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Referat 

Vägbeläggningar av betong har potential att vara ett intressant alternativ till asfalt på flera sätt. Betong 

är normalt sett slitstark. Tillverkningen av cement är idag förknippat med stora utsläpp av klimatgaser, 

men betong innehåller i sig själv inga fossila komponenter, vilket, tillsammans med bättre 

brandsäkerhet, är till materialets fördel. Betong är dock dyrare att lägga, vilket medför att ur ett 

hållbarhetsperspektiv måste betongen vara både slitstarkare och kräva mindre underhåll jämfört med 

asfaltsbeläggningar. Syftet med föreliggande projekt har varit att ta fram ett betongrecept (Betong 2), 

med bättre egenskaper avseende slitage och partikelemissioner jämfört med en känd standardbetong 

(Betong 1) och en slitstark asfaltsbeläggning (ABS16) baserade på samma ballastmaterial. Inledande 

försök på pinne-skiva-maskin visade att nötning och partikelkoncentration för vägmaterialen av 

betong uppvisar en omvänd proportionalitet mot ballastens hårdhet, och en direkt proportionalitet mot 

glidsträckan.  

I VTI:s provvägsmaskin jämfördes Betong 2 mot Betong 1 och mot en asfalt av typen ABS16. 

Provningen visade att slitaget var betydligt lägre för Betong 2 jämfört med referensasfalten (ABS16) 

och Betong 1. Genomgående genererar båda betongerna högre PM10-halter än asfalten. Ultrafina 

partiklar genereras i högre grad av asfalten. Orsaken till betongernas högre PM10-emission bedöms 

vara bidraget från cementpastan, vilket avspeglas i ett cirka tre gånger så högt kalciuminnehåll i PM10 

från betongerna jämfört med PM10 från asfalten ABS16. Sammantaget visar både provningen i PVM 

och i detaljstudierna i pinne-skiva-maskin att Betong 2 har högre slitstyrka än både Betong 1 och 

asfalten ABS 16 och genererar generellt mindre PM10 än Betong 1. 
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Abstract 

Road paving of concrete has the potential to be an interesting alternative to asphalt in several ways. 

Concrete is normally durable. Production of cement is today connected with high emissions of climate 

gases, but concrete itself lacks fossil components, which, together with higher fire safety in e.g. 

tunnels, are favorable aspects of the material. However, concrete is more expensive to lay, which 

means that from a sustainability perspective, the concrete must be both more durable and require less 

maintenance compared to asphalt coatings. The purpose of the present project has been to develop a 

concrete recipe (Concrete 2), with better properties regarding wear and particle emissions compared to 

a known standard concrete (Concrete 1) and a durable asphalt coating (SMA16) based on the same 

ballast material. Initial pin-on-disk machine tests showed that abrasion and particle concentration of 

concrete road materials exhibit a reversed proportionality to the hardness of the ballast, and a direct 

proportionality to the slip distance.  

In VTI’s road simulator, Concrete 2 (the new recipe) was compared to Concrete 1 and against an 

asphalt of the type SMA16. The test showed that the wear was significantly lower for Concrete 2 

compared to ABS16 and Concrete 1. Generally, both the concretes generate higher PM10 levels than 

the asphalt. Ultrafine particles are generated to a greater extent by the asphalt. The reason for the 

higher PM10 emission of the concrete is considered to be the contribution from the cement paste, 

which is reflected in an approximately three times higher calcium content in PM10 from the concrete 

compared to PM10 from the asphalt. Overall, both the test in road simulator and in the detailed studies 

in the pin-on-disc machine show that Concrete 2 has a higher wear resistance than both Concrete 1 and 

the asphalt SMA16 and generally generates less PM10 than Concrete 1. 
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Förord 

Föreliggande projekt initierades av projektparterna genom en ansökan till forskningsprogrammet 

BVFF – Bana väg för framtiden, med syfte att undersöka om betongbeläggningar kan göras mer 

slitstarka och mindre partikelalstrande vid slitage från dubbdäck. CBI Betonginstitutet har tillsammans 

med Cementa Research AB utvecklat och provat betongrecept, avdelningen för Tribologi på 

institutionen för Maskinkonstruktion på KTH har studerat slitagemekanismer med efterföljande 

partikelalstring i modellförsök i laboratoriemiljö och VTI, som har haft projektledarskapet, har 

genomfört fullskaleförsök av slitage och partikelbildning i laboratoriemiljö.  

En huvudtanke vid ansökan var att utveckla samarbete mellan VTI och avdelningen för Tribologi på 

KTH för att i modellförsök utvärdera processerna kring slitage och partikelalstring på hög detaljnivå 

som komplement och förklaringsbas för resultaten i fullskaleförsök i provvägsmaskin. Syftet med 

dessa studier är att man genom användning av mindre modellförsök ska kunna utveckla betongrecept 

med högre nötningsmotstånd mer effektivt.   

Författarna vill tacka Stefan Sandelin (Cementa) för extra finansiering av recept och provningsarbetet, 

Tomas Halldin för drift av provvägsmaskinen, Håkan Arvidsson för provanalyser, projektets 

referensgrupp bestående av Björn Kullander (Trafikverkets handläggare), Erik Simonssen (Cementa), 

Sten Hjelm (Cementa) och Johan Silfwerbrand för goda diskussioner och inspel. Slutligen vill vi rikta 

ett tack till Staffan Jacobson, professor på Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, 

för gedigna och värdefulla synpunkter på manuskriptet. 

Linköping, mars 2019 

 

Mats Gustafsson 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Moderna betongvägar – utveckling mot mindre slitage och partikelemission 

av Mats Gustafsson (VTI), Lars Kraft (RISE) och Ulf Olofsson (KTH) 

 

Vägbeläggningar av betong har potential att vara ett intressant alternativ till asfalt på flera sätt. Betong 

är normalt sett slitstark. Tillverkningen av cement är idag förknippat med stora utsläpp av klimatgaser, 

men betong innehåller i sig själv inga fossila komponenter, vilket, tillsammans med bättre 

brandsäkerhet, är till materialets fördel. Betong är dock dyrare att lägga, vilket medför att ur ett 

hållbarhetsperspektiv måste betongen vara både slitstarkare och kräva mindre underhåll jämfört med 

asfaltsbeläggningar.  

Syftet med föreliggande projekt har varit att ta fram ett betongrecept, med bättre egenskaper avseende 

slitage och partikelemissioner jämfört med en känd standardbetong och en slitstark asfaltsbeläggning 

baserade på samma ballastmaterial. Ett nytt recept på betong togs fram utifrån prestanda i tryckhåll-

fasthet, men även utifrån produktionstekniska och ekonomiska hänsyn, eftersom ett alltför komplicerat 

och dyrt recept skulle kunna medföra produktionssvårigheter vid anläggning av en riktig betongväg. 

Receptet baserades därför på vanlig anläggningscement och sand från grustag. Ballasten utgjordes av 

granit från Hovgården. Detta recept kallas genomgående för Betong 2 i rapporten. Utöver denna 

producerades en referensbetong motsvarande den på E4 vid Uppsala (Betong 1) och några varianter på 

Betong 1 och 2. 

Fyra betongrecept och två referensprov av betong från motorvägen på E6 i Falkenberg utvärderades 

avseende slitage och partikelemissioner i en pinne-skiva-maskin och jämfördes med en referensasfalt. 

Dessutom provades två cementbruk med en sammansättning som motsvarade två av betongrecepten. 

Provningen visade på samband mellan last och slitage, samt mellan ballasthårdeten och slitage samt 

partikelemission. Inledande försök på pinne-skiva visar tydligt skillnaden i nötningsmotstånd mellan 

pasta och ballast. Nötningen av stenarna är mindre än 0,1 mm medan cementpastadelen visar på ett 

nötningsdjup mellan 0,4 till 1,1 mm. Även på asfalten är nötningen på stenpartierna liten i förhållande 

till nötningen av bitumen. Av de betonger som provades hade den ena referensbetongen (Referens 1B) 

lägst slitage och partikelemissioner. Näst minst slitage hade det nya receptet Betong 2, som hade lägre 

slitage än slitlagret på E6 (Referens 1) och E4 Uppsala (Betong 1). Förhållandena var desamma vid 

uppmätning av partikelhalter, både avseende större partiklar (0,3–10 µm) och mindre partiklar 

(<0,5 µm). Även provning på cementbruk genomfördes och nötningen i cementbruken är flerfaldigt 

större jämfört med i vägbetongen. Analys av genererade partiklar visade att det är de grova partiklarna 

(PM10-2,5) som dominerar massan vid slitage av vägbetong. Nötningen och partikelkoncentration för 

vägmaterialen av betong uppvisar en omvänd proportionalitet mot ballastens hårdhet, och en direkt 

proportionalitet mot glidsträckan. 

I VTI:s provvägsmaskin jämfördes Betong 2 mot Betong 1 och mot en asfalt av typen ABS16. 

Provningen visade att slitaget var betydligt lägre för Betong 2 jämfört med referensasfalten (ABS16) 

och Betong 1. Efter korrigering för dubbvarv (relaterat till skillnader i dubbutstick mellan tester) var 

skillnaderna något mindre mellan beläggningarna och då hade istället asfalten något högre slitage 

jämfört med Betong 1. Slitagehastigheten vid våt vägyta var högre än vid torr för alla tre beläggningar, 

men skillnaden var störst för Betong 1. Mätning av partikelgenerering genomfördes dels innan 

slitagetestet, dels efter slitagetestet. Halterna dividerades med medeldubbutstick för att korrigera för 

skillnader under testerna. Genomgående genererar båda betongerna högre PM10-halter än asfalten 

förutom vid låg hastighet 30 km/h. Före slitagetestet genererar Betong 2 lägre halter än Betong 1 vid 

alla hastigheter, men efter slitagetestet genererar Betong 1 lägre halter än Betong 2. Genereringen av 

de ultrafina partiklarna uppvisar ett helt annat mönster. Här genereras flest partiklar från asfalten, både 

före och efter slitagetestet. I relation till asfalten är skillnaderna mellan betongbeläggningarna liten. 
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Betongerna uppvisar en kontinuerligt, med tiden, minskande generering av ultrafina partiklar medan 

asfaltens generering är konstant vid konstant hastighet. Masstorleksfördelningarna hos PM10 från 

beläggningarna har toppar vid cirka 2–4 och 6 µm, medan antalskoncentrationerna domineras av 

partiklar vid cirka 10–30 nm. Orsaken till betongernas högre PM10-emission bedöms vara bidraget från 

cementpastan, vilket avspeglas i ett cirka tre gånger så högt kalciuminnehåll i PM10 från betongerna 

jämfört med PM10 från asfalten ABS16. Partiklar från asfalt har cirka 2–3 gånger högre innehåll av 

svavel och ett högre innehåll av krom och klor. I övrigt domineras grundämnessammansätningen av 

kisel, aluminium, kalium och järn härrörande från beläggningarnas mineralballast.  

Sammantaget visar både provningen i PVM och i detaljstudierna i pinne-skiva-maskin att Betong 2 har 

högre slitstyrka än både Betong 1 och asfalten ABS 16 och genererar generellt mindre PM10 än Betong 

1.  

Det finns dock ett fortsatt behov av att studera hur slitage och specifikt de relativt sett högre 

partikelemissionerna från betongbeläggningar kan minskas genom framtagning av nya recept med 

högre slitagemotstånd. Därför behövs ytterligare studier avseende t.ex. hur bidraget till PM10 från 

cementpastan kan minimeras genom material- och/eller konstruktionsförändringar, hur cementpasta 

respektive ballast skiljer sig nötningsmässigt och hur återvunnet material som flygaska och mikrosilika 

och olika tillsatsämnen, såsom flytmedel, kan påverka egenskaperna.  
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Summary 

Modern concrete pavements – development towards less wear and particle emission  

by Mats Gustafsson (VTI), Lars Kraft (RISE) and Ulf Olofsson (KTH) 

 

Cement concrete road pavements have a potential to be an interesting alternative to asphalt in several 

ways. Production of cement is today connected with high emissions of climate gases, but concrete 

itself lacks fossil components, which, together with higher fire safety in e.g. tunnels, are favorable 

aspects of the material. However, concrete is more expensive to lay, which means that from a 

sustainability perspective, the concrete must be both more durable and require less maintenance than 

asphalt coatings. 

The aim of the present project has been to develop a concrete recipe with better wear and particulate 

matter properties compared to a known standard concrete and a durable asphalt coating based on the 

same ballast material. The recipe for new concrete was selected based on performance in compressive 

strength, but also on the basis of technical and economic considerations, because an overly 

complicated and expensive recipe could cause production difficulties when constructing a real 

concrete road. The recipe was therefore based on common plant cement and sand from a sand quarry. 

The ballast used was granite from Hovgården quarry. This recipe is commonly referred to as Concrete 

2 (Betong 2) in the report. In addition to this, a reference concrete was produced corresponding to that 

of E4 at Uppsala (Concrete 1 (Betong 1)) and some variants on Concrete 1 and 2. 

Four concrete recipe and two reference samples of concrete from the E6 motorway in Falkenberg were 

evaluated for wear and particulate emissions in a pin-on-disk machine and compared with a reference 

asphalt. In addition, two cement pastes were tested with a composition corresponding to two of the 

concrete recipes. The test showed correlation between load and wear, as well as between ballast 

hardness and wear and particle emissions. Initial trials in pin-on-disk machine clearly shows the 

difference in abrasion resistance between paste and ballast. The wear on the rocks is less than 0.1 mm, 

while the cement paste shows a wear depth of between 0.4 and 1.1 mm. On the asphalt, the wear on 

the rock sections is also small in relation to the bituminous part. Of the concretes tested, the reference 

concrete (Reference 1B) had the lowest wear and particle emissions. Second lowest was the new 

recipe Concrete 2, which had less wear than the wear-resistant E6 (Reference 1) and E4 Uppsala 

(Concrete 1). The relations between the concretes were the same when measuring particle levels, both 

for coarser particles (0.3-10 μm) and finer particles (<0.5 μm). Testing on cement pastes were also 

carried out and the abrasion in paste is multiply higher compared to the concretes. Analysis of 

generated particles showed that coarse particles (PM10-2.5) dominate the particle mass. The abrasion 

and particle concentration of the concrete materials exhibits a weak inverse proportionality to the 

hardness of the ballast, and a direct proportionality to the gliding distance. 

In VTI’s road simulator, Concrete 2 was compared to Concrete 1 and to an SMA16 asphalt. The test 

showed that the wear rate was significantly lower for Concrete 2 compared with the reference asphalt 

and Concrete 1. After correction for stud-rounds (related to differences in stud protrusion between 

tests), the differences were somewhat smaller between the pavements and instead the asphalt had 

slightly higher wear compared to Concrete 1. The wet surface wear rate was higher than at dry surface 

for all three coatings, but the difference was greatest for Concrete 1. Measurement of particle 

generation was carried out before and after the wear test. The particle concentrations were divided by 

mean stud protrusion to correct for differences in this parameter during the tests. Generally, both 

concrete generates higher PM10 levels than the asphalt, except at a low speed of 30 km/h. Before the 

wear test, Concrete 2 generates lower levels than Concrete 1 at all speeds, but after the wear test, 

Concrete 1 generates lower levels than Concrete 2. The generation of ultrafine particles exhibits a 

completely different pattern. Asphalt generates higher concentrations of ultrafine particles than both 
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concretes both before and after the wear test. In relation to the asphalt, the differences between 

concrete pavements are small. The concrete shows a continuously decreasing generation of ultrafine 

particles while the asphalt generation is constant at constant velocity. The mass size distributions of 

PM10 from the pavements have peaks at about 2-4 and 6 μm, while the number concentrations are 

dominated by particles at about 10-30 nm. The reason for the higher PM10 emission of the concretes is 

considered to be a higher contribution of PM10 from wear of the cement paste. This is reflected in 

about three times higher calcium content in PM10 from the concrete compared to in PM10 from the 

asphalt. Asphalt particles have about 2-3 times higher sulfur content and a higher content of chromium 

and chlorine. Generally, the elemental composition is dominated by silicon, aluminum, potassium and 

iron which are derived from the mineral ballast of the pavements. 

All in all, both the road simulator study and the detailed studies in the pin-on-disk machine show that 

Concrete 2 has a higher wear resistance than both Concrete 1 and the asphalt ABS16, and generally 

generates less PM10
 than Concrete 1. 

However, there is still a need to continue to study how the wear and, in particular, the relatively higher 

particulate emissions from concrete pavements, can be reduced by producing new recipes with higher 

wear resistance. Therefore, further studies regarding, for example, how the contribution to PM10 from 

the cement paste can be minimized by material and/or structural changes, how cement paste and 

ballast differ in terms of abrasion and how recycled materials like fly ash and microsilica and various 

additives, such as liquidizers, can affect the properties. 
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1. Bakgrund 

Slitage av vägbeläggningar medför stora kostnader för samhället i form av underhåll och omläggning 

av hela vägsträckor. Slitaget är dessutom en viktig källa till partikelföroreningar av luften i väg- och 

gatumiljöer, särskilt i länder där dubbdäck används (Gustafsson m. fl., 2006). Grova partiklar, som de 

från dubbdäcksslitage, har i epidemiologiska studier visat sig ha en tydlig inverkan på människors 

hälsa (Brunekreef och Forsberg, 2005, Forsberg m. fl., 2005, Meister m. fl., 2012). En möjlighet att 

minska både slitage och emissioner är att anpassa vägbeläggningars egenskaper.  

Under 2000-talet har i Sverige ett flertal forskningsprojekt arbetat med att studera dels hur egenskaper 

hos vanliga asfaltsbeläggningar kan optimeras för minskad damning, dels också hur alternativa 

beläggningstyper påverkar partikelemissionerna. Ett forskningsprojekt, med inriktning på att mäta och 

karakterisera partikelhalter PM10, har utförts av VTI och SLB-analys tillsammans med Institutionen 

för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet. Forskningsresultaten finns sammanställda i 

en rapport utgiven av Trafikverket (Gustafsson och Johansson, 2012). Delstudier finns även 

publicerade (Gustafsson m. fl., 2011a, Gustafsson m. fl., 2011b, Gustafsson m. fl., 2009, Johansson, 

2011, Johansson m. fl., 2009). Generellt kan sägas att de egenskaper hos en beläggning som påverkar 

det totala slitaget också styr emissionen av PM10, För vanliga asfaltsbeläggningar av typen ABS 

(asfaltsbetong, stenrik) är största stenstorlek och stenens slitstyrka (mäts med kulkvarnsvärde, KKV) 

viktiga parametrar påverkar partikelemissionernas storlek. 

Då betongbeläggningar generellt har lägre slitage än vanliga asfaltsbeläggningar (Wiman m. fl., 2009), 

kan man anta att emissionerna av inandningsbara partiklar också bör vara mindre än för en 

motsvarande asfaltsbeläggning. I en tidigare studie i VTI:s provvägsmaskin (Gustafsson m. fl., 2013) 

undersöktes och jämfördes såväl slitage som partikelalstring från dubbdäck på två betongbeläggningar, 

varav en med inblandad TiO2 i cementen (TiOmix®), med egenskaperna hos en asfalt med likadan 

ballast. Resultaten visade att cementen bidrog till PM10 i högre grad än asfaltens bitumen, att båda 

betongerna gav högre partikelemissioner än asfalten, att den ena betongens (den utan TiO2) 

slitageegenskaper var i nivå med asfaltens samt att betongen med TiO2 uppvisade störst slitage. 

Undersökningar av betongens tryckhållfasthet samt av mikrostrukturen i mikroskop visade att 

TiOmix-betongen hade sämre mekaniska egenskaper än vad som erhållits i tidigare laboratoriestudier 

(Kraft, 2010, Kraft , 2012). Detta gjorde erhållna slitageresultat svårtydda. I motsats till detta har 

fältstudier visat1 att en sträcka med betongbeläggning gav lägre emissioner än en likvärdig sträcka 

med asfaltsbeläggning på nya E4 (2007) strax norr om Uppsala, trots sämre slitstyrka i betongens 

stenmaterial2. I vänster körfält (K2) var dock förhållandena omvända, det vill säga. att betongen 

emitterade mer partiklar än asfalten.  

Föreliggande projekt gör en ny ansats för att erhålla tydligare resultat och för att utvärdera ett nytt 

betongrecept, särskilt framtaget för att ge en slitstarkare vägbetong och därmed lägre 

partikelemissioner.  

                                                      

1 Ännu ej publicerade resultat. 

2 Vid byggandet av betongvägen på E4 utanför Uppsala användes sten från två olika bergtäkter, Hovgården och 

Olunda. Man spädde ut den hårdare stenen från Hovgården (KKV 5,7) med cirka 30 % sten från Olunda (KKV 

9,9). Man menade då att man i genomsnitt kom under kravet på KKV 9. I asfalten användes dock endast den 

hårdare stenen från Hovgården. 
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2. Introduktion 

Detta projekt har genomförts i tre olika steg av projektdeltagarna från Väg- och transportforsknings-

institutet (VTI), RISE CBI Betonginstitutet (CBI) och avdelningen för Tribologi på Institutionen för 

Maskinkonstruktion på KTH (KTH). Arbetet har därför i huvudsak skett under olika tidsperioder av de 

tre projektdeltagarna.  

Syftet med har varit att ta fram ett betongrecept, med bättre egenskaper avseende slitage och 

partikelemissioner jämfört med en känd standardbetong och en slitstark asfaltsbeläggning baserade på 

samma ballastmaterial. 

Först har försök med olika betongrecept utförts i ett delprojekt på CBI i samarbete med Cementa 

Research AB, där fokus varit att ta fram en slitstark betong. Arbetet har skett genom försök att 

maximera stenmängden (ballast) för att uppnå så hög slitstyrka hos betongen som möjligt, samtidigt 

som cementmängden hållits på en låg nivå utifrån miljöperspektiv. Utvärdering av framtagna recept 

sker genom uppmätning av tryck- och spräckhållfasthet, samt provning av slitageegenskaper med 

provningsmetoden Prall (FAS Metod 471-3)3, vilken utfördes på VTI.  

