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Förord 

 
Detta examensarbete har utförts vid Luleå tekniska universitet under våren 2010 och är ett 
avslutande moment i min två åriga utbildning samhällsbyggnad med inriktning mot 
infrastruktur. Jag vill tacka de personer som har stöttat och hjälpt mig under vägens gång och 
gjort detta examensarbete möjligt. Sen vill jag även tacka mina skolkamrater för två härliga år 
tillsammans under utbildningen.  
 
 
Fredrik Bergkvist, maj 2010 Luleå 
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Sammanfattning 
 

Syftet med mitt projektarbete var att ta fram förslag på förstärkningsmetoder som är lämpliga 
att testa på Jokkmokks flygplats. Flygplatsen används för att bedriva flygningar av F21 
flygflottilj och taxibanan har börjat få reflektionssprickor som måste åtgärdas. 
 
Jag gjorde en litteraturstudie där jag sammanställde en lista över olika armeringsnät, fördelar 
och nackdelar lyftes fram. Tobias Nygren på Fortifikationsverket bearbetade listan och valde 
ut två produkter som han tyckte var lämpliga att testa på Jokkmokks taxibana. Provsträckorna 
kommer att vara på 1600m² och kommer sen att utvärderas och granskas av 
Fortifikationsverket och Luftfartsverket under en två års period för att se hur armeringsnäten 
klarat det yttre slitage som blir av naturen samt hur slitaget från flygplanen påverkar 
hållbarheten. 
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Definitioner och förkortningar 

 
Reflektionssprickor: Sammanlänkade sprickor orsakad av att asfaltkonstruktionen har brutits 
ner av upprepade trafiklaster.  
 
Toppa om: Avlägsnar det befintliga slitlagret och applicerar ett nytt slitlager. 
 
Taxibana: Banor som förbinder start och landningsbanor med terminalområdet. 
 

Bitumenlösning: Är ett bindemedel bestående av kolväten. Det används som ”lim” i 
ytbeläggningen (asfalt) för körbara ytor. 
 

CE-märkning: Är en produktmärkning av den Europeiska gemenskapen vilket säkerställer 
att produkten överensstämmer med kraven på säkerhet, hälsa och miljö samt föreskriven 
kontrollprocedur har följts. 
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1. Inledning 

I denna punkt beskrivs bakgrund, syfte, mål och avgränsningar för detta examensarbete. 

1.1 Bakgrund 
 

Jokkmokks flygplats byggdes år 1974 och ägs av Fortifikationsverket men brukas av 
F21s flygflottilj för att bedriva olika militärövningar på flygplatsen. Jokkmokks 
flygplats används väldigt oregelbundet, den kan stå oanvänd större delen av året men 
när den väl används så flygs det väldigt intensivt på den. Nu har taxibanan på 
Jokkmokks flygplats börjat bli väldigt sliten och det har uppstått reflektionssprickor. 
Detta fenomen är väldigt allvarligt inom flygsammanhang, då asfalt bitar kan sugas in i 
motorerna och förstöra dem. 
 
Under sommaren 2010 har Fortifikationsverket bestämt sig att lägga ett nytt slitlager 
Jokkmokks taxibana, då har de även tänkt pröva olika förstärkningsmetoder som är av 
typen nätarmering. Det kommer att läggas två provsträckor på taxibanan för att testa de 
nät som har valts ut, detta under en två års period. 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram förslag på olika förstärkningsnät som är 
lämpliga att lägga på Jokkmokks taxibana för att uppnå önskad hållbarhet, detta gör 
man för att motverka uppkomsten av tjälsprickor, reflektionssprickor, förlänga asfaltens 
livslängd samt att klara de laster som taxibanan utsätts för. 

1.3 Mål 
 

Målet med detta examensarbete är att Fortifikationsverket och Luftfartsverket kan dra 
nytta och ta lärdom av examensarbetet för att kunna gå vidare med försöken. 

1.4 Intressenter 
 

Intressent till detta examensarbete är att både Fortifikationsverket och Luftfartsverket 
samt även andra organisationer kan dra nytta av resultatet. 

