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Sammendrag 
Dekkelevetid er analysert på til sammen 1 289 kjørefeltkilometer på vegstrekninger som er 
nybygd i perioden 1970 – 2005 (tilsvarer 650 km riksveg). Lengdene på analyserte 
delstrekninger varierer fra 0,3 km til 24 km. Dagens ÅDT for delstrekningene ligger i området 
1 000 – 70 000. 

Fordelingen for dekkelevetiden er fastlagt på hver delstrekning basert på sporutvikling i 
perioden 2000 – 2015. Som indikator for dekkelevetid på den enkelte delstrekning er benyttet 
fordelingens medianverdi og fordelingens 10 % fraktil. 

Dekkelevetiden er sammenlignet med normert dekkelevetid og 2*normert dekkelevetid. 
Resultatet er vist nedenfor. 

 

Andel kjørefeltlengde 
Kjørefeltlengde i analysen:  
1 289 km 

Tofeltsveg 
Kjørefelt  
1 og 2 

Flerfeltsveg 
Kjørefelt  
1 og 2 

Flerfeltsveg 
Kjørefelt  
3 og 4  
(5 og 6) 

Tofeltsveg 
Kjørefelt  
1 og 2 
Flerfeltsveg 
Kjørefelt  
3 og 4  
(5 og 6) 

Alle del-
strekninger 

Kjørefeltlengde (km) 913 139 237 1 150 1 289 

Indikator: 
Median-
verdi 

Dekkelevetid mindre 
enn normert 
dekkelevetid 

38 % 0 % 8 % 32 % 28 % 

Dekkelevetid mindre 
enn 2*normert 
dekkelevetid 

89 % 14 % 60 % 83 % 76 % 

Indikator: 
10 % 
fraktil 

Dekkelevetid mindre 
enn normert 
dekkelevetid 

65 % 2 % 21 % 56 % 50 % 

Dekkelevetid mindre 
enn 2*normert 
dekkelevetid 

97 % 40 % 84 % 94 % 88 % 
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Analysen viser at vurdert ut fra medianverdi for dekkelevetid på delstrekninger har om lag 
30 % av kjørefeltlengden en dekkelevetid som er kortere enn normert dekkelevetid. 
Tilsvarende har om lag 80 % av kjørefeltlengden en dekkelevetid som er kortere enn 
2*normert dekkelevetid. 

Dersom 10 % fraktil av dekkelevetid på delstrekninger benyttes som indikator for 
delstrekningenes dekkelevetid, har om lag 50 % av kjørefeltlengden en dekkelevetid som er 
kortere enn normert dekkelevetid. Tilsvarende har om lag 90 % av kjørefeltlengden en 
dekkelevetid som er kortere enn 2*normert dekkelevetid. 

Årsakene til forkortet dekkelevetid er ikke utredet i full bredde i denne undersøkelsen. Men 
resultatene tyder på at deformasjon i undergrunn, i granulære lag og/eller i asfaltlag pga tunge 
kjøretøy utgjør en hovedårsak. Slike feil kan stamme fra mangler i dimensjoneringssystemet, 
feil dimensjonering og/eller feil utførelse ved bygging. 
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1 Innledning 
Etatsprogrammet Varige veger ble gjennomført i perioden 2011 – 2015. Effektmålet for 
etatsprogrammet var: 

Økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske 
vegnettet. 

Fra 2015 er det arbeidet med implementering av resultatene fra etatsprogrammet. For å kunne 
forankre implementeringen i aktuelle miljøer gjøres det arbeid for å dokumentere behovet for 
implementering av resultatene fra ulike synsvinkler.  

En del av dette arbeidet omfatter sammenstilling og vurdering av resultater fra utførte 
analyser av dekkelevetid på riksveger, dokumentert i dette notatet. 

 

2 Grunnlag for analysen av dekkelevetid 
Vegnettet som inngår i sammenstillingen, består av ca 460 km riksveg i Region øst supplert 
med 190 km riksveg i Region midt og Region sør.  

