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Referat 

Utförandet av en vägbeläggning har stor betydelse för hållbarheten. Separation i massabeläggningar 

leder till kortare livslängd på asfaltbeläggningar och för tidigt uppkomna skador har ofta ett direkt 

samband med hur väl utfört beläggningsarbetet är. Svårigheten med separationsproblemet ligger i att 

det saknas lätthanterliga och objektiva praktiska metoder för bestämning av separationsgrad och dess 

effekt på hållbarheten. Under senare år har vägytemätbilar använts för mätning av makrotextur med 

måttet MPD (Mean Profile Depth). Korrelationen mellan MPD-värden och styvhetsmodul antyder att 

MPD-mätvärden skulle kunna vara en praktisk och snabb metod för utvärdering av kvaliteten hos 

utfört arbete. Ett begränsat antal fallviktsmätningar utfördes på positioner med olika separationsgrad i 

AG-lagret (Asfaltbundet Grus). Det konstaterades en tendens till inverkan av separation i AG-lagret på 

fallviktsdata även om det fanns en variation i data. I denna studie presenteras ett tillvägagångssätt för 

detektering av ytor med hög makrostruktur. Fast MPD-värden bara beskriver ytans textur, kan det 

användas för en snabb skanning av separerade ytor i det översta beläggningslagret. Begränsad och 

riktad provtagning kan därefter utvärderas för mer exakt bestämning av separationsgrad och dess 

effekt på livslängden/ hållbarheten.  
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Abstract 

Non-destructive testing in quantifying the asphalt pavement layers homogeneity can be used for the quality 

assurance in paving contracts. This paper summarizes the findings from a field study on segregation in 

bituminous pavement mixes that relates pavement layer surface texture to the homogeneity of the paved 

bituminous layer by distinguishing mix segregated area. The mean profile depth (MPD) values of paved 

layer were measured. Based on these values three locations on the road were identified having low, 

intermediate and high MPD values. Thereafter, cored samples were tested for stiffness modulus before and 

after moisture conditioning by performing the moisture induced sensitivity test (MIST). Results clearly 

showed that the samples from the locations with high MPD values were mostly affected by the moisture 

conditioning for which the stiffness moduli were significantly reduced. The samples with high MPD values 

had the highest air voids as well. Thus, this study demonstrated that construction quality described by 

segregation in the paved asphalt mix has a significant impact on the moisture sensitive performance of 

pavements. A limited number of falling weight deflectometer (FWD) measurements were performed at 

positions with different degree of separation in the road base layer. There was a tendency for the effect of 

separation in the road base layer on FWD even though there was a variation in data. The strong correlation 

between the MPD values and change in stiffness modulus also suggests that the measurements of the MPD 

values can be a reliable and non-destructive method for evaluating the construction quality of a pavement 

and in developing the quality assurance criteria based on pavement performance that can be used in paving 

contracts. 
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Förord 

Denna undersökning har utförts på uppdrag av Trafikverket och ingår i projektet ”Utförandearbetets 

inverkan på hållbarheten” (Drnr: TRV 2014/26180). Kontaktpersonen på Trafikverket för projektet har 

varit Carl-Gösta Enocksson. Arbetet omfattade fältmätningar och provtagningar på asfaltlager på 

Rv 40 sträckan Dållebo–Hester. 

Ett särskilt tack till Thomas Magnusson på TeMaKon för provtagning och laboratorieundersökningar. 
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Sammanfattning 

Utförandets inverkan på hållbarhet för beläggningslager 

av Safwat Said (VTI), Thomas Lundberg (VTI), Shafiqur Rahman (VTI), Håkan Carlsson (VTI), 

Terence McGarvey (VTI), Abubeker Ahmed (VTI) och Carl-Gösta Enocksson (Trafikverket) 

 

Utförandet av en vägbeläggning har stor betydelse för hållbarheten. Separation i massabeläggningar 

leder till kortare livslängd på asfaltbeläggningar och för tidigt uppkomna skador har ofta ett direkt 

samband med hur väl utfört beläggningsarbetet är gjort. Svårigheten med separationsproblemet ligger i 

att det saknas lätthanterliga och objektiva praktiska metoder för bestämning av separationsgrad och 

dess effekt på hållbarheten. För kontraktsutformning mellan beställare och utförare behövs rutiner för 

mätning av homogenitet och tillhörande samband för beskrivning av beläggningens hållbarhet.  

Under senare år har vägytemätbilar använts för mätning av makrotextur med måttet MPD (Mean 

Profile Depth) som ett mått på ytans struktur. MPD borde även kunna användas som ett mått på 

homogenitet. Korrelationen mellan MPD-värden och styvhetsmodul antyder att MPD-mätvärden 

skulle kunna vara en praktisk och snabb metod för utvärdering av kvaliteten hos utfört arbete.  