1.5 Metod 
 

 Inledningsvis gjordes en litteraturstudie på olika förstärkningsnät vad de har för 
fördelar/nackdelar, hur näten är uppbyggda, speciella krav på underlaget och hur 
nätet ska läggas ut. 
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 En lista på de olika produkterna sammanställdes se bilaga 1. Tobias Nygren 
beställare på Fortifikationsverket bearbetade och valde ut 2st lämpliga 
armeringsnät som kommer att testas på Jokkmokks taxibana. 

 

 De två valda näten kommer att läggas ut i en storlek om 8x200m vilket kommer 
att täcka hela taxibanans bredd för att ge ett bra resultat. 

 

 Provsträckorna kommer att utvärderas efter en tvåårsperiod då det har utsatts för 
mekaniskt slitage av flygplanen samt av klimatet. 

1.6 Avgränsningar 
 

Det finns många olika sorter av förstärkningar för asfalt t ex. tillsatsmedel till den varma 
asfaltmassan, naturasfalt, geonät osv. Eftersom det inte finns tid att testa en större grupp 
av produkter så har Tobias Nygren på Fortifikationsverket valt att begränsa 
examensarbetet till de förstärkningsmetoder som är av typen nätarmering. Jag kommer 
endast att arbeta fram olika förslag på åtgärder då det inte finns tid att utvärdera och 
följa upp arbetet eftersom det kommer att ta cirka två år. 

1.7 Tid 
 

Mitt examensarbete ska vara färdigställt senast 10-06-01. 

1.8 Förväntat resultat 
 

Resultatet förväntas ge en inblick i hur stora laster de olika näten klarar av och hur de 
klarar av de oregelbundna förhållanden som är på Jokkmokks flygplats. 

1.9 Projektorganisation 

 

Martin Lindmark  
Beställare 

LTU 
 

Åke Karlsson 
Referens 

LTU 
 

Fredrik 
Bergkvist 

Projektledare 

Tobias 
Nygren  

Fortifikationsverket

Kund 

Karin  
Brand 

Handledare 
Ramböll Sverige AB 

Luleå 
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2. Problembeskrivning 

I denna punkt beskrivs bakgrunden på problemet som råder på Jokkmokks flygplats. 

2.1 Bakgrund 
 

Det som ligger till grund för detta examensarbete är att ytan på taxibanan i Jokkmokk är 
så illa åtgången att det har bildats reflektionssprickor i asfalten. Sprickorna uppträder till 
en början som en eller flera längsgående och/eller tvärgående sprickor. Efter ytterligare 
trafikbelastning förbinds sprickorna med varandra och formar flersidiga, skarpkantade 
bitar som utvecklar ett mönster som påminner om ett krokodilskinn om kallas därför 
Alligator Cracking på engelska enligt Wågberg (2003). Detta medför att när flygplanen 
belastar taxibanan så lossnar det asfaltbitar och stenar från slitlagret som sedan ligger 
kvar löst på ytan. Se figur 1. 
 

 
Figur 1 Reflektionssprickor 
 
På Jokkmokks flygplats har reflektionssprickorna börjat vandra in mot taxibanans mitt. 
Detta får till följd att när flygplanen taxas ut mot rullbanan så kan stenar och asfalt som 
ligger löst på ytan sugas in i flygplanens motorer vilket i värsta fall kan leda till 
motorhaverier för flygplanen. 
 
Reflektionssprickor kan bero på flera olika faktorer så som: 
 

 Vägkonstruktionens dimensioneringsperiod har löpt ut 

 Vatten- och tjälkänsliga material finns för nära beläggningslagren 

 Undermålig dränering av vägkroppen 

 Otillräcklig bas- eller undergrund stöd 
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 Dålig konstruktion 

 Dräneringen av vägkonstruktionen är undermålig 

 Beläggningslagret är för styvt för att klarar rörelserna som sker i det obundna 
lagret. 

2.2 Problemlösning 
 
I regel räcker det inte att lägga på ett nytt slitlager då vägkroppen redan är deformerad, 
utan man måste oftast göra en genomgående ombyggnad eller förstärkning av 
vägkroppen enligt Wågberg (2003). På Jokkmokks flygplats kommer vi att förstärka 
upp vägkroppen genom att lägga ut armeringsnät. 

