
Tack för inbjudan.

Jag heter Ulf Ekdahl och driver företaget Ekdahl Geo som har 
specialistkompetens inom vägdimensionering, geoteknik, grundläggning och 
jordförstärkning.

Idag skall jag prata om mitt koncept för dimensionering, utförande och kontroll 
av överbyggnader.

Konceptet har använts i verkliga projekt under mer än 15 års tid.
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Jag skall försöka hinna med och redogöra för följande punkter:

Vad är Ekdahl metodiken och varför använts det. 

Är det någon ekonomi med att använda sig av konceptet.

G k tf tt d b k i i t dik h t k ik d l f åGe en kortfattad beskrivning av metodik och teknik med exempel från 
Helsingborgs Hamn.

Och till sist slutsatser med några referensobjekt.
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Här är tre kontstruktionstyper med likvärdig styrka (styvhet). CG och GBÖ 
överbyggnaden för motorvägen till Öresundsbron är byggd enligt Svenskaöverbyggnaden för motorvägen till Öresundsbron är byggd enligt Svenska 
normer. Tyvärr uppkom det relativt snart efter färdigställande reflektionssprickor 
i asfalten för CG konstruktionen (väg 94 design) vilket har inneburet stora 
underhållskostnader för den konventionella konstruktionen.
Lorensborgskonstruktionen dimensionerad och byggd enligt Ekdahl konceptet har 
en avsevärd verifierad styrka samtidigt som den är 200 kr/m2 billigare än de 
konstruktioner som använts på motorvägen. Besparingen uppgår till 30 – 40 % 
av byggkostnadenav byggkostnaden.
Besparingspotentialen för nyinvesteringar av nationella vägar är med nuvarande 
investeringstakt i storleksordningen en halv miljard kronor per år.
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Ny teknik som har utvecklats

x

x

x

Detta ger …………………
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Färdigställdes 2005.

Överbyggnaden utgörs av 140 mm asfalt

och

600 mm stabiliserad befintlig fyllningsjord bestående huvudsakligen av förorenad 
sand. 
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4 år efter det att den tunga trafiken släpptes på observerades ingen nedbrytning av 
överbyggnadskonstruktionen.

Exceptionell god jämnhet.

Asfalten helt sprickfri. Inga reflektionssprickor.
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Även nyligen utförd besiktning 11 år efter det att den tunga trafiken släpptes på 
visar på en sprickfri asfalt och att den stabiliserade överbyggnaden har 
fortfarande en exceptionell god bärighet.
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Den befintliga jorden var kraftigt förorenad av bland annat alifater och arsenik.

Om en traditionell GBÖ konstruktion skulle byggas så hade den befintliga 
förorenade jorden behövts schaktas bort och körts till deponi till en kostnad på 
minst 60 miljoner kronor.

Denna kostnad hade inte projektet kunnat bära och det hade då inte kommit till 
stånd.

Nu justerades istället ytan och en stabilisering samt solidifiering av den 
förorenade jorden  utfördes med cement, merit och kalk.

Stabiliseringen medför en överbyggnad med mycket större bärighet än en 
traditionell överbyggnad. 

En traditionell mjuk GBÖ konstruktion packas ihop av det stora trycket från den 
tunga trafiken. Nu får vi istället en meter styv beläggning som inte kommer att 
deformeras eller sätta sig.

En vanlig yta hade vi behövt justera redan efter ca fem år pga. sättningarna.
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Nyligen utförd besiktning 11 år efter det att den tunga trafiken släpptes på visar 
att den stabiliserade överbyggnaden har fortfarande en exceptionell god bärighet. 
Ingen nedbrytning av den stabiliserade överbyggnaden har skett.
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Slutsatser angående mitt koncept för överbyggnadskonstruktioner
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Invigdes juli år 2000

14



Färdigställdes 2003
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Färdigställdes 2005
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Färdigställdes 2005
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Överbyggnaden utgörs av 

85 mm asfalt

200 mm stabiliserat krossmaterial av berg, betong och /eller asfalt

400 mm stabiliserad befintlig jord 

Färdigställdes december 2012
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Överbyggnaden utgörs av 

90 mm asfalt

200 mm stabiliserat krossmaterial av berg, betong och /eller asfalt

400 mm stabiliserad befintlig jord

Färdigställdes december 2012
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Överbyggnaden utgörs av 

90 mm asfalt

1000 mm stabiliserat krossmaterial av berg

Färdigställdes 2013
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Överbyggnaden utgörs av 

300 mm betong

300 mm stabiliserat krossmaterial av berg

4000 mm kalkstabiliserad lermorän

Överbyggnaden färdigställdes 2013
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