Parallellt med utveckling av det nya betongreceptet provades både referensasfalt och referensbetong 

på provvägsmaskinen (PVM) på VTI. Vid provningarna av de olika vägbeläggningarna utfördes 

noggranna mätningar av både slitage och partikelalstring. Slitaget uppmättes genom mätning på 

provplattorna och partikelhalterna uppmättes med hjälp av fyra avancerade instrument avsedda för 

uppsamling av partiklar av olika storlekar. Dessutom bestämdes ämnesinnehållet i de olika partiklarna 

för att kunna härleda källan och för att se om olika källor alstrar partiklar av olika storlek. Resultaten 

av mätningarna jämförs dels inbördes, genom att partikelmängden jämförs med slitaget, dels mellan de 

olika vägbeläggningarna och dels mellan de nu aktuella och tidigare försök på PVM. 

Dessutom har i ett tredje delprojekt provning av slitage och partikelalstring på vägbeläggningar skett i 

mindre modellförsök i laboratoriemiljö på KTH. Försök med både friktionspendel och pinne-skiva har 

utförts, där friktionspendeln avses simulera den dynamiska nötningen orsakad av det stötförlopp som 

dubben i dubbdäck utövar på vägbeläggningar och där pinne-skiva försöken avses simulera den 

glidande nötningen som dubben ger på vägbeläggningen. Såvitt vi känner till är det första gången 

dylika försök utförts i Sverige. Ganska omfattande provserier genomfördes, främst för att utveckla 

metodiken som sådan, men också för att söka förstå skillnader i nötningsmekanismer mellan olika 

vägmaterial och däckdubb och för att jämföra resultaten med försöken som utfördes på PVM.   

Utvärderingen av den nya framtagna betongen har alltså skett både i mindre modellförsök och på 

PVM. Liksom i den tidigare studien (Gustafsson m. fl., 2013) jämförs den nya vägbetongen mot det 

referensrecept som användes på betongvägen på E4 utanför Uppsala och en asfalt (ABS16), alla med 

stenballast levererat från samma bergtäkt vid samma tillfälle.  

 

                                                      

3 Numera omarbetad till standard SS-EN 12697-16:2016. Avsedd för bituminösa material. 
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3. Formulering av nytt betongrecept 

I början av projektet togs det fram ett recept med högre cementhalt än i det som användes i 

beläggningen på E4 Uppsala, och provplattor till PVM tillverkades. Dock visade provning att 

provplattorna med den nya cementhalten 410 kg/m3 hade samma hållfasthet som referensbetongen 

varför dessa aldrig provades i PVM. Däremot gjordes en del provning av denna betong i 

modellförsöken på KTH. 

Istället startades ett delprojekt, delvis finansierat av Cementa AB, för framtagandet av en ny 

slitstarkare betong. Delprojektet och erhållna resultat inom det redovisas utförligare i Bilaga 1. 

Målet med delprojektet, med avgränsningar, var att: 

• Utarbeta ett nytt betongrecept lämpligt för anläggning av betongväg med mekaniska 

egenskaper bättre än vägbetongen på E4 utanför Uppsala 2007 (som provades i den 

föregående studien).  

• Jämföra egenskaper mellan Cementas nya anläggningscement med tillsats av flygaska med det 

vanliga anläggningscementet i både ett nytt recept och i det gamla E4 Uppsala-receptet. 

• Använda sig av Dmax 8–11 mm i de nya betongrecepten med en cementhalt som inte bör 

överstiga 360 kg/m3, den mängd som använts i referensbetongen E4 Uppsala. Förutom 

förbättrade slitageegenskaper är det viktigt att betongen skall vara så miljövänlig som möjligt.  

• Utvärdera slitage med Prall-metoden (FAS Metod 471–03) för inbördes jämförelse.  

Efter att dessa mål och avgränsningar antagits proportionerades ballasten i betongen med 

språnggradering, utifrån hålrumsteori. Tillsatsmedel i form av mikrosilika och kvartsfiller provades 

liksom några partikelstorleksfördelningar av sand.   

Riktvärden på samtliga blandningar var maximal cementhalt på 360 kg/m3, ett vattencementtal (vct) på 

0,36–0,39, en lufthalt på 4–5 % och en styv konsistens motsvarande sättmått 0–10 mm, VEBE-tal 6–9 

s eller kompakteringstal 1,3–1,4. 

För utveckling av provade recept hänvisas till Bilaga 1. Sammanfattningsvis gjordes två provserier på 

recept med olika typer av cement, sand, stenstorlek och tillsatsmedel i form av mikrosilika. Från ett av 

recepten i provserie två tillverkades provplattor för provning till provvägsmaskinen.  
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3.1. Första provseriens betongrecept 

I Tabell 1 redovisas de recept som blandades i en första provserie. Av varje recept blandades 32 liter 

betong för provning av tryck- och spräckhållfasthet samt Prall.  

Tabell 1. Recept på tillverkade provblandningar i första provserien. 

Material 
E4 Ref Ref-FA  

Mix 7 
Råda 

Mix 8 
Råda 

Material 

kg/m3 kg/m3  kg/m3 kg/m3 

Anl cem 360   350 350 Anl cem 

Anl cem FA  360     

Vatten 140 140  133 137 Vatten 

- - -  23 23 Mikrosilika (granl.) 

vct (vattencementtal) 0,39 0,39  0,36 0,37 vbt4 

Sand 0,2–1 283 283  0 159 Rådasand 0,8–1,2 

Sand 0–4 377 377  584 421 Rådasand [M 0,33i] 

Kross 4–8 196 195  209 207 Kross 3-5mm 

Kross 8–11 1089 1088  1183 1173 Kross 8–11 mm 

Flytmedel ACE 30 % 0,38 0,38  41,6 g 43,2 g FM ACE 30 

Luftporbildare 0,20 0,20  1,14 g 2,89 g Luftporbildare 

Kompakteringstal 1,44 1,37  6,2 6,0 Vebe-tal 
 

Lufthalt (vol%) 4,8 4,0  3,8 4,2 Lufthalt (vol%) 

Pastavolym (%) 24,4 24,8  24,3 24,7 Pastavolym (%) 

Ballastvolym (%) 70,8 71,1  71,9 71,2 Ballastvolym (%) 

Grovballastvolym (%)ii 46,7 46,9  50,6 50,1 Grovballastvolym (%)ii 

Tot. volym (kontroll) 1000 999,2  1000 1000 Tot. volym (kontroll) 

i) Beteckningen M 0,33 betyder att sanden har en medelkornstorlek på 0,33 mm. 

i) Grovballastandelen beräknad på totalvolymen. 

  

                                                      

4 Vbt – vattenbindemedelstal, där mikrosilika räknas in som bindemedel (effektivitetsfaktor k = 1). 
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3.2. Andra provseriens betongrecept 

I dessa recept ersattes Rådasanden med sand 0,2–1 från Dalboda, den sand som tidigare hade använts 

vid tillverkningen av E4 Uppsala betongen. De enda skillnaderna mellan de fyra recepten i denna den 

andra provserien var alltså att två olika cementtyper Deg. Anl. och Deg. Anl-FA5 användes och att en 

del av cementen ersattes med mikrosilika i Mix 7 blandningarna. Cementhalten höjdes också till 373 

kg/m3, det vill säga. vct minskades från 0,39 till 0,36. 

Tabell 2 redovisar ingående material i andra provseriens betongrecept.  

Tabell 2 Betongrrecept på andra provserien gjutna i Slite 15 september 2015. 

Material (kg/m3) Deg. Anl. Deg. Anl.-FA Mix 7 Mix 7 Anl.-FA 

Anl cem 373 - 345 - 

Anl FA cem - 373 - 345 

Vatten 133 133 131,1 131,1 

Mikrosilika (i slurry) - - 36,3 36,3 

Vct/Vbt 0,36 0,36 0,38/0,34 0,38/0,34 

Sand 0,2–1 562,9 558,4 559,5 555,3 

Kross 2–5 198,1 196,5 196,3 194,8 

Kross 8–11 1123,7 1114,6 1111,3 1102,9 

SIKA retarder 1,1 1,035 1 1,03 

Flytmedel Glenium 51 0,32% 0,19% 0,24% 0,20% 

Luftporbildare 0,3% 0,30% 0,37% 0,63% 

Densitet (g/cm3) 2,37 2,34 2,36 2,37 

Uppmätt Lufthalt (%) 4,4 4,3 4,5 4,4 

Sättmått (mm) ≈ 5 ≈ 5 ≈ 5 ≈ 5 

Ballastvolym 70,6 % 70,2 % 70,0 % 69,5 % 

Grovballastvolym 49,9 % 49,5 % 49,3 % 49,0 % 

Pastavolym 25,0 % 25,5 % 25,4 26,0 

Tot. volym (kontroll) 1000 999,9 999,6 998,6 

Prover 2 st. 1503 2 st. 1503 6 st. 1003 6 st. 1003 

i) Beräknad densitet på färsk betong med hänsyn till beräknad lufthalt på 4%. 

ii) Grovballastandelen beräknad på totalvolymen. 

Observera att även en retarder (medel som fördröjer härdningen) tillsattes i samtliga blandningar. 

Efter utvärdering av dessa recept (se avsnitt 5.1 och Bilaga 1) valdes receptet ”Deg. Anl” för 

jämförelse med referensbetongen E4 Uppsala. ”Deg. Anl” benämns därefter som Betong 2 och 

referensbetongen E4 Uppsala benämns Betong 1.”Mix 7” benämns i Tabell 2 som Betong 2B, och en 

tidig variant av E4 Uppsala betongen med högre cementhalt (410 kg/m3) (se Bilaga 1), benämns 

Betong 1B.   

Tabell 3. Namn på provade blandningar och förkortningar på dessa. 

Namn på betong i försöksserien Motsvarande namn i provningarna Kommentar 

E4 Ref. Uppsala  Betong 0 Dmax 11 mm, cementhalt 360 kg/m3 

E4 Ref. Uppsala (korrekt prop.) Betong 1 Dmax 16 mm, cementhalt 360 kg/m3 

410 kg Dmax 16  Betong 1B (se Bilaga 1) 

Deg. Anl.  Betong 2 Dmax 11, cementhalt 373 kg/m3 

Mix 7 Betong 2B Dmax 11, cementhalt 345 kg/m3 + Si 

                                                      

5 Deg-Anl och Anl-FA – anläggningscement från Cementa tillverkad i Degerhamn där ’FA’ betyder tillägg av 

flygaska (FA) i cementen. 
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3.3. Provade betongblandningar i modellförsök på pinne-skiva 

Skillnader i slitage och nötningsmekanismer studerades på ett flertal olika betongrecept för att kunna 

se inverkan av ballaststorlek, cementmängd, ballastvolym och proportionering. De recept som 

studerades var Betong 1, Betong 1B, Betong 2, Betong 2B samt cementbruk från Betong 2 

(Cementbruk 2) och Betong 2B (Cementbruk 2B). Dessutom tillhandahölls referensbetong från 

betongvägen på E6 utanför Falkenberg av Ellen Dolk i BVFF projekt 2016–026. De olika 

betongrecepten redovisas i Tabell 4.  

Tabell 4. Recept på provade vägbeläggningar på provvägsmaskin och i lab-försök med pinne-skiva. 

Material (kg/m3) Betong 0 Betong 1 Betong 1B Betong 2 Betong 2B Referens 1# 
DuraSplit 

Referens 1B# 
Granit, 

underbetong 

Asfalt 
ABS 16 

Anl cem 360 
- 
 

360 410 373 345 370 370 - 

Bitumen B60/B85 - - - - - - - ? 

Vatten 140 143 144 133 131,1 140 140 - 

Mikrosilika (i slurry) - - - - 36,3 16 16 ? 

Vct/Vbt 0,39 0,40 0,35 0,36 0,38/0,34 0,38/0,36 0,38/0,36 - 

Sand 0,2/1 283 283,1 266,6 562,9 559,5 - - - 

Sand 0/4 377 377,5 
 
 
 

358,6 - - 950i 950i ? 

Kross 2/5 - - - 198,1 196,3 - - - 

Kross 4/8 196 179,3 
- 
 
 

174,7 - - - - ? 

Kross 8/11 1089 - - 1123,7 1111,3 - - - 

Kross 8/16 - 1016,6 1008,1 - - 900 900 ? 

SIKA retarder - - - 1,1 1 - - - 

Flytmedelii (% av cem) 0,43 - - 0,32 0,24 0,93 0,93 - 

FM 31ii (% av cem.) - 1,5 1,75 - - 0,7 0,7 - 

Microairii (% av cem) 0,4 - - 0,3 0,37 0,1 0,1 - 

PLP-A 10%ii (% av c) - 0,2 0,3 - - - - - 

Densitetii (g/cm)i - 2,33 - 2,37 2,36 2,376 2,376 ? 

Uppmätt Lufthalt (%) 4,8 3,2 3,0 4,4 4,5 3–4 3–4 - 

Sättmått (cm) - - - ≈ 0,5 ≈ 0,5 - - - 

Ballastvolym 70,5 % 69,9 % 68,1 % 70,6 % 70,0 % ¤ ¤ ? 

Grovballast volym 46,3 % 45,4 % 45,0 % 49,9 % 49,3 % ¤ ¤ ? 

Pastavolym 24,7 % 26,9 % 28,9% 25,0 % 25,4 % 26,3 % 26,3 % ?vi 

Tot. Volym (kontroll) 1000 iv 1000 iv 1000 iv 1000 iv 1000 iv ? ? 1000 

# Angivet recept är en gissning utifrån de uppgifter som insamlats. 

i) Naturgrus 0/8 mm. 

ii) Flyttillsatsmedel (Superplasticerare), I Betong 0, Betong 1 och 1B användes FM31, i Betong 2 och 2B användes Glenium 

51. I Referens 1 och Referens 1B användes både Glenium 51 och Peramin F.  

iii) Luftporbildare (I referens 2 och 3 användes Peramin L) 

iv) Beräknad densitet på färsk betong md hänsyn till beräknad lufthalt på 4 %. 

vi) Volym bitumen. 

¤) Här räknas korn > 2 mm som grovballast. Vi känner inte till ballastgraderingen i 0/8 sanden för betongen på E6. 

3.4. Betongblandning till provning på PVM 

För provning i PVM valdes Betong 2 för jämförelse mot Betong 1 och asfalten ABS 16. Se Tabell 4. 

Vid tillverkningen av provplattorna frilades ballasten på provytan. Se Figur 1. En redogörelse för valet 

av detta recept finns i Bilaga 1. Redogörelse för blandning av provplattorna ges i Bilaga 6. 



VTI rapport 982  19 

 

Figur 1. Nyss gjutna provplattor till provvägsmaskinen. Retarder appliceras på provplattornas yta 

(Foto: Lars Kraft). 

 
 



20  VTI rapport 982 

4. Testmetoder och metodik 

De olika betongrecepten utvärderades genom provning av hållfasthet och slitage, samt genom 

partikelgenerering med olika metoder.  

Slitage undersöktes i Prall (VTI), i pinne-skiva maskin (KTH) samt i provvägsmaskin (VTI). 

Partikelemissioner utvärderades både i försöken med pinne-skiva och i provvägsmaskinen. 

4.1. Karakterisering av betongegenskaper 

Tryckhållfasthet undersöktes på både första och andra seriens betongrecept samt även på betongen 

som provades i provvägsmaskinen. Även spräckhållfasthet, som ger ett kvalitativt mått på 

draghållfastheten, provades, men endast på första seriens betongrecept. 

Provning med Prall gjordes på första seriens betongrecept samt även på Betong 1.  

Konsistens och lufthalt kontrollerades på samtliga blandningar. 

4.1.1. Provning av hållfasthet (CBI) 

Tryckhållfasthet provades på kuber 1000 mm3 enligt SS-EN 12930–3. Proverna förvarades helt 

nedsänkta i vatten efter avformning. 

Spräckhållfasthet provades på kuber 1000 mm3 enligt SS-EN 12930–6. Proverna förvarades helt i 

nedsänkta i vatten efter avformning. 

Utvärdering av tryck- och spräckhållfasthet görs efter 7 dagar, 14 dagar och 28 dagar (trippelprover), 

samt även efter 56 och 90 dagar (dubbelprover).  

Det tillverkas alltså 3 prover per recept, för 3 tidpunkter och två provningsmetoder vilket totalt ger: 

3 x 3 x 2 = 18 prover.  

För provning efter 56 och 90 dagar ger ytterligare 2 x 2 x 2 = 8 prover. 

Totalt tillverkas alltså 26 kuber => minst 26 liter betong för varje recept för provning av tryck- och 

spräckhållfasthet.  

4.1.2. Provning av slitage i Prall 

För provning av slitage användes metoden Prall (SS-EN 12697–16:2016), som är utvecklad för att 

simulera dubbdäcksslitage av asfaltsbeläggningar. Provningen görs på puckar med dimensionen 

Ø 100 x 30 mm, 3–4 provpuckar per recept och tidpunkt. Detta kräver gjutning av en cylinder om 

minst Ø 100 x 200 mm. Utvärdering görs efter 28 dagar och 90 dagar. För dessa prover måste alltså 

ytterligare minst 2 x 1,6 = 3,2 liter betong tillverkas. Provningen utfördes på recepten tillverkade i 

provserie 1. 

4.1.3. Provning av konsistens och lufthalt (CBI) 

För kontroll av konsistensen i färsk betong kontrollerades kompakteringstal enligt EN 12350–4 med 

riktvärde på 1,3–1,4 och lufthalt enligt SS-EN 12350–7 med ett riktvärde på 4–5 % luft. 

Vid provtillverkningen upplevdes många av recepten som lite klibbiga varför metoden med 

kompakteringstal kompletterades och i vissa experiment helt ersattes av mätning av VEBE-tal enligt 

SS-EN 12350-7. Rätt konsistens bedöms vara vid VEBE-tal 6-9 s (Hak m. fl., 2009). 

4.1.4. Provmängd vid betongblandning av första seriens betongrecept 

För tillverkning av provkroppar till ovanstående provningar blandades 32 liter betong till varje recept.  
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4.2. Modellstudier med pinne-skiva av dubbslitage på vägbeläggningar 

En pinne-skiva maskin speciellt utvecklad för samtidig mätning av glidande nötning och de luftburna 

partiklar som bildas vid nötningen har använts i studien. Utrustningen är beskriven i Figur 2. 

Utrustning har tidigare använts vid studier av nötning och luftburna partiklar orsakad av nötning, se 

(Olofsson, 2011, Olofsson m. fl., 2009a) 

 

Figur 2. Skiss över provuppställningen i pinne-på-skiva maskin. 

Friktionsradien var 25 mm, avståndet mellan rotoraxeln och däckprovkroppens mittpunkt. Ett varv 

motsvarar en sträcka på 157 mm.  

Figur 3 visar ett fotografi över testuppställningen med däckprovkropp med en däckdubb monterad. 

Betongprovkropparna monterades på pinne på skiva maskinens rotor med ett skruvförband. En vikt 

användes för att trycka däckprovkroppen (pinnen) mot vägprovkroppen (skivan). Skivan roteras med 

en elektrisk motor som kan styra varvtalet. Friktionskraften mäts med en lastcell och nötningen mäts 

genom att väga provkropparna före och efter prov. Vid prov med dubbar orienteras dubben så att den 

breda dubbsidan är vinkelrät mot glidriktningen. 

 

Figur 3. Provuppställning med betongprovkropp som skiva och Stud-S monterad som pinne (Foto: Ulf 

Olofsson). 

Pinne på skiva maskinen är placerad i en kammare som ventilerades med ren luft. Luftflödet var 2,2 

l/s, vilket ger en luftombyteshastighet om 1,3 luftkammarvolym/min.  

Luften som lämnar kammaren vid försök analyserades med tre olika mätinstrument för luftburna 

partiklar: FMPS 3091, OPS 3330, och ELPI+.  

FMPS mäter partiklar i storleksintervallet 0,0056–0,56 µm i 32 intervaller. OPS mäter partiklar i 

storleksintervallet 0,3–10 µm partiklar i 16 intervaller. ELPI+ mäter partiklar i storleksintervallet 
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0,006–10 µm i 14 storleksintervaller. Innan provstart kontrolleras att varje instrument har en nollnivå 

för partikelkoncentrationer. Samplingsfrekvensen var 1 Hz. 

Efter genomfört prov analyseras nötningsspåren med en 3d-kamera (GFM Primos Compact 

(GFMesstechnik, Teltow, Germany)). Kameran mäter ett område som är 30 x 40 mm med en 

upplösning om 60 µm i X- and Y-planet och 4 µm i djupled. Före och efter genomfört prov vägdes 

provkropparna med en våg (Mettler Toledo XP20035, noggrannhet 1 mg) för att konstatera massan 

bortnött material. Innan vägning och innan prov i testutrustning var provkropparna placerade i en 

klimatkammare med 50 % relativ luftfuktighet och en temperatur om 22 °C, i minst ett dygn.  

En hårdhetsmätare, Krautkrämer Dynamics, som mäter enligt LEEB hårdhetsvärde (HL) användes på 

betongprovkropparna. HL-värdet är ett förhållande mellan rekylhastigheten och anslagshastigheten. 

HL-värdet konverteras sedan till hårdhetsvärden enligt Vickers. Tio hårdhetsmätningar genomfördes 

på ballastdelen och tio på cementpastadelen. Hårdhetsmätaren kalibrerades med en hårdhetsnormal 

före och efter mätning och avvikelsen från hårdhetsnormalen av stål var som mest i medelvärde av 10 

mätningar 3 HV. 