2.3 Vision 
 

Visionen är att finna en effektiv och enkel metod att armera olika asfaltytor. På sikt ska 
det kunna ge ett bra komplement och kanske till och med utmanövrera dagens 
förstärkningsnät som är av typen stålarmering. 
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3. Förslag på produkter 

I denna punkt redogörs information om produkterna, dess uppbyggnad och 
fördelar/nackdelar. 

3.1 Cidex  
 

Cidex är ett glasfibernät med en tunn fiberduk på undersidan. Cidexnätet har en 
beläggning på ytan för att göra nätet starkare så att armeringsnätet inte smälter sönder 
när man lägger på den varma asfaltmassan. Man kan använda Cidex för att öka 
bärigheten, motverka sprickbildning och reflektionssprickor. Spårbildningen minskar 
och livslängden på slitlagret ökar.  
 
Fördelar med Cidex är att rutorna i nätet är stora vilket underlättar för asfaltmassan att 
”låsa” fast nätet. Man behöver inte använda sig av något specialverktyg för att lägga ut 
näten. Cidexnätet kan levereras med olika draghållfastheter. 
 
Nackdelarna med Cidex är att det kan vara svårt att få duken att fastna i underlaget. 
Därför måste man vara väldigt noggrann när man klistrar fast Cidex så den fastnar 
ordentligt. Det kan uppstå problem när man lägger ut nätet i kurvor eftersom det kan 
uppstå veck. Man bör vänta med att lägga ut asfaltmassan tills klistret har torkat och att 
duken sitter fast ordentligt i underlaget. 
 

Cidex 100SBs egenskaper: 
 

Rutnätet Fiberduk 

Glasfiber + Bindmedel: 383g/m² Polyesterfibrer: 17g/m² 

Tjocklek: 1,4mm  
 

Draghållfasthet Vid brott Vid 1 % töjning Vid 2 % töjning 

Längsgående 100 KN/m 35 KN/m 70KN/m 

Tvärgående 100 KN/m 35 KN/m 70KN/m 
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Figur 2 Cidex www.contractortrading.se 

3.2 Rotaflex 
 

Rotaflex är en icke-vävd polyesterduk armerad med ett glasfibernät som används för att 
åstadkomma ett vattentätt skikt. Rotaflex används även för att minska 
reflektionsbildning och öka livslängden på slitlagret. 
 
Fördelarna med Rotaflex är dess draghållfasthet, den varierar beroende på vilken modell 
av duken som används. Man behöver inte använda sig av speciella verktyg för att lägga 
ut Rotaflex utan allt kan göras manuellt. 
 
Nackdelar med Rotaflex är att det kan vara svårt att få duken att fastna i underlaget, det 
gäller att vara väldigt noggrann när man klistrar nätet så den fäster ordentligt. Det kan 
uppstå problem när man lägger ut Rotaflex duken i kurvor då det kan uppstå veck vilket 
medför minskad draghållfasthet. Man bör vänta med att lägga ut asfaltmassan tills 
limmet har torkat och att duken sitter fast ordentligt i underlaget. 
 

Rotaflex 816Ls egenskaper: 
 

Rutnätet Fiberduk 

Glasfiber + Bindmedel: 60 g/m² Polyester fiber: 80 g/m² 

Tjocklek: 0,6 mm  
 

Draghållfasthet Vid brott Vid 2 % töjning 
 

Längsgående 10 KN/m > 4 KN/m 

Tvärgående 10 KN/m > 4 KN/m 
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Figur 3 Rotaflex www.contractortrading.se 

3.3 Glasphalt G 
 

Glasphalt G är ett glasfibernät som är behandlat med en bitumenlösning för att öka 
styrkan på nätet. Glasphalt G används för att förhindra att sprickor reflekteras från 
underlaget till ytan och för att öka livslängden på slitlagret. 
 