Det er valgt ut vegstrekninger som er nybygd i perioden 1970 – 2005. I denne perioden har 
det eksistert vegnormal for vegbygging, Statens vegvesen håndbok N200 Vegbygging 
(tidligere håndbok 018 Vegbygging), som gir spesifikasjoner for bygging av veg. Perioden er 
avsluttet i 2005 for å kunne få lang nok periode etter bygging til å kunne vurdere resulterende 
dekkelevetid på strekningene. 

Trafikkmengde på de utvalgte vegstrekningene er i området ÅDT 1000 – ÅDT 70000 (ÅDT 
for 2015). ÅDT i åpningsår er ikke kjent. 

Dekkelevetid er fastlagt på grunnlag av registrert spordybde på strekningene, hentet fra 
NVDB. Kun spordybdemålinger med måleformål «Generell» er benyttet. Videre er det bare 
benyttet spormålinger hvor spordybde (ujevnhet i tverrprofil) er beregnet ved hjelp av 
«Bjelkemetoden». 

Det var opprinnelig meningen å registrere byggeår/åpningsår for vegstrekningene for å kunne 
relatere den enkelte strekning til en konkret utgave av vegnormal N200 Vegbygging. 
Fastlegging av byggeår/åpningsår har vist seg å være en vanskelig og ressurskrevende 
oppgave. Ulike kilder er forsøkt benyttet for å fastlegge byggeår/åpningsår, men data-
grunnlaget framstår med store mangler. Det forekommer åpenbart feil, ulike kilder er i 
motstrid med hverandre og for noen strekninger har det ikke vært mulig å framskaffe data. 
Arbeidet med å framskaffe data om byggeår/åpningsår for strekningene er derfor ikke fullført. 
Dersom byggeår i etterkant viser seg å være viktig for et eller annet formål, så må det gjøres 
en mer omfattende undersøkelse for å ta fram byggeår/åpningsår. 

Oversikt over tidligere utgaver av håndbok N200 Vegbygging er utarbeidet og finnes i 
Vedlegg 1. Noen hovedtrekk i endringene i vegnormal N200/018 i perioden fram til 2005 er 
følgende: 
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• Reduksjon i bruk av mekanisk stabiliserte materialer, økning i tykkelsen av asfalterte 
lag 

• Høyere lastfordelingskoeffisient for knust fjell (tynnere lag) 

Som sammenligningsreferanse for dekkelevetid benyttes normert dekkelevetid slik de er 
fastsatt for PMS20101: 

Normert 
dekkelevetid 
(år) 

ÅDT 
- 300 301 - 1500 1501 - 3000 3001 - 5000 5001 - 10000 10001 – 20000 20001 - 

Ska 17 16 16 13 8 5 4 
Ab 17 16 15 12 7 5 4 

 
For å forenkle analysen og alle presentasjoner benyttes verdien for Ska for ÅDT større enn 
3000 og verdien for Ab for ÅDT mindre enn 3000. 

 

3 Metode for analyse av dekkelevetid 
Fastlegging av dekkelevetid foretas delstrekninger som består av en hovedparsell på de 
utvalgte vegstrekningene. Hovedparsellene deles i flere delstrekninger dersom det fore-
kommer et sprang i ÅDT for hovedparsellen. Dekkelevetiden fastlegges for hvert kjørefelt på 
de resulterende delstrekningene. Dette gir delstrekninger med ulik lengde. Delstrekningenes 
lengde varierer fra 0,3 km til 24 km. 

For fastlegging av dekkelevetid benyttes spormålinger fra perioden 2000 – 2015, ett datasett 
pr år dersom det finnes. I perioden 2007/2008 byttet Statens vegvesen måleutstyr for spor fra 
ALFRED til ViaPPS. Nytt måleutstyr registrerte som hovedregel en noe mindre spordybde. 
Dette innebærer at beregnede dekkelevetider blir noe for lange. 

