststeg p1=0,1MN/m
2
. 

Dpr = Uppnådd packningsgrad (%), erhållen från proctorpackning ρPr. 
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FDVK = Packningstillväxt från avläsningar av den dynamiska yttäckande packningskon-

trollen (FDVK) mellan två på varandra följande överfarter i samma vältspår. 

SDFDVK = Standardavvikelse på medelvärdet från den yttäckande packningskontrollen 

från varje provyta. 

Tabell 5-9. Packningskrav 

Djupintervall Evd 

(MN/m
2
) 

Ev1 

(MN/m
2
) 

Dpr  

(%) 

ΔFDVK 

(%) 

SDFDVK 

(%) 

Terrassyta 38 35 100 ≤ 5 (0) ≤ 20 

1 m under terrassyta 24 (26) 20  99 ≤ 5 (0) ≤ 20 

På ytan under bankfyll-

ning (inkl. utskiftning) 

18 (16) 15 (7,5) 97 (95) ≤ 5 (0) ≤ 20 *) 

Bakfyllning 38 35 100   

 

*) Om bankfyllningar ligger direkt på naturlig jord ska gränsvärdet för standardavvikel-

sen inte användas, men värdet ska anges och dokumenteras. Värden inom parentes gäl-

ler för kohesionsjordar. 

Vid förbättring av underbyggnaden på befintliga järnvägssträckor med en största tillåten 

hastighet ≤ 160 km/h kan minimivärdet minskas till Evd ≥ 24 MN/m
2 

eller
 
Ev1≥ 

20 MN/m
2
 på terrassytan. 

Ovan nämnda komprimeringskrav gäller inte för utförande av underbyggnaden med 

spårbunden grävmaskin.  

Om den föreskrivna dynamiska eller statiska deformationsmodulen inte kan uppnås ge-

nom packningsåtgärder, så ska man komma överens om lämpliga särskilda åtgärder, till 

exempel jordförbättring eller utskiftning. 

Särskilda åtgärder 

Om inget kriterium enligt ovanstående avsnitt kan användas, ska man fastställa och 

komma överens om utförandet med hjälp av provpackning enligt tidigare avsnitt i stan-

darden eller på grundval av erfarenheter av arbetsbeskrivningar över typ, antal och ar-

betshastighet hos packningsutrustningar, över erforderliga överfarter och över lager-

tjocklekar. Om man från början förväntar att kraven enligt ovanstående inte kan uppnås, 

ska särskilda åtgärder (t.ex. provfyllning) vidtas. 

 

5.7.2 Järnväg 

Ej erhållet underlag eller funnit kontaktperson 
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6 SAMMANSTÄLLNING RESULTAT 

För sammanställning se även erhållet underlag från respektive kontaktperson i bilaga 2. 

Tabell 6-1. Sammanställning över inventerade sättningskrav 

Land Vägar Järnvägar 

Sverige Krav 40 år m.h.t. hastighet/radie, 

max diffsättning, krav krypsättning 

Krav m.h.t. sth, max diffsätt-

ning, max totalsättn 10-30 cm 

Danmark Krav på överbyggnad och belägg-

ning och inga egentliga sättnings-

krav. 

Tas fram för resp. projekt. 

Maxsättning 6 mm/år 

England Tas fram för resp. projekt, Eurokod Ej erhållet 

Finland Max totalsättning, lutning 50 år 

samt max tvärfall 50 resp. 10 år.  

TE sättningskrav 5-14 år, förslag på 

nya regler ges även. 

Max totalsättning 100 år, 100-

800 mm.  

Max tvärfallsavvikelse, 0-2 år 

respektive 2-9 år. 0,1-0,4% 

längdled, 0,2-0,8% i tvärled.  

Holland Längdled max sättning 50mm/25m 

sträcka. 

Tvärled 0,5-1,0 % 

Max totalsättning 0,15m/27år 

Max differenssättning 10-

25mm/27år över en 20 m 

sträcka.  

Kanada Olika krav i Ontario och Quebec. 

Vid beräknade sättningar > 500 mm 

erfordras förstärkning av vägar. Tas 

fram för respektive projekt. 

Avgörs från fall till fall och 

säkerhetsaspekten viktigast. 

Norge Samma bakgrundsmaterial som Sve-

rige, ungefär som Sverige 

Något mildare krav än Sve-

rige. 

Österrike Packningskrav undergrund  

*Notera att flera länder, bl.a. Finland och Holland har olika sättningskrav beroende på 

undergrund. 





BIG -Översyn av sättningskrav för vägar och järnvägar -Förstudie

Sammanställning av litteratursökning

Land Kontaktperson Mailadress Myndighet/Företag Kommentar kontaktperson Erhållet underlag Längsled Tvärled Längsled Tvärled Kommentar

Danmark Torben Thorsen TRT@geo.dk Geo Försöker få kontakt med fler personer 

för bättre info. Hjolof och Bolind

Sporliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer, BN1-38-4, Mars 2011. 

Absolut beliggenhed og fast afmarekning af sporets tracé, BN2-93-1, Mars 

2011

 

Man gør sig naturligvis nogle overvejelser for at reducere sætninger ved fx opførelse af 

dæmninger; fx vedr. hvilken underbund (jordmateriale) der tillades efterladt under spor og 

hvordan man mindsker differenssætninger mellem fx en dæmning og en bro. Disse 

overvejelser er beskrevet i forskellige banenormer / vejnormer.

Ole Kisum OKI@vd.dk Vejdirketoratet Vi har som sådan ikke regler vedrørende sætninger af veje. Vi undgår sætninger ved at have 

regler for selve vejbygningen samt regler for de materialer der bruges ved vejbygningen.

 I vores arbejdsbeskrivelser (AAB) for de forskellige jord/sand/grus typer er de forskellige krav 

til materialet beskrevet.

 Jeg har vedhæftet AAB for: Bundsikring af sand og grus; Stabilt grus; Jordarbejder samt 

jordstabilisering. Her kan du se hvilke kontroller der bruges for de materialer.

 Derudover er der selvfølgelig også krav til opbygning af asfalten.