4.2.1. Motiv till val av pinne-skiva som försöksmetod för simulering av nötningen. 

Interaktionen mellan dubb och vägbana består av ett stötförlopp, en rullande och en glidande kontakt, 

se Gültlinger m.fl. (2014) . Dubben kommer först i kontakt med vägbanan i en stöt varefter det sker en 

glidande rörelse genom kontakten tills dubben lämnar vägbanan. Vid 30 m/s (108 km/h) är den 

relativa glidhastigheten i kontakten vid fri rullning typiskt runt 2 m/s, men detta värde kan variera i 

kontaktszonen (Pacejka, 2002). Vid höga hastigheter domineras nötningen av dynamiska förlopp när 

dubben kommer in i kontakten. Här är skademekanismerna slag och krossning. Vid låga hastigheter 

domineras nötningen av repning. I Jacobson (2013) används en fordonshastighet om 50 km/h som 

skiljehastighet mellan dynamiskt förlopp och repande förlopp. Hastigheter under 50 km/h kan anses 

vara representativa för stadsmiljöer och avsikten med den här studien är att simulera den glidande 

delen av kontakten mellan dubbdäck och vägbana under dessa förhållanden. 

4.2.2. Val av provkroppar och provningsmetodik 

Pinnprovkroppen i pinne-på-skiva maskinen representerar däcket och kvadratiska betongprovkroppar 

med storleken 80 mm×80 mm×15 mm representerar en betongvägbana.  

Fyra olika varianter användes: 11 mm diameter runt däckprov (Tyre-R); 11 mm diameter runt 

däckprov med en dubb (Stud-R); 20 mm×20 mm kvadratiskt däckprov (Tyre-S); 20 mm×20 mm 

kvadratiskt däckprov med en dubb (Stud-S). Figur 4 visar ett fotografi över däckprovkropparna. 

Däckprovkropparna tillverkades genom vattenskärning av bildäck. Däckprovkropparnas utformning 

var baserad på att för Stud– R bars lasten av dubben och för Stud-S bars lasten av både dubb och 

gummimaterialet.  

 

Figur 4. Däckprovkroppar (Foto: Ulf Olofsson).  
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Däckprovkropparna kommer från Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta 7 samt Nokian WR 4 

däck. För alla däcken är gummit utblandat med silika och de var inkörda 500 km.  

Dessutom provades två olika dubbdäckstyper utformade som Stud-S;  Nokian Hakkapeliitta 7 och 8. 

se Figur 5 för en beskrivning av dubbgeometrin. 

Totalt sju vägmaterial provades: Betong 1, Betong1B, Betong 2, Betong 2B, Referens 1, Referens 1B 

och Asfalt. Dessutom utvärderades två cementpastor: Cementbruk 2 och Cementbruk 2B. Tabell 4 

visar en översikt över de provade vägmaterialen. Provkropparnas storlek var 80x80x10 mm och 

provningen gjordes mot en sågad yta. Samtliga vägmaterial preparerades och levererades av CBI 

Betonginstitutet utom asfaltsbetongen som levererades av VTI. En utvärdering av Referens 1 gällande 

abrasion och spårdjup finns presenterad i Löfsjögård och Karlsson (2004) samt även i (Wiman m. fl., 

2009). 

 

Figur 5. Geometri över de två provade dubbstorlekarna, med de olika stora hårdmetalldelarna 

skuggade. Glidriktningen är mot den breda diagonalen, alltså som från vänster till höger i figuren. 

4.2.3. Provserier 

I provserie 1 utvärderades fem olika vägmaterial mot olika lastförhållanden och däckprovkroppar 

enligt Tabell 5. Normalkraften på vägbeläggningen var 60 eller 120 N och glidhastigheten 0,1 eller 

0,5 m/s. Denna last motsvarar ungefär den last som varje dubb i ett dubbdäck utövar på en vägyta. 

(Glidhastigheten antas motsvara glidhastigheten vid cirka 5 respektive 25 km/h enligt ovan.) På grund 

av problem med luftporer i vägbeläggningen fick en del prov med dubb (Stud-R och Stud-S) avbrytas 

efter kort tid då dubben fastnade i porer. De prov som redovisas har en provtid om minimum tre 

minuter, motsvarande en provsträcka på 28 m.  

Baserade på resultat av provserie 1 utfördes ytterligare en provserie, provserie 2 (se Tabell 6). I denna 

provserie utvärderades fyra olika vägbeläggningar mot två varianter av dubbdäcksprovkropp, Nokian 

Hakkapeliitta 7 och 8, båda utformade som Stud-S. Här varierades glidsträckan under konstant 

glidhastighet för alla vägmaterial. För ett av vägmaterialen (Referens 1) provades också en lägre 

(halverad) last och en jämförelse av nötningen mellan Stud-S-provkroppar utskurna ur Nokian 

Hakkapeliitta 7 och 8 genomfördes. 
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Tabell 5. Provserie 1. Samtliga provkroppar skurna från Nokian 7, med den större dubben. 

Väg provkropp 
 

Däck provkropp Normalkraft, 
N 

Glidhastighet, 
m/s 

Provtid, 
min 

Betong 1 Tyre-R 120 0,1 30 

 Stud-R 120 0,1 60 

 Tyre-S 120 0,1 30 

 Stud-S 60 0,5 10 

 Stud-S 120 0,1 30 

Betong 1B Tyre-R 60 0,1 30 

 Tyre-R 120 0,1 30 

 Stud-R 60 0,1 20 

 Stud-R 120 0,1 15 

 Stud-S 60 0,5 10 

Betong 2 Tyre-R 120 0,1 5 

 Stud-R 120 0,1 5 

 Tyre-S 120 0,1 30 

 Stud-S 60 0,5 10 

 Stud-S 120 0,1 30 

Betong 2B Tyre-R 120 0,1 5 

 Stud-R 120 0,1 3 

 Tyre-S 120 0,1 30 

 Stud-S 60 0,5 10 

 Stud-S 120 0,1 30 

Asfalt Tyre-R 60 0,1 30 

 Tyre-R 120 0,1 3 

 Stud-R 60 0,1 6 

 Tyre-S 120 0,1 9 

 Stud-S 120 0,1 30 
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Tabell 6. Provserie 2. För samtliga prov användes däckprovkropp av typ stud-S och glidhastigheten 

var konstant 0,1 m/s. 

Prov nr Vägprovkropp Däckprovkropp L 
[N] 

Glidsträcka 
[m] 

1 Betong 1B Stud - 7 120 10 

2 Betong 1B Stud - 7 120 5 

3 Betong 1B Stud - 7 120 3.75 

4 Betong 1B Stud - 7 120 2.5 

7 Betong 2B Stud - 7 120 10 

8 Betong 2B Stud - 7 120 5 

9 Betong 2B Stud - 7 120 3.75 

10 Betong 2B Stud - 7 120 2.5 

13 Referens 1 Stud - 7 120 10 

14 Referens 1 Stud - 7 120 5 

15 Referens 1 Stud - 7 120 3.75 

16 Referens 1 Stud - 7 120 2.5 

19 Referens 1B Stud - 7 120 10 

20 Referens 1B Stud - 7 120 5 

21 Referens 1B Stud - 7 120 3.75 

22 Referens 1B Stud - 7 120 2.5 

23 Referens 1 Stud - 7 60 10 

24 Referens 1 Stud - 7 60 5 

25 Referens 1 Stud - 7 60 3.75 

26 Referens 1 Stud - 7 60 2.5 

27 Referens 1 Stud - 8 60 10 

28 Referens 1 Stud - 8 60 5 

29 Referens 1 Stud - 8 60 3.75 

30 Referens 1 Stud - 8 60 2.5 

I provserie 3 utvärderades två cementbruk; Cementbruk 2 och Cementbruk 2B. Cementbruk 2B 

motsvarar Betong 2B men är utan grov ballast och Cementbruk 2 motsvarar Betong 2 utan grov 

ballast. 

Tabell 7. Provserie 3. För samtliga prov användes däckprovkropp av typ Stud-S och glidhastigheten 

var konstant om 0,1 m/s. 

Prov nr Vägprovkropp Glidsträcka 
[m] 

1 Cementbruk 2B 10 

2 Cementbruk 2B 5 

3 Cementbruk 2B 3.75 

4 Cementbruk 2B 2.5 

7 Cementbruk 2 10 

8 Cementbruk 2 5 

9 Cementbruk 2 3.75 

10 Cementbruk 2 2.5 

4.3. Metodik – slitagetester och partikelstudier i provvägsmaskin 

För att studera slitage och partikelemission på hela betongplattors interaktion med dubbdäck användes 

VTI:s provvägsmaskin (PVM) (Figur 6). Maskinen lämpar sig särskilt väl för att studera 

slitagepartiklarna separat, utan inblandning av partiklar från avgaser och andra antropogena och 

naturliga källor, då detta kräver att partiklarna kan genereras och provtas i en miljö där andra källor är 

minimerade. Detta kunde åstadkommas genom att mätinstrumenten placerades i den slutna hallen runt 

PVM. 

PVM består av en cirkelrund 0,5 m bred bana med en omkrets av 16 m som kan beläggas med valfri 

vägbeläggning. Maskinen roterar kring en centralt placerad vertikal axel på vilken sex horisontella 
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hjulaxlar är monterade. På dessa kan olika typer av däck monteras. Fyra av axlarna är i drift och drivs 

av elmotorer. Vid provning sänks hjulen ner mot banan till önskat axeltryck och hjulen driver sedan 

maskinen att rotera. Hastigheten kan varieras steglöst upp till 70 km/h. I hastigheter över 50 km/h kan 

en excenterrörelse kopplas in, vilken gör att hjulen inte kör i samma spår utan rör sig över nästan hela 

banbredden. 

Beläggningsslitaget orsakat av dubbdäck i PVM är accelererat cirka 3–4 ggr i förhållande till 

motsvarande asfaltsbeläggning på verklig väg. Denna ökning orsakas av den snäva roterande rörelsen 

(Torbjörn Jacobson, Trafikverket). Korrelationen mellan PVM och slitage på verklig asfaltsväg är 

dock hög. Korrelationen för betongbeläggningar mellan PVM och verklig väg är ej studerad. 

 

 

Figur 6. Provvägsmaskinen (Foto: Mats Gustafsson, VTI). 

4.3.1. Däck 

Då beläggningar testas i PVM används ett referensdubbdäck (Nokian Hakkapeliitta 7). Däckets status 

och dubbutstick mäts mellan varje test.  

Före de egentliga testerna körs däcken in för att likna ett nytt, men inkört däck. Inkörning av däcken i 

PVM utfördes enligt VTI:s standardrutiner på en asfaltsbeläggning vars slitage och partikelemissioner 

inte studerats i detta projekt. För dubbdäck är det viktigt att dubben sätter sig ordentligt, medan det för 

samtliga däcktyper handlar om att, under normala temperaturförhållanden, slita bort den tunna 

skyddsfilm och de gummistrån som är kvar från tillverkningen innan testerna körs.  

Följande inkörningsrutin användes för dubbdäcken: 

• Beläggning och däck kyls över natten till minusgrader. 

• Kylanläggningen ska vara igång under inkörningen. 

• Inkörningen utförs på torr beläggning 

• Hjullast: 450 kg. 

• Lufttryck: 2,5 bar. 
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• Körschema  

1. 20 km/h 1 tim utan excenterrörelse 

2. 30 km/h 1 tim utan excenterrörelse 

3. 50 km/h 4 tim med excenterrörelse 

4. 60 km/h 2 tim med excenterrörelse. 

• Beläggningstemperaturen bör ej överstiga 0°C under inkörning. 

Trots att dubbarnas utstick vid inledning av tester är liknande kan utsticket utvecklas olika beroende 

på hur vägbeläggningen interagerar med dubbar och gummi. Som synes i Figur 7 har dubbutsticket 

utvecklats olika, särskilt under slitagetesterna, vilket behöver hanteras för att en utvärdering ska kunna 

göras. I kapitel 4.3.3 beskrivs en metod för att korrigera för dessa skillnader under slitagetesterna. 

 

Figur 7. Dubbutstick under hela testerna för de tre beläggningarna. Partikelmätningarna görs i 

början och slutet, medan de långa slitagetesterna ligger emellan dessa. 

4.3.2. Slitagemätning 

Undersökningen har i stort sett följt den europametod för slitageprovning av betongbeläggning som 

har tagits fram vid VTI (EN 13863–5). I metoden monteras 28 beläggningssegment i PVM som sedan 

trafikeras med 4 dubbdäck. Varje beläggningssegment har storleken 600 x 700 mm och tjockleken 

cirka 50 mm för asfalt och 80 mm för betong. Testet gjordes mot ytan av betongen med frilagd ballast. 

Banans diameter är 5,25 m. Dubbdäcken har dimensionen 195/60 R15. Hjullasten är 450 kg och 

lufttrycket 2,5 MPa. Varje däck har 90 dubbar med en vikt av 0,8 g. Hastigheten är 70 km/h. 

Beläggningsplattornas slitstyrka har provats genom att dubbdäcken har rullat över beläggningen. 

Testet har utförts både på torr och våt beläggningsyta. 

Provningen följer ett fastställt program med växelvisa perioder med torr- och våtslitage. Varje period 

är 30 000 varv. Efter varje period mäts slitaget med en laserbalk som monteras i fixpunkter tvärs 8 

beläggningsplattor (0,016 mm noggrannhet). Slitageutvecklingen redovisas i diagram med antal varv 

på horisontella axeln och slitaget i mm på vertikala axeln. Normalt slits beläggningen mer när den är 

våt än när den är torr. Detta kan vanligen utläsas i slitagediagrammen. 
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4.3.3. Korrigerad belastning 

Data på slitage presenteras ofta som ett förlopp mot antal varv i provvägsmaskinen (maskinvarv). 

Dubbutsticket har dock en tendens att förändras under försökens gång på olika sätt för olika 

beläggningar. En beräkning av avnötning som funktion av maskinvarv ger därför svårlästa resultat om 

man inte korrigerar för varierande dubbutstick. Korrigering kan göras genom att belastningen uttrycks 

med ett mått som kombinerar maskinvarv med dubbutstick medan avnötningen inte korrigeras. 

Vi definierar ”dubbvarv” som produkten av maskinvarv och dubbutstick. Ett dubbvarv uppnås genom 

att köra 1 maskinvarv med 1 mm dubbutstick eller 2 maskinvarv med 0,5 mm dubbutstick eller någon 

annan kombination där produkten är 1. Belastningen på underlaget antas kunna beskrivas med antal 

dubbvarv. För längre delintervall betraktas belastningen som antal maskinvarv multiplicerat med det 

genomsnittliga dubbutsticket. Beräkningssättet förutsätts fungera så länge dubbutsticket håller sig 

inom rimliga gränser. En längre diskussion som beskriver varför metoden tycks fungera finns i 

(Göransson m. fl., 2016). Beräkningarna här har i stora drag samma upplägg, men här beräknas 

dubbutsticket mellan mättillfällena genom linjär interpolering istället för genom att använda en 

anpassad funktion. För partikelmätningarna har koncentrationsdata dividerats med genomsnittligt 

dubbutstick under provningarna. 

4.3.4. Partikelmätning 

Varje test genomfördes enligt ett standardiserat körschema i PVM (Tabell 8). Mellan varje test rengörs 

hela PVM-hallen på ett standardiserat sätt som innebär att alla ytor (golv, väggar, tak och maskin) 

spolas rena med högtryckstvätt (Figur 8).  

Tabell 8. Körschema för PVM under partikeltest. 

Hastighet (km/h) Tid Excenterrörelse Filtrering/fläkt 

30 1 tim 30 min Nej Nej 

50 1 tim 30 min Ja Nej 

70 2 tim Ja Nej 

70 1 tim Ja Ja 
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Figur 8. Tvättning av PVM-hallen (Foto: Mats Gustafsson, VTI). 

Hallen tempererades till under 0 °C för att simulera vinterkyla. Temperaturutvecklingen vid testerna 

återges i diagramform i Bilaga 5.  

Liksom vid inkörning av däcken används 2,5 bars lufttryck i däcken och en axellast på 450 kg. 

Fyra olika instrumenttyper användes för att mäta inandningsbara partiklar. Dessa beskrivs översiktligt 

nedan. 

• Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM) 

Instrumentet bygger på gravimetrisk mätning och ger ett värde var femte minut för 

masskoncentration PM10, Metoden är en referensmetod inom EU. Mätnoggrannheten är 

0,75 %. TEOM-instrumentet var placerat inuti ett klimatskåp och insuget ovanpå samma skåp, 

cirka 2,5 m över golvet. 

• DustTrak (DT) 

Ett instrument som mäter partiklars optiska spridningsegenskaper och via fabrikskalibrering 

omvandlas uppmätt ljusspridning till en partikelmasskoncentration. Instrumentet kan förses 

med föravskiljare så att endast PM2,5 eller PM10 sugs in i instrumentet. Två DustTrak användes 

vid undersökningen; det ena för masskoncentration PM2.5 och det andra för masskoncentration 

PM10, Tidsupplösningen för båda var tre sekunder. Mätnoggrannheten för DustTrak är ±1 % av 

avläst värde eller ±0,001 mg m-3, beroende på vilket värde som är störst. DustTrak- 

instrumenten placerades cirka 2 m från PVM:s bana med insugen cirka 2 m över golvet. 

• Aerodynamic Particle Sizer (APS) och Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) 

Instrumenten mäter tillsammans antalsfördelningen i storleksintervallet 7 nm till 18 µm. 

SMPS mäter i intervallet 7–300 nm och mätresultatet presenteras som antalsfördelning, medan 

grövre partiklar mäts med APS i intervallet 0,5–218 µm och presenteras som massfördelning 

(APS). Detta beror på att ultrafina partiklar bäst representeras av antal då de har mycket låg 
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massa i relation till den grova partikelfraktionen. I omräkning från antal till massa används en 

partikeldensitet på 2,8 g cm-3 för partiklar > 0,5 µm och för mindre partiklar en 

partikeldensitet på 1 g cm-3. För APS:en har även densiteten 2,8 g cm-3 använts för den så 

kallade Stokes-korrigeringen, som justerar APS:ens överskattning av partikelstorlek då 

partikeldensiteten är betydligt större än 1 g cm-3. Insuget till APS placerades cirka 2 m från 

banan och 2 m över golvet. SMPS var placerad utanför hallen och luften leddes in till 

instrumentet via ett kopparrör med inlopp cirka 3 m från banan och 1,5 m över golvet. 

Partiklar har även provtagits med kaskadimpaktor (Dekati SDI). Denna delar upp insamlade partiklar i 

12 olika steg mellan 0,04 och 12 µm. För varje steg samlas partiklarna på ett insamlingsfilter belagt 

med klibbig yta och sedan görs en bestämning av partiklarnas kemiska grundämnessammansättning 

med hjälp av PIXE. 

För PM10-mätningar har insugsmunstycken speciellt designade för ändamålet använts får att erhålla 

korrekt provtagningseffektivitet av alla partikelstorlekar. Till TEOM, APS och kaskadimpaktor har 

PM10-inlet (Ruprecht & Pataschnik) använts. APS och kaskadimpaktor har haft gemensamt PM10-inlet 

och nedströms har uppdelning av luftflöden gjorts till de två instrumenten. 

För att bestämma PM10 är TEOM-mätningarna mest tillförlitliga. Information om partikelstorleks-

fördelning erhålls bäst från APS-mätningarna. DT ger högst tidsupplösning av PM10. Kaskadimpaktor-

mätningar ger också viss information om partikelstorleksfördelningen, fast med mycket sämre 

partikelstorleksupplösning. Partikelstorleksfördelningen för partiklar mindre än 1 µm erhålls av SMPS 

och kaskadimpaktor. Filterprovtagningen med efterföljande analys ger information om element-

sammansättningen. Se vidare nedan. 

4.3.5. Grundämnessammansättning 

Insamling av PM10 för PIXE-analyser för att studera partiklarnas grundämnessammansättning gjordes 

med en 12-stegs kaskadimpaktor kopplad till samma PM10-intag som APS (Figur 9). Kaskadimpaktorn 

utnyttjar att partiklar med olika massa har olika stort rörelsemoment (kgm/s). Partiklar större (tyngre) 

än en viss diameter i ett visst flöde fortsätter i sin egen rörelseriktning, medan mindre partiklar följer 

flödesriktningen. Kaskadimpaktorn består av en serie dysor och impaktorytor konstruerade så att 

hastigheten hela tiden ökar och storleken blir mindre på de partiklar som fångas upp på impaktorytan. 
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Figur 9. En 12-stegs kaskadimpaktor (vid pilen) kopplad till APS-instrumentets PM10-intag 

(Foto: Mats Gustafsson, VTI). 

PIXE står för partikelinducerad röntgenstrålning (Particle Induced X-ray Emission) och är en metod 

för grundämnesanalys med mycket hög känslighet (Johansson m. fl., 1995). Den grundläggande 

principen för PIXE är att man accelererar laddade partiklar (här 2.55 MeV protoner) med hjälp av en 

accelerator och bestrålar provet. När jonerna träffar provet emitteras bland annat karakteristisk 

röntgenstrålning, som detekteras med en energiupplösande HPGe-röntgendetektor (Shariff m. fl., 

2004). Strålningens energi avslöjar vilket grundämne som finns i provet, och antalet detekterade 

röntgenkvanta vid en viss energi ger mängden av grundämnet i provet (Van Grieken och Markowicz, 

2001). Med PIXE kan man bestämma upp till 35 grundämnen samtidigt med en detektionsgräns runt 

ett nanogram eller lägre för grundämnen med atomnummer (Z) större än 12. 
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5. Resultat 

5.1. Hållfasthetsprovning på första provseriens betongrecept 

Provning av tryck- och spräckhållfasthet för den första receptserien, redovisade i Tabell 1, gav 

resultaten i Figur 10 och Figur 11. Betydligt högre tryck- och spräckhållfasthet erhölls i provblandning 

Mix 7 jämfört med i referensblandningarna. Observera att resultaten gäller betong där Rådasand 

användes och att referensbetongerna Ref och Ref FA här inte hade proportionerats korrekt med 

avseende på Dmax 11 mm. (E4 Uppsala receptet har Dmax 16 mm.) Se Bilaga 1. 
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vatten, T = 20 °C. 