Fördelar med Glasphalt G är att nätet är behandlat med en bitumenlösning som gör att 
nätet fastnar bra i underlaget. Nätet är lätt att lägga i kurvor eftersom det är formbart, 
och går att dra till önskad form. Glasphalt G har ett lager sand på ytan för att öka 
friktionen vilket gör att ytan inte blir lika hal att köra på för utläggarmaskinen. 

 
Nackdelar med Glasphalt G är att den kan vara hal att köra på efter utläggningen, nätet 
måste värmas fast på underlager vilket kräver speciell utrustning. Ibland måste nätet 
eftervärmas för att det inte har fäst ordentligt i underlaget. 
 

Glasphalt G egenskaper: 
 

Teknisk data för Glasphalt G Längsgående Tvärgående 

Draghållfasthet           (kN/mm²) 73’000 73’000 

Töjning vid brott                  (%) 3-4,5 3-4,5 

Maskstorlek 20 mm 20 mm 
 

 
Figur 4 Glasphalt G www.johns.se 
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3.4 Carbophalt G 
 

Carbophalt G består av ett kolfibernät som är behandlat med en bitumenemulsion. Nätet 
används för att förhindra att sprickor reflekteras från underlagret till ytan samt för att 
öka bärigheten på slitlagret. 
 
Fördelar med Carbophalt G är att nätet är behandlad med en bitumenemulsion på ytan 
som gör att nätet lättare fäster med underlaget när det värms fast. Nätet är lätt att lägga i 
kurvor då nätet är formbart och man kan dra det till önskad form. Carbophalt G har ett 
lager sand på den ytan som ligger uppåt. Detta för att öka friktionen, vilket gör att ytan 
inte blir lika hal att köra på för utläggarmaskinen. 
 
Nackdelar med Carbophalt G är att den kan vara hal att köra på efter utläggningen, nätet 
måste värmas fast på underlaget vilket kräver speciell utrustning. Ibland måste man 
eftervärma nätet för att det inte har fäst ordentligt i underlaget. 
 

Carbophalt G egenskaper 
 

Teknisk data för Carbophalt 
G 

Längsgående Tvärgående 

Draghållfasthet           (kN/mm²) 73’000 240’000 

Töjning vid brott                  (%) 3-4,5 3-4,5 

Maskstorlek 20 mm 20 mm 

 

 
Figur 5 Carbophalt G www.johns.se 

3.5 HaTelite 
 

HaTelite är ett polyester armeringsnät med en nonwoven duk täckt med en beläggning 
som består till mer än 60 % av bitumen. HaTelite nätet används för att skapa en 
horisontell brottstyrka genom att sprida ut spänningar över en större yta och på så vis 
minskar risken för sprickor. 
 
Fördelar med HaTelite är att nätet inte behöver värmas fast i förhand och man behöver 
inte använda sig av någon speciell maskin för att lägga ut nätet det går bra att lägga 
nätet manuellt. Nätet behöver inte stäckas innan man lägger ut asfaltmassan. Det finns 
olika modeller av nätet för olika draghållfastheter. 
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Nackdelar med HaTelite är att den kan vara hal att köra då ytan inte har så stor friktion. 
Det kan bildas veck under utläggning av asfaltmassan då nätet ligger löst på underlaget. 
 

HaTelite XP 50 egenskaper: 
 

Materialegenskaper Längsgående Tvärgående 

Ultimat dragstyrka  50 kN/m 50 kN/m 

Max. deformation  < 12 % < 12 % 

Dragstyrka vid 3 % 
deformation 

< 12 kN/m < 12 kN/m 

Maskstorlek 40mm 40mm 

Vikt på nätet 210g 210g 

Maskstorlek 40mm 40mm 

 

 
Figur 6 HaTelite http://se.byggros.com/HaTelit 

3.6 AsfaGrid 
 

AsfaGRID är ett glasfibernät vars knytpunker är vävda. Nätet är behandlat med en 
bitumenlösning och har även ett lager lim på baksidan för att öka styrkan på nätet och 
underlätta utläggningen, nätet tål även höga temperaturer. AsfaGrid används för att 
reparera och förstärka olika asfaltytor och minska uppkomsten av reflektionssprickor. 
 