 Linket til siden, hvor du kan finde vores udbudsmaterialer er: http://vejregler.lovportaler.dk/

 Det er ikke et spørgsmål der er nemt at svare præcis på da sætningerne undgås ved at stille 

krav til alle faser i vejopbygningen.

Anders Kjeld akk@byggros.com Byggros A/S Samtal med konsult Tas fram i respektive projekt se dito 6 mm/år Sättningkrav för järnväg ligger må Max 6 mm/år för dom järnväger som byggs nu i DK. Der finns 

inget krav på tillåten sätning inom väger – det er en individuel bedömning som används i 

enskildta projekt.

England Andrew Dukes Highways Agency Earthworks for highways are designed to Eurocode 7, BSEN 1997 and the 

complementary standard for earthworks BSEN 6031:2009.              

Tas fram i respektive projekt There are no specific national limits placed on settlement, each case being determined on the 

needs of the project to ensure for example  that differential settlement does not compromise 

structural integrity of bridges and that drainage systems continue to function in the long term. 

It is expected that large or long term settlement will be engineered out through the design 

process.

Derek Butcher derek.butcher@networkrail.co.uk Network Rail South East DB har hänvisat till Tony Wilcock, 

tony.wilcock@networkrail.co.uk

inget material ännu Inget underlag

Finland Panu Tolla Panu.Tolla@liikennevirasto.fi Liikennevirasto/Trafikverket TechSpec_for_DBM_contracts_settlements_14.1.2014, 

RATo3_design_spec_railways_geo_2013, lo_2012-

10_Design_spec_roads_geo_2013, Background_memo_9.1.2014

Please find attached Finnish specification/ design and construction requirements for road and 
railway settlements: lo_2012-10_Design_spec_roads_geo_2013 is specification for design and 
on chapter 6.3 are requirement for  settlement assessment.  TechSpec_for 
_DBM_contracts_settelements_14.1.2014 is new technical specification for design&build & 
design&buld&maintenance with warranty period of 5 or 15 years correspondigly.  These revised 
chapters (especially 4.2) are attached on our new model document this autumn .  
Background_memo_9.1.2014 is background memo for the above mentioned DB Spec. Our 
earlier requirements set without thorough analyses that they are really applicable for all 
combinations of soft soil layer thickness and consolidation coefficients. RATO3_design_spec_ 
railways_geo_2013 is specification for design for railways and on chapter 3.7.3 are requirement 
for  settlement assessment. This Spec is not officially published, but I expect that it will soon in 
power. For the roads the specification is based on: engineering judgement based quidelines 
from 1970’s our TPPT R&D project reports where their main source was Vägverket guide lines! 
Based on these two references I prepared, as consultant, the 1st version of requirements in 
2001 and after that it was just slightly revised. Through the years we have compared them on 
settlement defects on projects, but we haven’t made any systematical verification of them.

kapitel i lo_2012-
10_Design_spec_roads_geo_2013: Det ska 
vara kap 6.3 och där är en tabell med deras 
krav (Taulokko 4=Tabell 4). I första kolumnen 
visas olika lastfall (där V1= motorväg och k2= 
cykelväg), andra kolumnen visas maximal 
lutning i längsled efter 50 år, kolumn 3 visar 
totalsättning efter 50 år, kolumn 4 visar 
maximal tvärfallutning efter 50 år och kolumn 
5 visar tvärfall efter 10 år.  I nästa bok, 
TechSpec_for 
_DBM_contracts_settelements_14.1.2014, är 
det framörallt tabellen TAULUKKO 
[PAINUMAVAATIMUKSET] som är intressant 
där det framgår sättningskrav vid 5-14 år. Den 
används för totalentrepenader.

Holland Arend Kremer arend.kremer@prorail.nl Prorail Ontwerpvoorschrift - OVS00056-7.1-V003RIC versie In the design codes from ProRail for railway embankments there are specific limits for 
settlement and long-time en different settlement. In transition zones bridge- embankment the 
settlements are more limited. Special attention to dynamic effects of train loads en 
waterpressure (liquefaction). For Heavy rail (Betuwe Route) we need to calculate the long time 
settlements with more than 50 % of the trainload as quasi permanent load.  

Arjan Venhans Roadapt, 

översättare

arjan.venmans@deltares.nl Deltares

Översättning

Kanada Betty Bennett/Stephen 

Lee

betty.bennett@ontario.ca, 

stephen.lee@ontario.ca

Ministry of Transportations 

Pavements and Foundations 

Section, Transport Canada

Ontario Ministry of Transportation relies on a Bridge Management System and a Pavement 
Management System to keep track of structure and pavement performance.  We have 
strategies in place for regular inspection and maintenance of bridges and pavements.  There 
are performance thresholds built into the systems that, when reached, trigger a need for 
construction funding.   As explained in the previous email, the performance thresholds are 
based on serviceability.    
Every provincial bridge undergoes a thorough structural inspections once every two years. In 
Ontario, this is a legislated requirement. Inspections are conducted or supervised by a qualified 
professional engineer of the team and they are required to receive training every 2 years.  
Similarly for pavements, evaluations of the pavement/roadway condition are conducted either 
annually or once every two years.
This a fairly simplified explanation of how we keep track of our highway infrastructure and its 
performance.  
For both structures and pavements (including embankments), public safety a  priority.  Bridges 
are visually inspected every six months and those on our busiest highways are monitored daily 
by maintenance patrollers who look for any indication that the condition of a bridge has 
changed. Repairs to protect the safety of the travelling public do not get put on a schedule and 
are addressed immediately. 
I’m not too clear on the last few question you have.   For bridges and structures, the life cycle is 
75 years. For pavements, 50 years.  We carry out preventive and rehabilitation measures at 
various times in those life cycles to maintain and prolong their performance. 
Ontario geology ranges from bedrock to highly sensitive leda clays.  In our northern areas, we 
are challenged with deep organic deposits and highly frost susceptible soils. Our southern areas 
are covered largely by glacial tills and lacustrine deposits. 
We have tried several different technologies to minimize settlement of embankments 
constructed over soft ground.  Where soft deposits are extensive (>500mm of settlement), we 
have used a combination of wick drains and preloading/surcharging to prepare sites for 
embankment loading.  Cellular concrete, polystyrene and other lightweight materials have been 
used to reduce embankment loads.  Geosynthetic reinforcement at the foundation elevation and 
within embankments have also been used where appropriate.