  

Resultat från samtliga hållfasthetsprovningar  

Figur 12 redovisar tryckhållfastheterna för båda provserierna, det vill säga. även för provserie 2 Med 

Betong 2 och Betong 2B. Hållfasthetsökningen från 7 dagar till 28 dagar är knappt 30 % för de bästa 

recepten. 

 

Figur 12. Sammanställning av tryckhållfasthet i recepten provade på CBI augusti 2016 samt av 

recepten provade på Cementa, Slite, i september 2016. 
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När det gäller tryckhållfastheten på betong provade på PVM i tidigare projekt finns många olika 

värden att redovisa. (Se Tabell B7 i Bilaga 1). 

5.2. Uppmätt tryckhållfasthet i provplattorna till PVM 

Tryckhållfastheten i de provplattor som provades på PVM i denna studie uppmättes till cirka 75 MPa 

efter 77 dagars förvaring av Betong 1 och för den nya betongen Betong 2 uppmättes 70 MPa efter 21 

dagar och 75 MPa efter 1½ års förvaring torrt inomhus.  

5.3. Resultat av slitageprovning enligt Prall 

I Figur 13 redovisas provning med Prall på första provseriens recept efter 28 dagars härdning och efter 

90 dagar. Betong 1 som provats i PVM i ett tidigare projekt (Gustafsson m. fl., 2013) provades också 

som jämförelse. Recepten på betongerna anges i Tabell 1. I tabellen redovisas de recept som blandades 

i en första provserie. Av varje recept blandades 32 liter betong för provning av tryck- och 

spräckhållfasthet samt Prall.  

I Tabell 9 redovisas en värdering av slitstyrkan i förhållandet till Prallvärdet. 
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Figur 13. Sammanställning av uppmätta Prall-värden på betonger från provserie 1. Felstaplar anger 

standardavvikelsen, 4 prov per värde.  OBS! Värdet på Betong 1 är på tre år gammal betong från ett 

tidigare projekt med identiskt recept{Kraft, 2012 #3554}. 

Tabell 9. Prallvärden och mått på motsvarande slitstyrka. 

Prallvärde (ml) Slitstyrka 

<20 Mycket bra slitstyrka 

20–29 Bra slitstyrka 

30–39 Tillfredställande slitstyrka 

40–50 Mindre tillfredställande slitstyrka 

>50 Dålig slitstyrka 
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Krav på asfalt av typen ABS 16 med slitstarkt stenmaterial (KKV < 7) är att de skall vara < 24 (2005). 

De bästa blandningarna kan komma ner till 15. 

5.4. Detaljstudier av slitageprocess 

Figur 14 visar nötningsspår på fyra betongprovkroppar efter pinne-skiva provningen med 

däckprovkropp av typ Stud-S, enligt provserie 1 i Tabell 5. Nötningsdjupet är inte likformigt runt 

spåret. Nötningen av stenarna är mindre än 0,1 mm medan cementpastadelen visar ett nötningsdjup 

mellan 0,4 till 1,2 mm.  

Figur 15 visar exempel på nötningsspår på asfaltsprovkroppar. Även här är nötningen på stenpartierna 

liten i förhållande till bitumendelen. Nötningen på bitumendelen mot däckprovkropp Stud-R (se Figur 

15a) överstiger höjden på dubben (1,4 mm), vilket medför att aluminiumbasen, ankaret, som dubben är 

förankrad i kommer i kontakt med asfaltprovkroppen. Detta syns också på förändringarna i 

vägmaterialets ytprofil utanför dubbens bredd. Observera att spikigheten i Figur 15 beror på 

kontrastproblem vid svart yta. Detta kan avhjälpas med ett kontrastökande pulver. Jämförelsevis vid 

prov med däckprovkropp av typ Stud-S (se Figur 15b) med dubbelt så hög normallast och sex gånger 

längre provningstid så är nötningsdjupet under dubbhöjdens 1,4 mm. Också här kan man se 

förändringar i vägmaterialets ytprofil utanför dubbens bredd vilket beror på att gummit runt dubben tar 

emot.  

 

Figur 14. Nötningsspår på betongprovkroppar vid prov med däckprovkropp Stud-S. Vänstra kolumnen 

optisk bild, mittenkolumnen 3d-bild, högra kolumnen djupprofil längs linjerna 1 och 2 i 3d-bilden:  

(a) Betong 1, 120 N, 0,1 m/s, 30 min (1146 varv); (b) Betong 1B, 60 N, 0,5 m/s, 10 min (1910 varv);  

(c) Betong 2, 120 N, 0,1 m/s, 30 min (1146 var); (d) Betong 2B, 120 N, 0,1 m/s, 30 min (1146 varv) 
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Figur 15. Nötningsspår på asfaltprovkroppar orsakade av däckprovkroppar med dubb. Vänstra 

kolumnen optisk bild, mittenkolumnen 3d-bild, högra kolumnen djupprofil längs linjerna 1 och 2 i 3d-

bilden: (a) Stud-R, 60 N, 0,1 m/s, 5 min; (b) Stud-S, 120 N, 0,1 m/s, 30 min. 

  

En jämförelse av slitaget på enskild plats ger för Stud-S 120 N, 0,1 m/s och 30 min körning, värdena 

0.8, 0.4, 1.1 respektive 1,0 mm på spårdjupet för Betong 1, Betong 2, Betong 2B respektive asfalt. 

Men spårdjupsprofilen för asfalt visar att gummit tar emot på kanterna. Jämförelse mellan de olika 

betongproverna har bara utförts på enskilda platser, men inte runt hela spåren.  

Figur 16–Figur 20 visar partikelgenerering och exempel på storleksfördelningar vid pinne-skiva-

provningen av vägmaterial Betong 1, Betong 1B, Betong 2, Betong 2B och ABS 16. Partikel-

genereringen uttryckt i no/mm är det totala antalet detekterade luftburna partiklar per mm glidsträcka 

medelvärdesbildat för 100 sekunders provtid i tidsintervallet 30 till 130 sekunder. Detta tal är beräknat 

från tidsmedelvärdet av partikelkoncentration gånger luftflödet in i provkammaren delat med 

glidhastigheten. Noterbart är att inga detekterbara nivåer på luftburna partiklar nåddes vid prov med 

däckmaterial utan dubbar. För alla prov med dubbar kunde all tre instrumenten registrera luftburna 

partiklar oavsett vilken vägbeläggning. 

 

Figur 16. Betong 1: partikelgenerering och storleksfördelning. 
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Figur 17. Betong 1B: partikelgenerering och storleksfördelning. 

 

Figur 18. Betong 2: partikelgenerering och storleksfördelning. 

 

Figur 19. Betong 2B: partikelgenerering och storleksfördelning. 
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Figur 20. Asfalt: partikelgenerering och storleksfördelning. 

 

Figur 21 – Figur 25 redovisar pinne-skiva-resultaten från provserie 2 med lasten 120 N. I Figur 21 

visas nötningstakten dels i form av massförlust per meter glidsträcka som funktion av glidsträckan, 

dels som medelvärde med standardavvikelse över hela provsträckan. 

Figur 22 och Figur 23 visar totala koncentrationen per meter glidsträcka uppmätt med mätinstrument 

OPS respektive FMPS uttryckt i (
𝑑𝑁

𝑑𝑙𝑜𝑔𝐷∗𝑐𝑚3 /𝑚).  Figurerna 24 och 25 redovisar storleksfördelningar 

över medelvärdet under provtiden för antalet uppmätta partiklar (Figur 24) respektive denna 

storleksfördelning omräknat till massa (Figur 25). De resultat som redovisas är för provning med en 

glidsträcka om 10 m. Vid omräkning till massa användes ett antagande om sfäriska partiklar med en 

densitet om 1 g/cm3. 

Notera att OPS mäter en optisk partikeldiameter och FMPS en partikeldiameter baserat på mobilitet. 
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Figur 21. Medelmassförlust per meter glidsträcka, resultat från provserie 2. Enskilda provresultat 

längs glidsträckan (ovan) samt medelvärde och standardavvikelse över hela provsträckan (nedan). 

 

Om vi studerar resultaten i Figur 22 och Figur 23 ser vi att koncentrationen luftburna partiklar per 

meter glidsträcka rankas i samma ordning som massförlusten per meter glidsträcka i Figur 21 för de 

olika betongrecepten, det vill säga för de fyra första staplarna i respektive figur. Resultaten i Figur 21 
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visar på en gruppering i två grupper. Betong 1B och Referens 1 nöts mest och Betong 2 och Referens 

1B nöts minst.  

Betong 1B och Referens 1 genererar mer luftburna partiklar jämfört med Betong 2 och Referens 1B 

för båda storleksintervallen som studeras (FMPS 0,0056–0,56 µm, OPS 0,3–10 µm). Se Figur 22–23. 

Figur 21 och Figur 22 visar också på ett tydligt lastberoende både för nötningen och för 

koncentrationen luftburna partiklar i båda studerade storleksintervallen om man jämför resultaten för 

prov på Referens 1 mot Stud 7 vid 120 N respektive 60 N normalkraft. 
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Figur 22. Totala antalet uppmätta partiklar per meter glidsträcka för mätinstrument OPS, resultat 

från provserie 2. Enskilda provresultat längs glidsträckan (ovan) samt medelvärde och 

standardavvikelse över hela provsträckan (nedan). 
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Figur 23. Totala antalet uppmätta partiklar per meter glidsträcka för mätinstrument FMPS, resultat 

från provserie 2. Enskilda provresultat (ovan) samt medelvärde och standardavvikelse (nedan). 
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Figur 24. Medelvärde av storleksfördelning för prov med 10 m glidsträcka baserat på antal partiklar 

uppmätta med OPS (ovan) och FMPS (nedan).  Resultat från provserie 2. 
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Figur 25. Masskoncentration uppmätt med OPS (ovan) och FMPS (nedan). Beräkningar baseras på 

sfärisk geometri på partiklar och en antagen densitet om 1 g/cm3. Resultat från provserie 2. 

Geometrin på dubben spelar också stor roll för nötningen och för antalet luftburna partiklar i båda 

storleksintervallen. Jämför resultaten för Referens 1 vid provning med Stud 7 och 8 i Figur 21–23. 

Resultaten i Figur 24 visar att partiklar uppmätta med OPS har toppar vid 0,5,1 och 2 m. Samtliga 

mindre partiklar, uppmätta med FMPS, tycks i stort sett ha en diameter på omkring 200 nm. 

Resultaten i Figur 25 visar att det är de större partiklarna som dominerar partikelmassan. 
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Figur 26 till Figur 30 redovisar resultaten från provserie 3 på cementbruken. Lasten var 120 N. 

Figur 26 visar nötningstakten i form av massförlust per meter glidsträcka som funktion av 

glidsträckan. I den vänstra figuren visas de enskilda provresultaten samt i den högra medelvärde och 

standardavvikelse för hela glidsträckan. Varje punkt i den vänstra figuren redovisar resultatet från ett 

prov i provserie 3 (Tabell 7). I provserie 3 utvärderades två cementbruk; Cementbruk 2 och 

Cementbruk 2B. Cementbruk 2B motsvarar Betong 2B men är utan grov ballast och Cementbruk 2 

motsvarar Betong 2 utan grov ballast. Figurerna visar att Cementbruk 2B nöts mer än Cementbruk 2, 

men skillnaden är liten. 

Figur 27 och Figur 28 visar totala koncentrationen per meter glidsträcka uppmätt med mätinstrument 

OPS respektive FMPS uttryckt i (
𝑑𝑁

𝑑𝑙𝑜𝑔𝐷∗𝑐𝑚3 /𝑚). Här ser vi att koncentrationen luftburna partiklar per 

meter glidsträcka i cementbruken rankar omvänt mot massförlust per meter glidsträcka, detta till 

skillnad mot för betongrecepten.  

 

  

Figur 26. Massförlust per meter glidsträcka, resultat från provserie 3. Enskilda provresultat (vänster) 

samt medelvärde och standardavvikelse (höger). 

 

  

Figur 27. Total koncentration uppmätta partiklar per meter glidsträcka för mätinstrument OPS, 

resultat från provserie 3. Enskilda provresultat (vänster) samt medelvärde och standardavvikelse 

(höger). 
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Figur 28. Total koncentration uppmätta partiklar per meter glidsträcka för mätinstrument FMPS, 

resultat från provserie 3. Enskilda provresultat (vänster) samt medelvärde och standardavvikelse 

(höger). 

Noterbart är att nötningen är mycket större för cementbruken jämfört med vägbetongen i provserie 2. 

Omvänt gäller för koncentrationen av partiklar som är kraftigt reducerad för cementbruket jämfört 

med betongen i provserie 2. Detta tyder på att större partiklar än 10 µm nöts bort från cementbruket.   

Storleksfördelningarna redovisas i Figur 29 och Figur 30. 

  

Figur 29. Antalskoncentration som funktion av partikelstorlek uppmätt med OPS och FMPS.  Resultat 

från provserie 3. 

  

Figur 30. Masskoncentration som funktion av partikelstorlek uppmätt med OPS och FMPS efter 10 m 

glidsträcka. Beräkning baserat på sfärisk geometri och en antagen densitet om 1g/cm3. Provserie 3. 
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5.5. Hårdhetsmätningar 

Resultat för hårdhetsmätningar redovisas i Tabell 10. Betong 1, 1B, 2 och 2B är tillverkad med ballast 

från samma täkt, en granit från Hovgården. Referens 1 har en kvartsdiorit (Löfsjögård och Karlsson, 

2004) som ballast, s k Durasplit från bergtäkten Tau i Norge och Referens 1B har ballast av en annan 

granit. En tabell över kulkvarnsvärden för dessa stenar ges i Tabell 11.  

Tabell 10. Hårdhet för ballast och cementpasta uppmätt med enligt LEEB hårdhetsvärde (HL) och 

konverterade till Vickers hårdhet. 

Vägmaterial Hårdhet ballast (HV) Hårdhet cementpasta (HV) 

Betong 1B 812 221 

Betong 2 840 186 

Referens 1 787 266 

Referens 1B 865 319 

Cementbruk 2 - 235 

Cementpasta 2B - 160 

 

Tabell 11. Kulkvarnsvärde för stenar i provade betongrecept. 

Sten Bergtäkt Betong Kulkvarnsvärde (KKV) 

Granit Hovgården 1,1B,2,2B ~ 5,3* 

Kvartsdiorit Tau (Durasplit) Referens 1 ~ 6,5 – 7 

Granit Ej känt Referens 1B Ej känt 

*) Dmax = 11 mm. Sten med Dmax 16 har på samma täkt ett KKV på 6,3  
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5.6. Dubbdäcksslitage i provvägsmaskin 

I Figur 31 visas den okorrigerade slitageutvecklingen i PVM av de tre beläggningarna. Det initiala 

slitaget hos betongerna är lika fram till 65 000 varv, varefter Betong 1 börjar slitas snabbare, medan 

Betong 2 slits med i princip konstant hastighet under hela mätningen. Det initiala slitaget av asfalten är 

snabbare än för betongerna, men slitagehastigheten avtar under hela testet, vilket kan ses i Figur 31.  
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Figur 31. Slitage av de tre beläggningarna i PVM. 

Då dubbutsticket inte varit detsamma under de olika testerna (Figur 7), har en korrigering för detta 

utförts i enlighet med metoden beskriven i 4.3.3. Avnötningen kan, som beskrivs ovan, vara snabbare i 

början men gå mot ett mer stabilt förlopp vid jämförelse med dubbvarv. Figur 32 visar slitaget mot 

antal dubbvarv. Båda datamängderna har nollställts så att resultaten bara omfattar den långsiktiga 

delen, den del som kan anses ha ett stabilt förlopp. Både medelslitage och dubbvarv har satts till 0 vid 

34 000 (ABS16) respektive 30 000 (betong) maskinvarv och Figur 32 visar hur det utvecklas därefter.  

Linjär regression används för att skatta hur medelslitaget varit i den långsiktiga delen. Eftersom 

datamängderna nollställts så finns inget tolkningsbart intercept. För varje material ger analysen två 

koefficienter, en för medelslitaget per dubbvarv med torr bana och en med vattenbegjuten bana. 
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Figur 32. Medelslitage mot dubbvarv för de olika beläggningarna. 

Då testerna körs omväxlande under våta och torra förhållanden, varierar slitagehastigheten växelvis. 

Slitagehastigheten under våta förhållanden är på samtliga beläggningar högre än under torra. I 

genomsnitt är slitagehastigheten ungefär densamma för Betong 1 och ABS 16 medan Betong 2 har 

lägre slitagehastighet vid både våta och torra förhållanden. Betong 1 uppvisar dessutom en mycket 

större skillnad mellan förhållandena (Figur 33. 
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Figur 33. Medelslitagehastighet (korrigerad för dubbutstick) under torra (röd) och våta (blå) 

förhållanden för de olika beläggningarna. 

5.7. Partikelgenerering vid dubbdäcksslitage i provvägsmaskin 

5.7.1. PM10  

Mätningarna av partikelgenerering genomfördes efter inkörning av beläggningen, det vill säga före 

slitagetestet, och efter slitagetestet, för att studera eventuella skillnader i genereringen från en ny och 

en väl insliten beläggningsyta. Data har normerats med genomsnittligt dubbutstick under testerna för 

att kompensera för dessa skillnader. Före slitagetest genererar Betong 2 lägre PM10-halter än Betong 1 

vid alla tre hastigheterna. Vid 50 och 70 km/h genererar båda betongerna högre PM10-halter än 
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referensasfalten ABS 16. Vid 30 km/h är halterna för Betong 1 och referensasfalten lika, medan 

Betong 2 är något lägre. Efter slitagetestet är PM10-nivåerna lägre för samtliga beläggningar. Betong 1 

har dock minskat mer än Betong 2 och ligger nu under denna i samtliga hastigheter. Asfaltsreferensen 

genererar fortsatt lägre PM10–halter än betongerna utom vid 30 km/h då halterna är högre. (Figur 34.) 

   

Figur 34. PM10 /dubbutstick under försöken före (t.v.) och efter (t.h.) slitagetestet. 

Koncentrationsstegen motsvarar 30, 50 och 70 km/h. 

Antalskoncentrationen, som i huvudsak utgörs av ultrafina partiklar (<100 nm) uppvisar ett 

annorlunda mönster, Figur 35 t.v. Liksom för masskoncentrationen stiger halterna vid 30 km/h och 

avtar långsamt tills hastigheten höjs till 50 km/h. Då stiger halterna kraftigt för samtliga beläggningar, 

men haltkurvorna för betongerna avtar betydligt kraftigare än kurvan för referensasfalten, för att vid 

höjningen till 70 km/h knappt reagera alls utan fortsätta att sjunka, medan asfaltens kurva stiger till en 

högre nivå. Vid 70 km/h antar kurvorna i princip konstanta nivåer som skiljer sig kraftigt mellan 

asfalten (ca 110 000 /cm3) och betongerna (runt 20 000/cm3). Betong 2 ger upphov till högre 

koncentrationer än Betong 1 fram tills hastighetshöjningen till 70 km/h, då Betong 1 lägger sig på en 

högre nivå. 

Efter slitagetestet (Figur 35 t.h.) genererar samtliga beläggningar lägre koncentrationer av ultrafina 

partiklar. Referensasfaltens halter är cirka 3 gånger lägre än innan slitagetestet vid 50 och 70 km/h. 

Betongerna ser ut att, vid 50 km/h börja vid samma nivå som de slutade innan slitagetestet men avtar 

sedan ytterligare med endast en kort koncentrationshöjning vid 70 km/h. Betong 1 alstrar högre 

koncentrationer än Betong 2 vid både 50 och 70 km/h, och referensasfalten ger åter väsentligt högre 

partikelhalter än betongerna vid 70 km/h. 
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Figur 35. Partikelantalskoncentrationen / dubbutstick under försöken före (t.v.) och efter (t.h.) 

slitagetestet. Koncentrationsstegen motsvarar 30, 50 och 70 km/h. 

5.7.2. Partikelstorleksfördelningar 

Massfördelningarna för PM10 för de olika testerna redovisas i Figur 36. I princip samtliga fördelningar 

har tendens till bimodalitet med en finare primär mod vid 2–4 µm och en grövre sekundär mod från 

cirka 6 µm eller grövre. Den grövre delen av fördelningarna påverkas av PM10-avskiljningen. Den 

grövre moden är mer framträdande i fördelningarna för referensasfalten. Vid 70 km/h efter slitage-

testet dominerar den till och med över den finare moden. Fördelningarna för betongerna är lika, men 

maximum för Betong 2 ligger på något finare partikeldiametrar. Den grövre moden vid 70 km/h verkar 

dock vara mer framträdande i mätningen före slitagetestet. 

Antalsfördelningarna skiljer sig mer åt mellan de olika beläggningarna, se Figur 37. Tydligast är, 

liksom totala antalskoncentrationen visade, asfaltens högre halter och tydligare relation till hastighet. 

För betongerna ligger de flesta partiklarna mellan 10–20 nm, medan asfalten genererar något grövre 

partiklar. Betong 2 genererar före slitagetestet vid 30 och 50 km/h en bredare och grövre partikelmod 

än Betong 1, men vid 70 km/h är moden finare än för Betong 1. Efter slitagetestet är storleksför-

delningen något finare för Betong 2 vid alla hastigheter. I Figur 16 och Figur 18 beskrivs antalsfördel-

ningen då betong testas i pinne-på-skiva-maskinen. Där dominerar en mod med maximum runt 

200 nm, medan antalskoncentrationen vid 10–20 nm inte uppvisar någon förhöjning. Vid cirka 200 nm 

i Figur 37, nära den övre gränsen för mätintervallet för SMPS-instrumentet, kan en mindre topp anas 

för betongerna. Om man förstorar delen i detta intervall blir det tydligt att de två betongerna genererar 

en hastighetsberoende partikelmod i detta intervall, medan asfalten inte visar några tecken på detta, se 

Figur 38. 