Fördelar med AsfaGrid är att nätet är behandlat med en bitumenlösning vilket blir mjukt 
då man lägger ut den varma asfaltmassan och då fäster nätet i asfalten och även i 
underlaget . Nätet tål höga temperaturer, den varma asfaltmassan kan således inte 
bränna sönder nätet. 
 
Nackdelar med AsfaGrid är man måste ha en utläggningsmaskin för att kunna lägga ut 
nätet samt att man limmar fast nätet vilket måste torka fast i underlaget innan man kan 
gå på med asfaltläggaren. 
 

Egenskaper på AsfaGRID FG 100/100: 
 

Materialegenskaper Längsgående Tvärgående 

Draghållfasthet 100 kN/m 100 kN/m 
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Töjning vid brott  < 3 -4 % < 3 -4 % 

Vikt på nätet 510g/m² 510g/m² 

Maskstorlek 25,4 mm 25,4mm 

 

 
Figur 7 AsfaGrid http://www.terra-tec.com 

3.7 AR-G 
 

AR-G är ett kompositmaterial bestående av ett nät och en icke-vävd geotextil. De två 
produkterna är värmebundna till en kompositprodukt. Nätet används för att minska 
hjulspårbildning, minska uppkomsten av reflektionssprickor och förlänga livslängden på 
beläggningen. AR-G nätet armerar minst 70mm tjocka beläggningar. 
 
AR-G:s fördelar är att nätet inte behöver ytberedas och sträckas innan man lägger på en 
ny beläggning. AR-G är inte korrosionskänsligt vilket innebär att nätet inte angrips av 
salter, oljor eller bränslen. Nätet tål även höga temperaturer upp emot 165°C. 
 
Nackdelar med AR-G är att det kan vara svårt att få nätet att sitta fas i underlaget då 
man måste limma det. Om man inte är noggrann vid utläggningen kan det uppstå vågor 
när man lägger ut slitlagret maskinellt. 
 

AR-G egenskaper:  
 

Materialegenskaper Längsgående Tvärgående 

Draghållfasthet 20 kN/m 20 kN/m 

Maximal töjning 2 % 2 % 

Vikt på nätet 330 g/m² 330 g/m² 

Maskstorlek  65mm 65mm 
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Figur 8 AR-G www.tensar.se 

3.8 Glasstex 
 

Glasstex är ett kompositmaterial som består av en glastrådsarmering som är förenat med 
ett nålstansat fibertyg. Nätet används för att ta upp belastningar orsakad av tjällyftning. 
Glasstex armerar minst 40mm tjocka beläggningar. 
 
Fördelarna med Glasstex är att nätet inte behöver ytberedas och sträckas innan man 
lägger på den nya beläggningen maskinellt. Glasstex är inte korrosionskänsligt vilket 
innebär att den inte angrips av salter, oljor eller bränslen. Nätet tål även höga 
temperaturer upp emot 165°C. 
 
Nackdelarna med Glasstex nätet kan vara svårt att få att fästa på underlaget då nätet 
måste limmas fast på underlaget. Om man inte är noggrann vid utläggningen kan det 
uppstå vågor när man lägger ut slitlagret maskinellt. 
 

Glasstex P100 egenskaper:  
 

Materialegenskaper Längsgående Tvärgående 

Draghållfasthet  > 100 kN/m > 100 kN/m 

Maximal töjning 3 % 3 % 

Vikt på nätet 415 g/m² 415 g/m² 

Maskstorlekar 40mm 40mm 
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Figur 9 Glasstex www.tensar.se 

3.9 Mesh Track 
 

Mesh Track är ett sexkantigt stålarmeringsnät med plattvalsad järntråd som används för 
att förhindra uppkomsten av reflektionssprickor i beläggningen samt även för att 
förstärka ytan. 
 
Fördelarna med Mesh Track är att man kan lägga nätet vid alla väderförhållanden. Man 
kan lägga ut den nya asfaltmassan direkt efter utläggningen av nätet så det är inget som 
behöver torka eller svalna.  
 