Marie-Christine 

Delisle/Mario Ruel

marie-christine.delisle@mtq.gouv.qc.ca Ministère des Transports du 

Québec, Canada/ Transport 

Canada Rail Safety
The Quebec Ministry of Transportation does not have any standard or regulation for roads 
regarding settlement criteria. 

However, given the numerous roads built on highly compressible and normally consolidated 
clay deposits, and the bowl-shaped clay deposits with embankments of varying thicknesses, 
some specifications from the MTQ road design standards are occasionally used as guidelines to 
determine the necessity of a lightweight fill or to calculate the optimal lightweight fill volume, 
given the anticipated settlements.  

The transition standards between an old an a new road pavement are sometimes used as 
guidelines. Those standards are based on the speed limit of the road : 
Speed limit (km/h)   -   Maximum slope (%)
< 60                                                      0,55
60-90                                                    0,42
> 90                                                       0,33

In some cases of bridge or overpass approaches with a convex profile, we could also use the 
geometric standards for minimum sight distance to get the maximum allowable settlement.

Sättningskrav vägar Sättningskrav JVG
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BIG -Översyn av sättningskrav för vägar och järnvägar -Förstudie

Sammanställning av litteratursökning

Land Kontaktperson Mailadress Myndighet/Företag Kommentar kontaktperson Erhållet underlag Längsled Tvärled Längsled Tvärled Kommentar

Sättningskrav vägar Sättningskrav JVG

Mario Ruel mario.ruel@cn.ca Transport Canada Rail Safety
You may be interested by the “Railway Ground Hazard Research Program” : “The Railway 
Ground Hazard Research Program (RGHRP) is a collaborative effort among industry, academic 
institutions and the federal government. The Program was created in 2003 to develop 
and evaluate scientific and technical solutions to help railways manage the risks associated with 
ground hazards.” 
 
“The unique cooperation among RGHRP partners, which include the University of Alberta, 
Queen’s University, Transport Canada and Canada’s two largest railways, Canadian National 
Railway Company (CN) and Canadian Pacific Railway Limited (CP), shows commitment to the 
safety of Canadians and their quality of life. Sharing their resources has led to an innovative 
platform to advance scientific knowledge and develop industry standards. This approach also 
serves as a leading example for other countries.”
 
The following link can provide you with more information.
http://www.carrl.ca/RGHRP-Research
 
Some of the current research topics may be of interest to you: 
 
 - Heavy Axle Loading over Soft Subgrades

Norge Margareta Viklund margareta.viklund@jbv.no Jernbaneverket Underbygning/Prosjektering of bygging/Setninger
Vad gäller JBV sina sättningskrav kommer de från ett samarbetsprosjekt med Sintef, Chalmers 
och Banverket som gjordes i perioden 1995-2001 “Erfaringer med bygging og drift av 
jernbaneanlegg på bløt grunn”. Den hänvisar i sin tur til en Sintef-rapport “Jernbanebygging på 
bløt grunn, Hovedprosjektrapport” från 1994, rapportnr STF61 A94005. Det första prosjektet är 
en serie på sammanlagt 11 rapporter, det andra är en rapport. Jag vet inte om de finns digitalt, 
jag har pappersutgaver av alla rapporterna.
Kraven kommer i huvudsak från rapporten 1994 och att man i det senare prosjektet testade 
kraven på flera ställen, bla Gardermobanen. Kraven är fastlagt med hänsyn till lägsta möjliga 
kostnad för byggande och underhåll. Trafikverkets (Banverkets) krav är mycket strängare än 
Jernbaneverkets.
 
Om du vill ha rapporterna kan jag ordna med kopior til dig, alt. har kanske Trafikverket 
möjlighet att sända dig rapportena från det gemensamma prosjektet.

Frode Oset frode.oset@vegvesen.no Vegvesen Ingen kontakt har tagit mht 

kommentar från Lovisa om att det 

inte känns relevant eftersom det är 

ganska lika Sverige.

Österrike Prof. Blab och Likas 

Eberhardsteiner

lukas.eberhardsteiner@tuwien.ac.at Teknischek Universität Wien Erdarbeiten RVS 08.03.01 The requirements on subgrade behavior are regulated in the Austrian standard RVS 08.03.01 

(Earth-Moving Works). There, minimum requirements regarding the compaction of the 

subgrade are given, yielding a modulus of deformation obtained in static loading plate tests 

from the first loading situation of 35 MN/m² on the top of the subbase.

Please find attached the respective regulations (section 5.5.3). Unfortunately, these document 

is only available in German.
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1 Johdanto 

Liikenneviraston ST-tuotevaatimusmallin painumakriteerit ovat osoittautuneet vaikeaselkoisiksi ja 
puutteellisiksi. Ne eivät ole sovellettavissa kaikissa tyypillisissäkään pohja- ja kuormitusoloissa. ST-
tuotevaatimusmallin kriteerejä määrättäessä ei ole huomioitu rakentamisaikaista painumaa.  
 
Painuma- ja painumanopeuskriteerien tavoitearvot edustavat tiepenkereen luovutuskuntovaatimuksia, 
mutta heijastavat samalla myös tavoiteltua luovutuksen jälkeistä käyttäytymistä. Mitä suuremmat ovat 
painuman ja painumanopeuden tavoitearvot, sitä kauemmin sallitaan painumien kehittyminen tien 
luovutuksen jälkeen. Tämä näkyy myös epätasaisien painumien kehittymisenä: sivu- ja pituuskalte-
vuuden muutokset jatkavat kehittymistään siirtymärakenteissa ja jyrkästi vaihtelevissa pohjasuhteissa. 
Epätasaisen painuman kehittymistä voidaan ennaltaehkäistä asettamalla painuman ja painumano-
peuden tavoitearvoja. Painuman tavoitearvolla pystytään ennaltaehkäisemään pääosin vain takuu-
aikana tapahtuvaa epätasaista painumaa, kun taas painumanopeuden tavoitearvolla ennaltaehkäis-
tään luovutuksen jälkeen tapahtuvaa epätasaista painumaa. Tämän johdosta jälkimmäisellä on suuri 
merkitys tilaajalle. 
 