I Bilaga 3 visas yt-diagram med tidsserier av samtliga storleksfördelningar från PVM-testerna. 
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Figur 36. Partikelmassfördelningar för de tre beläggningarna före och efter slitagetestet vid olika 

hastigheter. 



52  VTI rapport 982 

 

Figur 37. Partikelantalsfördelningar för de tre beläggningarna före och efter slitagetestet vid olika 

hastigheter. 
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Figur 38. Detalj av Figur 37, där fördelningen runt 200 nm uppförstorats. 
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I Tabell 12 sammanfattas medelvärden för mass- och antalskoncentrationerna och partikelstorlekarna 

för de olika beläggningstesterna. Asfalt genererar, som synes, i genomsnitt grövre partiklar än 

betongerna, både avseende mass- och antalsfördelning. Båda betongerna ger något mindre 

partikelstorlek i massfördelningen efter slitagetestet, medan asfalten ger ungefär densamma (ingen 

statistiskt säkerställd skillnad). De ultrafina partiklarna, som dominerar antalskoncentrationen, har 

ungefär samma medelstorlek före som efter slitagetestet för betongerna, medan partiklarna från 

asfalten minskar något i storlek. 

Tabell 12. Medelvärden för mass- och antalskoncentrationer samt medelvärde för moderna (flest 

förekommande partikelstorlek) i mass- och antalsfördelningarna vid 70 km/h. 
 

Betong 1 Betong 2 Referens ABS 16 

 
före efter före efter före efter 

Masskoncentration/dubbutstick (µg/m3/mm) 6,60 3,65 4,05 3,42 3,96 2,23 

Mod massfördelning (µm) 3,94 3,28 2,80 2,33 4,80 5,24 

Antalskoncentration/dubbutstick (#/cm3/mm) 17 813 6 679 9 219 6 058 105 728 42 694 

Mod antalsfördelning (nm) 13,45 13,40 9,46 11,34 27,30 17,53 

5.7.3. Grundämnesinnehåll i PM10 

Grundämnesinnehållet i PM10 från de tre analyserade beläggningarna uppvisar stora likheter, se Figur 

39. Kisel dominerar innehållet i alla prover med 57–58 %, följt av aluminium, kalcium, kalium och 

järn. Medan kalium och järn ligger på 7,5–8,5 % respektive cirka 4,5 % i partiklar från alla tre 

beläggningarna, har kalcium knappt en tredjedel så hög koncentration i partiklarna från ABS11, som i 

dem från betongproverna. Aluminiuminnehållet är något lägre i partiklarna från Betong 2 än från 

övriga medan svavel varierar mellan betongerna och har högst halt i provet från ABS16. Si, Al, K, 

kalcium, Fe, S utgör cirka 98 % av den detekterbara mängden i partikelproverna. Spårämnen redovisas 

i Figur 40. Innehållet av krom (Cr) och klor (Cl) i provet från ABS16 är högre än i betongerna. 

Wolfram (W) är av speciellt intresse då dubbens stift består av wolframkarbid. Betong 2 har högre 

andel W i PM10-proverna än Betong 1, och ligger för ABS16 där emellan. 
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Figur 39. Relativ procentuell fördelning av grundämnen i PM10 -prover från de olika beläggningarna. 

Dominerande ämnen anges med förkortning och procenttal. 
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Figur 40. Procentuell andel spårämnen i PM10 -prover från de olika beläggningarna. I legenden 

anges ämnen med särskilt låg andel som inte anges med förkortning och procentsats i staplarna. 

Om man studerar hur grundämnena fördelar sig i storleksfördelningen finns även här uppenbara 

likheter mellan beläggningarna (Figur 41). De dominerande grundämnena Si, kalcium, K, Al och Fe 

har i samtliga PM10-prover ett maximum vid cirka 3 µm och skillnaderna mellan asfalten och 

betongerna är små, bortsett från att kalciumkoncentrationerna i betongproverna är högre. Ovanför 

1 µm är samtliga ämnens fördelningar lika, men under 1 µm följer Si och Fe respektive K och kalcium 

varandra parvis.  Si och Fe avtar betydligt långsammare i koncentration än K och kalcium i samtliga 

tre prover. Järn har lägre koncentrationer än kalcium och kalium i grova delen av spektret, men cirka 

10 gånger högre i de finare partiklarna. Aluminium har inte detekterbara koncentrationer under cirka 

0,5 µm. Samtliga dessa grundämnen är starkt förknippade med ballasten och cementen i beläggningen. 

Av element med lägre koncentrationer följer titan (Ti), mangan (Mn), nickel (Ni), strontium (Sr) och 

rubidium (Rb) med en topp vid cirka 3 µm, det vill säga. på samma ställe som de dominerande 

ämnenas koncentrationsfördelning, vilket tyder på att de har samma källa(-or) som dessa ämnen, det 

vill säga. från ballasten. Zink (Zn) antyder en något annorlunda sammansättningsfördelning. För 

asfalten ligger max koncentration i något grövre partiklar och i provet från Betong 2 finns en sekundär 

finare topp vid cirka 1 µm, som inget annat ämne uppvisar. Det kan dock inte helt uteslutas att just 

detta filter kontaminerats med något zinkhaltigt.  

Zn och Ni förekommer i detekterbara mängder i hela storleksfördelningen.  

Svavel (S) har en koncentrationsfördelning som skiljer sig från övriga ämnen. De mycket varierande 

koncentrationsfördelningarna av svavel har antydningar till toppar både i de grövre och finare delarna 

av spektret. Tidigare studier (Gustafsson m. fl., 2013) har visat att svavelhalterna var högre i partikel-

prover från dubbdäcksslitage av asfalt än av betong, vilket tolkades som att bitumen kan vara en 

dominerande källa till svavel i partiklarna. Även i detta projekt är svavelhalten i provet från asfalten 

dubbelt så hög (Betong 2) respektive nästan fyra gånger så hög (Betong 1) som från betongerna. Att 

halten är cirka dubbelt så hög i provet från Betong 2 än från Betong 1 tyder på andra källor till svavel 

än enbart bitumen. En annan möjlig källa är däckgummi, varför svavelhalterna i proverna skulle kunna 

vara kopplat till hur mycket beläggningarna sliter på däckens gummi. Dessvärre har inga texturprover 

tagits på beläggningarna för att kunna bedöma om skillnader finns som kan relateras till skillnader i 

textur. 
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6. Analys och diskussion

I föreliggande projekt har nötningsmotstånd och partikelgeneration vid slitage från dubbdäck 

undersökts och jämförts på två olika betongblandningar och en referensasfalt. Undersökningar skedde 

dels i försök på provvägsmaskin på VTI, dels i mindre modellförsök på pinne-skiva med enstaka dubb. 

Syftet har varit att ta fram ett betongrecept, med bättre egenskaper avseende slitage och partikel-

emissioner jämfört med en känd standardbetong och en slitstark asfaltsbeläggning baserade på samma 

ballastmaterial. Det betongrecept som utvärderats, Betong 2, har mindre Dmax, något lägre vct och 

högre cementhalt, samt något högre ballasthalt jämfört med referensreceptet Betong 1. 

6.1. Betongprovning, hållfasthet och nötning 

Enligt de resultat som redogörs för i Figur 10 erhölls de högsta tryckhållfastheterna på cirka 90 MPa i 

två recept med tillsats av mikrosilika och med olika gradering av fin natursand. Det kan jämföras med 

cirka 75 MPa för Betong 2 som senare jämfördes mot E4 referensbetongen. Även i försöken med Prall 

visade dessa två betonger med mikrosilika betydligt bättre slitagemotstånd jämfört med den referens-

betong som undersöktes i PVM redan 2013. Se Figur 11. 

Trots detta valdes att avstå från både tillsats av mikrosilika och tvättad och graderad natursand, i det 

utvalda receptet för Betong 2, eftersom dessa ingredienser skulle öka materialkostnaderna avsevärt vid 

storskalig betongproduktion. Det skulle också vara svårt att se hur någon enskild parameter påverkade 

nötningsmotståndet om ett flertal parametrar skilde sig åt i jämförelse med referensreceptet. 

Därför valdes receptet för Betong 2, utan mikrosilika och med billigare sand. Studierna på PVM och i 

modellförsöken undersöker alltså effekten av mindre Dmax, något lägre vct, högre cementhalt och 

högre ballasthalt på betongs nötningsmotstånd och partikelalstring. 

I Tabell 13 sammanfattas tryckhållfasthetsvärden på några av de blandningar som provats dels i PVM 

dels i pinne-skiva. Generellt ökar hållfastheten med tiden, framför allt under de första veckorna (se 

Figur 10). Små prover ger oftare högre värden än större och kuber ger högre värde än cylindrar. Se 

Betonghandboken (BH) sid. 378–383.  

Tabell 13. Erhållna värden på tryckhållfasthet på provade betongbeläggningar. 

Tryckhållfasthet (MPa) Provtyp och ålder vid 
provning

# prover 

Betong 1 75 Cylinder, 77 dagar 4 

Betong 1B 71 Cylinder, 77 dagar 4 

Betong 2 72 Kub, 28 dagar 4 

Betong 2 75 Cylinder, 1,5 åri 4 

Betong 2 60 Kub (150 mm3), 7 dagar 1 

Betong 2B 53 Kub (100 mm3), 7 dagar 2 

Referens 1ii 94 Cylinder från väg, 20 år 4 

Referens 1Bii 90 Cylinder från väg, 20 år 4 

i) Förvaring i RT = 20°C, RH ≈ 50 %.

ii) Uppgivna värden från Ellen Dolk, VTI.

6.2. Detaljstudier i pinne-på-skiva maskin 

Inledande försök i pinne-skiva-maskin visar tydligt skillnaden i nötningsmotstånd mellan pasta och 

ballast. Nötningen på stenarna är mindre än 0,1 mm medan cementpastadelen visar på ett nötningsdjup 

mellan 0,4 och 1,1 mm. Även på asfalten är nötningen på stenpartierna liten i förhållande till 

bitumendelen. Nötningen i bitumendelen var på cirka 1,0 mm för samma nivå på last och hastighet 
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samt variant av dubb. För den mindre dubben översteg nötningen i bitumenet dubbens höjd (efter 

nötning) på 1,4 mm. Dessa värden är uppmätta i spårets djupaste del.  

Storleksfördelningarna för de luftburna partiklarna som presenteras i Figur 16 till Figur 20, liknar de 

som tidigare har uppmätts för glidande nötning med olika materialkombinationer, såsom skivbroms-

material, blockbromsmaterial, materialen i tredje rälskontakten i tunnelbana samt rena stål-mot-

stålkontakter, se (Alemani m. fl., 2016, Cha m. fl., 2016, Olofsson, 2011, Olofsson m. fl., 2009a). De 

storleksfördelningar som presenteras här är karakteristisk för mekanisk nötning. När termiska 

processer har varit inblandade kan partiklar ner till 1 nm genereras, (se Nosko m. fl., 2017).  

6.2.1. Provserie 1, vägbetong och asfalt 

Även partikelgenereringen från beläggningarna studerades. Ett försök till sammanställning av pinne-

skiva-resultaten i Figur 16–19 görs i Figur 42 och Figur 43. Vid jämförelse av partikelgenerering för 

Betong 1B genereras betydligt färre partiklar vid lägre hastighet, framför allt färre stora partiklar 

relativt sett. Dock haltar jämförelsen på grund av att olika dubb i olika gummiinfattningar jämförs i 

figurerna, Stud-S respektive Stud-R, vilket gör att olika stor andel av kontakten bärs av gummi-

material. Betong 1B genererar lägst partikelhalt i Figur 42 och även betydligt lägre partikelgenerering 

jämfört med asfalten i Figur 43. 

 

Figur 42. Jämförelse av partikelgenereringen (tidsmedelvärde) från de olika 

vägbetongerna för pinne-skiva-provningen med dubben Stud-S 60 N och 

glidhastighet 0,5 m/s. OPS mäter i det grövre partiklarintervallet, och FMPS 

i det finare. 

 

Figur 43. Partikelgenereringen 

(tidsmedelvärde) i Betong 1B och Asfalt 

från Stud-R, vid 60 N och 0,1 m/s. 
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Andra jämförelser ger ett annorlunda resultat. Till exempel vid provningen för Stud-R vid 120 N och 

0,1 m/s är partikelhalten istället högst för Betong 1B och lägst för Betong 2. Se Figur 44. Där fattas 

dock data för den fina fraktionen (FMPS) för Betong 2. Vid provningen bedömdes dock erhållna 

värden för Betong 2 och Betong 2B som mindre pålitliga på grund av de låga uppmätta partikel-

emissionerna. 
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Figur 44. Jämförelse av partikelgenereringen (tidsmedelvärde) från de olika vägbetongerna för pinne-

skiva-provningen med däcksprovkropp Stud-R 120 N och glidhastighet 0,1 m/s.  

Figur 45. Partikelkoncentrationer från provserie 1 från prov med däcksprovkropp Stud-R och en 

glidhastighet på 0,1 m/s. 

I Figur 45 visas resultat både från Figur 43 och 44 med däcksprovkropp Stud-R. Betong 1B genererar 

fler luftburna partiklar än övriga betonger och asfalten genererar något fler partiklar än Betong 1B för 

samma last och därmed alltså även fler partiklar än övriga betonger. Figur 45 visar också att dubblad 

last ger mångdubbelt fler genererade partiklar. Detta visas även tydligt i resultaten från provserie 2, 

Figur 24–24. 

Trots alla försök är det svårt att utifrån de att säkert avgöra vilken av betongerna som genererar minst 

antal partiklar. Betong 2 ligger dock bra till. Fler provkroppar och fler försök behövs för tydligare 

resultat. 

no/mm3 
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6.2.2. Provserie 2, vägbetong 

I Figur 21–Figur 25 jämförs slitaget av olika betongrecept i pinne-skiva-provning vid samma last och 

glidhastighet efter olika lång glidsträcka. Dessutom jämförs inverkan av last och dubbstorlek på en av 

beläggningarna. Lasten var här 120 N. Figur 21visar att mängden bortnött material är minst på Betong 

2 och Referens 1B. Slitaget är nästan 50 % större för Betong 1B jämfört med för Betong 2. När det 

gäller partikelalstringen i Figur 22 och Figur 23 följer det samma mönster. Dock är skillnaderna ännu 

större. T.ex. är antalet uppmätta grova partiklar mer än dubbelt så stort för Betong 1B som för Betong 

2. För de fina partiklarna uppvisar Ref 1B överlägset minst antal genererade partiklar, endast cirka 

40 % av dem genererade från Betong 2, som ändå genererar näst minst antal fina partiklar. Intressant 

är dessutom att Referens 1, från E6 Falkenberg med Durasplit, både alstrar fler partiklar och nöts mer 

än Betong 2. 

Storleksfördelningarna, som redovisas i Figur 24 är medelvärdesbildade över en längre provtid. De 

visar ett entydigt resultat med fyra toppar på 0,2; 0,5; 1 och 2 m, vilket sannolikt kan kopplas till 

betongkompositens olika komponenter. Detta resultat skulle vara intressant att bekräfta med förnyad 

provning på fler betongbeläggningar. 

Dock är inte någon av de ovan uppräknade skillnaderna statistiskt säkra, pga. det begränsade antalet 

provningar. Tyvärr saknas värden på Betong 1, E4 Uppsala. 

Jämförelsen mellan 60 och 120 N last för Referens 1 visade som förväntat att lägre last ger både lägre 

slitage och partikelaltstring. Skillnaden i slitage och partikelalstring mellan de två dubbstorlekarna var 

oväntat stor. Den mindre dubben (40 % mindre yta) gav klart mindre än 50 % av den större dubbens 

nötningsvolym (Fig. 20) och skillnaden i partikelgenerering var ännu större. 

6.2.3. Provserie 3, cementbruk 

I Figur 26–Figur 30 jämförs cementbruken från Betong 2 och Betong 2B, vid lasten 120 N. Här nöts 

Cementbruk 2B något mer än Cementbruk 2, medan Cementbruk 2 alstrar betydligt fler partiklar. Vad 

detta beror på är inte klarlagt.   

Till skillnad från provningen på vägbetong, vilken gav en tydlig topp i masskoncentration vid cirka 

200 nm, visar resultaten för cementbruk i Figur 30 toppar vid 150 nm för Cementbruk 2 och vid 

300 nm för Cementbruk 2B. I Figur 29 visar dock båda bruken antalskoncentrationer med flest 

partiklar vid storlekar mellan 100–200 nm. Toppen för Cementbruk 2B motsvarar partikelstorleken för 

mikrosilikan.  

Viktigt att notera, såsom tidigare påpekats, är att cementbruken nöts flera gånger mer än vägbetongen i 

provserie 2 men partikelkoncentrationen är flera gånger lägre. Detta tyder på att de partiklar som nötts 

bort från cementbruken är större än PM10, och alltså inte registreras. 

6.2.4. Jämförelser mellan resultat på vägbetong och cementbruk 

Fördelningen över masskoncentration som redovisas i Figur 25 visar på att de grova partiklarna (5–

10 µm) dominerar massan vid pinne-skiva-slitaget av vägbetong. För att minska PM10-halterna är det 

därför effektivast att minska antalet grova partiklar. Antalsfördelningen i Figur 24 har en jämnare 

storleksfördelning, även om de mindre partiklarna dominerar i antal. Noterbart är att antalsfördelning-

arna för de rena cementbruken i Figur 29 bara entydigt visar en av topparna, den vid 200 nm. En 

förklaringsmodell är att ballasten, inom storleksfraktionen PM10, ger de grövre partiklarna och 

cementbruken de finare partiklarna. Massförlusten är väsentligt större för proven med cementbruk, 

0,06 g/m mot cirka 0,2 g/m för betongerna. (jämför Figur 21 och Figur 26). Samtidigt är det väsentligt 

lägre partikelkoncentrationer uppmätta i cementbruken (jämför Figur 22 och Figur 27 respektive Figur 

23 och Figur 28) vilket alltså troligen beror på att cementbruken genererar nötningspartiklar som är 

större än 10 µm.  



VTI rapport 982  61 

Nötningen i form av massförlust, uppvisar generellt en svagt avtagande proportionalitet mot 

glidsträckan för betongen, förutom för Betong 1B där massförlusten tycks öka med glidsträckan. 

(Figur 21). Dock skiljer sig varken nötning eller partikelantal statistiskt signifikant mellan de fyra 

betongmaterialen. Mer prov behöver göras för att säkerställa statistisk signifikans. Cementpastorna 

uppvisar ett mer olinjärt avtagande beteende, se Figur 26.  

Massförlusten uppvisar ett beroende av normallastens storlek för vägmaterialet Referens 1 i provserie 

2 (se Figur 21). En halvering av normallasten reducerar massförlusten och antalet luftburna partiklar 

signifikant på åtminstone en 5 % nivå. Detta resultat stöds också, på en signifikansnivå på minst 1 %, 

av resultat presenterade i Figur 22, där vi ser en kraftig ökning av halten grova partiklar när lasten på 

dubben mot Referens 1 fördubblades från 60 N till 120 N. Även en förändring av dubbgeometrin ger 

upphov till signifikanta skillnader i massförlust, se Figur 21. En parvis jämförelse av prov med 

dubbdäcksmaterial Nokian Hakkapeliitta 7 och 8 i kontakt med vägbanematerialet Referens 1 uppvisar 

signifikanta skillnader på åtminstone 1 % nivå (P=0,0008) för massförlusten. 

6.3. Hårdhetens betydelse för resultaten i pinne-på-skiva maskin 

De två vanligaste nötningsmekanismerna vid glidande nötning är abrasiv och adhesiv nötning. Vid 

abrasiv nötning nöter den hårdare ytan ned den mjukare ytan. Volymen bortnött material beror på 

geometrin på den hårdare delen (”ju spetsigare desto värre”), hårdhetsskillnaden mellan materialen, 

glidsträckan och normallasten. Den adhesiva nötningen karakteriseras av båda materialens yttoppar 

binds samman på mikronivå, så att material slits loss från ytan. Detta är den troligaste nötnings-

mekanismen för gummimaterialet i dubbdäck i kontakt med vägbanan.  

Ett samband som ofta används för att beskriva adhesiv nötning är (Archard, 1953) nötningsekvation, 

som även kan omformuleras för att beskriva abrasiv nötning (Rabinowicz, 1983). I Archad’s 

nötningsekvation kan nötningstakten Q (den bortnötta volymen material V dividerat med glidsträckan 

L) skrivas som: 

𝑄 = 𝑘
𝐹

𝐻
      (1) 

Där k är en dimensionslös parameter. Vid adhesiv nötning är k ett mått på sannolikheten att en 

nötningspartikel bildas vid kontakten mellan ytorna. För abrasiv nötning är k en form- och 

avverkningsfaktor. F är normallasten mellan ytorna i kontakt, och H är hårdheten för den mjukaste 

ytan. Den bortnötta volymen kan omvandlas till bortnött massa med användning av densiteten för det 

bortnötta materialet. Jämför vi ekvation 1 med resultaten presenterade i Figur 21 märker vi att den 

högre lasten (120 N), för dubb i kontakt med Referens 1, ger klart högre nötningstakt än den lägre 

lasten (60 N). Vidare kan ett byte av geometrisk utformning av dubben också reducera nötningstakten 

(jämför resultaten mellan dubb på Nokian Hakkapeliitta 7 och 8). Detta innebär olika k koefficienter 

för olika dubbvarianter.  

Ett svagt samband, i enlighet med ekvation 1, kan indikeras mellan nötningstakt och det nötta 

materialets hårdhet, för nötningstakten presenterad i Figur 21. Jämförelse med hårdhetsmätningarna av 

ballasten presenterade i Tabell 10, ger grafen i Figur 46. För cementbruken ses dock inte ett sådant 

samband. 
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Referens 1B 

Betong 1B 

Betong 2B 

Referens 1 

Figur 46. Nötningstakt mot invers ballasthårdhet (1000/ballastens hårdhet). 