Ett begränsat antal fallviktsmätningar utfördes på positioner med olika separationsgrad i AG-lagret 

(Asfaltbundet Grus). Det konstaterades en tendens till inverkan av separation i AG-lagret på 

fallviktsdata även om det fanns en variation i data. Det noterades en skillnad på ca 15 mikrostrain i 

töjning i underkanten av beläggningen vid torrt tillstånd. Det försämrar utmattningsmotståndet hos 

AG-beläggningen med ca 15 %. Räknas även inverkan av vatten blir skillnaden större. 

I denna studie presenteras ett tillvägagångssätt för detektering av ytor med hög makrostruktur. MPD-

värden beskriver bara ytans textur. Det kan användas för en snabb skanning av separerade ytor i det 

översta beläggningslagret. Begränsad och riktad provtagning kan därefter utvärderas för mer exakt 

bestämning av separationsgrad och dess effekt på livslängden/hållbarheten. Det konstaterades att en 

viss separationsgrad kan leda till mer än 50 % förkortning i livslängden. Försämringen av 

beläggningen förstärks ytterligare i närvaro av vatten/fukt. 
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Summary 

The impact of quality of work execution on asphalt concrete durability  

by Safwat Said (VTI), Thomas Lundberg (VTI), Shafiqur Rahman (VTI), Håkan Carlsson (VTI), 

Terence McGarvey (VTI), Abubeker Ahmed (VTI) and Carl-Gösta Enocksson (Trafikverket) 

 

Non-destructive testing in quantifying the asphalt pavement layers homogeneity maybe used for the 

quality assurance in paving contracts. This paper summarizes the findings from a field study on 

segregation in bituminous pavement mixes that relates pavement layer surface texture to the 

homogeneity of the paved bituminous layer by distinguishing mix segregated area. The mean profile 

depth (MPD) values of paved layer was measured using laser road surface tester (RST). Based on 

these values three locations on the road were identified having low, intermediate and high MPD 

values. Thereafter, cored samples were tested for stiffness modulus before and after moisture 

conditioning by performing the moisture induced sensitivity test (MIST). Finally, the air voids of these 

samples were determined. Results clearly showed that the samples from the locations with high MPD 

values were mostly affected by the moisture conditioning for which the stiffness moduli were 

significantly reduced. The samples with high MPD values had the highest air voids as well. Thus, this 

study demonstrated that construction quality described by segregation in the paved asphalt mix has a 

significant impact on the moisture sensitive performance of pavements.  

A limited number of falling weight deflectometer (FWD) measurements were performed at 

positions with different degree of separation in the road base layer. There was a tendency for the 

effect of separation in the road base layer on FWD even though there was a variation in data.  

The strong correlation between the MPD values and change in stiffness modulus also suggests 

that the measurements of the MPD values can be a reliable and non-destructive method for 

evaluating the construction quality of a pavement and in developing the quality assurance criteria 

based on pavement performance that can be used in paving contracts. 
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1. Bakgrund 

Separation (eller segregation) i asfaltbeläggningar defineras med separation av grova stenpartiklar i 

asfaltmassan från finare massa (James and Scherocman 2018). Detta innebär lokala variationer i 

kornstorleksfördelningen och/eller bitumenhalt på en beläggningsyta eller i en beläggningsvolym. 

Dessa variationer beskrivs av homogeniteten hos utlagd beläggning. Ytor med hög andel grövre 

stenmaterial är ofta fattigare på bindemedel och har hög hålrumshalt. Kombinationen av låg 

bindemedelhalt och hög hålrumshalt leder ofta till låg hållbarhet och dålig beständighet med 

skadetyper såsom bl.a. stensläpp, potthål, sprickbildning osv. Beläggningen får ett klart sämre 

motstånd mot klimatpåverkan och trafikbelastning. Ytor med hög andel finmaterial har ofta hög 

bindemedelshalt och lågt hålrum. Detta ger upphov till blödningar och spårbildning i asfaltlager. Med 

andra ord, separationen leder till kortare livslängd för vissa avsnitt av ett beläggningsobjekt och 

därmed ett förtida underhållsarbete.  

Separationen i asfaltbeläggningar börjar redan vid blandning av stenmaterial och bitumen vid asfalt-

verk, men sker också vid lastning, transport och utläggning. Förutom brister i massans samman-

sättning och ingående materialkvalité, kan också dålig kvalitet på utförandet – utöver separationer, 

såsom bristfällig packning och utläggning vid ogynnsamma väderförhållanden – bidra till att skador 

uppkommer i beläggningar i förtid (Aurstad et al. 2016, Caro et al. 2008, Masad et al. 2007 och 

Aurstad et al. 2003).  