Epätasaista painumaa kuvaavat sivu- ja pituuskaltevuudenmuutokset on rinnastettavissa helpommin 
taloudelliseen intressiin kun tasainen painuma: sallitun rajan ylittävä pituuskaltevuudenmuutos näkyy 
esimerkiksi ajomukavuudessa ja polttoaineen kulutuksessa, rajan ylittävä sivukaltevuudenmuutos 
näkyy tien latistumisena ja lammikoitumisena. Kaltevuudenmuutoksien pitämiseksi sallituissa rajoissa 
on mielekästä yhdistää ylläpitovaatimus kriteereihin: takuu-ajalla kaltevuudenmuutokset on pidettävä 
sallituissa rajoissa. Koska tiepenkereen luovutuksen jälkeistä epätasaista painumaa voidaan arvioida 
vain painuman ja painumanopeuden kriteereillä, suositellaan näihin kohdistettavaksi pelkästään tavoi-
tearvot (muodostuuko riski liian korkeaksi takuu-ajan jälkeiselle epätasaiselle painumalle). 
 
Suunnittelussa tasaisen painuman määrää hallitaan tasaisen painuman suunnittelukriteerillä 50 vuo-
delle. Tasaisen painuman suunnittelukriteeristä 50 vuodelle voidaan määrittää suunnittelukriteerejä 
lyhyemmälle ajanjaksolle, esimerkiksi suunnittelukriteerejä 5 vuodelle tai 14 vuodelle. Nämä lyhyem-
män ajanjakson suunnittelukriteerit voidaan asettaa edelleen luovutuskuntovaatimuksiksi tavoitear-
voina. Tavoitearvon ylittävät arvot kuvaavat realisoitunutta riskiä takuu-ajan jälkeisille painumille ja 
huomattavaa todennäköisyyttä kaltevuudenmuutoksien kasvulle (epähomogeeninen pohjamaa). Tar-
vittaessa tavoitearvon ja suunnittelukriteerin välistä suhdetta voidaan tarkentaa varmuusluvulla.  
 
Tasaisen painuman suunnittelukriteerin määrittäminen ST-hankkeessa 5 vuodelle tasaisen painuman 
50 vuoden kriteeristä on haastavaa. Haasteita asettavat muun muassa suunnittelukriteerin muodos-
taminen pohjamaasta riippumattomaksi (pohjamaassa tapahtuvan virtauksen reunaehdot ja maaker-
rosten määrä). Tämän johdosta muodostettaessa kriteerejä tarkasteltiin mahdollisimman tyypillistä ja 
yksinkertaista tilannetta. Pehmeikkö oletettiin homogeeniseksi ja tämän oletettiin noudattavan yksi-
ulotteista konsolidaatioteoriaa (pehmeikön alapuolelle oletettiin hyvin vettä läpäisevä kerros). 
 
Edellä kuvatuilla periaatteilla muodostettiin ehdotus tasaisen painuman ja painumanopeuden kritee-
reiksi nimenomaan pohjamaan epähomogeenisuuden ja lievän kantavan pohjan aseman muutosten 
riskin varalta. ST- ja STY-hankkeille määritettiin vastaavasti painuman ja painumanopeuden tavoi-
tearvot 5 ja 14 vuoden kuluttua rakentamista. Kriteereitä muodostettaessa huomioitiin rakennusaikai-
nen painuma, jotta mittaus voitaisiin tehdä vaaituksella ja laserkeilauksella alkaen tien käyttöönotosta. 
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2 Introduction 

The settlement criteria of Traffic Agency for Design and Build contracts have proven to be difficult to 
understand and incomplete. They cannot be applied in all ground and loading conditions. The criteria 
for Design and Build contracts omitted the settlement during construction period.  
 
The limit values for settlements and rate of settlements reflect the condition of the road embankment 
when the responsibility is transferred to the client, but also reflect the performance afterwards. This 
has demonstrated as development of differential settlements: changes in the longitudinal and cross-
sectional inclination continue to develop in transition structures and ground conditions involving large-
ly varying stiffnesses. The development of differential settlements can be prevented by setting limit 
values for settlement and rates of settlements. The limit values for settlements aims mainly to prevent 
settlements during the guaranteed period, whilst the limits for rates of settlement prevent settlement 
post-transfer to the client. That is why the latter criterion is of most significance to the client.  
 
The description of settlement differentials in terms of changes in the cross-sectional and longitudinal 
inclinations are more easily related to the economic interests than the total settlement: a change in 
the longitudinal inclinations that exceeds the limit values affect the comfort of driving and fuel con-
sumption. A change in the cross-sectional inclination that exceeds the value results in the flattening of 
the road and pooling of water. In order to keep changes in the inclinations within the given limits, it 
makes sense to combine maintenance criteria with the settlement criteria: during the guaranteed peri-
od the inclinations need to be kept within the required limits. Because the differential settlements after 
the transfer of the road to the client can only be assessed based on criteria for settlements and set-
tlement rates, it is recommended just to give target values for these (will there be too high risk for 
post-guarantee period settlements).  
 
In design the amount of the even settlement is managed with the design criterion for even settlement 
considering 50 years. It is possible to determine design criteria for a shorter period, for example de-
sign criteria for 5 years and 14 years. These shorter-term design criteria can be furthermore adapted 
as the post-transfer targets. Any values that exceed the target values represent the realised risk for 
post-guarantee period settlements and they significantly increase the probability for increases in the 
changes of inclination (inhomogeneous subsoil). If needed, the ration between that target value and 
design criterions can further be refined by factor of safety.   
 
Defining criterion for design criteria for even settlements in Design and Build contract for 5 years 
based on 50 year criteria is a challenge. Challenges include making the criteria independent of the 
ground conditions (boundary conditions for water flow and the number of soil layers). Because of this 
criteria were checked for a typical simplified case. The soft deposit was assumed to be homogeneous 
and consolidations one-dimensional (with a fully permeable sub-stratum).  
 