Nötningens beroende av ballastens hårdhet i betong är väl kända. I fullskaleförsök presenterade i 

(Preus, 1973), där fyra olika vägmaterial utvärderades visades ett klart samband mellan ballastens 

hårdhet och dubbdäcksnötning, se Tabell 14. En sammanfattning av fullskaleförsöken redovisade i 

(Lamond och Pielert, 2006) stödjer också detta samband. När cementpasta och ballast har samma 

hårdhet, så nöts de lika mycket. Annars, så nöts cementpastan mer då den är mjukare än ballasten. En 

jämförelse mellan ballast av kalksten och magmatisk eller vulkanisk sten (granit, kvartsit, ryolit, diorit 

m.m.), visar att den hårdare magmatiska eller vulkaniska stenen nöts mindre. Vid ökande mängder av 

silika i cementpastan, minskade nötningen av cementpastan mot samma nivå som ballasten. En 

översikt från 2010 (Cotter och Muench, 2010) sammanfattad i Tabell 15, visar att förutom hårdare 

ballast så har även mikrosilika använts framgångsrikt för att minska dubbdäcksnötning. Även flygaska 

har en potential att reducera nötningen, men den har visat ojämna resultat. Enligt Scott och Safiuddin 

(2015) ger en ökad cementhalt inledningsvis minskad dubbdäcksnötning, men efter en inkörnings-

period så medförde inte högre cementhalt och högre tryckhållfasthet någon skillnad på dubbdäcks-

nötningen. Andra vägmaterial som diskuterats för att minska dubbdäcksnötningen, är återvunnen 

betong, cement med mikroarmering och flerskiktsbetong med ett mer nötningsbeständigt ytskikt 

(Silfwerbrand, 2010).   

Tabell 14. Antal dubbdäckspassager för att erhålla ¾ tum nötning. Från Preus (1973). 

Vägmaterial Miljoner passager 

Betong – magmatiskt grus 10,1 

Betong - kalksten 7,4 

Bituminös betong 5,1 

Bituminös–intermediär 3,8 
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Tabell 15. Sammanfattning av åtgärder mot dubbdäcksnötning för betongvägar i USA (Cotter och 

Muench, 2010). 

Material eller tillsats Nuvarande användning Korrelation till 
dubbdäcksnötning  

Potential för vidare 
forskning 

Hård ballast Används, men beroende på 
geografi 

Används i Alaska för att minska 
dubbnötning 

Ja 

Flygaska Vanligt förekommande,  Inte vetenskapligt fastställt Ja 

Mikrosilika Inte vanligt förekommande 
men en växande trend 

Används i Maine för att minska 
dubbnötning 

Ja 

Flerskiktbetong Några försök Icke signifikant minskad nötning  Kanske 

Betongkomposit Nyligen testat i USA Ej fastställt Ja 

Betong med ”High Chem” 
tillsats” 

Provad i Washington Inte övertygande Osannolikt 

Återanvänd betong Använt i några delstater i 
USA 

Ej fastställt Kanske 

 

Beroende på den stora skillnaden i hårdhet mellan dubb och vägbana domineras nötningen i de 

genomförda försöken sannolikt av abrasiv nötning. Evans och Marshall (1981) har formulerat en 

modifierad nötningsekvation för spröda material, som inkluderar brottsegheten Kc för materialet.  

𝑄 = 𝑘
𝐹5/4

𝐻1/2𝐾𝑐
3/4      (2) 

Inga data finns dock idag tillgängliga för vägmaterialens brottseghet, så vidare analys får här vänta. 

Men dubbarnas uppgift är inte att slita på vägbanan utan att greppa isen som på vintern ligger ovanpå 

vägbanan. För att minska slitaget på vägbanan kan kanske dubbarna vara mjukare istället för att 

vägbanan görs hårdare? En tumregel för nötning är att abrasiv nötning dominerar om hårdhets-

skillnaden mellan kontaktytorna är mer än 30 % (Straffelini, 2015). Om den abrasiva nötningen inte 

längre dominerar bör nötning och partikelemissionen minska. 

Ett resonemang kring hårdhet och alternativ design för isgrepp förs i Bilaga 4. Där förs även ett 

resonemang kring samband mellan antal genererade luftburna partiklar i glidande kontakt. 

Olofsson, Olander och Jansson (2009b) formulerade en utvidgning av ekvation (1), till att gälla för 

partikelgenereringstakten P (antalet luftburna partiklar N genererade från en glidande kontakt dividerat 

med glidsträckan L): 

𝑃 = 𝑘𝑎𝑖𝑟
4𝐹

𝐻𝜋𝐷3
      (3) 

Där kair beskriver sannolikheten att en partikel genereras och blir luftburen. D är diametern på den 

luftburna partikeln, som är antagen sfärisk i denna modell. Jämför man ekvation (3) med resultaten 

presenterade i Figur 22 och Figur 23, kan man dra samma slutsatser som vid jämförelse av ekvation 

(1) och nötningstakten i Figur 21; en högre last på dubben ökar antalet luftburna partiklar, samt att 

dubbens form påverkar antalet luftburna partiklar. Figur 47 visar att ju hårdare ballast desto färre 

luftburna partiklar.  
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Betong 1B 
Referens 1 

Betong 2B 

Referens 1B 

Figur 47. Partikelgenereringstakt mot invers ballasthårdhet (1000/ballastens hårdhet). 

Åtgärder för att minska nötningen av vägmaterialet, och därmed antalet luftburna partiklar orsakade av 

dubbdäck, kan sammanfattas i följande punkter: 

1. Minska hårdhetsskillnaden mellan dubb och vägmaterial, antingen genom att: 

a. Öka vägbeläggningens hårdhet 

b. Minska dubbens hårdhet 

c. En kombination av båda 

2. Minska normallasten på dubben 

3. Förändra geometrin på dubben 
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6.4. Provning i PVM 

6.4.1. Slitagetester 

Resultatet i Figur 31 visar att slitaget av Betong 2 är lägre än för Betong 1, som efter cirka 60 000 varv 

i provvägsmaskinen börjar slitas fortare än Betong 2. Båda betongerna slits initialt mindre än 

referensasfalten, men efter cirka 220 000 varv är spårdjupet lika stort för Betong 1 som för asfalten.  

Då slitaget relateras till dubbvarv (Figur 31), kvarstår resultatet att Betong 2 slits långsammare än både 

Betong 1 och asfalten ABS16. Även slitaget för Betong 1 är något lägre än för asfalten när hänsyn tas 

till dubbutsticket, åtminstone upp till 300 000 varv.  

Figur 33 visar att medelslitagehastigheten för Betong 2 är lägre än för de två andra beläggningarna vid 

både torra och våta förhållanden. 

Att Betong 2 har lägre slitage än Betong 1, trots mindre Dmax är anmärkningsvärt, men i överens-

stämmelse med hållfasthetstesterna. Normalt ger större Dmax en slitstarkare beläggning (Scott och 

Safiuddin, 2015), vilket också är allmänt känt för asfaltsbeläggningar (Gustafsson och Johansson, 

2012a, Jacobson, 1999, Jacobson och Wågberg, 2007, Snilsberg m. fl., 2007). Lika anmärkningsvärt är 

att Betong 1 i slutändan nöts nästan lika mycket som asfalten, med hänsyn till dubbutstick. I det 

grundläggande arbetet av Preus (1973), där slitaget på vägar med både asfaltsbeläggningar och 

betongbeläggningar med olika ballastslag jämfördes, hade de bitumenbundna beläggningarna högre 

slitage jämfört med de cementbundna beläggningarna. De vägsträckor som jämfördes hade varit 

utsatta för dubbdäck och jämförande mätningar gjordes efter sex vintrar.  

En möjlig förklaring till att asfalten mot slutet av testet har lägre slitagehastighet än Betong 1 kan vara 

att eftersom asfalt är ett duktilt material påverkas det mindre av skjuvkraften i provvägsmaskinens 

snäva rörelse jämfört med den spröda betongen som spricker. Bitumenet skjuvas och deformeras, 

medan cementmatrisen spricker och lossnar. Såsom tidigare nämnts är slitaget för asfalt i PVM 

accelererat cirka 3–4 ggr i förhållande till vanlig väg på grund av den snäva roterande rörelsen 

(Torbjörn Jacobson, Trafikverket).  Troligtvis påverkas spröd betong ytterligare något jämfört med vid 

vanlig körning på grund av den snäva roterande rörelsen. 

Slitagehastigheten är högre vid våt vägbana för alla beläggningar, men den påtagligt högre slitage-

hastigheten vid våt vägbana för Betong 1 sticker ut, vilket är intressant. Detta kan eventuellt bero på 

att denna betong initialt har en högre kapillärporositet vilket gör den känsligare för cykler mellan torrt 

och vått. När betong torkar avdunstar vatten från de fina kapillärerna som då dras ihop något av 

kapillärkrafter. Detta orsakar att en liten krympning sker i materialet. Krympningen orsakar 

spänningar i materialet som i sin tur kan orsaka en del nya mikrosprickor. När så betongen blir blöt 

igen återfylls kapillärerna samt delvis även de nya mikrosprickorna varför betongen sväller. Man kan 

säga att densiteten (vattnet oräknat) minskar när betongen väts pga. svällningen varför den också 

mister hårdhet, vidhäftning till ballast och därmed även nötningsmotstånd.  

6.4.2. Partikelmätningar 

Emissionerna av inandningsbara partiklar vid testerna i PVM stödjer tidigare observationer att 

betongbeläggning, trots lägre slitage, emitterar mer PM10 än referensbeläggningen med asfalt 

(Gustafsson m. fl., 2013), främst på grund av att cementen, till skillnad från bitumen, ger upphov till 

ett substantiellt bidrag till denna partikelfraktion. Liksom i Gustafsson m.fl. (2013) kan denna slutsats 

dras genom det höga kalcium-innehållet i PM10 från betongbeläggningarna. En orsak till detta är 

sannolikt cementbrukets sprödhet som är känsligt för dubbens slitage och den roterande rörelsen. Det 

högre svavel- och krominnehållet i PM10 från asfalt bedöms å andra sidan härröra från bitumen, då 

dessa grundämnen återfinns i detta bindemedel (Read och Whiteoak, 2003). Skillnaderna mellan 

beläggningstyperna efter slitagetesterna består, med skillnaden att Betong 1 nu ger något lägre 

partikelhalter än Betong 2. Det kan noteras att data okorrigerade för dubbutstick visar fortsatt högre 
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halter vid test med Betong 1. Skillnaden i dubbutstick är dock stor för de två beläggningarna, varför 

korrigeringen ger en motsvarande stor effekt. En notering finns i loggen från PVM om att dubbar har 

släppt eller blivit krokiga vid slutet på testet med Betong 1, vilket kan antyda att det höga 

dubbutsticket som korrigerats för är något överdrivet. Ingen information finns dock om omfattningen 

av dubbskadorna, varför vi endast kan spekulera i betydelsen av dessa.  

Antalskoncentrationerna skiljer sig påtagligt åt mellan betongerna och asfalten. Liksom i tidigare 

studie, genererar betongerna inledningsvis vid 30 km/h ultrafina partiklar (som utgör huvuddelen av 

antalskoncentrationen) i samma omfattning som asfalten, men efter ett kort maximum vid höjningen 

till 50 km/h avtar halterna betydligt. Samma fenomen observerades i Gustafsson m.fl. (2013). Då 

föreslogs att bitumenrester från däckens inkörning på asfalt kan vara en successivt avtagande källa till 

dessa ultrafina partiklar under testerna. En alternativ förklaring kan vara att partiklarna härrör från 

dubbens infattning i däcken. Betongerna är slätare än asfalten, vilket bör innebära att dubbens rörelser 

i infattningen blir mindre. Endast vid accelerationsfaserna ökar rörelsen och mer partiklar alstras. För 

asfalten rör sig dubbarna relativt mycket i infattningen på grund av den ojämnare ytan vilket resulterar 

i en jämnare produktion av partiklar. 

Partikelstorleksfördelningarna överensstämmer generellt med de som tidigare försök visat (Gustafsson 

och Johansson, 2012b). När det gäller massfördelningen, tenderar betongerna att generera något finare 

partiklar än asfalten, vilket sannolikt är kopplat till partikelbidraget från cementbruket. Antalsfördel-

ningarna visar på något finare ultrafina partiklar från betongerna, men även att en fraktion nära SMPS-

instrumentets övre mätgräns (224,7 nm) bildas och ökar med ökande hastighet för betongerna, men 

inte för asfalten. Detaljstudierna i pinne-skiva-maskinen visar en mycket påtaglig topp runt 200 nm, 

som dessutom uppstår vid tester på cementbruket, vilket styrker att dessa mekaniskt genererade små 

slitagepartiklar är kopplade till cementbruket i betongbeläggningen.  

En jämförelse mellan mätningarna i pinne-på-skiva maskin och PVM visar på både likheter och 

skillnader (Figur 48). De absoluta nivåerna kan inte jämföras då förutsättningar och förhållanden 

skiljer sig påtagligt, men hur antalstopparna förekommer och relaterar till varandra vid testerna är av 

intresse. I mätintervallen för OPS och APS visar båda mätinstrumenten på antalstoppar vid cirka 1 och 

2–3 µm vid såväl pinne-på-skiva som PVM för samtliga beläggningar. Som nämnts ovan visar 

mätningarna i pinne-på-skiva en topp vid 200 nm, vilken återfinns endast för betongerna i PVM inom 

FMPS och SMPS mätintervall. I pinne-på-skiva kan en liknande, men lägre, topp ses även för asfalten 

ABS16, vilket inte är tydligt i PVM. För båda betongerna och ABS16 bildas partiklar vid några tiotal 

nm, som helt dominerar antalskoncentrationen. En liknande topp registreras i pinne-på-skiva endast 

för Betong 2. En teori kring dessa partiklar är att de genereras i rörelsen och kontakten mellan dubb 

och däckgummi, vilken sannolikt är en betydligt starkare källa i PVM:ens rullande hjul än i den 

släpande dubben i pinne-på-skiva. 

    

Figur 48. Antalsfördelningar från pinne-på-skiva (OPS och FMPS) jämförda med antalsfördelningar 

från PVM-tester vid 50 km/h (APS och SMPS). 
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Grundämnesinnehållet i PM10 från beläggningarna skiljer sig åt på några punkter. Kalciuminnehållet i 

PM10 från betongbeläggningar är cirka 3 gånger så högt som i PM10 från asfalten. Det indikerar att 

cementen i betongen bidrar med 2/3 av kalcium i PM10. En central aspekt av utvecklingen av ny 

betong har varit att minska partikelemissionerna vid slitage. Då det extra bidraget från cement är en 

central aspekt, bör andelen cement minskas i nya recept om PM10- halterna skall kunna reduceras. 

PM10 från Betong 2 har cirka 1,5 % lägre kalciuminnehåll än från Betong 1, vilket tyder på en viss 

förbättring av denna aspekt i det nya receptet för Betong 2. Jämför man med betongen som testades i 

föregående projekt (Gustafsson m. fl., 2013) hade PM10 från denna cirka 19 % kalcium, alltså 

ytterligare några procent mer kalcium än Betong 1 i föreliggande studie. Om slitstyrkan ska öka, vilket 

också bör minska PM10 -halterna, måste dock cementhalten öka. Detta kan åstadkommas med lägre 

cementpastahalt i betongen och ett lägre vct (vattencementtal) i cementpastan. 

Högre innehåll av krom och klor i PM10 från asfalt kan tyda på ett förhöjt bidrag av dessa ämnen från 

bitumen. Innehållet av volfram i PM10 från Betong 2 är högre än för Betong 1 vilket kan indikera 

beläggningens högre slitstyrka, vilket i sin tur kan antas slita mer på dubbarna i däcken. 

De påtagligt lika fördelningarna av element i storleksfördelningen visar på stenmaterialets 

dominerande betydelse. Cementens inverkan spåras i de höga kalciumhalterna i proverna från betong, 

men att spåra övriga slitagekomponenters inverkan är svårt, beroende dels på bitumenets och däckens 

höga organiska innehåll, som inte syns i PIXE-analysen, dels på att elementen kan ha flera olika 

källor. Zink kan möjligen användas för att spåra däck som källa i proverna och har också en 

annorlunda fördelning i partiklarnas storleksfördelning jämfört med de mineraldominerade elementen. 

6.5. Hur påverkar betongens egenskaper resultaten? 

En slitstark betong ska ha ballast med högt nötningsmotstånd, en cementmatris med hög hållfasthet 

och god vidhäftning mellan bindemedel och sten. Vidare är det, för betongens nötningsmotstånd, av 

stor betydelse vilken tillverkningsmetod som används (Scott och Safiuddin, 2015). 

Först gjordes därför en förhållandevis kraftig blandning med hög cementhalt motsvarande 410 kg/m3. 

Det är jämförbart med cementhalten som användes vid tillverkningen av betongvägen vid Arlanda 

1993. Provning på den betongen visade oväntat på både lägre tryck- och spräckhållfasthet än 

referensbetongen E4 Uppsala (se Bilaga 1), vilket kan ha berott på ett sämre blandningsförfarande. På 

grund av högre miljökrav inom betong- och byggindustrin, bör dessutom mängden cement hållas på så 

låg nivå som möjligt, vilket man med ny betongteknologi idag bör kunna åstadkomma. Därför togs ett 

nytt recept fram, med lägre största stenstorlek (Dmax = 11 mm) än vad som användes på E4 

Uppsalavägen (Dmax = 16 mm) och med endast 372 kg cement per m3(se avsnitt 3 samt Bilaga 1). Det 

visade sig att detta recept hade en tryckhållfasthet på 77 MPa vilket var jämförbart med referens-

betongens tryckhållfasthet. En tanke var att ballasthalten kunde ökas med ett mindre Dmax och därmed 

skulle bättre slitstyrka kunna erhållas. Av avgörande betydelse för en betongs nötningsmotstånd är 

ballasten, eftersom den utgör cirka 80 viktprocent av betongen. 

Provningen i PVM visar tydligt att slitaget i Betong 2 är lägre jämfört med både Betong 1 och asfalten 

ABS 16. Även i pinne-skiva provningen visar Betong 2 ett lägre slitage jämfört Betong 1B samt 

Referens 1. I Tabell 16 sammanfattas en del materialdata och värden från både PVM och pinne-skiva 

provningarna.  
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Tabell 16. Sammanfattning av materialdata, slitage och partikelalstring för beläggningarna. 

 
Material, slitage och partikelalstring 

Betong 
1 

Betong 
1B 

Betong 
2 

Betong 
2B 

Referens 
1*  

Durasplit 

Referens 
1B* 

underbetong 
granit 

Asfalt     
ABS 16 

Anläggningscement (kg/m3) 360 410 373 345 370 370 - 

Bitumen B60/B85 (vikt %) - - - - - - ~ 6,4 

Uppmätt Lufthalt (%) 3,2 3 4,4 4,5 3 - 4 3 - 4 3 

Ballastvolym (%) 69,9 68,1 70,6** 70,0 69,3–70,3 69,3–70,3 85–90 

Grovballast volym (%) 45,4 45,0 49,9 49,3 - - 70–80 

Pastavolym (%) 26,9 28,9 25,0 25,4 26,3 26,3 - 

Medelslitage (mm), PVM, 300 000 varv 6,7 - 3,8 - - - 5,7 

Medelslitage (mm), med korr. dubbutstick 4,6 - 3,2 - - - 4,7 

Medelslitage (mg/m), Pinne-skiva, försök 2 - 26,5 18 - 24,5 17 - 

PM10 (mg/m3)i, PVM 17,5/15 - 16,5/12,5 - - - 12/4,5 

Antalskoncentration (# x 104/cm3)i, PVM 2,1/1,1 - 1,3/0,7 - - - 13,2/3,5 

Antal partiklar per m glidsträcka  
(# x 104/cm3/m), Pinne-skiva ii  

- 3,6/31 1,6/19 - 2,9/25 1,0/8  - 

*) Angivna värden i kursiv stil utgör en gissning utifrån de uppgifter som insamlats. 

**) I betongplattorna till provvägsmaskinen skattas ballasthalten till 71,7 %. Se avsnitt 3.2. 

i) Data från stabiliserad nivå vid 70 km/h före/efter slitagetest. 

ii) Pinne-skiva, medelvärden för OPS/FMPS från fyra provningar med olika lång glidsträcka. 

Om man jämför recept, cementhalt, ballasthalterna samt lufthalten ser man att Betong 2 har något 

högre cementhalt, betydligt högre halt grovballast och dessutom högre uppmätt lufthalt i jämförelse 

med Betong 1. Högre cementhalt och halt grovballast bidrar till slitstyrkan. Framför allt är det 

mängden grov ballast som bidrar till detta eftersom betongerna hade ungefär lika stor tryckhållfasthet. 

Dessutom hade Betong 2 högre uppmätt lufthalt, något som ger lägre tryckhållfasthet. Man kan alltså 

dra slutsatsen att receptet för Betong 2 ger en slitstarkare betong än Betong 1 (E4 Uppsala).   

I pinne-skiva-provningen slits Betong 2 betydligt mindre än Betong 1B trots att den senare har både 

högre cementhalt och lägre lufthalt. Det visar återigen att andelen grovballast har större betydelse än 

vct eller lufthalt när det gäller slitstyrka. Om man sedan jämför mot Referens 1 och Referens 1B, är 

slitaget fortfarande lika litet eller mindre som för dessa betongprover som uttagits på den numera 25 år 

gamla motorvägen på E6 Falkenberg. Troligen beror detta mer på ballastens hårdhet (och kulkvarns-

värde) än på ballasthalten (jämför i Tabell 10 och Tabell 11). Dock är inte recepten för Referens 1 och 

1B kända och därmed inte heller mängden grovballast. Men det är intressant att Betong 2 tenderar att 

slitas mindre än Referens 1 med Durasplit. För övrigt är inte skillnaderna i medelslitage statistiskt 

signifikanta, varför inga säkra slutsatser kan dras. 