Basert på spormålingene estimeres fordelingen for dekkelevetid pr delstrekning. Som 
indikator for dekkelevetid for delstrekningen nyttes hhv fordelingens 10 % fraktil og 
medianverdi. Medianverdien anses som en indikator for delstrekningens gjennomsnittlige 
dekkelevetid. 10 % fraktilen er valgt som indikator ut fra N200/018-bestemmelsen om at 10 
% av en vegparsell kan ha dårligere undergrunn enn den som er benyttet ved 
dimensjoneringen (gjelder alle versjoner i aktuell periode 1970 – 2005). Håndbok 018/1992 
aksepterer videre underdimensjonering på 10 % av strekningen ved forsterkning basert på 
måling av bæreevne. Håndbok 018/2005/vedlegg 7 Dimensjonering av vegoverbygning, nivå 
2 og 3, angir at minst 90 % av vegstrekningen skal ha tilfredsstillende styrke. 10 % fraktil-
indikatoren kan også sies å ha noe kobling til prinsippet benyttet for vedlikeholdsstandarden 
for vegdekker (90 % - verdien). 

1 Notat: Justering av kostnadsnivå og forventede dekkelevetider i PMS2010 ved beregning av 
vedlikeholdsetterslep for vegdekke og vegfundament 
Vegdirektoratet, Even K. Sund, 13.05.2014 
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Dekkelevetiden for delstrekningene representert ved disse to indikatorene sammenholdes med 
normert dekkelevetid. 

 

4 Resultater dekkelevetid 
Delstrekningenes dekkelevetider er vist i Vedlegg 2 sammenholdt med normert dekkelevetid 
for delstrekningen. Presentasjonen viser også sammenligning med 2*normert dekkelevetid, se 
kap. 5. 

Andel av vegstrekningene som har dekkelevetid mindre enn normert dekkelevetid og mindre 
enn 2*normert dekkelevetid er vist nedenfor for de to levetidsindikatorene medianverdi og 10 
% fraktil. Tabellene og figurene er basert på kjørefeltlengder. 

Andel 
(medianverdier) 

Østfold Akershus Oppland Hedmark Region 
sør 

Region 
midt 

Sum 

Lengde analysert 
(kjørefeltlengde km) 172,540 307,020 178,320 282,340 150,160 198,200 1288,580 

< normert 
dekkelevetid 

km 4,140 8,560 20,780 113,380 48,600 167,160 362,620 
% 2,4 2,8 11,7 40,2 32,4 84,3 28,1 

< 2*normert 
dekkelevetid 

km 106,620 116,540 135,980 282,340 148,160 184,240 973,880 
% 61,8 38,0 76,3 100,0 98,7 93,0 75,6 
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Andel  
(10 % fraktil) 

Østfold Akershus Oppland Hedmark Region 
sør 

Region 
midt 

Sum 

Lengde analysert (km) 172,540 307,020 178,320 282,340 150,160 198,200 1288,580 
< normert 
dekkelevetid 

km 53,340 46,800 47,720 251,660 64,200 178,980 642,700 
% 30,9 15,2 26,8 89,1 42,8 90,3 49,9 

< 2*normert 
dekkelevetid 

km 151,620 193,940 164,800 282,340 150,160 195,460 1138,320 
% 87,9 63,2 92,4 100,0 100,0 98,6 88,3 

 

 

Dekkelevetid er totalt analysert for 1 289 km kjørefeltlengde. Status mht dekkelevetid er 
følgende: 

Dekkelevetidsindikator medianverdi: 

Andel kjørefeltlengde: 28 % har dekkelevetid kortere enn normert dekkelevetid 
Andel kjørefeltlengde: 76 % har dekkelevetid kortere enn 2*normert dekkelevetid 

Dekkelevetidsindikator 10 % fraktil: 

Andel kjørefeltlengde: 50 % har dekkelevetid kortere enn normert dekkelevetid 
Andel kjørefeltlengde: 88 % har dekkelevetid kortere enn 2*normert dekkelevetid 