Based on the principles above, a suggestion was made for the criteria for even settlement and settle-
ment rates, to account for possible risks due to inhomogeneity and variations in the level of the bear-
ing sub-stratum. For Design and Build and Design, Build and Maintain contracts the corresponding 
criteria for settlements and settlement rates were determined to 5 and 14 years after constructions. 
When forming the criteria, settlement during construction time were accounted for, so that monitoring 
can be conducted using levelling and laser scanning starting from the moment when the road is 
adapted for use. 
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3 Ehdotus uusiksi painumakriteereiksi ST-hankkeessa  

Painumakriteerit on muotoiltu täyttämään teoreettisesti seuraavat ehdot: 
 

1) Painuman kriteeri (1,5 - 6,5 v) täyttyy aina, kun laskettu käyttöiän aikainen painuma alittaa sal-
litun arvon (Ssall50v) 

 
2) Painumanopeuden (6,5 v) kriteeri täyttyy aina, kun laskettu kokonaispainuma alittaa sallitun 

arvon (Skok) 
 
Lähes kaiken painumisesta sallitaan tapahtuvan takuu-ajalla ja mikäli tämä ei toteudu varmistetaan 
takuu-ajan jälkeiset painumat pieniksi. 
 
Esimerkiksi moottoriväylällä (V1): 
 

1) Painumakriteeri    (1,5 - 6,5 v) 240 mm 
Täyttyy aina käyttöiän painumalla  (1,5 - 50 v) ≤ 300 mm  

 
2) Painumanopeuskriteeri   (1,5 - 6,5 v) 14 mm / a 

Täyttyy aina kokonaispainumalla  (0 - ∞ v) ≤ 300 mm 
 
Kuvassa 1 on havainnollistettu tilannetta kokonaispainuman ollessa 300 mm useilla konsolidaatioker-
toimen cv ja pehmeikön paksuuden H arvoilla.  
 
 
 
 

3 Proposal for new settlement criteria for Design a nd Build contracts  

The settlement criteria have been formulated to fulfil the following theoretical conditions: 
 

1) Settlement criterion for  (1.5 – 6.5 years) is always fulfilled, when the settlement during use is 
below allowed value (Sallow50y) 

 
2) The criterion for the rate of settlement (6.5 years) is always fulfilled when the calculated total 

settlement is less than allowed value (Stot) 
 
Almost all settlement are allowed during the guarantee period and if these are not realised it is en-
sured that the post-guarantee period settlements are small.  
 
For example on motorway (V1): 
 

3) Settlement criterion   (1,5 - 6,5 year) 240 mm 
Is always fulfilled by settlement during use  (1,5 - 50 year) ≤ 300 mm  

 
4) Rate of settlemnt criterion   (1,5 - 6,5 year) 14 mm / annum 

Is always fulfilled by settlement during use (0 - ∞ year)  ≤ 300 mm 
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Kuvassa 1 on havainnollistettu tilannetta kokonaispainuman ollessa 300 mm useilla konsolidaatioker-
toimen cv ja pehmeikön paksuuden H arvoilla.  
 
Results are illustrated in Fig 1 for total settlement of 300mm using different values for cv and the 
thickness of the deposit H. 
 

 
Kuva 1. Painuman kehittyminen käyttöiän (1,5–50 vuo den) aikana kokonaispainumalla 300 mm.  

Teoreettinen tarkastelu kokonaisuudessaan: 
 
Yksiulotteisessa virtaustilassa saadaan konsolidaatioyhtälön approksimoitu ratkaisu homogeenisella 
pehmeiköllä (RIL 157-I Geomekaniikka I s.283–290). Eri konsolidaatioasteella voimassa olevien yhtä-
löiden  
 

�� � 1.13��	

�� , kun 0 < U1 < 0.50     (1) 

 
ja 
 

� � 1 � 0.81���.��	��� �, kun 0.50 < U2 < 1.00    (2) 
 
avulla voidaan jakaa kuvan 1 käyttäytyminen kolmeen eri tapaukseen (esitetty kuvassa 2). 
 
(huom. h on puolet painuvan kerroksen paksuudesta) 
 

Kommentar [MK1]: I will not translate 
the theorical details 
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Tapauksessa 1 konsolidaatio ei saavuta 50 vuoden tarkastelujaksolla 50 % konsolidaatioastetta: 
 

��.���� � ���������.��
���� � �� � �� � 1.13��	
��

�� � 1.13��	
�.�
�� .   (3) 

    
Tapauksessa 2 konsolidaatio saavuttaa 1,5 ja 50 vuoden tarkastelujaksolla 50 % konsolidaatioasteen: 
 

��.���� � ���������.��
���� � � � �� � 1 � 0.81���.��	����� � � 1.13��	
�.�

�� .   (4) 

 
Tapauksessa 3 konsolidaatio saavuttaa 0 ja 1,5 vuoden tarkastelujaksolla 50 % konsolidaatioasteen: 
 
 

��.���� � ���������.��
���� � � � � � 1 � 0.81� �.��	����� ! � �1 � 0.81� �.��	��.��� !�  (5) 

 
S(50) on painuma 50 vuoden kuluttua 
S(1,5) on painuma rakentamisajan jälkeen 
Skok on kokonaispainuma 
 

• Yhtälö (3) koskee pääosin huonosti vettä läpäiseviä savipehmeikköjä. 
• Yhtälö (4) koskee pääosin kohtalaisesti vettä läpäiseviä savipehmeikköjä. 
• Yhtälö (5) koskee pääosin silttipehmeiköitä. 

 
Tapauksia 1-3 ja näille tyypillisiä pehmeikön paksuuden ja konsolidaatiokertoimen arvoja on havain-
nollistettu kuvassa 1. Kuvassa 2 esitetty painuma (50 vuodelle) on jaettu rakennusaikaiseen (1,5) ja 
käyttöiän aikaiseen (48,5) painumaan. Näitä termejä tullaan käyttämään jatkossa. 
 