Nackdelarna med Mesh Track är att den består av järn vilket kan börja rosta när näten 
kommer i kontakt med vatten. 
 

Mesh Track egenskaper 
 

Materialegenskaper Längsgående Tvärgående 

Draghållfasthet  200 kN/mm² 200 kN/mm² 

Avstånd mellan plattvalsad 
järn tråd 

245mm 245mm 

Vikt på nätet 260kg 260kg 

 

 
Figur 10 Mesh Track www.bekert.se 



Fredrik Bergkvist LTU Version 1.0 2010-05-10                                                         
13 



Fredrik Bergkvist LTU Version 1.0 2010-05-10                                                         
14 

4. Resultat 

 

4.1 Bakgrund 
 

De produkter som Tobias Nygren på Fortifikationsverket valde att testa på Jokkmokks 
flygplats blev Mesh Track som är ett sexkant armeringsnät se Figur 9 och Carbophalt G 
som är ett kolfibernät med en yta av bitumen se Figur 10. Förutom dessa två nät 
kommer man att lägga ut vanlig stålarmering på resterande delar av taxibanan. 
 
Det som avgjorde valet av dessa två nät var att det aldrig tidigare gjorts försök av denna 
dignitet med kolfiberarmering samt det sexkantiga armeringsnätet. Tobias Nygren på 
Fortifikationsverket vet att dessa nät kommer att hålla de påfrestningarna som är på 
taxibanan, han ser det inte som en chansning att testa dessa två nät. När Luftfartverket 
fick höra om detta försök blev de genast intresserad av den enkla anledningen att om det 
blir ett lyckat resultat kan det vara intressant att använda dessa förstärkningsnät på andra 
taxibanor runt om i Sverige.  
 

 
Figur 11 Mesh Track www.bekert.se 

 

 
Figur 12 Carbophalt G www.johns.se 

4.2 Kravspecifikation  
 

Produkten ska uppnå dessa krav: 
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 God draghållfasthet vilket ökar styrkan på nätet 

 Tåligt mot de yttre förhållanden så som vatten, salter och bränslen 

 Näten ska vara enkla att manövrera vid utläggning 

 En viss maxtöjning innan brott 

4.3 Krav på underlaget 
 

Det finns vissa krav på ytan som näten ska läggas på, innan näten kan rullas ut måste 
dessa punkter vara uppfyllda: 
 

 Ytan måste rengöras grundligt från smuts. 

 Allt löst material så som stenar eller bindemedel måste vara borttaget från ytan. 

 Alla hål/sprickor måste vara igenfyllda med någon form av asfaltmassa eller 
bitumenlösning. 

 När man lägger ut näten måste man lägga det plant mot underlaget och utan 
veck, bildas det veck försämras nätets egenskaper. 

4.4 Utläggningsanvisning 
 

Carbophalt G  
 
1. Fräs eller justera till ytan.  
2. Den frästa ytan rengörs grundligt genom sopning eller dammsugning. 
3. Applicera 200-4000g/m² emulsion. Mängden emulsion beror på hur rik massorna är 
på bitumen. Kan man välja är det att föredra en 60-70%-ig emulsion med polymer 
förstärkning. 
4. Låt emulsionen fälla ut ordentligt. 
5. Installera nätet i den fällda emulsionen. Man kan installera nätet på två olika sätt 
antingen manuellt eller maskinellt. Skyddsplasten på nätet bränns bort med hjälp av 
gasol. Gasolen mjuknar upp emulsionen runt fibrerna som sedan välvs ner mot 
vägbanan som då binder ihop med den fällda emulsionen. 
6. Skär bort nätet runt brunnar osv., samtidigt bränner man nätet där man har tvärgående 
skarvar så de vulkar ihop. 
7. Läggaren kan lägga ut asfaltmassan. 
 