 

Fordi normert dekkelevetid slik den er definert og fastlagt i håndbok N200/PMS2010 (kap.2) 
ikke fungerer godt for kjørefelt 1 og 2 på veger med mer enn 2 kjørefelt pga fordelingen av 
tungtrafikk mellom feltene (se nærmere om dette i kap. 6), er det gjort en spesiell 
sammenstilling av resultater for hhv kjørefelt 1 og 2 og kjørefelt 3 og 4 (5 og 6), se tabellen 
nedenfor. 
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Andel kjørefeltlengde 
(lengde i analysen: 1 289 km) 

To-feltsveg 
Kjørefelt 1 og 2 

Flerfeltsveg 
Kjørefelt 1 og 2 

Flerfeltsveg 
Kjørefelt 3 og 4 
(samt 5 og 6) 

Kjørefeltlengde (km) 913 139 237 

Median-
verdi 

Dekkelevetid mindre enn 
normert dekkelevetid 38 % 0 % 8 % 
Dekkelevetid mindre enn 
2*normert dekkelevetid 89 % 14 % 60 % 

10 % 
fraktil 

Dekkelevetid mindre enn 
normert dekkelevetid 65 % 2 % 21 % 
Dekkelevetid mindre enn 
2*normert dekkelevetid 97 % 40 % 84 % 

 

De tilsynelatende bedre dekkelevetidene i felt 1 og 2 på flerfeltsveg skyldes lav tungtrafikk-
andel i disse kjørefeltene (se kap. 6) sammen med definisjonen/fastleggingen av normert 
dekkelevetid i håndbok N200/PMS2010. 

 

5 Vurdering av dekkelevetid 
Vurderingen av dekkelevetid på de analyserte vegstrekningene avhenger av hvilket mål man 
setter for dekkelevetid på en vegparsell som skal være bygd iht vegnormalene. Vegnormal 
N200 benytter normert dekkelevetid som slikt mål, gjennom definisjonen: 

Normert dekkelevetid: Den dekkelevetid man bør forvente på en veg som er 
dimensjonert riktig og under normale klima- og belastnings-
forhold. 

 
N200 angir at normale utslag i dekkelevetid vil være ±2 år avhengig av klima og andre lokale 
forhold. 

Analysen av dekkelevetid viser at 28 % (medianverdier for dekkelevetid) eller 50 % (10 % 
fraktil for dekkelevetid) av de analyserte vegstrekningene (andel kjørefeltlengde) har dekke-
levetid som er kortere enn normert dekkelevetid. Dette kan neppe anses som tilfredsstillende 
for veger som er bygd iht vegnormalene. 

I tillegg er det grunn til å stille spørsmål ved om vegnormalenes fastsettelse av normert 
dekkelevetid2 er fornuftig i forhold til definisjonen gitt for normert dekkelevetid. Grunnlaget 
for fastsettelse av normert dekkelevetid er undersøkelse av hele det tidligere riksvegnettet (ca 
27 000 km). Det antas at om lag 75 % av dette vegnettet utgjør veger som neppe kan sies å 
være «veg som er dimensjonert riktig» iht de vegnormalene har vært gjeldende de siste 40 
årene. Det er derfor grunner til å påstå at målet for dekkelevetid på veger bygd iht 
vegnormalene burde være høyere, f. eks. i området rundt 2*normert dekkelevetid. 

2 Figur 531.2 Normerte dekkelevetider for ulike dekketyper og ÅDT 
N200 Vegbygging (2014) 
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Analysen av dekkelevetid viser at 76 % (medianverdier for dekkelevetid) eller 88 % (10 % 
fraktil for dekkelevetid) av de analyserte vegstrekningene (andel kjørefeltlengde) har 
dekkelevetid som er kortere enn 2*normert dekkelevetid. 