Figure 2 represents the settlement (for 50 years), which has been divided between construction time 
(1.5 years) and post-constructions (48.5 years) settlement. These terms will be used in the following. 
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Kuva 2. Kolme eri tapausta konsolidaatiolle välillä  1,5–50 vuotta: 1) U 1.5-50=U1-U1 , 2) U1.5-50=U2-U1 ,3) U1.5-50=U2-U2. 

Figure 2. Three case for consolidation between 1.5– 50 years: 1) U 1.5-50=U1-U1 , 2) U1.5-50=U2-U1 ,3) U1.5-50=U2-U2. 

 
Yhtälöt (3)-(5) voidaan koota yhteen, jolloin saadaan paloittain määritelty yhtälö tietyllä ajanjaksolla 
tapahtuvalle konsolidaatioasteelle, esim. käyttöiän aikana tapahtuvalle konsolidaatioasteelle saadaan: 
 

��50� � ��1,5� � ���������.��
���� � �� ��� � 1,13��	
��

�� � 1,13��	
�,�
��  , kun 

�	
�� $ 0,004,  

  

��50� � ��1,5� � ���������.��
���� � � ��� � 1 � 0,81� �.��	����� ! � 1,13��	
�,�

�� , kun 0,004 & �	
�� & 0,13, 

  
 

��50� � ��1,5� � ���������.��
���� � � �� � 1 � 0,81� �.��	����� ! � �1 � 0,81� �.��	��,��� !�, kun 

�	
�� ' 0,13. 

(6) 
 

Olettamalla käyttöiän aikaisen painuman S(50)-S(1,5) vastaavan tien vaativuusluokasta riippuvaa 
sallittua tasaisen painuman arvoa (Ssall50v) saadaan yhteys:  
 
(�50� � (�1,5� � ()*++��,.      (7) 
 
Paloittain määritelty konsolidaatioaste (6) voidaan esittää käyttöiällä muodossa: 
 

- � ��50� � ��1,5� � ���������,��
���� � .�/,,0� tietyin reunaehdoin   (8) 
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ja 5 vuoden jaksolla tapahtuva konsolidaatioaste (huom. edellisestä poikkeavat reunaehdot) 
 

1 � ��6,5� � ��1,5� � ��3,������,��
���� � 4�/,, 0� tietyin reunaehdoin.   (9) 

 
Konsolidaatioasteiden α (8) ja β (9) riippuvuutta paksuudesta h ja konsolidaatiokertoimesta cv on ha-
vainnollistettu kuvassa 3. 
The dependency of the degrees of consolidation on thickness h and the coefficient of consolidation cv 
have been illustrated in Figure 3.  
 
Yhtälöistä (8) ja (9) saadaan edelleen 5 vuoden tasaisen painuman suunnitteluarvoksi  
 

(�)*++ � (�6,5� � (�1,5� � 5
6 ∙ �(�50� � (�1,5�� � 5

6 ∙ ()*++��,.   (10) 
 
Suunnitteluarvon (10) riippuvuutta pehmeikön paksuudesta h ja konsolidaatiokertoimesta cv on ha-
vainnollistettu kuvassa 3. 
 
The dependency of the design value (10) on thickness h and the coefficient of consolidation cv have 
been illustrated in Figure 3. 
 
Kuvista 2 ja 3 voidaan tehdä kolme päätelmää: 
 

• Yhtälö (10) pätee vain, kun sallittu painuma 1,5 ja 50 vuoden välillä Ssall50v = +300 mm on mie-
lekäs. Esimerkiksi yhtälö (10) ei päde kuormitettaessa kevyesti silttiä tai karkeampaa pohja-
maata (painuma pääosin alle 300 mm ja tapahtuu 1,5 vuoden aikana). Tämän johdosta kuvan 
3 osuus (cv > 0,13) voidaan hyvinkin jättää huomiotta. 

• Kohtalaisesti vettä läpäisevällä pehmeiköllä merkittävä osa rakentamisajan jälkeisestä painu-
masta tapahtuu välittömästi 5 vuoden aikana. Tämä muodostuu tarkastelussa mitoittavaksi ta-
paukseksi. Esimerkiksi moottoriväylällä (V1) tasainen painuman suunnittelukriteeri on ensim-
mäisen 5 vuoden kuluttua rakentamisesta β/α · 300 = 0,8 · 300 = 240 mm (kuva 4). 

• Hyvin vettä läpäisemättömällä ja syvällä pehmeiköllä painuma on pieni ensimmäisen 5 vuoden 
kuluttua rakentamisesta ja ei muodosta mitoittavaa tekijää. Esimerkiksi moottoriväylällä (V1) 
tasaisen painuman suunnittelukriteeri ensimmäisen 5 vuoden kuluttua rakentamisesta on siis 
β/α · 300 = 0,35 · 300 = 105 mm (kuva 4). 

 
Ensimmäisen viiden vuoden aikana rakentamisesta tapahtuvaksi sallituksi painumaksi (painuman 
tavoitearvoksi), jota mitataan laserkeilauksella tai vaaitsemalla määritellään siis: 
 
(�.��3.� � ()*++�, � 0,8 ∙ (��)*++. 
 
Tavoitearvon suuruista painumaa esiintyy noin 5 metrin paksuisella pehmeiköllä, jonka konsolidaa-
tiokerroin on 1,0 m2/a ja jonka pohjalla on vettä läpäisevä kerros. Konsolidaatiokertoimen perusteella 
pohjamaa on savista silttiä tai laihaa savea, jolla käyttöiän aikainen 300 millimetrin painuma voi aiheu-
tua esimerkiksi noin 2,5 metriä korkeasta maanvaraisesta penkereestä. 
 
Based on Figs 2 and 3 the following conclusion can be made: 
 

• Equation (10) is only valid if the allowed settlement between 1.5 and 50 years Sallow50y = +300 
mm is meaningful. For example Equation (10) is not valid on light loading of silt or coarse 
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grained subsoil (settlement generally under 300mm and occurs in less than 1.5 years).  Be-
cause of this section (cv > 0.13) in Fig. 3 can be ignored. 