Jacobsons, se Figur 1, konstaterar att en betydlig andel av beläggningarna i Sverige uppvisar skador 

redan 2–4 år efter utförandet (Aurstad et al 2004) och generellt finns det en stor spridning i livs-

längden på lagda beläggningar. De tidiga skadorna relateras till beständigheten hos beläggningar, med 

andra ord till brister i utförandet (separation, dålig packning m.m.). Lang och Svenson (2012) 

konstaterade vid en omfattande undersökning att 10 % av de belagda vägarna har en tid-till-nästa-

åtgärd som är kortare än fem år. Dessa vägsskador kan ofta relateras till bristfälligt utfört arbete även 

om de också kan vara orsakade av hög trafikbelastning, eftersom en korrekt byggd väg inte kan få 

belastningsskador på en så kort tid som fem år.  

Konsekvensen vid brister i utförandearbetet av en vägbeläggning är varierande hållbarhet. En viss 

separationsgrad kan leda till mer än 50 % skillnad i livslängden (Said och Wahlström 1997). Det 

innebär stora kostnader för väghållaren.  

 

 

Figur 1. Skadeutveckling hos asfaltbeläggning efter utförandet, svenska vägar. (Aurstad et al. 2004). 
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Separation bedöms ofta subjektivt, dock finns det flera metoder för kontroll av separationen. På 

objektsnivå har bl. a. sandpatch-metoden, permeabilitet och kontroll av borrprov utförts. Kontroll av 

beläggningstemperatur används vid vältningsarbete för jämnare packning/densitet. Rullande 

densitetsmätare har använts för kontroll av densiteten som ett mått på separationen. Framtida metoder 

kan vara Georadar. Den har använts främst för kontroll av lagertjocklekar men mätning av densitet och 

fukt har också rapporterats. Även seismisk analys (spectral analysis of surface waves – SASW) har 

rapporterats för kontroll av lagermoduler och lagertjocklekar vid det amerikanska SHRP projektet. 

Svårigheten i utvärdering av separationens omfattning ligger i att det saknas icke-förstörande 

lätthanterliga, snabba och objektiva praktiska metoder för bestämning av separationsgrad och dess 

effekt på livslängden. För kontraktsutformning mellan beställare och utförare behövs rutiner för 

mätning av homogenitet och tillhörande samband för beskrivning av beläggningshållbarhet. Under 

senare år har vägytemätbilar använts för mätning av makrotextur med måttet MPD (Mean Profile 

Depth) som ett mått på ytans struktur som också kan användas för att bestämma homogenitet hos 

utlagd beläggning. För mer underlag om kunskapsnivå inom området se bifogad artikel av Rahman et 

al., 2017.     

1.1. Metodik 

Denna studie omfattar mätningar av bitumenbundna lagerytans för fastställning av separationsgrad i 

asfaltlager. Mean Profile Depth (MPD) är ett mått på ytans texturdjup. MPD på lagerytorna bestämdes 

med mätbil längs byggprojektet RV 40 Ulricehamn, vägavsnittet Dållebo–Hester Rv 40, byggt 2014–

2016. Tre kategorier identifierades på vägsträckan baserat på MPD-värdena låg, mellan och hög. 

Borrprov från beläggningslager med olika kategorier har testats för skrymdensitet, hålrumshalt och 

styvhetsmodul. Proverna utsattes för fuktkonditionering genom pulserande tryckbelastningar under 

vatteninverkan med metoden kallad Moisture Induced Sensitivity Test, MIST. Styvhetsmodulen hos 

provkroppar före och efter fuktkonditioneringen utfördes för att betrakta separationens inverkan på 

strukturella funktionsegenskaper hos ett asfaltlager. Mätningar gjordes på bärlagret, bindlagret och 

slitlagret i det högra körfältet (K1). MPD-värden kategoriserades i det här arbetet för lokalisering av 

avvikande platser, hög (MPD = högsta 1 %), mellanliggande (MPD = medelvärde) och låg (MPD = 

lägsta 1 %). 

Efter utläggning av slitlagret utfördes kompletterande undersökningar med fallviktbelastning. Riktade 

fallviktmätningar utfördes på positioner med låga, medel och höga MPD-värden på bärlagret. Syftet 

var att se effekten av separerade sektioner i bärlagret på fallviktsmätningar, vilken kan relateras till 

konstruktionens bärighet eller motstånd mot sprickor i bitumenbundet bärlager. 

1.2. Resultat 

De genomsnittliga MPD-värden och hålrumshalterna på prov från bindlagret (ABb22 50/70) och 

bärlagret (AG22 50/70) visas i Figur 2. Det framgår att hålrumshalt ökar med ökad MPD på båda 

lagren. Korrelation mellan MPD-värden och hålrumshalten är tydligast på bärlagermassan. Det kan 

vara rimligt, främst pga. lägre bindemedelshalt hos bärlagermassan, därmed större risk för separation i 

jämförelse med bindlager. Notera, de tillåtna hålrumshalterna för ABb22 och AG22 är 2–6 % 

respektive 3–8 %. De lägsta och högsta hålrumshalterna för bindlagret ligger något utanför de tillåtna 

gränserna. Bärlagret visar signifikant större hålrumshalt än den översta tillåtna gränsen. Se illustra-

tionen i Figur 3. Det översta gränsvärdet för hålrumshalten i bärlager är 8 %. Tydligen kan många 

punkter ligga utanför den tillåtna gränsen med hänsyn till korrelationen mellan MPD och hålrumshalt 

med reservation att underlaget för sambandet är begränsat. Se ett exempel på MPD mätningar i Bilaga 