 

Normert dekkelevetid er videre angitt som funksjon av vegens ÅDT, ikke som funksjon av 
trafikkmengde i det enkelte kjørefelt. På flerfeltsveger med vesentlig forskjell i trafikkmengde 
i de ulike kjørefeltene, og da spesielt ulik tungtrafikkmengde, fungerer ikke bruk av normert 
dekkelevetid fra N200/PMS2010 særlig bra som sammenligningsgrunnlag for reell 
dekkelevetid. Denne analysen sammenligner dekkelevetid med normert dekkelevetid slik den 
gis av N200/PMS2010. Dette medfører at dekkelevetiden for kjørefelt med lav andel tunge 
kjøretøy (typisk felt 1 og 2) framstår som meget god (Vedlegg 2, Akershus). Reell vurdering 
av dekkelevetid kan derfor bare gjøres for felt 1 og 2 på tofeltsveg og felt 3 og 4 (5 og 6) på 
veg med mer enn 2 felt. Dette gir følgende resultat: 

Dekkelevetidsindikator medianverdi: 

Andel kjørefeltlengde: 32 % har dekkelevetid kortere enn normert dekkelevetid 
Andel kjørefeltlengde: 83 % har dekkelevetid kortere enn 2*normert dekkelevetid 

Dekkelevetidsindikator 10 % fraktil: 

Andel kjørefeltlengde: 56 % har dekkelevetid kortere enn normert dekkelevetid 
Andel kjørefeltlengde: 94 % har dekkelevetid kortere enn 2*normert dekkelevetid 
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6 Drøfting av årsaker til korte dekkelevetider 
Korte dekkelevetider skyldes oftest en svakhet i konstruksjonen, eventuelt sett i forhold til 
aktuelle belastninger og påkjenninger. Dette kan skyldes svakheter/feil i dimensjonerings-
systemet, feil dimensjonering ift belastning eller feil ved utførelse (materialkvalitet eller 
utførelsen av arbeidet).  

Det er i dette arbeidet ikke innhentet informasjon fra oppfølging i byggeperioden eller seinere 
undersøkelser av vegene (oppgraving, material-analyser, mm) som kan bidra til forklaring av 
dekkelevetidene. Men det er mulig å peke på noen forhold som kan ha gitt opphav til de 
forkortede dekkelevetider som observeres på en relativt stor andel av det undersøkte 
vegnettet. 

Analysene av sporutvikling på veger med 4 eller flere kjørefelt viser at hovedårsaken til 
spordannelsen er deformasjon pga tunge kjøretøy. Dekkelevetid i felt 3 og 4 er vesentlig 
kortere enn dekkelevetiden i felt 1 og 2 (se Vedlegg 1, Akershus). Figuren nedenfor viser at 
for ÅDT over 40 – 50 000 er trafikkmengden i felt 1 og 2 tilnærmet lik trafikkmengden i felt 3 
og 43. Det innebærer at piggdekkslitasjen er av samme størrelsesorden i felt 1 og 2 og i felt 3 
og 4. Trafikkmengden er riktignok noe mindre i felt 1 og 2 enn i felt 3 og 4, men dette 
kompenseres mht piggdekkslitasje av en noe større trafikkhastighet i felt 1 og 2. 

 

Figuren på neste side viser at mer enn 80 % av tungtrafikken går i felt 3 og 4. 

  

3 Merknad: Vegstrekninger som er benyttet for å vise ÅDT-forhold på flerfeltsveger er ikke de samme 
strekningene som er analysert mht dekkelevetid. 

Dekkelevetid på riksveger Side 10 Vegdirektoratet 

                                                 



 

 

 
I sum viser dette at spordannelsen i hovedsak skyldes deformasjon fra tunge kjøretøy og at 
dette dermed er den styrende parameter for dekkelevetiden. Dette støttes også av flere andre 
undersøkelser. Det er mulig at denne vurderingen av forholdet mellom piggdekkslitasje og 
deformasjon ikke stemmer for alle deler av riksvegnettet. 