• On soft deposits with moderate permeability, significant part of the post-construction settle-
ments occurs during 5 years. This becomes the limiting case for design. For example on mo-
torway (V1) the criterion for even settlement for 5 years after constructions is β/α · 300 = 0.8 · 
300 = 240 mm (Fig.4). 

• For very permeable and deep soft deposits settlement is small during the 5 years after con-
struction and hence does not form design factor. For example on motorway (V1) design crite-
rion for even settlement during the first 5 years after constructions is  β/α · 300 = 0.35 · 300 = 
105 mm (Fig. 4). 

 
Ensimmäisen viiden vuoden aikana rakentamisesta tapahtuvaksi sallituksi painumaksi (painuman 
tavoitearvoksi), jota mitataan laserkeilauksella tai vaaitsemalla määritellään siis: 
 
(�.��3.� � (*++89�: � 0,8 ∙ (��*++89. 
 
The settlement that is equivalent of the target value occurs on about 5m thick deposit, with cv of 1,0 
m2/a and a permeable bottom layer. Based on the cv the deposit is clayey silt or silty clay, and a 300 
mm settlement during use can be cause by 2.5m high ground-supported embankment. 
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Kuva 3. ST-hankkeen käyttöiän aikana tapahtuva kons olidaatioaste (kerroin α) ja (5) vuoden kuluttua rakentamises-
ta tapahtuva konsolidaatioaste (kerroin β). 

 
Figure3. Degree of consolidation during use for Des ign and Build project (coefficient α) and degree of consolidation 
after (5) years from construction (coefficient β). 
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Kuva 4. ST-hankkeen mittausjakson (5 vuotta) painum an osuus suunnittelukriteeristä (huom. paksuuden h ja mate-
riaalin konsolidaatiokertoimen c v on mahdollistettava suunnittelukriteerin mukainen painuma).  

Figure 4. The proportion of the measured settlement  during Design and Build contract (5 years) over th e design 
criterion (Note: thickness  h and the soil’s c v need to yield a settlement according to the settle ment criterion).  

 
Suhteelliselle painumanopeudelle saadaan edellä mainitussa tapauksessa 2 yhtälö: 
 

;�<, �	��� � =>�
=
 � 2.025 ∙  �	��! exp	��2.5 ∙ ��	��� ∙ <�,    (13) 

 
joka saa hetkellä t = 6,5 vuotta ääriarvon (painumanopeuden tavoitearvo) 
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;D*E�6.5, 0.060� � =F�3.��
=
 � 0,045	1/H. 

 
huom. painumanopeuden ääriarvo esiintyy parametrilla cv/h

2 = 0,060 m2/a (kuva 5), kun taas painu-
man ääriarvo esiintyy parametrilla cv/h

2 = 0,13 m2/a (kuva 4). 
 

 
Kuva 5. ST-hankkeen mittausjakson (5 vuotta) suurin  sallittu painumanopeus. 

Figure 5. Maximum allowable settlement rate during the measurement period of the Design and Build cont ract (5 
years). 
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4 Ehdotus uusiksi painumakriteereiksi STY-hankkeess a 

Vastaavalla tarkastelulla STY-hankkeessa saadaan kuvat 6 ja 7. 
 
4  Proposal for new settlemnt criteria for Design, Build and Maintain contracts  

Using similar approach, values for  Design, Build and Maintain contracts  are shown in Figure  6 and 
7. 
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Kuva 6. STY-hankkeen käyttöiän (48,5 vuotta) aikana  tapahtuva konsolidaatioaste (kerroin α) ja mittausjakson (12,5 
vuotta) aikana tapahtuva konsolidaatioaste (kerroin  β). 

 
Figure 6. Degree of consolidation for Design, Build  and Maintain contract during use (48.5 years) (coe fficient α) and 
the degree of consolidation during the measurement period (12.5 years) (coefficient β). 

 
Painuman tavoitearvoksi saadaan: 
 
(�.���I � 0,98 ∙ ()*++��, K 1,0()*++��,.     
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Kuva 7. STY-hankkeen mittausjakson painuman osuus s uunnittelukriteeristä (paksuuden h ja materiaalin k onsoli-
daatiokertoimen (c v) on mahdollistettava painuma).  

 
Figure 7. The proportion of the measured settlement  in Design, Build and Maintain contract during the measure-
ment period over the design criterion. (Note: thick ness h and the soil’s c v need to yield a settlement according to 
the settlement criterion). 
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;�<, �	��� � =>�
=
 � 2.025 ∙  �	��! exp	��2.5 ∙ ��	��� ∙ <�,    (13) 

 
joka saa hetkellä t = 14 vuotta ääriarvon (painumanopeuden tavoitearvo) 
 

;D*E�6.5, 0.030� � =F��I�
=
 � 0,02	1/H (kuva 8). 

 

 
Kuva 8. STY-hankkeen mittausjakson (14 v) sallittu suurin painumanopeus. 

Figure 8. Maximum rate of settlement allowed for De sign, Build and Maintain contract during the measur ement pe-
riod (14 years) 
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Ehdotetut uudet painuma- ja painumanopeuskriteerit on koottu alla olevaan taulukkoon. 
 

Tien vaa-
timus-
luokka 

ST- ja STY- urakan tiepenkereen luovutuskuntovaatimukset 

Painuman  
tavoitearvo 
(5 vuotta) [mm] 

Painumanopeuden 
tavoitearvo 
(5 vuotta) [mm/a] 

Painuman  
tavoitearvo 
(14 vuotta) [mm] 

Painumanopeuden 
tavoitearvo 
(14 vuotta) [mm/a] 

V1 240 14 300 6 
V2 320 18 400 8 
V3 480 27 600 12 
V4 640 36 800 16 
V5 640 36 800 16 
R1 160 9 200 4 
R2 160 9 200 4 
R3 160 9 200 4 
K1 640 36 800 16 
K2 640 36 800 16 

     
 80 % Ssall50v 4,5 % Ssall50v 100 % Ssall50v 2 % Ssall50v 
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Proposed ne settlemt and rate of settlemen critaria have been summarised in the atble below. 
 