1. I Tabell 1 redovisas beräkningar av andel hålrumshalt som ligger utanför de tillåtna gränserna för 

bind- och bärlagren i procent. Hålrumshalten har uppskattats i korrelation till de motsvarande MPD-

mätningarna. Notera, konstaterade variationer i hålrumshalter är troligen inte exceptionella i detta 
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arbete, det är snarare normala variationer än undantag. Se en tidigare omfattande sammanställning från 

90-talet om separationen i AG-bärlagermassor från ett 10-tal vägobjekt (Said 1997).  

Bättre kontroll och kravprofil behövs för en säkrare kvalitetsstyrning av asfaltbeläggningar. Denna 

variation i hålrumshalter även inom de tillåtna gränserna kan ha en stor betydelse för hållbarheten hos 

beläggningar. Inverkan av variation i hålrumshalt på styvhetsmodul hos bind- och bärlagerbelägg-

ningar illustreras i Figur 4 och Tabell 2. Det konstateras att styvhetsmodulen sjunker med ökad 

hålrumshalt.  

Vid ändring av hålrumshalt från lågt (eller låg MPD) till högt värde hos AG22 och ABb22 sjunker 

styvhetsmodulen med ca 50 % respektive 30 %, medan effekten av fuktkonditionering med avseende 

på styvhetsmodulreducering är dubbelt så stor vid höga hålrumshalter jämfört med låga hålrumshalter, 

se Tabell 2.  

Liknande resultat om inverkan av fuktkonditionering på beläggningars nedbrytning har rapporterats av 

Sulejmani et al (2019). Dessa ändringar i styvhetsmodul som är en fundamental egenskap hos belägg-

ningar har inverkan på den tekniska livslängden hos vägöverbyggnader och tiden-till-nästa-åtgärd 

beroende på trafikmängden. Noteras, bärlagerbeläggning påverkas mer än bindlagerbeläggningen av 

hålrumshalt och fuktkonditionering. Det kan bero på att bärlagerbeläggningen generellt har högre 

hålrumshalt och lägre bindemedelshalt än bindlagerbeläggningen. Effekten av fuktkonditionering 

särskilt på bindlagret är liten och eller inte signifikant pga. spridning i mätvärden. Det kan bero på att 

provet utsatts för relativ få belastningscykler enligt ASTM metoden. Effekten av konditionering blir 

ofta tydligare (större skillnader) med fler belastningscykler och därmed blir resultaten säkrare (Said et 

al. 2009).   

      

Figur 2. Medelvärde av MPD-värden och hålrumshalten hos bind- och bärlager. 
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Figur 3. Korrelation mellan hålrumshalt och texturmåttet MPD-värden med gränsvärden enligt 

regelverk hos bind- och bärlagerbeläggningar. 

 

 

Figur 4. Medelvärde av styvhetsmoduler före och efter fuktkonditionering enligt MIST metoden hos 

prov från bind- och bärlager. 

 

Tabell 1. Avvikelse av MPD-mätningar i procent baserad på korrelationen mellan MPD och 

hålrumshalt. 

  

Hålrumshaltsgränser-% <  2 >  6 <  3 >  8

Motsvarande MPD <  0,5 >  1,9 <  0,45 >  1,55

Avvikelse - % (<0,5 och >1,9) 4,1 % 5,6% 1,8% 13,8%

Totalavvikelse - %

Antal MPD-mätningar

AG22 50/70ABb 22 50/70

9,7% 15,6%

589278 432135
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Tabell 2. Medelvärde av MPD, hålrumshalt och styvhetsmodul värden före och efter MIST 

konditionering. 

 

Före MIST Efter MIST % ändring Före MIST Efter MIST % ändring

Låg 6 0.44 3.6 10349 9862 -4.7 4 0.45 1.4 15857 15601 -1.6

Intermediär 6 1.1 5.1 8612 7924 -8 6 1.1 4.5 12638 12550 -0.7

Hög 6 2.78 13.5 5275 4776 -9.5 5 2.13 6.4 11083 10594 -4.4

MPD värde

Bärlager AG22 50/70 Bindlager ABb22 50/70

Antal prov
MPD  

(mm)
Hålrumshalt

Styvhetsmodul (MPa)

Antal prov
MPD  

(mm)

Hålrumsha

lt

Styvhetsmodul (MPa)

 

Notera att hålrumshalten och bindemedelshalten (bitumenhalten är inte bestämd hos prover i detta 

projekt) har stor inverkan på ett beläggningsmotstånd mot sprickor. Figur 5 visar hålrumshaltens 

betydelse på utmattningsmotstånd hos en AG22 160/220. Antal belastningar till brott vid ändring i 

hålrumshalten från 3,8 % till 7,8 % resulterar i en reducering av antalet belastning till brott till cirka 

hälften. Liknande effekt visar bindemedelshalten på utmattningsmotståndet hos bärlagermassan i Figur 

6 (Said and Wahlström 1997). Men notera att bindemedlet i den här undersökningen är 50/70 så det 

kan bli annorlunda skillnader än de i Figur 5 och 6.  