Mesh Track 
 
1. Fyll igen hål och sprickor, eller fräs bort det gamla slitlagret. 
2. Rengör ytan genom att först borsta den, sen tvättar man ytan med en högtryckstvätt. 
Torka ytan direkt med hjälp av en torkmaskin. 
3. Rulla ut nätet, rullen ska vara så nära underlaget som möjligt fast så långt ifrån 
maskinen som rullar ut nätet. Se Figur 11. 
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Figur 13 Utrullning av nät www.bekert.se 

 

4. Klipp bort kanterna var tionde cm för att underlätta tillplattningen av nätet 
5. Längsgående överlappningar ska vara max en maskas överlapp och minst kant i kant. 
Tvärgående överlapp ska vara ca 30cm 
6. Dra ut stora vågor så nätet ligger platt mot underlaget 
7. Fäst det första tvärgående nätet ca var 80cm, Spika sedan fast övriga nätet 
8. Bind fast längsgående överlapp med varandra 
9. Applicera sedan asfaltmassan maskinellt 
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5. Diskussion och slutsats 

 

Av de nio förslagen på armeringsnät så valdes endast två ut till försöket på Jokkmokks 
taxibana. Det var en stor blandning hur näten var uppbyggda, större delen av näten 
visade sig var av glasfiber sen fanns det även nät som var gjorda av järn och kolfiber. 
Alla nät hade även olika beläggningar. Alla nät som var med som förslag hade sin 
största egenskap i att motverka uppkomsten av reflektionssprickor. Tobias Nygren på 
Fortifikationsverket tyckte att det redan gjorts flera försök med glasfiberarmering därför 
ströks de från listan och istället valdes kolfiberarmering och ett nät bestående av järn. 
 
Det var svårt att hitta leverantörer i Europa som hade förstärkningsnät för asfalt i deras 
sortiment, de flesta företagen hade bara geonät , förhindrar att det växer ogräs osv. Det 
fanns några spännande nät men de valdes sedermera bort för de klarade inte kriterierna 
som var ställda. 
 
Det finns en väldig uppsjö av tekniker och metoder hur näten ska fästa i underlaget, 
vilken emulsion nätet ska vara behandlat med osv. Det viktigaste är att man är noggrann 
när ytan rengörs så det inte ligger några lösa stenar, asfaltbitar eller annat smuts på ytan 
vilket kan göra att nätet går sönder. Armeringsnätet måste sitta fast ordentligt i 
underlaget antingen genom att man limmar fast det eller hamrar fast det med små 
krokar, annars kan det bildas veck på nätet när asfaltläggaren lägger ut asfaltmassan, då 
förlorar nätet sina egenskaper. 
 
Det var svårt att tyda nätens tekniska data då det inte finns någon CE-märkning på 
näten. Eftersom det inte finns någon CE-märkning kan näten testas med olika metoder i 
de laboratorier som har utfört testen då det inte är framtagit någon gemensam 
försöksrutin på näten. Därför måste de som ska beställa kritiskt granska de tekniska data 
som leverantörerna skriver om sina armeringsnät. Jag hoppas att leverantörerna kan 
enas och ta fram en CE-märkning det underlättar för beställaren och gör det enklare att 
kunna jämföra armeringsnätens tekniska data. 
 
Jag hoppas och tror att resultatet kommer bli bra och de två näten kommer klara de 
påfrestningar som råder på Jokkmokks taxibana. Så man kan vidareutveckla försöken 
och tillslut kanske man lägga en hel taxibana i stället för några provsträckor. 
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7. Bilagor 

7.1 Materiallista 
 

Företag Namn Typ  Beskrivning Fördelar Nackdelar 
Contractor Cidex Glasfibernät med 

tunn fiberduk 
Ökar bärighet, 
eliminera 
reflektionsbildning. 
Motverkar sprickor. 
Minska spårbildning, 
ökar livslängden på 
slitlagret.  
Förhindrar tjälsprickor 

Stort rutnät 
Underlättar att 
material tränger 
in mellan 
rutorna. Kräver 
ingen 
specialmaskin för 
utläggning. 
Olika 
draghållfastheter 
på nätet 

Svårt att få 
armeringsnätet 
fästa i materialet 
man lägger 
duken på. Svår 
att lägga i 
kurvor. Kan 
veckas. Limmet 
måste torka 
innan 
asfaltmassan kan 
läggas 

Contractor Rotaflex Armerad 
polyesterduk 

Motverka 
reflektionsbildning. 
Åstadkomma ett 
vattentätt membran. 
Öka beläggningens 
livslängd 

Bra 
draghållfasthet 
kräver ingen 
specialmaskin för 
utläggning 

Svårt att få 
fiberduken fästa i 
materialet man 
lägger duken på. 
Svår att lägga i 
kurvor. Limmet 
måste torka 
innan 
asfaltmassan kan 
läggas.  