Scott och Safuiddin (2015) betonar vikten av att välja sprickfri, hård ballast, lågt vbt och ett noggrant 

utförande med fukthärdning för att åstadkomma en nötningsbeständig betongbeläggning. En parameter 

som inte betonas lika mycket är mängden grovballast i ytan. Denna studie gjorde ett försök att 

maximera ballastmängden genom att minska Dmax till 11 mm. Det lyckades väl. Det vore dock 

intressant med nya försök eftersom det sannolikt går att få högre ballastmängd i ytan med ett större 

Dmax, bara proportioneringen lägger stor vikt vid att maximera halten grovballast. 
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7. Slutsatser 

Från de olika försöken kan följande slutsatser dras: 

• De första utvecklade betongrecepten med mikrosilika, något högre cementhalt och högre 

volymsandel ballast visade på bättre hållfasthet och nötningsegenskaper i Prall jämfört med 

referensbetongen från E4 Uppsala6. 

• För referensbetongen från E4 Uppsala6 noterades ingen skillnad i egenskaper vid tillverkning 

med anläggningscement med eller utan flygaska (FA). För receptet Betong 2 och Mix 7 var 

skillnaderna i tryckhållfasthet små vid användning av vanlig anläggningscement (Deg. Anl) 

och anläggningscement med flygaska (Deg. Anl. – FA). (Se Bilaga 1).  

• Den nyutvecklade Betong 2 slits signifikant mindre än referensbetong E4 Uppsala. Detta 

gäller oavsett med eller utan hänsyn tagen till dubbutstick. Likaså ger Betong 2 lägre 

partikelsmissioner än referensbetongen E4 Uppsala och referensasfalten ABS16. De viktigaste 

orsakerna till resultatet bedöms vara den högre mängden grovballast i Betong 2, den något 

högre cementmängden och det lägre vct. 

• Slitaget i Provserie 2 i pinne-skiva är lägst för referensbetong 1B (17 mg/m) och Betong 2 

(18 mg/m). Detta är förvånande eftersom referensbetong 1B utgör underbetongen på E6 

Falkenberg med en vanlig granit som grovballast. 

• Både Betong 1 och 2 ger vid dubbdäcksslitage i provvägsmaskin högre emissioner av PM10 än 

asfalten ABS16, men Betong 2 ger lägre emissioner än Betong 1. Emissionerna minskar, men 

de relativa skillnaderna ökar, då beläggningarna blivit väl inslitna efter slitagetestet. 

• Orsaken till betongernas högre PM10-emission bedöms vara bidraget från cementpastan. 

Slutsatsen dras utifrån ett cirka tre gånger så högt kalciuminnehåll i PM10 från betongerna 

jämfört med PM10 från asfalten ABS16.  

• I provvägsmaskintesterna var antalskoncentrationen av ultrafina partiklar, efter inledande höga 

koncentrationer, avsevärt lägre för betongerna än för asfalten. Vid slutet av testerna genererar 

Betong 2 minst antal ultrafina partiklar, vilka utgör huvuddelen av antalskoncentrationen. 

Samtliga beläggningar emitterar färre ultrafina partiklar när de är väl inslitna. 

• I provvägsmaskintesterna skiljde sig massfördelningen hos PM10 inte nämnvärt åt mellan 

beläggningarna, med toppar vid cirka 2–4 och 6 µm, medan antalsfördelningen domineras av 

partiklar i intervallet 10–30 nm. 

• I pinne-skiva maskinen kunde en antalsfördelning med tre toppar (0,2, 1 och 2 µm) registreras 

för vägmaterialen av betong. För de rena cementpastorna kunde bara den minsta storleken 

(0,2 µm) registreras. I provvägsmaskinen uppvisade betongernas antalsfördelning också en 

sekundär topp vid cirka 200 nm, vilken bekräftar resultaten från pinne-på-skiva maskinen. 

Partiklarna i denna storleksklass ökar i koncentration med ökande hastighet, till skillnad från 

de finare partiklarna (10–30 nm), vilket tyder på en mekanisk generering. 

• I provvägsmaskintesterna skiljde sig grundämnesfördelningarna i PM10 åt genom att betongen 

gav högre kalciuminnehåll, medan asfalten gav högre svavelinnehåll. Däckens gummi kan 

också vara en källa till svavel, men det extra svavlet från asfaltsprovningen är troligen relaterat 

till svavel i bitumen. Bland spårämnen har krom och klor ett tydligt högre innehåll i PM10 från 

asfalt än från betongerna, vilka sannolikt också härrör från bitumen. 

                                                      

6 Dock var inte ballasten i denna referensbetong korrekt proportionerad med hänsyn till de nya 

ballaststorlekarna. Här ersattes alltså 8–16 i originalreceptet E4 med 8–11 rakt av. 
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Specifikt från testerna i pinne-skiva maskin kan även följande slutsatser dras: 

• Nötningen i pinne-skiva-maskin för vägmaterialen av betong indikerar svagt en invers 

proportionalitet mot ballastens hårdhet, och en svagt avtagande proportionalitet mot 

glidsträckan. Prov med rena cementpastor uppvisade inte dessa samband. 

• En sänkning av normallasten reducerar nötningen och partikelkoncentrationen för 

vägmaterialen av betong.  

• Ett mindre stift med samma form på dubben och samma last gav lägre nötning och 

partikelemission från vägmaterialen av betong. 

• Referens 1, från E6 Falkenberg med Durasplit, alstrar fler partiklar och nöts mer än Betong 2. 
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8. Forskningsbehov 

Det finns ett fortsatt behov av att studera hur slitage och specifikt de relativt sett högre partikel-

emissionerna från betongbeläggningar kan minskas genom framtagning av nya recept som ger betong 

med förbättrade egenskaper. För att skapa bättre förutsättningar för detta kan till exempel följande 

studier genomföras: 

• Studera hur bidraget till PM10 från cementpastan kan minimeras genom material- och/eller 

konstruktionsförändringar. 

• Studera inverkan av dubbdäcksnötning på rena ballastmaterialprovkroppar och rena 

cementpastaprovkroppar för att kartlägga hur de ingående komponenterna bidrar till att ge 

kompositmaterialet betong dess egenskaper. 

• Studera hur olika halter och storleksfördelningar på flygaska och mikrosilika i cementpastan 

påverkar slitage och partikelalstringen i betong. 

• Studera inverkan av hårdare ballastmaterial i vägbetongen. 

Förutom idéer kopplade direkt till betongbeläggningar har resultat under projektet även resulterat i 

idéer om fortsatt forskning avseende dubbars inverkan på beläggningsslitage: 

• Studera inverkan av olika dubbgeometrier på vägbanematerial för att bättre bestämma dubbens 

formfaktor och dess inverkan på nötning och partikelalstring. 
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Bilaga 1 Delprojekt–utveckling, provning och val av nytt betongrecept 

B1. Bakgrundsprojekt 

Under 2010 – 2012, genomfördes projektet ”TiOfield – undersökning om partikelemissioner i 

trafikmiljö” på initiativ av Cementa, Trafikverket och CBI Betonginstitutet. I det projektet jämfördes 

E4 betongen från sträckan Uppsala–Björklinge med likadan betong men med tillsats av titandioxid 

(TiO2
7), samt med en asfaltsmassa, ABS 16, för motorväg. Resultat visade på oväntat stort slitage och 

hög PM10 -emission i betongmaterialen jämfört med i asfalten. Slitaget var lika stort i 

referensbetongen E4 som i asfalten och dubbelt så stort i betongen med tillsats av TiOmix. Dessutom 

var emissionen av PM10 högre för båda betongerna jämfört med asfalten. En efterkontroll av 

provplattor som blivit över, visade att båda betongerna hade brister i både tryckhållfasthet och i 

homogenitet vilket sannolikt förklarade det svaga resultatet (Gustafsson M. m. fl., 2015). För att 

erhålla pålitligare resultat beviljades ett nytt projekt för att upprepa försöken på PVM. 

B1.1. Moderprojekt 

2013 beviljade Bana Väg För Framtiden, BVFF, medel till ett projekt ” Betongvägar – potential för 

minskat slitage och minskad partikelemission” med syftet att upprepa tidigare jämförande försök 

mellan betong och asfalt på provvägsmaskinen PVM hos VTI i Linköping. På första projektmötet i 

maj 2013 föreslog Cementa att man istället för att använda sig av en TiOmix modifierad E4 betong 

borde man ta fram en starkare betong med egenskaper av lägre slitage och PM10 emissioner jämfört 

med referensbetongen. 

Under sommaren 2013 tog Cementa på eget initiativ fram några recept med högre cementhalt. 

Provning av tryckhållfasthet bekräftade högre styrka. Resultaten presenteras i Tabell B1: 

Tabell B1: Provning av tryckhållfasthet på provrecept, kuber, Cementa aug 2013. 

Recept 
Tryckhållfasthet 28 dygn (MPa) Densitet 

(kg/m³) Delresultat medelvärde 

E4 ref 73,8 71,2 76,1 74 2386 

E4 org 80 lit 71,8 71,3 70,9 71 2406 

E4 410 78,5 80,3 76,5 78 2395 

E4 430 80,9 80,8 78,6 80 2404 

Utifrån dessa resultat valdes att receptet med 410 kg cement/m3 betong skulle användas vid 

tillverkning av provplattor. Inför provningen på PVM skulle den nya betongens spräck- och 

tryckhållfasthet kontrolleras och jämföras med motsvarande provning på E4 betongen. Resultatet av 

den undersökningen presenteras i Tabell B2. Som framgår hade betongen med högre cementhalt 

oväntat en lägre hållfasthet än referensbetongen efter 77 dagars härdning. Det nya receptet visade sig 

alltså inte vara bättre jämfört med de tillverkade betongplattorna med referensrecept E4-Uppsala, 

varför den tilltänkta provningen på PVM sköts upp tills vidare. 

Tabell B2: Spräck- och tryckhållfasthet i gjutna vägbetongplattor efter 77 dagar. 

 Tryckhållfasthet (MPa) Spräckhållfasthet (MPa) 

 77 dygn, (cylindrar) 77 dygn, (cylindrar) 

E4 ref 75 (4) 7,2 (4) 

E4 410 71 (5) 6,5 (5) 

*) I parentes står antal provkroppar. 

                                                      

7 Cementas produkt TiOmix provades i en halt motsvarande 25 kg/m3 betong eller 7,2 % av cementhalten. 
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Med anledning av detta föreslog CBI Betonginstitutet under 2014 att ytterligare nya recept skulle 

utvärderas och att man skulle undersöka internationellt framtagna recept. Men delvis på grund av att 

det saknades projekterade medel för detta inom projektplanen samt framför allt beroende på tidsbrist 

hände nästan ingenting förrän våren 2015, då det blev tid över för att åter ta tag i projektet. I mars 

2015 föreslog CBI Betonginstitutet för VTI att man skulle göra ett mindre projekt med syftet att finna 

ett nytt förbättrat och grönare betongrecept och att medel borde avsättas för ett sådant 

utvecklingsprojekt. I maj gav därefter Trafikverket och VTI ett positivt besked angående finansiering 

av ett sådant projekt. Därefter kontaktades även Cementa som var positiva till initiativet. 

På ett möte på huvudkontoret hos Cementa AB i Stockholm 25 juni 2015 beslutades om att genomföra 

ett delprojekt med en begränsad budget med syftet att ta fram ett slitstarkare betongrecept för 

betongväg.  

Under mötet enades om att:  

• utarbeta ett nytt betongrecept lämpligt för anläggning av betongväg med mekaniska egenskaper 

bättre än vägbetongen utanför Uppsala 2007.  

• jämföra Cementas nya FA-modifierade anläggningscement med anläggningscementet i både det 

nya receptet och i det gamla E4 Uppsala receptet. 

• använda Dmax 8–11 mm i de nya betongrecepten samt att cementhalten inte bör överstiga 360 

kg/m3, den mängd som används i referensbetongen. Detta eftersom betongen skall vara så 

miljövänlig som möjligt vilket även är viktigt ur ett politiskt perspektiv avseende förbifart 

Stockholm.  

• utvärdera slitage enligt Prall-metoden för inbördes jämförelse. Prall är en metod utvecklad för 

slitagejämförelse av olika asfaltsbeläggningar. Se Bilaga 2. 

Projektet förlängdes en bit in i september då Cementa tillförde ytterligare resurser vid en upprepad 

provgjutning på Cementa Research AB i Slite. 

B1.2. Syfte och mål 

I projektet ska lämpligt betongrecept utvecklas för anläggning av betongväg med mekaniska 

egenskaper jämförbara med eller betydligt bättre än den vägbetong som lades på motorvägssträckan 

utanför Uppsala 2007. Dessutom ska Cementa AB’s nyligen flygaskemodifierade anläggningscement 

provas och i ett par av recepten jämföras med vanlig anläggningscement. 

Genom att jämföra hållfastheten i de olika betongerna ska det bästa receptet väljas ut för tillverkning 

av nya provplattor till provvägsmaskinen för att kunna slutföra moderprojektet. Det förutsätter givetvis 

att något av de nya recepten har bättre egenskaper än referensreceptet. 

B1.3. Metoder och material 

Medel i projektet budgeterades för att räcka till utvärdering av tryck- och spräckhållfasthet vid minst 3 

tidpunkter (7, 14 och 28 dgr) för fyra olika recept, inklusive referensbetongen. Viss kompletterande 

provning kommer även ske efter 56 och 90 dagar. Dessutom föreslogs att medel för moderprojektet 

bekostar provning enligt Prall. 

Följande förutsättningar föreslogs gälla för fyra recept: 

Recept 1: Referensbetong Uppsala, med anläggningscement, cementhalt 360 kg/m3 

Recept 2: Referensbetong Uppsala, med nya FA-anl. cementen, cementhalt 360 kg/m3 

Recept 3: Nytt recept proportionerat med anläggningscement och med Dmax 11 mm. 

Recept 4: Nytt recept proportionerat med nya FA-anl. cementen och med Dmax 11 mm. 

Provningsmetoderna redovisas i avsnitt 4.1. 
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B1.4. Experiment 

B1.4.1. Inledande pilotstudie 

För val av recept till provserien genomfördes en pilotstudie av olika recept i förväg. Totalt tillverkades 

sju experimenttblandningar, inklusive en referensblandning av E4 betongen, men med Dmax 8–11 mm8.  

I Tabell B3 redovisas alla experimentblandningar. Satsstorleken var endast 2 liter. För provning av 

tryckhållfasthet göts tre prismor 40 x 40 x 160 mm av vardera experimentblandningen samt en 100 

mm kub. Från prismorna trycktes 6 styckensmå kuber. Resultaten av tryckhållfasthetsprovningen på 

pilotrecepten redovisas i Tabell B4 på nästa sida. 

Hållfastheten i de olika recepten efter 3 dagars hydratisering varierade mellan 56 – 73 MPa att jämföra 

med 52 MPa för referensbetongen (Tabell B4). Små provkuber ger dock högre värden är större, varför 

en direkt jämförelse med provning av 100 mm kuber inte kan göras. Högst värden på 73 MPa erhöll 

mix 2 med tillsats av både mikrosilika och kvarts och med det lägsta vbt-talet.  

Tabell B3. Recept i kg för pilotblandningar på 2 liter.  

Pastavolym 30,0% 30,0% 24,0% 24,0% 27,2% 30,0% 25,0% 25,2% 25,6% 25,9% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total 

Ballastvolym. 70,0% 70,0% 76,0% 76,0% 72,8% 70,0% 75,0% 74,8% 74,4% 74,1% 

Finballast 21,0% 21,0% 23,0% 23,0% 21,8% 21,0% 22,5% 22,4% 22,3% 25,5% 

Grovballast 49,0% 49,0% 53,0% 53,0% 51,0% 49,0% 52,5% 52,4% 52,1% 48,6% 

Recept Mix 1 Mix 2 Mix 3i Mix 4 Mix 5 Mix 2B Mix 6 Mix 7 Mix 8 Ref E4 

anl. cement 0,689 0,720 0,551 0,647 0,720 0,720 0,720 0,700 0,700 0,72 

 

vatten 0,269 0,269 0,215 0,252 0,281 0,281 0,266 0,266 0,273 0,28 

mikro 

silika 0,154 0,141 0,123 0,034 0,052 0,125 0,012 0,047 0,047 - 

M500 

(kvarts) 0,125 0,115 0,100 0,028 0,042 0,102 0,010 -   - 

Flytmedel 

(ACE 30) 0,009 0,008   0,003 0,004 0,007 0,007 0,003   0,003 

Rådasand 

[0,8 - 1,2] 0,234 0,234 0,256 0,256 0,244 0,234 0,251 - 0,318 0,566 

sand 0,2 

- 1 

Rådasand 

[M 0,33] 0,853 0,853 0,937 0,937 0,889 0,853 0,917 1,168 0,841 0,754 

sand  0 

- 4 

Hovgården 

3-5mm 0,388 0,388 0,420 0,420 0,404 0,388 0,416 0,416 0,412 0,39 

kross  4 

- 8 

Hovgården 

8-11 mm 2,200 2,200 2,379 2,379 2,289 2,200 2,356 2,356 2,337 2,176 
 

i) Mix 3 gick aldrig att blanda. Ballasthalten var för hög. 

Tabell B4. Resultat av tryckhållfasthetsprovning på pilotblandningarna. 

                                                      

8 Valet av Dmax 8–11 gjordes utifrån att få en rättvisare jämförelse eftersom Dmax då skulle vara detsamma i 

samtliga blandningar. Dock gjordes inte en justerad proportionering för referensbetongen, utan ballastmängden 

8–16 i E4 referensreceptet ersattes helt enkelt med 8–11 sten.   
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Mix 

Tryckh. 3 dgr 

(6 stycken 

småkuber 

Tryckh. 3 dgr 

(1 stor kub) vct vbt 

densitet 

(g/cm3) 

Flytmedel 

(FM/cem. 

Andel finmaterial 

(Si+M500)/cem. 

cement 

(kg/m3) konsistens 

1 66,6 ± 2,4 60,7 0,39 0,29 2,43 1,2% 40% 344 seg men ok, S=0 

2 73,0 ± 3,3 67,2 0,37 0,29 2,46 1,1% 36% 360 mindre seg men lös, S~25 

2B 63,6 ± 1,5 55 0,39 0,31 2,44 0,9% 31% 360  

4 56,5 ± 1,3 47 0,39 0,36 2,44 0,4% 10% 323 ej seg, S=0, svårare att packa 

5 58,7 ± 1,9 60 0,39 0,35 2,47 0,6% 13% 360  

6 62,1 ± 3,0 56,1 0,37 0,31 2,54 0,9% 3,1% 360 S>0, för mkt FM 

7 62,7 ± 1,1 56,2 0,38 0,36 2,47 0,4% 6,7% 350 S=0, vibrerade länge 

Ref E4 52,5 ± 3,9 46,5 0,39 0,39 2,5 0,4% - 360 S=0, lättjobbat 

Vbt är angivet enligt sambandet vbt = vatten/(cement + k1 ∙ µSi + k2 ∙ x M500) där 

effektivitetsfaktorerna godtyckligt valts till k1 = 1 och k2 = 0,6. 

Eftersom tillsats av M500 i blandningarna (Tabell B3) inte är praktiskt realistiskt att använda sig av 

vid produktion i betongfabriker valdes blandningarna Mix 1 – Mix 6 bort. Provningen visade dock att 

blandningar med tillsats av M500 har en potential att förbättra hållfastheten. Alltså utvaldes Mix 7 

som alternativ till referensbetong receptet. 

Mix 8 utarbetades senare (se nästa avsnitt), och det provades aldrig på små prover. Mix 8 har något 

större pastavolym och alltså något mindre andel ballast jämfört med Mix 7. Dessutom har en fraktion 

av 1 mm Rådasand tillsatts för bättre arbetbarhet. Se Tabell B3. 

B1.4.2. Tillverkning av prover för den första provserien 

Enligt det tidigare nämnda mötet skulle E4-betongen Uppsala återigen fungera som referens. Men 

eftersom det receptet har provats så mycket i tidigare försök beslöts att modifiera det något och ersätta 

8–16 sten med 8–11 ballast även i referensblandningarna. Till provningen på PVM gjordes dock 

betongplattor exakt enligt E4 receptet med Dmax = 16 mm. 

Enligt plan skulle de fyra olika recepten blandas på lika många dagar. Det visade sig dock vara svårt 

att få till korrekt konsistens och lufthalt på de olika blandningarna. Under veckan utvecklades 

blandningsmetodiken på sådant sätt att konsistens och lufthalt först kontrollerades på pasta och 

finmaterial, inklusive sand, innan grovballasten blandades in. Den första blandningen kasserades på 

grund av alldeles för högt kompakteringstal. Den andra blandningen, som fick högre halt av både 

luftporbildare och flytmedel, blev dock lyckad med en lufthalt på 4,8 %. Tre blandningar med FA 

anläggningscementen kasserades då varken rätt konsistens eller lufthalt erhölls i provblandningarna.  

De recept som till slut blandades redovisas i Tabell 1. FA anläggningscement användes alltså endast i 

en av dessa blandningar, Ref-FA, vilket berodde på svårigheterna att erhålla rätt konsistens och 

lufthalt vid blandningarna. 

Lufthalten i Mix 7 blev tyvärr något under 4 %, men efter nästan två dagars kämpande med att få till 

en provblandning med rätt konsistens och lufthalt valdes att tillverka prover av den blandningen trots 

allt.  
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B1.5. Resultat 

B1.5.1. Resultat för provserie 1 enligt projektplan, augusti 2015 

I Figur 10 och 11 i avsnitt 5.1. redovisas erhållna värden på tryck- och spräckhållfasthet på provningen 

i provserie 1. I Figur 13 i avsnitt 5.2 och Tabell B5 redovisas provning av Prall efter 28 dagars 

härdning. Tidigare betong från referensbetong E4 som testkörts i PVM provades också.   