Effekten av förändring av styvhetsmodul i relation till hålrumshalt och fuktkonditionering kan 

illustreras tydligt till exempel med PMS Objekt eller liknande beräkningsprogram för kontroll av 

livslängd eller töjningar i underkant av beläggning. 

   

Figur 5. Hålrumshaltens inverkan på utmattningsmotstånd hos AG22/B180. 



18  VTI rapport 998 

 

Figur 6. Bindemedelshaltens inverkan på utmattningsmotståndet hos AG22/B180. 

För att ytterligare verifiera effekten av homogenitet hos massabeläggningar utfördes frekvenssveptest 

med skjuvprovning på prov från bindlagret från vägavsnitt med låga och höga MPD-värden. 

Masterkurvor för dynamisk skjuvmodul och fasförskjutningsvinkel (fasvinkel) vid en 

referenstemperatur på 10°C visas i Figur 7 (Mohammed et al 2017). Skjuvmodulen är förhållandet 

mellan skjuvspänning och skjuvstöjning vid pulserande belastning av ett asfaltprov. Fasvinkeln är 

tidsskillnaden mellan spänning och töjningssignaler.  

Ett material med noll grader fasvinkel är ett perfekt elastiskt material och när fasvinkeln är 90 grader 

är materialet ett perfekt visköst material (flytande av sin egen viktbelastning). Bitumen är mycket 

temperaturkänsligt vid normala omgivningstemperaturer. Masterkurvorna för fasvinkel visar en högre 

fasvinkel för prover med låga MPD-värden, vilket indikerar ett mer visköst beteende som är resultatet 

av ett högre bindemedelsinnehåll (större risk för permanenta deformationer).  

I Figur 8 illustreras viskositeten i relation till temperaturer. Beläggningsprov med låg hålrumshalt 

(1,4 %), (bör innehålla högre bitumenhalt) jämförs med prov med 6,4 % hålrumshalt (bör innehålla 

lägre bitumenhalt). Viskositeten för prov med låg hålrumshalt (bör ha relativt hög bitumenhalt) har ett 

betydligt lägre viskositetsvärde (större fasvinkel och mer flytande) än prov med hög hålrumshalt upp 

till ca 40°C, med andra ord beläggning med låg hålrumshalt har större benägenhet till spårbildning. 

Det är baserat på antagandet att provkroppar med lågt hålrum bör innehålla hög bitumenshalt och vise 

versa, eftersom bitumenhalten hos proven inte bestämdes i detta arbete. Noteras att de tillåtna 

gränserna för hålrumshalt i bindlagerbeläggning är 2–6 % enligt TRV-specifikation. Mätdata i Figur 7 

och 8 ligger vid de yttersta tillåtna gränserna för bindlagret.  
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Figur 7. Masterkurvor för dynamisk skjuvmodul och fasförskjutning hos prov från 

bindlagerbeläggning med illustration av inverkan av hastighet och temperatur på asfaltens 

egenskaper under belastning. 

 

Noteras från Figur 7, inverkan av både hastighet och temperatur på asfaltens egenskaper under 

trafikbelastning. Vid 10°C är det mindre skillnad mellan massorna men skillnaden ökar med ökad 

temperatur och lägre hastighet. En beräkning med PEDRO visar att bindlagret med hög hålrumshalt 

kan leda till ca 30 % lägre deformation än bindlagret med låg hålrumshalt (enbart räknat på ett 

bindlager). Observera, utöver hålrumshalten beror skillnaden också på bitumenhalten.  
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Figur 8. Korrelation mellan viskositet och temperatur för prov från bindlagret map MPD-värde och 

hålrumshalt. 

 

Effekten av fuktkonditionering på prov från slitlagerbeläggning i denna undersökning är obetydlig och 

visar snarare upphov till högre styvhetsmoduler efter 3 500 och 7 000 cykler, se Figur 9. Tidigare 

erfarenheter tyder på att en del vatten kan vara kvar i en del av provets porer efter vattenlagring och 

torkning. Det kan leda till ett portryck vid belastning och modulbestämning, vilket leder till högre 

styvhetsmoduler (Schmidt and Graf 1972). Detta sker särskilt hos nya beläggningar och låga 

hålrumshalter, typ slitlagermassor. Det tyder på att metoden är mindre lämplig för 

slitlagerbeläggningar utan ändring av provningssättet, till exempel provning med fler 

belastningscykler. Frys- och töcykler med fler konditioneringscykler är en alternativ metod (Said et al 

2009). 