Neste spørsmål som da kan stilles, er hvor i vegkonstruksjonen deformasjonen oppstår, i 
undergrunnen, i de granulære lagene eller i asfaltlagene. Det generelle svaret er at deforma-
sjonen kan oppstå i alle disse tre delene av vegkonstruksjonen, avhengig av de lokale 
forholdene. En undersøkelse med bruk av dimensjoneringssystemet AASHTO Pavement 
ME Design ga som resultat at deformasjon oppsto med om lag 1/3 i hver av disse tre 
konstruksjonsdelene for veg med undergrunn i bæreevnegruppe 6. Erfaring viser også at det 
kan oppstå betydelig deformasjon på veger med betongunderlag, dette bekrefter at asfalt-
lagene også utgjør en del av problemet.  

Stor deformasjon og kort dekkelevetid kan som nevnt over stamme fra feil i dimensjonerings-
systemet eller fra feil utførelse (dimensjonering, materialkvalitet, utførelse).  

Uten å gjøre krav å legge fram noen komplett utredning av mulige feil, kan det pekes på 
følgende forhold i dimensjoneringssystemet: 

• Dimensjoneringssystemet benytter en faktor for tungtrafikkandel i dimensjonerende 
kjørefelt på 0,40. Informasjon vedrørende fordeling av trafikk på kjørefelt kan indikere 
at denne faktoren bør økes (til 0,45?). 

• Aksellastfordelingen som inngår i dimensjoneringsforutsetningene må være i tråd med 
reell trafikk på det norske vegnettet. Dette vil bli undersøkt i Vegdirektoratet/TMT’s 
WIM-prosjekt. 
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Før 2012 var kravene til sikring mot telehiv på veger noe upresise og uklare. Fra 2012 ble 
dette strammet opp med nye krav til vegers konstruksjon og frostsikring i NA-rundskriv 
12/09. Dette innebærer at enkelte veger som er analysert i denne undersøkelsen kan ha 
manglende telesikring. 

Videre kan det være feil i dimensjoneringen vegoverbygningen for den enkelte vegparsell 
samt feil ved utførelse av byggingen (materialkvalitet og utførelse). Fastlegging av konkrete 
årsaker krever detaljundersøkelser i hvert enkelt tilfelle. 

Noen ytterligere forhold fortjener litt oppmerksomhet i denne sammenhengen: 

• ÅDT: Analysen av dekkelevetider er knyttet til dagens ÅDT på delstrekningene. ÅDT 
i åpningsåret er lavere. Dimensjoneringssystemet tar imidlertid vare på en generell 
trafikkøkning. Vegnettet som inngår i denne analysen, består i hovedsak av 
hovedveger som sannsynligvis har hatt en større trafikkøkning enn gjennomsnittet. 

• Eventuelle tiltak som er utført på vegstrekninger som inngår i analysen etter bygging 
er ikke kartlagt i denne undersøkelsen. I den grad det er gjennomført tiltak på 
vegnettet så er det grunn til å anta at det er tiltak som er ment å resultere i lengre 
dekkelevetider. 

• Det er gjennomført reasfalteringstiltak på vegstrekningene som inngår i analysen. 
Dette vil i sum medføre noe økning av tykkelsen på de asfalterte lagene, selv om det 
på denne typen vegnett nok vil være overvekt av tiltak som ikke øker asfalttykkelsen 
(remix, traufresing, planfresing).  
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Vedlegg 1 Vegnormal N200/018 Vegbygging 
 

Vegnormal-utgave 
N200/018 Vegbygging 
Juni 2014 
Januar 2011 
Januar 2009 
Tillegg kap. 5 (Bærelag Ag og Ap) og kap. 6 Vegdekker 
Januar 2008 
Tillegg kap. 6 Vegdekker 
Januar 2005 
Januar 1999 
Januar 1992 
September 1980 
1977 
1974/75 
1966 (Forslag til retningslinjer) 
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Vedlegg 2 Dekkelevetid vs normert dekkelevetid 
Østfold 
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Akershus 
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Oppland 
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Hedmark 
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Region sør 
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Region midt 
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