Road 
demand 
class 

Requiremts for transfer condition for Design and Build and Design Build and 
Maintaion contracts  

Target settlement 
(5 years) [mm] 

Target rate of 
settlement 
(5 years) [mm/a] 

Target settlement  
(14 years) [mm] 

Target rate of 
settlement (14 
years) [mm/a] 

V1 240 14 300 6 
V2 320 18 400 8 
V3 480 27 600 12 
V4 640 36 800 16 
V5 640 36 800 16 
R1 160 9 200 4 
R2 160 9 200 4 
R3 160 9 200 4 
K1 640 36 800 16 
K2 640 36 800 16 

     
 80 % Sallow50y 4,5 % Sallow50y 100 % Sallow50y 2 % Sallow50y 

 
 
5 Vertailua ST-hankkeen pituuskaltevuuskriteerien j a suunnittelukriteerien välillä 

 
5  Comparison between requirement for the longitudi nal change and design criteria in Design 
and Build contracts   

 
Ruotsissa painumien arvioinnissa huomioidaan painuman muoto ottamalla mukaan tien pystysuora 
kaarevuussäde. Alla olevilla kaavoilla saadaan laskettua pituussuuntaisen kulmanmuutoksen raja-
arvot, kun tiedetään suurimman sallitun painuman suuruus.  
 
Ruotsalaisen ohjeen TK Geo 11 mukaan suurin tien sallittu tasainen painuma määritetään yhtälöllä: 
 
∆)� ∆
8
 � ∆M,      (14) 
 
missä painuman muoto huomioidaan kaavalla  
 

∆M� N�
IM.       (15) 

 
Kokonaispainuma esitetään nopeusrajoituksesta ja siirtymäkiilan pituudesta riippuvaisena 
 

1. Nopeusrajoituksilla 30 km/h < VR < 100 km/h 
 

Kokonaispainuma: 

Kommentar [MK2]: As they compare 
to the Swedish practice, I have not 
translated the followinng 
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∆
8
� N�
�OMPQ�� R2,1 S 3,8 ∙ �OMPQ��NOMPQ� �T	, kun L < (VR+30)/2  (16) 

 

∆
8
� 2,1 ∙ R N�
OMPQ�T, kun   L ≥ (VR+30)/2 (17)

    
 

2. Nopeusrajoituksilla VR > 100 km/h 
 

Kokonaispainuma: 
 

∆
8
� ∆���,UVW�
D  , kun    VR > 100 km/h (18) 

 
missä 
 
m = 1,3 (VR = 110 km/h) 
 
m = 1,4 (VR = 120 km/h) 
   
Tässä yksinkertaistetaan tarkastelua olettamalla tien pystysuoralle kaarevuussäteelle arvo 0, jolloin 
yhtälöstä (14) saadaan suurimmalle sallitulle tien painumalle  
 
∆)� ∆
8
.       (19) 
 
Kuvassa 8 on määritetty rajapituudet suurimman sallitun painuman avulla eri väylille. Tämän jälkeen 
kuvaan on laskettu siirtymäkiilan suurin sallittu pituuskaltevuudenmuutos kaavalla 
 
X � ∆Y

NZ.       (20) 

 
Taulukkoon 1 on koottu kaavalla (20) saadut suurimmat sallitut pituuskaltevuuden muutokset kuten 
myös ohjeen ”Tien geoteknisen suunnittelu” ja ST-tuotevaatimusten ylläpitovaatimuksen mukaiset 
sallitut pituuskaltevuuden muutokset. Tien kunto sallitaan huomattavasti huonommaksi 50 vuoden 
kuluttua kuin ylläpitoajan jälkeen ja siirtymäkiila on mitoitettu tälle. 
 
  Sallittu pituuskaltevuuden muutos [%]   

Tien vaatimusluokka TK Geo 11 TGS Ylläpitovaatimus 

V1 (120 km/h) 0,6 0,6 0,24 

V2 (110 km/h) 0,7 0,8 0,32 

V3 (80 km/h) 1 1,1 0,44 

V4 (60 km/h) 1,4 1,6 0,64 

V5 (50 km/h) 1,6 2,2 0,88 
Taulukko 1. Sallitut pituuskaltevuuden muutokset er i väylillä. 
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Table 1 compiles the maximum allowed changes in the longitudinal inclinations according to Equa-
tions (20), as well as guidelines ”Tien geoteknisen suunnittelu” (Geotechnical Design of Roads) and 
allowed changes in the longitudinal inclination for Design and Build contracts. The road condition is 
allowed to be significantly worse after 50 years compared to the maintenance period and the transfer 
structures have been designed for that.   
 

  

Allowed change in longitudinal inclina-

tion[%]   

Road demand class TK Geo 11 TGS 

Maintenance 

requirement 

V1 (120 km/h) 0,6 0,6 0,24 

V2 (110 km/h) 0,7 0,8 0,32 

V3 (80 km/h) 1 1,1 0,44 

V4 (60 km/h) 1,4 1,6 0,64 

V5 (50 km/h) 1,6 2,2 0,88 
Table 1. Allowed changes in the longitudinal inclin ations for different types of roads. 
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Kuva 9. Painuman ja vertailupituuden välinen riippu vuus. 

Kuvassa 10 on puolestaan havainnollistettu hankkeessa Vt 7 Porvoo-Koskenkylä (Porvoonjokilaakso) 
esiintyneitä pituuskaltevuudenmuutoksia. Hankkeessa kaltevuudenmuutos täytti ruotsalaisen ohjeen 
(TK Geo 11) ja suomalaisen ohjeen ”Tien geotekninen suunnittelu” suunnitteluvaatimuksen pituuskal-
tevuudenmuutoksilla, mutta ylläpitotarvetta esiintyi tästä huolimatta. 
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Kommentar [MK3]: They are looking 
at a data from one case, so I will not 
translate 

BILAGA 2



 Muistio   23 (23) 
   
   

Geosuunnittelu 9.1.2013  
 
 
 

 
 
 
 

 
Kuva 10. Pituuskaltevuudenmuutokset ennen korjaukse n (punainen) ja jälkeen korjauksen (sininen) hankke essa Vt 
7 Porvoo-Koskenkylä. 
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