 

 

Figur 9 Medelvärde av styvhetsmoduler före och efter fuktkonditionering enligt MIST metoden hos 

prov från slitlagret. 
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1.3. Fallviktsmätningar i relation till MPD, Styvhetsmodul och 
hålrumshalt hos AG-beläggning 

Fallviktsmätningar (FWD) planerades efter byggandet av vägöverbyggnaden. Mätningarna utfördes på 

slitlagret med fallviktsutrustningen, KUAB, på ett 10-tal punkter bestämda med hjälp av punkternas 

koordinatorer. Mätpunkterna valdes med hänsyn till MPD-värden, låga, medelhöga och höga MPD-

värden hos den nedersta AG-beläggningen. Alla mätpunkter ligger i K1.  

Syftet med FWD-mätningarna var att klarlägga om det finns ett samband mellan fallviktsdata och 

bärlagrets egenskaper med avseende på separation, hålrumshalt, styvhetsmodul och MPD-värden i 

testade punkter. Borrprov från AG-lagret hade undersökts i labbet med tanke på styvhetsmoduler före 

och efter fuktkonditionering med MIST-testet enligt Tabell 1. Figur 4 visar labbresultaten på 

borrkärnor. Det framgår att styvhetsmodulen sjunker med ökad MPD och hålrumshalt. Hålrumshalten 

hos testade prov varierar från ca 3,6 till 13,5 %. Det framgår också att modulen sjunker efter provning 

med upprepade portrycksappliceringar enligt MIST-metoden. Reducering av styvheten efter 

fuktkonditionering ökar med ökad hålrumshalt.  

Man kan förvänta sig att effekten av hålrumshalt och styvhetsmodul bör relateras till fallviktsmät-

ningar(nedsjunkningar) också. Dock är analysen här utförd endast med hänsyn till hålrumshalt och 

styvhetsmodul hos bärlagret och utan hänsyn till variationer i konstruktionens övriga lager. Belägg-

ningstemperaturer vid FWD-mätningar var ca 20°C. Notera, fallviktsdata påverkas av hela 

konstruktionens undergrund och lager.  

I Tabell 3 och Figur 10 redovisas resultaten från fallviktsbelastningar (Position, 3790, i tabellen visar 

avvikande deflektioner (lägre) i undergrunden, men den har obetydlig inverkan på resultaten hos 

beläggning). Det är spridning i FWD mätdata oberoende av MPD-nivåer och skillnaderna verkar inte 

vara signifikanta. Men trots variationen i mätdata tenderar snittvärdet av mätningarna på positionerna 

med ett MPD-värde på M (medelnivå för MPD) ha den lägsta deflektionen på belastningscentrum, D0-

värdet. De mätdata med L (låga) och H (höga) MPD-värden visar i genomsnitt högre deflektioner, D0. 

För att statistiskt bevisa skillnaderna måste fler positioner testas.  

Figur 11 visar SCI värden vid mättemperaturer. Det är ett mått på styvheten av den bitumenbundna 

delen av konstruktionen. Sträckan med ett MPD-värde M visar i genomsnitt lägsta SCI-värdet som 

tyder på bättre lastfördelningsförmåga hos asfaltlagren än positionerna med L och H. Även omräknade 

styvhetsmoduler och töjningar i underkant av beläggning till 10 °C visar högst modul och lägst töjning 

för positioner med medel (M) MPD-värden, se Figur 12. Effekt av en ökning av töjning i underkant av 

AG-lagret från 99 strain (MPD medel) till 114 strain (MPD hög) vid 10°C kan leda till ca 15 % 

kortare tekniskt livslängd (antal belastning till brott) enligt formeln i TRV-dokument. Det tyder på att 

fallviktsmätningar med stor sannolikhet påverkas av separationen i bärlagerbeläggningen. Med andra 

ord har troligen variationen, presenterat i Tabell 2, i styvhetsmodul, hålrumshalt och även MPD-värde 

hos bärlagret inverkan på fallviktsdata.     

Tabell 3. Fallviksdata map MPD nivåer, Rv 40 Ulricehamn. 