Betydligt högre tryck- och spräckhållfasthet erhölls i provblandningarna mix 7 och mix 8 jämfört med 

i referensblandningarna liksom klart lägre (bättre) Prallvärden. Ref-FA uppvisade samma hållfasthet 

som E4-referensbetongen och hade dessutom något lägre Prallvärde. 

Dock var resultaten för E4-betongen missvisande eftersom 8–16 stenen ersatts rakt av med 8–11 sten 

och för att övriga ballastmaterial 4–8, 0–4 och 0,2 – 1 mm inte var korrekt proportionerade för detta 

utbyte. Men tidigare erhållna värden på den korrekt blandade E4-betongen finns att jämföra med, t.ex. 

värdena 75 MPa i tryckhållfasthet och 7,2 MPa i spräckhållfasthet efter 77 dagar i Tabell B2. 

Tryckhållfasthetsvärdena är dock från provning på cylindrar vilket normalt ger lägre värden. 

Tabell B5. Redovisade värden på Prall provning efter 28 dagar. Medelvärde, stdandardavvikelse och 

variationskoefficient*. 

Märkning Prallvärde, ml 

medel s var koeff-% 

Mix 7 21,5 3,4 16,0 

Mix 8 21,6 0,6 2,6 

REF. 27,7 1,1 3,9 

REF FA 26,5 2,3 8,8 

REF PVM 2013 28,7 4 14 
* Enligt metoden måste variationskoefficienten vara lägre än 15% för giltiga värden. 

Som framgår i Figur 10–12 i avsnitt 5.1. har de experimentella blandningarna en betydligt högre tryck- 

och spräckhållfasthet jämfört med E4 referensbetongen. Detta trots att både Mix 7 och Mix 8 har en 

lägre cementhalt än referensbetongen. Däremot är vct likvärdiga och vbt betydligt lägre. Sambandet 

mellan vbt och tryckhållfasthet som funktion av härdningstid för de fyra blandningarna visas i Figur 

B1 där vbt beräknas med en effektivitetsfaktor lika med 1 för mikrosilikan9. Man ser att vct och/eller 

vbt-talet har en avgörande betydelse för hållfastheten, ju lägre vct desto högre tryckhållfasthet. 

                                                      

9 Ofta anges ett högre effektivitetsvärde. 
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Figur B1. Samband mellan tryckhållfasthet och vbt/vct i de olika blandningarna. Mix 7 har vbt ~0,36 
och mix 8 vbt ~0,37. Båda referensblandningarna har vct ~0,39. 

B1.5.2. Kompletterande provning på i Slite, andra provseriens betongrecept 

För att bekräfta att skillnaderna i prestanda mellan recepten gjordes en ny försöksserie på Cementa 

Research AB:s forskningslaboratorium i Slite. Detta ansågs nödvändigt då det inte var lyckat att 

ersätta 8–16 sten rakt av med 8-11 sten i E4 referens receptet. Vidare innehöll första provseriens recept 

en graderad och dyr sand, Rådasand, varför denna sand valdes bort och ersattes med sand 0,2 – 1 från 

Dalboda, den sand som tidigare använts vid produktionen av E4 Uppsala betongvägen. Dessutom hade 

endast en jämförelse mellan vanlig anläggningscement och anläggningscement med flygaska, 

åstadkommits hittills. Alltså ersattes ballastsammansättningen i E4 referensbetongen med likadan 

ballastsammansättning som i mix 7.  Den enda skillnaden mellan de fyra recepten i denna provserie 

var alltså, förutom två olika cementtyper Deg. -Anl. och Anl-FA, att en del av cementen ersattes med 

mikrosilika i mix 7.  

Tabell 2 i avsnitt 3.2. redovisar ingående material i recepten som blandades på Slite den 15 september 

2015. Vid blandningsrutinen på Cementa Research, gjordes en justering med hänsyn till beräknat 

luftinnehåll i proportioneringen på bekostnad av ballastmängden. Man antar således att luften tränger 

undan ballasten, men att pastavolymen är oförändrad. Därför blev ej heller den totala ballastmängden 

högre än 69,5 – 70,6 vol.% i de olika recepten, att jämföra med en ursprungligt teoretiskt beräknad 

ballastmängd på 74,8 vol.% (under antagandet att betongen är helt luftfri). Om ej hänsyn tagits till den 

andel luft som tillkommer i blandningen skulle istället ballastvolymen blivit 71,8 %. Men alla fyra 

blandningar är beräknade på samma sätt och den inbördes jämförelsen är därför rättvis. Observera att 

även en retarder tillsattes i samtliga blandningar. 

(Vid den efterföljande gjutningen av provplattorna till provvägsmaskin togs ingen hänsyn till beräknad 

andel luft i proportioneringen.)  

  



VTI rapport 982  83 

B1.5.3. Resultat på andra provseriens betongrecept  

Tabell B6. Tryckhållfasthet (MPa) för prover tillverkade i Slite. Proverna förvarade i fukt RH 100 %. 

Prov 3 dagar 7 dagar 21 dagar10 

Deg. Anl (Betong 2) 50,0 60,1 - 

Anl-FA 40,2 50,2 - 

Mix 7 Deg. Anl 44,5 53,5 68,1 

Mix 7 Anl-FA 44,0 53,0 70,0 

Resultateten på tryckhållfasthet i andra provseriens betongrecept visas i Tabell B6 samt i Figur 12 i 

avsnitt 5.1.1. Konsistenta värden på tryckhållfasthet erhölls för båda cementtyperna i blandningar med 

Mix 7, det vill säga. de med mikrosilika. Däremot var skillnaden ganska stor i blandningarna Deg.-

Anl. och Anl-FA utan mikrosilika. Högsta hållfasthetsvärdena efter 7 dagar har Degerhamn 

anläggning utan silika, med hela 60 MPa. Värdena efter 7 och 21 dagar för Mix 7 och var något lägre 

om man jämför med kurvorna i FIGUR 1 vilket dels kan bero på att man kompenserat för 

luftinnehållet vid proportioneringen, dels på att lufthalten nu var korrekt på 4,5 % och därmed högre 

jämfört med lufthalten i proverna vid provningen på CBI Betonginstitutet. Även för de andra 

blandningarna (Deg. -Anl. och Anl-FA) erhölls betydligt bättre värden, jämfört mot tidigare. Detta 

eftersom ballasten nu var proportionerad på samma sätt som i Mix 7 blandningarna, det vill säga 

endast med krossballast 8–11 och 2–5 mm. 

B1.6. Diskussion och slutsatser 

B1.6.1. Provserien enligt projektplan i augusti 

Provningen visade att inblandning av mikrosilika och fint graderad finballast har effekt på 

hållfastheten och betydligt bättre värden erhölls för de experimentella recepten mix 7 och mix 8 

jämfört med de två referensbetongerna. Tillsats av mikrosilika är ofta en fördel ur 

partikelstorleksfördelningssynpunkt då dessa finpartiklar har en förmåga att åstadkomma en bättre och 

tätare mikrostruktur i övergångszonen mellan cementpasta och ballast.  

Genom att ersätta en del cement med mikrosilika kan man dessutom hävda en miljövinst, eftersom 

mikrosilika är en restprodukt.  

Dock bör det noteras att den uppmätta lufthalten var hela 1,0 % respektive 0,6 % lägre i Mix 7 och 

Mix 8 jämfört med i referensblandningen Ref E4, men på samma nivå som Ref FA. Högre 

hållfastheter fås för betong med lägre lufthalt. Ref FA betongen uppvisar i stort sett samma hållfasthet 

(dock lägre lufthalt) som Ref E4 och har dessutom något bättre nötningsmotstånd i Prall provningen 

(Figur 3). 

Men resultaten för Ref E4 betongen är sämre jämfört med tidigare uppmätta data i blandningar med 

Dmax 8 – 16 mm. Det beror sannolikt på att proportioneringen inte är anpassad till förändringen av Dmax 

vilket den kompletterade provningen i Slite i september bekräftade.  

I Tabell B7 har insamlade uppmätta värden på tryckhållfasthet i E4 referensbetong från 28 dagars 

härdning sammanställts. Data från provning på cylindrar har justerats till att motsvara värden på kuber 

enligt Betonghandboken (BH) sid. 378–38311.  

Tabell B7. Uppmätta värden på tryckhållfasthet 28 dgr på E4 referensbetong i olika projekt. 

                                                      

10 De första två recepten göts i 1503 mm3 kuber varför provsatserna ej räckte till prover för 21 dagar..  

11 Om man håller sig till Newmans värden (1966, BH, Tabell 11.11:5) samt Ewertson och Peterson (1990) blir 

kubvärdet 100 x 100 x 100 för en cylinder 100 x Ø200 mm detsamma som cylindervärde x 0,68 x 1,4 , det vill 

säga. cirka. 0,952 av cylindervärdet. 
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 TiOfield 2009 TiOfield 2009 Cementa 2013 CBI aug 2015 

Provstorlek (mm3) 
cyl.  

100 x Ø200  

cyl.  

100 x Ø200  

kub 

100 x 100 x 100 

kub 

100 x 100 x 100 

dmax 8-11,11-16 8-11,11-16 8–16 8–11 

Luft 2% 5,4 % - 4,0 % 

Tryckhållfasthet 

28 dagar (MPa) 
69* 59* 74 51  

* Angivna värden är omräknade till motsvarande värden för en 1003 mm3 kub. 

Lufthalten i Cementas provning 2013 framgår inte tydligt, men där finns ett värde på 4,2 % angivet i 

ett parallellt datablad. 

I denna provserie har vi för Mix 8, med lufthalten 4,2 % samt cementhalten 350 kg/m3 ett värde på 79 

MPa, och i Mix 7 hela 88 MPa. 

B1.6.2. Provningen av justerade recept på Slite i september 

De erhållna värdena enligt Tabell B6 är inte direkt logiska. Stor skillnad i hållfasthetsvärden mellan de 

olika cementtyperna i blandningarna utan mikrosilika, men ingen skillnad i hållfasthet i blandningarna 

med mikrosilika (mix 7). Dock är hållfasthetsvärdena på samtliga blandningar bättre än värdena för 

referensbetongen i provserien från augusti, men lägre än blandningarna i pilotförsöken i Tabell B4, 

som dock inte hade tillsats av luftporbildare. 

Enligt Figur 12 i avsnitt 5.1 är hållfasthetsökningen från 7 dagar till 28 dagar knappt 30 % för första 

provseriens betongrecept. Motsvarande hållfasthetsökning för betongrecepten i andra provserien ger 

en 28 dagars hållfasthet på 70–80 MPa vilket ju är litet lägre än önskat och inte högre än på de kuber 

som provades av Cementa i augusti 2013. Jämför med Tabell B1 och 2. 

Det kan möjligen bero på tillsats av den retarder som tillsattes vid blandningarna på Gotland för att 

kunna ha bättre kontroll på konsistens och lufthalt vid blandningarna. Retardern kan ge en svagare 

initial hållfasthetstillväxt som senare tas igen. Retardern medförde att blandningen och tillverkningen 

av proverna fungerade bra. 

B1.7. Val av betongrecept för provplattor till PVM 

De blandningar som gjordes först i juni 2015 (Tabell B3) gav lovande hållfasthetsvärden. Men de 

flesta av dessa blandningar hade flera olika fraktioner av fint graderad sand och tillsats av mikrosilika 

och i vissa fall även av fin kvarts (M500). Men alltför många ingredienser blir praktiskt och 

ekonomiskt ofördelaktigt vid produktion, varför endast tillsats av mikrosilika bedömdes som 

potentiellt intressant.  

I den genomförda studien enligt projektplan, provserie 1, av två olika recept, Mix 7 och Mix 8, och 

referensbetongen E4 (med Dmax 8–11) hade de två nya recepten betydligt bättre hållfasthet och 

slitagemotstånd (Prall) jämfört med referensblandningarna. Dock hade referensbetongen mycket lägre 

värden än förväntade värden och de två nya receptens tryckhållfasthet på 88 MPa efter 28 dagar var 

endast 5–15 % högre än tidigare värden på referensbetongen (jämför med Tabell B1). 

Men eftersom de nya recepten innehöll dyr graderad Rådasand valdes denna sand bort och istället 

användes samma graderade sand 0,2 – 1 från Dalboda som tidigare använts i E4 Uppsalabetongen, 

referensbetongen. Ny provning med recept Mix 7 med Dalbodasand och referensbetong E4 med 

likadan ballastsammansättning genomfördes därför på Slite i september 2015. Men inte heller denna 

provning gav tydliga svar, förutom att blandningarna var lättare att tillverka och att samtliga 

blandningar erhöll beräknad lufthalt och att de hade skaplig hållfasthet. En viktig slutsats var dock att 

”referensbetongen” (Deg. Anl) blev betydligt bättre med likadan ballastsammansättning som använts i 

mix 7. 

Både flygaska och mikrosilika är restprodukter och Cementa har utvecklat sin FA-cement för att 

åstadkomma en miljövänligare cement. Miljöaspekten talar alltså för recept även med mikrosilika. 

(Dagar) 
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Men receptet utan mikrosilika med ”vanlig” anläggningscement gav bättre värden i andra provserien 

från september 2015 i Slite, även om provkropparna var få. 

Det som talade för ett konventionellt recept utan flygaska (FA) och utan mikrosilika är dels de 

uppmätta värdena, dels att blandningarna innehåller beprövade enkla ingredienser och att den nya 

ballastsammansättningen funkade bra. 

I valet mellan att använda oss av mikrosilika, FA anläggningscement eller endast vanlig 

anläggningscement, beslutades efter diskussioner att endast använda oss av vanlig anläggningscement, 

såsom i E4-referens betongen, dock med den nya ballastsammansättningen med dmax 8–11 sten. 

Jämförelsen mot E4 referensbetongen blir då också enklare eftersom enda skillnaden är 

ballaststorleken.  

Provplattor enligt recept Deg. Anl. i Tabell B6, det vill säga Betong 2 i huvudrapporten, valdes alltså 

för tillverkning av provplattor. Provplattor till provvägsmaskinen tillverkades 15 oktober på Cementa 

Research i Slite. Se Bilaga 6.  
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Bilaga 2 Tidsserier av genererade partiklars storleksfördelningar vid 
PVM-tester 

 

 

Figur 49. Tidsserier över storleksfördelningarnas utveckling under försöket med Betong 1. 
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Figur 50. Tidsserier över storleksfördelningarnas utveckling under försöket med Betong 2. 
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Figur 51. Tidsserier över storleksfördelningarnas utveckling under försöket med referensasfalt ABS16. 
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Bilaga 3 Hårdhet hos mineral och is och abrasiv nötning 

De mekaniska egenskaperna hos is är sammanfattade i (Petrovic, 2003, Poirier m. fl., 2011), där is 

uppvisar ett liknande beteende som spröda keramer. Dock har is mekaniska egenskaper med betydligt 

lägre värden än spröda keramer.  

Hårdhet för is för idrottsändamål har t.ex. rapporterats till 22 MPa i (Poirier m. fl., 2011).cirka. För 

glaciäris rapporteras hårdheten vara 2 i Mohs hårdhetsskala vid 0°C. Vid -44 °C har hårdheten ökat till 

4 på Mohs hårdhetsskala, och vid -70 °C når man 6 på Mohs hårdhetsskala som är jämförbart med stål 

eller glas (Blackwelder, 1939). Noterbart är att dessa hårdhetsvärden gäller för ren is. Den is som 

förekommer på våra vägar är påverkad kemiskt av föroreningar i luften och den saltning som sker på 

vägarna, vilket ger den sämre kvalitet och lägre hårdhet. 

Tabell B3.1 visar Mohshårdhet och Vickershårdhet för några vanliga mineraler. Tabellen innehåller 

också noteringar för hårdheten på volframkarbid, som är ett vanligt material för bilddäcksdubbar samt 

ishårdheten vid olika temperaturer.  

Tabell B3.1. Mohs hårdhetstabell 

Mohs hårdhet Mineral Vickers 

hårdhet 

Motsvarande hårdhet 

1 Talk 2  

2 Gips 40 Is 0 °C 

3 Kalcit (kalkspat) 110  

4 Fluorit (flusspat) 190 Is -44 °C  

5 Apatite 540  

6 Orthoklas (kalifältspat) 780 Is -70 °C, Härdat stål 

7 Kvarts (silika) 1120  

8 Topas 1430  

9 Korund (safir, rubin)  2060 Volframkarbid 

10 Diamant 10600  

 

I Tabell B3.1 kan man se att hårdhetskillanden mellan is och volframkarbid är mycket stor. Likaså är 

hårdhetsskillnaden mellan volframkarbid och vanliga mineraler stor. En intressant framtida 

forskningsfråga är vilken inverkan en minskning av hårdhetskillnaden ner till 30 % har på nötningen 

och därmed antalet luftburna partiklar, för dubbdäck i kontakt med vägbana. Figur B3.1 illustrerar 

detta i en hårdhetsstapel. I stapeln visas inverkan av en hårdhetsökning med 30 % för några mineraler i 

jämförelse med hårdheten för volframkarbid och is. Ett mineral som är på gränsen att nå 30 % 

hårdhetsskillnad i kontakt med en volframkarbiddubb är Topas. Vanliga ballastmineral som kvarts och 

kalifältspat når inte upp till denna hårdhetsnivå.  
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Figur B3.1. Hårdhetsstapel illustrerande hårdhetsskillnad mellan is, volframkarbid (dubbmaterial) och 

olika ballastmaterial. 
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Bilaga 5 Tillverkning av betongplattor till provvägsmaskinen PVM 

15 oktober göts provplattorna, 31 stycken, till provvägsmaskinen på VTI i Linköping. Två satser á 420 

liter blandades i ordning. Tabell B5.1 visat det recept som blandades.  

OBS! Ingen hänsyn till beräknad mängd luft är med i recepten. 

Tabell B5.1. Proportionering till provplattor samt blandningsmängder till gjutningen. 

  

Material 

Grundrecept 

Deg. Anl. Cementa 
420 liter sats 1 420 liter sats 2 

(kg/m3) (kg/420 liter) (kg/420 liter) 

Anl cem 373 156,66 156,66 

Vatten 135,43 52,67 45,74 

Vct 0,36 0,36 0,36 

Sand 0,2 - 1 590 252,0 258,92 

Kross 2-5 210,7 88,49 88,49 

Kross 8-11 1194,0 501,47 501,47 

SIKA retarder 1,1 0,47 0,47 

Fuktkvot sand (%) - 1,7 4,3 

Glenium 51 ny  ̴ 0,3 % 0,733 (0,46 %) 0,80 (0,5 %) 

Microair 105  1,2 kg (0,3 %) 0,47+0,1 (0,36 %)* 0,52 (0,33 %) 

Densitet, färsk 2370 2430 2370 

Uppmätt Lufthalt (%) - 5,3 (3 %)* 5,3 

Sättmått (cm) -  0,5 (0,3)*  0,5 

Ballastvolym 748,0 314,15 314,15 

Grovballast volym 529,5 222,38 222,38 

Pastavolym 252,0 105,84 105,84 

Tot. Volym (kontroll)# 1000,0 420,0 420,0 

*) Luftporbildare tillsattes i två omgångar och två mätningar av lufthalten och sättmått gjordes.  

Uppvägning av första satsen startade 08.20 och sista ingrediensen, flytmedlet, blandades in cirka 09.15 

varefter satsen blandades i 3 minuter. Första mätning av lufthalt gav endast 3 % varför ytterligare 

luftporbildare tillsattes. Efter ytterligare två minuters blandning godkändes satsen med en lufthalt på 

5,3 %, efter lite tvekan eftersom lufthalten helst skulle vara under 5 %.  

Gjutningen av betongplattorna startade cirka 9:40 och avslutades 10.35. Totalt göts 17 plattor från 

denna sats. 

Den andra gjutningen påbörjades efter lunch, efter att alla ingredienser först hade vägts upp. 

Blandningen påbörjades cirka kl. 13. Lufthalten kontrollerades och hade ett perfekt värde på 4,5 %. 

Här tillsattes en något högre dos av luftporbildaren jämfört med i vad som först tillsattes i sats 1. 

Samtliga provplattor var färdgjutna redan 13:50, totalt 31 stycken.  

Förutom de 31 provplattorna göts två extra plattor cirka 400x400x100 mm samt 5 stycken kuber från 

vardera satsen, det vill säga. totalt 2 stycken plattor och 10 stycken kuber. 

Två kuber göts från första kärran med betong och två göts från sista kärran av betong från vardera 

satsen, totalt 8 prover. Detta görs för att kontrollera vilken variation som kan finnas mellan proverna 

och om tillverkningsprocessen påverkar resultaten. 

  

̴

̴ ̴
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De 10 provkuberna togs med i sina formar för transport till CBI Betonginstitutet samma kväll. 

Efter 28 dagars lagring i RH 65% provtrycktes kuberna. Resultatet redovisas i Tabell B5.2. 

Tabell B5.2. Resultat av provtryckning av kuber gjutna på Slite, efter 28 dagars härdning. 

första kärran 1:a kärran   Sista kärran   Totalt   

  fc (MPa) stdav (MPa) fc (MPa) stdav (MPa) fc (MPa) stdav (MPa) 

sats 1 66,8 0,1 75,4 0,9 71,1 5,0 

sats 2 70,9 0,3 73,8 1,6 72,34 1,9 

 
Medelhållf. 

1:a kärran 68,9 

Medelhållf. 

sista kärran 74,6 
 

Resultaten visar att tryckhållfastheten tycks vara högre i plattor som gjuts från betong som sist tas ut 

ifrån blandaren. Skillnaden är signifikant i sats 1 men inte för sats 2. 

Skillnaden i hållfasthet mellan satserna blir liten vid jämförelse av medelvärdet från fyra tryckta 

prover från vardera satsen.  

Värdena är ganska bra om man betänker att proverna lagrades i form 4 fyra dagar och därefter i 65 % 

RH rummet, att jämföra med alla andra prover som lagrats i vatten eller i RH 100 %. 
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