Johns  Glasphalt 
G 

Bitumerat 
glasfibernät  

Förhindrar att sprickor 
reflekteras från 
underlagret till det nya 
asfalt lagret 

Att nätet är 
doppat i bitumen 
vilket fäster bra 
på underlaget.  
Enkelt att lägga i 
kurvor då nätet 
går att dra i 
sidled. 
Nätet sandat för 
att öka friktionen 

Kan vara Hal att 
köra på efter 
utläggning. 
Måste värmas 
ordentligt för att 
bitumen ska 
fästa vid 
underlagret. Kan 
måsta 
eftervärma. 
Måste svalna 
innan 
asfaltmassan kan 
appliceras. 

Johns Carbopha
lt G 

Bitumerat 
kolfibernät  

Förhindrar att sprickor 
reflekteras från 
underlagret till det nya 
asfalt lagret 

Att nätet är 
doppat i bitumen 
vilket fäster bra 
på underlaget  
Enkelt att lägga i 
kurvor då nätet 
går att dra i 
sidled 
(Mer hållbart är 
Glasphalt G). 
Nätet sandat för 
att öka 
friktionen. 

Kan vara hal att 
köra på efter 
utläggning. 
Måste värmas 
ordentligt för att 
bitumen ska 
lösas och fästa i 
underlaget. Kan 
måsta 
eftervärma. 
Måste svalna 
innan 
asfaltmassan kan 
appliceras. 
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Byggros Hatelit Polyester 
armeringsnät 
med en 
nonwoven duk 
belagda med 
bitumen 

Skapar en ökad 
horisontell brottstyrka 

Behöver ej 
värmas fast i 
förhand, behöver 
ingen maskin för 
att lägga ut 
nätet kan göras 
manuellt  

Kan vara hal att 
köra på då 
friktionen är låg. 
Kan bildas veck 
på nätet under 
utläggning av 
asfaltmassan.  

Terratec 
 

AsfaGrid Glasfibernät  Självhäftande Kräver 
inget extra förarbete på 
vägen utöver justering. 
Flexibelt nät med hög 
styrka vid liten töjning 

Självhäftande 
Behöver ingen 
maskin för att 
lägga ut nätet. 

 

Tensar AR-G Nät + Fiberduk 
som är 
hopsmälta  

Reducerar 
hjulspårsbildningen och 
kontrollerar 
sprickbildning 
Armerar minst 70mm 
tjocka beläggningar 
 

Behöver ej 
ytberedas. 
Behöver ej 
sträckas. Angrips 
ej av salter oljor 
och bränslen. 
Smälter inte vid 
hög temperatur 

Kan vara svår att 
få att fästa med 
underlagret. 
Måste klistras 
fast.  

Tensar Glasstex Kompositmateria
l som består av 
en 
glastrådsarmerin
g som är förenat 
med ett 
nålstansat 
fibertyg 

Tar upp belastning 
orsakad av 
tjällyftningar. Armerar 
minst 40mm tjocka 
beläggningar 

Behöver ej 
ytberedas. 
Behöver ej 
sträckas. Angrips 
ej av salter oljor 
och bränslen. 
Smälter inte vid 
hög temperatur 

Måste klistras 
fast. 

Bekaert 
 

Mesh 
Track 

Sexkantig 
Stålarmering 
med platt järn 

Förhindrar 
reflektionssprickor  

Enkelt att lägga, 
kan lägga 
asfaltmassan 
direkt när nätet 
är lagt. Behöver 
inte använda sig 
av något 
specialverktyg.   

Kan vara 
otympligt att 
hantera. 
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7.2 Tekniska datablad 
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