 

 

Sektion MPD mm RMS Styvhetmodul 1 Styvhetmodul 2 Styvhetmodul 3 Lufttemp. Yttemp. D0 D200 D300 D450 D600 D900 D1200 Töjning Bel. töjn. Bärförmåge-

m m m m m m m µm/m 10C. µS index 10C

685 0.47 0.00185 10267 307 146 15 21 222 185 159 125 98 62 40 120 100 10.0

1688 0.47 0.00129 4850 291 133 17 27 287 223 184 138 105 65 43 166 121 8.2

1942 0.38 0.002749 7539 277 242 18 30 220 173 142 104 75 41 24 138 106 9.4

MPD låg 0.44 0.00196 7552 292 173 17 26 243 193 162 122 93 56 36 142 109 9.2

5 1.10 0.001618 12168 328 158 14 18 200 168 145 115 90 57 37 110 96 10.4

859 1.10 0.001344 11203 274 157 15 22 220 184 159 125 98 60 38 118 97 10.3

1567 1.10 0.001189 7709 326 169 17 26 224 179 150 114 87 53 34 132 104 9.6

MPD medel 1.10 0.00138 10360 309 161 15 22 215 177 151 118 92 57 36 120 99 10.1

541 2.66 0.001325 10595 378 138 13 17 207 172 149 118 94 61 42 113 100 10.0

1509 3.06 0.001392 6418 264 138 17 25 274 219 184 140 107 65 42 152 115 8.7

3300 3.40 0.001818 6945 276 191 19 32 239 188 156 116 86 49 30 144 106 9.5

3790 2.01 0.001156 3813 262 539 19 32 242 166 124 77 47 19 9 184 135 7.4

MPD hög 2.78 0.00142 6943 295 251 17 27 240 187 153 113 84 49 31 148 114 8.9
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Figur 10. Inriktade fallviktsmätningar på färdigt byggd Rv 40, mätpunkter är mht MPD-värden på 

AG-lagret. 

 

 

Figur 11. Surface Curvature Index (SCI) hos mätpositioner i relation till MPD-värden hos bärlagret 

inom samma sträcka. 

 

Figur 12. Styvhetsmodul och töjningar beräknade från fallviktsdata i relation till MPD-värden. 

1.4. Slutkommentarer 

Det konstateras att separering av asfaltblandningar kan öka potentialen för degradering av 

asfaltkonstruktioner avsevärt. De strukturella funktionsegenskaperna hos massabeläggning försämras 

betydligt vid avvikelse från en optimal sammansättning (endast hålrumshalt bestämdes) hos 

borrkärnor. Försämringen förstärks ytterligare vid belastning av beläggningar i närvaro av vatten/fukt.   
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Texturmåttet MPD (Mean Profile Depth) mätt med mätbil på varje utlagd asfaltlager visade en tydlig 

korrelation med hålrumshalt och styvhetsmodul hos bärlagret, typ AG22 50/70 och bindlagret typ 

ABb22 50/70 massabeläggningarna. Slitlagret visade en svag tendens mellan styvhetsmodul och 

MPD-värden i denna studie. Ett homogent slitlager med få variationer spelar säkert in i att tendenserna 

är svaga. 

 

Ökning av hålrumshalt från låg (3,6 %) eller låg MPD (0,44 mm) till hög hålrumshalt (13,5 %) eller 

hög MPD (2,78 mm) hos AG-lagret leder till en reducering av styvhetsmodulen med ca 50 % bestämd 

från borrkärnor. Vid motsvarande ökning av hålrumshalt och efter fuktkonditionering av prov 

fördubblas reducering av styvhetsmodulen (en reducering från 4,7 % vid låg hålrumshalt till 9,5 % vid 

hög hålrumshalt). Det indikerar att inverkan av vatten på beläggning ökar med ökad hålrumshalt i 

beläggningen.  

Motsvarande inverkan på bindlagret är en reducering av styvhetsmodul med ca 30 % (från låg till hög 

hålrumshalt) och efter fuktkonditionering reducerades styvhetsmodulen vid lågt hålrum med 1,6 % till 

4,4 % vid högt hålrum.  

I jämförelse mellan massabeläggningar ökar separering av massan med ökad andel grova stenpartiklar 

och minskning av bitumenhalt (bitumenhalt enligt recepten) och det stämmer med branschens 

erfarenheter. Av den anledningen påverkar separeringen tydligast hos AG-massan och minst hos 

slitlagermassan. 

Ett begränsat antal fallviktsmätningar utfördes på positioner med olika separationsgrad i AG-lagret. 

Det konstaterades en tendens till inverkan av separation i AG-lagret på fallviktsdata även om det fanns 

en variation i data. Det noterades en skillnad på ca 15 mikrostrain i töjning i underkanten av 

beläggningen. Det försämrar utmattningsmotståndet hos AG-beläggningen med ca 15 %. Räknas även 

inverkan av vatten blir skillnaden större. 

Den här studien bekräftar tidigare iakttagelser och tyder på att separering kan vara en betydande orsak 

till variationen i livslängden eller tiden-till-nästa-åtgärd av asfaltkonstruktioner. Det måste ha stora 

ekonomiska konsekvenser för väghållaren.   

Effekten av vatten eller fuktkonditionering är påtagligt enligt ASTM metoden med MIST-utrustning 

men det bör anpassas till nordiska förhållanden. Vid ändring av antal belastningscykler från 3 500 

cykler till 7 000 cykler noterades en viss deformation (avvikelse för ett cirkulärt prov) hos enstaka 

prov. Det är troligen för hög temperatur (40 °C) för nordiska länder. 

Det rekommenderas att bitumenhalt och korngradering utöver hålrumshalten bör bestämmas för att 

säkerställa separationen hos de mest väsentliga sammansättningsparametrarna. 

Konstaterade variationer i hålrumshalter är inte exceptionella i detta arbete, det är snarare normala 

variationer än undantag. Observera, det är inte dokumenterat om Shuttle buggy används vid 

utläggning av bärlagret i det här objektet. Det kan minska risken för lassbyteszoner och håller en 

jämnare temperatur på massan vid packning. Bättre kontroll och kravprofil bör framställas av 

branschen för en solidare kvalitetsstyrning av asfaltbeläggningar.  

Även om MPD-värden enbart beskriver yttexturen hos utlagd beläggning, mynnade det ut i ett 

godtagbart praktiskt resultat särskilt vid kontroll av separation hos beläggningar med benägenhet till 

separationer. Ett alternativ kan vara georadar för kontroll av beläggningars hålrumshalt över hela 

lagrets tjocklek, men det kan bli dyrare än vägytemätning.   

Anpassning av fuktkonditioneringsmetoden, MIST-metoden till nordiska förhållanden, bör övervägas. 

Det är orimligt med provning vid 40°C under vatteninverkan. Testning vid 40°C med fuktkondi-

tionering kan vara mer lämpligt i de tropiska länderna. Det kan leda till deformerade provkroppar vid 

testning under en större antal cykler för simulering av trafikinverkan. Det bör vara mer realistisk 
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simulering av vårsäsongens förhållanden i norden. Testning av prov vid 10°C bör vara lämpligare. En 

reglerbar termostat för vattentemperaturen bör vara praktiskt.  

Dokumentet kan också vara ett bra underlag för framtagande av ekonomiska avdragsregler och nivåer, 

gällande brist i livslängd vid utförande av bundna lager. Dock måste ett samlat grepp tas för avdrag, 

eftersom redan gällande avdrag finns för t ex hålrum.       

  



VTI rapport 998  25 

Referenser 

Aurstad, J., N. S. Uthus, R. Telle, and L.J. Baklökk (2016) The influence of asphalt workmanship on 

pavement service life, E&E 2016, Prague.   

Aurstad, J., P. Höbeda, T. Jacobson, T. Jörgensen, B. Kalman, R. Laaksonen, B. O. Lerfald och S. 

Said (2004) Beständighet hos asfaltbeläggningar. State of the art. Nordiskt Industrifond, Statens 

Vegvesen, NI 03014, VTI 60761. 

Caro, S., E. Masad, A. Bahsin and D.N. Little (2008) Moisture susceptibility of asphalt mixtures, Part 

1: mechanisms, Int. J. of Pavement Engineering 9:2. 

James A. Scherocman, P.E., 2018, ASPHALT, The Magazine of the Asphalt Institute, 

http://asphaltmagazine.com/segregation-causes-and-cures/  accessed November 2018. 

Lang, J. and K. Svenson (2012) Experienced durability of maintenance treatments, EPAM 2012 

Malmö. 

Masad, E., E. Arambula, R.A. Ketcham, A.R. Abbas and A. Epps Martin (2007) Nondestructive 

measurements of moisture transport in asphalt mixtures, AAPT 2007. 

Rahman, M.S., Said, S.F., Lundberg, T., Ahmed, A. and McGarvey, T. (2017). High-speed pavement 

macrotexture measurements for assessing homogeneity of paved mixes. Proceedings of the 7th EATA 

Conference - European Asphalt Technology Association, June 2017, Zurich, Switzerland. 

Said, S.F., K-J. Loorents and H. Hakim, (2009), Impact of mica content on water sensitivity of asphalt 

concrete',International Journal of Pavement Engineering,10:1,1 — 8, : DOI: 

10.1080/10298430701771791  

Said, S.F., 1997, Variability in roadbase layer properties conducting Indirect Tensile Test, 

Proceedings, 8th Int. Conference on Asphalt Pavement, ISAP, Vol II, Seattle.  

Said, S.F. och J. Wahlström "Utvärdering av sammansättningens inverkan på utmattning och styvhet 

hos asfaltbeläggningar" VTI Notat 26, VTI Linköping 1997  

Schmidt, R.J. and P.E. Graf, 1972, The effect of water on the resilient modulus of asphalt-treated 

mixes. Proceeding, The Association of Asphalt Paving Technologists, Vol 41.  

Sulejmani, P., S.F. Said, S. Agardh and A.W. Ahmed, 2019, Moisture sensitivity of asphalt mixtures 

using cycling pore pressure conditioning. Accepterat för publicering TRB 2019. 

 

 

http://asphaltmagazine.com/segregation-causes-and-cures/


26  VTI rapport 998 

  



VTI rapport 998  27 

Bilaga 1  

Exempel av MPD-mätningar bindlagret 
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